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لفالمقمقدمة

@يرمبدإلرح@
أنفسناشرصرمنبالثهونعوذونستغفره،ونستعينهنحمدهلثهالحمدإن

أعمالنا،وسيئات
له،مضلفلااللهيهدهمن

وأشهدله،هاليفلايضللومن

له.شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأن

منوخيرتهوحيه،علىوأمينهورموله،عبدهمحمدأأنوأشهد"
خلقه

اللهأرسلهالمستقيم،والمنهجالقويم،بالدبنالمبعوثعباده،وبينبيةوسميره

"أجمعب@الخلائقعلىوحجةللمنفين،@إماماللعالمبن،رحمة

أت@ننلت،رلتمإلانموقولاتقائ@حقللذاتفياامنواألنين.يهأبها"

1عمران 0.،2

تئهمارثزوحهامهاسنل@ز@زتقمىضخلق@أنن@رنج@برتتقأآتجل@يايخها"

@رنجا@ع@نكغكلئلذ@نداكضنئمب@تآلينالن@ئ@نهلانفحأوعلآصكنبزارلحلأ

أ

ويغنر@حنهئدكردكنميصدخسدبئا@فولاوفولدأا@نهئتقوأعانوأالم@بابها

يطعومن"لؤسكتملكتم
1،.7،07الأحزا@:1@عطيا@لرت@افازفقذرمود@ه@

بعد:أما

نيف@
لتهوتمجيديوثنائيحمديوأكرراللهأحمد

العالمين،رب

وجعلوالأرضالسماواتخلقالذيلثهالحمدالعالمين،ربلثهالحمد

عرجأ،لهيجعلولمالكتابعبدهعلىأنزلالذيدثهالحمدوالور،الظلمات
وهوالاخرةنيالحمدولهوالأرضالسمواتنيمالهالذ@دثهالحمد

ليأورسلأالملائكةجاعلوالأرضالسمواتفاطردثهالحمدالخبير،الحكبم

ص
1/3السعادرادتحدمة هناكتببقراعةمسلمكلأنصحرأناالقيم،لابر4

لأمام.ا



-

يالفعالد@لعلل@لجامعفي

شيءكلعلىاللهإنلاء؟ماالخلقفييزيدورباعوثلاثمثنىأجنحة

@زنةنفسهورضاخلقهعددأحمدهفيه،مباركأطيبأكثيراحمدأأحمدهقدي@،

كتابإتمامليبسرالذ@لثهالحمدكلمانه،ومدادعرشه
"

@لعللفي@لجامع

يكونأنلأجلجهدي؟كلفيهجهدتالذياللائقالوجهعلىو@لفوائد"

وشرالعمللهذاوفقنيالذيدثهالحمدللسنة،مدبئكليرضيالذيبالئمكل

إلىفهدانيليتدرالذيلثهالحمدالحلة،بهنهخرجحتىوسبلهأمورهلي

علومأدقمندفبنيتخصصيىفيالبئرسيدستةخدمةليويسرالأنر،علم
السنة.

نعم
وفيرة.عميمةليوعطاباهتحصىولاتعدلاكثيرةعليئالله

أبنمامباركأبجعلنيوأنشكرهاليوييسرالنعمة،عليئيدبمأناللهفأسأذ

نبيه.ل@ةناشرأاللهلكتابخا@مأمهديأها@يأيجعلنيوأنكت،

ألاسيايها"تعالى:قالغذممنوأمدهعدممنالانسانخلقاللهإن

تنوأوألافيا@لا:رطشهماوتلفعهانهاس@ل@و@د:تصخلتكرضت@ارتبهر@تنأ

اللهعغوقدا(الشاء.1@رفبئا@علنكخكل@ن@@بتلماقئحمتابى.آنم@ئنه

"وعلم"نعالى:قالالانسان

ثم
النعمعليهوأسبغ(31البقرة:1كما،ألأكآ.

@نضعاكؤع@لىوماألشمؤتلىنالكمسخرننهؤؤأ@ن@ارتعالى:قالالعظيمة
2ألقمان.و@اطة،طهألحمصعببهنم

ثمشسيء،لاكانأنمنذاللهنعمةإلىينظرأنعليهيجبفالإنسان
صلىشا@فقعد@ن@ملأسماؤه:وتقدستذكرهجلقالتعالى،اللهخلقه

ا،.الإناد.1@ثكورا@شئايك@لمألذنر

رنكلأشرتقرأ"نعالى:قالعلقة،كانأنمنذاللهنعمةالإنسانوليتذكر

.(12،الحلق.1@@علقمنأفيلسىصلق@حلقق@ا

الإنسانخلقمراحلحولالفرآنيةالنصوصويتتبعبندبرالقر@نيقرأومن

خلقهمرحلةصمراحل.مرالإنسانخلقأنبحد
خلقهومرحلةتراب،من

من

خلقهومرحلةلازب،طين
خلقهومرحلةمسنون،حم!منصلصالمن

من

اشتقاقهومرحلةكالفخار،صلصال
ومرحلةنضى@ثم،هيواحدةنفيىمن

خلقه
من

ماء
ديمهبن

خلقهومرحلةالنطفة،
مخلقةمضغةمنئمعلقف@ن



المؤلفمقمملا

مخلققماوغير
خلقأأمهبطنفيخلقهأطوارتتابعمع

ظلماتفيخلقبعدمن

ثلاث

نعممن
ومنذرينمبئرينالرسللهماللهارسلأنالثريةعلىالله

تنبتأنثأنهامنتربفالأرضيةفالنفوسالرسالاتإلىالناسلحاجة

العلمضصعليهوتنسرقالطاهر،الإيمانبماءتسقلمماالذميمةالأخلاق

منأمحلتأرضفأيالتذكير؟ريععليهاوتهبالصحيحالديني
الماعطذلث

نباتهاكانالرياح،تلكطرقعهاوسدتالثمس،تلكشعععنهاوحجب

ألذمآ.،وين@فكفيهايفسدمنفيها@اتخملن@:الملائكةقالتكما

لم@2(.3"ةلبقرةا1

هيوثريعتهرسولوأعظمنبيئبأعظمالأنبيا.رسالاتاللهختموقد

الأول:الرافدعظيمان:رافدانلهاالثريعةوهذهزمان،لكلتصلحالتي

منولايديهبينمنالباطليأتيمالاالذيالكربمالقر@نالعظيمال@هكتاب
خلفه

والرافدالمستقيم،الطريقومنبعالديفأصلوهوحميد،حكيممنتنزيل

ربيصلواتوصفاتهوتقريراتهوأفعالهأقوالهتتضمنالتيالنبويةةال@الثاني:

إلينامنقولفالقرانبحثإلىيحتبملابالقرانوالمستذلعليه.وسلامه

شنماتحن@ئا"تعالى:قالبحفظهاللهتكفلوقدوالسطور،بالصدصربالتواتر

كماإليناتنقلفلمالنبويةةال@أما.(9الحجرة1@@لحفظونلهالثكر@ثا

مماالسنةنقراالذينالنجباءالفهماءالعلماءنجقدحفظهااللهلكنالقر@ننقل

منشابها
قيضاللهكانولماالحابثين،وعبثالغالطينوكلطالدينأعداء

يوموحتىالأولالصدرمنذوتنقيتهابحفظها@رعايتهايقوممناللةلهذه

عنينفيمنومكانزمانكلفييخوجدالناس،يبعثأنوالىهذا،الناس

الزائفين،وزيفالجاهلينوتأويلالصبطلينوانتحالالغالينتحريفالسنة

لما.ا/الن@بر"ودنانقانفكردسارج(1)

منا@ل@"الأرضية.....الفوسعبارة:،منالنص(2)
الجهبذالناقدالعلامةكلاممن

لينبحثكي@"كنالهفيالله-يرحمهابسالي-المحلمييحيىلنالرح@نعد

.8ةالروافاأصول
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يللفعالد@لعللفي@لجامع

نحمةفكانت
ثينا.لهااللهحفظأنالمرحومةالأمةهذهعلىالنعمأعظممن

بإعلالالعلمأننجدالمسلمينعلماءعندالنقدتاريخنقرأحينمافنحنلذلك

فأتباعفالتابعينالصحابةكباريديعلىبراكيرهبداتقدالنقدوظهورالحديث،
ستلدالأمةوهذههذا،يوماحتىجرأوهلمالتابعين،

جهابذةزمانكلفي

@حححلناتعالى:قالكماوالسنةالوحيالناسيحلمونالنقد؟بهذايقومرن

.(24السجدة.أ@@يرقن@نلللئناو@الوأصحبروألضاباكنايهد@@@لهتةمتهتم

ابنالحافظقالأهله،وعزةالفنصعوبةيدركالنقدتاريخفيوالمتأمل

حجرة
"

منإلابهبقومولاوأدقها،الحديثعلومأنلاأغمضمنوهو

وملكةالرواةبمراتبتامةومعرفةواسعا،وحفظأثاقبأ،فهمأتعالىاللهرزقه

الثأن،هذاأهلمنقليلإلافيهيتكلملمولهذاوالمتون.بالأسانيدقوية

وابيشية،بنويعقو@والبخاري،حنبل،بنوأحمدالمديني،بنكحلي
@ا

رقطنيإلداوازرعة،وأبيتم،

وتضعيفا،تصحيحاالنقدصعوبةعلىالنصوصأظهرمنالنصوهذا

قاموصفتكماوالحالذكرتماعلىالأمركانولما@)علالأ.ونقوية
السنةذقيةأجلمنالريستطيعهمااقصىببذلزمانكلفين

من

الصديق.قبلالعدوفيهاأف@لوابأشياءوجاعواوالخطأ،الكذب

"هذاوكتابي

و@لفو@ئدإ@لعللفي@لجامع
(2)

تخصميى@قيق،فيتخصصق
أعمضفييبحثالحلمفلكإنثمودراية،روايةالحديثعلم@ييبحثفهو

لاسقيمهمنالحديثصحيحمعرفةمنالنوعداوهذاالبيهقي:قالقضايا@

العلمأهلومجالسةالسماع،بكثرةيعرفو)نماوجرحهم،الرواةبعدالةيعرف
شذإفاخىرواياتهم،علىوالوقوفكتبهم،فيوالنظرومذاكرتهمبالحديث،

لاالاخرة،علومسالعلمهذافإنكلههذاوقبلعر@هحديثمنها
يصح

التامة.والمراقةالصادقةالنيةبعدإلابهالعمل

.72الطر"@هرهة(1)

(2)
بحبديخرسياتيكماالمميراتم@يؤحذالكتا@عرادشرح

1/1والاناراالى@معرله(3) 4 4(170)



لمؤلفامقممة

داخلخصرصأالعللعلموخدمةعموما،الفنبهذاالعملأنوليعلم

الحنبلي:رجبابنقال@اللهلرسولالنصيحةفي
"

ومن
مابيانذلك

صح

يصحلمومايالنبيحديثمن
ومنرواياتهتقبلومنرواتهحالبتببنمنه

غلطوبيانتقبل،لا
من

غلط
رواياتهمتقبلالذينثقاتهممن

"
(1"

ابنوكلام

تمبمرقيةأبيحديطفيب@النبيكلاممتأملأقرأهومنعظيمكلامرجب

"@لنصيحةالدينل@مرفوعاالداري
(2)

تجاهمسلمكلعلىواجباثمةأنعلم

به،مأمورأمزلناسوتبليغهاوشرحهاواجبةخدمتهاوأنكبالنبيأحا@يث

لحديثالنصحأدقومنايت@،ولوعنيبلنوا@@قال:أته@عنهئتوقد

منكثيرعلىبلهالناسأغلبعلىتخفىالتيالعللبيان@اللهرسول

فيالغربةزمنفيإنناإذالمختصين.العلماء
العظيم.الفنهذا

من
فيطيبةولمسةبيضاءيدأليلتكونطريقألنفسيشققتهنا

خدمة

فيعليئمرتوقدالعلم،فنونأغمضمنهوالذيالفنهذا
الكتابهذا

وعمالةمقبت،احتلالظلفيفبهاعانيتماعانيتعصيبةوساعاتأيام

كاسد،وتسلطحاسد،وحسدللهوات،وسكرللغربوانفتاحعمياء،

قدوكرمهومنهبفضلهاللهلكنمقلد،صزمجرة
كلمنونجانيشركلعنيدفع

ونثر،وبرأوفوأخلقمابعددأبدامباركأ@المأعظيمأحمدأفأحمدهةمكر

شكرلأداءويوفقنييوزعنيآناللهوأسألوحركاتهم،الخلقأنفاسوبعدد

يحب@الذيالوجهعلىنعمته

ضرنيمابقدريضرنيلمالمحبطوالوضعالاحتلالومعاناة
شحة

أنسيمالاالجريح.لبلدناالحدبنةالمحققةالكتبوصولونأخرالمصاثو،

(1)@

بتحقميرجبلابنوالحكم!العلومحامع
1/2العرايةالطحة ابنداروطبحة5،4

2كير. 0 1طيبة.ثاروطحة2 مسلملكليحقلهوفماجحلتهانحقجقومذا7،9

بمواندالكتبمداتزيينالآدأعاودوأناالعالمية،النبكةعلىشاحوهوطبحص

حديدة.خيريةلطعةلأعدهؤمهمة

كاملأوشرحهتخريجهانظروالحديثوالحكم،الحلومجمعفياالسايعالحديتوهو(2)

هنا.كتاليميبل!الإضلىةوشاتيناك،



-

يللفعائد@لعللفي@لجامعى

والسقطوالتحريفالتصحبفمنفيهاأيدبنابينالياللةكتبمنكنيرأ

فيضرنيأمرأكبروهذاعليم،بهوحدهاللهما
ولربمالسنوات،الكتابهذا

والطبعاتالمخطوطاتراجعتفلماإسناد،ضرءعلىحديثعلىحكمت

تمالتيالأسانيدتلكأنوجدتثالحديثة
كانتبالترجيحعليهاالاعتماد

منفكرتوقدمحرفضأومصحفة
أذكرإذوأناالكتاب،ثنايافيأمئلةفلك

أوتصحيفأيصلحأنالكتابمزلفأرادولربما"الجاحظ:قولاغفلفلاهذا

حرمنعر@رفاتإتماءفيكونثساقطةكلمة
أيسرالمعانيوشربفاللفظ

الكلاماتصالمنموضعهإلىيردهحتىالنقصنلكإتماممنعليه
"

(1)

كبمنلكنييروالأسانيدالرواةفيالكنبرةوالتحريفاتالموجودةفالنصحيفات

أخذتالسنة
منكتابلكلمتنوعةفهارسأعدكنتولماالوقت،شطرمني

فيزدتكتبي
الكتب.فيالوارثةوالتحريفاتللتصحيفاتفهرسأالكتابهذا

منالآخريننسختصحيحعلىثليلأليكون
منجزءوهوالكتب،تلك

المستعان.واللهالنصيحة،

وبيناالأخطاء،مذهنقدنافقدالرجالأخطا.نقدفيالعملهذاكانولما

وأخطاءالكتبمنكثيرأخطاءبيانإلىبالضرورةفلكجرناوقدالهنات،تلكم

تبقيلاالحقكلمةأنومعلومإليه،الضرورةأدتأمزوهوالمؤلفين،منكنير

قاللذلكوذصحبةفيتعرتلستمنمعوتدخلكصاحبا،لصاحب

البغدادي:الخطب
"

لكتابناماعلىويقفسظرنا@فيماينظرمنبعضولحل

منعلىللطعنعمدناأئاويرىبنا،الظنسيئيلحقضمتاه،هذا
تقدمنا،

فلك؟!يكونوأنىسلفناوعلماءشيوخنالكبراءالعيبلاظهار
فكرناوبهم

عنسبيلهموبسلوكتميزنا،رسومهمواضحوباقتفاءتبصرناضيائهموبشعاع

ماقال:العلاء...بنعمروأبوذكرماإلاومئلنامثلهموماتحيزنا،الهمج

فيتعالىاللهجعلولماطوالي.نخلأصولفيكبقلإلامضىفيمننحن
والقائمينانرارهم،بمبينالمهتدينلزمإمامأ،قريملكلونصبأعلامأ،الخلق



المؤلفمقممة

بيانالعلم-فيالنظرو)نعاموالفهمالبحث@زقممنآئارهم-اقتفاءفيبالحق

تمنينولاالزلل،منمعصومينيكونوالمبذأغفلوا،ماوتسديدأهملوا،ما

للتابيوواجثالمتعلم،علىالعالمحقوذلكوالخطل،الخطامقارفةمن
التقدمعلى

منبعثأمروالحديثالقديمفيالعلملأهلالصنيعهذاو)ن"

منوتجريدهالعلمتأصيلمن
علماتعلمدمنالافعي:الإمامقالالخطأ،

الافعيالإمامأصلهالذيالمنهجوهذاالعلمادقيقيضيعلئلافيهفليدقق

كانلذاالروابة.عهدمنذوالنقدوالبحتالتدقيقفيفدبممنهبئالله-يرحمه-

الذيالمحيطحسبعلىوضوابطهوأصولهمنهجهالروايةقرونمنقرنلكل

للقرنالنقدنجدلذاةالروايةفنتحفالتيوالمستجداتالعصرذلكيحيط

صحيحلبيانكافياكانالأول
بعدها،الذيالقرنفيتختللاحتىالسنة

لدىومعلومجرا.وهلمالثالثوكذلككافيا،كانالثانيالقرنفيوالنقد

والإعلالالنقدفيالذمبيالعصركانالهجريالئالثالقرنأنالنقاد

لهاتخضعإبداعاتللمتقدمينأنيجدذلكفيالنظريمعنومنوالتصنيف،

فيحصلوهومماسبحانه،الاريمنمؤيدعلمهمبأنتهدداجاثاتالعقول،

أنوهرالبيهقي:إقالحتىالكتبفيالأحاديت@ونواأتهمالزمنيةالمدةتلك

فيوكتبتئؤنتقدوال@قمالصحةبينوقفتأوصحت،قداليالأحاديث

شي:منهايذهبانيجوزولابالحديط،العلمأهلأئمةجمعهااليالجوامع

الريعةصاحبلضمانبعضهم،علىتذهبأنجازدانجميعهم،على

عنديوجدلابحديثاليومجاءفمنحفظها،
نطيقللمجميعهم،

مدىيدركنلكعلىوحرصهمالصحابة،تلقيكيفيةفيينظرومن

السنةحفظعلىالصحابةحرصومدىالاهتمام،
من

الحديطفيالخطا

سمعواداذامئافهتعيالرسولعنأخذوافهمثالتدقيقغايةدققوافقد

حاالد(1)
الخفيدالمرسلكتابهفيالعوني3

الموضحوانظر:ا1/7-8"

2:@الكر@الن@لىدالمدخل(2) 8 5-2 86.

2/3التافعيادفاقب(3) 2 للبيهقي.1



-

@للفعاند@لعللفي@لجامع

وصيانةالثتفيمبالغةأحيانأالبينةوطلبوافيه،ئتوايمعوهلممماثا

الاستئذانفيالأشعريموسىأبيمعالخطاببنعمرفحلكماللشرع

ذلكفييتهاونونيكونوالمتهمف@لذاثلائأ
كائااحل!مع

إفاكانمن

بنالمستوردقاللماولذلكمجيم،اللهرسولإلىحديثأرفع
القرشيشداد

عند
داتقوميقول:الله-س@رسولسمعت@ه:العاصبنعمرو

الساعة

منسمعتاقولتال:تفولماأبصرعمرو:لهفال"،كثر@لناسو@لروم

1000@رسول

قاليقول:رحلأسمعنابذامرةكثاإنا"ه@:عباسابنوقاد

بآذاننا"إليهوأصغيناأبصارنا،اتجدرتهعيهرواللهرسرل

رحل@اللهعبدبنجابرإنحتىالحديثسماعفييرحلونوكانوا

واحلإحديثسماعفيسهرأ

جان:ابنقالحتىبعدهم،ومنالمنهجفلكعلىالتابعونسارئم

اطالضرإلىوهدؤهمالدير،المسلمينعلىحفظواالذينالعلمهذاالا@رسان

فيوالأوطانالديارفيالتنعمعلىوالقفارالمفاوزقظعآنرواالذينالمستقيم،
جميعفيوالذورانوالأسفاربالوجلوجمحهاالأمصار،فيالسننطلب

وفيالبعيدة،الفراسخالواحدالحديسفيليرحلأحدهمإنحتىالأقطار،
اندب@يضلشيئأالسننفيمضليدخللئلاالكثيرة،الأبامالواحدةالكلمة

"الدينبئضرةوالقائمونالكذب،فلكعيتاللهرسولعنالذابونفهمفعل

أقسام:ثلاثةعلىكانفقدالكتابتنظيمأما

الحدينبة.والقواعدوالفوائداقطببقي،والقسمالتنظيري،القسم

علموأهميةالحلة،معنىعلىالكلامتضمنففدالأول:@ما@لفمم

)1(ا
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لمؤلصامصدمة

العلة،وفوعوأسبابفبه،والمصنفاتوأئمتصوتاريخه،ونمرتميالعلل،

العلة،بهتزولوماالعلة،معرفةفيالمحذئيقومناهجالعلة،ك@وطرائق

المعلل.ونقافةالعلل،علمفيالتألفومناهج

نمالعلة،أقسامعلىفيهالكلامخصصتففد@لثاني:ولما@لقسم

مننوعلكلوالتمثيلالأقسام،تلكعنالمتفرعةالأنلاعلىالكلام
تلك

الفن،أنمةقواعدونحكيمالتخريج،بدقةنميزتمتنوعفماعديدةبأمنلةالأنلا

مصادرإلىفالإحالةالحكم،وخلاصةالأحاثبث،نلكعلىكلامهموتتغ

حديث.كلاخرعندوالأحكامالأسانيدجماعتضماليالتخريج

مسيرةحصبلةفهوالحدثية.والقواعدالفواندومو@لثالث:و@ها@لقمم

فيطويلة
ضموقدوتدريسا،وتخريجأوتحقيقأمطالعةالمئمرفة،السنةخدمة

والمصطلح،والتعديح،والجرحالعلل،فيلديعةوفوائدمحكمة،قواعد

الض.أئمةومناهج

مسندبهاختمتكالتيمطولةتكن@متنو@عبفهارسالكتابذيلتثم

التالي:النحوعلىالفهارسكانتوقدللاختصار،طبأالافحيالإمام

لآبات.افهرسا-

لأحاديث.افهرس-2

الاثار.فهرس-3

المراصيل.فهرس-4

المنرجمبن.الرواةفهرس

الرواة.أخطاءفهرس-6

الأشعار.فهرس-7

المطبوعات.فيالواقعةوالتحريفاتالتصحيفاتفهرس-8

أخطاءوفهرسةفيه.البحثوتيسرالكتابصعوبةتذلحالفهارسوتلكم

وهيأعلم،فيماإليهاأسبقلمالرواة،
عنالبحثفيللباحثينجدأنافعة

منالنوعوهذا)163(،المخطئينالرواةوعددوأخطائهم،الرواةأوهام



-

ئد@الفما@لعلللجامعدي@

فمنالجديد،نلكأشباهمنكثيرفهناكلوحده،يكنلمالكتابفيالجديد

نوعينعليهاوزدتأنواعأ،الإسنادمضطربفيفرعراالحديطأهلأنذلك

مرضعهم.فيتجدهمامسققلين،

ةالكتابلتضخيمتجنبأالكتابفيأضعهافلموالمصادرالمراجعأما

أذكرأنينبغيممالكنالألف،علىمراجعيزاتولربمايطولالأمرولأن

عددفيرجعتأتي
عددعلىالكتبمن

منالطباتمن
ذلك:

ومطبوعةالحلمية،الكتبدارمطبوعةبل@فيهارجعتوتد@لد@رتطي،سنن-1

الرسالة.مؤسة

القدي@ةالعلمبةالكترولطجتيفيها@ل@رجعتوقد@لانار،معافيشرح-2

لحديثفاو

3-
المسمىونرتيهالرسالة،مؤسةمطبوعةاستخدمتوقدالآنلر،منكلثرح

بعضفيالهندي@الطجةيل@رجعتوكذلثبنيفثارطبعةالأخيلر@ا@تحفة

المنمكلة.المواضع

الرسالة،مؤسسةمطبوعةبلىفيهارجحتوقدللنسائي،@ل@رى@لسنن-4

العلمية.ال@ثارومطوعة

وطبعةالمعرفة،دارطبحةطبعتين،بلعفيهرحعتوقدللتمافعي،الأم-5

لوفاء.ا

العلمية،الكتب@ارطبعةفبهواستخدمتلبيهقي،والآنار@لشنمعرفة-6

الوعي.@اروطبعة
@ل@العلمية،ال@دارطبعةإلىفيهرجعتوقدلبيقي،@لصغير@لسنن-7

للدكتور@لصنرعا@لنوتخريجضرح@لبهرى@لنة"بعنوانالرضدطبعة
الأعظ@ي.ضيا.محصد

السنةمطوعةمعالوطن،@ارمطبوعةاستخدمتويهللآجري،@ثريعة-8

لمحمدية.ا

9-
وثارالحديطلارمطبوعتي@لعرجحتوفيهللطبرافي،الأوسط@ل@صجم

طارقبتحقيقالحرميندارطبعةإلىرجعت@رلماالعلمية،الكتب

الله.عوض

العلمية،الكتب@ارمطوعةيخهاستخدمتوقدخزيمة،لابن@لت@يد1

الرشد.مكتةومطبوعة



المؤلفمقدمة

وطبعةالحلميةالكنبثارطجةبل@فيهرجحتوقدلبهقي،@لايمافيضعب-11

الرضد.مبهة

12-
القديمة.الطبعة@لىالغرب،دارطجةيلىرجحتوفيهبنديىت@بخ

الوعي.داروطبعةحزم،ابندارطبعةاشخدتوديهللحلزمي،الاضلر-13
14-

مطبوعة@لىعتر،الديننورمطوعةبل@رحعتوفيه@لترمذي،عللضرح

صبحيالسيدمطبوعةعنوأعرضتالريم،عبدهمامبتحقيقالمنارمكتبة

بالتصحيفات.طافحةلأنهاالسامراني

1
@ل@العلمبة،ال@ثارطبعةبلىرجمتونجهللسخا@ي،@لمنيثفتح

المهاح.@ارطجة
16-

معالسلام@ارطبعةيخهاستخدمتوقد@لبخليم،صححبئرحي@لب@تح

جسيعلتتسقالحديثعفيلىالاحالةالغالبفيوكانطيبة،دارطجة

ذلك.علىالطبعات

بالجزءالبخاريصحيحعلىالاحالةجعلتففدالصحيحانأما

محمدترقيمالباريفتحمنالحديثبرقمأر@نتهئمالأميرلجعللطبعةوالصفحة

برقمثمالاستابولية،للطبعةوالصفحةالجزءمسلمولصحيحالباقي،عدفؤاد

الطبعاتهذهلانثارونلكثالباقيعبدفؤادمحمدطبعةمنالحديث

كلها.كتبيفينيوهذا@يىالناس،بينوتداولها

"كتابالكتابمميزاتأما

النحوعلىفهيوالفو@فد،،@لعللفي@لجامع

"الكتابرسمجا.

لأنهةو@لفوائداالعللفي@لجمع
جميعيجمع

منكليهمافيهمااوالمتن،فيأوالسند،فيمنهاكانماسواءالعلل،أنلا

معالوافيالتنظيرحيث
تلدضمنتدخلالتيالأحا@يثمنكبيرعددخد

العلة.

أمرين:بلىمثرالفوائدأما

التيوالمنكرةوالغريبةالمعلةحاديثا،فيأصلالكتابأن@رلهما:
تأت

العلم.أهلاصطلاحعلى)فواند(فهيالرواة،أوهاممن

ودقائقالوفيفوالنكتالعلمية،بالفوائدغنيالكتابأنوالآخر:



@لفعائد@@لعللفي@لجامع

فمنالجديد،ذلكأشباهمنكثيرفهناكلرحد@يكنلمالكتابفيالجديد

نوعينعليهاوزدتأنواعأ،الإسنادمضطربفيفرعواالحديثأهلأننلك

موضعهم.فيتجدهمامستقلين،

الكتاب.لتضخيمتجنبأالكتابفيأضعهافلموالمصادرالمراجعأما

ممالكنالألف،علىمراجعيزاثتولربمايطولالأمرولأن
أذكرأنينبغي

عددفيرجعتأثي
عددعلىالكتبمن

منالطجاتمن
فلك:

ومطبوعةالعلمية،ال@دارمطوعةيل@فيهارححتوقد@لد@رتطي،سننأ-

الرساله.مؤسة

2-
القديمةالحلميةالكتب@ارطبعتيفيها@لىرجعتوقداثثلى،معانيثرح

لحدثة.وا

3-
المممىوترتي@هالرسالة،مؤسسةمطبوعةاسنخدمتوقدالآث@ر،شكلشرح
بحضفيالهنديةالطبعة@ل@رجمتوكذلكبلنسيفدارطبعةالأخيلر@لقحفة

الثكلة.المواضع

الرسالة،مؤ@سةمطبوعةفيها@ل@رجحتوقدللنسئي،@لكبرى@لسنن-4

العلمية.الكتبدارومطبوعة

2 وطجةالممرفت@دارطبعةطبعتين،إلىيهرجحتوقدللنانحي،1
لوفاءا

الحلسية،ال@ثارطبةفيهواستخدمتللبيقي،و@لاثر@لنمعرفة-6

الوعي.داروطجة
@لىالعلمبة،الكتب@ارطبةبلىفيهرجعتوقدلببهتى،@لصنبر@لسنن-7

للدكتور@لصنرىا@لنوتخريجضرح@لكبرى@لنة"بعنوانالرندطبعة
الأعظمي.ضاءمحمد

السةمطبوعةمعالوطن،ثارمطوعةاستخدمتوفيهللآجري،@لثريعة-8

لمحمدية.ا

ودارالحديطدارمطبرعيبل@رجعتوليهللطبراني،الأو@المعجم-9
طارقتجحقيقالحرميندارطبعةيلىرجعتصربماالحلمية،الكت

الله.عوض

العلمية،الكتبثارمطبوعةفيهاستخدمتوقدخزيمة،لابن@تحيد1

الرشد.مكتبةومطبوعة



المؤلفمتحمة

وطبعةالعلسبةال@ثارطبةبلىيهرجعتوتدللببهقي،الايمكشعب-11

الرشدمكنبة

12-
القديمة.الطبعة@لىالغرب،دارطبحة@لىرجعتوفيهبند@د،تريخ

الوعي.@اروطجةحزم،ابندارطبةامخدتويخهللحلزس،الاعتبر-13

14-
مطبوعة@لععتر،الديننورمطوعةيل@رجحتوفيه@لترمذي؟عللضرح

صبحيالسيدمطوعةعنوأعرضتالرحيم،عدهمامبتحقيقالمنارمكتبة

بالتصحيفات.طالحةلأنهاالامرائي

1 5-
لالىالعلسية،الكتبدارطبعةبل@رجعتوفيهللخثبى،@لمنبثفتح

المنهاج.ثارطبعة
16-

سعالسلامدارطبعةفيهاستخدمتوقد@لبخا@ي،@حيحبثرحي@لب@فتح

جميعلتسقا@حديطعقبيلىالإحالةالغابفيوكانطيبة،دارطبعة

ذلك.علىالطجات

بالجزءالبخاريصحيحعلىالإحالةجعلتفقدالصحيحاناما

محمدترقبمالاريفتحمنالحديتبرقمأردتهنمالأمبرجمعللطبعةوالصفحة

برقمنمالإشانبولة،للطجةوالصفحةالجزءمسلمولصحيحالباقي،عبدفؤاد

الطبعاتهذهلانثاروذلكثالبافيعبدفؤادمحمدطبحةمنالحديث

كلها.كتبيفينيدي@وهذاالاس،بينوتداولها

"كتابالكتابمميزاتأما

النحوعلىفهيو@لفوائدا،@لعللفي@لجمع

التالي

لأنهو@لفوائدا؟@لعللفي@لجامعالكتاب!رصمجا.
جميعيجصع

منكليهمافيهماأوالمتن،فيأوالسند،فيمنهاكانماسواءالعلل،أنلا

معالوافيالتنظيرحيث
تلكضمنتدخلالتيالأحاثيثمنكبيرعددحئد

العلة.

ةأمربنإلىفثيرالفوائدأما

التيوالمنكرةوالغريبةالمعلةالأحا@يثفيأصلالكتابأنلولهما:

العلم.أهلاصطلاحعلى)فواند(فهيالرواة،أوهاممننثأت

ودقائقالوفية،والنكتالعلمية،بالفوائدغنيالكتابأنوالآخر:



ا-
لديللفال@@لعللفي@لجامع

بالكتبالمتعلقةالفوائدوكذلكالمحدئين،ومناهجوالتعديعالجرح

مؤلفيها.ومناهجوخصائصها

عنفضلا
أشياءبجمعيقوممنمنهايستوحى)الجامع(كلمةنف@ذلث

متقاربة.أمتجاعدةالأضياءهذهأكانتواء@تفرفة

عللفيالتصنيففيالمحتثينطريقتيعلىالكتاباشتمل-2

اقمييزا."كتابهفيمسلمالإمامبعملشيهوهووالتطبيق،التنظير،الحديث:

وشرحالمتنوعة،بالأمثلةلهوتذلي@العلللعلمتبسيطالكتا@-3

واضحة.بطريقةوافيأثرحاالأحاديثلتلكالمحذثي@لإعلالات

4-
فالذيةالحديثعللعلمفيمرسوعةبكونأنالكتاببهنايص

جرا.وهلمأجمله،بالتفصيلياولهلموماإيى،أشاريهينكلملم

فقدتعربفات،كتابإنه-5
منوالحدودالتعريفاتمنكئيرأجمع

للفظالاصطلاحيالمعنىارتباطمدىلبيانمهتمأوالاصطلاح،اللغةحيث

له.اللغويبالمعنى

@،الصحابةعصرمنذالعللعلملوءتناولإذةتأريخكتابهو-6

وجمع
أهلميزانفيلهاواضعاالعلة،عنللتعبيرالمستعملةالمصطلحات

اللغة

يوموالىنئأتهمنذومؤسسيهالفنهذالأئمةئبتاالكتابهذاصار

هذا.الناس

القديمةالعلمهذافيالموضوعةالكتبلأسماء)كشفا(كان-8

ن@.لحدوا

9-
جمع

الكتا@
هوالكتابأنمنالرغمفعلىوالتحقيق،التأليفبين

التصحيفبابفيسيماولاالمسائل،منكثيرأحققئهاإلاعصري،مؤلف

لكفاه.التنبيهإلالهيكنلمولووالتحريف،

النقاد،الأئحةأقوالخدعلىالحرص1
المنقدمبنطليقهموفي

تصحيحها.أوللأحا@يثإعلالهمفي



مقممة

1-
جمع

كالأصولالمتنوعةالعلمكتمنالحديطعلليخصما

علمليتجلىةفقطالحديثكتعلىالاتتصاروعدموغيرها،والفقهوالتفسير

استقراثيا.الحملوليكونمقاصد@ولتتمبوضوحالعلل

يخصماكلينسملشموليأإعلالأالحدبثإعلالفيالبحث-12

تتمواقعيغيركانفإنواقحي،غيرأووافعيأالإعلالكانسواءالإعلال،

انفمعالفقهاء،أعلهاالتيالأحاديطمنكثبرفيالحالهوكماعنهالإجابة

غيرهم.إعلالاتيئملنهد@الحديثأهلطريقةعلىمؤلفالكتاب

13-
بعدهممنعليهاوسارالمتقدمون،قعدهاالتيالعللتواعدسرح

ممن
الضمني.واقوئيقالإسناديتعبالسلاسلينحلقفيماوكذلكحذوهم،حذا

سببعلىالتأكيد-14
لسبوكثفالعلة،

فيووهمهالراويحطأ

الأحبار.تنقدفيهميزاناالعملليكونةالحديثذلث

1 منغالبإليهايتطرقلمالتيالعللأسبابمنكثيراستخلاص-5

محاولةمعوالتطبيق،للتنظيرشاملبحثناأنصيمالاالفن،هذافيكتب

الدقائق.منلكثيرالاسنيعا@

الأئمةاشخدمهاالتيوالخاصةالعامةالصعبةالمصطلحاتتذلي@-16

مصطلحاتلهمالعللفيتكلمممنالمتقدمينإنإذبها،مراث@موبيانالنقاد

قدومناهج
مارسممنالحذاقإلايفهمهاولاأحد،كلعلىفهمهايعسر

فيبضاعةلهوكانتالفن،هذا
الواجباتأوجبمنولعلالصناعة،هذه

الناس.علىالفنهذاتبشطالثريفالفنبهذاالمشتغلينعلى

والإعلالالنقدكلامتوشعالنيالأحاديثمنالمئاتعلىالحكم-17

معفيها،
للقارع@لينضحةوالأدل@بالنفولوالمعللينالمصححينأقوالحند

الحكم.طرائقاحسنعنللباحتخبر@ليلالكنابوليكونالصحبح،الحكم

الكلامفيالوسعاستنفادبعدالمتنعلىالحكمخلاصةكانت-18

على

اتسعأومحين،لسببأعلتالتيالأحاديثبعضتناولت



-

@لفعائد@لعللفي@لجامع

عدثأبحثتفقدصحتها،رجحانمعفيهاالخلاف
صحتهالبيانالأحاديثمن

العلل.فيصنفواالذينديدنهوكماعنهاوالدفاع

لأنلاالنمثيلوكانوصورفوفرعنوعلكلالنمنيلفيتوسعت2
حسبالحالفيختلفالظاهرةالقادحةالعللمنيخرهاأماكئيرأ،الخفيةالعلة

الحديت.عللأنلامنالنوعذلكأهمية

الاشيعاب،طربقةعلىالطرقوجمعالحديتنخربجفيالجت-21

منهماستقىومنالمخرجبنمراردومتابعة
الخطا.وتمييزالصوابلمعرفةة

أقرالنقلمثلخاصقماالعلماءالأنمةعنالنصوصبنفلالعنابة-22

لهالكبيرالجامعطبعاتبينوالموازنةالأحاديث،عقبالنقديةالنرمذي

الترمذي.أقوالنقلومنلأسراف،اوتحفة

الترمذييذكرهاالتيالمعلقاتتخريجفيوالوسعالجهدبذل-23

والمخالفاتالمتابعاتذكرعندوغيرهموالبيهقيوالدارفطني
إلىالإشارةمع

عليه.يفرلمماعلىالعثورعدم

الأحسنالطريقاختباروتمالطرق،أحدثوفقالكنابألف-24

إلىأولهمنالعملرائدالمنهجوكانوالعزوثوالترتيبالتخريجفيوالأسلم

آخره.

سببوبيانالروايات،اختلاتإثباتثممعينةروايةإثبات2

سبيلأ.لذلكوجدناماالاختلاتسببوذكرالنرجيح

الجرحأئمةأقوالبينوالمقارنةبالنظرطرواةعلىطحكم-26
لناولي@والتعدي@،

اختلففيمننجتهدبلمحض،تقليدذلكفي
فيفيهم

الأغلب.الأعم

27-
تعقبوتمالرجال،فيالجادةالدراساتمنكثيرأالكتابحرى

ترجمة(193)منأكثرضموقدالرواففيالمحدثيناجتهاداتمنكثير

القواعدوفقالصوابمبينأوالتعديلالجرحأسباببعضهافينالثللرواة

الرصينة.العلمية



لفالمقشملا

أخطأراولكلدقبقةإحصانيةعملونمالرواة،أخطاءعلىالتنبيه-28

.(361)أخطزواالذينالرواةعددبلغوقدالكتابهذافي

الكتص،بعضفيالرواةبعضمروياتحصاءب@الكتابحفل-29

غيره.فيتجدهقلماوهذا

فبعضهمالثوخ،بعضفيالرواةبعضخصوصياتإبراز
ثقات

الثيوخ.بعضضعفاء@يأنفسهم،في

أجلمنمروياتهمسبرمعفيهمالمختلفالرواةمنكيرثواسة-31

صنعتوكذلكشامل،صحيححكمإلىالخلوص
يترجم@الذينالرواةمع

التراجم.كبفيلهم

خلاصةخلالهاصلجرفثللضرورةمطولةالتراجمبعضجاعت-32

الرواة.علىالحكم

اجلمنالعلل،وكتبالأسانيدمنوالتضعيفالترثيقبنقلالعناية-33

الرجال.كتبفيأماكنهافيلتوضعترصدأقواللملمة

المختلفةالمعانيايضاحدوالتعديل،الجرحفراعدمنكنيرشرح-34

علىالوقرفجاهدأأحارلوكتمعانيها،فيالنقادواخلافالواحدةللفظة

شرحأقدم
اعتمدتشرحها@نبئأفيللمتقدمينأجدلمنف@اللفظة،أوللقاعدة

والمعاصرين.المتأخرينمنالمحققونثؤنهماعلى

3 لتكتملعنهم،النقلعندمؤلفاتهمفيالعلماءمصطلحاتبيان-5

منيذكرماأنعلىالفائدة.
بلالإسهاب،سبيلعلىيذكرلاالفواندتلك

إشارة.وأوجزعبارةبألخصبهايزتى

إلىأرجعوقدالمعتمدة،الطبعاتعلىغالباالكتبإحالات-36

الاختلاف.عندخاصةالكتبمنلعددمتعددةطبعات

نقله،عدالمخطوءالكلاموتصويبالكتب،أخطاءبيان-37
وتصحيح

النقل.عندوالقصالزيادةبلىوالإشارةالتحريفرتحريرالتصحيف

الطبعاتإحدىفيخطأوؤجدأكثرأوطبعتانللكتابكانين-38



يللفعاثد@لعلل@لجامعس=

للتقدم.المناخرتقليدليعلمالطبعات.بقيةوندفقئرعد،نهف@
الحدلثةوالأجزاءالكتبمنبكثيرالتعريف-39

خصائصهابيانمع

ناثوة.لموائدشاملةموجزةبعبارات

تعيينأوالأحاثيثنقدفيالكتبمحققيأوهامبذكرالاهتمام4

مفسدفدفعأوفائدةفلكفيكانإذاالرواة
فلكمنكثيرتركمع

لاحين

فائدة.كبيربيانهفييكون

لاحتىنحلكو)يضاحمخالفيهم،انتقاصفيالمخالفينرصد-41
يقع

النقد
غبرفي

نسبتهاصحةوتحقيقالمصادرلعضعلىالكلامالكتابتضمن-42

إلى

والأسانيدوالعللالحديتفيالدفيقالكنابتخصصومع

والثواردوالعقديةالفقهيةالفوائدمنكثيرمنيخللموالتعدي@والجرح
اللغوية

متنوعقحوفهارسماتعة،وقواعدنافعضمقدماتالكتابشمل-4

إحصائياتللباحنينوتضمنفبميالبحثطرانقونذللالكناب،صحوبةتيسر
مهمة.

4
قلاستقرائيةوثواساتمهمةحديثيةأبحاثايجدالكتابيطالعمن

المتقدمينمناهجبينالفرقسيجدالكتابفيالنظريعاودوصنظيرها،
ترجيحأسبابعلىويطلعجليا،والمتأخرين

العلل.أجناسعلىالمعلولةالأحاديثرتبكتابأوليعد-46
4 7-

إلىويارالرلبسفيبالعلةالحدبتإعلالبكونالكتابهذافي
تلكمنالقادحوغيرالقادحبيانمعالاخرين،إعلالات

للهشكريأكررالمتواضعةمقدفيخناموفي
أمدنيأنالعالمينرب

يدإلبئمدمنلكلبالثمكروأتفدمالحمل،هذاتمحتىوالتمكينلالصحة

اللهرحمهياسينالحجأبيمنهموأخصالعمل،هذافيالعون



المؤلفمقممة

لكنهمتواصلا،ليدعاؤهوكانالكتاب،عنسألنيطالماالذيتعالى-

جناتصفسيحوأسكنهتعالىاللهفرحمهعام،منأكثرقبلاللهأجلاستقبل

وماكانتالتيالصابرةالقاتةالمؤمنةالمرأةدحامهديةالحاجةالحنونةوأمي

والحارثالحارثأمزوجيبيتيوأهلوالديانة،الصبرفيليقدوةزالت

العملهذاأجلمنحقهمليقصرتطالماالذينوطارقوطهومعاذ

طاعته.فيياهمل@يستحملنيأناللهفاسأل

اللهستمهسالمالحاجأخيمنهموأخصجميعأ،إخوانيأنسىولا

يفتحأناللهفأسألمتواصل،بحطاءأمدنيالذي
له

والاخرة.الدنياخيريمن

عانواالذينالله-حرسهاالحراقية-الحديثدارفيإخوانيأنسىولا

هموالإحالات،جميعوتدقيقالمضنية،الطباعةتحاربتصحيحمعي

الوهابعبدوحسنعبد،شاكروسعدالمرعي،علييحيىالمشايخ:

حسينوصفاءسحاب،
حارثالنجيبوولديالعاني،مؤيدوأحمدخلف،

والعباد.البلادبهمينفعوأنوأعمارهم،أوقاتهمفييباركأناللهأسأل

اتتيالخدمةخدمتهقدو@لفوائدا@لعللفي@لجامعكتابيفهذاوبعدة

والسلام.الضلاةأفضلعليهالمصطفىالحبيبوسنةاللهبكتابتعلقيتوازي
ليشافعأيكؤنأناللهوأسألالنبويفاللةوعاقاللهكتابلمحبيأقدمه

يوم
والصلاةالعالمين،ربلثهالحمدأندعواناوتخ@بنون،ولامالينفعلا

يومإلىحسانب@لهموالتابعي@نوصحبهوعلى@ل@محقدسيدناعلىوالسلام

الدين.

وكب

@لفحليامينمامرد.

نجلرلا@جصة@صلابة-@لعلوم@كيةلمفلرن/@لفقهو@لحديتذ@لشا

@لر@قفي@ر@لحليث@ضغ

4/1ما/ 4 3 0

@ال@@ثهحيبمجرةش





القسما
لتنطيري

ث
@@@

االول@لتهسي

-

@@@

لتنظيريالقسما

لغة:@لعلةتعريف

بعلعلفيهما:نقولولازئم،متعل!فعلمفتوحة:مدثقبلامعل-

-

وعللا.علآومصدرهما:وكسرها-الحينبضم

بعلة.أصابهأي:ةاللهوأعته

عليل،فهوئعتل،وصاحبهامرض،أي:واعتل،علالمرص،والعلة:

وهي
منعهثانيا،شغلأصارتالعلةتلككأنوجهه؟عنصاحبهيشغلحدث

عن
الاول.شغله

الطعاممنل@ءالصبيئئعثلكماله،لقاهأي:تعليلأ.باليءوعئله

والتعلبل:أخرى،بعدمرةالئمرةوجنيسقي،بعدسقيئوالتعليل:اللبن،عن

منبهبشدلماوأيضأافيء،علةتبيبن
الثيء:وعئلالمعلول،علىالحلة

بين
معللفهوبالدليل،وأثبتةعته

بعدالثانيالربوهرالعل،منمأخرذةالغلالة@الخظابي:قال

ينتقلأي:صاحبتها،لعدتعلأنهاوفلكعقة،المرأةسميتومنهالأول،

خرى"ا،بعدإليهاالزوج

صحيحة:أصولئلائةعل:فيفارسابنوفكر

فيضعفوالئالث:يعرق،عانقوالثاني:تكرير،أوتكرارأحدها:إ

.@علل@مادةاللاولوالصحاعا،و)عل(،دة@الوميطاالمعجموالجن،1انظر.ا@@

7للحظاليالحلبتب(2) 5 /1.



-

@لف@الد@لعللفي@لحامع

أعلويقال:نهل،بعدعللةويقالالئانيفالثربةوهوالحلل،فالأول:

عللا.إبلهمسربتإذاالقوم،

سومإلاإيانازيارتكماالمثل:فيالأعراليابنقال
ثلأي:عالة.

لثربهاأقلكانالئرب،عليهاكررإذالانهاهذا،قيلإئماتعل.التيالإبل

عنصاحبهيثمغلحدثةالحلةالخليل:قاليعوق،العاتقني:

علل.وللدهرالدهرفاعتلهقال:اعاقه،أي:كذا،اعتلهويقال:وجهه،

علالأعرابي:ابنقالمعتل،وصاحبهاالمرض،الحلةو@لثالث:

"عليلفهويحل،المريض

لأالمحذثينعدوأجناسهاالعلة"كتاب:صاحبوزاد
هورابعأ،معنى

الثاني.الأصلنحتيضمأنويمكنبه،والتلهيباليءالثاغل

لايقولون:ئعل،فهرعلةبهأنزلأعله:منمفعولاسموالفعل:

قادحةعلةفيهاكئشفتالذيوالحديثبعلة،أصابكلاأي:التم@أعثك
هو

العلةبتلكمصابأثهظهرلأنهةمحل

العلةلمعنىاللغريةالمعانيأقربأنيتضحوبهذا
اصطلاحفي

اكتثفإذاالصحة،ظاهرهالذيالحديثلأنوذلكةالمرضهوالمحذئيق

ذلكفانقادحصعلةفيهالنالد
بصحته.الحكممنيمنع

@صطلاحا:العلةتعريف

خفيقيأسبابعنعبارةبقوله:الصلاحابنالحافظعرفها

فيماقادحة،غامضقع

معقادح،كاض،سببعنعبارةبقوله:إالنوويوعرفها
الظاهرأن

@ماالسلامة

يا(أ
)علل(.دةالعرساطدلسان(2))عل(@اثةاللغقهضايي@@عجم

1الحديشه:علمأنلادمعرفة(3) 87
بتحقيقي.
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التنظيركيلقسم

ركنان:فللعلة

غامض.خفيسبب

كليهما.أوالقنأوالسندفيقادح

سرطيه.أحدفقدإذائعلأالحديقيكونولا

-

بعلة:المصابالحديثعلىيطلقالذيالاصطلاح

خاض
(1)

لاسمالصحيحالاسنعمالفيوئحدثين-قدامىالعلماء-

اشتقاقهيكونالمفعولاسمانوالحقيفةعلفأصابتهالذيللحديثالمفعول

وغيرها.الثلاثيماالأفعالمن

المبنيالمعلمنويثنق)مفعول(زنةعلىيكودالثلاثيالفحلفمن

فهووغلمحمود،فهوحمدنحو:فاعله،ئستململماأوللمجهرل

فيكونويخرهما،والخماسيالرباعيوهوالثلاثيغيرالفعلمن

وفتحمضمومة،ميماالمضارعةحرفإبدالمعمضارعهعلى@زن
قبلما

معل،فهالمفعولواسميعل،مضارعهوزنرباعي،دعلأعلنحو:الاخر،

فعثل،منهالمفعولواسميعلل،مضارعهوزنآيضا،رباعيعتلوالفعل

مغتل.منهالحفعولواسميغتل،مضارعه@زنخماسي،اعتلوالفعل

تسميةالمعلول(-ف@التسميات،لهذهالعلماءاستعمالنسةوتنفاوت

المحتفين:فمنواللغويود،ناستعملهعلة-أصالتهالذيللحديث

ومنهم،وغيركم،لحاوارقطني،الدواعدي،بنوامذي،لترواري،لبخاا

بنوالمطرزي،والجوهري،واوقطربلقوطيقعاوابنلزخاج،االلغويين:

بقوله:أنكرهافقدالصلاحابنالصيغةهدهمنكريومنوغيرهم..هثام،

ير@لدالمتكلمأدإلىللأشرةبالمحسوسالمحقولتثيهمنومذاضأي:يا(

ديكالخانض
الناسأنعلىوتيماوهنا@ينانالشي،مظنةعيرفيالماضيالماء

فيمضطربون
.1/92الويخقهالالنكتعلىاتحيقوانظرالتعري@،هذا



ت

يالفعائد@لعللفي@لجلمعى

النووي:وقال@واللغةالعربيةأهلعندالمرذول
"

وقاللحنأهو

فيالعراقي
ألفينهأ:"

معلولهمعللأولاتقلسنممرلمابعلة@رسم
(3)

معلو@هتقل:رولابقوله:الفيروز@بادينكرهو(

اللغةأهلبعضوحكايةلهتلحينهفيالنووفيالسيوطيئوتابع

لهمخرجيخرله،
اللغويئمنواحدغيرأنكرهقدشماولاضعيفأ،كونهعن

كا
وغيرهما.لحريري،واسيد@بن

بالتسميةعلىالعراقياعترضئم
"

معلل
يقالأنوالأحسن"فقال:"

"ةيه
بمعنى:اللغةأهليستعملهبلامينالذينف@ةمعلللاواحدةبلاممعل!

فهوواحدة،بلاموأمابالطحام،الصبينعليلمنبمعونغلهبالنيءالهاه

اللغة،أهلكلامفيالأكر
أيضأ"الحديثأهلعبارةرفي

عليهما،الاعتراضكثراللتانهما)معلل(و)معلول(الصيغتان:وهاتان
)ئعل(.أفصحهافصحيحةالصغباقيأما

بينهما:والفرقالخاصوالمعنىالعامالمعنى

معفيان:للعلة

"بقوله:الصلاحابنإليهأشارالذيوهوخاص:معنىالأول:
هو

علةعلىفيهاظلعالذيالحديت
صحنهفينقدح

مع
السلامةظاهرهأن

(2)

(3)

(6)

1الحليشه:علمأدلالسرلحة 8 6
شحفيقي.

1/2الراوبشدرلصمعالمطبوعافقريسا. 51.

1/2رالتذكرقهالتبصرة@ثرح 7 2
تجحقيقي

ا

1/2الراوياتدريبةاانظر)م@)علل(.ماثة"المحيطالقاميمى 51.

1والايصع:التقييد" 1/2والتدكرظالتبصرةدشرحفيوعارته1،7 73
ةشحقيقي

فيمقالفلك،علىابقاعيعقبرقد"المملةتسمةفيلرالأجود
الوفيقهالنكت9

4 9 9 / 1
يحوزلائهف@كنلك،وليىما،جود:معللاستحسالفيأنيفمتجحقيقي:

المملولا.منأجودأثاليئمرادأنعلىفيحملأعلأ،



لتنطيريالقسما
=

"بقوله:والحاكممنها(
فيهاللجرحلي@أوجهمنالحديثيعللانماد

مدخل...
"

احاديثأكثرلأنالعلل.باصمالنوعهذاالمتأخرينتخصيصولعلا

منالعللكتب
أثقهالأثهأوةالسخاويبهوصزحظاهرهركماالنوع،مذا

تغييرلاوالتقييد،الحصرمننوعالمتأخرونإلهذبماولعلوأكمضها..

العام.بالمعنىالمنهجفي
1

0 0

يتضحوبهذا
رجالإلىالموجهةالجروحعنخارجش@ءالعلةأنلنا

الصحة،ظاهرهاالتيالأحاديثهوإتماالاعلالميدانلأنوفلثالأسنادة

الصلاح:ابنيقول
الجامعئقات،رجالهالذيالاسنادإلىفلكويتطرق"

الظاهراجثمنالصحةشروط

العلةخفاءفيهاشترطالمعلوعرفالصلاحابنبعدجاءمنوكل

بنمحمدالفيضوأبيوالسيوطيوالعراقيكالطيبيقادحة:وكونها

وغيرهم.فارسبنعليبنمحمد

لكننا
مع

مناعمهومابهاويريدالعلةيطلقالعلماءبعضنجدفلك

هوإنماالاستعمالدوهذاالظاهرة:وغيرالظاهرةالعلةفيهايدخلحيثذلك؟

العللعلمحازفماوالاالعام،بمعناهاللفظواستعمالفقط،التوسعبابمن

نجفاءإلاالحديث،علومسائردونوالتبجيلبالتقديموحظيالشهرة،هذه

ودقتها@فيهايبحثالتيالعلل
(9)

معنييمنالثانيوهو
المعنىأي:ثالعلة

1الحديشه:علمأللامعرفة" بتحقيقي.87

1الحديشا.علرم@معرفة 1 حرم.ابنط(270)وعفالملية،@2

الترجحا:وقراننالحلللقواعد
11.

1الحليشه.علمأنلامعرمةإ شحيقي.87

7لالخلا@ه 0

1/2والندكرقاالنبصرةلئرح 7 تحقيقي.4
2قدرس@1/ا، 4لأعوال@:اامر(8).52 8

.21وأنجاسها،:لالملة



-

ئديللف@ا@لعللالجامعفي

علىالعلةاسميطلققدأتهاعلمسميقول:الصلاحابنالحافظفهذاالعام.

لهالمخرجةالحديث،فيالقادحةالأسبابباقيمنفكرناهماغير
حالمن

المانعةالضعف،حالإلىالصحة
العلةلفظمقتضىهوماعلىبهالعملمن

بالكذبالجرحمنالكثيرالحديثعللكتفيتجدولذلكثالأصلفي

فلكونحوالحفظ،وسرءوالغفلة،
النسخالترمذيوسمىالجرح،أنلامن

علة
(1)

بقادحليىماعلىالعلةاسمأطلقبعضهمإنثمالحدبث،عللمن
الئقةأسندهالذيالحديطأرسلمنإرسالنحوالخلات،وجوهمن

الضابطإ

حققهماأنبذلك@مراثهفقال:حجرابنالحافظوعف
تعريفمن

قدالمعلول،
بينالتوفيقوطريقيخالفه،ماكلامهمفييقع

المصنفحققهما

وبين
ما

أنمنهيلزملاحديث،علىاطلقإذاالحلةاسمأنكلامهمفييقع

أعموالعلةخفية،قادحةعلتهماالمحلولبذاصطلاحأ.معلولأالحديثيسمى
"واضحةأوخفيةقادحة،غيرأوقادحةتكونأنمن

قادحةخفيةبكونهاالعلةتقييدأنعلىيدلماالصنعانيفكروقد
هو

سيأتيئهف@والاللعلة،أغلبيالتعريفهذاوكأن"قال:حيثأغلبي،قدعنده
غامضقهولاخفيةغيرظاهرةبأشياءيعللونأنهم

المعنىأماالأولين،علمهوالعامالمعنىأنالمعنيينبينوالفرق

وشددواالمتأخرون،فيهصنفالذيهوفالأخيرالمتأخرين،علمفهوالخاص

الحام.المعنىعكىعلىفيهبرزمنوقلةودقتمعوأهميتهصعوبتهعلى

(2)

(3)

فلكئحلمكماحاتمأبيالنوكذلك
(1ال@حديثانظرعلله.فيصنيحهمن

علةالنخأنأرادإنالترمنيأنولمحلكالاطلاق،هذاالعراقييرتضولم(246)و

علةأئهأرادبأأماضرل،صحيحكلامفهوالعمل،في
أوالحديطصحةفيتقدح

صجحةكنيرةأحا@بتالصحيحكبفيلأنمفبول،عردذلكنقله،صحةفي

"ا@ظرنوخة.

1/2واقدكرقهالتصصرةعرح 8 9
بتحقيقي.

"
1الحلبشا.علمألهلمعرمة 91 9 1

بنحقيفي.
77حجر،ابن@كت@ 1 / هكل@و.2

صتحقيقي.
.2/27الألكارالنرضح



التنض@يريالقسم
=

فيالحديثبخلافالسلامقعفيهلثرطلاالعامالمعنىفيوالحديث

ابنقالقادح،علىالتفتيئىبعدويظلعالسلاتفيهفيثترطالخاص،المعنى

مردود"كللحلالمعلولأنزعم،منعلىردهذاحجر:

حجر:ابنيقولالخاص،المعنىفيخفيأالقاثحهذايكونوأن

أنثترطشلاالعامالمحنىخلافعلىخفيقهقادحةعلتهماالمعلول"

الصلاح:ابنقالخفيته،أوالقدحظاهرةالعلةتكون
اسمأطلقبعضهمإن"

بفادحليىماعلىالعلة
"

يتسملإنماللعلة،الخاصالاصطلاحيالمعنىأنإلىالاشارةوتجدر

بروايةتختصوهذهمنها.السلامةالظاهريكونالتيالخفيةالقادحةالعلة

أكانسواءعمومأ،بالروايةتتعلقفمانهاالأعمبالمعنىالعلةأماالثقات.

ومنبالمتن،أمبالإسنادالوهمأكانكذلكوسواءضعيفأ،أمثقةالراوي

منغموضأأشدالئقةروايةفيالخطأأنالملاحظ:
روايةفيالخطأ

منفالقلبطارئ-والخطأالصواب-الثقةروايةفيالأصللأنالضعيف.

فالقلبالضعيف،روايةكذلكوليستالثقة،روايةإلىمطمثنالأساسحيث

طارئ-والصواببالخطأ-عليهاالحكمفالأصلإليها،أساصأمطمئنغير

ومع
أننلثةالسهلبالأمرلي@الضعيفروايةفيالخطأمعرفةلآف@ذلك

الئقات،بروايةومقارنتهاروايتهمتابحةإلىيخاجأساسأبالضعفعليهالحكم

لمداذاةدرجاتالضعفنف@وأيضأبضعفه.خكملهم،مخالفتهكثرتنف@

خطألأنأحاديثه.بعضمنالاستفاثةفبالإمكانالراوي،فيشديدأيكن

ماأحاديثهمنفمانلذلدةبهمقطوعكيرالضحيف
ويعرتيضعفصومايصح

والموازنة.بالبحثوالصوابالخطأ

العلةلفظإطلاقيجدوالعللوالتخريجالثروحكتبفيينظرومن

2/7حجر!ابنل@كت(1) 1 0

ر:
بتحقيتيم@5

حجرابنال@كت(2)
1 / بتحقيتهط.و:277735

1الحديشه:علمأنلادمعرفة(3) 9 بتحقيقي.1



-

يللف@الد@لعللفي@لجامع

قمتوقدظاهر،جرحفيهاالنيالأحاديتمنكثبرعلىوالمعلوالمعلول

ذكرمصنفهأنغيرالنفععظيمكتابوهوحاتم-أبيابنعللكتابباستقراء

يظنكماالخفيةبالعللخاصغيرفهووالجلية،الخفيةالعللفيه
(1)

ء

يزيدالعد@كثبرةفوجدناالظاهر،بالجرحأعلتالتيالأحاديتإلىوأشرت

وعرينسبعةبالانقطاعأعلفقدحديثأ،وأربحينوسبعةمئتينعلىمجموعها

(214)و(164)و(132)و(108)و(74)و(24)لأحاديط:امنهاحديثأ،

.(1371)و(1259)و(590)و(753)و(622)و(594)و

(53)و(50)منها:حديئاوأربعينوثلائةمالةالراويبضعفوأعل

(565)و(421)و(309)و(250)و(208)و(176)و(151)و(001)و

(1241)و(1561)و(0531)و)هثا(و(854)و(727)و(641)و(609)و

و

(345)و(180)ولالم@منها:حديئاوستينثمانيةبالجهالة

(1579)و(1484)و(1311)و(1152)و(1070)و(701)و(441)و

01)و(6891)و .(1512)و(9661)و(1829)و(76

.(2220)و(27لاهما:حديثبنبالاختلاطوأعل

(2275)و(2255)و(21الاهي:أحا@يثاربعةبالتدلي@واعل

و

الجرحعلىالعلةإطلاقالحلمجهابذةمنكثيركلامفينجد
فيكماالظاهر

"
3/8للزيلعيالرايقانصب 5

2و 3 9 2و3/ 87 وك@3853/

3/037و
3/4و 3 1

.4/47و

كماالقيمابنكلاموفي
2والمعاد@1/771دلزادفي 44.

بالعلةالأحالمحيثبحضإعلالحجرابنالحافظكلامفيوقعوكذلك

الدارقط@يعلل"كتابرشله(1)
"

ودمسندوالجلية،الخثيةالعللأنلاجميعميهدكر

معنامابالعلةيرطلأئهالجلية.القادحةالعللفيمهمالبرارا
الحلةومفهومالحام،

في
للعلةالعامالمعنىنجلالكتبمذهأكنر



التنطيريالقسم
=

بضعفووبالجهالة،الظاهر،لارسالوباالظامر،لانقطاعبالاعلالكاالظامرة

فيكماالرواة..
1الحبيرأالتلخيص@ 1 7 / 1وا/(1)1 2 وا/951(3)9

1وا/(01) 6 1وا/(13)4 الباريفتحو")22(،73
2/4و1/83" 6،4

1/6السلام!سبلوانظر:ا 7و9 .7وه2

فيالعلةتقييدعدقدالصنعانيأنإلىسبق-فيماأشرت-وقد

حجر:ابنالحافظقالوقدأغلبيأ..تيدأتادحةخفيةبكونهاالتعريف

علةالإسنادفيوالانقطاعالخبر،فيعلةالراويفيالضعفلأن

فيعلةالراويحالوجهالةالخبر،فيعلةالمدل@وعنعنةالخبر،في

علىتنبهتقدجميلهاشمالدكتورالعلآمةأستاذيمعحوارونيالخبر(

الحديثخلوأنبوصفهاالعلةعلىتكلمواإناالمحدثينأنوهو:اخر،أمر

الحالةهذهفينهمف@الصحيح،الحديثلتعريفمنهبدلاقيدأيعدمنها

الخفيالسببوهرالخاص،الاصطلاحيالمحنىبهاويريدونالعلةيطلقون

فيتكلموااذادالقادح،
فيتهمف@عام،بكلالحديثنقد

يطلقرنالحالةهذه

سواءبه،الحديثيعلالذيالسببأي:ةالعامالمعنىبهاويريدونالعلة

قادح.يخرأمقادحاظاهرا،أمخفيأأكان

بالمعنىفهوالمنقطعمنها:المحدئين،عندنظائرلهترجدوهذا

مرضعمنأكثرأوموضعفيانقطاعإسناثهفيحصلماالخاص:
علىلا

لتواا

فيريدون:عامأاستعمالأأيضأالمحدثونيستعملهنفسهالمصطلح

فيشمل:السند،فيموضعأيفيانقطاع،فيهحصلماكل

السند.أولفيانقطعيخهحصلالذيوهو:(3)المعلق

السند.آحرفيانقطاعفيهحصلالذيوهو:(4)والرسل

4ححراابن@هكت(1) 0 7 / 2و.1 0 بتحقيقي.3

1الحديخد.علمأنلادمعرلةانظر.(2) 3 بتحقيقي.بعدماوما2

9الحديسا:علمأنلا@ممرفةانظر.(3) تحقيقي.2

1الحديشا:علمأنلادمعرفةانظر:)ممأ 2 بتحقيقي.6



-

يللفعالد@لعلل@لجامعفي

فيانقطاعفيهحصلالذيوهو:(1)والمعضل
فأكثرباثنينالسند،أئناء

على

فكرناهالذيالخاصبالمعنىالمنقطعأيضأ

فيخاصأاستعمالأالمحتغونيستعملهالمنقطعمصطلحأننرىوهكذا

انقطاعفيهحصلماكلفيعامأاستعمالأوششعملونهالاصطلاحي،المنقطع

مذاوعلىوالمعضل.والمرسل،والمعلق،لاصطلاحي،االمسقطعفيثممل

الاصطلاحيبالمعنىيستعملونهفهمةالعلةلمصطلحاستحمالهمجرىالمنوال

ويريدونعامأ،استعمالأويستعملونهالقاثح،الخفيالسببوهو:الخاص،

والعلةالاصطلاحي،بالمعنىالعلةفيشملبم@الحديثيعلماكلبه:

القادحة.غيروالعلةالظاهرة،

العلل:علمتعربف

فهمأصحابهواماوأدقها،الحديثعلمأنلاأجلوهوبرأسه،علمهو

الأسباببهايمثفقواعدفهيأدواتهوأماوالإتقان،الحفظفيالفنجهابذة

حتىورفضه،الحديثقبولفيالفصلالقولصاحبوهوالقادحة.الخفية

الحفاظكباريسلملاإته
من

علوملسائرالمتقنونإلافيهبتكلمولانقده،
الطويلة.العمليةوالتجربةالتمرسواساسهالحديط،

العلل:علمأهمية

منيعدالحديثعللعلمفماننفعصبمدىيثرتعلمكلكانإفا

الحديث،علمأنلاأجلمننوعفهونفعا،أكثرهامنلأثهالعلوم.أشرف

"الحديثعلمأنلاأجلالعللمعرفةالخطيب:إقالفنونماأهمسوفن

1الحديشهعلمأنلادمعرفةالطر:(1) 3 5

@تحقيقي
2التلوي@هانطر.إ(2) 0 7 / لما.ةالحديش@مصطلحفيالميقولةشرحر@لعدما،وسا1

يرالقطعكلفيعامأاستعمالأيتحملرلهالمرسلوكدلك
وصستمملونهالسد

يالنبييلىايابعيأضاتمابهخاعأ@ريدوناسعصالأ

(3)@

.(1908)تجيلالراومحهلأخلاقالجامع



التنطيريالضسم
=

صرحم
"قال:حيثالنرويالإمامالله

معرفةنحقبقالعلرمأنلاأهمومن

وضعيفها،وحسنهاصحيحهامتونها:معرفةأعني:النبويالصالأحاثيث

وعريزها،وغريبهاومشهورهاومقلوبها،وفغصلها،ومنقطعهاومرسلهامتصلها

وموضوعهاومعللهاومنكرها،وشاف@امعروفهاوأفراث@ا،لمح@اوآحاومتواترها

1ومشوخهاوناسخهاومذرجها
0 0 0

لأنهعمومأةالريفالنبريبالحديثاهتمواقدالحدبثفعلماء

الأحاديثعللببياناهتمواوقدالكريم،القرانبعدالئانيالتئريعيالمصدر

منستالنبيكلاميدرفالعللبمعرفةلأنالخصوص.حيثمنالنبوية

منوصوابهضعيفه،منالحديثوصحيحنحيره،
بناللهلعبدقيلخطئه،

الجهابدظالهاتعث@قال:إاالمصنوعة؟الأحاثيثهذه:(2)المبارك

الحاكم:ذكروقد
ا@لومهذها@لمنيثالمح@عللمحرتأن9

الا
،4(

والجرحوالسقيم،الصحيحغيربرأسهعلموهوالحديث،عللالمعرفةوقال.

لتعديلوا
لما

علىبواكيرهابتدأتالذيالحديتيالنقدمرحلةمنممتدالعللوعلم

الصديغبكرأبركانحيثاجمعين،عليهماللهرضوانالصحابةكبارأيدي

يحتاطانط@الفاروقوعمر
(6)

علىالشهادةويطلبانالأخبار،قبولفي

6مسلملصحيحنرحهممدت /1.

مو
يخهجمحتمجامدحوادعالم،لقيهتبت،تقةالمروربالباركبناللهعد

(3570)النقريبه"الجرعفات

حاأبيابنآحرجه.
1/3والعديىادالجرحلي3 1 فيعديوابن)المقدمقأ،1

1/1الالكامل 4الموضوعاش@1/1مقدمةفيالحوريابنوفكره9،2 ا@و.@6

لسل@ا0ضحاأط.(22)وعف

1ةالحديهعلوممعرفة@ 1 حزمابن@(289)وعقبالحلميةط.9

1الحدنجط.علرم@معرفة 1 حزم.ابنط.(27")رتجيلالعلصيةط.2

الاسلاميالريعفيو@انتهادالسنةانظر:الصحالفاحتيلطفي
لسصطفى"

السباعي:
روىفقدأجالأ،الراوييتحلف@هطالبابيلنعليوكاد7،5

أحمدالإمام
ير

2مسنده / -@اللهرمولمنسمحتبناكنت"ةتالعلي،عن1



-

ئدلمعا@العلل@معفيلجاا

اهتمئمالبوي،الحديثفيوالوهمالخطأتمييزأجلمنأحياناثالحديث

لهالعلماء
خطأ.منهاليىضيءالمطهرةالشةإلىيسبلنلابعدةمن

الخطألبيانكالميزانفهوخاصة،مزيةلهالعللفعلم
الصواب،من

يزالولاوحديثا،قديمأالعلماهلبهاعتنىوقدالمعوج،منوالصحيح

الألمةأولئكلنا@ؤنهاالتيالعظيمةالثروةتلكموينثرونيحققونالباحثون

حاتم،أبيوابنوالترمذ@،والبخاري،وأحمد،المدينع،بنكعليالعظام

وغيرهمرقطني،لداوا

التعليل9فالفنهذالأهميةإلاذلكوما
(2)

إلابهيقوملاخفي،أمر

وخفاياها"طرقهعلىلهماطلاعلاالذينالفقهاءدونالحديثأئمةنقاد

والبحثالعللمعرفةبأنيصزحالعلماءجهابذةبعضنجدأيضأولأهميته

بنالرحمنعبديقولتمحبص،ولاسبرثونالروابةمجردعلىمقدمعنها،

مهدي:
لي@حديئاأكتبأنمنإليئأحبعندي،هوحديثعلةأعرفلأن"

عندي
@

ائهأهميةالعلمهذاويزيد
من

منإلايدركهفلاغموضأ،العلومأسد

معوكانالرواية،سعةززق
النظر،دفيقالفهم،ثاقبالذهن،حادذلث

الحاكم:قالالمران،واسع
ئعرفاتمادففط،بروايتهيعرتلاالصحيحإن"

منأكثرعودالحلممنالنوعلهذاولي@السماع،وكثرةوالحفظبالفهم

منيخفىماليظهروالمعرفتعالفهمأهلمذاكرة
مثلؤجدفإفاالحديث،علة

=

ابنالحافظقالاستحلمتط،غيريعه@ولمصشاءصمااللهنفعيحديثا

فيححر
@

2التهذيبههتهدب 6 7 /1-2 الإسناله.جدحديتناال@:68

ي@المصنماتمنسيأتيماا@طر(1)

5الرفيف@النكتفيالقم@يقال(2) 0 3 / 1
بتحقيقي.

الإعلا@هصراله:"

7ححرااسد@كت(3) 1 4 / لملاوة2
تحققي

387حاتمأليلالنالحديثهاعلل"لك@ / نقلهوقد)ال@قدمقأ؟الحيدط.1
فيالحاكم

1الحديظ:علوم@معرفة 1 فيرجبوابنحزم،ابرط.(270)والحلميةط.2
ا

1"العللثرح 9 9 / 4وا/عر.@1 7 همام.@0



لتنضليريالقسما
-

البخاريالإمامينكتابيفيمخرجةغيرالصحيحةبالأسانيدالأحاثيثهذه

عنالتنقيرالحديطصا@لزمر@،ومسلم
بهالمعرفةأهلومذاكرةعلته،

لتظهرعتته!

سميع،بنإبراهيمب@محمودعنحاتمأبيابنونفل
سمعتقال:أته

صالحبنأحمد
(2)

نف@والثه،الذهبمحرفةبمنزلةالحديثالمعرفةيقول:

إنقلت:كيفله:قيلإذاحجةفيهللبصيرولي@أهله،يعرفهإنماالجوهر

!3بائنهذا
يعني

الردصثاأوالجيدة
(3)

العللفنفيالعارفينوجودفإنلذا

بين
رجب:ابنقالعزيز،العلماء

وعزنمعالعللعلمفرففكرنا..وقد9

بينمنيسيرةأفرادبهالمتحققينأهلهوأن
قالوقدالحديث،واهلالحفاظ

اللهعدأبو
بن

منيسيرأنفراالأخبارهذهبمعرفةاللهخصإنماالحافظ:منده

الحدبثإعلميذعيمنفي

وأ@تها،الحديثعلومأنلاأغمضمنلأوهوحجر:ابنالحافظوقال

يقومولا
تامةومعرفةواسعأ،وحفظأثاقبأ،فهماتعالىاللهرزقهمنإلاله

قليلإلافيهيتكلملمولهذاوالمتون،بالأسانيدقويةوملكةالرواة،لمراتب

والبخاري،حبل،وأحمدسالمديخى،بنكعليالأن:هذاأهلمن

والدارقطنيزرعضوأبيحاتم،وأبيشيبفابنويعقوب
1

0 0 0

يقولولا..ولالثانيهاولاوهلةلأولالعلةكثفيلزموليس

النظربعدإلاعبهايوقففلاعلته،تخفىماالأحادبثفمن"الخ@:

قال:المديني،بنعليعنوأسندالبعيد"الزمنومضيئالئديد،

6-59الحديثههعلومدمعرفة(1) حرم.ابنط.أ("3)وعقبالحلميةط.0

التهدس@1/94،التهذبحاففثقةالطريبابنا@معروتحعفرأبوومو(2)

(48)تقريبهولا

حاتمأليلاسالحدل@دكللل(3)
38 9 /1-3 9 طربفهومن)المفدصقأ،الحندط0

فيالخطيبأخرحه:
1

(1787)الراويالأخلاقالجامع

3ك@-ا/الرسدى@علل@ن@حل@( 3ك@-وا/9عرط.4 4 ممام.ط.0
7انظرا:لنزمة(5) 2

(17)مهعقبالراويلأخلا@@الجاسع(6)



=

الربما
(1)

سنقهأربعينبعدحديثعلةأثوكت

يالععائد@لعللفي@لجامع

ماالعالميكشفربمابل
كالدارقطني،منه،أعلمهومنعلىخفي

وابنالقطان،بنالحسنوأبيالدمشقي،مسعودوأبيالجياني،عليوأبي

تعقبوافقدالأن،هذاأئمةمنوغيرهمحجر،وابنالقيم،وابنتيحية،

منوهماومسلمأ-البخاري
فيالكعبوعلوبلوالإتقان،الحفظفيهما

قدأوعللهاوبينواصحبحيهماأحالمحيثمنكثيرفيعينه-العللعلم

قالهمايخالف
حينالرازيحاتملأبيحصلكمانفسه،هو

عنابنهسأله

9تال:مسعود؟ابنعنأمجابرعنأموصائدابنحديث
لوأصح،اللهعبد

أدركقدنضرةأبالأنقال:كان؟كيفقلت:متصلا.كانجابر،عنكان

مرةأبيوسألتالموت.قديممسعودوابنمسعود،ابنيدركولمجابرأ،

عنأخرى
عنيقولون:وغيرهما،ومعتمرالقطانيحيىفقال:الحديث.هذا

بالصوابإأشبهوهو@،النبيئعنجابر،عننضرفأبيعنالتيمي،

الناقديتوقفوقد
علنه،لخفاءماةحدبثفي

نفسهوفي
للقبولحجج

"السخاوي:قالحجة،لهلي@ولكنوالرد

ففي@إلاغالبأ،بهايعئريعني:
نفسه

وللدفعللقبولحجج
حجر:ابنوقال"

المعللعبارةتفصروقد@

احتصاصهاوأزالتالحر،فكفتهاصالزاتدفلما(عليهادخلتب(ل@ميرلما.
نلبلا،وللتقليلكنبراللنكثبررنردالمعلبة،الحملةعلىدخولهاولكربالأسما-

ا،ولا/اللبيبهسغنيانظر:ثاتسا.التكتجرولادائصا،التقليلمعاهافلي@

3ةالنحولقاالراردوالسحم 12.

.@1789@عقصالراومح@لأخلاق@الجامع

1الفتاوى"دمجموعفيتيميةابنالاسحمضيخقالالمعنىهذاوفي 83 / دولهنا1
منقرلعلىراححايهقولهيكونصححهمماالخاريعلىأنكرماجمهرركاد

وكانحرجها،مماأحاثيثعدةفيئوخفل@الححبمبنسدمبخلافلرعص

1نازعهسمعفهاالصواب
.83وأخاصهاا:الحلة"وانظر..00

"

.(2754)حاتمأليلابنالحديثاعلل

2ال@عيشهالقح 5 5 / 1
6و 7 / ومراللرفعإ،الملسية.ط.فىوجاءالخضير،ط.2

حطا.



التنطيريالقسم
=

نفسهفياستقربمايفصحفلامنهم،
علىالروايتينإحدىترجيحمن

سواعهالصيرفينقدفيكماالأخرى،

من
لارتباطهالحديشه.@كللالعلمهذاأهميةتتينالعرضهذا

السلامةوباطنهظاهرهالذيالصحيحلينالفيصلولأتهأولأثالنبويبالحديث

وغيره.

الأحاثيتفمنخفيفعلةكلولاالسلامة،ظاهرهاالأحاثيتكل

منولشتألصق،الضعيفبحديثالأوصافوهذهجليفظاهرةعلتهاما

ومعشيء،فيالعللعلم
علىالعلةأطلققدالعلماءبعضوجدناذلد

التوسع.بابمنالعامبمعناهاللفظواستعمالوالجلي،منهاالخفي

مافهوالمعلالحديثأما
سوىيكونلاوهذاالعلة،ركنافيهاجتمع

علىالناقدلهيتصدىبينخطؤهالضعيفحديطلأنالئقات،أحاديثفي

بمفاهوميدانهالعللعلمموضوعفهيالنفاتأحاثيتأمامعلومقعقواعدوفق

القاد.جهابذةإلالهايتصد@ولاالدقيق،

منالنوعوهذا
فيالثقةيواكبلأتهةوالتحديعالجرحمنأوسعالنقد

نسي؟ومتىضبط؟وقىسيوخممامنشيخكلعنوأحا@يثهوترحاله،حله

)2(؟أتىوكيفتحمل؟وكيف

نمحيصعلىويعملالثقات،الرواةأوهامعنببحثالعللعلمإذن

منيعتريهاماوك@وتمييزها،أحاثيئهم
منيسلملي@ي@خطأ،

الخطأ

أحد.

العلل؟علمإلىحاجةاليومبناهلنفسصيطرحسؤالوهنا

لاإليهالحاجةأنأدركواالعلم،بهذاالمتأخرينضعفالناسرأىلما

7حجرأابنل@كت(1) 1 1 / ما5و:2
بنحقيقي.

همام.ط.2يه1التر@ذصهعللشرحمقلصةانطر:(2)



-

@للغالائدالعلل@لجامعفي

غلبةوالاجتهادعلىمبيللأحاثيثالأئمةإعلالأنسيمالافائمة،زالت

اجبومننف@وكذلكغلقهلأحديحللاالاجتهادوبابالظن،

الأحاديث،إعلالاتفيمرا@صموبيانالمتقدمينكلامشرحالمتأخرين

الاختلات.عندوالترجيح

الرئيسةالحديثعللعلمونمرةثمرة،سوفهعلىاسنوىإفاعلم
السة،حفظ

علىيدخلقدماوتمييزللدين،ونصيحةلها،صيانةحفظهاففي

ماوكثفوالوهمالخطأمنرواتها
تقوىوبهافيها،الدخيلوبيانيعتريهم،

العللمنلراعتاثالسلبمةالأحاديث

تا

الذيالنقدمرحلةمنالعلملهذاالحقيقيةالبدايةجعل
أولفهموعليوعمربكركأبيالصحابةكبارأيديعلىبواكيرهابتدات

الأخبار.فيالنقلعنوبحثواالرواجمعفيالرجالعنفتشمن

بنكسعيدالروايات،وتمييزالأخبارنقدالصحابةعنالتابعونتلقىئم

النقد،إلىالحاجةازداث@العصرهذاوفيسيرين،وابنوالشعبي،جبير،

الفتن،كنرتفقدونمييزها،المروياتنقدإلىدعتهمأمورطرأتحبث
وكنروالخوارج،التشبعكبدعةوالمحدئاتالبدعوظهرتالفرق،وتحددت

لانار،احملةأعداد@زادتدائرتهم،واتسعتالحدبث،بعلمالمشتغلون

ذلكفيفدخلوالطلب..للرحلةونشطوا
لاومنيحسنمن

يحسن،

مئاربهموتعددتالروافأغراضواختلفت

البدعفانتشرتخطرأ،السالفةالأمورزادتالتابعينتابعيعصروفي

(2)

(3)

9الحليشاعلومالتحريرانظر / مملأ.2

1افابشه:الخبر@ةا@ظر @وأنجاسا".العلةو"2،5

له@.-83الإسحميإ:اقريعفيرمكانتهاالةانظر@

وأحناسها!@العلةانطر.
"

26-27.



التنطيريالقسم
=

الومميبقولمرجالها،وكثرلأسانيداوطالتموجوث@ا،وكثرمتزايد،بئمكل

والكتب.المصنفاتفيدخلبلوالضبط،الحفظعلىمقتصرأ

وتعاظمارتقاؤه،تسارعالمنهجهذاأنإلىالباحثينبعضون@ب

سنةالمتولىسيرينبنمحمدبينحصرهاقصيرفزمنيةفترةفيازثماره

اهأا.)
سنة(120)خلالفيأ@:هأ233)سنةالمتوفىمعينبنويحيى

إلىوصلتحتىالأسانيدأعدادفيهاتضاعفتالفترةهذهأنزاعماتقريبا،

ا

ماأولالعلمهذاكانالتدوينعصردخل
الأئمة.بهعني

عنمجملأتصورألناتعطيالمؤلفاتوهذه
بدأوأنهالعلل،علمشأة

قدممنالرغموعلىالحديط،علومبقيةمعمقارنةجدأمبكرعصرفي
نثأته

الجابوضعفالاهتمامبقلةقوبلفقد

وأئمته:مؤسسوه

وتوالتالحلل،علمصرحبناءفيبعدهممنوالتابعونالصحابةأسهم

قبلعلينامزوقدبجنابه،يمتهانلاعلمأغداحتىبحضأبعضهاترصالثبنات
فيبالكلاماشتهرمنأوللأتهسبرين.بنبمحمدبدأالعللعلمأن

نقد

الأحا@يثنقدفياشياءتلامذتهعلىيمليكانالذيبالزهريمر@رأالحديط،

شحبةالباحثينآحدجعلوقدالحجاج،بنشعبةعداستقرحتىو)علالها.

والنمولبالدقةينكلملمقبلهأحدألأنةالعلملهداالحقيقيالمؤس@هو

صناعةآصبحالحديثولأنشعبة.بهماتكلماللذين
"2)

وهويدبعلىوفنأ

1الحدبشاعللأصرلليجرةص@لمحاتالظر:(1) رقراننالعللودقواعد92،0

"وأنجامهالحلةودا3،2-031الترجحا
026-29.

المصطلحهنا@ن(2)
لعلمالدهيالعصرليؤجدقديم،مصطلحالحديتصاعة"

اعلمة(102)الت@يبراكتابهلحيمسلمقالففداتالت،اقردسمففىأياسل،
لأملمي@تماوالسقبم،الصحيحمنأشابهوسرفةالحدل@صناعةأناللهرحمك
غيرمم.ثرنلهاالحارفونالاس؟لرواياتالحقا@لأئهمحاصة،الحديث

1
00.

الاصطحح.منااستحمالليالأترال@عر@يجدجادابنكتيطالعومنتلت.



-

يالعمائد@لعللفي@لجامع

المحذئينأمرعنفث@منأول

لهوقدين@د
الثافعي:قالبعد@جاءمن

الحديثغرتماشعبةلولا9

"بالعراق
(2)

رجبابنوقال
والتعديل،الجرحفيالكلاموشعمنأولدوهوة

الأنهذاوالمةالعلل،علمدقائقعنونفبوانقطاعها،الأسانيدواتصال

تغبعده
له

العلمهذافي
عنبالعراقفئ@منأولد@والسمعاني:وقال"

المحدغينإأمر
(4)

اه@60)صنةالمتوفىالحجاجلنشعبةبسطامأبوهوهذا

يديه.علىإناهيكونأنالعلللعلموحق

أخذوقد
صتفمنأوائلمنوهوالقطان،سعيدبنيحيىسعبةعن

مهديبنالرحمنعبدأيضأعهوأخذرجبابنذكركماالعللفيكتابأ

أخذوعنهماالفن،هذارجالمنوهو
العلل،علمتناهىوإلهمعينبنيحيى

@الأنلهذااللهخلقهرجلهناها"أحمد:قالوفيه

المدينيبنوعلي

حاتم:أبوعهقالالذيالبخاريشيخ
الناسفيعلمأالمدين@بنعليكان"

البخاريبعدهمجاءثمحنبل،بنوأحمدوالعللإالحديتمحرفةفي

احاثيثفيخفيةعللعناللثامأماطالذيومسلمعلله،فيالحديثطبيب

البابهذافيعظيمةقاعدةقررالذيثاودوأبوالتمييز"،كتابهإفيالثقات

لأته"بقوله:علتهبيانعنوشسكتالمعلول،الحديثيخرتيقدأتهمغزاها

منكانماكللهميكشفأنالعامةعلىضرر
علملأنثالباب...هذا

أبيمعار@لمهذات@لتمالذيزرىةوابو@هذا@منلعنيقصرالعامة

مقممةوإالأنساس@2/301،تهدبفياللبا@@الظر.(1)
1/3@الترمديعللشرح 0

3وأنجاسهااولالحلةهمام،ط.

(2)@

.(1522)الراوى@لأحلاقالجاء

1الترمدياعللدثرح(3) 7 2 / مصام.مكاط.وا/عرط.1
3/3لمجالأساا)كأ@ 1 لحقك@ه.)ا8

5الترمذي،عللدشرحانظرة(5) / 28 8وعر.@0 9 2 / ط.2
العلوموساءمحام،

2/1له@والحكم، 5و.العراقية@33 79-5 8 بخر.ابن@0

@للا(

2المعرمقا:شقدمة(7)الغر@.ط.2ملا/16بنداثهتاريح 64.

عتهأملبل@ثاودأبيلرسالةلم@
"

5



لتنطيريالقسما
=

جماعةوتلامممصنفه،فيحاتمأبيبنالرحمنعبدعلمهماوجمعحانم،

برعصبعدهميأتولموالدارقطنيعدي،وابنوالعقيلي،النسائي،منهم

فيه

مإ

بعد@:جاءفيمنقولتهقالالجوزيابنواخال
يفهممنقلداقد

بلهذا

منالحقةهدهخلالوتمامهالحلمهذاتأسيسعنقولهيمكنما

"كتابمنوأفدتمسر@فيجعلتهمفقدالعلمهذاأئمةوأماالزمن،
جهود

وهمبهجاءماعلىوزدتالصياحعليللدكتورالمحدثي@،

اهأ.ا.)سيرينبنمحمد

سأ.ا24)لزهريا

هأ.ا31)السختيانيايوب

اهأ.60)الحجاجبنشعبة

اهه.98)مهديبنالرحمنعبد

اهأ.9لهالقطانسعيدبنيحى

يلااهأ.عييةبنشيان

2ياالافعي هأ.0

بنمنصورسلمةأبو
هأ.210)الخزاعيسلمة

هأ.224)سلامبنالقاسمعبيدأبو

هأ.233)معينبنيحيى

هأ.234)المدين@اللهعبدبنعلي

اللهعبدبنمحمد
هأ.234)نميربن

@أ.238)راهويهبنإسحاق

1/1لمرضرعق@اا"(1) 0 لفكر.ا0@2

يعمبىصراحقهفلك،صححتوتدالأخطاه،بحضفيالصيعأخيناوقعوقد(2)
سسا

دلهفيهوقع
والتقدير.الكرمني



=

@للف@ائدفى@لعلل@لجامع

أحمد
هأ.241)حنبلبن

اللهعدبنمحمدجعفرابو
هأ.242)البغداثيعماربن

هه.245))دحيهأبيحرتإبراهيمبنالرحمنعد

أحمد
ومئتين(.وأربينبضع)سنةجنيدببنالحسنبن

وفاته(.سنةعلىاقفالمالجرجانيحميدبنأحمدزرعةأبو

احمد
هما.ل@42المصريصالحبن

هه.249)الفلاسعليبنعمرو

أحمدجحفرأبو
هأ.253)الدارميسعيدبن

@أ.255)لدارميا

@أ.256)ريلبخاا

محمد
هأ.2هل@الذهلييحىبن

@ه.260)ئزتنبنإبراهيمبنيحى

هأ.261)الحجبمبنمسلم

@أ.261)المروزيعليأبو

هأ.262)السدوسيسيبةبنيعقوب

.(@264)الرازيزرعةابو

اللهعبدبنإسماعيل
@أ.267))سقويه(بيعرتمسعودبن

@ه.273)الأثرمبكرأبو

.(@275)ودداأبو

بنبقي
ه@.276)مخلد

@أ.277)الرازيحاتمأبو

@أ.279)لترمذيا

@أ.279)خيثمةأبيابن

هأ.280)الدارميسعيدبنعثمان



لتنض@يرياالقسم
=

هأ.280)البرتيالحباسأبو

هأ.281)الدمشقيزرعةأبو

هأ.281)الهمذانيالحسينبنإبراهيم

هأ.282)القاضيإسماعيل

صا.285)الحربيإسحاقأبو

@أ.287)عاصمأبيابن

محمد
هأ.287)القرطبيوضحاحبن

ه@.287)أبرول()ابنبيعرفنصربنإبراهيم

اللهعبد
بن

هأ.290)حنبلبنأحمد

هأ.291)الخنيدبنالحسينبنعلي

@ه.292)رلبزاا

2لىالحمالهارونبنموسىعمرانابو هأ.9

اللهعبدعليألو
ب@

هأ.295)البلخيمحمد

هأ.295)طابأبيبنإبراهيم

وفاتم@.سنةعلىأقفالمالكنانيإبراهيمبنمحمداللهعبدآبو

البر@يجيبكرأبو
(1)

هأ.301)

@ا.301)الفريابيبكرابو

@أ.303)النسائي

هأ.305)الأندلسىعثمانبنسعيد

هأ.305)الأندلس@حيونبنإبراهيمبنمحمد

ومنأفربيجان،باقصىبليدةأولها-@فتح-(1)
أرلها،@ا@مر@أوزاننحرلهاشط

بكسربر@يغ-الصاكاليقالكماالماء-بفتح)@عيل(-كلامهمميلي@لأثه

العجميةتسميتهامقتمىعلىبها@طقمنأنلالمرادلاعما.يفتحودوالعاسةأوله-.

ومنالحكايفعلىالاءلتح
تحل@قاوانطرالاهكسرالعريةأهللها@سلكسلد

1الحديث:علمأنلالمعرفةعلى 41.



-

@الع@اند@لعللفي@لجامع

هأ.307)الساجييحيىبنزكريا

3أو310)الأصبهانيبونةبنأبانبنالوليد 0 هأ.8

سه.310)لطبريا

@أ.310)التستريجحفرأبو

ط.311)خزيمةابن

@أ.311)الخلآلبكرأبو

صه.312)الألبيرىجعفرأبو

@أ.316)السجستانيبكرأبو

محمد
هأ.317)الجاروديعماربنالحسينأبيبن

محمدبنيحى
ه@.318)البغداديصاعدبن

اللهعبد
هأ.3ايهالصائغ(رفغأخي)ابنبيعرفالكلاعيمحمدبن

أحمد
جرصابنموسىبنيوصفبنعميربن

(1)
هأ.320)

هه.322)العقيليجعفرأبو

اللهعدبكرأبو
محمدبن

هه.324)اليسابرريزيادبن

@أ.325)اليسابوريالثرقيمحمدبنأحمدحامدأبو

@أ.327)حاتمأبيابن

أحمدالجاسأبو
محمدبن

بن
هأ.332)الكوفيغقدة

محمد
هما.344)الأخرمبنيعقوببن

مسرةبنومب
(2)

هأ.346)الأندلسي

أحمدبنالرحلنعبد
هأ.347)الصدفييون@بن

7الحبر(1) 5الذهبوشدراتاللاء51/51،أعلاموسير2،/ / فيوجطءهأ2
1المنتظم 8 3/7الحماظوتنكرة81/ النمص:شدراتويردجرعاءا.95

أحمد"
عمرإ.بن

مكدا(2)
ثي

3/9الحماطهتدكرة" 15/5االبلا.أعحميرود2/7،5ودالعبرا@0 5 6

ك@2/4الذسهالننواتفي@ردأتهإلا



التنطيريالقسم
-

3لاالنيابوريعليبنحسينعليأبو هأ.4

محمد
بن

3لاالع@الأحمد هأ.4

بنحسانالوليدأبو
هأ.349)النيسابوريمحمد

خالدالقاسمأبو
بن

هأ.352)الأندلس@سعد

هأ.353)الأصبهانيحمزةبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبو

هأ.353)السكنبنعثانبنسعيدعليأبو

@ا.354)حبانابن

@أ.355)الجعابيابن

هأ.357)الكنانيمحمدبنحمزة

الطرا
@ه.360)ني

بنإبراهيمإسحاقأبو
هأ.362)المزكيمحمد

هأ.3)ملاالماسرجسيعليأبو

صأ.365)عديابن

هأ.3يثلأالحجاجيالحسينأبو

هأ.377)الأندلس@الحكمبنمخارقالحكمأبو

هأ.37يهالكيرالحاكمأحمدأبر

هأ.379)البغداديالمظفربنمحمدالحسينأبو

هأ.381)الجوهرياللهعبدبنالرحمنعبدالقاسمأبو

@ا.385)رقطنيلداا

هأ.3لطهالثرازيعبدانبنأحمدبكرأبو

مأ.392)الأندلسيإبراهيمبناللهعبدمحمدأبر

بنالحسنعليأبو
أ.@..)الزجاجيمحمد

بنإبراهيممسعودأبو
@ا.401)الدمشقيمحمد

بنالرحمنعسدالمطرتأبو
لهط..2)القرطيفطيسبنمحمد



-

يالمعائد@لعللفي@لجامع

بنعليالحسينأبو
.@.3)المعافريمحمد

صأ.)5.،الحاكم

أ.@لا.الأزديسحيدبنالغنيعد

اللهعبدأبو
بن

هما.4يلااالحذاء

@أ.425)البرقانيبكرأبو

هأ.427)السهمييوسفدنحمزة

هأ.429)القرابإبراهيمبنإسحاقيعقوبأبو

هأ.430)الأصبهانينحيمأبو

هأ.435)الهرويأحمدبنعبدذرأبو

لهط.3لالالخلآل(بالمعروفالبغداديمحمدبنالحسن

@ه.446)الخلبلي

محمد
@صأ.55)الليل(شق)ابنبالمعروفإبراهيمبن

.@للاهالأندلسيحزمابن

@أ.458)البيهفي

أحمدجعفرابو
@ا.59)الأندلسيمغيثبن

@أ.463)البغداديالخطيب

@ا.463)البرعبدابن

أ.@7لاالباجيالوليدأبوخلفبنسليمان

محمد
ممط.)م@الحميديفتوحنصرأبيبن

اللهعبدمحمدأبو
لاورهأ.المجرجانييوسفبن

@أ.4)@االجيانيعليأبو

هما.505)الاطبيبكرأبو

صأ.507)القيسرانيابنالفضلأبو

محمدبنالحسين
هأ.اهلافيزةبن



=

هأ.اهلهالمحاربيعطيةبنالرحالنعبدبنغابى

اللهعبد
أحمدبن

هما.522)يربوعبن

هأ.524)الأندلس@الأطرويئ@محمدبنالعزيزعبدمحمدأبو

أحمدالعباسأبو
هأ.532)الأندلس@الدانيطاهربن

أحمدجحفرأبو
هأ.542)الأندلسىالبظروجيالرحمنعبدبن

محمداللهعبدأبو
5لاالغرناطيصقالةب@الرحلنعبدبن هأ.4

احمد
ها.558)المميمسعودبن

اللهعبدبكرأبو
هأ.565)النقورمحمدبن

سا.571)عساكرابن

مرسىأبر
هأ.581)المدين@بكرأبيلنمحمد

هأ.581)الخزاطأ)ابنبيعرتالإشبيليالحقعبد

هأ.584)خبيثيأ)ابنبيعرتمحمدبنالرحلنعبد

ه@.هلطالحازميموسىبنمحمدبكرأبو

@أ.597)الجوزيابن

ط.620)قدامةابن

بنعليالحسنأبو
ه@.ل@26القطان()ابنبيعرفالكتاميمحمد

اللهعبدأبو
ها.642)المؤاقبن

@ا.643)الصلاخابن

كلأه@.3)المفدسيالضياء

صأ.656)لنذريا

@أ.676)ويلوا

بنأحمداللهعبدأبو
ه@.6الماالبغداديالكسارمحمد

هأ.702)العيددقيقابن

بنمسعودمحمدأبو
هأ.711)الحارنيأحمد



=

@للععائد@لعللدي@لجامع

هأ.721)زشيدبنعمربنمحمد

اللهعبد
هأ.727)الدمثقيتيميةابنالحليمعبدبن

@أ.727)الزملكانيالمعاليأبو

نبمبةابن
(1)

(728@).

هأ.734)الاسسيدابن

ه@.742)لمزيا

هأ.743)الزيلعيعليبنعثمان

@ا.744@الهاسعبدابن

@أ.748)الذهبي

هأ.751)الجوزيةقيمابن

هه.761)العلاليكيكلديبنخليل

اللهعبدمحمدأبوالدينجمال
صاحبهه762)الزيلعييوسفبن

ا
الراية!.نصب

صأ.771)الجبلقاضيابن

صأ.774)كثبرابن

هه.795)الحنبليرجبابن

م@ا..4)الملقنابن

@أ.@.6)قيلعراا

محمدالبركاتأبو
أ.@23)المراكيموسىبن

هط.45)يزيلمقرا

هوو(.52)حجرابن

@أ.@55)العيني

أحمدالعباسأبوتقيالإمحمنحهو(1)
عدبن

برالحليم
عد

بناللام

@"/3الذباالئدراتانطر.الحنبلي.الحرانيتيسيةاب@ا@هعبد



لتنح@يرياالقسم

سيلسيواا
(61@.

لمناا
@ه.1031)وي

@أ.1250)نيلشوكاا

3لاالديوبنديشبير هأ.ا6

اهأ.38يلأاليمانيالمحلمي

=

أبدأ،ثائمأمطردةتاعدةتحتانفباطهعدممنالعللعلمصعوبة

ئتةإلافيهيتكلمفلم
حسابية،نظريةفواعدلي@أتهوذلثالمحذئي@فحولمن

الحكممنتمكهالناقدلد@تكونمتنوعةعلميةوملكةمعطياتجملةهوبل

منإلابهيقومولا9بقوله:المعنىهذاإلىالعلائيأشاروقدالدقيق،
اللهمنحه

لمولهذانافبة،ومعرفةالرواة،لمراتب@)دراكأحاويأ،واظلاعأغايصأ،فهما

وحذاقهم..الثأنهذاأئمةأفرادإلافيهيتكلم
بقوله:رجبوابن@

الحديثأهلمنقليلأفرادالحديثبعللالعارفونالنقادفالجهابذة"

1جدأ.
كئيرتدركهالافنهموثقائقعلمهمخفايابأنصزحواماوكثيرأ0

علىزيادةالكتب،بطونفيالمعلةالأحا@يثأغلبلتفزقالأفهام.من

إذاويفرحواحد،حديثعلةلمحرفةالناقدينحملهاالتيوالمثاقالصعوبات

العلة.بتلكظفر

بعدإلاعليهايقفلافقدأعذ،لمنعلتهتظهرمعلحديثكلوليس

هذاإلىأشاركرا،فيهاالبصرإرجاعمعقصيرة،أمطويلةأكانتسراءمدة،

إلاعليهايوقففلاعلتهتخفىماالأحاديثفمن"بقوله:البغداثيالخ@

المدين@بنعليعنب@دهونقلالبعيد"الزمنومفيالشديد،افظرسد

و:كس/2حجر!ابن@كت@(1)
5 4 لتحقيتي.3

والحكماالعلومسا.ع(2)
1 33 / 5كتير:ابنوطبحةشحقيقي،الحراقيةط.2 7 9

أيضأ.بتحقيقي

(17)مهعفالراويالأخلاقلالجا@ع(3)



-

يالفعالد@لعللفي@لجامع

عنحاتمأبيابنونقلسنقهأربعينبعدحديثعلةألوكتربما"قال:

9ذكره:حدي@فيأبيه

عنافت@أزلولم
حتىجدأوهفنيالحديث،هذا

موضع..فيرأيته
أشبه؟عندكأيهمازرعة:لأبيقلت"أيضأ:وقال@

أبي،وصألتأشبه،الدراورديحديثفقال:ساعةتفكرثمأعلم،اللهقال:
أشبطمحاويةحدبطفقال:

ححرابنقالآخر،إمامويكئفهاالناقدللإمامالعلةتظهرلاوقد
قد"

مابمقتضىبالصحةعليهفيحكمالحديث،فيالعللبعضالحافظعلىبخفى

الخبر@بهافيردغيرةعليهاويطلعله،ظهر

قدكما
نفسهفيعماالتعبيرعنالمحلليعجز

حجج،من
ابنقال

حجر:
نفسهفياستقربمايفصحفلامنهم،المعللعبارةتقصروقد"

من

وقالسواء"الصبرفينقدفيكماالأخرى،علىالروابتبنإحدىنرجيح

الحنطةذكرالفطرةإصدقةحديثعلىمعئقأخزيمةابن
سحيدابيحبرفي

الوهم؟م@نأثويولامحفوظ،غير
حاتم:أبيابنوقال@

أباسألت"

علة؟لهتعرفقلت:منكر،حديثهذازرعة:أبوفقالعنزرعة

لا"قال:

أحد،كليستطيعهولاالسهلة،العلوممنلي@العلمفهذاإذن
علموهو

وصبرتام،صرعإدىويحتاجفيه،التمكنأجلمنالعمراستفهل@إدىيحتاج

ال@تينالدينوجودضرورةمعوالموازنقيوالنظروالاستقراءالبحثفيوتجلد
الناقدلدى

لاحتى
منيخرج

ماالسنة
لي@ماإليهايدخلولامنها،هر

منها.

(1)5

702@الحليتالكللل@2@.@1789@الراوي!لأخلاقالجامع 3@.

(3)"

.(2295)الحدبشهعلل

2ححر!الننكت@رو( 7 1 / م@وة2
بتحقيقي

7ححر،ابنالنكت(5) 1 1 / و2
س5

بتحققي
"للا(

2لاالمخصرامحتصر دتحفبقي.(41
(7)@

.(1462)الحدبفعلل



التنطيرىلقسما

الفن:هذافيالمصنفات

يدعلىالهجريالثالثالقرنخلالللعلل-العلمي-التصنيففجربزغ

منالرغمعلىالمدينى،بنعلي
ابنونزهالعلم،لهذاالممارشنالبارعبنقثة

لمافيه،المتقدمةاقصانيففلولا"بقوله:العلمهذافيالتصنيفبفائدةرجب

المتقدمينالأئمةكلامونقلفيهالتصنيفففيبالكلية،اليومالعلمهذاعرت

معالصالحالسلفكانوقدجدأ،عظيمةمصلحة
الحفظوكئرةحفطهم،سعة

1هذا!بزماننافكيفللحفظ،بالكتابةيأمرونزمانهم،في
0 0 0

متمثلةالتراثهذاعلىالحفاطسبيلفيباسقةالطيبةالجهودزالتوما

ماومهامحين،بكتاباخنصمافمنهاأفنانها،علىالعلمهذاأئمةبتصانيف

ذلد.كيرأوصحابىأوبحدي@أومعين،بموضوعاهتم

فيماالكبيرالتفاوتنلمحوالمعاصرينالقدماءالمؤلفيناثارفيوبالنظر

الحللفيالتصنيفنلحظه:مامقدمةوفيالمختلفة،المناهجعنفضلأبينهم،

فذكرفيهاتوسعبلوالجلية،الخفيةالقوادحذكرمنفمنهملها،العامبالمعنى

بقاثح.مالي@

أتهغيرالفواتد،منفيهكاناندالتوجهوهذا
عنبالعلةيخرج

معناها

عنفضلاالاصطلاحي،
اعتماثأمنهاةليىماالعللمصنفاتإلىأدخلأته

كتابذكرحينالمصىمذاإلىالصياحعليالدكتورأشاروقدأسمائها،على

"

ه@،224)البحليالرادوهببنمحبوببنللحسنالأحاثيطعلل

هذاصاحبلأنالحديث،عللكتبضمنالكتابهذافكرمنوتعجب

"قال:ورجالاتهم،الشيعةأعيانمنالكتاب
الأحاديثعللكتابأنويبدو

فييبحتللئراد
موضوعين:احد

السنةاهلبهايستدلالتيالأحاديثفيالطعونجمعفيالأول:

الأخبارقبول9كتابهفيهأ3الاالبلخيالقاسمأبوكما@حلوالجماعف

زعمه-حسبالمثابى-وجمعالمحدثي@علىالطعنفيالروامهومحرفة

الرمديعللدشرح(1)
"4 2 / ممامطوا/643عترط.1



-

@لفعائد@لجامعفبما@لعلل

الشيعةلأنةأقربوهذاوحكمها،ومقاعدهاالثريعةعللفي@لثافي:

عددأالفواالهجريالنالتالقرنفي
وكلهاال@نمريعةمقاصدفيالمصنفاتمن

@العلل...اسمتحمل

9وكتاب
عنهقالهأ521)البطليوسيالسيدلابنالحديئ@اعلليخهجزء

الحديثعللعلمكتبضمنفكرهفيالجزءمرهذاالصياح:عليالدكتور

عنفضلأالحديثبمعرفةالبطليوسيوصفأجدفلملي،يظهرفيمانظر

الحدبثعللمعرفةفيإماالكتابأنفببدوالعلل@الحديطعلمأخص

1واللغويةالنحويةالحدبتعللأوالنريحية
0 0 0

الصياح:الدكتورتالسحبان،بنلسفيان"العلل@وكتاب
"

منأجدلم

فقيهاوكانالرأي،اصحابمنسحبانبنسفيانقال:النديمابنإلاذكره

تكلما
ومابعده،جاءمنوتابعهالعلل،كتابالكتبمنولهالمرجئتمامن

هاإبقالقبلهالذيفيفبل

العللكتبإلىنسبتهيرادكتابأيأنعلىالصياحعليالدكتورونبه
لهبدلا

نظرين:من

الحديثعللكتبمثلوالعلميالنقديومنهجهالمؤلففينظرا-

أنالعللاسمهكتابفييترطفلاالكتاب،مضمونفينظر

فيفصلاالباحثينأحدوذكرالاصطلاحي،بمعناهالعللعلمموضوعيتضمن
قال:شرطينلذلكووضعالعللأ،فيالمصنفةالكتبأسماه:كتابه

فنذكرالعلة،معنىمناخترناهالذيالمعنىعلىالفصلهذافينجريمرنحن

أطلقوماارتضيناه،الذيتعريفنافيداخلهوفيماضشفتالتيالكتب
العلةلفظفيهالمصئف

يلز@علابمانفسهألزملقدالكتاباسمفي

البجلي،الرادمحبوببنللحسنالأحاثيثهأ)عللالعلل:كتبفيفأدخل

(1)"
1هالمحذثينجهرد 8 20.

المحتفينادجهود(3)
0

831-8 41.

ول.3:"السحتضيندجهود(2)

.39ال@قلا:لذويالعللللأ



التنطيريالغسم
=

فيالعللعلممنليساوهماالبطليرسي،السبدلابنالحديث(عللفيه)جزءو

منهيفكركتباكماتحقيقمعمضىشيءكما
فييقعلمالعللعلمأمات

أفردوقدلنفسهارتضاهالذيشرطهيخالفوهذاالعلة،ذكرتسميتها

وللحكيمالاحاديثفيالعللبابسماه:بابأالرسالة!"كتابهفيالثافعي

0ومقصدهالتنريعحكمهناومقصوثمماالعللا،إثبات"كتابالترمذي 0 0

(3)

مثلالحديثعللعلممصمونهالكنالعللاسمتحمللاكتبأهناكأنكما

بنلمسلمالتمييز"و"شيقه،بنيعقوبودمسند"،المدينيبنعليالمسند

وغيرها.الدمشقيمسعودلأبيالأجوبقهو"الحجج،

جمعو)نمايصنفوا،لمالعلماءمنكثيراانإليهالائارةتجدرومما

فقدوغيرهما،حنبل،بنوأحمدمعين،ابنمثلكلامهمتلاميذهم
الرهميقع

الدكتورأشاروقدذلد،كيرأوجامعهأوكراويهمؤلفهلجرالكتابيببأن

"بكتابلهومثلالمعنىهداإلىالصياح

بنلعليعيينت@ابنحديثعلل

ابنروايةعيية-بنلسفيانالعلل"الكتابتسميةجاتحيثالمدينع

المديني-
الصياح:الدكورقال"

نسبمنأجدلمالتمحيص@بعدنظر،ويخه"

@للوعنوانهالمدين@ابنلعليالكتابو)تماالعلل،فيكتاباعيينةلالن

المدينيابنممماتضمناسماغهفكصوقدعيينقه،ابنحديط

بقرله.رجبابنذكرهالذيالقطانسعيدبنليحيى"العلل"وكتاب

1القطان.يحيىعنالمنقرلةكالعلل"
ةبقرلهالصياحعليالدكتوروعقب0

"

تأليفه،منوليستالقطان،يحيىعنمنقولةالعللأنبينرجبابنوكلرم

الأمرينإبينوفىق
(7@

03القلايلنصالحلل@تحليلانظر:(1) 4ر4وا9 4و2 4و4وه3 .47و6

12ةلقهلرساا"(2) ى@(56لا2
بتحففي.(673)

اول.ه:المحذننجهي)ى.ا.ل@ة"ال@حنضيئلجهرد)كا

7الحديشا.علرمدسرفةةانظر(5) حزم.النط.(145)والملجة@1

2/8النرمذي!علل@شرح(6) 0 4وا/عرط.5 9 همام@2

1ة"المحتفندعهود(7) 81.



-

و@لفعائد@لعلل@لجامعفي

الموصليالئمهيدعمارلابنالنيوخومعرفةالحديثداعللوكتا@
@

عمار:بابنيعرفاناثنانالعللأئمةفمنخطأ،وهوالباحثن،أحدقالهكذا

محمدالأول:
اللهعبدبن

الموصلنزيلالبغداديجحفرابوعماربن

"كتابصاحبوهوهأ،242)
غيروهوالثيوخ!ومعرفةالحديثعلل

محمد
الجاروثيالفضلابوالشهيدبنعصاربنالحسينأبيبن

الصحيحكتابفيالأحاثيثعللكتابإصاحبوهوه@317)الهروي

محققمطبوعوهوالحجبم!بنلمسلم

محدثوهاكالكتابينكلاإليهونسبواحدأشخصاجعلهمافقد

محمدالفضلأبوهو:ونسبهوكنيتهاسمهفيالثانيمعثتركاخر
أحمدبن

بن

سكلللكتابمحققمشكورأهذاعلىلبهوقدالهروي،الجاروديمحمد

الححاجبنلمسلمالصحيحكتابفيالأحاديث
"

هذافيعنفمماوالمعاصرونالقدماءفكرهمماكبراأحصبثوقد

ةأقسامأربعةفيوجعلتهالمجال،

والمفقوثة.المخطوطةالقديمةالمصنفاتالأول:@لقسم

المطوعة.القديمةالمصنفات@لثاني:@لق@سم

الحديئة.المصنفات@لئالث:@لقسم

ممنفات@لرابع:@لقسم
المعلة.للاحاديثمظانهي

والمفقودة:المخطوطةالقديمةالمصنفاتالأول:القسم@

وهي
يصللمأغلبهولكنالفن،لهذاالمؤسسونالأوائلالعلماءكتبهما

الالي:النحوعلىوهيالمخطوط،عدادفيكونهاوفقدانهبسبإليا

الكت@تحقيقأنعلىيا(
رثي

رصينأعلميأتحقيقايحققلأنحاجةبهوالكتببر،
بها.يليقلماالإعلالاتتلكوتناث@النصحلالهمنيصطرصيا،

33الترحغ!وقرائىالحللقواعد@انطر:(2)

14اللاعاعلاملمير(انطر.(3) 6 9 / 1
45و 38 / 1

.3لهه/17ر



لتنطيرىا
-

اللهعبدالعلل:
المباركبن

القطانسعيدبنيحىالحديث:علل

المدينيلنعليالمسند:علل

المدينيبنعليعيينة:ابنحديثعلل

المدي@بنعليالمتفرقة:العلل

المدينيبنعليالعلل:

المديخيبنعليالمعللات:الأحا@يث

المدين@بنعليالحديس:علل

المدينيبنعليالكبير:الحلل

حنبلبنأحمدالعلل:

اللهعبدبنمحمدالثيوخ.ومعرفةالحديثعلل
جعفرأبوعماربر

الموصلنزيلس

الفلاسعليبنعمروالعلل:

ريلبخاالعلل:ا

الذهلييحىبنمحمدالزهري:حديثعلل

2)

3)

)

6)

7)

3)

1الكساياتهني@إكمال" 4 8 / 11.

8اقرصياعلل@سرح 0 5 / وعترط.2

7الحديشا.علوم@معرفة العل@جةط1

بلحالهاشىفيانارللنطالكتا@،ض

7الحلبشهعلومسعرلة المل@يةط.1

7الحديشه:علوممعردة1 الحلمبة@1

7الحديشا:علومسرلة الحلميةط.1

3ال@علقاالزمري@مرويات / ا."1

1المعلفاالزمريلمرويات 0 3 /1.

8اقرمديأعلللشرح 0 5 / وعترط2

"

الغر@.طك@914بغدا@هتريخ

(585)ال@مهرساالمعجم"

8 9 2 / سام.ط2
حرمابنط.صققيذكرهولم،

في(145)
لعصفيزياثةأله

عليهااعمداتينخه

حزمابنط.(145)و

حرم.ابنط.(145)و

حزم.اسط.(145)و

.31،ال@عت@1/الرهريمرولات"(8)

2/8 9 ممام..@2
2جرا:ابنلنهرست(12) 12.

2/5الحماظا@تذكرةا(يا 31.



-

يالفعائد@لعلل@لجامعفي

الأندلسيمزينب@إبراهيمبنيحىالمستقصبة:

الحجاجبنمسلمةالحلل
بنمسلمشعيب:بنعمروحديظمنالعلمأهلاستنكرما

الحجج
السدوسيسيبةبنيعقوبالمعلل:المسند

(4)
بنعمرمسند)عدا

المطبوعات(.فيفشذكرهالخطاب

اللهعيدالعلل:
الرازيأبو@رعةالكريمعبدبن

ال@هعبدبنإسماعيلالعلل:
)سمويمأمسعودبن

الأثرمبكرأبوالحديث:عللفيكتاب

السجستانيالأشعثبنسليمانداودأبوالعلل:

ماجهابنالعلل:

(3)

6)

(7)

9)

2/5الحماطالتذكرة(2).92ةجر!ابن@لهرست 9

.(590)الممهرسالالمحجم

16/4لعداثاالتاريخ 1 .1/51ارقطني!الدعللمقد@ة@(5)الغربط.0

1

33المغيتتح 9 / 3والحلميةط.2 2 3 الحضير.@3/
فياووحرر@ماح،ها@اضاليالأعجميةالالأسعاءةاليممانيالمعلميقاللاتدة.

)ماعأاخرهايقىاسسا.أربحةنالملم؟أهلصرحوقدالهاء.هده@سكادالفارسية

وميووعلا-ر.فأ-
فيالها.أنمداوجهوكأنسيد،،مندفلمحاسفحة،ط@

أصلية)هاعأشرهاأسساهالعريةوفيأصليا،حرفأتعتبرالأعجيةالأسماءأواحر
متلفتحة،بحد

"

علىاقعريبعدالهاءتلكتركلافلساذارمفم!وسز@)سذر-
3أصلها

لهايعرصالنيالتحريكهوليىالعربيقيفيلهايعرضالذيواتحريك

منكثيرةأسماءهاكانبقيالعجميةفي
مامعاطةالستأخرونيحاملهاالقل،هذا

مستد؟ا.لذلكفهلليث،انهاءاخره

ومحمدشاكر،أحسداليخيتعقببهذاالوهوعذة:ألرالمتععدقال
اللينمحي

@خرهليالمنقوطةلالتاءداس@)ابنومابس1)إتجديرتبحهساوصالحميد،عد
6الفقهاءا.الثلانةالأئصةفضاتلفيالالانتقاءانطر.وجمه.تعقبوهربالهاء،لا 7

)الهاثى(.

6/2بغداد!ت@يح 9 لما.2/9النقالهالهغيةل@(الغر@..@6

2قا:لدكرا" 18.



التنطيريلقسم
-

حاأبوالعلل:
الرازي3

الدمثقيالتضريعمروبنالرحمنعبدزرعةأبوالعلل:

الحربيإسحاقأبووالعلل:الاربخ

عاصمابيابنالعلل:

البلحيعليأبومحمدبناللهعبدالعلل:

اليسابوريطالبأبيبنإبراهبمالعلل:فيمصنف

الصحيحة:الطرقوبيانوالمقطوعوالمرسلالحديثمنالمتصلمعرفة

ديجيلرا

الشائيعليه:والكلامبحللهالزهريحديثمسند

الساجييحيىلنزكرياالحديط:عللفيمصنف

ئونةبنأبانبنالوليدالعباسأبوالمعلل:المسند

بناحمدالعلل.
البغدا@يالخلألبكرأبومحمد

الصائغرفغأخيابنالحديس:وعللالرجالمحر@ة

العقيليجحفرآبوالعلل:فيمصنف

النيسابور@عليأبوعليبنحسينالحلل:فيمصنف

حباد.ابنالزهري:حديثعلل

حبان.ابنالتواريخ:أصحابأوهامعلل

(1)"

توضبح
1/0السنشها 2 2 5(2)

(4)@4/2الكمالاتهذبإكمال"(3)

0عهانيأعلاملير)م@
5 2 9 / 1 3(6)
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الناصر.إبراهيمللجياني:

أحمدرضاالمحذئيق:عدالعلةنظرية-71
صمدي.

العللفيوليستاختلافأفيهاالترمذيالإمامذكرالنيالأحا@يث-72
الاحثين.منمج@وعةالكبيرة



لتن@ليريالقسما
=

علىكافةأستطيعهاالتيبالوسائلاستعنتوقدجمعه،استطعتماهذا

كللناتقذتوالمطابعالجامعاتإنإذيدرك.ولايستدركممافكرتهماأن

واللهعليصقدرتماجمعتأنيحسبيلكنحيدها@رديئها،جديدمنيوم

لموفق.ا

مصنفاتالرابع:القسم@
المعلة:للأحا@يثمظانهي

هيكتبهناك
بصورةالعللفيتؤلفلمولكنهاالمعل،للحديثمظنة

المتأحرينخلافعلىالقدماءكت@علىتعلبالصفةوهذهخاصة،

ما،نوعأالتخصصإلىيميلونفهموالمعاصرين
ومن

الحصنفات:هذه

@لمسندة:الأحاديثكبا-

وحليةالدارقطني،وسننالنساني،وسننالترمذي،جامعمئل:

لأولباء...ا

التخريج:كتب-2

الأسفار،حملعنوالمغنيالراية،وسصبالأشرات،تحفةمثل:

تخريجفيوالدرايةالحبير،والتلخيصالمهرة،وإتحافالمنجر،والبدر

الهداية...أحا@يط

النر@جم:كنب-3

الميزان...ولسانالاعتدال،وميزانوالكامل،الكجير،الفعفاءمئل:

@تو@ربخ:كتب-4

وتاريخمفحي@اليلابنالكبيروالتاريخالبحاري،تواريخةمثل

وتاريخ@مئق،وتاريخد،بغداوتاريخأصبهان،وأخبارالطبري؟
لإسلام...ا

@لحديث:كتبشروح-5

شرحوالمنهاجوالأساليد،المعانيمنالموطأفيلماالتمهيدمثل:

الباريوفغالترمذي،جامعشرحالثذيوالنفحالحجاج،بنمسلمصحيح

الصغيرالجامعشرحوفبضحجر،لابنالباريوفتحرجب،لابن

الأوطار...وللالمرام،بلوغشرحالسلاموسبلللمناوي،



-

@للفعالد@لعلل@لجامعفي

@لمحدغين:نقهمصادر-6

الآنارمنسكلوشرحالانار،معانيوشرحالمنذر،لابنالاوسطثل:

وتبيينللنووي،والمجموعوالخلاصة،البر،عبدلابنلاستذكارواللطحاوي،

الحنبليالفقهفيوالمغنيللزيلعي،الحنفيالفقهفيالدقائقكزشرحالحقائق
لابن

@لحديث:مصطلحكتب

للحاكم،الحديثعلومومعرفةللرامهرمزي،الفاصلالمحدثمثل:
عليه...والكتوشروحهالصلاحلابنالحديثعلمأنلاومعرفة

لات:السؤ@كنب-8

أحمدتلامذةوسؤالاتالمديخي،بنلعليشيبةأبيابنسؤالاتمثل:

له،والأثرمهانئوابنوالمروذيداودأبيوسؤالاتوعالح،اللهعبدكابنيه

والحاكمبكيربنويحيىوالمهميكالبرقانيلهالدارقطنيتلامذةوسؤالات
وغير

@لمر@سبل:كب

وجامعحاتم،أبيلابنوالمراسيل@اود،لأبيالمراسيلمثل:
للعلائي...التحصيل

مصادر@لرو@ية:مناهجتدرسكب1

لثبيرمسلمصحيحبشرحالملهمفتحومقدمةالساري،هديمنل:
عتر...الدينلنوروالصحيحينجامعهبينوالموازنةالرمذيوالإمامأحمد،

@لطبقات:كنب-11

خياطبنلخليفةوالطبقاتسعد،لابنالكبرىالطبقاتمئل:

الأفر@د:كتب-12

ادلأفرواوالصغير،لأوسطاالطبرانيومعجميالزخار،البحرمثل

طاهر...ابنالفضللأبيوأطرافهللدارقطني،



التنطيريالقسم
=

@لحدبئبة:@والأجز@و@لفوانداثصاليكتب-13

النقور...بكرلأبيوالفوائدالغدادي،للخطببالمنتخةالفواثدمئل:

ممفرلة:كب-14

الألباني.كبمئل
دارمكتبةمكتبتنا-فيإماوهيجمعها،أمكنناالتيالعناوينأهمهذه

أخرىومقالاتأبحاثوهناكقبلنا،منذكرهاقدامادالله-حرسهاالحديث

النخمنهمالمنمايخمنلمجموعةلنتماالدولةالمعلوماتنبكةعلىمتررة

وغيرهما...الخضيرالكريمعبدواليئالسعداللهعبد

العلة:وقوعأسباب

وتنوعوقدراتهممواهبهمفييخنلمواانعلىالناستعالىاللهفطر

الناسأنكمااثيء،علىوالحرصوالاتقانوالضبطالدقةفيقابلياتهم

ئمسصظا@ر@نشهصتعالى:قالالاخرىأحوالهمفييختلفون
و-مهم

ئقتصد

منوالمنحالمواهبوهذه2،،3أفاطر.باتخ@ش@سافيومهم
منيعطيالله

عذلذلكواجتهادمم،حرصهمفييختلفونكذلكوالناسشاء.ماشاء

الثافعيالامام
(1)

فقال:العلملوازممنالحرص

تفصيلهابببانعنسانبيكالابستة@لعلمتنالفىلن

زمانوطوللستاذوصحبةوبلغةنهادو@وحرعرذكاه
(2)

كئتأوالزاويحفظقل@)نالعلم،أساصياتمنإفنفالحرص

لمحفوظهوالتعاهدوالمتابحةبالمذاكرةمرويانهعلىالحفاظفبوسعهذاكرتمما

فقيهالسطلبي،القرضيالسانبشعبىبرعنمانلنالصاسلن@رص@لنشحتدئولا(

ستةلضولدوكيرسا،انحديش@والاختلاتالالألألة:النمب،عابالحصر،

بصصروتوفيالأعح،علىاهأ50)
2/1الجاتدمر@ةالطرمأ.204)سنة 1

63الأعياناودرفيات2،1و / ا/الثافعي!دشدرتحقيقيمقدصةونن6،1ره41

8-5 الليا.رجا@أحدكانالذيالمظيمالململهداويخةتجلية2

ا.كلأالمافعي.ثيوان(2)



=

@للفعاثد@لعلل@لجامعفي

منالبويةللسنةحفظاآصوله،ومراجعة
أونقصآوبزياثةفيها-الخطا

ومع
لمالذينالزواةبعصالحديثيئتاريخنافينعدملمنناف@كلههذا

نفسهالراويأهملسواءالكافي،الاهتماميولوهاولملمروياتهم،يبالوا

غيرأمبمروياتهبالعبثعنصرتدخلأمكتابه،ومراجعةمحفوظاتهتعاهد

النهايةفيويؤولالزاوي،فلكحديثفيالوهموقرعنتيجتهتكونمقاذلد

الاحتلافحدوتإلى
منهيسلملموالوهمالخطأأنعلىغيره،رواياتمع

الحفاظكبار
مع

شدة
وتوقيهم،حرصهم

معشابرقاللذا
أعجبدالست:(2)

الأحا@يثأنغيردافيصيبيحدثممنالعحبإنمافيخطئ،يحذثممن

بحرفيمغمورةقليلةتحدالوهمفيهاحصلالتي
الصواب.علىرووهما

عدموإلىالتيقظعدمإلىغالبهايعودوالاختلافات
والضبط،الدقة

فتضعفالإنسانت@ابالتيوالحوارضوالسفسية،البثريةالحوارضإلىإضافة

خطأ،آوغفلةأونسيانمنوهمفيويقعداتقانه،ضبطه
وهي

مامنهامتعدثة

لهذلثوكلالصديع.أوالولدأوالمالأوالنفسأوالجسمفييكون

وضبطه.وحفظهوفكرهعقلهفيالإنسانعلىمؤئرات

العلةوقوعوراءإن
عخهابكشفكامنة،أسبا@الثقاتأحاديثفي

بينها،والموازنةالطرقج@عحولتتمركزذكرها،أسلفنابطرائقالنقادجهالذة

الثقة،حديثفيالقادحةالأسبابهذهذكرهناوغايتنا
مافيهاكئيرفوهي

ماوفيهاوالنفصيل،الفصلإلىيحتاجمتداخلهو
واحد،عنوانتحتيندرج

فقط،إليهالإشارةيستحقماوفيها
كالاتي:وهي

كث@(4)كلاا/2الاعداله@ميزادانظر.وكغ.لنلميادحصلكما(1)

منهورحالظنقةالمغداث@،زكرياأبومولاهم،الغطماني،عودلنمعضلنيحيى(2)

امأهل@سنةولدوعيرمسا،السؤا@هوإالالتلىلح!ةلةوالتعديع،الجرحإمام

وترلي
17)9وهالكماال@8/98تهدبانطرةمأ23)سة والميران2(،5

9للا4/014"لاعدالا .(7ملا)االتفريبهو"3(،6

.(52)اللهرلمجه)روايةمجى"اس@تاردح(3)



التنطيريالقسم
-

البثري.الضعفا

الضبط.خفة-2

ختلاط.لاا-3

والتحريف.النصحيف-4

البصر.انتقال

الجادة.سلوك-6

البوح.علىالإدخال-7

التلقين.-8

عليه.والاعتمادبحفظهالراويوثوقشدة-9

لاحتراز.والتوقيا1

بالمعنى.الروايةاوالحديثاختصار-11

التدليى.-12

لتفرد.ا-13

14-
الثوخ.جحع

)المذاكرقأ.الحديثتحملكيفية-15

الصحبة.قصر-16

المتون.وتقاربالأسانيدتئابه-17

مزيدعلىالقارئليكونالأخرى،تلوواحدةعنهاالحديثوسأبدأ

الحديث،طالبلدىمتصررامنهجأولتكونالألسا@،لتلكمومعرفةبيان

وكوامنالخللمواقععلىالاطلاعمنخلالهامنالفهمالباحثيتمكن

الجامعاتبعضلرىزصفيالروايات،منكئيرأتث@وبالتيالعلل

وبالتهفأقولالحديث.علوممنالنوعبهذاالاهتمامعلىتؤكدالجاثة

لتوفيق:ا



-

@لبشريمة@لضعفا-

ثالفعالد@لعلل@لجامعفي

والوهمالخطاودخولإنسان،منهيخلويكادلاعامسببوهو
(1)

يخلولافالوهمبالضرورة،علممماالثمريالجس@علىوالكسلوالنسيان

واضحوهذاالضابطين،الأئمةكبارحنىفه
لنا

الصحيح:الحديثتعريفمن

عنالضبط،تامعدلرواهالذيفهو
يكونولاالسند،متصلمتهاهإلىمثله

معللأولاشافأ
(2)

على@اذوالعلة،الثذوذعدمالحديثلصحةفاشنراطنا

الإماميقولولذاوالعلة،الذوذحديثهمفييدخلالضبطالتاميالرواةأن
"احمد:

منيعرىومن
مسلم:الإمامويقوللماوالتصحيف؟!الخطأ

فلبس"

قالصوابأ،يراهوموالصوا@،المرءليهأخطاماأيالحلطالهاء،بمتحالومم

ةلمحلك
أي3ومهداأ،دلاح@وموأسحد()اسمهترىوأت)أسحد(باسم.نا@يةمن

عاراتهم.فيالمحذثرديعملهالذيهوومماعلط
الوفمأما

"

ةدلكمتاليخر@@رادةمعإيىالنصسبقفيمايقالئهل@الهاء،بسكود

س
نادلة

وفم.)أحملأ@ذاتفول.أدتريدنتو()أسلألاسم
3)ونه.الفحلالهاء،لمتحدالرممالاحرعنالمحي@ىلأحدالععلصردويختلص
استعسالفيرالسلاحطيالئأ،لومممه.فالمحلالهاء،لكودالوفمأمايؤهه

لاناللغين،تلاخلل@الصرفيوديميهماوموالالن،لي@الحمع

الساكةالمجةومضارعالممتوحفالصجعةماصييأخنوا

)الوهل(و)الومأووليههألوميالفظالتخطنةمقامليويخرهمالحذنرد@)لما@ز
)كلط(فيالمعنىلوضرح)أغلاط(،و)الحلطأو)يعلطأو)غلط(لثظعلىومم(()و

الماثةفيولا@نتراكهومنشقاتصلوههافيوغموضهومنتقاتص
مع

)الوفهالمط
لاأخ@موالديبالكود،

و@بحرحأألط@فيكودلالقح،)الوهامى
مو@يددبللحل،أوقولسيكرهعساالتحبيرمقاملحيالعربوهدا@يدننقدأ.

ومرثنكب@،"اكسمادحاجةقضاءعنللنعبيرالقرتداستعملمادالاصظرالقر@ن

عندألظماثم،وختسلارالأرص،مىالمنحفضالمكاد
بهكىالمفرينلعص

ألفاظهوانظرالحملية.ولومو(الحاجةقضاءعن
الزوجاتصالعنيتكلمحين

@الرفعةوانظروعرما..و@نأصى@بتغكاو"تذش@الهرة،لقصاءبزوتجه
اواقكسيل

5ةللكنوي 49-5 5 اللمظين.عرض@يأبدعجثغدةأبيلمحققه4
7الحديشه:علمأنلاالمعرفةانظر: 9

@المطبرعو@التقريب@@تحقيقي،
التدريب@"

77الحليفعلوموالاخنصار1/6،3
0

شحقيقي.
3الحديشهعلمأللاالمعرلحة 83

0

بنحمفي.



لتنضليريالضسما
=

منأئروحاملخبر،ناقلمن
منكانواو)نزماننا-إلىالماضينالسلف

والسهوالغلطإلاوينقل-يحفظلماو)تقانأتوقيأوأشدهمالناس،أحفظ

فيممكن
معينابنوقال"ونقلهحفظه

يحت@ممنأعحبلست9ة

فيصيبيحتثممنالعجبإنمافيخطئ،
لا

الخطأكثيريكانواعدالتهم،وثبوتصدقهممعالرواةمنوكئير

أئمةعندمقبولوحديثهمحديثم،علىالغالبلي@نلثلكنوالوهم،

كماالحديث،
ولكنالنانيةالطبقةلأصحابخزجحبتمسلمالامامصنع

حديثهمانذلكمعنىلي@
الصحيحةللأحا@يثبلتميير،دودمقبولكله

ممانصيب
ولكتبوحفظه،حديثهضبطقدهناالراويأنللناقدفيهترجح

ممااخرنصيبالعلل
ترجح

ووهمأ.خطافيهأنللناقد

منيسلمالئمالترمذي:وقال
أحدكبيروالغلطالخطأ

من
الأئمة

مع

حفظهم
أمثلةفساقلا

بالحفظالعلمأهلتفاوتعلىتدلعالرواياتمن

"قال:ئمالخطأ،وقلةبالضبطوتفاضلهم

فيوالكلام
أهلعقوالروايةهذا

آهلمنازلعلىلهلئستدلالاختصارثعلىمتهشيئأبيناو)نماتكئر،العلم

فيبعضعلىبعضهموتفاضلالعلم
أهلمنفيهمملمومنوالإتقاد،الحفظ

يطشيءيململأيالحلم

نجدمنةإنسانيسلملاوأئهبدهيا،أمرأالزوايةفيالخطأكانولما

عددأوهمتقذ@مناعانثةالمؤمنينأمفهذهالأكابر،وقموقدالأكابر
من

جمعوقدالأحاديثمنعددفيالضحابة
الزركثينلك

(6)

أسماهجزءفي

1التجيزا:@(1) المقلصف7

(2)"

معينالنتريح
.(52)اللحرلمجهلروابةا

فيأشلىكما(3)
3كتابهشدمة "وانظر1،/

.1/92الراوي،تدريب

2الصغيراالترطيسلليكأ 4 0 / الحا@.6
الجامع.آخر2@/6الصعير"الرمديلحكلل(5)
عالمالدين.بدرالافحيئ،اللهنجدأبرالزركني،اللهعبدبنبهاثولنئحندفود(

المحيط!دالبحر@شفاتهمنوالحربيفانحديتديماركوالأصول،بالفقه

انظر:=مما.7يكانة@وتوفيمأ،745)سةولدالقر@ف@ه،علومليالبرمادو"



-

والعهائد@لعللدي@لجامع

اللهعبدالإمامقاللذاالصحالقهعلىعائثةاستدركتهلماالإجابة"
بن

"المبارك:
فيالضحابةمنجماعةعانثةوهمتوقدالوهم؟!،منيسلمومن

للحديشهروايانهم
(2)

"البر:عبدابنقال

احدمنهيسلملاوالنسيانالوهم
من

@المخلوفبن..

قدبالوحيالمؤيدوهو@الرسولكانفإذا
عوامفيفالشياننسي

ذهنهطارقفالنسيانالراوي،تثتتومهماأولى،الناس
فهذاحفظه،قادح

اللهحباهماعلىالأعمئ@
سمعت"يقول:والتنتتالحفظسعةمن

أبيمن
بعضها"فنسيثمرضتئمحديث،ألفصالح

حالبكلفبحدثالراوي،مروياتعلىبطغىماالنسيانأشكالومن

الحديثمضطرب"غالبا:فيهيقالوهذاف@نمعفييعلقماعلى

أنومنه
يحفظهافلاتلمبذهبهافيذاكرهالأحاديثبحضالراوييسى

مانلدمنوينكرها،
جاء@ي

"

مسلمصحيح
"

أبيعندينار،بنعمروعن
نعرفكناماقال:عباسابنعنيخبرسمعهائهعباس:ابنمولىمعبد

معبدلأبيذلكفذكرتعمرو.قالبالتكبير.إلارجماللهرسولصلاةانقضاء

ذلثإقبلحدثنيهولدعمرو:قالبهذا،أحدثثلمةوقالفأنكره،
(6)

(2)

3)

)،(

(6)

.66/،لأعلالأوالا6/3،5الذهسهوالشدراتك@793،الكانحهالالدرر

الألححاليسبدبتحقيقمرارأطع

1هالترمذيعلللمرح 5 9 / ط.وا/634عرط1
همام

2اقمهيد،1 6 8 /4.

سرعيفاحكامفي@نيانهأنيخفىلا

3لمحالكفايقه 83

@

فيالوويسطرهاالتيوالد@رالنمقىوص(121))38،(2/19مسلم!صحيح
قالهماسلملصحيحشرحه

73في معبدألوهذاخبرنيقوله:(ةإ(583)عقب3/

الذيالحديثصحةيلىفمالهعلىدليلالحديتبهنامسلماحتجبمفيألكره.3
منمبوهذانقفعهحذث@راله،المحلت@مكومعالوبهذاعلىئروى
الحلما.حمهور

إنكلى=كان@نابهيحتحتالوا.والأصولجين،والمقهاءالمحذثضس



لتن@ليرىالقسما
-

بهافيحدثتلميذهبهافيذاكرهالأحا@يثلعضالراويينسىأنومنه

نفسه،عنالتلميذ،عن
من

بنالعزيزعبدأخبرناةقالالافحيآخرجهماذلك

صالح،ابيبنسهيلعنالرحمن،عبدأبيبنربيعةعنالدراصرثي،محمد

معباليحينقضىع@اللهرسولأنهريرة:أبيعنأبيمععن
هد.اق

وهوعني-ربيعةأخبرنيفقال:لسهيل،ذلثفذكرت9العزيز:عبدقال

أحفظهإولاإباهحدثتهأنيئقة-عندي

@الذيالراويورعويبينبتلميذه،النيخونوقشدةبجلاءيبينفهذا

عدمإظهارعنيتوان
تلميذه،عنالروايةيستنكفلمبلالحديط،لذاكحفظه

كراسأالعلمأهلبعضكتبوقدالأمة.هذهغيرفيتجدهلاالأمرهذامثل

المعنىهذافي

رفيعمنيغضمماهذاولي@الثر،عنهماينفكلاوالسهوفالذهول"

العلمية،المسائلفيالسهومنينجولاوالعالمقدره،وجلالةالعالممرتبة

@اوالكتابة!التحريرفيفكيف

حسبعلىو)ثبارإقباللهاالبثريةالنفمسأنالاسطباعالمنآيضا
ما

فيبالتفكيرانشغالأووأرتنومقلةأومرض،آوفرح،أوحزنمنيعتريها

فواهمستجمعولامنهيئغيرالراوييحعلمماذلكغيرأوالأمور،منأمر

ذكرفربماالئاطوضدهبالكسل،نعنهيحئرماوهذاللتحديث،

التحديث،سبيلعلىلاجرتلمناسبةالحالهذهفيوهوالحديثالمحذث

-

ل@حدنئكأنيأدكرلاأوحفظه،لا(قال.أولسيالهأو@بهلتكيكهلهاليئ

صالكرخيوحالفهمونحو@لد،
لافقال@،جفةابيأصحا@

يحتح
لاساله

يجورفلاق@بهيحلتهلموانهعصالراويصتكنبقاطحأجرمآ@نكارآألكره@نا

موواليحالآخر،جرميعارعىواحدكلحزملأنحميمهم،عدلهالاخجاج

نلكيقدحولاالحليت،ملابصقاطلوح@الأعل
لأناالراري،أحاثيتباقيير

كذبما.لتحققلم

طهلكما@انظر.ا(2)لولاء.اط.ك@726لأما@ا(1)
0

381.

1الأساياطفر"مقلحة(3) 30.



=

يالفعائد@لعللفي@لجامع

الحديثالمحدثفيذكرالحديث..فلكعنسؤالأوموعظف@أوكفتوى،

ئسقطأومرفوع،وهوبوقفهأوموصولوهوب@رسالهإمافهفينقص
من

سنده

ذلكغيرأوتجمامه،التنيسوقلاأوالتدلي@،سببلعلىلارواتهبعض

مما
عنالحديتفلكالرواةبعضأخذربمااختلاف...منالحدبثبعتري

الئيخحذثصربمانقص،منفيهماعلىفيرويهالحال،هذهفيالئيئفلد
لهذاالرواةبينالاختلاتفيئأتامأ،التحديثمجل@فيالحديثبذلك

فيختلفكله،حالفيإلاالحديثبذلثالبئيحدثلموربماالسبب،

يوفقونالحديثعلماءفنجدالحديث،ذلكروايةفيشاركهممنأقرانهمع

بين
أهليفهمهابعبارةالسببهذاإلىبالإشارةالاختلافهذا

لاختصاصإا

يصرحوقد
رجب:ابنكقولأحيانأالسبببهذاالعلماء

الأثرموقال9
عروة!بنهثامعنالكوفيينحديثأحسنماالله:عبدأبوقالأيضأ--

النثاط،علىإلافاكأرىوماقال:أشياء.عنهأسندوا
هاماانيعني:

توجيهفيالمنذريالحافظوقالأخرى"مرةيرسلئميخ@د،تارةيثط

أوبالتحديث،فصزحذلث،بحدالسمعتذكرإنهيقال:أنالويمكنحديثين:
الشخصفكرعنوشمكتئسند،فلامرةويفترفي@د،مرةيثطالراويأن

@الحاليقتضبهلماأخرى،ويذكرهمرة،

والكسل.والشيانالخطأالإنسان،عندالضعفآئارأهمهذه

@لضبصخفة-2

لهتعرضنملروايفضابطاالمحذثيكونقد
أوالحديتتحملهحبن

العلةندخلثمضبطه،فيالوهننجعلأمورأثائه
الأموروهذهحديثه،في

1/9لالحللاكابمقدمة(1) الحميد.ط.1

(2)"

2/6وعرط.لم@2/4الترمدياعللنرح 7 ط.9
دالمللاكنبومقدمةهسام،

9 2 / الحمبد.ط1

9لما-ا/الحللا"كابمقدمة)@أ الحميد.@5



التنطيريالقسم
ت

هيبلعامةليست
تبعآالأحيان،بعضفيالرواةبعضعلىتطرأخاصة

ومنوالثيوخوالأماكنالأحواللاختلاف
ئة:الطارالأمورهذه

معين.راوعنأومعينبلدفيالحفظتغيزأ-

البصر.فقدانب-

السن.صغرج-

والشيخوخة.السنكبرد-

والفضاء.والتجارةبالعبادةلانشغالا-5

ر@رمين:لرعنبلدمعبنفيننبر@لحفظأ-

مثلأ،كتبهيصحبلملأثهثالمواطنمنموطنفيالراوييتغيرقد

منفيحدث
منفيهم،حفظه

مافلك
حاتم:أبوقالالبصرة،فيلمعمروقع

1أغاليط.فيهبالبصرةمعمرحدثما"
بنيعقوبوقالحفظه،تغيرلأنه0

"شيبة:

كتبهلأنةاضطرابفيهعليهم،قدمحينمعمرمنالبصرةأهلسماع

معين:بنيحيىوقالمعمهتكنلم
فخفمماالعراقيينعنمعمرحدئكإذا@

ممتقيم،عنهماحديثهنف@طاوس.وابنالزهريعنإلا
الكوفةأهلفأما

شبنأ"الأعمن@حدبتفيعملومافلا،والبصرة

المدنجي:بنعليعهفالفالأعمشمعين،رابىفيحفظهيضعفقدأو
بنوسلمةالحكم،مثل:الصغارهؤلاءأحاديثفيالوهمكثيرالأعمئ@"

إلىنزلإذادمنصورأحمد:وقال@ثابت..أبيبنوحيبكهيل،

المئمايخ
()

ثابت،أبيبنوحبببوالحكم،إسحاق،أبيإلىاضطرب

7/1الكسا@ه@دب"(1) 8 2(6697).

2/7وعتر@6"2/2"الترمذيعللدشرح(2) 6 الميزادوانظر.ممام،@7

4/1الاعداله 5 ك@.9كث@-النهديبماه/@نب@ر@)2*8(،4

1الترمنياعللشرح(3) 2 / 77وعنرط.26 4 / همام.ط2

7النرمنياعللشرحللأ / 8عنروكلأط.2 0 0 / همام.ط2

ولشتأصليةضرثماليالياءلأنأثتناثماوالجادةلالمنانخاالمطبوع:نن)م@

برانذ.



-

ئد@الف@العلل@لجامعدي@

"كهيلبنوسلمة

@لبصر:فقد@نب-

صدرضبطةنوعانالضبطأنالحديثعلمبدائهفيالمعروفمن

حفظهيعاودأنإلىيحتاجالصدروضابطكتاب،وضبط
ضبطأجلمن

إذنوالمقاللة،الروايةأجلمنكتابهيقرأأنيحتاجالكنابوضابطمروياته..

البصرزوالنف@لذاالحفظ.علىالمحافظةفيكببرأئرولهمهم،لالبصر

قدوذهابه
رواياتبعضفيالوهمدخولإلىالنهائيةالمحصلةفييؤثي

يعتمدالثقاتبعضوكانالروايات،بيناختلافحصولنئمومنالمحدثي@،

حدثبصره،ذهبفلماكتبه،على
من

بعدحديث@فيالوهمحفظه

معالصنعانيهقامبنالرزاقكعبدالتلقينبعضهموقبلذلث،
آته

رجالمن

قالفتغير،عمرهآخرفيحجر:ابنالحافظعنهقالالميدان،هذأ

باطل،هذاةفقالجبار"@ا@لنارحديثعنيسألاللهعبدأباسمعت@الأئرم:

منلي@
هذا

حدئنيقلت:الرزاق؟عبدعنبهيحدثومنقال:ثمشيء،
أحمد

مابحدسمعواهؤلاءقال:شبويه.بن
هوولي@فلقنمطيلقنكانعمي،

مابحديلقنهاكانكتهفيلشتأحا@يثعنهاسندواوقدكتبمطفي
عمي

@

صغر@لن:ج-

مظنةالصغرلأنالعقل.ويتمالنضجيكملحينالضبطوقت
عدم

سماعهالأسود:إأبيبنبكرأبيفيالمدينهابنقالالصبط،
عوانةأبيمن

وأناقتاثةإلىلبلستراشد:بنمعمروقالصغيرأ@كانلأثهضعيف،

بنالرحمنعبدفيشيبةبنيعقوبوقال"أسانيدهأحفظفلمصغير

اللهعبد
مسعود:ب@

ةأحمدوقالصغيرأ@اوكانآبيهعنروايتهفيتكلموا9

(1)@

9الر@لىاعللفرح / 8وعرط.ى2 0 1 / ط.2
ممام.

"(3)لمأ."لللادالتقريس@(2)
4/5الكسا@اديب@ 0 0(4003).

2/4الاكدالااليزاد(3 9 "(5).(4هلاه1

.(1203)يخثمتاأليابنت@لح

4/4الكمالهتهدب@(6) 3 .(38)ملا2



التنطيركطالقسم
-

حماد"
بن

أخطأ"الصغارعنروىإذاسلصة

دواعيمنالسنصغرأنعلىتدلالحلمأهلعنكثيرةأقوالوهناد

الكيسين،الضابطينالصغارالمحدتي@مننماذجهناككانو)نالضبط،خفة

فأحمد
كانله:فقيل"دينار.بنعمروأصحابعلىعيينةابنقذمحنبلبن

وشئلكبآإصغيرأيكونفقداصغيرأكانو)نقال:صغيرا.عيينةابن

داله:وقيلإسماعيلبنإسحاقعن

فدفقال:صغيرا.كادائهيذكرونإنهم

"يفبطصغبرأيكون

و@لشيخوخة:كبر@لسند-

احنلاطوحدوثالذهنتفرقمظنةالشيخوخةومقاربةالسنكبر

السنبرمح@ريثا@قطعبالمح@أهلاستحبلذاالحفظ،
(4)

قال@

الخرف،بحدثمنلهافيالتيوالحالةالهرمحدالراويبلغإفا"الخطيب.

بستحب
عميإفاوهكذاوالتسيح،بالفراعةوالانشغالالحديت،تركله

فكانحفظه،ساءكبرفلما"زياد:أبيبنيزيدفيالحاكموقالبصرمأ

إسحاقابيفيالذهبيوقال@المنرنفيويزيدالأسانيد،يقلب

السبيعي:
"

من
1يختلط.ولمونسيشغأثهإلاالتابعين...آ@مة

0

الشيخوخةتحدئ@الذ@للأثرنظرأالباب.هذافيكثيرةالعلمأهلوأقوال

الفهموتغيرالحالوضعفوالذاكرفالجسماختلالمنالرواةحفظفي

الخرتوحلول

وعنرط.6كا/2ابرمذياعلللصرحا(
7 83 / ممام@2

ه@ام.ملأط.@/2وكرط.493/2@الترمنيعللدنرح(2

.62الالكفاتحه.(3

3الحديشه:علمأنلادمعردةانظرةكأ 4 بتحقيقي6

"مأ

1ياعفالراوبلأحلاقالجاح 93).

4يق@1/الرايص@@(6 02.

3/02لاعتدال،االميزان(7 7@6393@.

2المغيشأدفتحانطر:لمأ 87 / الخصير.طوك@332الحلسية.@2



-

و@لمعائد@لعللفي@لجامعى

و@لفضاه.و@لتجلىةبالبادةالانشغال-"

ويعارضونبالنهاريكتبونائمحذثؤنكان
(1)

بالنهارويحفظونبالليل،

فلاكذلكيكنلنمومنالفحئثين،شانوهكدابالليل.ويتذاكروفى
منيسمى

فيمنلمالإماموأسندالحدير،أهل
قال:الزنادأبيعقصحيحهمقدمة

لي@يقال:الحديث،عنفميؤخذمامأمونون-كلهممئة،-بالمدينةأثوكت"

من
"أهله

مالكوقال
لاوثمانينسبعينأباءبالمدين@مايخأدوكتدا:(3)أن@بن

عليهإالناسقزدحمالسنفيدونهموفوشهابابنويقذمعنهم،يؤخذ

عد@أجعلتأموروهاك
كبيرعددعنيأخذوفىلااثمحدثي@جهابذةمن

عنوالئاغلالحديث.عنيثاغلونكانواالزواةهؤلاءأنهيالرواةمن

إلىفلكمالكانصربماإتقانه،وعدمالحديتضبطلعدممدعاةالحديث

والاختلافات.والحللالوهمبعضدخول

المحذئي@،بعضرواياتضعفتفقدالضبط،خفةأسبابمنوهي

وكتابة.حفظأالحلمعنلا@شغالهم

مروياتهمضبطفيالتقصيرعلىالمحذئينبعضحدتالتيالأمورومن

(2)

(4)

يرالمعارصة.
يرويالدفيسيخهلكتابكالهالطالبمقاللة

إحارة،أوسماعأعف
عرضتلقالماتابعروةسالوقذشخه.أصللهالمقابلشيخهلأصلأو

2@الكفاقي:انظر:ت@.@قال.لا،ةقالكابد؟ 3،7
ا/الحنم!بيانو@جامع

االلماعوإس،
"1 6 0

2الحديثعلمأنلاو@سردة0، 5 4
0

ودمرحلنحقبقي،
4والتدكرظالتصرة 78 / 1

2/1المحبشهقحو@تجحفيقي، 6 والعلمبةط.4
5 3 /3

الخضير0ط

الالكفايف:@يوالخطب)524(،الفاعلاالالمحتثفيالرامهرمزيأسندهوكذلث
1 5 9

به.أليمطعنالزنا@أليالنعنالأصعي،طريقمنجسيعهم

مالكئر
ب@أصس

دار@إمامالنننجمالسدفي،افهعدأبوالأصبحي،مالك

1لاشةتوفيالمعروف،وال@نبالمرطاعاحبالهجرة هأ.7

"@)لطر46
6/3الأولياء!حلية التقريباو"2(،063)6ولالكماالهتهديبو"1،6

1لالكفايقه 5 9



لتنطيريالقسما
=

ضبطمتابعةدونلذلثاوقاتهمغالبوصرتبالعبادةبعضهمانثغال

وغفلوالعبادفالصلاحعيهوكلبكبرمنداومنهمحبان:ابنقالرواياتهم.

عن
حذثفإناوالتمييز،الحفظ

وقثبالموقوف،واسندالمرسل،ردع

حتىهذاشبهوما@كالببئعنأنى،عنالحسن،كلاموجعلالأسانيد،

عنخرج
فقال:قاعدةفلكفيرجبابنأصلوقدبههالاحتجاجحد

"والغلطالوهمحديثهمعلىيغلبالعلماءغيرالصالحود"

العارفينالأد،هذاأئمةأقوالمندلكأخدإنمارجبابنوالحافظ

نحمقالوأسراره،معانيهفيالغواصي@بعلله،
العلماء

(3)
أنى.بنمالك

يحدثون@وعبادةوصلاخفضللهممشيخةالمدينة-يعنيالبلد-بهذاأثوكت"

لمةقالالله؟عبداباياولملة:فقيلقظ،حديثأمنهمواحدمنسمعتما

ويؤخذأرلعفمنالعلميؤخذلا"أيضا:وقال"يحذثونمايحرفونيكونوا

ولاالناس،أروىكانو)نبالتفهمعلنسفيهمنيؤخذلاذلك،سوىممن

جرببناالناس،أحا@يثفييكذبكذابمنيؤخذ
لاكانوانعليم@ذلك

إلىالناسيدعىهوئصا@منولاعج@،اللهرسولعلىيكذبأنيتهئم

شينيمنولاهواه،
بطايحذثمايعرفلاكانإفاوعبادةفضلله

عنالاشتفال"السهو:أسبابمنتيحيةابنوجعل
بغيره،الئأنهذا

"والعبادة..الزهدأهلمنككثيرله،ينضبطفلا

فاغسلالزاهد@فلان)حدئناحديخطفيرأيتيؤا9د@(:مدهابنوقال

.1/67وحي@!لمحرامقلمة!(1)

2/7الترسدياعللدنرح(2) 1 ممام.@ك@2/8وعرط.1

فيال@زيقالالافحي،الأمامفلكعليهأطلق(3)
ة(0632)ك@31الكمالاتهذيب"

الجمف@الكالأترحاء@نايقول.التافعيئسمعثةالأعلىعبدلنيرن@وقال@
"

ي@23(المرول@روابةأحمدللىماملالملل،)ى

ها/82.الفتاوى،دجموعللا(.(418)الفاصل!دالمحنت)مأ

لنإسحاقئحندساللهنجدألرالجوالالحافظفو(7)
بنبحيىبنئحئد

واسممند@

الأتمة@مامشدهاسحئناالباطرتاني:فالالوليد(بنإبراميممله:
انحديخصلي

هأ.395)سةوتو@ى1(،3")مة.وفلمأ،311)ولد@سة



=

شفهبدك

و@لفالالد@لعللفي@لجامع

وممن
البصري،فير@زعتاض:أبيبنابانقدمنا:ماعلىحالهكانت

أحمدالمبجلالإمامفيهقالالحبدي،إسماعيلأبو
"المتروكحنبل:بى

المتروكينالعباثهأهلمنالترمذيذكر9ةالحنبليرجبابنقال

عباشأبيبنأبانأحدهمارجلين:
"

منواحدغيرعياشأبيبرألانعنالروىالنرمذي:الإماموقال

الأئمة
(4)

عوانةأبووصفهماوالغفلةالضعفمنيهكانو)ن@
(5)

وغيره
(6)

فلا

سيرينابنعنيروىلأتهةالناسصالثقاتبروايةئعتز
الرجلإنقال:اثه

فوقه.منأتهمولكنأتهمصفماليحذئنح،

واحدغيرروىوقذ
(7)

اللهعبدعنعلقمة،عنالنخعي،إبراهيمعن
بن

أبيبنأبانوروىالركوع.قبلوترهفييقنتكانالثبيئء@رأنمسعودة

عنالنخحي،إبراهيمعنعياش،
علقمقي

عن
اللهعند

مسحود:بن
أن"

عنالثوريسفيانروىهكذا."الركوعقبلونرهفييقنتكانالتبيئ-؟أ

إ
طر.

@مير
3/4لاعتدا@هاوديزاد2،لها7البلاءاأعلام الحماظاوشذكرة7،9

الترمذيعلل@سرح
وعرط.2/117"

833 / ممام.ط.2
.@142@تقريب@الالظر:وا)011(،@ش@لكاا

@

9الرمدي!عللفرح 7 / 3را/عمرط1 9 ممام.ط.0
ونحثي@تلاتةبهنمف@لغعةروىمن(138)1/،9الكما@هتهنيبليإالمريساق

سالوعع
عطاهيريدسمولىالزارالراسطيعوالفألوالنمكربائهعند

الالمسد!،صاحصئت،ئقةةالصرةمحذت
توير

الالتارلخانظر:امأ.7للاشة
8/1الكيرا 8/2اللاطأعلامودسير8،1 1 7

و
.(7407)التقرب!و"2؟2ا

@يالمزيلقلهاوحكايته
9الكصا@اتهذب" 6 / ونصها(13له1

"

الحن،دلمات

عليئفقرأهعياش،أليبنأبانفأتيتالحسى،أصحا@صفجمعتهكلا@هاشتهيت
شيتأ@.عةأرويأنأستحلفماالحس@،ص

"ا@طرة
9الكما@هخملي@ 5 /1-9 ل@31(.6

6للانيةأبيابىعددزحمادسمفنم: 97).



التنطيريلقسما
-

بعضهمصروىعياشآبيبنابان
(2)

الإسنادبهذاعياشأبيبنأبانعن

اللهعدقالفيه:@زادهذا،نحو
عتدباتتأتهاأميلأأخمرتنيمسعودبر

."الركوعقبلوترهفيقتك@النبيئفرأتع@التيئ

حالهفهذاوالاجنهاد،بالعباثةؤصفكاد@دو)دعياشأبيبنوأبان

بقيملاصالحاكادوانرجلفربحفط،أصحابكانواوالقومالحديخت،في

@ايحفظها...ولاالنهادة

فيالعمرويستمرغونالعلوممنبعلميشتغلوناتذينمنوكثير

الأخرى.العلومفيللتقصيرمدعاةتلكيكؤنتخصصهم

لقضرالرواةبعضفيتكلمائحديثجهابذةبحضوجدناوقذ

تهممهم
(4)

سليمانأبيبنحمادأولئكومنالفقه،على
()

الفقهاءكبارمن

النعمانحنيفةأبيوسيخ
(6)

أحدأرايتدالما:(7)الثبانيإسحاقأبوعتةقال

(5)

فيشيةأليالنعذ
ليوالدارقطني!(6978)المص@!@

3المسما 2 / العلميةط2

الرسالةط(1663)و

2/3والدارقطي)7796(،ئبةأليابرعندمارونيزيدسينفنم. الحلميةط2

لة.سالرا@(1662)و

الجامعتحرالصجرالالحلل
2 3 5 /6.

أوطلم@النيء.رتهممأطلبصأي.اتهممصفمتبقالالطب،الهمم

"العر@@لاداصظر.ل@لالمامعيلالأمر:الرحلاهتميقال:والعايفالامتسام

الاصطلاحالمحالنوحاسية)مغه،مادةالوسيطوالالمححملممعأ،مادة
5 7 80.

مرلىالكوفيئنلمبنإمساعلألرالعراق،فقيهمليمان،أليبنحمادالامامئر

توليأومام،لةصدوقالأشعرير:
مأ.ا20)لسة

3/2الكبير!والالتاريخ6/33،2سعد!ابر)طبقاتانظر. أعلاموالشر)9692(،1

5/2البلاء، 31.

لنالنعمانالحراتعا@الملة،فقيهالامامفو
ليمولىالكوفيالييتالت

3
لنالله

سحةولدانحديىفيتقةخيفةألركانميى.بىبجىقالتعل@ف

مأ.ا50)سةرترفيمسأ،.)

3بغداد@31/لترلخانظر. 2 4الغر@51/ط.وفي3 /7الكسالهودتهدي@4،4

6/3اللا.!أعموالصير)4307(،+9 9

شيان،=بنيمولىإسحا@،أبوحاقاد،رجممال.يخر@ر،سلبان،أليشانسل@ئو



-

@للفعالد@لعللفي@لجامع

أفقه
حماثامن

ومع
حاتمأبيبنالرحمنعبدنقلفقدهذا

(2)

أميرعن

حماد-كان"قوله:الحجاجبنشعبةالحديثفيالمؤمنين
أبيابنيعني:

"فقال:نلثعلىحاتمأبيابنعقبثتميحفظه.لاسليمان-

أنيعني:

حاتم:أبووقالالآثار"حفظيرزقلموأنهالفقهعليهالغابى
"

صدوقهو

صؤسبالاثارجاء@ذاالفقه،فيمستقيمهوبحدثه،يحتجولا
"

ومن
هنا

وصع
كيرالفقهاءأنفيقواعدوالتعديلالجرحعلماء

الحنبلي:رجبابنقالالمتون،حفظدونالفقهعليهميغلبانمحئغين
يحفظونيكادونلابه،الاشتغالعليهميغلبحتىبالرأيالمعتنونالفقهاءلا

حفظفيويخطئونمتونهعولاأسانيدهيقيمونولاينبغي،كماالحديث

الحفاظويخالفونبالمعنى،المتونويروونكثيرأ،الأسانيد
@ألفاظهفي

عليهمالغالبالفقهاء9حتان:ابنتالفقدالتنظير،بهذامسبوقرجبوابن
وأسماءالأسانيدحفظدونبالمعنىوأداؤهاو)حكامهاالمنونحفظ

ذاف@المحذثين،
إلارفعهأقبللنمالفقه،عليهالغالبوكانخبرأ،محدثرفع

المسنديعلملالأئهكتابه!من
نماد@المنقطع،منالموقوفولاالمرسل،من

فقطإافمتنإحكامهمته

بنئمبيبالتجارةالهتهمفممن
عدي:ابنقالسعد،

ابنعنهوحذث9

(3)

يرواختلف
اهأ.3لاةوقلام@3لهويخل.اط2لامقيل:وداتهسة

@الطر:

3/2الكما@هكذيبر@)135(،4/911والتعليلاالجرح 8 5(،02فى2

7الذهبهودسنوات / 1"2.

"

3/1والتمدبلاالحرح 6 0(642).

منها:صشفاتلةئحتد،أبوحاتم،ابيبرالرحمننجدالحافظالعلامةفو
ط.327)مفةونوفيمما،240)سنةولد"،ولالعللالالسد

3/2الحفاظ،شدكرةانطر. 2/5لالاعتداادودميزا@9 أعححيرو@9(،4)ملا87
13/2لبلاء!ا .83،/2لذصهاوالنذرات6،3

3/1"والنعدبللالجرح 6 "يكأ.(642)0

ثلأ(.2)ك@161والتعليلاالجرح

علل@نرح

انربذ/ي9،؟/1
833عروط17 ط2-834/

هصام



التنض@يريالضسم
=

وهبابنعنهكبإليهاتحارتهفيبمصرشيبأولعلمناكير،بأحاديثوهب

من
الرواةمنكثيرحالاستقرأناحينوجدناوقدويهمإفيغلطحفظه

الوظيفي،المنصببهذالانشغالهمةضبطهمخفقدأنهمالقضاءولواالذين

عامبعدالكوفةقصاءوليحينالخعياللهعدبنثريكبالقضاءشغلوممن

حجر:ابنالحافظقالومئة،خمسين
"

القضا.وليمنذحفظهتغير

لكوفةإبا

الرازي:حاتمأبوقالليلى،أبيبنالرحمنعبدبنمحمدوكذلك

"بالقفاءفساءحفظهشغل9
(3)

هناكلكنعامخطهذا
أحاثيئهضبطعنتلههفلمبالتجارةاشتغلمن

بنوالليثالمباركابنمثل
نجغلهولمالقضاءوليمئوهناكوغيرهما،سعد

معاذمئللأحاثيثهوالإتقانالضبطعن
بن

0العنبري.معاد 0

أثباتفهماقرائهد3الكرالقرآنبقراعةشغلواالقراءمنجماعةوهناك

بأعباءنهضوانهمف@وحفص،والكسائيكنافعالحديثدونالقراعهفي

طاسفةأنكماالحديث.فيذلكيصنعراولموحرروهاالحروف
من

الحفاظ

يعتنولمفنفيبرزمنكلشأنوكذاالقراعفيحكمواولمالحديثأتقنوا

أعلمواللهعداه،بما

الداعية،المبتدعروايةمئلةأخرىتطرأقدالأمورمنذكرناماوغير

كالمحذثيق،العكسأومئلاكالفقهاءالأسانيدلمحونمنالمتونيحفظومن

الضبط.خفة@لىتؤديالأسبابهذهكللحدبثه،المحذثممارسةوعدم

ا-3

عمره،آخرفيالإنانوتصيبالادراك،فيفسادأتورثعقلية

لهتعرضأو
بشب

لكبرالآفةهذهتصبهومنمال،ضيعأوعزيزلفقدحادث

4@الكامل(1) 9 /5.

(3)"

ا(كىر9ك@134والتحليلاالجرح

4النلاطاعحملسيرانظر:(5) 3 / 1 1@

.(2787)لتربلا(2)

1وأنجاسها":لالعلةانظر:(4) 6



-

يللف@اثد@لعللفي@لجامع

باخرةاختلطفيه:يقالسنه

حالفيالراويضبطفييعرضخللفالأخيرالتخليط،غيروهو

أحمدفيأبيهعنحاتمأبيابننقلهمافلكمنمعين،لطارئولي@الصحة

جاعنيئمبعد،خلطثممستفبم،وأمرهعنمطكتبنا9قال:الرحمنعدابن

@خبحدآأ(

كانففال:ذلك،بعدعنهأبيوسثلقال:التخليط،عنرجع

سماعوقتلكنظاهرة،علةيكونددالاختلا@أنبالذكرويجدر

الخفية.العلةوهوخفيأ،كانربمااختلطممنالراوي

لاختلاطافيهادخلالتيئالزمنبةالفترةنحديدالمحدئي@حهابذةواستطع

راهويهبنإسحاقاختلاطحددواكماالراوي،هذاعلى
(3)

فقالأشهر،بخمسة

":(4)داودأبو
منةوسمعتأشهر،بخمسةيموتآنقنلتغير

لأياماتنكفي

يقال
"

ماه.لعمماوالراءالحاءوكسرالهمزةلمدبآحره()تغير
بمدباخرقأ)تحترو.

الحاءوكسرأيصاالهمرة
سثحبأخرقألتجررمرلرطقيتاهبعدماالراسوقح

مرلرطةتا.ولحدهاوالراء،والخاءالهمزة

عمرهسرديوحمطهضبطهأختلمعاهاوكلها

2ةالحديشاعلومفيقراعدا@و.أ 49.

1-2/18رالقحيلا@الجرح 9(91)

سإبرايمإسحتىس
ضحضد

رامولصلالنالمعرو@يحقر@ائر@ري،الصالحمظلإ،

منةولدحبل،أحمدسترينليالور،سكنخرامادمحلتالبهير،الحا@ظالإمام

وقيلامأ،61)
"

لالحسملهلةمأ،ل@32منةوماتامأ،6يلا

9/2الأولاء"حية1الطر: 13اللاطأعلامولهر3،4 5 8 المفهاعاولأطقات1،/
1 @يالفبر@رألا@يقال.08

ضمىالمطرعأبيمهعيربل@لسبفينالأليه@تحعة
1المخطرطاشه.اثو

0 1 1 3
مناةياءنموالواوالهاءلمتحراهويهإسحتىس

كللعتاد@يوهصاقليلة،وهذهايىعاو@تحالراووسكودالهاءصضمريقالتحتيف
وا@حرا@.الباءفيهحورووعيرها،ربحرريهوعمرولهكشريه)ويخ@بامم-

رامويهأ،صرايترامويئىوهلالراهويهومررترابوبميصرأيترامويصهنا
راهويمىصرأيترامرية،مداققرل:سصرفنجرتحرلهأدولكبراموب.ومررت
مولطبراومررت

الأشمتسسل@مانفو
إلراميم=قالالسن،صاحبالسجستانيالأرثيشدادبن



طتنطيريالقسم
=

:(3)حاتمأبوقالحازمبنجريراختلاطوقتحد@واوكذلكجماا@رميت

المقبرىسحبدأبيبنسعيداختلاطوقتوحددوابسنقهموتقنل@فتر

سنينلأربعموتهقبلاختلطاتهإلانفة،":(6)سعدابنقال
@

(2)

(3)

(5)

(6)

وتوفيهما،202)سةولدالحدبلداودأيىكماانحديتثاودلأبيألنالحربي
(5275)شة

2/4لأعيان@هالريخاتانظر. 13/2اللاطأعلامولهير0،4 2/6العرهوه0،3

1

6/3بعداثهتلىلح 5 5

ولي
1الهالكمالهتهديط5وانطر..7/374العرب@ 7

لاعناطه.رداللأ(،9ولمحالمخلطبن!)337(،1/831لاعتا@هاودميزاد2(،63)

8شهلنيراالكوا@او"له(،3 9
0

للأ.

رسحارمبنجريرئر
ححفهفيلكننقةالبصريالصرأبوالأردي،د

ص
قتاثة

حفطه.منحذثإلاأومامرلهضحف

2/4يلاوالتحدلحرحداانظر: 3 0لا6 لما،/7النبلاعهأعلاموالمير2(،7

.(911)و@الفقرسه

حاأبر@ثوص،ئحندسالارعالإمامفو
امأ،95)سنةولدالحطليالرازي3

ونومي
ولسبر41،4العر@2/ط.وفي2/73بعداثهالتاريحاصظر.هأ.277)سنة

2مح@31/انيأعلام 4،7
و

.2/64العبرا1

@

5والححيع!الحرح 0 5 / 2لا2 0 الاعا@ولد@،16@المخلطنواسظر@@،7

4 1ايخراشهوالالكواك@)71(،6 1 1
0

(11).

الدنيمرلامم،الل@ي،كادسيدأليسعيدسسعدأبوالثقة:المحذتالإسام

تولي@لبقا.ونسبالبقيعلمقبرةبسكنكادالمق@ري،
سنةرقبل:امأ25)سمة

اقسحيىأباءمنوكانيخر@لكوقيلاهأ23)

3/1الكمالهتهذب"انظر 6 5/2النبلاعهأعلامسيرو"2(،2لعلأ6 ادوديز1،6

2/1لاعدالاا 3 9(8713@

ميع،سحدسبنئحئد
كاتبالجصري،سحد،أبووقل.اللهكدألرالحا@ظ،

اليهبكنيروالروايةانحدحتكتنروكادمصاتله،وظهرتبغلادسك@الواتدي،

فيبهرآكتالأص@
توليوقه،بل@والخالفينوالتالعينالضحالةطقت

سنة

(5230).

2ولالغر@@وفيث@ا/5لغداداتاريخنظر. ال@6/.+الكماوالتهدب6،6

و)8285(،
1

تاريخ
لإسلاما

"
"

3 5 02)ويات5 هأ3

4المتمهه.)القسمالكبرى!الطقت@ 2اللاطأعحمالسيروالطرا.7 1 7 /،5

3المخلطيى"و" 3لاكتاطا:ودا)71(،9 6 الحالحطوفكرله@.1
في

@
دي

الاري،:
5 7 3زالواقديأنة5

صقلاخلطالمقبريأد
وقال.سبن،لاربعته



-

@للفعالدالعللفيالجامع

علىيؤئرمماالنبوي،الحديثرواةمنكثيرعلىيطرأقدفالاختلاط

علماءعلىشاقأمرغيرهممنالمختلطينومعرفةعلة،فيها@تصبحروايته

هليعرفواحتىمرارأالراويمنالحديثيسمعونالمحذثونفكانالحلل،

زيد:بنحمادقاللا،أوفيهخلط
شعب@ة.وافقنيإفاخالفنيمنأباليما"

أنيرضلاكانشعبةلأن
مرظالحديثيسمع

(1)

مرارأ.صاحبهيعاودأي:

أثهالحكم:بنلمروانحصلمامنه،والسماعالراويمعاوثةفييذكرومما

يعلمأندونالسريرخلفالزعيزعةأباكاتبهوأجلس@نههريرةأبااستدعى

مرواندعاالحول،حالفلمايكت،الزعيزعةوأبويسألهوجعلهريرة،ابو

عنهسالهعمايسألهوجعلحجاب،وراءمنالزعيزعةاباوأجلسهريرةأبا

سالقأ
تأخيرولاتقديم@ونفأجابالكتالصفلكمن

الأسانيدعليهفيقلبليختبرهالراويعلىيدخلالناقدكانوأحيانا

تهف@بمهيرادلماالثيخيتبهلمفإنرواينه،م@لي@ماويلقنهوالمتون،

همامالدكورقالعهالروايةعنالناسويعزتمختلطأيعد
الرحيم:عبد

النيالقدرةتلكلهماليىالمجنمعويفظةالنافدبصيرةولكن"
يتعاظمئمخفيةتبداعقليةحالةالاختلاطإذالاختلاط،بدءساعاتتحدد
وبينبالتدريج،امرها

أحاديثروىقدالمختلطيكونوالظهورالخفاء

الئقاتتناقلها
فيولكنالثقةعنأخذوهاأنهمثوواوماالثقات،عن

اختلاطه(

قبولفيالاختلاطتأئيرحيثمنالمختلطينالمحذثونقتموقد

-

1غيزفلكوأنكرحانواب@شيةبنويعقوبسعدابنوتعه@
0 0

3.
(1)"

1/1راقحديلاالحرح 5 ال@قممف6

71/2لحشق!تاريحو@5،1"/3دالمستدركأالطر:(2) /2البلاعهأعحموهممبر5،3
2الاصابقهر@لما 77 / "دمثقالتاريخفيالرعيزعةأبيترجمةوانظرا("667)6

ى.8)الفاعلالالسحذثفلث.علىالمنالانظر(3)

مقمت)ممما
1اترمذي!علل@نرح 0 5 / همامط.1



التنطيريالقسم
=

لهمحصلانذينالزواةأما":(1)العلانيقالأقسام،نلانةعلىمروياتهم

ةأقسامثلاثةعلىفهمعمرهماخرفيالاختلاط

لحدها:
إمامرتته.منيحطولمأصلأ،ضعفالهذلكيوجبلممن

ابنإبراهيم-بنو)سحاقعيينةبنكسفيانوقئتهالاختلاطمدةلقصر

منوهما@راهوبه
حالثينأيرولملأتهو)ماعليهم؟المتفقالإسلامأئمة

ئسلمبنوعفانحازمبنكجريرالوهممنحديثهفسلماختلاطه،

ونحو

إلاالاختلاطمنيحصلفلمالاخلاط،قبلفيهئكفمأكانمن

ونحوهما.الئمحيميجابربنومحمدلهيعةكابنضعفه.فيزياثة

فحصلعمره،اخرفيعميأواحتلط،ثمبممامحتجاكانمنئالثها:

بينالتمييزعلىبهالاحتجبمفيتوقفنلك،بعدروىفيماالاضطراب
ما

ذلد"بعدرواهعماالاختلاطقبلبهحذث

(6)

سكيكلليبرحيلهو
@فقليولدثاضل،محدتالدشقي،العحضيالث@عد

هأ،761)سنةالقدسفيوتوفيمأ،6)كامنة
س

@مصماته

التحصيلحامع
لظمو@"

1لحمب@6/اسرات@نطر.ا0رعيرهسالثرانح@ا و9،0
3-+2/1لأعلام،ا1 22.

ليينطر
4:"الحديثعلمأنلاصرفةمدا@ 9 عليصافحليقمعتجحفيقي،7

2/4والتعديل،دالحرحانطر: 37(0792)

بنمسلمسعفانعئماد،ألومو
ئقفبعدادسك@الضريالصفارال@هعد

تولي

5ش@8/نفاالانطر:اط.220@وقيلم@،21@سة ه/ال@الكمابه@و@2،2

.023@م"اتهلي@والفدبى،535)871

اللهعدالمصري،الرحسىعدأبومر
بنلهيمةبر

فاصيالفقيه،الحضرميعقمة

لحتتتجهاحترقتصدوق،مصر.
س

الطراهأ.7لامنةتوفيلأخطأ،حثطه

4/5ولا@ماال@ذب (3563)التؤسهر@2،كلأا/لحبر@اوه@ا،5)22،1

كرفيئ،علهاليماير،(اللهبمدبوالحمي،(الحب@يسياربنجابرمحتدسهو

تريرماكير،روىليه،يتكلمونبالقوبلي@البحاريعهقالأعحى،وكاد
سنة

ونة.وسجنلفع

2الكما@هتهدبانظر.إ ، 9 5لا26"-6/ 2النبلاطأعحمودسير9(،6 38 /،8

(5777)اتترسهو"

3المختلطنا"كاب



=9
يللف@الد@لعلل@لجامعفي

العلةتدخلوهكذا
لكنالروافبعضاختلاطبسببالنبىيالحدبطفي

إلىوقسموهمالمختلطين،عنالرواةبوساطةالقضيةهذهعالجواالحلحاء

أقسام:أربعة
اختلاطه.قبلالمختلطعنروواالذينا-

اختلاطه.بعدكهروواالذين-2

هذايميزواولموبعدهالاخلاطقبلعهروواالذين-3
من

هذا.

هذاوميزواوبعدهاخنلاطهقلعنهروواالذين-4
هذا.من

عه،رواتهقبلتالاختلاط،قبلالحختلطعنروىفمن
عنهروىومن

ماوميزوبعدهالاختلاطقي
مايقبلولمفبل،الاختلاطقلسمع

بعدسمع

روايةتقبللمالاختلاطبعدسمعأوحدثهيميزلمومنالاختلاط،

ئمقال:إإذغيره،منالحكميانفيأشملكانالعراقيالحافظولعل
الاختلاط،حالفيبهحذثماحديثهمنيقللاأنهاختلطفيمنالحكم

ومابحده؟اوالاختلاطقبلبهأحدثندرفلموأشكل،أمرهأبهمماوكذا

منفمنهمعنهم،الرواةباعتارفل@يتمبزو)نماقبل،الاختلاطفنلبهحتث

فق@الاختلاطقبلمنهمسمع
فقظ،بعدهسمعمنومنهم

سمعمنومنهم

يتمز"ولنمالحالين،في

حينعليهوانتقدهعروة،بنهثام@يقولهالقطانالنعلىالذهيونقد

فيلكقإمام،حجةالأعلام،احدعروة،بنداهثامةقالبالاختلاطرماه
القطانبنالحسنأبوقالهبماعرةولاأبدأ،يختلطولمحفظه،تناقصالكبر

من
يبقولمقليلا،تغيرالرجلنعم،وتغيرا.اختلطاصالحأبيبنوشهبلأته

أهومافا!فكانوهم،أومحفوظهبحضفنسيالثبيبة،حالفيكهوحفظه
منكثيرةبجملةحدثعمرهاخرفيالحراققدمولماالنسيان!منمعصوم

فلكغضونفيالعلم،
هذاومئليجؤثصا،لمأحاديثيسير

لمالكيقع

"الظر(1)

والقواعمالحواصم
3/1الوزيرلابر" 0 1-1 02.

2/3يذكرقهواالتصرةدصرح(2) 2 9
دتحقيقي.



لتنضيريالقسما
-

الثقات،ولكبارولوكيعولثحبة
الأثباتالأئمةخلطوذرالخبط،عكفدع

ياليكعزاعنااللهأحسنولكنالإسلام،شيئفهشاموالصخلطش،بالضعفاء

"القطانابن

لي@يحصلالذيهذاوأنوالاختلاط،الخطأبينالذهبيفزقفقد

كشعبةالثقاتالحفاظكبارمنهيسلملمخطأأونسيانهووإئمااختلاطأ

ومالك...ومعمر

و@لتحريف:@لتصحيف-4

وهو:والنحريف،التصحيفالئقةحديتفيالقادحةالأسبابمن
ان"

ويكونعليه،اصطلحواماغيرعلىأوكاتبه،أرادماخلافعلىاليءيقرأ

"النقطفيللثقاتالراويبمخالفة

إهمالفييكونالنصحيفأنوالتحريف،التصحيفبينوالفارق

والذالمعجمة،شيناالمهملةالسبنكجعلنفطها،أيإعحامها:أوالحروت

حركاتآي:شكل-بتغييرفيكونالتحريفأمامهملة،ثالأالمعجمة

لحروفاتغييردونالحروت،وسكنات-

"

هذبنيشملماعلىمنهماكليطلقفدوالتحربفالتصحيفانوليعلم

عدممعولوالكلمةفييقعتغييركلعلىمنهماكليطلققدبلالنوعين،

فيها"الخطصورةبقاء
(4)

مواصعتأفلفييرفقأنالحديططالبعلىفحقالخظابي:إيقول

ليستوضحةالمعنىمنبهيليقماومعرفةاللفظ،لمحنةالتأنيويحسنالكلام،

سمةفلحقتهمالبابهذاتفقدأغفلواقومأفإنجهته،ويصيبقصد@به

.(9233)203-4/103لاعتال!االميزان(1)

.3الضحي@اثحدصعلىالتنيه5(2)

سرحودثرحكلا،النظرا:دهزمةانظر:(3)
الفكر!نحة

2/9اداوب 2/5النظر!ترجهو@5،1 92.

2/5النظر"توحيهالهأ@ 92.

4ما-9 9 0
ئلولصو"@



=

@لفمالدالعللفي@لجامع

تنئىالحدي@،أهلعلىستةوصارواالتقصير،فجنةولزمنهمالتحريف،
(1)

عراتهمإوتذكرزلاتهم،

والألقابوالكنىالأساميفيالرواةنثابههوالراويوهمفسبب

وغيرها...لأنسابوا

صورها،واتفقتأهله،عصورنقاربتمااثتباهاالأسماءوأكنر

اشتبهإذاوأشدهيصحفه،أو@خراسمإلىاسمأفيقلبحروفها.واختلفت

الاسمفيراوييناتفاقبشبيحصلالغالبفيوهذا9بنقة:ضعيفعليه

اسمياتفاقمعواحد،صرفيصزنعلىاسميهماكونأوالأب،واسم
بنيزيدبنالرحمنوعبدتميم،بنيريدبنالرحمنعبدفيكماآبويهما

حيان،بنوصالححيان،بنواصلوكذانقة،والئانيضعيف،فالأولجابر،

@خلا:الحاكممقولةتحقيقوهذاضعي@هوالئانيثقةفالأول

تهاونومن

الوهمهذامثلأصرثهالأساميمعرفةفي
"

بينيفزقلامنتحديثعنامتناعهمالمحدثينبعضنظرئعدومن

بنسعيدمعحصلكماالكنى،منالمتمئمابهبينيميزولاالاسماعطمنالمشتبه

كنا@قال:الدارمي،سعيدبنعئمانإلىبشدهالرامهرمزينقلهفيمامريمأبي

أنسألهأوفيه،ينظركتابافسألهرجلفأتاهبمصر،مريمأبيبنسيدعد

لهفقالفأجابه،ذلكفي@خررجلوسألهعليه،فامتعبأحاديايحدئه

أوالعلم!حقهذاولي@فأجبته،هذاوسالكتجبني،فلمسألتكالأول:

منالثيبانيتعرفكنتإنمريم:أبيبنسعيدفقالقال:الكلام،مننحوه

حدئناكعباسابنعنوكلاهماحمزة،أبيمنجمرةوأباالسياني،

معىهو@@الخطابي،كلا@بديعمنوهذا)تث(معةلأاللسالافيكساتننرأي.(1)
ما

التكرارعدممعبهأتىبحده

5الحديشاغريب"(2) 7 /1.

(3)"

1/1حاتماأبيابنعلل 5 )المقدمتأ.الحميدط.1

1)ى
1الحليشا"علوممعرفة حزم.النط(442)وعقبالحل@يةط.78



التنم@يريالقسم
=

هذا@خصصناكماوخصصناك

العلماءشمرفقدولغيرهلهذا
عن

الكتبمنكئيرأفصنفواالجدساعد

في
والمختلف.والمؤتلفوالمفترق،المتفقبكتبغرفتالجانبمذا

@لبصر:ينتقال-5

كلمتانالمتقاربةالأسطروفيالواحدةالصفحةفييوجدأنوهو

فيالراويبصرينتقلأنالمحتملفمنالرسم،فيمتمائلتان
منتحديئ@أثناء

منفيسفطالرسم،فيلهاالمماثلةالثانبةالكلمةإلىالأولىالكلمة
أوالسند

مامقدارالمتن
كتابة.منالكلمتينبين

ماومثاله
بنحكيمعنالترمذي"قال:إذالإشليالحقلعبدوقع

قال:@اللهرسولأنعبيدة:أبيإلىالخطاببنعمركتبقال:حكيم

فتحقبه"ل@هورثلامنورثو@لخالله،مولىلامنمولىصرسوله@له@"

وهوالنسخ،فيالحديسوقعكذا"فقال:القظانابن
واحد،منهينقصخطأ

أمامةأبيعنحكيم،بنحكيميرويهنماف@
كبقال:حنيف،لنسهلبن

بقرينةنفسهمحمدلأبيسقطإنمايكونأنوأخافالخطاب.بنعمر

الرمذيفيهوالحدياانوذلكأذكرها،
(3)

هكذا
بنالرحمنعبدعن

أمامةأبيعنحنيف،بنعبادبنحكيمبنحكيمعنالحارث،
بنسهلبن

ألقىمحمدأباأنفأظننصه،هذاالخطاب.بنعمركتبةقالحنيف،

علىنسبهمنمقنصرأفكتبهحنيفبنعبادبنحكيمبنحكيمعلىبصره

كتبقال:به،المتصلأمامةأبيجدحنيفعلىفوقعبصرهأعادئمأبيه،

فكتباختصار@علىعولقدالذيحكيمجدحنيفافظنهالخطاب،بنعمر

فيالثابتكانولوالخطاببنعمركتبقال.قوله:وفلكبعد@ما

بنعمركتبقال:حنيف،بنعبادبنحكيمبنحكيمعنالأحكام:

ماسقطالناسخعلىأقول:كنتالخطاب،
يثبتلمفلماوحيف،حيفبين

(18للااالفاص@ال@حلت(1)

3)الكبير"دالجامع)كأ

ك@.ك@.الوسطىالأحكملا(2)



-
@للف@الدالعلل@لجامعفي

ثهاعلىدلكذلك
من

لمإمكانهوباعتبارممكنأ،الآخربقيولكنعمله،

هذاأكتب
متصلةأنهاعلىأ@رث@االتيالأحا@يطبابفي

وهي
@منقطعة

@لجالهؤسلئ-6

يقولهالاالعريبةالسلسلةبخلافالألسنإليهاتسبقالمعروفةالسلسلة

عنالتعبيرفيالمحذنينعاراتاختلفتوقدمتقن،حافظإلا
المعنى،هذا

الحجة@اسلكالمديخي.اب@فقال
(2)

ا@لريقم@ا@تم:ابو@وقال@ال@(،
(4)

@

الحاكم:وقال
لأتبعحجر:ابنالحافظوقالالمجرقااطريقأخذ"

العاثة

االجادماوسلك

أنفماالمسألة،أصلفييؤثرلاالاختلافهذاولكن

الأسانيدأحدإلىلسانهسبتىالراويأنيفهمحتىالعباراتهذهإحدىنذكر

إلبهتسبقمشهورأإسنادأتجعلهواحدفبصورةإسنادتداولوكثرةالمهورف

الألنة،
حفظهوشمهلوالجادفوالمجرةوالطريقالمحجةبهالمرادوهو

بعضفيآخرإسنادمعالمشهورالإسنادهذااشترك@ربماتكرار@لكثرة

الراويفيهمالمشهور،غيرالإسنادروايةويرادبعضهمفيواختلفرجاله

رجب:ابنقالالألسة،علىتكرارهلكثرةالمشهورةالإسنادفيذكر
نف@"

وهمهيضبطلامنلسانإليهايسبقمعروفةسلسلةعائة،عنعروة
(7)

لهذا"متفنحافظإلايمولهلاغربفإتهعمر،ابنعنعروةبخلاف

يرجح
ماالعلماء

ابنقالالراوي،حفظعلىقرينةلأنةالجادة،عنخرج

رجب:
الحفاظعنالحنفردكانفإن"

الطريقسلكقدحفظهسوءمع

(2)

3)

(7)

(8)

@اموال!الومم@ياد@
"2/63.

هكذا
المنبتأماالطريق،بمعنىلأنهادالمحجقه،الصرا@يكونرقدالمطوعلي

المعنىبهدايأتللم
@

الم@2(.لاله"@العلللك@ا.ثا/2الأفكار،شائح

1الحديشا.علرم@معرفة 1 حرم.النط(287)وقلالعلميةط.8
21/6النكت" 1 0

3و: 8 1
نحفبفي.

مكمورةفيهووممالثيء@لىطه-أيوفئه-فصإداالرجل،ومميقال.إ
سقطه.@ناوأومم.كلط.بداالهاعط

7ة"المحذنينعلطلأ@ملاح

.5/35"الاريلقح



التنطيىالقسم

الطريقلأنوخطئه.وهمهفييرتابيكادلانهف@يخالفونهوالحفاظالمشهور،

منفيسلكهكثيرأوالأوهامالألسنةإليهتسبقالممئ@هور
وقال"يحفظلا

إليهأشاركماالتحفظ،مزيدعلىثالالجالةغيرفسلوك"السخاوي:

الشائي
تعالى.اللهشاءإنبيانمزيدلذلكوسيأتي"

على@لشيوخ:@لإلخال-7

ئبحثلانمافق@وعدالتهضبطهحيثمنالراويعينفيئبحثلا

حديئه،غيرمنال@صنفاتتلكفي@نوما@مصنفاتمنالراوييتركهفيما

لهذهبهالافتخاريجدرممابحقذلكفكانالدخيل،منالأصيلومعرفة

كانمثلمااهنمامهم،حبزوفيالنقادأنظارمحطالمصنفاتكانتلهذاثالأمة

اصولهميقابلرنفكانواسقيمها،منالأحاديثصحيحبيانالأمةسلفثأب
الناس،بكتبالتلابلنفسهأبعمكره،يؤمنلامنبعضلأنويقارنونها،

فيها.منهالي@مالادخال

حمادمثلووزاقبهم،بأربانهملرواةكئيرسنابتليوفد
بن

لاكانسلمة

وقصةكتبهفييدسوكانربيبهكارالحوجاءأييابنإنةويقاليحفظ،

مشهورة@زاقهمعوكغبنسفيان

خالدالائنالفعلبهذااشتهروممن
علىيدخلكانفإئهنجيح،بن

اللهعبدعلىأدخلهحديثمنوكمحديئهم،منليم@ماالثقات
صالحبن

وغيرهممريمآبيوابنسعيد،بنوقتيةالليث،كاتب

علمبغيرالغا@فييكونالثوخعلىالإدخالأنبالذكروجدي@

الذيالراويمرقفويختلفكتابديالحديثعليهأدخلالذيالراوي

ممام.@المه/2وعترط725/2@الترمذيعللالنرح(1)
1/1المغيشهددشح(2) 9 3وا/العليةط.0 0 الخفير.ط.4

.3/13التهذيبهتهديص"انطر(3)

4/1التهديساطني@الظرة،يكأ 11-1 12.

3/3والتعليل،لالجرحا@ظر:(5) 5 نقلهسياتيوسا)5061(،0
ابخاريعن



لد@الفط@لعللفيالجامع

"المدخلةالأحاديثمنعليهأدخل

عنيرجعفب@عضهم
الأحاثيثتلك

الفعل،ذل@فيهميؤثرلافهؤلاءنلك،فعلمنعلىويغفبويتركها،

عنبحضهمويضعف
حدثهمفيسقطذلك

"

كتبتمنمعسعيدةبنلقتيبةداقلتقال:أتهالبخاريعنالحاكمونقل

بنالليثعن
كتبتهةفقالالطفيل؟أبيعنحبيب،ابيبنيريدحديثسعد

مع
علىالأحاديثيدخلالمداينيحالدوكانالبخاري:قالالمدايني.خالد

الثوخ
@ا

8-

أتهيوهمهفيشيئأالمحدثيرويأن"واصطلاحأ:التفهيم،
من

كذلثولي@روايته،
(3)

لهوئسقيبكذا،فلانحدثثالقالل:لهيقولأنالاأو

من
شاء

منيخلولافهذانعم،فيقول:منه،يسمعهأنغبرمن
أحد

وجهين،

أويسمع،لمبمائحذثفاسقأيكودانإماضرورة:أحدهمامنبدولا

منيكون
يلتمتلاهذاومثلالذهن،مدخولالعقلذاهليكونلحيثالغفلة

"الألباب..فويمنلي@لأتهثإليه
(4)

اسمعليهيعسرأنآخربمعنىأو
دواعيمنالذهولوهذابصويحدث@نعم،فيقول:فلان،هوةاحدلهفيقول
بعضالثبخيلقنربمابلالحديث،صحةنقانضمنوهوالضبط،خفة

لردسببأفلكفيكونبهافيقزبعلم،لاحيثمنالباطلةوالأحاديثالمناكير

العدالة.جتمنللنشويهعرضةالراويبكونأورواته،

هذالأنمتهم؟غيركانو)نللاعتضاد،حدث@يصلحلمبه،غرفومن

روايةمظنةولاتهثاعتبارهوعدمحديثهطرحإلىيفضيالخلل

الموضوع.،.

(1)@

1الحدحشاعلل 2 9 / )المفدمه(الحمبدط.1

1الحلينا.علومالمعرفة(2) 2 مصالن.@(2)هاوأ@ليةط.0
1وأجاصها!:@الحلة(3) 74.

5الأثرلأأصولإلىالنطرتوجهالمأ@ 73 / 2.

.43والتاجمعماش@:لالاهدالأحا@يتتقولةفيدالإرنعات(5)



التن@يريلقسما
-

الراويحديثفيشيءإدخال@@بأنه:)التلقين(الباحثينأحدعرفوقد

ليسواءمروياتهمنليسى
عليهوانتقدبط،فيحدثعلمهدونكتابهأوحفظه

نمذكرهاملاحظاشهتعريمهوعلى"فقال.وأجناسها،العلة"صاحبقوله
لهمثالاوذكرتحريفهوصؤ@فقطه،القادحالتلقينعزفوكأته"قال:

مئافهةيكونالأولأنالشيوخ،علىوالإدخالالتلقينبينوالفارق

عليه.الحدخلالراويعلمولغيرالكتابفيفيكونالثانيأماالملقن،وبعلم

واشتهارهالملفنمنزلةوعلوالراوي،ضعفالتلقين:قبولأسابومن

منالتحديثثمالكتابعلىوالاعتمادبالحفظ،
0الحفظ. 0

عليهموالحكمالرواة،امتحانفيمهمةوسيلةالتلقينأنبالذكرويجدر

منجماعةجؤرهشائع،بها
الراويعدالةمعرفةفيمنهفاستفا@واالعلماء،

سقطكماوضبطه.
دي

النقادفيهمفتكلمالرواةمنجماعةالامتحان
(3)

الخطيبنقلهفيمامعينبنليحيىنعيمأبيرفسةقصةبهيتمثلماوخير

عنبسند@
أحمد

بن
بناحمدسمعت"قال:الله،عدأبيالجراحبنمحمد

معخرجتيقول:الرماديمنصور
أحسد

إلىمعينبنويحيىحنبلبن

معبنبنيحيىقالالكوفةإلىغدنافلمالهما،خادماالرزاق،عبد
لأحمد

بن

لقةالرجلتريد،لاحنبل:بنأحمدلهفقالنعيم.أباأختبرأريدحنبل:

منحدبثأنلاثينفبهافكتبورقةفأخذلي.لدلامعين.بنيحبىفقال

ئمحديثه،منلي@حدثأمنهاعرةكلرأسعلىوجعلنعيم،ابيحديث

حذاءطندكانعلىفجلسفخرج،البابعليهفدقوانعيم،أبيإلىجاؤوا

محين،بنيحيىواخذبمينه،عنفأجلسهحنبل،بنأحمدوأخذبابه،

الطبق،معينبنيحيىفأخرجالدكان،أسفلجلستئميساره،عنفأجلسه

نعيموأبوأحادلصعرةعليهفقرأ
أبودقالعر،الحاثيقرأنمساكت،

1ك@1-وأنجاسا":@الحلةةا@ظر(1) 74.

1الحديطلكللانظر:(2) 2 3 / )ال@قد@ق@.الحميد@1

اللاحملالرابم"والتعديلدالجرحانطر.(3)
5 30-62.



-

ئدلفعا@العلل@معفيلجا@

ساكت،نعيموأبوالثاني،العرقرأثمعليه،اضربمنليىنعيم:

قرأثمعليه،اضربحديثيمنلي@نعيم:أبوفقالالئاني،الحديث@قرأ

أقبلنمعيناه،وانفلبتنعيمأبوفتغيرالثالت،الحديثوقرأالثالت،الفر

أحمدوذ@لهذا-أماله:ففالمعين،بنيحيىعلى
يدي@-فيحنبلبن

ا،هذوأماهذا،مثليعملآنمئ@أورع
هذا،متليفعلأنمنفأقليريدن@،

هذاولكن
بهفرمىمعين،بنيحيىفرف@رجلهأخرجئمفاعل!يافعلكمن

أمنعكالمليحيى:احمدفقال@اره،فدخلوقامالدكان،من
الرجل،من

سفري!منإليئأ@ليلرفستهواللهقال:ثبت،إثهلكوأقل
@

(1

عمارةبنهامرواهحديثعنابهسؤالعنجواباحاتمأبوقال

ثممرسل،هكذاحاتمعنعماربنهاماصلفيقديأالحديثهذالارايت
أحمدالإماموقالمغفلا"وكانفتلقن،جالرصباخذهلقنوه

عن

فيلي@ماعهأسندواوقدكتبه،فيهوولي@فلقنهيلقىكان9الرزاق:عبد
"قال:ب@دهالحميديعنالخطيبونقلكتمه

تركالتلقينقبلومن
حا@ثأالتلقينفلكعلمإذاأتقنماعنهوأخذفيميلقنالذيحديثه

فلاحديثميجميعفيقديمابهعرفمنوأماقديما-بهيعرفلاحفظهفي

"لقنمماحفظهمايكونأنيؤسولاحديئ@يقبل

عليه:و@لاعتمادبحفظه@لر@ويوثهقشحة-9

علىودليعميزان@هوبلالعلماء،عندلحجةالموثقالمتقنالكتا@إن
عنيبعدهبمابهوالوثوقحفظهعلىالراويواعتمادالراويحفظصحة

الضبطتامفيهيدخلالأمرهذاةخوانوالحفظحفظه،صفيحدثكتبه،
أحد.الخطأمنيسلملاإذوخفيفه،

14/3سعداد"تارلح)1(ا 13 1 الغر@.ط.6
(2)@

.(61لاالدم!)كأ(1743)الحديشهعلل

1الكمايهه@(4) 4 90.

2الحليشاعلهما@ظر.(5) 5 6 / 1.



القسم

المدينيبنعليأقعد9قال:درستويه،بنجعفرعنالسمعاني

كتاب،منيحذثأنالمجلىهذاجلسبمنيقبحفقال.منبر،علىبسامراء

منحدثحديثفماول
حثثمفيه،غلطحفظه

منسنينسع
لمحفظه

أبيعلىدخلت"قال:معين،بنيحيىوعنواحد"حديثفييخطئ

منإلاالمسندتحذثلافقالأوصني.له:دقلتحنبل،بنآحمداللهعبد

كتاب!

بها،الاحتججيحوزلاالثقاتأحاديطمنأجناسأحانابنوذكر

منحدثإفاالحافظالثقةمنها:
يحفظونكانوالأنهمسفقيه،ولي@حفطه

منحدثإذاوالفقيهالمتون،دونوالأسانيدالطرق
فيثقةوهوحفظه،

الاحتجاجيجوزفلاالأسانيد،دونالمتونحفظعليهالغالبلأنروايته؟

يرويانه@يماالتقاتيوا@قاآوكتا@،يحدثا@نأنإلابحبريهما

يرويآلاالمحذثوناستحسنوقد
عنأبعدلأثهثكتابهمنإلاالمحتث

عنالابتعادعلىالرواةتنبيهالحديثعلماءيمتولموالغلطالوهم

الباجي:قالكتاب،غيرمنالتحديث
إلايؤخدلمولوجفظ،منغدمقد@@

عمنالاخدإلىواحتيجالحفاظقلفقدعه،يؤخذمنلعدميحفظمنعن
لة

الساميالأعلىعبدعنأحمدالإماموقالصحيح،كتاب
منكانماال@

عنحبانابنوقاللمجمابأسفلاكتابمنكانوماتخليط،ففيهحفظه

اللهعبد
كانلافع:إأبيبننافعبن

حذثداذاالكتاب،صحيح
من

حفظه

الرامهرمزي:وقالأخطا"ربما
"

الصدرمنكرهمنالكتابكرهانماد

غبيرأوفيهملهالكاتبيعتمدهولئلاالالسا@وتقاربالعهدلقربثالأول

عن
والطرقمتقارب،غيروالإسنادمتباعد،والوقتفأمابه،والعملتحفظه

.57لأملاءأ:اأب"(1)

.1/93لمجروجنأا1نظرا(3)

والتحريحاقحديل@(5)
لأ

1/2للباحي 89.

.@لأحمد@035داودأبيدسزالات(6)

.48التهذي@6/دتهذيا(7)

.58عهلاملااأد@1(2)

1وأخاسها!:لالعلةالظر.(4) 79.



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

نف@مأمون،غيروالوهممعترضة،النسيانوافةمتئابهون@والنقلةمختلفقع

1أتوىوجوبهعلىوالدليلوأشفى،أولىبالكتابالعلمنقسد
0 0

1
و@لتيفع:@لتوقي

حينالعلمأهلبعضدأبكان
علىيرويهأنما،حديثفيلك

إسناثهفيشكو)نموقوفا،رواهالحديثرلعفيشكنف@الاقتصار،

معين:ابنقالحذفهاالمتنمنعبارةفيشكو)نأرسله،
أنخفتبنا"

محمدديدنوهذاتزثاولامهفانقصالحديثفيتخطئ
قالسيرين،بن

الدارقطني:
يصرحتارةوتورعهتوقيهمنسيرينابنأنفيقولاتقدموقد9

وتالالحالأفيئاطهحسبعلىيتوقف،وتارةيومئ،وتارةبالرفع

حماد"شيبة:بنيعقوب
ابنأنغيرئقفوكلسلمقعابنمنأئبتزيدبن

بتوقيصالكوكئيرالمرفوع،ويوقفالأسايخد،فييقصربأثهمعروتزيد

الحديت،فبرفعبذكرأحيانافكانإلبه،برجعكتابلهيكنلمجلبلأوكان

يرفعهأولاالحديطيهابوأحيانأ

بالمعنى:روييته@ولختصلر@لحديث-11

الغلطوقوعإلىالمؤدب@سبابا،منسببأيعد
الثقالصحديتفي

ذهنه،فيرسخبماويحذثلكتبه،المطالعةقليلالراويكانإذاوذلك

وكلمامعناها،يحيلومابالألفاظعالمأباللغة،ضليعأيكنلمإفاوبخاعة

حجر:ابنالحافظيقولواختلفت،ألفاظهكثرتالحديثطرقكثرت
@

انماد

تقلأنذلكمعرفةإلىوالطريقالفاظه،فيالرواةتتصرتلمفيماذلكيسلم

تتفقأنقلكثرتإفاالحديثمخارجنف@دالاألفاظه،وتتفقالحديثمخارج
مابحسببالمعنى،الروايةعلىالاقتصارعلىالرواةأكثرلتواردألفاظه؟

يكتبون،لاكانواأئهمفلكعلىلأكئرهموالحاملبوافيأئهلأحدهميظهر
اللفظ،يستحضرولافيصفيرتسمبالذهنالمعنىفيتعلقالزمان،ويطول

.(382)فيالفاصل،لمحذتل@لا(

الالعلل!(3)
01/52@1827@.

1"؟بةلكفااد(2) 89.

3/1لتهذيهاشهذبلا(



التنضيريلقسما
-

لمأتهمنهأحفظهرماسياقمنبطهرثماتجليغ،لمصلحةبالمعنىفيحذث

المعنى@بوف

البيان،معهيختلولابمعنا@عالماكانلمنالحديثاختصارويجوز

فيماكانإذاأئهذلكفينخارهوالذيالخطيب:قالدلالته،تختلفولا

حذت
لاوأمر.وشر@حكممعرفةالخبرمن

الابالخبروالمرادالتعبديتم

ئهف@وجهع@علىبروايته
يجب

تمامهعلىنقله
ويحرم

القصدلأنةحذفه

لابالخبر
كنقلالعبادفلنقلتركا@لكيكونأنبينفرقفلابه،إلايتم

الباثةصحةفيالرطهرآخرفرضلنقلتركاأوالصلافأفعالبعض

لاقال:منقوليحملالوحههذاوعلىونحوها،الطهارةوجوبنقلكترك

الحديمهاختصاريحل

هذامئلأحمدأنكرإنما@قال:الخلال،بكرأبيعنرجبابنونقل

أبيوابنقال:الحديث.اختصارأصللابالمعنى،يخلالذيالاختصار

بالمعنىأالمخلالاخصارهذاثليختصرمصنفاتهفيشية

بنالخليلعنالخطيبونقل
حديثاختصاريحللا"قال:أحمد،

@رحملقوله:يحيم.التبيئ
سساكمافبتغهحديئامناسئع@مرءأ@لثه

(4)
،"

وعن

عنكانإفاالحديثيختصرأنيرىلامالكدكانقال:شية،بنيعقوب

وركرهالنبيل:عاصمأبرالمشلقال:الدوري،عباسوعنيكل@فعه،ا@رسول

عنبسة،وعنالمعنىإ،يخطئونلأنهمنعم.قال:الحديث؟فيالاختصار

بنحمادأنعلمتالمبارك:لابنشلتةقال
يختصرأنيريدكانسلمة

@له؟فطنتأولي:فقالمعناه؟فيقلبالحديث

13/53الارياالنغ(1) .@7274@عف0

1الالكفايقا:(2) 91 2/1الباري،التح@3@.91 05.

فيرالطرالييعلا(،حادابناللفظ:بهذاأخرجهلكأ
1ياالأوسط،" الحلميةط(60

ننالافعيأخرحه:وبنحوهمحيبنافهعدحديتشالحديتط.)ك@61(و
فاك.تخريحهت@اموانظربتحقيقي،د.81(لحشلمه

1بفا:لكفااد(5) 91-1 92.



-

يالفالائد@لعللدي@لجامع

بالمعنىصروايتهالحديثاختصارفيبارعونعلماءهناكذلثبخلاف

الحديشهاختصارسفيانعثمنا"المبارك.ابنقالالثوري،سميانمثل

روايتهأوالحديثاختصارحكمفيوخلفأسلفأالعلماءاختلفوقد

مغإلىطائفةفذهبتبالمعنى:
تدالثقاتبحضلأنفلد

حديئأيروي

وذهبتالخبرة،أهلإلالخطئهيفطنولالثقته،حديثهفيقبلفيخطئ،بالمعنى

إلىالجمهوروفمبغجحلى،اللهرسولحديثعيرفيفلدبرازإلىىأض

حميعفيبالمعنىتجويزها
ما

قطعإذاغيره،عنرويعوماالنبيعنروي
الألفاظوثقاثقبالمعانيعارفاوكانلالمعنى،

12-

فيعيبإخفاءالتدلي@لأنثحديث@ئعلالثقةحديث@ي
العيبمنالإسنادذلثبخلوفيهالاظر@)يهامالإشاد،

الأول:ويعرفوالثوخ،لإسناداتدلساأشهرهاكثيرة،أنلاوالتدليس

أويكنيهاوشيخهيسفيانوالثاني:مه،يسمعهلممالقيه،عم@يرويبأن

بهيرفلابماأويصفهيشبه

الثقاتفالرواة
عنهيكشفناقدجهبذإلىفئحتاجالتدليس،مهميقع

روايتهأوفيصمتكلماالذيالراويكانفمافىوبطراثقمماالثاقبةبمعرفته

بحث،مزيداستوجبئقةالراويكانو)نهين،فالأمراخر،لأمرضعيفة

عنصةكلوليسبصحته،فيحكمبظاهرهالإسنادفيالناظريغترلاحتى
من

الصحيحةالسننمنكثيرردذلكعلىيترتلأتهمردودة.مدلسراو

.(71للاالماصلاالمحتت"(1)

1ةالكفايقهو@)007(،-(*5)"الثاص@الال@طر.أد(2) 9،8
عللالرشرح

1الترمدب 4 7 / طوا/724عنرط.1
ممام

3فيلكفاا"انطر(3) 5 70.

1الحديا.علمأللامعرفةا@طرإالأ 5 7
شحققي.

حاأبيا@نعللانظر.إ(5)
)المقدمقأ.الحميدط114/1@3



التنطيريالقسم
=

13-

أسبابمنسببأأحيانأيكونو)نماالخبر،فيعلةليسفاتهبحد

وجودعلىالضوءيلقيقدفالتفردالحفظ،فيمبرزأالراوييكنلمإذاالعلة،

وقدكشفأ،العلةأسبابوأصحبالحديث،علومأنلاأدقمنوهوالعلة،

بلواكهاعلىلوششعانالصلاح:ابنقالالعلة،وجودعلىفرينةالتفرديكون

-

يعني.
له،غيرهوبمخالفةالراوي،بتفردالعلة-

"فلكإلىتنضمقرائنمع

البخارينجدلذابالحديث،العلمأهلعندكثيربالتفردوالإعلال

"علبهيتابعلابقولهم:إالحديثيعلونماكثيرأعديوابنوالعقيلي

الله.شاءإنبيانمزيدوسيأتي

@لشيهخ:بين@لجمع-14

أنوهو
واحدأ،حديئأعنهمفيرويأكثر،أوشيخينبينالراوييجمع

منإلايقبللاالجمعفهذااختلاف،حديئهمبينويكون
لحديئه،متقنحافظ

فيالشيوخبينالجمعينكروقدالزهري،تلواختلافهمشيرخهاتفاقعارف

أحمدالإمامقالواختلافهم،لاتفاقهموضبطهببنهمالحامعمعرفةعدمحال

عن
"يسار:بنإسحاقبنمحمد

عنجمعإفاولكنهالحديث،حسنهو

هذا"علىهذاحديثفيحملاخر،ورجلالزهريعنيحدثرجلين...
(3

الصلاح:ابنقالسمعه،كماحديثكلتأديةوالاصل
كانإفا"

اللفط،فيتفاوتروايتهماوبينأكثر،أوائنينصالراويعندالحديث

أنلهكانواحد،والمعنى
علىالحديطيسوقثمالإسناد،فيبينهمايجمع

وهذااولفلان،واللفظوفلان،فلانأخرلاةويقولخاصقاأحدممالفظ

العبارالهدامنذلكأشبهماأوفلانأخبرناقالا-أوقال-فلان،لفظ

1الحديعه.علمأنلامعرفة@(1) بتحقيقي.87

ميمثونةوهيكنبرةعلى@لكوالأمنلة(2)
فاندفتجدلراجعهاالعللف

.(55)وعيرهالروفيلروايةأحمدا@كلل(3)

33الحدنجط:علمأنلاسردة(4) @تحقيقي.2



-
@للفعائد@لعلل@لجامعفي

@االراوي!حديثيضعفوقد
إذامابخلافخاصة،الثميوخبينجمع

عطاءحدئكما"علبة:لابنشعبةقولفلثمنأفرثصم،
زافانرجاله:عن

فاكنبمابعينهرجلعنحدئكوماتكتبه،فلاالبختري،وأبيوميسرة

كانإناسيمالاوالغلط،الزللفييوقعلأثهالثوخ.بينالجمعويقبح

ثمالاخر،علىأحدهماوئحملالراويفيرويهوضعيف،ثقةيرويهالحديث

فعله.يجرزلامماوهذاالضجفبإسقاطبرويه

أنوبالإمكان
سسمي

إذاالمتابعةبتديىالثيوخ(بين)الجمعالنوعهذا

الئوخ.بينيجمعالذيعليهيبهلماختلافاللفظفيكان

1 لم.)@لمنلكرة@لح@يثتحملكيفية-5

نوعهيوالمذاكرةالعلة،وقوعفيسببايكونماالتحملأنلامنإن
داتذاكرواقال:ل@ه،الخدريسعيدأبيفعنالحديث،تحملأنلامن

داالحديثيهيجالحديثفإنالحديط.

لأتزاورواقال:ر@ه،عليوعن

ابنوعنالحديثإيندرستفعلوالمإنتكمف@الحديث.ذكروأكثروا

"المذاكرةجاتهفإنلحديث.اتذاكروا9فال:مسعود@ه،

وتذكرللتحديث،المحذثصدرينثرحفبهاعظيمة،فواثدوللمذاكرة

ذلك.وغيرالواحدالحديثطرقغالبفيها

يحصلوالمذاكرةرجب:إابنقالالشاهلمننوعفيهايحصلولكن
الدهبي:وقالالإملاطآوالسماعحالبخلافتسامح،فيها

قال:إذا"

فيها،يتسمحالمذاكرةإذماثوهنعلىدكمذاكرة،فلانحدتنا
(6)

فيجب

الأسيمنعونالجهابذةكانلذلثالمذاكرف@يالحديثتحملعندالحذر

(2)

3)

(5)

(6)

(39)شهالنيرالكوا@لا

الحديفعلرم@محرفة
"

حزم.ابنط(360)والعلم@ةط.14"
1الحديشاعلوملمعرفة 4 حرم.اسط.(361)والعليةط.1
1الحديشه:علرم@معرفة 4 حرمابنط.(362)والعلمبةط.1

1/4الترمذياعلللثرح 4 6وعرط.2 / كأط.2
هصام.

.64الموقطقه:1



التنضيريلقسما
-

قالإعلامهم-بعدإلامذاكرة-تحقلوهماكانإنأحادينهمتحضلمن

عه،يدونهأنلهالسامعأرادشيئأالمذاكرةفيالمحدثأوردإذاالحطيب:إ

لمظهتأثيةفيلخرىذلث،المحدثإعلاملهفينبغي
وحصر

وكرهمعناط

عنالخطيبنقلالمذاكرة،حالعنهمالتحملالمحدثينمنجماعة

المذاكرةفيعنيتأخذواأنعليكملأحرامقال:مهدي،بنالرحلنعبد

وتابعهالمباركابنوتالالحديث،فيتساهلتفاكرت،إذالأنيةحدلأ

المذاكرةفيعنيتحملوالاقوله:إعلىموسىبنابراميمدزرعةأبو

شينأ@ا

16-

فيوهذهلحديئه،الممارسةقلةغالأتصحبهاللشيحالملازمة

لأتهثكبيرةأهميةأعطوهاالعلماءلكنالأحاديث،بهاتعلعلةليستالأصل

ئستفاد
طالتمنلأنةالاختلافعندأخرىعلىروايةترجيحفيفلدمن

وتترجحشيخه،لحديثأتقنيكونلحديث@،ممارستهوكثرتلشيخه،صحبته

التخ.لهذاصحبتهقصرتمنعلىروايته

شيخفيحفظاالأقلبقدمونوقد
لازمهلأتهكبير،حافظعلىما،

بنحمادروايةمئلأفقدمواطويلا،
وثابتغيره.علىالبنانيئابتفيسلمة

بنوحمادومعمر.زيدبنوحمادشحبةمنكلعنهروى
هؤلا.،@ونسلمة

ومع
الحافظروايةوضغفوالهملازمتهلطولةثالتفيعليهمفدمذلث

شيئفيالكبير
له.ملازمهلقلةما.

هناكلكنالغالب،هووهذا
فيئقضرلكنليخ،صحبتهتطولمن

يخهفيضعفعهاصلهو)حكامومدارستصحديظضبط

(1)1

.@1120)الراوي!لأخلاقالجاح)2(إ(1118)الراومح@لأحلا@الحامع

(3)"

الراويلأخلاقالجمع
"(1121).

2/2هلكسا@ادتهدي@نظر.الا( 78-2 7 9(4661).

2وأخاسها،:@الحلةةانظر(5) موجزق@095.عاتو@ل@3،5



-

@الف@الد@لعللفي@لجامع

ربنيد@تقاسالأ@بهتشا-17
لمتهن:@

الغلطفيقعضبطها،فيالراويفيضعفلكثرتها،الأسانيدتتثابهقد

لهذاالفاظها.لمقاربةالمتونوتختلطوتتقب،لأسانيدافتتداخلوالوهم،

ابنالحافظقالوتغييرها.الأسانيدبقبالرواةبامتحانالمحدفينعادةجرت

حجر:
"

لقصدكئيرأيفعلهشعبةكانالامتحان،لقصدفلكبفعلكانوممن

خالفهو)نحافظ،غيرئهاعرفالقلب،علىأطاعهفإنالراوي،حفظاخار

لماضابطأتهعرت

يرويدخل
حاتمأبيابنعندجاءكمابالأسانيدالخاطئالطنهذا

محمدعنرواه..حديثعنأليسألث@@قال.
عنطالب،أبيبنعليبن

محمدهو:إسماخطأ،هذاأبي.قالطالب...أبيبنعلي
بنعليبن

اللهعبد
حمادإمنوالوهمجده،عنأبيه،عنعاس،بن

محمدظةحمادأفلعل
بنعليأباهأنجد@عنأبيمععنعلي،بن

فوهم.طالب،أبي

آثرناأخرأسبابوهنادالحلة،أسبابزبدةهيسسبأعرسبحةهذه

بها...الإعلاللقلةأوذكرناه،مماجزءلأنهاإمافكرها،عدم

@@@

2/8حر!ابنلكت1(1) 6 6
96و 1

اط@وأحاسهاا.الملةوانظر:استحقيقي،

.(20)الحليشهسكلل(2)



العلةكشفطراثق

@لعلةطر:.

-

لماتبحأجاع@بلاعتباطية،أومزاجيةالعلةمعرفةطراتقتأتلم

علىمبنيةعنهاوالكشفالعلةمعرفةطرقوكانتالنقاد،صدوربهجاشت

وقوعأسبابمعرفة
الطرائقهذهفتنوعتالأسباب،تلكوتصورالعلة

بيانوهوالحقيقيمسارهعنيخرجلموالاختلاتالتنوعوهذاواختلفت،

العلةكثفإلىترشدالتيوالطرائقالأحا@يث،علل
هي:

ا-
الرواةاختلافلبتبينةوالمعرفةالفهمشريطةطرفى@لحديث:جمع

الخ@:قالالعلم،أهلعليهانصققدالطريقةوهذهالتوافق،ومقدار

أنحديطعلةمعرفةإلىلالوالسيل
1طرقه.بي@بجمع

0 برعليعنونقل0

عنونقلخطؤطيتينلمطرقهتجمعلمإفاالباب"قال:أتهالمديني

معينبنيحيى
عقلناطماوجهاثلائينمنالحديثنكتبلملو9قال:أته

أنأردتإذا"قوله:الصاركلناللهعبدعننقلكما
يصح

الحديثلك

ببعضبعضهفاضرب
لمطرقهتجمعلمإناالحديثداأحمد.الاماموقال@ا

صأظلي@آسمدعرمن@اند@ضأإبعضهيفسروالحدي@تفهمه،

مسلم:وقالبالحلل-
"

فبجمع
تتميزببحض،بعضهاومقابلةالرواياتهذه

لماأضدادهممنالأنجارضعافرواةوتتبينسقيمها،منصحيحها

له،كيرهوبمخالفةالراوي،بتفردالعلةلأوتدركالعراقي:قال
قرائنمع

فيإرسالعلىاطلاعهإلىبذلكالناقدأي:الجهبذ،يهتديذلكإلىتنضم

(1)@

الراويلأخلاقالجامع
"(1912)

(3)@

(1650)الراويالأخلاقالجامع

(5)@

.(1651)الراوي!لأخلا@الجامع

.@1652@لراويالأخلا@الالجامع@2@

(4)"

.(1913)"الراويلأخلاقالجامع

.(90)فيلالتييز"للا(!



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

واهموهمأوحديث،فيحديثدخولأوالمرفوع،فيوق@اوالموصول،

به...وحكمفأمضاهفلكظهعلىغلببحيثذلك،بغير
"

ولي@منماالمرادتبينطرقهجمعتإذاوالحديث"زرعة:أبوابئوقال

"الرواياتبقيةونتركبروابةنتمسدأنلنا

العلل.كتبفيمبئوثةكثيرةالبابهذافيالنقادجهالذةوأقرال

بين@لمو@زنة-2
سلمالطرقاتفقتنف@جمعها،بعد@لطرقمذه

منالحديث
"قال:إذحجرابنذلكنقلالعلة،

سلامةمعرفةإلىفالسبيل

منالحدب
المصنف-نقلهكماالعلة

أنالخطيب:عنالصلاح-ابنيعني:

سلاتهإظهرتواستوواروانهاتفقتفإنطرقه،يحمع

والوعلوالوقف،والرفعوالنقصان،الزيادةحيثمنفيهالنظراو

الحلة،ظهورأمكناختلفواند@حجر:ابنيقولنلك،وغيروالإرسال

@الاختلاتبيانعلىالحقيقةفيالتعلبلفمدار

إليهما:الإشارةتنبغيأمرانوهنا

طلبةأنبهانوأودعليه،المختلفالراويإلىالإسنادصحةالأول:

التأكدعلىالعلم
وذلكثوالسقطوالتصحيفالتحريفمنالأسانيدسلامةمن

لمالذينالرواةمنجملةعلىالكتابهذافيعمليخلالمنوقفتأني
قدأنهليتبينثمترجمقععلىلهمأقف

سقطأوتحريفاوتصحيفاصابهم

هذاكتابيفيوالناظريليه،باسمالاخرلعضهوألصقالاسم،بعض

إلىالتحفيقوسدلولتكونكانتماالأوهاموهذهكنبرأ،ثبئأذلكمنسبجد
أهله.

لثرح(1)
طرح!(2)
لكت1(3)

ويلراا

نكت"(4)

1/2والذكرقهالتصرة 7 5

تحمقي
7/1"لثربا 81.

حجر@اإب@
2/7 1 0

4و. 8 5

لأحلاقدالجامعفيالح@و-بتحقيقي،

7حجر"ابن 1 1 / 4و.2 8 5

بتحقيقي



الحلةكشفطراكق

=

لينالاختلافكانإذا@لئاني:
الضعيف،بروايةعبرةظلىوضعيف،ثقة

الذهبي:يقولذلكوفي
وجهعلىالثتيرويهبأنمؤئرةيخرالعلةكانتنف@"

منكنيرأالدارقطنيساقوقدبمعلول،فليسواهويخالفه
كتابفيالنمطهذا

للثبشهالحكملأنةيصبفلمالعلل،

مما@لرول،مر@تبمعرفة-3
مراتبمعرفةالعلل:معرفةعلىيعين

وقواعدعلميةأس@علىرواياتهمبينوالجمعبينهموالترجيحالرواف

مراتبالمعرفةرب:ابنقالذلث،علىالنقادجهابذةحفقعفدمنهجية،

الئقات
1الاختلاف.عندبعضعلىبعضهموترجيح

0 أنالعلائيونفى0

منإلابهيقومولا9بقوله:الرواةلمراتبمدركايكونمعلاحتىالناقديكون

1الرواةلمرات@ثواكأفهمأ...اللهمنحه
0 0 إذالقولحجرابنوأعاد0

"قال:

ومعرفةالرواةلمراتبإثواكأتعالى..اللهرزقهمنإلابهيقومول!

معرفة@وأهمية@قال:إذالجانج@هذاقيمةإلىباحومصطفىولوح

ضحوالاخذينالراويأصحابفيفبنظرالتعارض،عندتتجلىالرواةطبقات

فيوثوجاتهم
منهموالمقدمالحفظ،

والصئتهرلاضطراب،والاخلافاعند

فيالحفاظتكلمولهذافيه.وتئبتهلحدلةومعرفتهشيخهمةمحضبكئرةمنهم

يقدموأبهمالراوي،عنالاخذيئتمييزحولكثيرأالرجالكتب
عند

@الاختلات..

أمران:الجانبهذاوفي

الرواةأخطاءفييبحثالحللعلمإنالرواة:بينالترجيحالأول:

الراويومعرفةبالمتابعات،يكونبينهمالترجيحإنثمالثقات،وبخاصة

وتكلمثقق@راومنفكمسيخه،عنالتلميذروايةقوةومدىشيحمطبحديث

.52ةلموقظقأا"(1)

4الرمدياعللالنرح(2) 6 7 / وع@رط.2
6 6 3 / ممام.ط.2

777دالنكشافيححرابنلقله(3) / 4و:2 35

تحققي.

7ححراابنلح@كتللأ 1 1 / شحففي.ها5و.2

1وأنجاسهاا@الحلة(5) 15.
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@للف@اثدالعللفي@لجامع

عنروايتهفيأوبلده،أهلغيرصروايتهكانتإذاأوروايتم@فيالنقاد

أساسياتمنوالقوةالضعفوكمائنالرواةمعرفةكانتلذاةالئوخبعض

رجب:ابنقالذلثوفيالعلل،علم
9

وسقمهالحديثصحةمعرفةأناعلم

هذاومعرفةوضعفهم،وثقتهمرجالهمعرلةاحدهما:وجهين:منتحصل

هين
اشتهرتوقدالتصانيف،منكثيرفيئؤنواقدوالضعفاءالتقاتلأنث

الثقات،مراتبمحر@ةالاني:والوجهالتواليف.أحوالهمثرح
وترجح

معرفتهمنبحصلالذيهووهذاالاختلات،..عندبحضعلىبعضهم

هذهولأهمية"الحديث...عللثتائقعلىالوفوفممارستهوكثرةو)تقانه

للبيان.ساقهاالتيالأمثلةبذكررجبابنأطنبالنقطة،

والناظرالجمع،أمكنإفاوهذاالمختلفة:الرواياتبينالجمع@ل@اني:

الزهري-روايةمناليدين-ذيحديثمذاعلىمثالخيرسيجدهذاكابيفي
إلىالرواياتإحدىفيوصلحتىئلاثةعنثمراويينصالزهريرواهفقد

حتىشيخه،اسمضبطفياضطربالزهريأنآظنكتوقدروافخمسة

هداغيرفياضطر@إثهثمفلث،غيرليتبين
يثلجبمابيتهوقدالموضع

أماالمنصفين،صدصر
الحديثفيكونالترجيحإمكانيةانعدمتحالفي

مصطربا.

أمسماعأهوشبخم@منللحديث@لر@هيتحملكيفيةفيالتافل-4
فلك،غيرامإجازةأمعرض

منالراويسممعتثبتماالأ@اءصيغومن

وأخبرناكحدنناشيخص
(2)

بوقوعصريحةالصيغوهذهلنا..وقالوسمعت
العلمأهلمنجمعاأنإلاوتلميذ@الشيخبينالمشافهةوحصولاللقاء،
بطرقعنهمأخذهمبسبباليوخبعصع@الرواةلعضروايةفيتكلم

المختلفالتحمل
غيرمنوالوجالةوالمناولةكالإجازةبهاالروايةصحةفي

4"الترمديعلل@حلا( 6 7 / ط.2
6وعتر 6 3 / ط2

همام.

لنالمرد(2)
مممهلماإلايجوز@طلاقهالاحدناأنوأحبرلا،حدننا

لثظمن
التخ

5الويتهالنكتا@طر@التح.علىفرئفلمانجرناما(حاعف( 1 / بتحقيقي2



الحلةكشفطر@ئق

=

بعضنف@كذلكفيها،والتوسعبأصلهمقابلةغيرومناليخعلىعرض

أخذالرواة
يتميزفلمووجاثة،سماعاأوومناولة،سماعاشيخهعن

أخذهما

عنروايتهفيالأئمةفتكلمغيره،عنسماعا
فمنالأمر،لهذاالئيخفلث

"قال:أنهاحمدالإمامعنرجبابنذكرهماذلك
راهما(عقبةبنموسى

معينبنيحيىعننقلكمافيمهنظركتابهوإنماشهاب،ابنمنسمع

منالزهريكتابأخذبذاد،لي@الزهريفيالأصزاعي"قال:أثه

الزبيدي
"

بنمعاذسمعتد@ةقالأنهعليبنعمروعنالمزيونقل
معاذ

وقرأثالزهريسمعتةيقولسمعتهفقال:الأخضر-أبيبنصالحوفكر-

هذاأثويفلاعليه،
من

هذاكانلوجنبه-.إلىومويحبى-فقالاهذا

مكتوبا،شيثأووجدوعرضسحعولكنهوعرض،سمعجيدأ،كانهكذا

هذاأثويلافقال:
من

قالأئهزرعةأبيعنحانمأبيابنونقلهذا"

عندهكانالحديث،ضعيف"فيه:
عرصأحدهما:كتابين:الزهريعن

هذايعرتفلاجمبعأ،فاخنلطامناولة،ةوالاخر
من

الذصي:وقال@هذا@

ثمومنفلك،فيويتوسعوبالمناولةبالإجازةالروايةيرويجريجابن@ركان

الأشياءوهذهمناولةعنهحمللأثهالزهري.عنروايتهفيالداخلعليهدخل

فيحدثيكنلمالعصر،ذلكفيسياولاالتصحيف،يدخلها
شكلالحط

نقطإولا

عنالرواةأحا@ياالحلماهلضقفالتيالروايةصيعبحضفهذه

علىأحاديث@يقرألمإذاالراويأنالتضعيفسببولعلبسبمها،الثيوخ

منوهذاالتصحيف،أوالتحريفعليهيدخلأنالمحتملفمناليئ،

نبيها@.أحاثيتتلقيفيالأمةهذهلزمالذيالاحتياط

المتفقوسنهوأنسابهم،وألقابهموكناهملسماء@لرو@ةمعرنة-5

(1)"

وع@رممماط/2اترمدى!عللفرح
6 7 5 / ممام.ط.2

(2)1

وعر@4ثه/2النرمني!عللشرح
6 7 5 / ممام..ط.2

.(2781)3/914الكمالهتهذيب)3(إ

واتعديلالجرحلك@1
"4/3 5 ك@.ا/6النلاطأعلام@صير(5).(1727)9



-

يالف@الد@لعلل@لجامعفي

المتمئابهمعرفةمنهالنوعداهذاالحاكم:قالوالمختلص.والمؤتلفوالمفترق

عنهميرويوقومناعاتهم،و@وكناهمواسامبهموبلدانهم،الرواةفبائلير

لثهواحدإمام
(1)

أساميهميتفقوقومواحدفلأنهاوأسامبهمكناهم
المعرفقمابعدإلابينهماقمييزيقعفلااباثهم،وأسامي

الأسماءتئابهاحتمالفيالجانبهذاأهميةوتتجلى
بين

وضعيف،ثقة

اسمفيأشخاصعدةاسنراكأوواحد،والشخصالأسماءاختلافأو
والأسدي!)سليمانمئلأالاعمشنسبيرجاءكماواحد..

سليمان9

والكاهلي!
الكوفيسليمان9

الكاهليالأعمشمهرانبنلسليمانوجميعها"
الأنسابأنيظنقدالمتعخلإنبلالروافببقيةبالكفحاالأسدي،الكوفي

هذارجال،لأربعةانفأالمذكورة
بهذاالنضلعفإنأخرىجهةومنجهفمن

الأسماءمنكثيرأيستغلونالذينالمدلسب@أمامالباببوصدسوفالفن

وهيلتدليم@ستارأآصحابها-بهايشتهرلمالتيوالكنىوالألقاب
فائدة

حاقة،إليهوالحاجةعويص،فنهذابقوله:إالصلاحابنإليهاالمحعظيمة

نثأفلدأكثرفإنالمدلسين،إظهاروفيه
تدليسهممن

أئاركما"

"فال:إذأخرىفائدةإلىالعيددقيقابن
دفعفيإليهيحتاجواسع،فنوهو

"وقال:اكثيرمامصنفاتوفيهواللحن،التصحيفمعزة
مهمفنوهو

لأئهة

قد
ثقةأحدهماكانصرتجماالاخر،هوالشخصينأحدأنفيعنقدالغلط،يقع

غلطفاف@ضعبفأ،والآخر
صححالقويإلىالضحبفمن

وإذائصحح،لاما
غلط

ماأبطلالضعيف،إلىالقويمن
هذايقعوقديصح،

كماالأنسابلي

الأسماء،فييقع
نسميفهغيرمنالنسبأطلقإذافيهالإشكالويفع

طبرستان،املإلىمنسوبفالأولوالائلي.الامليالنسبة:اتفاقومئال

جيحون...إلى@ملمشوبوالئاني

دينتبطالحلصية.الطبحةني(1)

2الحديف:علومدمعرفة(2) 2 حزماب@ط(556)و@حدالعلسيةط.1
4الحدبنهعلمأن@ل@سرلة(3) 2 8

شحفيقي.
@ا(4)

3ةلاقتراح الا@ه@.04
2ةلاتراحأ 7 عليهوالنحلبق4



الملةكشفطرانق

=

فكشفالجانبهذاإهمالآئارأما
أحدسوقهعقبالحاكممنهاأئرعن

الوهمهذامئلأورئهالأساميبمعرفةتهاون)ومنةقالإذالرواةأوهام
"

التصحيف:أشد9بقوله:العسكرينقلهفيماالمدينيبنعليخطرهعظيموبين

االأسماعافيالتصحيف

منالراويضبطيمتحودكانواالمحدنينأنبالذكرويجدر
عدمه،

إماموافعةذلدعلىدليعأشهرولعللأسانيده،ضبطهومقدارالتامةبمعرفته
الصنعة

بغداد.محدغيمع

لها.و@لفطة@لرو@ةخصوصياتعلىالاتباه-6

فيثقاتفهممروياته،بحضفيالنقادتكلموقدعدلثقةرايىمنكم

شيوخهم.لقيةبخلافضعفيهالشبوخبعضعنحدينملكنأنفسهم

ثهاف@إسحاتابيعنالأعمش،روايةمثلكثيرفنلكعلىوالأمثلة

سماك،روايةوكدالاضطراب،بامعلولة
بنإسماعيل@روايةعكرمفعن

الثاميينيخرعنروىإفاعياش

ال@تيوخبحضعنروواإفاولكنهمفيهم،تكلمالرواةبعضنف@أيضا

لنالرحمنعدروايةأوالأعمث@عنمعاويفبنزهيركروايةثقاتكانوا

اةالرومنالرحالن-وعبدزهيرفكلاهما-عروةبنهئامعنالزناد،أبي

صحيحاثقتارالمذكورينالشيخينعنروايتهمافيأتهماإلافيهم،الحتكغ

حجبم:رواهحديثعلىاقعليقفيرجبابن
@

أرطاةبنوحجبم

منعلىزياثتهإلىف@رجعالكلاممعنىيفهمفقيهائهإلافيهمتكفمأكانو)ن

1الحديشه:علهملمعر@ة(1) 7 حزم.النط.(443)وقيلالعلمية@8

ه.ه:المحتفينتصحيفات"(2)

الححارأملعنروايتهكالتفلنعيفى،لنبسماعيلروايةفيالأصلهرناو@(3)

لاعيقىبند@سماعلا/اليهقيقالضحفا،أئمدفهي
@ناخاصةبهيحتح

الحجرا.أهلعنروى



ا-
يالفعاثد@لعلل@لجامعلحي

والمحانيإالفقهفيفهمهثللهلي@

للحكم.مرجعاوجعلها@لعلم@ملباتو@ل@لثث-7

رجبابنيقول
النقادداحذاقة

من
للحديثممارستهملكثرةالحفا@

أنبهيفهمونخاصلهملهممنهم،واحدكلوأحا@يتبالرجالومعرفتهم

الأحاديثفيعللونفلاتحديثيثهولافلان،حدي@ثبهالحديثهذا

بذلن

حي@سذفيجببنكارته،النقادحكموقدالصحة،ظاهرهحديثاوجدنافإذا

هذهصحةوعرفواالرواياتوسبرواالطرقجمعوالأنهمالقاد،قولتحكيم

سقمها.م@الرواية

عنهم،الإجماعلمحقلحالفيهذا
فالحكمقائمأالاختلاتكانإفاأما

دوالمقصو"القرائن،ومعالترجيحات،مع@ائرلإعلالالأنةللقرائن

مباشرتعلقلهيكونمماوفلثبه،تصريحدونالمرادعلىيدلمابالقرائن:

أواللفظدلالةتوجيهفيتؤنرالتيالإشاراتأوالألفاظمنمباشركيرأو

أوجرحأحالهلانأوالراوي،حديثدرجةبيانفيالمشعملةالعبارة

الأئمةمنإمامحكمقدحديثاوجدناحجر:ابنقال"تعدي@

الحديثتصحيحفينتبعهكمافلكفياتباعهفالأولىبتعليله،إليهمالمرجوع

"صححهإذا

حيننفيسةثوةفأصابالأئمف@هؤلاءوراءالسيرسمبرج@ابروبين

"قال:
الكلاممنك@البيكلاميئهالذيالكلاميعرفوناتهمذلكومن

كلا@يثبهلاالذي

.4/48الرى!@فغ(1)

7الترمدي!علللأثرح(2) 5 6 / ط2
1وعتر / 28 همام.ط6

2"والحلملالحرحوعرا@ألماط@(3) 2

1ححر!الن@نكت(4) / 27 4و:1 8 5

لتحقيقي
2/7"اقرمديعللدشرح(5) 7 ط.5

2/87وعتر ط.2
همام



العلةكشفطرائق
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منهم.@لرحلةو@صحابورفياتهمالرويةمو@ليدممرفة-8

اللقاء.وثبوتالاتصالالحديثصحةضروطمنفإنمعروفهوكما

مناللقيثبوتمعرفةعلىالمساعدةالأمورومن
الراويمولدمعرفةعدمه

السنداتصالاحتمالحيثدسيظهرعنه،حدثالذيشيخهوفاةعلىوعرضه

الثوري:سفيانقالبالعكس.أوانقطاعهعلى
الكذبالرواةاستعمللما"

التاريخلهماستعملنا
فحاسبوهالثيئاتهمتمإذا"عياث:بنحفصوقال@ا

"بالسني@

حذثالماقال:أتهالحا@ظعليأبيعنالخطيبونقل

اللهعبد
محمدعنالكرماني،إسحاقبن

عنفسألتهأتيتهيعقوب،أبيبن

مولده
(3

لنمحمدماتله:فقلتومال@ين،وخمسبنإحدىشةولدأتهفذكر

الحاكمهوالله-عبدأبوقالفاغلفه،سنينبتعتولدانقبليعقوبأبي

حميدبنعبدعنوحدثالكشي،حاتملنمحمدجعفرأبوعليناقدمولما

سألته
سمعلأصحابنا:فقلتومائتين،ستينشةولدائهفذكرمولده،عن

هذا

سنقاعنرةبنلاتمونهبعدخمبدبنعبدمىالثيخ

ليصحيحاالراويسماعيكونفقدالعلل،معرفةفيأئروللرحلات

دخلهاالتيالبلادمعرفةكذلثيختلط،قدلائهاخر،فيوضعيفامكان

السنداتصالاحتمالمعرفةفيتنفعالراوي
من

لذاانقطاعه،
علىيجب

الحانب.لهذاالاهتمامالحديثعللفيالباحث

9-
معر

صملعو@@فة
لمد@و@@

رس
يثية.لحد@

عند@رفعةشهرةمنمبلعهاوبلغتالحديثأهلرقعةانتثرتلما

أهلمنليسمعواإليها.الناسيخلفالتيالأمصاربعضهناككانتالناس،

1/1الالكامل!@يعديابنأشده(1) 69-1 7،0
دالكفايقهليالحطيبطربقهوص

1 4الحديس@0علمنلاالمعرفة(والطر:1،9 3الراومح@2/تدربو@8،4 5

1الكمايق@:@2) 19-1 ويلرااتدربرإ2،0
2/3ه 5

الكرمالي.مولدأي.(3)
1الإكبلامعرلة@ل@@المدحلفيكدهومو(4) 0 2

0

(158).

.(146)الراوبلأحلاقلالجامع(5)
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@للف@الدالعللفيالجامع

حيتوالمدينةمكةالأمصارتلكرأسعلىوكانوالنزول،بالعلوالحديت

كثير.وغيرهافنبسابورومصرالاموبعدهاوالكوفقيالبصرةثمالصحابة،

العلل،كثفعلىمعينأاخرإلىبلدمنالحدبثفيالكبيرالتلونفكان

"الوضوء:بعدالتمنهدحديثنتغفيالمهورةقصتهفيسعبةقالوتد

اي

صارإذمدنيا،صارإذمكيأ،عارإذكوفي،هوبيناالحديث؟هذاشيء

الحاكم:وقالبصريا"
زلقواإالكوفيينعنروواإذاوالمدنيود9

@@@

ك@841.لأوياء،احية"ا(

حزم.ابنط.(277)وتجيلالحلميةط.411الحديشه:علومدمعرفة(2



العلةمعرفةفيالمحمثينمنامح

آلعلةأ

=

والمنأخروونالمنقدمونا-

فيبلغواقدالمتقدمينمنالأولالرعيلإن
والإتقانوالضبطالحفظ

السنةخدمةفيبذلواحتىالتنقيب؟أشدونقبراالطرقوحفظواغاياته،افصى

اننماؤهم،الروايةولعصرصدصرهم،فيالثتةدامتوماونفي@.غالكل

وبالنظرالقرون-مزوعلىتأكدفقدومعايشتهم،ملاحظتهمئبتتولها

فيأحكامهمأنوالمقارنة-والموازنة
وأصحها،الأحكامأعلىالثأنهذا

منلألوفامئاتوحفظهمقرائحهم،وقوةللرواية،ومعاصرتهمقربهملدة

ثذالذيالسندأصبحخىالأسانيد،
نادرا.عزيزأأحدهمعن

يلحقراانمنياساعلىالمتأخرينبأنوجزمتالذهبي:إقال

"والمعرفةالحفظفيالمتقدمين

ومع
والديانةبالورعامتازواالئاف،والظرالتامبالحفظالاتصاتهذا

فيبينهموالمذاكرة
السنةتنقيةطريقعنالدين،هذاخدمة

الغالنتحريفمن

الجاهلين.وتأويلالمبطلينوانتحال

اختلففقدالمتأخر،هوومنالمتقدمهومنمعرفةبدءبادئوينبعي

أهلبينالفمهورلكنوالمتأخر،المتقدمبينالفاصلتحديىفيالباحثون

حظولهوحيهالرأيوهذاثلاثمائة:إسنةقلكانوامنالمتقدمينأنالعلم

ففيالقوة،من
فيالسبققصبلهمكانالذينالجهابذةعاشالقرونتلك

المؤلفاتلهموكانمعلولها،منصحيحهاوبيانعنها،والذبالسنةحفظ

مثا.ك@الحفاظهتدكرة"(1)



=

ثللفعائدالعللالجامعفي

الضخمة
منالثلانمائةبعدوجدثهاإلاوغيرها،والعللوالرجالالحديثلي

الأئمة
فهووطرالقهم،قواعدهمعلىوحذاالمتقدمينمنهجعلىسارمن

وغيرهمرجبوابنالبغداثيوالخطيبالدارقطنيكالإمامبهمملحق
"

عندالأمروثار
بينغيرهم

منومنهمغير.لي@والخامسةالرابعةالمائة

وجعلالهجري،الخاصالقرننهايةإلىالثانيالقرنأهلالمتقدينجعل

ومنالهجري،عشرالثالتالقرننهايةإلىالسادسالقرنأهلالمتأخرين

المعاصرين.منبعدهم

لاالمنهجهذاإنيقول:اخرانجاهوهاك
أفلولاالئلاثمائةبحدودينتهي

طريقة@يالمتبعةوالأصولالعملي،بالتطبيقملامحهتعرفمنهجفهوأكئر،ولا

الثالث.القرنبعدوهوالمتقدمينمنهجأصحابأحدفالدارقطنيلإعلالا

وهي:المتقدمينمنهجمعرفةخلالهامنيمكنأموروهناك
والحلل.الحديثكتبديالنظرمداومةا-
2-

المصطلحاتهذهأنومعرفةالعلماء،قررهاالتيالمصطلحقواعدفهم

تقربببة.أغلية

الأئمةاصطلاحباختلافواختلافهاوالتعديعالجرحصيغعلىالتنبه-3

وطرقهم

هوويخرهما،والإعلالالأحاديثعلىالحكمديالديىالاختلافإن

والمتأخرين.المتقدمينبينالمنهجفيللاختلافطبيعيةنتيجة
هذهأنظنالحديث،صاعةينتحلممنكثيرأأدلهيؤسفمماو)ن

ظواهرعلىالقواعديعملفأصبحالرياضيات؟كقواعدمظردةقواعدالصناعة

قصارىكانربمابلالظاهر،حسبعلىالاحا@بثعلىويحكمالأسانيد،

ماأوحجرابنالحافظ@اتقريب@احلالالإسنادصعلىالحكمأحدهمجهد

فلك،أضبه
وعللملابساتمنومتأسندأالروايةيلحقلمامراعاةغيرمن

معالتعاملفيالمتقدبندمامج(1)
@وتضميفأ":تصحيحأال@ة

.2العلواد.سلبمانالنيخمقالانطر"(2)

@-7ةالطريفيالعزيرعدالغمقالأنظر.(3)



العلةمحرفةفىالمحئثينمنامج

ا-

المتأخرينتصحيحاتنجدحينماكثيرأهذالنلمحو)نناواختلافات.وأخطاء

معوالتحليلوالنظرالحديثطرقجمعوبعدالمتقدمين،إعلالتخالف

فاتماإنالمتقدمين،معالصوابنجدالفكرة@)عادةوالمقارنةالموازنة

و)عمالالئديد،والفحصالطرق،لجمعإهمالهمبسببكانالمتأخرين

باعتقادهم.فظرثةعامةلكونهاظاهرها،علىالقراعد

منالروايةيحفبحااهتمامهمقلةكثيرا،المتأخرينيفوتمماو)ن

إلىوقتومنحال،إلىحالمنالضعيفأوالصدوقأوالثقةحالاختلاف

فكذلكصحيحأ،كلهلي@الثقةحديثأنوكمامكان،إلىمكانومنوقت،

ومعيقوى،ما@نهبلضعيفأكلهلي@الضعيفحديث
بكثرةابتلبناقدأتا

ابتليناكذلثالقواعد،إعمالاوالأسانيدفيالنظربمجردالأحا@يثتصحيح

أنخثيةونظرةبحثغيرمنوالمتابعات،بالشواهدالتصحيحفيبالمبالغة

حديطمنضعبفطريقجاعنافربماوحطأ،وهموالواهدالمتابعاتتلك

مععاس،ابنحديثمناخربسندقويناههريرةالي
وهئمالثانيالسندأن

عنناتج
الأول.السند

ومن
المتقدمينمنهحتباينجليألنايظهرخلالهامنالتيالأمثلة

عنحسان،بنهثامعنيون@،بنعيسىحديثوالمتأخرين
سيرين،بنمحمد

ومن4،قضاملبهفليس@لقيءذرعهالمنمرفوعا:مريرةأبيعن
@ا.فليقض@سنفاء

لداواحمدأجهخرأ
ودابو@وأريلمجخاوارمي

(4)
ما@بنوا@

لشاوالترمذيوا
بنواثي

لطحاواخزيمةبنوارودلجاا
وي

.@1736@هالنني@2@م@4.المنم@2/ني

1/9الكير!الالاردخمي لكأ@ي.(152)5
02)"السن" 38).

1للاهلالننفي (720)البهيراالحامعلياللا(.(67

لي
الرمالة.ط.(3117)والعليةط(3130)الكبرى"@

في
(385)المنتقى،1

في
بتحقيفي.(1961)و(1960)صحيحما@

المحاليلترحفي
"9 7 / له"،المشكل@ثرحوفي(3333)العلميةط.وفي2

ا(رو.)
ولي

(1365)الأخيراتحثة@



-

يللفعالد@لعللفيالحامع

لبغريواوا@ميكميطوارقطنيلداواحبانبنوا
()

طرقمن

به.يون@،بنعيسىعن

ماجهابنعندغياثبنحفصتابعهيون@،بنعيسىتوبعوقد

لبيهقيوالحاكمواخزيمةبنوا

فقال:والحاكمحبان،ابنمنهم:المتأخرونصححهالحديتهذا

العلامةأيضأوصححهوالبغوي،يخرجاط،ولمالشيخضشرطعلى@اصحيح

نجدبينمائاروالدكتورلأرناؤوطاشعبوالشيخلألبانيا

بنهامأوهاممنوعدوهبالوقف،الحدي@هذاأعلواالمتقدمينجهابذة

محفوظالاأراهلا9ةالبخاريقالالوقف.الحديثفيالصوابوأنخان،
منلي@يقول:أحمد@اسمعتأبو@اود.وقالالترمذيتلميذهعهنقله

ذا
هدافيوالصحيحشيء،

مالك،عن
وقالعمرإابنعننافع،عن

عنالزيلحيونقلمحفوظا"يراهلاالحفاظداوبعضةالبيهقي
مسند"

هاماأنالبصرةأهلزعميون@.بنعيسى@اقالةراهوجماابنإسحاق
وهم

الدارمي:وقالالحديث،هذافي
"

فيميأوهمهثاماأنآالبصرةأهلزعم

هاهنا@االخلاففموضع
الحديثأنحثان:بنهئامتوهيمووجه

(1)
.(3518)صحيحهثي

(2)
الرسالة.ط.(2273)والعليةاطله/2@@السننلي

في@3@
1/4ل@ستدركا@ 26.(4)

دي
4/2لكبرى!النا@ 19.

(5)
@6@.(1755)الق@النرحير

ا@.676@الننير

4الالستدركافيل@(تجحقبقي.(1961)عفصحبحهفي(7) 2 6 /1.

4/2البهرمحماالسنىيرإ(9) 1 9

(10)
1علىتعيقهثي

2حريمقهابنعحيح 2 6 /3.

(11)
.2لهه/16احمدامشد"علىتعليقهلي

(12)
ك@271.ماجم@ابنعلى@دشنتعلجقهلي

.(2380)عف"لال@ا(رو.(072)عقبالكير"الالجامع(13)

(15)"

2الكرىاالى 1 9 4الرابتهد@ب(16).4/ 4 9 /2.

(1729)"@النن(17)



الملةمعرفةفيثينال@منامج
-

السخاري:تالثام.يهتوهموهم،ورنعهموتونأ،محفوظ
9

يصح،ولم

هدايروىو)تما
اللهعبدعن

لفهوظرفعه،هريرةأبيعنأبيه،عنسعيد،بن

حدثناقال:صالح،بنيحيى
أباسمعثوبانبنحكيمبنعمرعنيحيى،

يولجولايخرجنماف@يفطر،فلاأحدكمقاءإذالاقال:هريرة
نظروهذا"

الوهمو)نالموقوفة،بالروايةالمرفوعةالروابةإعلالفيالبخاريمنعميق

اللهعبدرواية@سبكانإنماهئامعلىدخلالذي
وقدالمتروك،سعيدبن

ثمعطاء@ا،الاوقفهقال:فقدالنساليئالإمامالإعلالهذاعلىالبخارقيوافق

نلث،الألبانيالثيخخالفوقدالموقوفةالروابةذكر
الحديت@صحح

(3)

وهيعياث-بنحفصمتا@ةعلىمعتمدا
ما@ابن@ل

(4

كمواد@
@@

@

كيربائهوغيره:البخاريقالو)تماةإقاليون@بنلعيسىوالبيهقي

هثامإعنيونى،بنعيسىبهتفردأتهلظنهممحفوظ.

الذينالسابقينالحفاظالأئمةعنيشبعدلأئهجدأةبعيدوهذاقلت:

فأصدرواالمتابعة،هذهعلىيطلعوالمأنهمالأسانيد،منألوتمئاتحفظوا

العلةإنبلالحكم،هدا
كمايونسبنعشىتمردلاهام،وهمهيعندهم

هام،توهيمفييون@بنعيسىقولتقدموقدتاريخه،فيالبخاريبهصرخ

المتابعةأنعلىيدلوممافلث،الدارمياقراردالبصرة،أهلعنذلثونقله

الإمامسألالذيداودأباأنلديهم،معروفةالألانيالئيخذكرهاالتي

قال:إذلعبسى،حفصمتابعةإلىأشارقدهثام،حديثعنحنبلبنأحمد

"مثلههثامعنغيات،بنحفصأيضاصرواه@

ومنهم:المحدئي@ةجهابذعلالف@إذد
والدارميوالبخاريأحمد

1/9الكير!الاتارلخ(1) 5(251)

الحلية.ط.(3130)عقبالكبرى!لالسنى(2)

ك@922.خريمقهالنصجحعلى@تحليفهفي(3)

1للادشهافيلكأ 4دالمستدرك،في(5).(67 2 6 /1.

فيللا(
2الكبرعاالسنن" 9 / 4/5الحيلال@رواء(7)@4 2(923).

@ا(.)،8عقبداو"أبي@س(8)



@الف@ائد@لعللفيالجامع

فيفنممقوفموالنسائي-
تصحيحيضرهولايمعهلاوالإتقان-الحفظ

لمتاا

المتقدمينمنهجيبينللتباينأسسابظهرتالاختلافهداعلى

سماتأووالمتأخرين،
منهاةببعضمنهجكليشم

الراوي،أحوالبجميعيحيطونلاالحديثنقدهمفيالمتأخرينإنا-

روايةفيأوسيوخهفيمخصوصةحالاتلهثقة،غيرأمكانثقةفالراوي

الثقاتالرواةأحواليراعونفهمالمتقدمينبخلافمعين.بلدأهلعن
في

اإذاأومعين،بلدأهلعنروايتهمفياوشيوحهم
حفظهممن

منكثيرجحلهاصوابط،علىالاعتمادالمتأخرينمنهجعلىيغلب-2

بساطعنهمويطويالحف@عاءعليهميختصرسهلأطريقأالمعاصرين

علىتقومآحكامهمفمانالمتقدمينبخلافوالممارسة.والتعالاستقراء

والتجريح،والتوئيقوالتضعيف،التصحيحفيوالاستقراءوالتتعالسبر
معوالتعليل..

0والمذاكرةالمدارسةوكئرةالحفظ 0 0

أنفسهمهميختلفونوقدطزدوها،ثمنظريةقواعدالمتأخرونقعد-3
فالقاعدةالمتقدمونأماالقواعد،هذهفي

عندبالقرائنالترجيحعندهم

الزيادةأووالوقف،الرفعأولإرسال،واالوصلفيالرواةبينلاختلافا

والمتنالمختلفينالرواةأحوالفيالدقيقالتأملعلىمبنيةوهيوالنقص..

قويا،وتأملأمتكاملأ،ونظرأدقيقأ،بحثأيستدعيالأمروهداالمروي،

الروايةعصرمنوالقربالفهم،وقوةالحفظ،سحةفلكعلىوالمعين

4-
المتقدمينمنهجيبينكبيراالنباينجعلتالتيالأمورمن

بالثواهدوتقوينهاالأحاثيثتصحيحفيبالغوافدالمتاخرينأنوالمتأخرين

عندهفصاربالخطأ،الخطأفقؤىالمعاصرين،بعضأسرفحتىوالمتابعات،

بنمحمدالنيخمقالا@طر(1)
.3الفناص.الهعد

.3المهدلاصرافيمفالالظرة(2)

محمدافيمقادا@طر:(3)
ا.العميزةتركيالتخومقال3،القاص.افهعبدبن



العلةمعرفةفيالمحتغينمنامج

=

ضوابط،لهوالشواهدبالمنابعاتالحديثتقويةنف@المتقدمينبخلافصوابا،

التأكدأبرزهامن
منوسالمةمحموظةكونهامن

0والوهم.الخطا 0

صةولخالمتأخرون-ا-5
(2)

المعا
لوحنىالمدل@يةروائعلونصرين-

ئعلونلاثهمف@المنفدمينبخلافخاصةالحديثذلكفيتدليس@يثبتلم

و@نالصعنة،هوالمتأحرينعندفالتدليم@تدليس@،ثبتإفاإلاالمدلعرواية

بينفيفرقودالمتقدمونأمابالضع@،عنحنةعلىيحكمونئم
العنعنة

بمجردالمدس@روايةيضعفودلاولذلكوالتدلي@،
العنحنة

ماوالمتأخرين،المتقدمينمنهجيبينالحالفيهيختلفومما-6

شرطعلى"أو"،الشيخينشرطعلىلاصحيحقولهم:منمؤخراأحدث

أولالبليةوهدهلا،مسلمشرطعلى"أو@ا،البخاريسرطعلى"أو@،اليخين

شاعتحتىالمتأخرينبينقليلأانتثرتثممستدركه،فيالحاكمأظهرهامن

إلىبهيثارالمصطلحأوالطريقةلهذهاستحدامهموعندعصريينا.بعضعد

منلأدةالواقعخلافأمروهوالناس.لكلمعروتالشيخينشرطأن

(2)

فيالرشادات@كتا@الابهدافيأل@وقد3،العميزتركيافيمقالاسطر:

اللهعوصلنط@رقمعادأليللشيحوالمتالعاشالالنرامدالأحاثيتتفوية
س

محمد

ليظر.عانص.وفهمجمعلمعلىبلحط

2الأدمال:سورةفيالقر@نفي@ر@ت سكنمظلممائثبنلضيننلاشة@ر@تفوأ.5

بمعىيستحدصر@هاولكهمضقحي
كماوتأتيصيما،لا"

الوحاصتهأوالآيفثي

معواستحدامهاوالاءالواومعلودخاص@أوالراو،مع
أماالأ@صح،موالاء

كالتالي:إعرا@هاتخريح
رفيلصممعرلصحدماوماسصوبضحالاتعر@حاصة.ا-

مرفاعلخاعنه1

محدو@لمعللانعيأرمطلقأمفحولأتعر@الواومعوحاصة-2
أحصإ.@

لحاصة-3
المعجمالطرمزخرأمتدالحدهاومامقدمأحبرأنعربا@ماء.مح

2-2كه:"النحريةالرارد 85.

الت@لي@ليمكرليىلمرقإننابلمطلقأ،المدل@ع@ع@ةلردلاألا@هداسعيولا

كالسمانجنععشهالتقلمودالأئمةاحتملالتلي@لىمقلولي@يخصعنصمافنعل

عدرجلئزدلمماولطرالهمهزلاءعحمةلحنقلوقتاثفويخم

أوالأساليدحمع

ئنت.أرخبرتالطرق(بعضفينحدأومنكرأ،الحديتيكود

ا.الحلوان:سبمادانيمقالانظر.



=

ثللفعالدالعللفي@لجامع

فيكتبمنبعضفعلكماالاستقراء،طريقعنإلايحاولهلمهذاحاول

أنائسك،يتخللةولانعتقدفالذيالحقو)نالخمسة،أوالستةالأئمةشروط

أحاثيثومسلمالبخارفيالئميخينانتقاءبهاتمالتيبالطريقةالجزمنشطيعلا

الزهريأوسفيان،حديثمنالبخارياننقىكيفنعلملافحنكنابيهما،

الثفاتمنغبرهأوسالمأحاديثمناننفىكبفندريولازريع،ب@يزيدأو

جميعاستيعاببريدالملأنهمانجزمإنناثمالأثبات،
لي@بلافقة،رواهما

صحبحأ.الثقةرواهماكل

النفاتأحاثيثفيالشيخينفصنبعإفن
شموليأ،ولب@انتقائيصنغ

الثقات.هؤلاءأحاديثالثيخانانتقىعلبهااليالأسىلعرتلاونحن

أماأكبر،يكونوعجزناأكئريكونقصورنانف@ةكذلكالأمروما@ام

ابيبنإسماعيلمثل:شي:-حفظهمفيمقحدبثمنالشبخينانتقاءطريقة
أبيلقولردففيهالقطواني-مخلدبنوخالدذكوان،بنوالحسنأوي@،
القنطرقهجازالمذاالشيخان:لهأخرجعمنالمقدسيالحسن

(1)
بعضلأنة

قدالضعفاء
حديئهميصخ

بهم.محتجلأثهملالهم،الثقاتلمتابعةة

حجر:ابنالحافظقال
صحيح،ب@دالبخاريمناقبفي@روينا"

أن

يحدثماعلىلهئعئموأنمنهاينتقيانلهوأننأصوله،لةأخرجإسماعيل

عهالبخاريأخرجهمابأنمشعروهوسواه،عماويعرضبمعليحدثبه
هو

لاهذاوعلىأصوله،صكتبلأتهةحديثهصحيحمن
حديئهمنلىءيحتج

مانجر
ماأجلمنالصحيحفي

غبرهفيهشاركهإنإلاوغيرهالنسائيبهقدح

"فيعنبرفيه

الزيلعي:وقال
@

ومنهمفيهم،تكئمممئلخلقالصحيحفيخرجبل
نابلبنوأيمنالإياثي،عبيدبنوالحارثالضبعي،سليمانبنجعمر

مخلدبنوخالدالحبئسي،
بنويون@الحدثاني،سعيدبنوسويدالقطواني،

إذاالله-رحمهماالصحيح-صاجاولكنوغبرهم،السبيعي،إسحاقأبي

ا@(2)
5الارب:ي 57.



الحلةمعرفةفيالمحم@ينمنامح

=

منينتقورنهمف@فيه،تكلملمنأخرجا
حدث@001

ضرط)علىمصطلح:استخدامعنتنجمالتيوالمفاسدالأضرارومن

عنالمرويةالأحاثيثجمبعنصحيحهوأحدهما(،ضرط)علىأوالشبخيا،

جميعلي@بذخطير،أمرومومنفردبنأومجتحعبنلهمأخرجاالذينالرجال

كانربمابلالمرتبت@هذهإلىترتقيالثميخينرجالرجالهااليالأحاديط

خفبة.أمظاهرةكانتسواءقادحفبعللمعلهومامنها

رواةمنكونهممجردفييتساهلبعضهمنف@ذكر:ماكلومع

عنالواحدبروايةأعني:للرو@فالنيخبنتخريجبكيمبمايباليولاالئبجن،

مقتضاهاعلىوصححالزهري،عنهثيم،روايةفيخلطكمنالاخر،

عنيخرجالمومسلماالبخاريأنوالصحيحالشبخين،شرطعلىبأتها

مماكثير@لكوأمثالعكرضيعنسماك،وكذلكئيم،طريقمنالزهري

الهادي:عبدابنالحافطقالقليل،غيرللمتأخرينوحلطخطأفيهحصل

ماكنبرأأن@واعلم
معينشبخعنالرجلحديثالصحبحأصحابيروي

غيره،عنحديثهيخرجونولاله،وضبطهبحديثهومعرفتهبهلخصوصيته

ذلث،لغيرأوحديثم@بضبطمعروفولاعنم@بالروايةمثمهورغيرلكونه

المخزجالرجلذلكفيرىعندهتحقيقلامنفيجيء
له

قدالصحيحفي

فيفول:الرجلذلثطريقغيرمنالصحيحفيلهخزجعمنحدثأروى

مسلم.شرطعلىأوتالبخاري،سرطعلىأو:الشيخين،شر@علىهذا

صاحبينف@تساهل.نوغيخهوهذاالجملة،فيالرجلبذلكاحتجالأنهما

معينشيخفيإلابهيحتجالمالصحيح
علىيكونفلاغيره،فيلا

1سرطهما
0 0

مصطلحلاستخدامالمفاسداعظمومن
أننااليجنإ،شرطعلى9

منشيءحفظهمفيمنأحاديثبتصحيحنقرمئمالانتقاء،مبدألغاءب@سنقوم

بحجةوغيرهمهؤلاءأحاديثفصححالمتأخرأتىربمالذاالصحيحين.رجال

2المنكيا:لالصارم(2) 56.
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@الفمائد@لعللفي@لجامع

هوبلالمتقدمين.لصنيعمخالفشكللاوهذاالشيخيى،شرطعلىأنهم

نسف

مئلالمتقدمينعنالمتأخرونفيهاختلفممااخرىأمورهناك

بخلاتبالضحف،منقطعحديتكلعلىيحكمونفالمتأخرورالانقطع،

كبيرة.عنايةيولونهفإئهمالمتقدمين

مجهولويقبلونالعينمحهوليردونفالصتأخرونالمحهول،روايةوكذا

مطلقايقبلونهفلاالمتقدمونأماكلام،نلكفيولهمالعال@فيالحال
لاو

المبتدع،روايةوهكذاللحديث.علةالجهالةمجرديجعلونولامطلقا،يردونه
بخلاتالمبتدع،روايةيقبلونلاالمعاصرينسيماولا

مطلفاروايتهيقحلونفهمالمتقدمين

هذا
الاختلافعلىالمترتبةوالنتائح

والمتأخرينالمتقدينمنهجيلين
عي@.النبيسةعلىخطروهيعظيمة،

مصطلح@يالمتأخرينقواعدنبذإلىدعوةهناكأدإلىالإشارةوتجدر
مرالمتقدمينبمنهجالإخلاللأن)3(،المتقدمينفمنوالأخذالحديث

ده

كلؤأيضاوهذاوالتعمد،القصدسبيلعلىتركهأوالفهمفيقصورإلى
منو)نوالمعاصرين،المتأخرينجهودمنالإفادةمنبدلاإذةوإسراف

منيبدأأنلاغيره،انتهىحيثمنالإنسانيبدأانالعلميالإبدللوازم

والمتأخرين.المتقدمينكلامبينوالمقارنةالموازنةضر@رةمعبدؤواحيث
منالفنهذاجهابذةعليهسارالذيالعلميالمنهجنتعانلزمناإفن

لناحفظواالذينالاولىالقرونأصحابالأوائلالعلماءمنالحديتأهل

جعونلانةفيهحازنكرةكانفإنعرب،سيما(()ولالعدالواقعالاسمفي(1)
"

)الرفع،وجهان:ليهجازمعرلةبعدهاماكادإدأماوالنصب(،والجر،)الريع،

الصبويشغ@الجر(
النحويا.الئوارددمعحمانظر:صردة.يكونلاالتع@زلأن"

.3-2العلوادسل@مادافيمفالا@ظر:(2)

عداليئمقالالظر.(3)

.2الخفير:الكريم



العلةمعرفةفيالمحمثينمنامج

ولواوينهم.صدورهمفيبرمتهاالسنةلناحفظواإتهمإذينايثط،شةتراث

إنهمثم
يمتازسلبمأ،بيناواضحاطريقابعدهمجاءلمنرسمواقد

التام.وانظربالدقة

للأحكام،مسرث@وطريقةالمتقدمين،أقواليلتزمواأنالمتأخرينفعلى

منالاخرينجهودصيغفللاأنعلىومتونه،الحديثلطرقونقدهم

التوفيق.ولىواللهصرين،والمعاالمتأخرين

وسبرواالاحاديثجمعواأنهمالمتقدمين،منهجصحةلنايؤكدمماو)ن

والسحثوالمذاكرةالنظرمعاودةبعدوالرجالالمنودعلىوحكمواالطرقط

الجهد،هذاكلبعدئمالإنصاف.بعينالئافوالنظروالمفارنةوالموازنة

هائلةثروةمنحفظوهماعلىالنتائجوتلكمالأحكامهذهعرضوا
تراثمن

والأسانيدالمتونمنالغفيرالحمبحفطتتمئلالثروةوهذهالأمة.هذه

المترن،منالألرتوعثراتالأسانيدمنألوتمئاتبلغتالتيالمكررة

جهدهم،إفغبعدإليهاتوصلواالتيالصحيحةأحكامهمإلىانتهواخى

معنظيرهافلوأبحاثدراساتنتيجةصاثوةأحكامهمفكانت
الميزاندقة

عليها،واعتيادهمللأحاديث،حفظهملكثرةةبهتمتعواالذيالنقدي

يكونوالمالأحاثبثمنعليهيحكمونماإنبلولحمهم،بدمهمواختلاطها

ماعلىكذل@يعرضونهبلفحسب،أسانيدمنحفظوهماعلىيعرضونه

فيواسعةمعرفةمنبهاللهرزقهم
المديني:بنعليقالالفقه،

فيالتفقه"

العلمنصفالرجالومعرفةالعلم،نصفالحديطمعاني
"

يكونوالمفهم

كيفإذةضر@ريعندهموالفقهمحدثين،فقهاءكانوابلفقطمحذثين

وعدمالحديث،علىيحكمون
ليستوالمخالفةشرط،القادحةالمخالفة

المخالفةفلثفمنأوسع،هيبلآخر،لحديثالحديثمخالفةعلىقاصرة

منفلكاشهوماعليها،متفققاعدةأوإجماعأولاية
المخالفات.

فييالرا@رصأخرجه:لا(
فيالدميطريقهوص)222(،الماصلاالمحتث5

"
ير

4ابخلاعهأعحح 7 / 11-48.
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ثالفعائد@لعلل@لجامعلي

المتقدمينكلامفهميحاولواأنالمتأخرينعلىالواجبأوجبمنلان

ومعالإعلال،في
ويفهمأحكامهم،يعللأنيستطيعمناأحدكللي@هذا

سبب
علىواعتادكبيرأ،واطلاعاواسعا@همأاللهرزقهمنإلاإليه،ف@بواما

فيالنظرأمعنثمالحديث،أهلمنالمجتهدينالأتمةكلامفيالنظرمعاودة

لإعلال.واالنقدممارستهمعوالتخريج،والرجالالعللكتب

كذلد،الأمركادولما
المتأخرين.علىالمتقدمينمنهجتقديمو@

عندسي@اولا
والتجريح.والتضعيفالتصحيحفيأمرعلىكبرائهماجتماع

لاعاليةثمينةالمتقدمينوآقوال
الاكتفاءبحجةو)همالهابهاالتفريطينبغي

المصطلح.كنبفيالنيالقواعدبانبع

المتقدمين؟مخالفةيسعنامتىيسأل:ساثلوزت

وتباينتاختلفوا،إذاالمتقدميننخالفأنوشمعنالنايحقأنناوجوابه:

والمرجحات،والقرائنوالأبابالأ@لةإلىننطرفعندهانظر@،وجهات

وقواعدهموقرائنهممرجحاتهمبجنسطريقتهمنحووالاجتهادالرأيونعمل

علبها.سارواالتي

هذا
الاجتهاديةالأمورمنوالتضعجفالتصحيحبأنالحميقإيمانامع

الناقد،بهابتمثلالتيوالمكانةالعلمية،القدراتفبهاتباينتالني
مع

واحد.لكلوالقرائنالمرجحاتوظهورالذهيةالمقدرات

المتأخرينو)نالمعؤل،وعليهمالأصلهمالمتقدمينإنةأقولأخيرأ
عالة

العلم.هذافيعليهم

والمغاربة:المشارقة-2

أئمةفيفكرت
منهمبلبمشارقة،ليسواكثيراالحديثعللعلم

لناأنحبتفقدوالمغاربة،الأندلسييغ
يوم

الإسلامحاضرةكانت
البابهذافيصنفواممنالمحتفينمنجهالذة

2المحذني@إ.دحهودالظر(1) 26.



الملةمعرفةفهالمحتتينمنامج
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@إنالمشارقتععنبمعزلعلومهمقواعدتقعيدالمغاربةحاولولطالما

ما...مجالفيالسبققصبنيليحاولوا

الأحاديث،تعليلفيوالمغاربةالأندلسيينمنهجعنكتبمنوقليل

لمنهجامتدادهووهلعه؟يختلفأوالمشارقةلمنهجمابههووهل

حاجتهم؟ولدهوأوالمارقة

"كتابيديفيوقعوقد

الأخارتعليلفيحزمابنمنهجببيانالإسام

الإحكامكتابهحلالمئ
الفلما@مؤلفهيقولالطنجيالعمرانيبدرلمؤلفه"

فيمفرقةلنوجدتعدتهابلففط،مخصومةكتبفيالأحاديثعللتنحصر

مئلآخرىكتب
@

حزملابن"الأحكامآصولفيالإحكام
قمتنئق.

بجمع

تلص@قصدالمباضة،بحوثهطياتببنالمتناثرةالمعللةالأحاديثتلدشات

استقرالي..منهجوفقالنعليلفيمنهجه
@

حزمابنعليهاعلقحديئأسبعينيقاربمامؤلفهعرضوقد
محللأ؟

فيوالمنأمل
فيحزمابنمهجبستثفأنعليهيصعبلاقدالأحاديثهذه

وأهموالمغاربة،الأندلشينمنهجإلىيكونماأقربوهوالأحاثيث.تعليل
المنهج:هذاسمات

و@لجلية:@لخفية@لقو@دحا-

رأيناماوهذاتمبيز،ثونوالجلبةالخفيةبالقوادحالأحاثيثتعليل

الصحح:ابنفالولهداالمثمارقة،منالمتقدمينبعضمناهجفيشيهه
إن"

هذاإلىالصنعانيوأشاربقاثح،لي@ماعلىالعلةاسمآطلقبعضهم

المعنى

@لرجال:في@لثدد-2

فيهم،والمختلفتوثيقهمعلىالمجمعالثقاتبعضحزمابنضعف

(1)@

حرلأ:ابنمنهجبادالاسهام
7.

1الحديشا.علمأللامعرفة5(2) 9 بتحقيقي.1

لتوضيحانطر.(3)
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يالفعائد@لعللفي@لجامع

معتصاشيا
مذهبوهذاالتعارض،عندالتعديحيغلبالمفسرالتجريحقاعدته:

المارفة.منالمحذثينجمهور

لقة:@ادةز-3

هذايذهبمنالمثمارقةوفيحزم،ابنعندفرضالثقةزيادةقبول

والأصول:@لفقهمنحى@ملللمرسلحدهفيحزمابنينحو

فلاالحديث،أهلمنالغداديالخطيبمذهبوهو
بالمرسليحتج

لاسواء،عندهوغيرهماوالحسنسعيدفمراسيلمنه،الساقطلجهالةمطلقأة

منها.يأخذبثيء

5-
و@لعلة:@لجرحإبهام

دونالحديثتعيلوكذاالسبب،بيانغيرمنالرجليضقفماكثيرأ

عنإفصاح
العلة

الابهام:على@لنوثبقرفض-6

أماحاله،ئعلمحتىوشهاثت@خبرهقبولعنيتوقفالحالمجهول

وأماكلام،ذلكفيولهمالحالمجهولفيقبلرنالمشارقةمنالمتأخرون

علةالجهالةيجعلونولامطلقأ،ير@ونهولامطلقأبقبلونهفلاالمتقدمون

نقد@لمنن:

عندشعكماولي@المشارقة،عندومثلهالإسنا@ينقدكماالمتننقد

جلدتنا.أباءمنأذنابهممنبهمتأثرومنالمششرقين

8-
الحديث:طرقجمع

كتابأحاديطفمنالحديا،طرقجمعفيحزمابناضطرب

بقولالعلة،س@ص@فصاحهمعدميرالعلمأهلصوغيرهحزملالنيعتذروقد(1)

"ثاودةأبي
ماكللهميكفأنالحاسةعلىضرر

لي
منمصفيماالابمنا

مذاا.منلعنيقمرالحامةعلملأنةالحديتعوب



العلةممرفةفيالمحئتينمنامج

=

1

بعدوصححهتمصي،أواستيعاب@ودأعلهما@االأحكامأصولفيالإحكام

فيطرقهجمع
صائبأ.خكمأحكمواستقصىاستوعبإفاوكانالمحلىلما..1

ورايته:@و@لصحايجهالة-9

حزم،النعندتضزيستملمالذيالصحابيروايةأوالصحابيجهالة

صحابيه.مجهولحديثأيقبلفلا

حزمابنخالف1
@لطرق:بكثرةالأحاديتتقويةناعدة

فيوهو
فيضوابطفلهمللمشارقتعمخالفهذا

البا@.هذا

من
المثارقةمنهجئابهوالمغاربةالأندلسيينمنهجأننعلمالسردهذا

عنهيختلفكماجوانبصمنكثيرفي
امتدادوهووجزثياتصجوابهبعضلي

والمتأخرين.المتقدمينمنالمشارقةلمنهج

منها:لأسبابالكلامهذايردمنهناكانإلىالإشارةوتجدر

بالمعاربة.خاصألي@الخميمعبالظاهرالإعلالأنا-

عنالحديثعلمأخذواوالمغاربةواحدة،المحدثينمدرسةإن-2

هذايعدأنآما@اوأجناسها:العلةصاحبقالللتفريق،حاجةفلاالمشارقف

و@وزهعيهدليعلاممافهذاوخصائصها،مميزاتهالهابذاتهاقائمةمدرسة

داوالبراهينالحجج

@@ه@@ه

.25-24وأنجاسها!الحلة"(1)



-

@للفعالد@لعللفي@لجامع

المحثونبهايستعينوقو@كلدقر@ئن

وابكلالالزجيحفي

لهيكونمماوذلكب@تصريحثونالمرادعلىيدل@ماةبأنهاالقرائنئعزف

منمباشر،نجرأومباشرتعلق
أواللفظدلالةتوجيهفيتؤثرالتيلإشاراتاأولألفا@ا

تعديلأ،أوجرحأحالهبيانأوالراوي،حديثلوجةليانفيالمستعملةالعبارة

الروايات،نرجيحبموجبهابتمالتيالقرائنثواسةعلىالمبحتهذابقوم

روايةعلىترجحضعيفروايةفربمعين،إطارفيتنحصرلاالترجيحوقرائن

ثقف
ومرجعمثمهورفروايةعلىترجحغريبةروايةصرب

هذا
هوالترجيح

بسببئصزحأعد@بقرينةفيرجحهاماروايةإلىيعمدفالناقدالقرائن،

ذلك،وغيرأولقفلانأوأحفطفلانثلا:فيقرلالترجيح،
الأحيانبعضوفي

تكونالأغلبالأعمولكنئعده.ترجحبمافيعلالسبببيانعنعبارتهتقصر
التيالركائزهيالترجيح:وقراننإعلال،أوترجيحقرائنمننابعةأحكامه

الناقدعليهايعتمد
الروايات.تلكاختلفتحالأخرىعلىروايةترجيحفي

الناقدعليهايعتمدالتيالأمورفهيالإعلال:قراتنأما
إعلالفي

صحنها.الظاهرالروايات

ترجيحليتنىالاختلاففيهيثترطالأول:أنالنوعنبينوالفرق
أحالمحيثيعلونالنقادبعضإنبلفلك،فيهيئشرطفلاةالثانيالوعأماأحدها،

تكونأنيستوجبالثانيوالنوعحديثصمتنأوسندفيلغرابةأوفلانبتفرد
جحترتدإذفلكفيهلئرطفلاالأولالنوعأماللأخرى،ئعثةالرواياتإحدى
حدة.علىكلأالقرائنهذهوسبنالروايتين،كلتاتصححمعأخرىعلىرواية

2:"يلوالتحدالجرحوعاراتدالماظلا(



وابكلالالترجيحفيالمحنثونبهايستحينوقواعدقرالن
=

قسمين:إلىتنقسمأنهاتبينالاشقراءخلالفمنالترجيحقرائنأما

مرجعاالأحوالغالبفيتكرنالقرائنوهذهأساسية:قرائنالأول:

وهي:الراوي،علىالرواةاختلفتبفاللتحاكم،

خاصة،جبلةعلىمنهمكلاوجبلالناس،ط@هاللهخلقوالاتقك:@لحفظأ-

ووعاه،قلبهحفظهإلاشيثأيسمعأويقرأيكادظرالحفظ،سجيتهكانتمنفمنهم

لاالبصرة،أهلأحفظقتادةكانأحمد:إلإمامايفولذلثوفي
إلاشينأيسمع

تصمالطبقةوهذه"فحفظها...حدةوامرةجابرصحيفةعليهوقرئحفظه،

ئمكثيرأ،وخلقاودداوأباومسلمألبخاريواوأحمدمويهرابنإسحاقأيضأ:

لناساوهكذا@ونهم،طبقةثملصحيحين،ارجالغالبوهمدونهم؟طبقةبعدهم

فيمتفاوتون
ماراواختلفإذاشكوبلالإتقان،واالحفظ

ابىرمعالأولىالطبقةمن

علىلظهورهالأولى،للطبقةهولاختلاتاهذافيالراجحنف@الئانية،الطبقةمن

رجب:ابنقالالحفظ،فيصاحبه
الحفظفيحيهمبنيعلىعلىيقدموأيوب"

"والضبط
(2)

فلانيقول:الناقدفنجدالقرينقعبهذهبالترجيحمحشؤةالعللوكتب

الرواة.بينلترجيحأساشامصدرأالقريخةهذهكانتلذلثاوثق،فلانأوأحفظ

ب-
يقول:الناقدجد@سابقتها،عنأهميتهاتقللاالقريةهذه@لعدد:

أحاثيثفيالغالبولأنكذا،يروونهالناسةيقولأوالناس،فلانخالف

كانلذلكالطرق،تعددالشهرةمقتضىنن@دثه-والحمدالشهرة-الأحكام

ترجيحشواهدومنالجماعفيرافقبمادائمأالصواب
قرلالقريةبهذهالنقاد

الثافعي:
ا@ميقولو@لهاد@(الوا@مئبالمححفظأولىوالمحدد"

(4)
قو@@

9قال:أثهالمباركابنإلىبسندهالخطب

فيأوئقثيءعلىالناسإجماع

عنإبراهبم،عنمنصور،عنسفيان،مننفسي
مسعودإابنعنعلقمة،

الغلطلأنالخبرين.لأحدالرواةبكئرةدويرجحالخطب:وقال
والسهرعنهم

1أقربقلا،إلىوموأبعد@
0 0

(6)
الذهبي:وقال@

رواهالحديثكاندإن"

3الكمالالحتهنيبفيالرزنقله(1) / )ك@45(.ا"6

2الحدل@.اخلات"(3)ك@383.الربدفتح(2) 71

.34ة@الكفابئ(5).@207)عفالايمان@نبالظر:للأ

4لالكفايقهد( 36.



=

@الع@ائد@لعللفي@لجامع

اجتمعبمافالعبرةيخالفونمعلأثباتاورفقاؤهأرسله،أووقفهآوبإسنادالثبت
البابهذافيالعلمأهلعنوالنقولات"يغلط...قدفالواحدةالثقاتعليه

ما،روايةيسوقالفسندأدالعنيقةالمسندةالكتبفييجدالباحتإنبلكيرف

بقرينةالنقادأخذعلىيدلكالعملوهذاوفلان،فلانتابعهةبقولهيتبعهاثم

إنماقدمناهالذيوهذاذلث،علىالمسندذلثينصلمو)نبالعدد،الترجح

للثقةفالحكمثونه،وخالفهثقةروىفإنالرواة،تساويحالفييكوفى
معين.

هنابهالمقصود@لاجماع.ج-
كأنما،امرعلىالمحذئينإجماع

ظاهرهكان@)نحديث،تضعيفعلىيجمحواأوراونضحيفعلىيجمعوا
حانم:أبوقالعليه،أجمعوالمافالحكمالصحة

علىالحديثأهلواتفاق"

إليه،لمح@بواماوراءوالمشيإجماعهمقبولفيوالحجةحجظيكونشيء
ملكةعندهمفتكونتالفروعوعاينواالأصولعلىاطلعواالنقادهؤلاءأن

تعالىفالته"السخاوي:فالالسقيم،منالصحيحبهابعرفونهائلةحديثية
فياعمارهموأفنواله،تفركوانقاثأرحالاالحدبثلعلماقامعنايةبلطيف

القوةفيمراتبهمومعرفةورجاله،وعلله،غوامضه،عنوالبحثتحصيله،

وراع@والمشيفتقليدهمواللين،
مجالسةوكثرةتواليفهم،فيالنظرو)معانم

ىالتقووملازمةلاشتغالاومداومةالتصوروجودةالفهم،معالوقتحفاظ

بالتهإلاقوةولاالنبرية،السننمعرفةاللهشاءإنلكيوجبوالتواضع،
(3)

"

الثلائةالفراننفهذه
أماالاختلاف،حالإليهايرجعأساسيةقرائنهي

فيالخطيبعقدفقدةالفرعيةالقرائن
فيالقول@اتعنونهباباالكفايقا"

منها:للأخبارمرجحاتيهذكرالأخسار"ترجح

النقل،أهلعندمشهورةقصةتضاعيصفيمروياالخبرينأحديكونأنا-
مالأن

مماأقىبغيره،معالواحديرويه
مئمهورة.قصةعنعارياالواحديرويه

ظرن.إليئكتبالاخر:ويقولفلانأ،سمعتراويه:يفولأن-2

5لموقظضدا(1) 20.
.(703)لهلامبلاالمرا"(2)

النط.إلا"العلم@ة:ط.في(3)
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وابكهدلالترجيحفيالمحت@وربهايستعينوقياعدقراثن
-

ىفيروفيهمختلفاوالآخرفي،الخجيئإلىنسوباأحدهمانيك@ان-3

موقوفا.وأخرىمرفوعاتارة

يرويمنفمنهمراويه،علىالنقلةاختلفقدآحدهمايكونأن-4
عنه

نفيفيعنهيرويهمنومنهمعير،النبيعنحكمفيالحديث
الحكم،ذلث

نقلتهتختلفلموالاخر
أحدهما.روىأتهفي

كذلث.لي@والآخرالقصضصاحبهوالخبرراوييكونان-5

منغيرهمرسلالمحدثمديوافقأن-6
الثقات.

الأمةعملالمتعارضينأحديطابقأن-7

كذلث.لي@والاخرللحكم،بيانأالخبرينأحديكرنأن-8

أشدالأحكاممنيتعلقبماالفقيهعنايةلأنفقهاءةرواتهيكونأن-9

بذلككيرهعنايةمن

يرويأنبذلكالمقصودالحجلس:اختلاف1
ما،حديثاالمحدث

موصولبمارسالإماالأولى،روايتهمخالفاأخرىمرةيرويهثمما،مكانفي

@حروايةالترمذ@:قالهماعليهالواهدومنذلك،غيرأوموقوفرفعاو

عنموسى،أبيعنبردة،أبيعنإسحاق،أبيعنروواالذينهزلاء

بولطإلانكاحلا"يكيهت.النبي
"

فيإسحاقأبيمنسماعهملأنأصح؟عندي

الذينهؤلاءجميعمنوأثتأحفظوالثوريشصةكانو)نمختلفة،أوقات

سعبةلأنثأسبهعنديهؤلاءروايةفإنالحديث،هذاإسحاقأبيعنرووا

واحد"مجلسفيإسحاقأبيمنالحديثهذاسمعاوالنوري

إسنادإلىالراوييعمدأنالفرينةبهذهالمقصودالسند:غرابة-11

مئل:إسنادإلىيعمدكأنالاسنا@لهذامخالمةسهايتهفتكونمشهور،

عنعروة،عنالزهري،
فيروي:عمر.ابنعننافع،عنمالك؟أوعائثة.

بنصالحعنعروة،عنالزهري،
مالك،يقول:أوحئان.

عننافغ،عن

السندغرابةكانتو)@ماعمر.عنعمر،ابن
ذلثلأنثالترجيحفراثنمن

4ةالكفايةا"كله:فلكفيانطر(1) 33-37@

@هه.(1102)تجلجامعه(2)



-

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

هذهولكنالراويعلىحفظاأسهللكانجا@تهعلىكانلوالإسناد

المقبولبالروايضالمشهوربالحفظ،وتالمو@الراويمنتقبلإنماالقريخة

بماالراويوتفردالإغراب،المروياتكرةلوازمومنلأسانيد،اتعددمنه

ما،إسنادإلىالهلكىمنراويعمدلاحتىالقيدهذاووجهيخره،عندلي@

الفن،هذافيباعلهلي@منبهفيطمعغريبا،إسنا@أيخرجهئمبهفيتلاعب

ابنالحافظفكرهمافلكشراهدومنيعلم،لاوهوالوجهذلكعلىفيرويه

"قال:إذححر
الكذب:سبيلعلىالإغرابلقصدعمدأفلكيفعلكانفممن

حماد
عنروايتهذلكمنبالوضع،المذكورينمنوهوالنصيجي،عمروبن

بئ:اللهرسولقالقال.ز@ه،هريرةأبيعنصالح،أبيعنالأعمثى،
فلاطربقفي@لمئركينلقينم@ذا9

هذانف@الحدي@،بالسلام-!تبد@وهم

روايةمنيعرتو)نماالأعمش،حديثمنيعرفلاالعقيلي:قالالحديث

"ل@ههريرةأبيعنايه،عنصالح،أبيبنسيل

فليلينقالننبكونونالرواةمنكثيربلده:اهلعنالراويروابة-12

حاأبوالحا@ظ@هاالرحيحمينابوأعملهاالقريةهدهعلىنصرقد
الرازي،3

السذر،بنالنعمانرواهحديثعىأليدرسالتلمأ.ي@دالحلل،فيابنهقاللقد

ئنتئعلىحافظدمنقال.@يماليئعنجيقىأمعىعنبسقيعىمكحول،عن
علفالحديقلهداأبيفقال@لجئنه،فيبيثلةئنطوبخله،بهمفيركحةمئرة

اهور

لعسةمولىعنمكحول،عىموص،شثيمادسعنلهيمة،ابن
عنسفيان،أبيبن

عسة،
قال(.@التيئصحيضأئمعن

عة،يلقلممكحولأنمذا@يلبي.

لأبيفلتلهيحة،ابنروايةأسدهوقد
"

ابىعرفتوقدلهيحةاسبروايةحكمتلم
ةابيقالاوهامه؟ركترةلهيعة

رحلنقصادكانولورجل،@زيا@لهيعةابرروايةلي
أئةثكرتوألتصعيف،لهيحةابنبنيقال.رقدحمطها.لهيعةالنعلىأسهلكاد

"قلثللنقت،القريةبهدهيحكمإتسا

لهيعةلاسحاتمأبيحكموأماكذلك،هر
اة،الرووخبروالأعرل،اعايواالدينالمتقدبرالحفاطكلىمىحاتمأبالأنفذاك

كانطكلأنوالحاعلالنقة.الراويوخطاالصعيف،الراويحديتصحيحويزوا

الاخلا@.عدالترحيحفيتمعقريةئعدحمظمزيد@ل@يحتاجمماالروايةلي

تبيه
"

حاأبيعنالابقالنقلفيوقع
3:

الجادفخلافوميمكحر@ه،أن"

منالحميدسعدطتحليقنحويا-لوحيهها-فانظر
ا

الحلل
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والإع@دلالتوجيحفيالحتفودبهايستدينوقواعدقرائن
-

منالنقيضعلىويكونونبلدهم،أهلعنروواإفاالخطأ
حالفيذلث

يضبطلارجب:إابنعنهقالعياش،بنكإسماعيلغيرهمعنالرواية

دحدلةالحجازيين،حديث
ذلكفيالسببيعودوقدضعفاديهع@نهم

حذثإذاالراويأنإلى
والثوخمنه،قريبةتكونكتبهنف@بلده،أهلعن

حدثالذين
مافإذاظهراليه،بينعنهم

إلىيسرعالراو@نف@ما،لبحسوقع

مالدفعسيوخهأوكتبه
بأنهيمالرواةصجمهرةؤصفوقدالتباس،منوفع

اإذاضعاتبلدهم،أهلعنحذثواإذائقات
عيرهم،عن

فإدلذلص

ومعرفةجهفمنالمختلفةالرواياتبينالترجيحقرائنمنالراويبلدمعرفة

بنإسماعيلالوصفبهذاوصفوممنأخرى،جهةمنوضعفهاروايتهقوة

وغيرهما.الوليدبنوبقيةسبق-كماعاش-

غيرفيالراويروايةالقرينةمدهفييدخلذكر،مماالعكمىوعلى

فيكونةوكنبهشيوخهبينيكونبلدهفييحدثلقاالمحتادإنإذبلده

عنبعيدافيكونالراوييسافروقدالصواب،إلىأقربذلك
عنبعيدأأوكته

منفيحدثومذاكرته،محفوظهتعاهد
حصلكماالغلطفي@يقعحفظه

اضطرابيهبالبصرةحدل@راثدبنالمعررحب:ابنقالراشد،بنلمعمر

عنالرزاقعبدحدبثالأثرم:روايةفيأحمدقالجيد.باليمنوحديثهكير،

يعني:وينظر-كتبهيتعاهدكانالبصريين،هؤلاءحديثمنإليئأحبمعمر

اهلسمعشيبة:بنيعقوبوفالبالبصرةبخطأيحدثموكاناليمن-في

"معهتكنلمكتبهلأنآاصطراب،فيهعلبهمقدمحينمعمرمنالضرة

أبيابننقلهمانلدمنلعمله:عاضدةالراويروايةتكونأن-13

دفقح(1)
5/3لبلىىاا 06.

علىاحتلف@لنابفتوامم،أعلم@مكما(شيىخهم،بحديتأعلماللدأهل@@نمم،لأ(

سهم،الصرييى@رايةرجحتقادةعلىاحتلفلا@االمدنبين،روايةرجحتمالك

منهم،الكوفيي@روايةرححتالسبيعيإسحاقأديارالأعمتىعلىاختلفللثا

صاتوىقرينةتأتيتد@@الأعب،الأعمفيومدا
الملل@قواعدانطر.@لث،

الترجحوفرانن
"

"

الكورعدعادلللدكتور83
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-

و@لفعالد@لعللفي@لجامع

الخفينعلىالمسحفيشعبةبنالمغيرةحديثعنزرعةأباسألأنهحانم

أميل،عروةبلاالشعبيحدبثإلىانافال:عندد؟الصحيحالفأيهمافائلا:

المسحفيأصللثعبيكانإذ
"

حاتم:أبيابنقالالزيادة:بقرينةالترحيح-14
حكمتلملأبي:قلت"

ابنروايةفيأبي:قالأوهامه؟وكثرةلهيعةابنعرفتوقدلهيعة،ابنبرواية

@حفظهفيلهيعةابنعلىاسهلكانرجلنقصانكانولورجل،زياثةلهيعة

1 الاستعمالكثيرجملأالترمذيبالحديث:الحملبقربنةالترحيح-5

يقولثمالضعف،ظاهرالحديثتجدالأحيانبعضفيبلالقرينق@لهذه

"الترمذي:

طريقمنأخرجهماذلثمثالالعلمإ،أهلعندهذاعلىوالعمل

أمرناقال:جندب،بنسمرةعنالحسن،عنمسلم،لنإسماعيل

"عقبه:قالأحذنا.يتقذمناأننلانةكناإناروجماللهرسوذ
سمروحديا

ة

العلمأهلعندهذاعلىوالعملغريب،حسنحدبث
"

(3)
ك@ل@حسنههكذا

غيرسمرةمنيسمعلموالحسنمسلم،بنإسماعيلضحفمنالرغمعلى

هذاكتابيفيبيتكماحديثين

فقدالإعلالقرائنأما
كثفوطرائقالعلةأسبابفيمنهاكثبرتقدم

هنا:وأزيدالعلة،

المشهورينبالرواةمخصوصوهذاالراوي:كتبمنالحديثفقدانأ-

نقلهماذلكعلىالواهدومنوتدوينها،مسموعاتهمكتابةاوبالتصنيف،

عللهفيالحلآل
هذالي@"قال:أتهأحمدالإمامعن

لاإبراهيم،كتبفي

فيلكانصحبحأكانلوحاتم:اأبووقالأصلىإلهيكونأنينبغي
عروقيأليابنمصنفات

(6)

الصلاةفيكتاباصفالوليد@اوكانةأيضأوقال

الحديثاهذايهولي@

(1)"

له(.الحدلأعلل

(3)5

)ك@2(البهيراالحامع

المأ.الالمقحسهفيكما(5)

(7)"

س(7)لاسهالحلحشهعلل

(2)"
لععا(الحدبشهعلل

"يلا(

(60)لابالحلبفعلل



@اب@لدلالترجيحكهالمحم@ونبهايستعينوقواعدقراثن
-

ر@:ابنقاليرويه:لماالراويمخالفةب-
تضعيففيقاعدة"

ضعففدرأيه،يخالفماروىإذاالراويحديث
(1)

وأكأأحمدالإمام

هذا"بمثلكثيرةأحاديثالحفاظ
(2)

الراويمخالفةإندوقيل:المناوي:وقال

1لدليل.خالفهإثمالائهثالعملوجوببمنع
0

(3)

الراويعندلدليعيعني:

منعه
بمرجبالعملمن

للكشفالنقاداستعملهاالقرينةوهذهروى،ما
عن

هذالمئليلنفتوافلمالمحدثينغبروأماغيرهم،علىراجتعللبواطن

كبيرتجدفانظرهحالها،كذاأحاديثقبولسبيلالمناويبينوقدالأمر،

هذاكنابناموضوعإناثمر:وخلاصة
هوالعللوعلمالخفية،العللهو

الخطأومعرفةالنقات.أخطاءفييبحثالذيالعلم
لي@الئقاتأحاثيثلي

علةللناقدينقدحوقدالهين،بالأمر
الإسنادظاهرويكودالحديث،لي

فيتطلعالعلةتلكبوجودطةيقو@عماليبحثالبحثالناقديعمقثمالصحة،

ومنبالروايفيحفماعلى
الإسنادعليهمدارمنإلىالناقدينظرأنفلك

المدارأقصد-
(4)

فقهيرايلأحدهمأولهمهلللبحثالرواة-منفوقهومن

منالحدياهذاصحةعدمعلىدلفلكوجدفإفاالروايفهذهيخالف

أونسوخأيكنلممابهللعملموجبعندهمالحديثصحةلأنةطريمهم

اللهشاءإنعدةأمثلةلذلكوستأتيمقيدأ،أومخصصا

همام.@(1)
مىوالمنتضعفط"

عتر.ط

7الحللا@نمرح(2) 9 6 / همام.ط.ممه/2وعنر.@2

4/3القدير"دفيض(3) 6

تحدلتمهماعليهالحدبتفلكأسايخدتلتفيالذيالراويهوالحديت.اد@مدار@فى(

فأكئراثادتيرريهثممطلقا،الحديثبنلكفيتفردعمي

رمن)م@
فحسص،الاسنادعلىتاصرايك@لمللحديتالمحذنب@صقدأنجسيعأنحلمفلك

نقد)نبلفقط،والستنالإسهعلىقاعرادلثيكنو@لقط،المتىعلىولا
3

ليويدحلنامللقد
فلكنكربر(وأناالحقديضوميولهالراويفقه@ل@لظرمم@لك

النقدلأملالعلميالتاصيلمىهوللالتهويل،منليىفهو
الدينهناأتسةمن

شالها.سماالةتنقيةفيابيصا.الأياثييمكانتالذيى



-

ث@لف@ايد@لعللفي@لجامع

ج-
بعضعلىالعذابأوالأجر،فيمبالغةالحديثفيتكونأن

حشة،ألفألففلهكذاقالمنأحاديثمثلالتجدالشيرة:الأفعال
ووضع

أنه@بالثهنظنالذيالوقتفيفنحنوكذا،وكذاسيئفألفألفعنه

ننالبالغاتهذهمثلانإلاعقليتصورهلاتعالىوكرمهدلك،منأكرم

عنالأقوالهذهثلثبوتبعدمنجزمتجعلنااليسير،الفعلعلىالأجر

الوضع:علىالدالةالقراننجملةالرمنحجر:ابنالحافظقاليه،النبي
الفعلعلىالعظيمبالوعدأواليسير،الأمرعلىالديدبالوعيدالإفراط

أعلمأواللهوالطرقية،القصاصحديثفيموجودكنيروهذااليسير،

ولسناالسليمة:الفطرةتستسيغهولاالعقل،يرث@مماالتنيكونأند-

ولكنالعقلية،بالحججالصحيحةالأحاديثردفيبعضهميقولهمانقولبذا

لمخالفتهابطلانها؟فيمنصفيئكلاالتيالأحا@يثبعضهناكنقول:

نكرهأئنا.فيالسخاوي-قالالدبن،فيبهالمعندالسليمالصحيحالعقل

ضر@رةللعقلمخالفأيكونكأنالمعنى:فيالرالركةبالوضع:الحكمترائن

بماالرعبردأنيجوزلالأنهبحال....نأويلأيقبلولااستدلالأ،أو

المتكلمينعقولمخالفتهابمجردالأحاثيثردأما"العقلمقتضىينافي

المعلمي:العلامةقالفلا،وأفواقهموأهواعمم
الذينلأئمةاعرتوقدهذا@

ونحوهم،المتكلميئبعضعلىتنفلأحادبثمنهاأنالأحاديطصححوا

الصحةشرائطمستكملةالدين،فيبهالمعتدللعقلموافقةوجدوهاولكنهم

هيأوتلاقيهاأونوافقهاكنيرةاياتالقر@نفيوجدواذلكوفوقالأخرى،

ثفلتقدقبيلهامن
كان@النبيأنعلمواوقدالمتكلمين،علىأيضأهي

أنجدأالمعقولفمنبه،ويفتديبالقرآنيديئ
مانحوكلامهفييجيء

في
الصربح-العقلتخالفالتيالأحادبثأعنينلث-منالابالنهمنالقر@ن

3لالنشا(1) / 5و:ث@لم@-24 9 6
بتحقيقي.

1له2والعلميةط2لماا/المغيشادفتح(2) الخضير.ط.2

7الكاضفتهلأنوار@ا(3)



وابثلدلالترجيحفيالمحنثونبهايستمينوقواعدقرانن
-

الطبرانيرواهما
(1)

بنالعزيزعبدعنالكرماني،إبراهيمبنحئانطريقمن

سنالوضوءالله،رسولياقلت:قال:عمر،ابنعننافع،عنرواد،أبي

@ن@لمطاهر،منبللا،"فقال:المطاهر؟منأمإليكأحبمخمرجديدجر

دين
المطامر،إلىيبعثيحجراللهرسولوكانفال:@لسمحة!@لحنيفيةدله@

قبلبرثهالعفلالحدبثفهذاالمسلمين.أيديبركةيرجوفبثربهبالماءفيؤتى

هوألي@النبيين؟!خاتمهوألي@ثونه،بمن@الرسوليتبركفكيفالنقل،

العلأمةشيخناأبانوقدثونه؟!هوبمنيتبركإفنفكيفالمتقين؟!إمام

السعدالرحمنعبدبناللهعبدالمحثث
الحديثهذاعللعن

(2)

فشفى

العالمين.ربلتهوالحمدوكفى،

الكتبسيصاولاكتبهمفيالحديثتخريجعنالمتقدمينإعراض-"

ابنصحيحو"شيبته،أبيابنمصنفو"أحمد"،دمسندكأنهاالجامعة

الأحكام،منحكمفيهحديثأوجدتف@ناالستة،الكتبعنفضلأحبانإ،

الحديث،هذاتضعيفقرائنمنذلكأنفاعلمالمتقدمة،الكتبفيوليى

"السنن:كتابهواصفأثاودأبوقال
منةعليكيردلاكتابوهو

يالنبيئعن

1فيه.وهيإلاصالحسنادب@
عنأعرضواماالمتقدمينأنيعنيفهذا0

تخريج
كانتفلذلثغيرهم،ثونعلبهااطلعوالعلةإلاذاكأوالحديثهذا

ابنالحافظتالحجة،وسكوتهمبلحجق@لاعراضهمحجق@المتقدمينكتب

يصلحلاالمتنمنكرالاسنادضعيفحديث"حديئأ:مضعفأالهاديعد

اصحابمنأحديخرجهولممثله،علىالاعتماديجوزولابمماالاحتجبم

"مسندمه..فيإأحمدالأمامرواهولاالستة،الكتب

لابأحاثيثالحافظيغربفقدذاتصبحدعلةلي@وهوالتفرد:و-

مسلم:الإمامقالكيره،فهالاركه
يرويهحدبثا،تسعينمننحووللزهري"

نن(1)
الملمبة.ط.(7ويلاالحديتط(7لعاالأوسطا"

.18المجموعتا:دالفواتدوانطر:صوتيءتسجلالموقظة-ضرح(2)

كلأ.ةالنكيدالصارمللأ.5مكت.أهلداود@لىأبي@رسالةال@



-

ثالف@اثدفى@لعللالجامع

فيبعلةلي@التفردذنف@جياد@بأسانيدأحدفيهلاركهلا@الئبيئعن

العلةعلىالضوءلتسليططريقأيكونولكثهوحفظه،عدالتهاشنهرتمنحق

وطبقتصالزهريوصلهمامعئساريبلغوالمرواةلهاينفردالتيالأحا@ي@في

موضعه.فيبيانمزيدوسيأتي

قدحديئأوجدتإذاالعلم:أهلتضيصز-
أوعلتهعلىالنقادلص

لاهالحكمذاكأطلقومايقولون،بماأدرىفهمبالنواجذعيهفعضصحتمع

أحكامهميسا@رفلموأعرف،منكأعلمهومنبهحكمبلعابث،ولا
علىالحديثأهلواتفاقحاتم:إأبوقالالمحاباة،أوالمجاملةأوالمنطق

"حجةيكونسيء

لاالتيالأسانيدمعرفةح-
ابنلهاأعذالقرينةوهذهثيءةمنهايصح

ضيءمنهالتلاالتيالأسالدذكرسماه:بابارجب
(3)

علىمنهابعضأأذكر

الاختصار:سبيل

قتاثض-
كرو.النبيعنأن@،عنالحسن؟عن

قتادف-
ع@ح@.النبيعنهريرة،أبيعنالمسيب،بنسحيدعن

-

عنهريرة،أبيعنالمسيب،بنسعيدعنالأنصاري،سعيدبنيحيى

ع@.الي

-

أن@.عنالأنصاري،سعيدبنيحى
حماد-

عمر...ابنعنلافع،عنأيوب،عنزيد،بن

كماالمدينة:لأهلالحديثمخالمةط-
المدينةأرضانمعروفهو

أنالبديهيفمنلذافيهاةلج@النبيأصحابغالببتواجدمعمورةكانت

طنبيهمأقوالعنوالباحثينالمحدثي@ركابمحطالأرضهذهتكون

المديةكانتولمابحديث،أعرفالبلدأهلأنتقدمولماوتقريراتميوأفعاله

لذلكغيرهم،منبالحديثأعرفالمدينةأهلكانالمحدنينقبلةالمنورة

@يا(

5/8ملم!صحيح .(037)لافي@المراسيل،(2).(1لهلأ7)2

73العلل!@نرح(3) 2 / ط2
وعنر

5 / ممام.ط.ث@مم@-26



@ابثلالالترجيحفيالمحم@ونبهايستحينوقواعدقرائن
-

المديخةلأهلالمخالفةالرواياتإعلالقرائنمنالقرينةهذهكانت

والإعلالالترجيحفيالناقدبهايستعبنمماالقواعدبعضهناوأجمل

العلماءةكيرالصالحينأغلبحديثعلىوالغلطالوهميغلبا-

يه.فحديثئتوقصوالضبط،الحفظقليلولأنهم

ومتونه،أسانيدهالحديث:يحفطونيكاثونلابالرأيالمشتغلون-2

الحفاظ.بذلكمخالمين

منالحافظالثقةحدثإذا-3
حبان:ابنعهقالبفقيما،ولي@حفظه،

بخبرطالاحتججعندييجوزلا9

إنأماالثقة،زياثةمنقريبفحكمهسناد،ب@الحافظالئقةتفردإذا-4

بالوهم.عليهويحكمبانفراثصئعبأفلاسيئا،حفظهكان

متصل.عنهمفحديثهعنهم،يدلىلمشيوخلهعرتإفاالمدل@

العجلي:قال-6
جابرأسمععمرو.عنعيينة.بنسفيانقالإفا"

فقولهيءأب@فليسجابرأ:عمروسمعسفيان:قالو)ذافصحيح،

يعني:الأولىبالعبارة
يحصلفلمالثايخةالعبارةأمابها،حاصلالسماعأن

و@مهم،بلحمهمواختلاطهالحديثممارستهملكئرةالنقادجهابذة

حديثيثبهالحديثهذاأنالعلم،أهلسالرعنبهخصواخاصفهملهم

إطلاقه.علىلي@وهذافلان،حديثولا-"فلان

يخالفأويخالفه،ماروايةعنهصخإذاالصحابي،حديثيضعف-8

رأ

وصلهامنأنلدياوترتجحارسالها،دروابةوصلفياختلفإفا"

ةبهاللاعتبارصالحةغيرالموصولةفالروايةمرسلقعأنهاالصوابوأنأخطأ،

93وجنادا@ص(2)ياقصها.مايأتيأعليةالتريةهنه(1) /1.

7العللا@ترحفيرجبابننقله(3) 5 2 / وعتر@د2
8 5 7 / ممام.ط2



-

يالطايد@لعللفيالحامع

المرسلةبالروايةيعتبرنماد@سواء،وعدمهافوجوثصامتحقق،خطألأنها

الثقةأخطأإذا1
ثقتهتنفعهالاساقطة،شاذةفهيرواية،في

علىحملإسناد،منبأكثرحديثأالئبتالمكثرالحافظروىإفا-11

وعدماضطرابهعلىفمحملذلصغيركانإفاأماروايته،سعة
حفظه.

لمالرجالئقةفرضولوالرجال،ثقةعلىيتوقفالإسنادصحة-12

"والعلةالذوذمنهينتفيخىالحديط،صحةمنهيلزم

الجماعقعقولفالقولنقله،فيجماعةخالفتهإذاالمحذت-13

الواحدروايةمنسكوناأشدرواتجهمإلىوالقلب

غبركانإفاسيماولاعليمائتابعحتىفيه،منوقفالثقةتفرد-14

والإتقانبالحفظمشهور

لمعلة:بهما@قوفى

وخفية:ظاهرةالعلةأنإلىسبقفيماأشرت

بالمتابعاتتزولقدالظاهرةفالعلة
(6)

ذلكويكونوالثواهد

(2)

(3)

5)

(6)

اتلإرنا@لا
@7رالنالعشا:بالواهدلأحادبطاتقوبةلي

والمتابحاش@0221.بالثراهدالأحا@يثتقويةليالارتاثات1ا@طر:

1/3الرايقهص@@@ 47.
1/2دالتمهبد"الظر.(4) 4 5.

4/1رجبلاسالارعادفتحالطر: 74.

ليتحرلحليثاللىكالحديتهرالتابع:
معالسحنىأواللمظ

فيالاتحاد
منتكنلمدلدتاتشابعةسيتالسندأولصالثلىكةكالتفلطالصحابي،

"انطر:تاصرفمتابحةتس@ىالندأول
علومالباختصاروقلىد3،9القمر!.ضوء

1ةالحدلط 4 2
4و:طلأ2/2ودالنكشا5،8-57ةودالخلاصقهبتحقيقي، 5 8

)متالعقأ.المحتضيناودلانبتحق@قي،

لياخرلحديتالشاركالحلبتموالامد:
الانحاد@يعدممعالمحنىأواللثظ

1ةالحديشهعلومساختصاروقون3،9القمرا:لصوءانظر:الصحابي. 4 3

4و:هلا2/2والالنكشه5،8-57و@الخلاصته:بتحقيقي 5 8
بتحقيقي.



@الإعلدلالترجيحفيالمحم@ودبهايستحينعدوقيقرائن
-

بالاعتبار
(1)

فيقبلللحديث،العلمأهلتجلقيالعلةتزولوقدالطرق،وسبر

العلة،أنرويزولالحدبث
علىتدلقرينةوجودأوبالتحديث،تصربح

نوعين:علىوهيتزول،ظرالخفيةالعللأماالحديط.ذلثالراويحفظ

والمرجوحةمعروفشاأومحفوظةفالراجحةالمخالفة،سببهما@حدهما:

منكرة.أوشاذة

كحعارضةالمخالفة:غيرأخرىبأسبابأعلتأحاثيثوثانيهما:

ويبقىتزول،لافهذهعليهمجمعتاريخأومتواتر،صحيحنصأوالقران،

معلأ.الحديط

فيانقطاعسببها:التيوهيالظاهرة،فالعلل
فيضعفأوالسد،

ماتتفاوتاختلاطأوتدش،أوالراوي،
والضعفالثديىالضعفبين

كانومانه،أحسنآومثلهآخرطريقمنبمجيثهزاليسيرأكانفمااليسير،

بسوءضعفهكانماأنذلكوبيانالطرق.كثرةتنفعهفلاشديدأضعفه
الحفظ

وقبلالطرق،وسبربالمنابعاتيزوليسير،انقطاعأوتدليىأواختلاطأو

وصمهابالروايةالاعتباروقبلما،بمتابعةماحديتتقويةإلىالناقديذهبأن

منحقهاالروايةيوفيأنعليهيبوالاعتضا@التقريةلإحداثغيرها،إلى

اوبالكذب،متهمهومنفيهموهلرواتها،فيبالنظروذلكالخاص،النقد

رجاليمحصوآنبهاالاعتباروعدمروايتصاطراحإلىيمضيممافلثغير

سيئراويأفلعلالإسناد
لاطبعأالاهتماموهذابراو@خر،عليهانقلبالحفظ

إلاشهورأالحديثأصليكونفقدأيضأ؟المتن@إنمافقطالشدعلىيقتصر

الزيادةفهذهالحديث،فيهيليستمنكرةزيادةالمتنفيزادالرواةأحدأن

فيجبإليه.يرجعأصلالحديثفيلذكرهالي@منكرة،لأنهابهاةيعتبرلا

صكيرهبرواي@فيحتبرهالروافبحضحديتالاقد@ل@يعحدأنموالاعتكل:(1)

والجوامعالسسانيدفيوالنطرلاختبو،وابالتتعوذلثالحدثطرقلسرالرواف

شدريبالظر.لا.أمشامدأوللحلبتستابعمنالدملليملمرعيرها،والسحاجم

2اراوب 0 2 .39القمر،:صوءو"1،/



-
@لفماند@@لعلل@لجامعفي

بغيرهااعتبارهاقبلالذاتي،لبحثحقهاصنالروايةيوليأنالباحثعلى

عدالةفيقدحأوأشديىانفطاعهكانومافحسبالراويبحالمكتميا

الفهمالباحثلعل9ك@قبتعالى:الص@حابنالحافظقاليزول،فلاالراوي
كثيرةبأسانيدرويتقدكونهامعبضعفها،محكومأأحاثيتنجدإنايقول:

"@لر@سمنالأفنان"حديت:مثلعديدة،وجوهمن
(2)

جعلتمفهلآونحوه،
فلك:وجواببحضأ..عضدذلكبعضلأنثالحننوعمنوأمثاله@لك

يتفاوت،ذلكبلوجو@منبمجيثهيزولالحديثفيضحفكللي@أئه

ناشئأضعفهيكونبأنفلدثيزيلهضعففمنه
كونهمعراويهحفظضعفمن

حاءقدرواهمارأينافإذاوالديانة،الصدقأهلمن
أتهعرفااخروجهمن

ضحفهكانإفاوكذلكله،ضبطهفيهيختلولمحفظه،قدمما
حبثمن

فيهإذحافظ،إماميرسلهالذيالمرسلفيكماذلك،بنحوزالالارسال

ةذلكبنحويزوللاضعففلكومناخر،وجهمنبروابتهيزولقليلضعف

الذيكالضعفوفلدومقاومته،جبرهعنالجابرهذاوتقاعدالضغفلقوة
جملةوهذهشاذأ،الحديطكونأوبالكذب،متهمأالراويكونمنيثا

واللهالعزيز@النفاثىمنلإتهذلك،فاعلموالبحث،بالمباشرةتدركتفاصيلها

@اأعلم

من
هذا

وتعددت،كثرتإفاالضعفةالديهالأحاثيثأنلنايتبين

القبول.ثوجةإلىترتقيولاضعيفةتبقى

الطرقطبكثرةالضحفشديىأنحجرابنالحافظعنالسبوطيفكروفد

لأحا@يشأاتقريةليالإرشاثات1انظر:(1)
"

1 2 1-1 22.

عدقويهو(2)

2أحمدأحرحهبعضهم، 6 8 ليوالدارقطني)444(،ماحهوالن5،/
1شنمه" 0 3 / دنص@فيالزيلعيطرقهودكرالرسالة،ط(361)والحلميةط.1

1الرايقا 8 حمعرقد1،/
علىمعقباتقريتهبلىوأشلىطرقصحجرالنالحافظ

1/4النكشه@انظر.للحديث.الصرابنتضعيف 14 1 5
2و: 0

2 1 1

بتحقيقي.
(3)1

1الحديشاعلمأنهلمعرثة 0 3-1 0 4
شحقيقي.



واجكلدلالترجيعفيالمحم@ودبهايستعينوقواعدقرائن
=

المستوردرجةإلىلهأصللاآومكرأكونهعنطرقهبمجموعيرتقيربما

الحفظوالسئ

لمعضتحقيقهفيالقاعدةهذهعلىنفتن@حجرابنالحافظوقدض

كماالاحاديث،
الغرانيققصةفيصنع

(2"

طريقسوىوكلها"قال:حيث

للقصةأنعلىتدلالطرقكثرةلكنمنقطع،دالاضعيفإماجبيربنسعيد

أعلأ"

:(4)ألفيتهفيفقاللهاالسيوطيأضل

رأواإثاحهالةأوندليىأؤإرساليأوالحفظلسوءضعفا

متهماأويرىلفستيكانوماجهيماأخرىمنمجيثه

بديكالذ@يصيرربمابلبالتعددالإنكارعنيرقى

الحدبثضعفكانإذاوأما"بقوله:هذاشاكرأحمدالعلآمةتعقبوفد

منأخرىطرقمنجاءثمبالكذ@،اتهامهأوالراويلفسق
فإتهالوع،مذا

بالكذبالمتهمينتفردإنإذضعف،إلىضعفأيز@ادبلالحسن،إلىيرقىلا

الباحثعنديرخحغيرهم،يرويهلابحديثعدالتهمفيالمحروحينأو

يتبينوبذلصروايتهم،ضعفويؤيدالتهمةالمحقق
وخطؤههناالمؤلفخطأ

كتبهمنكثيرفي
()

معالحسنإلىبالترقيضسافأحا@يثعلىالحكمفي

@@التلنظر.ا
1/1وي،الرا 77.

4الترمذلمجهدحامععلىتعبقهليشاكرأحمدالعلآمةفال 6 5 لاطلةقصة.2/

لاطلةلاساليدحاعصوفدالثصرحمهماوالنوويعياصالقاضيقالكسامرثوثة

@لعالفتحفيالحافظأشاروقدصحيح،متصلإسادلهاليىمرسلةأوصعينة

أومرسلةكانتلانطرقهالتعددأصلاثللقصةنكي(يدأنحاولولكنهأمانيدها

عمااللهوعفازلةعا@ولكلله،لرضاهلاخطاذلكفيأخطأوقدوايف

(4740)عف8/5،8الاري!الثغ

نجرحللسيوطيالحديشالألمبما
1ناكرةأحمد

الوابة.طرتهالكثرةالسصوعتهلاللآلئنيالوابةالأحاثيثمنكثيرصكدماعه

4المنال.سبيلعلىانطر / راوا1
1 وو،21

1 8
و

2 و3وا4
3 4و4 وغبرما3

"كتابهتسويدهصفلثيعلموكما

والوامية-الضحبفةبالأحاثيتالصعيراالحا-



-

ي@لفماثد@لعللفي@لجامع

القويةإالعلةهذه

لاضعيفقيوجوهمنالحديثرويإذا@قال:لنئت@الشوطيانيخر

حفظلضعفضعفه،كانمابلحسن:أتهمجموعهامنيحصلأنيلزم

اخرإوجهمنبمجيثهزالالأمينالصدوقراويه

منبعضهميسرققدالضعفاءنف@فيه،مريةلاالذيالحقهووهذا

عندهموسثتهربعض
يزيدلامماالأئبات،افقاترواياتفينجدهولافقط،

ضحف.علىضعفأإلاالضعبف

بتعددينجبرفلاوفسقه،راويهلكذبالضجفالرأماجماعة:ابنوقال

"طرفه

بتعددينجبرفلاوفسقه،راويهلكذبالضعيفواماالجرجاني:إ

نر@ا@لم@@لب9حديت:فيكماطرقه
(4)

يثهذاصا@قي:وقال

ضعيفقهكلهاكيرةأوجهمنرويوفدضحيف،@)سنادهالناس،ينمثهور

العلةبهتزولالتيالأمورمنفهوبالقبوللحديثالعلماءتلقيأما

بعضفمببلبمقتضاهالعملإلىالردحيزمنالحديثوتخرجأحيانأ،
فيماوجدتوقدحجر:إابنالحافظقالالصحة،حكملهأنإلىالعلماء

فيالحرمينإمامحكاه
البرهانأ"

(7)

محمدبكرأبيالأستاذعن
بنالحسنبن

)،(

(7)

(231)و(202)و(62)و(53)القديرادفيضفيعليهالمنرياشقادالظرةوتقويتها

(871)و(847)ر(084)و(728)و(696)و)م@6(و(581)و(075)و(486)و

(1801)و(1701)و(0601)و(960)و(950)و(934)و(926)و(924)و(919)و

ما.وعر(1071)و(1060)وا("32)و

نينححولها.الأدمتا:.شرح
4الخيشاالاعت" 0

النفاض.مننلئهنانظره0
1/1الراولمجالتدرب 76.

ك@.الروصا:)كا@السنهل

.(660)لال@قايافيالسخاوينقلهيخماالمزيعل@هنصكماقوم،عندحنمو

"وانظرطريقا،خمينبلغتلطبفجزءلحيطرقهاليرطيجمعوقد

التبصرةشرح
7-2/74والدكرما 5

علبهتعليفيمع

المقال.هذاتخرفىاتيجةانظر(6).76الحلبف.علومفي@رسالة
.(520)"لرهانلا



@الإعلالالترجيحفيالمحمثونبهايستحينعدوقواقرائن
=

مافورك
تلقهالذيالخبرفيقالفإثهإليه،أشرتالذيالتفصيلبهذايصرح

بهالعملعلىاتفقواإنفقال:ذلكفصلثمبصحته،مقطوعبالقبول:الأمة

و)نالواحد.بخبرالعملوجوباعتقاثصمعلىالأمروحملبصد@عيقطعلم

عنالقشيرينصرأبووحكىقطعأ.بصدقهحكموفعلأقولأبالقبولتلقوه

أنهالباقلانيبكرأبيالقاضي
اجتمعتإذاالأمةأنالالتقريب@هكابفيبين

منهميظهرأنغيرمنالكذبعلىالتواطؤعليهميجوزلاأقوامأجمعأو

أبوقالالصدق،علىدليلأذلككانصدق،الخبرهذاأنعلىالتواطؤفلك

القطعيفتضيلاالأمةتلقيأنالقاضيعنالحرمبنإماموحكىنصر:

علىإجماعيحصللمولكنبالقبرل.تلقتهإذافيماهذاولعلبالصدق،

نصرأبوالقاضيوجزمالقاضي.كلاميبينالجمعوجهفهذاالخبر،تصديغ

قال:بالقبولتلقوهإذافيمابالصحةالملخص!"كتابفيالمالكيالوهابعبد

علىذلكيدلهلالمخبربخبرالعملعلىأجمعتإذافيمااختلفوالاتما

"لا؟..أمصخه

حديثصححالبخاريأنالترمذيعنحكىلماالبر-عدابنوقال

لاالحديثوهذا:(2)ماؤولالمو@لطههرالبحر:
بمثلالحديثأهليحتج

صحيحعنديوهوإسناد@
لجهوالعملله،بالقبرلتلقوهالعلماءلأنث

قير@طاا.وعثررزلربع@لدينر":@التبيئعنجابروروى

به،العلماءجماعةتولففيإسناده،يصحلمو)نالحديث@وهذاقال:

مامعنا@علىالناسلاجمع
فيطالاشادعنيغني

الزركثي:وقال
بهعملبالقبول،الأمةتلقتهإفاالضعيفالحديثإن"

أتهفيالمتواترمنزلةينزلإثهحتىالصحيح،على
المقطوعينسخ

"

2الكت"(1) / و.ك@ك@-13
1 شحققي.74-175

نخربحه.سأتي(2)

1دالتمهيد)@أ 0 7 / 1ا-الل@لهدالاشنكدر،ولحي6 9 أئهعلىيدل@درمذاقال:9

المنفرد"الاسادشأقوىموالذيوالعملبالقبول،يتلقىالمحنى،صحيححديت

3الصرالنعلىدكه)م@.2مهك@الأ@النمهيله 9 0 /1.



-

@لف@الدي@لعلل@لجامعفي

الجزاثري:طاهرالشيخوقال
بالقبولالأمةتلقتهالذيفالخبروأيضا"

فيوهذاوالخلف،السلفجماهيرعندالعلميميدبموجبهعملاأولهتصدبقا

"المتواتر..معنى

المتواتر،حيزفيبالقبولالعلماءتلقاهإفاالضعيفيعدونالحنميةوعند

وعائفعمرابنحديثعلىالكلامعندقالفقدالجصاصعليهنصكما

ذكرتقدموفد)2(:ا"حبضتانوعدتهانطليفنك،الأمةدطلافى@ثج@ه:النبيعن

وروثهكانو)نالعدةنقصانفيالحديئينهذينالأمةاستعملتوقدسنده،

أخبارمنبالقبولالناستلقاهمالأنالواتر؟حيزفيفصارالاحادطريقس

مواقع،فيبيناهلماالمتواترمعنىفيعدلافهوالآحاد

اكأنلييبدووالذي
تفويةإلىأشارمنأولهوتعالىاللهرحمهفعي

اهلعامةنقلمنوصفتبمافاستدللناقال:إفقدالعلماء،بتلقيالضعيف

لو@رثطوصيةلا"أنجميهفهالنبيئعنالمغازي
(4)

ناسخةالمواريثآنعلى

علىالعامةو)جماعالبي-@ععنالمنقطعالخبرمعوالزوجةللوالدينللوعة

بهالقول
@

اثالإمامإنثم
@عي

قبولشروطعلىكلامهعندفلكإلىأشارقد

مامعنىبمئليفتونالعلمأهلمنعواثموجدإنداوكذلكفقال:المرسل،

النبيعنعنهمروي
"

فلكالترمذيالتص@@ربما
منكئيرفييقولفأخذالشافعي،كلاممن

الضعيفةالأحاثيث
(7)

عندالعملوعليه"الحديته:الصناعةحيثمنالإسناد

1/3الطراالتوجه(1) 23.

1لاداودألوةخرجه((2) 0")ماجهوالن1(،182)رالرمذي2(،8 /2والحاع2(،8
5 7/37واليهقي0،2 0

ا@ظر.صحيفالمدنع،المخزوميأسلممظاهرسريه
.(6721)لقريبهلا

(3)@

1/4الؤتد"أحكام 67.

موصحه.فيممصلأطرقهويادتحريجهتيسو@؟الحديثوهنالك@

بنحف@قي.(1270)الرسالقه@للا(ى@تحقيقي.3)دالرسالقا(5)
التالةالأحا@يثفيكما(7)

"

=(2)ووو(282)و(199)وا(ولعه(131)و(37)



واب@لدلالترجيحفىالمحشثونبهايستعين@قواعدقراكن
-

العلمأهل
العلم،أهلعندالحديثتقويةإلىأعلم-واللهنلث-فيمثيرأ"

هذايلتممىوقدعندهم.أصلهاشتهارعلىيدلبمقتضاهعملهملأن
صنيعمن

باللىينقضىييه@النبيأنويذكر"الوصايا:كتابفيقالفقدغلأبرالبخاري

البخاريوكأن9قائلا:حجرابنالحافظذلكعلىعتقوقدالوصيقهقبل

يررأنعادت@نجرفلموالامقتضا@علىلالاتفاقلاعتضاثهثعليهاعتمد
د

بهالاحتجبممقامفيالضعيف

لهاالأمةبتلقيأحاديثصحةعلىالعلماءاخجوقد"الوزير:ابنوقال

لمالتيالقبولصفاتجملة@المنحجر:ابنالحافظوقالبالقبو@ه

حتىيقبلىفإتهحديث،لبمدلىالعملعلىالعلماءيتفقأنشيخنالهايتعرض

منجماعةبذلكصزحوقدبه،العمليجب
ومنالأصول،أئمة

قولأمثلته

منقلتوماز@به:فعياث
عنيروىنه،ول@الماء@ريحهطعمغيرإذاأثه

بينهمأعلملاالعامةقولولكئهمثله،الحديثأهلئثبتلاوجهمن@النبي

حديط:فيوقالخلافا.فيه
العلمأهليئبتهلالألو@رثوصيهلا"

لآبةناسخأجحلرهحتىبصوعملوابالقبولتلقتهالعامةولكنبالحديث،

لاللوارثلوصيةا

سعيدأبيحدياإلىبذلثيئبرتعالىاللهرحمهفالثافعي@قول:

ثي:يخثلاطهوز2@لما"قال:لمجروالئبيئأنالخدري:
:@أض.@

=

(072)و(638)و(159)و(135)ر(905)و(114)و(804)و(364)و(534)و

(1467)و(1461)و(1460)و(1450)و(1821)و(1421)ر(1711)و(846)و

.(2122)و(2113)و(2112)و(2109)و

2لاعف4/6صحيحه(1) 7أحمدوصلهوالحديث(74 9 )2212(،والترمنى1،/

فيولالرفض@رميرأبلحيالنحبيكن!الأعررالحارتوديه(2715)ماحهوابى

1لادالقرلمجهانطر:ضعصحديئه بصيغةفاذكره@نماكال@والبخاري(02

صممهعلىدلالة@ميهاتمريض

5/4لفتحاا"(2) 6 02)عقب2 2/3والقوا@،عملعوادا(3)(75 97.

4-4لاا/حجر"ابند@كتلا( 9 2وة5 79-2 8 0

بتحقبتي.



-

@للفعالدالعللفىالجامع

أحمد
(1

أحمدصححهوقدلنسائيواوالترمديثاودوأبو
بن

حزموابنمعينبنويحىحنبل

عنالباهلي،أمامةأبيعنضعيفطريقمنالحدي@هداجاءوقد

وطعمهربحهملىفلبماالا@،شيينخسهلا@لماع@ن9عش@:الئبيئ

منلأتهاضحيفة؟الغريحه...علىغلبماإلا"قوله:فزياثةولونمه

بنرشدينطريق
سعد

(7)

الصالحينغفلةأثوكتهضعيفلكنهصالحرجلوهو
حديثهفيفخلط

قدفهوالزياثة،هذهإلىيثيرتعالى-اللهرحمه
بهااحتج

الماءأنالحلماءبينخلاتلاحيثبالفبول،تلقتهاالأمةلأنضحفها؟مع

تنجس.النجاسةغيرتهإذا

الهمام:بنالكمالوقال
العلماءعملأيضأ:الحديثيصححومما"

وففطعلى

ابنعنعكرمة،عنحنث@،حديثذكرأنبعدالسيوطي-وقال

@قال:جم@الثبيئعنعاس،
باباأتىفقدعذرفيرمن@لصلالينبينجمع@من

الرمذيأخرجه9@لكبائرإ@أبو@من
(11)

عندهذاعلىالعملوقال:

صرحوقدالعلم،أهلبقولاعتضدالحديثانإلىبنلكفأشارالعلم؟أهل

إسنادلهيكنلمدانبم@العلماهلقولالحديثصحةدلبلبأنواحدكير

"مثلهيعتمدعلى

(3)

(6)

(7)

ثي
3سنله 1 .(67)و(66)شهفي(2)د6و3/

فيلكأ.(6للاجامعهلي
1المحتبى،@ 7 4 /1.

1/1الحبير"دالنلجصا@ظر: 2 6(2).

.(521)ماحهالنأخرجه:

الحافطقال
@ي

"

1/1التلخيصا 3 سحدبنرثدينلرفي:(3)0
تروكوهو

"(9)(1لما2)التفريسا"الظر.

.3/431الفلبرافغ

في.الحلبنبةالصحة@إبرازالحديت،ملابكللالسأتي
إ

.12الموصوعا:علىالتعقبت"(12)ا(رواقرمذي!جامع



وابكلدلالترجيحكهالمحم@ونبهايستعينوقواعدقرائن
=

نقلتهبماوأكتفي
فيالأئمةعننصوصمن

لييبدوولكنالمسألة،هذه

أثهتعالى:اللهرحمهالثافعيالإمامكلاممن
بصحةالحكمبينالتفريقينبغي

الحديثي@الصناعةمقتضىعلىالتصحيحآنوذلكةبهوالعملوتجولهالحديث،

شي
بهيعملمقبولفهوهذامثلحديطوجدفإفااخر،شيءالحدبثوقبول2

لالكته
ورحمصحيحأ،يسمى

اتفاقهملأن"قال:حيثحجرابنالحافطالله

ماغيرخبرتلقيعلى
يو@ضحيفاسندهكانولوبالقبول،الصحيحينفي

"بمدلولهالعمل
(1)

الصحةصبتكلمولمالعملإلىسخطنهأشارفقد

هذاينحويجدهالسابق،الئافعيكلاميرالنظردققومنالاصطلاحية،

المنحى

@هع@@هع

3الكت.(1) 7 2 / 1و:1 7 تحقيقي4

كتاليتالفمىالاستهاءوبحد(2)
هدا،

يروأنابفهارسمىالعلوحي@
ال@هاتيال@

أحمدالثيختأليصس@نازبحتعلىوقمتالننضيدبتجكللي
الحنمادإلرايمبر

كتبضنهالحديشهعللديالمتاخرينعلىالمتقدمينأحكامترحيحدوحوهعوانه

2الحدنجمهمصطلحفيالمحررا 85-3 منافيقرأتماأفصلمنومو4،8

دالنهجأطررحةعلىوتمتوكنلكواصالته.لجودته@ليهالتلىئحيلالاب،(

الصحيديحسنموريلحسىالمهحاتباينوانرالمحدفيىمنالمتقدينعندالقدي

ميمه@ةنمشةأطروحةومي
الا@مدا



-

العللفيالتأليفمناهج

@لفمائدي@لعللفي@لجامع

أفنانإلىوطرائقهالتصنيفناهجتنوعت
(1)

ماالعللكبفمنكثيرف

منغيرهاوعلىعليهااشتملماومنهاالحديث،عللببياناختص

وبيانها،بالعللالمخنصةالكتبامابالعلل،محتصةغيرفهيالموضوعات،

عللفيالتصنيفعنرج@ابنقالالمرت،غيرومنهاالمرتبفمنها

وبعضهامرتبة..غيربعضهامفرثفكئيرةكبفيهضنفتوقد"الحديث:

ماومنهاالمسانيد..علىزتمامنهاثممرتبة،
علىمرتبهو

"لأبواب...ا

منها:لكلإيضاحوهذا

الحديث،مصطلحكتبمثلالحديث،بعللمختصةغيركتبا-

ومصادرالحديط،وشروحالرجال،وكتبوتخريجها،السةروايةوكتب

قد@)نماالأحاثيث،عللليانالكتهذهتصنيفعايةفليستوغيرها،الفقه

استطرا@أ.العللتذكر

قسمان:وفيهاكثيرةكتبوهيوبيانها:بالعللمختصةكتب-2

هذهعلىوالغالبالمتفرقة،المسائلكت@ثلمرتب:غيرالأول:

تلايذمنتلميذفلثيتولىداتمامؤلفيها،وجمعتأليفمنلشتأنهاالكت@

معينبنيحيىعنالمنقولةالعللمثلكناب،فيالمساثلهذهفيجمعاليئ

الأدان.(1)
صالصربوموفني،حمعوالفودالغحص.ومولمتخين-دفن-جمع

2ححرابنالحافطنكتانطر.أقاد.علىأيضاويحمعالنوع،أياليء، 2 7 / 1

5و: 7
أ.@)ماثةالعربلانو@نحفيقي،

5الترطياعللدسرح(2) / 288 0 2/8وعترط.6 9 مسام.ط.2



وابكللالالترجيحفيالصللفيالتاليفمنامج
-

وابنالجنيد،وابنالدارمي،عثمانفعلوكذاالدوريعباسجمعهاحيث

احمدأقوالونقلمحرز،
الميمونينفلهاكماوصالح،اللهعبدابناهحنلبن

فيالمساثلمنكتابأجمعواحدكلالمذكورونفهؤلاءوالأثرم..هانئوابن

أحمدأومعينابنعنالعلل
حبل.بن

الآتة:السياقاتو@قمرتةالكتبهذهالمرتب:@لئاني:

الفقهبة،الأبوابعلىالأحاثيثترنبأنوهو@لفقهية:@الأبو@ا-

حاتم،أبيابنوعللالترمذي،عللثلبعد@لك،حديثكلعللتذكرثم

العللو"
الخلآل.بكرلأبي"

فتذكرالصحابضمسانيدعلىالأحاثيثترتبأنوهو@لمسانيد:-2

الحديني،بنعليمسندمثلذلث،بعدعللهاتذكرثمالصحابي،أحاديث

المعروتللبزارالمعللالكبيروالمسندشيبة،بنليعقو@@االمعللالمسندو"

الدارقطني.وعللالزخار"،لأالبحرب

فيجمعسعينه،شيخإلىالمصفيعمدأنوهوتمعيقضيئمرويات-3

هداأحاديطفيالعللنسبةمعر@ةالمنهجمذاوفائدةالمعفة،أحاديث@

نحلوكذاعيينقاا،ابنحديثعللال@كالمدينىابنتصنيصمثلالثيخ

الزهريحديثعلل"صثف:حيثالذهلييحىبنمحمد

أحاديثهفيبينمعين،كتابإلىالمصنفيعمدأنوهومعيق:كتاب-4

فيالشهيدعقاربنالفضلابوصنفهمافلكمنالمعلة،
الأحاديث)عللكتاله

علىانتقدهاأحا@يسعللفيهذكرلما،الحجاجبنلمسلمالصحيحكتابفي

وغيرها.@،للدارقطنيالتتغو"القطان!،لابنلإيهامواالوهمبيان"ومئلهمسلم،

أنوهو@لعلل:مننوع-5
يجمع

مبينأواحدةعلتهاأحاثيثالمصنف

ومنلها،
للخطيبالأسانيد"متصلليالمزيدلاتمييزكتابالقبيلهذا

)تقويمو"،المدرجسترتيبالمنهجتقريب"وكتابالبغدا@ي،
الساد

بمدرج

حجر.ابنللحافظكلهاالمضطرب!بيانفيالمقتربو"الإسناثأ،

"مقدتانظر.(1)

4الترمدى@1/عللشرح مسام.@6



-

يالف@الد@لعللفي@لجامع

يبينأنمعين:حديث-6
منمعين،واحدحديثعللأوعلةالناقد

اللهعبدللحافظالعيدلأيومفيالمسلسلالحديثعلةكا@9ذلك
يوسفبن

ني.لجرجاا

واحد،ضوعهاصأحاثيتإلىالناقديعمدأنوهومعبن:موضوع-7

وعلته.منهاالمعلولويبينغيرهما،أوالنبويال@أوالصلاةكأحاثيث

ذكرئمالطبقاتعلىأوهجائياالتراجمترتيبوهو@لتر@جم:-8

له،المترجمعلل
لابنودالكاملاللعقيلي،الكبيراالضعفاء9كتابفلكمن

هما.غبروعدي،

وفيهاالمعلة،للأحاثيطعرضهمفيالمصئفينالعلماءمناهجأهمهذه

أنفع.المستوعبالمرئبأنإلاوغيره،النافع

@@هع@



المعللثقافة

لمعلل

=

بالمحذثلأنكله.العمربستفرغفهوالعلوم،كبقيةلي@الحديثعلمإن

عددإلىحاجة
علمأكرنهعنفضلأكلها،العلومجميعإلىبلالعلوم،من

عندماالحازمئيبالغولمفنونصأقانوتتشعبعلومه،وتتنوعفروغه،تتعدد

9قال:

منتفربكنبرةأنلاعلىبشتملالحدبثعلماناعلم
منة

وكلنوع،

نهايتمهأثوكلماعمرةيخهالطالبأنفقلومستقلعلثممنهانوع
(1)

علمفإنلذلك

الحديثصناعةإنمسلم:إقالخاصفالحديالأهلوصناعتهالحديث

لأتهمخاصة،الحديثلأهلهيإتماوالسقيم،الصجحمنأسبابهومعرفة
يعتمدونالذيلأصلاإذغيرمم،دونبهاالعارفونالناس،لرواياتالحفاظ

ناعصرإلىك@ابخبيلدنمشعصبرإلىعصرمنالمنقرلةوالآثارالسننلأديانهم

معرفةإلىالمذهبفيوخالفهمالناس،مننابذهملمنسبيلفلاهذا،

منالرجالومعرفةالحديث،
منالأعصار-منمضفيماالأمصار-علماء

نقلة

حتىويمتزونهميعرفونهمالذينهمالحديثوأهلالاثار،وخقالالأخبار

يتينهلكيالكلام،مذااقتصصناو)نضاوالتجريح،التعديحفيمنازلهميزلوهم

الرجالتئبيتعلىوالتنتهالتعلميريدممنالحديثأهلمذهبجهلمن

منللخبرالناقلثبتوابهاالتيوالدلائلعندهمالئواهدمافيعرفوتضعيفهم،

يكئر"ذلكتفسيرفيوالكلاممنهم،أسقطوامنأسقطواأونقله،

يخصعلمهوعللهومعرفةالحديثصناعةأنمسلمالامامأبانهكذا

6و:@@@الالنش@\/فيحجرابنفظا@حطنقلهد( العجالةكبعنتجحقتي2

زمي.للحا

.(102)@التسييزا(2)



=
يالع@ائد@لعلل@لجامعفي

النصوص،أنفم@منبطولهنقلتهالذيالمصوهذاخاصقعالحديثأهلبه

أصعبمنالعلمهذاأنقارع@-أيللقارع@-يبينخلالهومنوأقدمها،

بالنوافلوالتقربرائده،اللهتقوىكانمنإلافيهيتمكنولاوأحنكها،العلوم

ئمآولأ،اللهتقوىالأمانصمامإنإذطريقته،المحارمع@والكفنه،@ي@

أنالمئثعلى@ا@حقالذهبيقالالعلم،لذلثالتامةالمعرفة
فييتورع

ما

سبيلولامرويانه،إيضاحعلىلبعبنوهوالورعالمعرفةأهلبسألوأنيؤ@يه،

بما@مانإلاجهبذأويجرحهمالأخبارنقلةيزكيالذيالعارتيصيرأنإلى

عنوالفحصالطل@
معوالفهم،والتيقظوالسهرالمذاكرةوكنرةالنأن،هذا

والتحريالعلماء،مجال@إلىوالترررلإنصات،واالمنينوالديئالتقوى
تمعل:لالاوالإتقان

بالمدادوجهكسودتولومنهالستالكتابةعتكفدع

(43النحل.1لقمون،لاكمر@آلذكر@@ذتلحا@غلتعالى@ت.اللهقال

هذاياانستفإن
)نوتتعن،فلاوالاوورعأوثيناوصدقافهمانفسكمن

أثكعرفتو)نتتعب،لافبالله!ولمذه@لرأيوالعصبيةالهوىعليكغلب

البهرج،ينكشفقليلفبعدمتك،فأرحنااللهلحدودمهملمخبطمخلط
الحديثفعلمنصحتكفقدبأهله،إلاالسيئالمكريحيقولاالزغل،وينكب
أوكتابفىإلاأراهملاأنكدتأهله؟وأينالحديث؟علمفأينصل@،
تراب!أتحت

اخرىعلومأتستدعيبهالمعرفهإذالفنون،كبقيةليسالفنفهذاإنن
انقلهالأثيرلابنطويلكلائمأعجبنيوقدله،خا@مة

قالفقدلأهميته،جميعه

أنإلاتحالى:اللهرحمه
أحاديطعلمالكفاياتفروضاصولمن

أمزومعرفتهاالأحكامأثلةثانيهيالتير@أصحابهوآنار@،ألتهرسول

يزحرالذيفاكزمانهثيتعالىاللهرحمهالدهبيقالمكذا4،الحما@1/تنكرة)1(إ

هدا،رمانارأىلوفك@لالحلم،
ديعزاتي

ينحتىالعربةزمنفيإنناكلهلمحلك

العايةاللهسالالعلم.طلبة



المعللثقافة

الشرعأوامربمتابعةنفسههذبمنإلابهيحيطلاجليل،وشأنشريص،

وآوضاغوقواعدوأحكاثمأصوذولهولسانه،قلبهعنالزيغوأزالرنواهيمما
إلىطالئهيحتجوالفقهاء،نوشرحهاالعلماء،ذكرهاةواصطلاحات

أصلهمااللذيفوالإعراب،اللغةمعرفةتقديمبعدعليهاوالوقوفمعرفتها،

الأشياء:وتلكالعرب.بلسادالمطهرةالثريعةلورودالحديث،لمعرفة

ساوألرجال،بالحلمكا
عماوأبهم،وأنساميهم،

لعلمواتهم،وفاووقترهم،

بمستندوالعلمروايتهم،قبولمعهايجوزالتيوشراثطهمالروافبصفات

و)يراثممالرواةبلفظوالعلمطرقه،وتقسيمالحديث،أخذهموكيفيةالرواف

ما
نقلبجوازوالعلممراتبهوذكرعنهم،يأخذهمنإلىوايصالهسمعوه،

منه،لي@ماإليهوالإضالةفيه،والزياثةبعضهوروايةبالمعنى،الحديث

والعلموالنازل،منهوالعاليوثرانطهبالمسندوالعلمفيه.بزياثةالثقةوانفراد

واختلافذلث،وغيروالسعضلوالموقوفالمنقطعإلىوانقسامهبالمرسل

وبيانووقوعهما،وجوازهماوالتعدبح،بالجرحوالعلمور@صقبولهفيالناس

وانقساموالكذبالحديطمنالصحيحبأقساموالعلمالمجروجن،طبقات

لاحاد،واالتواتربأخباروالعلموغيرهما،والحسنالغريبإليه@ا@إلىالخبر

ذلكوغيروالمنسوخوالناسخ
(2"

بينهموهوالحديث،ألمةعليهتواضعمما

جميعمنبهاوأحاطبابها،منالعلمهذاأتى@ارأتقنهافمنمتعارف،

رتبته،النهايةعنوتنحطدرتجه،الغايةعنتنزلمنهايفوتهماوبقدرجهاتها،

الحديث-بعلمتعلقت@)نوالمنسوخ،والناسخوالآحا@التواترمعرفةأنإلا

(1)
مقيم.عيرومردوالكادبال@طبوع:دي

لفمهأقحمفمن(2)
نمثكر،ماعا@أرثكرمايخضلولمالحدنج@أهلزمرةمي

حرحالأحاثيتليكل@عمد@ل@
وأساءأسمى،كيرعلىولىلها،نتاتحلالتدمات

الحدير،غايةدلكحدرواسوالحلماءالعرش.تتقيلقق@ربماعر@نادتمن

الأحكاممصاثومنمهممصدر@ال@ةالثرع،@يامميةلهالحديتعلىالحكملأد
شيءنفيأومنهالي@الةثيء@ل@فلدحالرالحرام،الحلالصحيحهامنيستنط

المححفاثهلسالا@يأمامحطرةتجحاتعليهتترتبأمرسها



-

@الف@ائدالعللالجامعدى

ذلثلأنإليها.يفتقرلاالمحدثنف@
الأحكاميستبطلأنهةالفقيهوظيفةمن

فأماوالمنسوخ،والناسخلاحادواالمتوانرمعرفةإلىفيحتاجالأحاديث،من

ويرويينقلأنفوظيفئةالمحذث،
سمعهما

فإنسمعه،كماالأحا@يثمن

الاختيار@في4وكماالفضل،فيفزيا@ةصراعهلماتصدى

بعدهجاءلمنوأبانوأطاب،تعالىاللهرحمهالأثيرابنأطاللقد

الصناعات.كبقيةلشتصناعةوأتهاالصناعقعلهذهالبضاعة

نعرفخلالهمنإذالحديث،علومرأس@العللعلمأننعلمونحن

عدلهونميزضعيفصمنالحديثصحيح
موقوفهمنومرفوعهمعوجه،من

الفنونإلىحاجتهمعالفنألمحواتجميعيحتاجوصاحبةمرسله،منومسده

مبياحجرابنالحافظقالالحديث،علمفيهاليتقنالعلوممنالأخرى

بهيقومولاوأدقها،الحديسعلومأنلاأغمضمنداوهوالعلل:علمصعوبة

الرواة،بمراتبتامةومعرفةواسعأ،وحفظاثاقبأنعالى@همأاللهرزقهمنإلا

هذاأهلمنالقلبلإلافيهبتكلملمولهذاوالمنون،بالأسانيدقويةوملكة

شيبفبنويعقوبوالبخاري،حنبل،بنوأحمدالمديب،بنكعليالأن:

إقامةعنالمعللعبارةتقصروقدوالدارقطني.زرعة،وأبيحاتم،وآبي

والدرهمالدينارنقدفيكالصيرفيدعواهعلىالحجة
لا

خفيأالعلمهذاجعلقدأمرالعللرجلصفاتتحصجلصعوبةإنثم
قالغيرهم،عنفضلأخاصةالحديتأهلأكئرعلىخفيبلكثيرين،على

خفيفنداوفوكثير:ابن
(3)

بغضقالحتىالحديث،غلماءمقكنييرعلى

(2)

@

أعلىالفقيهرتبةدإنالأخير،الأتيرالنكلاموعلى3،8-1/36الأصولهجامع
لالمحتتالمحذت،رتةمن

إليهاأضيف@ناوثوا@يروايةالحديتلعلمأحاطمن
اماالمقيه.فهوالاستحماط

يىفهوالفقهيتححلقوجاءالحديتعلميحصللممى
محدنأ.بكودأنالميهنرطب@بفقه.

2/7دالكشهفيوهوالحيكلاممنمقتسىالنصومذا7،2الظره.النزمة 1 1

@او.
777و / 4ر2 35

أتهعلىتجحقيقي
وفييسبصلمالأولالموصعفي

للعحنرسبهالثاني
حلافعلىصمةأونايىحروبراسم،انهاعلىمرفوعة)حف@هكلمة

البصربين=لن



الئحللتقافة
=

هذاتخقيق@ل@يهتديثماد@الجاهلعندكهانأبهذامغرفتناحقاظهم:

ومغوخهوسقيمه،الحديثصحبحبننيمئزونمتفم،الئقادالجهابذةالفن

والدنانيروالريوت،الجياديخنلمحصاعتهالبصيزالضيرفىئمئزكماوئستقيمه،

يظت،منومفمنكرناة،بمافاكيقطعكذلكهذا،يمارىلافكماوالفئوس

طرقعلىواظلاعهموحذقهمغلومهممراتبحسبيق@؟منومنفنم

ألفاظمقغيرهائشبههالاالتيجم@لىالزشولعباراتحلاوةوفؤقهنمالحديث،

"التاس

(2)

ثيالصبطمحوثةلكلسة@حا"وهكناوالكوفيين،
صالمصورةالخطةلسحتما

)18041(،رقمللمخطوطاتالعراقيةاللارفيال@حموظالأصل
وهي

متقنةصسخة

الاعث@لكتبثرتهليلصبطهاالحليعليأحطارقدكالهكئيرابنخطعليها

1الحت@شا 9 6 / مكدا:إ1
حمي

3أ@هاذكرسومالحل،أنهاعلى"
فالجملةأبلع،1

مستدماالتي
3

التج@علىتححالفحلمستدمااليرالجملةالثوت،علىتدل1

.15النحو@1/ةالطر

سىويى
منالحلمهمابنلللا.قراعديخرعلىمبيئالحدبتعلمانهنا

أملهكيرعلىوتحت@الضمدالصعربةولكىنقعجدا،واعظحهاتأصيلأالعلومأكنر

حاالياسأسندهماهوالكلاممذاعلو(فلك.قل
ا/العللا"مقدمةفي-3

3 8 الجهالعندالحديثدبنكارلاتالمهديلنالرحمىعد@لىالحميد-ط.9

كتابفيالنصانومذاد@لا@ه،الحديتسرفة1تيله.ايضأعهسدو(كهالته،

والحكمالحلوملحجامع
1ه 33 / وبتحقيقيالعراقةط.2

5 7 بتحقيقيكثيرابنط.9
سىولىيضا.(

دهيخاطبإنتاالخط@لهلاالحمية،علىمنا
لامن

يحن

يعرتخىللمتدىأيضأالخطابوهناأسراره.عوريدركرلاالحديث،صحة

لحيالح@قالباسالصالطابىلأحدوثتتهالصصمولة
"

الراويالأحلاقالجامع

2/3 8 لط.رالاعاءله،السسارمةطولبعدالقلو@ديتحالىاللهيخلقهسكللئم2

يفهملربمامهدى:اسقرليعلىمعلقأالصيععليالدكورالحبيبأحيأجادوقد

لارعحللدود@هكصالقلبفييحصلالعللعلمأنالمتقدمةالأقواللعضص

بلحوبحاجةوديقأخيأالعللعلمكانلمالكىتطحأ،مرادعيرالفهمومذاطب،

سوتويقنطرو@تةلكروجو@ةحم@وسمةطلب،كنرة
هوطأ-أرلأالله

كيفرا@لهاما.االكها@ةمنلوعأيحسهلاعدصأصحالقاد-لأولكترافر

.(203)الم@6الادمجلة."المللعلمنقرب

1الحديته.علحملاخنصار 4 تجحقيقي.9



-

@للفمائد@لعلل@لجامعفي

ستحدثحبنونحن
زمانأهللكلنقدرأنبدلاالفعللصفاتعن

إليهأشارماإلىالتنبيهمنبدولاقومه،رمانفلكلومقدرتهم،طاقتهم

وأهلبأقرانهإلاالرجليقاسلاةإقالانمدي@بنعليئالمتفنالحا@ظ
صأغلمسعيدمرة:فلتفلقدزمانه،

حفاد
فلكفبلعزيد،بن

بنيحيى

شقيانيقول:لامنهأرفعهوبمنالرجليقاسلئلاثعليهفلثفثقسعيد،

بنلعليوقيلشقبان؟،عندمماالنعبيعندكانشيءوأفيالحبي،منأغلم

أفقه@الكاإنقال:إنساناإنانمدينب:
أقي@لاأناعلي:فقالالزفرقي،ص

انمسيببنسعيدإلىالزفرقيأقي@ولاانرفريمآ،إلىمالكا

أئهبهذاننتفعونحن
أحديبرزأنالمستحيل-منوربماالصعوبة-من

بالاجتهادأمرنااللهلكنالمتقدمون،الأئمةأولئكبرزكماالحدي@عللفي

العالية،المراتبتلكنبلغلملوحتىالعلومتحصيلفينجذوأنوالتعلم،

ويقارب.يسددأنالعلمطالبفعلى

بالجملة-الحديث-علماءمصطلحاتيعرفأدالحلللرجلبدلاإذن

كتبفيالنظرإثمانضرورةمعالفن،هذافيوطرائقهمالعللأنمةومناهج

معالمقروءوتردادالفهم،جوثةمعالعلل
تامةدقة

العمليوالتطبيقالنظرفي
الرواةومراتبلأسانيد،اعليهمتدصرالذينالرجالوحفظالمستمر،

وطرقمعالترجيحوفرائنوالمعلة،الصحيحةلأسانيداومعرفةوطبقاتهم،

الثقاتومعرفة
ومعرفةوبلدانهم،ووياتهممواليدهمومعرفةالضعفاء،من

الزهريكأصحابفيهم،أصحابهممراتبومعرفةالحديثرواةمنالمكثرين
المدلسي@ومحرفةلأسانيد،اأشهرومعرفةالمكترين،منونحوهماوقادة

بعللالعارفينمنيكونحتىالأسانيد.منالمنقطعومعرفةوالمختلطين،
لدىالترجبححسنالحديق

المتقدمين،منهجاتباعإلىعديدةمراتيأشرتهدا-كتابيفيإني-ثم
ومنوالرضا،والغضبوالعلنالسرفي@اللهتقوىالمتقدميناتبحمنو)ن

للا.2(.العدد9ةالانمجلةالصياح،عليد.العللا.علمنقربكف"لا(



الممللتقافة

فيبرعمنسيرتتغ
أنوجدوالمعاصرينوالمتأخرينالسابقينمنالفنهذا

وفقهمممادتهتامةومراقبةوخفية،ظاهرةصالحةأعمالألهم
علىبهالله

فيالصواب
العظيم.المنهذا

والتفتيشالبحثفيالنفصوطولوالجلد،الصبرمنبدلاثم

والافتقارالذلو)طهاروالدكاءوالفطنةوالعدلالإنصافمعالوسعواستنماد

محمدقال@@ةالذهبيالحافظقالالله،إلىاللجأوصد@بالدعاءوا@لحاح
ب@

إلىالحديثصاحصيحتجيقول.خرزاذبنعثمانسمحثالحلبي.بركة

وديح،جيد،عقليإلىيحتاجنقصق:فهيواحدةعدمتنف@خمى،

لالصناعفوحذاقةوضبإ،
مع

الذهبي:القانلقلت-منه.تعرتأمانة

الحافظإليهيحتبمفالذيالحد@فيداخلوالضبطالديف،منجزءالأمانة

يكتبأنيكفيهسلفيا،حييا،ركيأ،لغويأ،نحويا،ذكيأ،تقيا،يكونأن

لاوأنمحللإ،مانةخم@المعنبرةالدواوينمنوئحضلمجلد،مائتيبيده

يتعتإفلادالاوتواضع،خالصيمابنيؤالممات،إلىالحلمطلبمنيفتر

"لخآقه:القئمابنوقال

ينبعثأنالمسألةبهلزلتإذاالموفقللممتيينبغي

الصواب،فلهمإلىالمجردالعلميلاالحاليالحقيقيالافتقارقلبهمن

ويفتحالصواب،يلهمهأنالقلوب،وهاديالخير،ومعلم
السداد،طريقله

فيلعباثهشرعهالذيحكمهعلىيدله
قرعفمتىالمسألة،هده

البابهذا

فإذاإيا@يحرمهلاأنربهفضلأقلمقأحدروماالتوفيق،بابقرعفقد

وجههيوجهأنفعليهالتوفيق،بشرىطلالعفهيالهمةهذهقلبهمنوجد

وهوالرسد،ومطلعالصوابومعدنالهد@،منعإلىنظرهويحدق

حكمتعرفديوسعهفيستفرعالصحابة،واثاروالسنةالقرانمنالنصوص

التوبةإلىباثوعليهاشتهدانبه،أخبربذل@ظفرفإنمنها،النازلةتلك

عبد@قلبفييقذفهال@هنوزالعلمفإنالثصذكرمنوالإكثاروالاشغفار،

أنبدولاتكا@أوالنورذلدتطفئعاصفةرياحوالمعصيةوالهوى

13/3@البلا@أعلامسر(1) 8



-

@للفعائدالعللفي@لجامع

المسانلأعيتهإذاروحه-اللهقدسالاسلام-شيخوشهدتتضعفه

إليه،واللجأبالثهوالاستغاثةوالاستغفار،التوبةإلىمنهافرعليهواستصعبت

منالصوابواستنزال
يلبثفقلمارحمته.خزائنمنوالاستفتاحعند@

يبدأ،بأيتهنإليهالإلهيةالفتوحاتوتزدلفمدأ،عليهيابعأنالإلهيالمدد

بحقيقةميادينهفيتلبهوساروحالا،علمأالافتقارهذاوفقمنأنريبولا

حظهأعطيفقدوقصد،
فقدحرمهومنالتوفيق،من

والرفيق،الطريقمغ

معأعينفمتى
بهسلكفقدالحق،دركفيالجهدببذلالافتقارهذا

الفضلذوواللهيناء،منيؤتبهاللهفضلوذلكالمسنقيم،الصراط

العظيم
"

الحنبلي:رجبابنالحافظالعلامةتلميذهوقال
"

صحةمعرفةأناعلم

وضعفهم،وئقتهمرجالهمحرفةأحدهما:وجهين:منتحصلوسقمهالحديث
وتداقصانيف،منكثيرفيثؤنواقدوالضعفاءالثقاتلأنةهئنهذاومعرفة

النقات،مراتبمعرفةالثاني:والوجهالنوالبف.أحوالهمئرحاشنهرت

الوصلفيامادالاسناد،فيإماالاختلاف،عندبعضعلىبعضهموترجيح

منيحصلالذيهووهذافلك.ونحووالرفع،الوقففيلاماوالإرسال،

بدولا@الحدبثعللدتائقعلىالوقوتممارسنهوكنرةلاتقانهمعرفته

أنالحديثبعللالعارفينمنيكرنأنيريدممنالزمنهذافيالعلملطالب

بدلابلوضحاها،ديدةفيئتعدمولافهل@،منيأتيلاالعدمهذاأنيعدم

لنعلمه
كبقبةبأسبابهيأخذمنمعرفنهويحسنبتعلمهعلمفهومقدمات.من

ابنعلل"@والتطبيقيةالنظريةالعللكتبفيالقراع@كثرةمنبدفلاالعلوم،

"ة4ايه.دالارنادافيالخليليفال(1)

يربحنع
والانقانالدبانةالأمر@لىمدا

الرجالفييتاتلتمعيصوطلهماويكتبالزتبومحرفةالرحالومحرفةوالحفظ
الحلساء،وعمرالنواريخ،يعرفنموالفيم،الصحيحببنفببز

أثوكمنبحرفخى
للثيوخا.ويعرفئدركلمسن
4/2ال@وقحبىا)علام)2(، 07-2 08.

4النرطي،علللثرح(3) 6 7 / 6وعنرط.4لملأ-2 63 / عد2
سام.



الممللتقافة

معينابنعللوإالمدينيا
الترمذيعللو"التمييز!و"أحمد!الإمامعللو""

والبزار@ودمسندالكبير"،
والشهيد@عضارابنعلل9

حاتمأ،أبيابنعلل9

الدارقطنيعللو"
به:وكتا"

."لتتغا"

الحديثنقادكبارأقوالتتتعالزمانهذاأهلعلىالواجباتأهمومن

والجوامعوالصانيدالعللكتبإلىبالرجوعوذلكبحئماالمرادالحديثعلى

المتقدمين،أقوالتقلالتيالمماخرينعندالتيالتخريجكتب@الىوغيرها،

للأخبارالأئمةإعلالاتلأنالحدبث؟عنيقولرنهاكلمةكلمنالاستفادةثم

فيقولونالمصيل،وعدملإشارةوالإجمال،واالاختصار،علىالغالبفيمبنية

"أو"فلانروايةالصواب"مثلأ:

وهم
عليطيتابعلا"أوفلانا

(3"

أو

أوفلانحديثيثبهفلانحديثأوبمهإلاالحديثيعرتلا"

حديثهذا"أوإسناد@لهلي@حدبث9أوحدي@هفيحديثخل@

فائدةأ
إلىدعتهمالتيوالأسبابالأ@لةيذكرونلاالأغلبالأعمفيوهم

الحدبئيةالصناعةيفهمرنأنايرإلىموجةالغالبفيكلامهملأنالقول.فلك

بحتاجونلاوكأنقموذكرها،للعلةلإماماإشارةبمجردالمراديدركونوالعلل،

القوم.لهؤلاءالعلمهذاأتفواأتهمأولكحالولسانإيضاح،مزيدإلى

الحكمهذاأسبابدراسةمنبدلاالنقادالأئمةكلامإلىالظربعدثثم

من
كئرةأنإلىالاشارةوتجدرله،النقادبقيةأقرالبينالموازنةئمالناقد،

ملكةالباحثلدىتكؤنإطلاقاتهمفيمرادهموفهمالنقاد،لكلامالممارسة

فهمإلىتودي
صحيحا.فهمأالعلمهذا

انظر:(1)

انظر:(3)

انظر:(4)

انظر.(5)

انظر:(6)

انظر:(7)

7القنيط@ذب 6 1حاأيابنلحكللانظر:(2).8/

3
(54).

4الايهالأ:دك@كابياجعةوعدص9(،2للأالناهبقالالعلل 9 لمأ.5)2

جبدأ.منالأ

.(185)المتابفهلالملل

2/4الرجالاومعرفةالحللفيلالجامع 1("34).

1لالكماطا: 1/6البرصاودفتح4،2 2 .(3070)عقب1

4الكفايقا." 1@الكما@ا:انظر:)مها.2 42.



-

@للفعائدالعللفيالجامع

سيخهعنراولكلماعددمعرفةالمعلل:تلزمالتيالمهمةالأموروم@

الأحا@يثمن
(1)

ماوكذلث
ماوهوالأحاديث،منالواحدبالإسناديروى

منالراوييسمعهلممامعرفةوكذلكداصحيفقاا،أونسختا@@المحدثونيسميه

قدفالراويةشيخه
لاوبالمقابلالأحاثيث،منمجموعةشيخهمنيسمع

أحا@يطمعرفةالمعلل:يلزمماأهمومنأخرى،أحاثيثثيخهمنيمع

عنناتجةمعلولةأحادياتأتيقدإذالباب،
شواهدالمتأملغيريظنهاخطأ

منهايثبتلاالتيالأسانيدمعرفةمنللمعللبدلاثمالباب،أحاثيثتقوي

بالغةعنايةذلكأولواقدالمحدئيننجدلذاش@ءة
(2)

الأحاديثلعضإنإذة

منإلاتردلا
علىأمارةنلثومئللصحتها،أصللاالتيالأسانيدتلك

الأحا@يث.تلكبطلان

والتأريخيفعالشرعيةجميعها:العلومفيتفننصالحلللرجلبدلائم

العلوم.منلهماوالمساعدة

فيالراويةهذهالعوضيمالكأباالثبئأخيعنهوسألتعليئأشكلومما
4احمدأالإماممشد" 7 /3 والطبعةالسند،تصحيحمعالرسالةطبعة(47120)4

5/3القديمة 51/0القاهريةالحديثداروطبعة9 حمزةشرح(02862)62

قال:فزة،)حدثاقال:سعيلإ،ننيضى@احذثاأحمد:الإمامقالالزين:أحمد

محقذ-حذثنا
تخررخل!وعنبكرة،أبيننالرحمنعبدعقسيرين-ابنيحني.

@بكرةأبيبنالرحالنعبدمقأقضلنفسيفيوفو-

قالبكرة،أبيع@

نجنحميدنفسيفيأفضلالحديثهذافييخيىعقأبيغيزقال:(3)اللهعبد
يومأفيتلوصنألا"فقال:بمئى،الاسخط@اليئ-@ج@أنةالرحمىعد

مذاإ؟

فسكتقال:أغلم.ورسولةاللةقننا:
فقال:اشمه،بغيرسيسفيهأثهظناحتى

(2)

(3)

2-2لملأا/الإمالهمدارلمعرلحةفينفيسألحثامداانظر@ي 86.

فيوالالعجابمسام،.@مم@2/5وعر،.@س2/2اقرمليعللالشرحانطر.
9الأشاسهلان / 1زحر،الذيالبحرو@10،2 2 93 /3.

المسند!راويإأحمد،الإمامابنمو
أله.عن



المعللثضافة

قننا:@لنحرإ3بيومألي@إ
أغلئم.ورشولهاللةقلنا:هذا"3بلد@يئ@@قال:نعم.

و@مو@لكمثماءكمالنذقال:الله،رشوليابلىفلنا:بالبلمقه؟أئي@@فال:

شهركمفيمذايومكمكحرمةحرلموألركمو@مر@ضكم
ألاهذاكمبلدنيمذا

قننا:"؟بتغتمل
مبفنيرتتهف@@لثتامد@لغائبليبلغ@شهد،لأ@لتهتمقال:نعم.

بضربكقارابعصينزجعوالاوقال:كذلك،فككمنه،لهلرصهومنيبئنه

كانفلفا."بعضرقاببعضكم
نجنجارلةحزقهالحقحرميئ؟انجنحرقيوم

الرحمن:عبدفقالبكرة.أئوهذافقالوابكرةأبيعلىأشرفواقال:قدامة،

بقصبم@.إليهمبهشتماعليئدخلوالوقال:بكرةأباأنائيفحذثتني

للشيخ:وكتت
فأجاب:.!@لعتمقلنا:الثخر؟بيؤمأليىالإشكال:"

فيالمحروف"
وآناثباتهدالنفيبجوابتختصلبلى(أناللغة

يرالمتواترمنوهذاإئباتاأوكاننفيأالخبرلتصديق)نهأ
اللغة،

فلاتحصى،لاوشواهده
قولهفيعباسابنعنالمشهوروصلنقل،يجتج

لكفرواهألن@قالوالوقال:أنهبلى،قالياثالست%ئبهمتعالى:
(3)

صردتوقد

استعملهاوقد)بلى(موطنفيعأ)ن@استحمالظاهرهاجدأقليلةشواهد

سيبويه
أكثرواختيارذلكفيالطراوةابنولحنهالكتاب،فينفسه

منصردماور@واخطأ،هذاأنالنحويين
تأولوبعضهمالنواهد.هذه

المشهور.علىجرياظاهرهاعنيخرجهابماذلكفيالوارثةالثواهد

(2)

مقرولاأممحرثأالميكادسواءببطاله،رصفيدبالمي،يحتصجرابحر@للى:

منالوسفى@كيتم@وأ@للىث@ل@يلىكشاثلمتعالىقولهالأولفمنالبالاستمهام،

1بقاريدألي@"ةالثالي

1الليبه@معيالظر:للى.لنقرل3 0 0 /1.

م@فقامالماقانل:تالللوإيحا@،رلنمي(المجرتصديقيعيدحر@لمم.

رالقامفال.ولر)بلى(،وتكديبه)@هأفتصحيقه
الا(وتكديبه)@عهافتصديت@ح@

2/1الليبا@غنيانظر..

.2/11اللبيبهالمغنيانطر.

لعصانطر
1اليهدمعيفيالرامدتلك 1 /2.

1البيبلمغنيانطر 1 /2.



=

@للفمايدلعلل@معفيلجا@

الكلامفييحصللمإنالمعنىعلىحملأفأجازهالسيبويهانتصروبعضهم

الجملةفيجائزةلغةنلكبكوفىأنفغايةالأحيربالقولسلمناولولبق

أتهشكفلاالمذكورالحديتوأمابالفصبحة.ولشت
لاوالنساخ،تغييرمن

روايةمنمعروتالحديثلأنالسغ.تغييرمنبلالرواة،نغيبرمنأقول

وهده)بلى(،بلفظترةعنسعيدبنيحيىروايةومنيرين،ابنعنقرة

للحديثالأخرىالرواياتإنبلوغيرهما.الصحيحينفيموجوثةالألفاظ

المسند@فهفي
)بلى(.بلفظكلهاسعبد(بن)يحىطريقغيرمن

المستبعدفمنكتابمنإلايحدثيكنلمأحمدالإمامأنومعلوم

يكونأنالمستبعدمنوكذلكنفسه،آحمدالإماممنالتغييرهذايكونأنجدا

أنأعلم-واللهلي-يترجحفالذيأبيه.كتابمنيرويكانلأتهالله.عبدافيمن

الخطاهذا
المتقدمنالرواةمنولي@المسند،نسخواالذينالشغمنوقع

رحمهموالثراح-
مالك:الموطنهذامثلفيلهمتعالى-الله

(2)

(3)

2/1اللبيبهفيفامابنفبهدا@@ل@ كلامجرىذلكوقال.1
فخطئا.والنخظىسيبويه،

1/7"الكمالتهذيب"ا@طر 2(93).

المتقدمين،الرواةمنولاأحمد،الإماممنويىالشغ،الخطأصانلقطعبل
5/3أحدالإمامأحرحهالسذكورفالحديث 9

قرفعنالقطاد،سحيدبريحيىعن

حمدص
بهداوالحديثبه.سكرفأبيعنبكرفأيسالرحمئعدعنسيرين،بن

أنعيرصحيحالإسناد
لي

وهيمنكرةعارةمتنه
لفطة

"

لاعتلانتقدموقددممم!

ليوحجننامالك،أليالبحكلامنكرتهاصعلىالحكم
لدنمنالرواةأن@لث

مدارهومرينرمحمدسالطرق،@قيةتخريجفيشأتيكماتوبعواقدسعيدبنيحيى
بالمعنى.الروايةجوازعدممنم@همنالمنهذاأملكدمحلومهووكماالحديث،

2ةالكمايق@"الظرة 0،6
1/5الترملياعللوالضرح همامطوا/924عترط.0

الإمامروايةغبرعلىنففرلمالحلبت.ففيشهور@نوتالحلبتأناحروأمر
قالعون،أنهمالوممصالرواةصاحةئبزئومماالمنكرفلاللفطةالمدكورلاللمطأحمد
5/4حمدأحرحه.(مقد 9

بلفط.سيرينالنعنقرة،عنالعقدي،عامراليطريقمن
القطاد،سحيدبنليحيىشابعةفدن@البل@!،

5/37أحصدأخرحه.@@قرةوتوبع
من

5/37آحمدوأخرجهأير@.طريق
4"أحسده/خرحه:و(عرن،النطريقمى

س

بلمظ.صيريىابنصرأشحث(عود،واس)أيوب،ثلاثتهم.أشعث،طريق



المعلللقافة

لكلمسوغعنويبحثمطلقأ،والنسغالرواةتصوبإلىيذهبفبحضهم

طريمةوهذهبهم،للظنإحسانابعيدا،الرواياتمنخالفهاماكانمهمالفظة

كالقاري.تبعهمومنالنروي،الإماموتلميذهمالكبنالدينجمالالنحوإمام

منالمثهورخالفماكلفيمطلقأالرواةتخطئةإلىيذهبوبعضهم

البركاتأبيطريقةوهذهاللفظة،هذهعلىالرواةاتفقلرحتىالعربية

والسيوطي.والعكبريالجوزيوابنلأنباريا

بصحةحكماتفقوافحيتالرواة.اختلاففيفينظرينوسط،وبعضهم

منأقوىليستاللغةإثباتطرقلأنةاللفظة
وحيثالصحيحة،الأسانيدهذه

هذالأنحكمالرواةاختلف
حجرابنالحاف@طربقةوهذهالرواة،تصرفمن

نظري!.ديغيرهايسوغلاالتيالمرضيةالطريقةهيلأخيرةاالطريقةوهذهوغيره.

ةقوتظهرومنهتعالى،اللهوفقهالعوضيمالكأبياليئكلامانتهى

علىلأ@لعبطولههذاسقتوإنماالعلوم،فيوتفننهقريحتهوجودةعبارته

منذكرتهوماالعلل،لرجلالحلومفياقفننضرورة
فهوالمطولالمنالهذا

والتوسعالتفننضر@رةتدركونهالعلل،لرجلمساعدواحدبعلميتعلقفيما

في
الفن.هذا

وكئرةالمذاكرفطولمنالعلملطالببدفلابدء،علىوعوثا

إعلالفيالعلمأهلمسالكلإدراكوالنظر.التخريجو)دمانالممارست@

رحب:ابنالحافظقالالأحاديث،
الممارسةطولمنالعلمهذافيبدولا"

ذاف@المذاكرة،وكئرة
الأئمةكلامفيالحطالعةطالبهفليكثربه،المذاكرعدم

فجاءسعيدبريحىطريقسرريالحديتأنالعشالرهمبكونيقطعومما

63البخاريأخرجهفقدالصواب،على / ع@(07ل@97
مسد@

سيجىعى

لمهقرفصحكيم،بنيحيىعن(3617)الزاروأخرحه.بقرفعنسعيد،

وفي
بخرةأخرىطرقأللحديتأنعلىالصرا@علىالحديتجاءالرراينكلتا

موضععلىاتتصرت
8/2الأشراشاتحمة"الطر.رللتومعمنها،الامد 83

3-4/432الرايقهو@هصب1(،1682) 0الحسند"أطراتو"2،5 7 / 61،)5687(

(93171)31/935ل@هرقهاوداتحاف



-

يللف@اثد@لعلل@لجامعفي

وغيرهما،المدينيوابنكأحمدعهتلقىومنالقطان،كيحيىبه،العارفين

نفسقوةفيهلهوصارت@يه،نفسهوفقهتوفهمه،@لكمطالعةرزقفمن

فيطايتكلمأنلهصلحوملكة.

العلامةبكلامأختملكنيلأهميته،الموضوعهذافيأطلتوربما

وهذه"لخلده.قالالحديتيق@الملكةتحصيلاسبابفياليمانيالمحلمي

هيدانماف@ل@،منئؤتوهادمالمدكة،"
الطدب،منطويدةرحديماحصاد

الرجال،أسماءوحفظالثيوخ،أحا@يثو)حصاءوالكتابة،والسماع،

ووفياتهم،الرواةةولا@وتواريخنهم،وبلداوأنسابهم،بهم،وألقاوكناهم،

منوسماعهماخر،إلىبلدمىوارتحالهموالسمع،الطلبفيوابتدائهم

منومعسمع؟وكيفسمع؟ومتىبلد؟كلفيسمعمنالبلدان،فيالشيوخ

عنهم،الراوييحدتالذي@الئيوخاحوالمعرفةثمكتابه؟،وكيفسمع؟

ومعرفةلتحديس،افيدتموعاتحديثهم،وقاتوأتهم،ووفيانهم،وبلدا

عليها،الراويهذامروياتوعرضالشيوح،هؤلاءعنالناسمرويات

هذاشرحه.يطولممافلثغيرإلىلها،واعتبارها
مع

علىالاطلاعسحة
الرواةبحواثدوالخبرةالتفصيلية،الرواةأحوالسائرومعرفةالمرويق@لأخبارا

وبمظناتوالكذب،الشاهلإلىالداعيةلأسبابوباوأغراضهم،ومقاصدهم
الخلل.ومداخلوالغلط،الخطأ

هذا
النفم@وامتلاكالفطنة،وثقيقالثاقب،والفهمالتامقياليقظةمع

الغض@،عند
والمخالف،الموافقمعوالإنصاتالهوى،معالميلوعدم

وغير

الأفذافإلايسلغهالمالمنال،عزيزةالمرام،بعيدةالمرتبة
و

فد

منكانوا
غيرهم،عنفضلاالحديثأصحابرؤوسصاروابحبثالقلة

سواهممندونإليهمالكلمةوأضحت
@ا

(1)
4الرمذي!عللالسرح 6 9 / 2/6وعر.@2 6 4@.

هسام.
1الحياثهالكت@(2) 2 8 /1.



التطبيضالقسم

@@@

@لثانم@لتهسي

=

ل!

@@@

التطبيقىالقسم

لهيتعلقوماالعللعلمعنتكلمتقددمتما
وهوتخصه-قضايامن

وهوللكتابالعمليالتطبيقبدآ@الان@للكتابتمهيدبمثابةطويلفصل

عنوافيشرحمعالعللأنلاجميعتفريعيهإذالكتاب،فيالأهمالقسم

العلة،تلكفرعياتلكلشاملةبأمنلةذلثعلىالتدليحثمعلة،كل
مع

النقاد.الأئمةقواعدوتطجيقالراجح،وبيانوالإعلالالنقدفيالنفسإطالة

وبيانالمتأخرين،صوالنقلالمتقدمين.الأئمةلأقوالوالشرحالنقلمع

عنللباحثينوعائدةفائدةكلالكتابليشملةالمعاصرينبعضنظروجهة

العظيم.الفنهذا

العلة:أقسام

تقع
العلة

فيتقدحأنفإماالإسنادفيوقعت@إناوالمتن،الإسنادلي

العلةوقعتإناوكذامطلقا.فيهماتفدحلاأوالمتن،وفيفيهأوفقطالسند

في

افيعلةا-

فيعلة-2
ا

فيعلة-3
ا

افيعلة-4

فيعلة-5
ا

افيعلة-6

هذا

سنال!

سنال!

سنال!

يأتي:فيماأجملهااقسامستةللعلةيكون

فيه.دلاتقدخ@

د

القن.@ونفيهتقدح

د

معا.المننوفيفيهنقدح

الإسناد.فيولافيهتقدحلا

الإسناد.دونيهتقدح

وليفيهتقدح
معأ.السند



-

@لف@اند@العللفيالجامع

نصيبالتيالعللعنوسأتكلموقدحها،محلهاباعنبارالعلةأقسامهذه

المشتركةبالعللمثلنأوأنواعها،المتنعللبدكرأنتينموألواعها،الإسناد

أتكلممابعدوهذاذلث،علىأمثالضربمعوأنواعهاوالمتنالإسنادبين
وأهميته.الإسنادتعريفعن



-

ولاأ

الإسنادعلل



-

و@صطلاحا:لغةوالاسنادالسندتعريف

ئدا@للف@لعلل@معفيلحاا

السند
الجبلمنقابلكماآشهرها:معاني،عدةعلىيطلقاللعة:في

حائ!منعلبهويعتمذإليهيخندماكلوفووالفغتمذ:السفح،ع@وعلا

معتمذاي:سنذ؟فلانيقال:ويخره،
(1)

داوفو:(2)جماعةبنالدينبدرقال
ال@دمنإمامأخوت

ماوهو
يرفعهالضتندلأنالجبل؟سفحعنوعلاارتفع

محتمذ،ةأيسنذ،دلانقولهم:منأؤقاتله،إلى
طريقعنالإخبارفسمي

الحماطلاعتمادسنداثافمتن
لأعليهوضعفهالحديختصحةفي

منفنقلعليهوزادعينه،جماعةابنقولالزركيوآعاد
الروايتماأدب@ا

@فيد@@
(4)

فيلأصلوا"وأعز@وهأصوعزوفأسندةانحديطأشندت"قود:
اتصالهانحديث:إشادمعنىفيكونالدهروفوالفسندإلىراجعالحرف

ببحضبحضهاالدهرأزمةاتصالالروايةلي
"

(3)

(5)

(6)

يي@والمقالصحاح،الا
او@للسان،،او"ال@،لأمحااو@للعق@،ا

لاح
)يسد(.ةما@"

ضحتدالتىعدألواللينبدرهر
ألحهسعدسإبراممبى

حماعةس
الحمويالكناني

"الرويدالمنهلمصنماتهمنمما،639)ولديسةالالعي،
سةتولىوعير@

(733@)-

ا@ظر
1الجر!الديل "الهجانودفكت7،8

02 /3الكامنقهاللررو@3،5

@

1/4الزركنىلأنكتو@3،0الحلاصقأ@ةراصطر3،5-29الروي!الم@هل 0،5

1/2رحر"اقلبئالمحرو" 92.

اللهعدضخندسبكرأبيالقاضيحم@دفو
كماحممربى

المقنعليا
"1/1 1

الصنددوالد@ريدآتهلايقالالدمر:الئنمد.@)سلأ"ماثةالعرسه@لسانلي

ألدأاانهلاأي.

@ه.ا/كنى!رلراك@ال@



علل

منأسند،المزيد:الئلاثيللفحلمصدرالهمزة-بكسرلإسناد-

رفعنهإفاإسناثاأسندهفلانإلىانحديثأسندتقولهم:

جمعفهوالهمزة-بفتحالأسناد-أما
الكتابوهوالئبت،بمعنىسند،

0الفهرست.بمعنىوهوالسند،المتصلةوالكتبللشيوخالحاوي 0

قاثلهإإدرقعهيثافىفيالوالإسنادلثأ:الجوهريقال

اثمتنطريقعنالإخبارهو

الحاجصابنثكرهللسندالمذكورلوالحدالسيوطي:قال
(6)

في

السبكيالدينتاحالقاضيقالمختصره
(8)

قال:لووعديشرحه.في

أولىلماكادانمتن،طريق

وسالعررالغالعرس@،واللسان@،لأثعا@او@اللعظ،والمقايي@ه،الار@انظر.

)@سد(.مادة

لأيسا،)االمحدني@!للسانانطر.

سإسماجلأبر@صراللغة،@مام
الالصحاحاكابمصنصالأتراري،الركيحماد

مأ393)شةثارهسطحمنترديأ@قاوماتيسابرر،سكى3الرحال،أكنر

@انظر:
الإنحماتاريحو@71/0،8اللاعهأعلاممير

0

128-2 وميات83

2/33لحاقاوالمرت@)393.(، 5

لصحاح!ا@
)سند@دةما

3الحلاصقهو@2،9"الرويالمهل@ا@طر:

المصري،نتماللويييوصب@سكرأبيعمرسلنعنادعمروألوالدي@ج@الالحلامة

توفيالمقحة،التصاليصصا@لأصولي،االخويالمالكي،الفقبه
ثأمأيلاسة

انطر@تارلح
لإنلاما

"3 1 9 2،5و.2يثا3الأعاد!و@رلياتثاهأ،للاوفبت0

5/2اللهو@شلوات 34.

.65:"والأملالرصولدمنتهىا@ظر.

بنعليلنالومابعند
الاحت،العؤرحنصر،أبوالافعيئ،البرالكافيعد

@ةتصاليمهمى

وتوليه@،727)سةرلدالبهرى!،التالعيةطمقاتو"الحوامع!حمع

.(5771)سة

2/4الكانةا@ا@وراطر: 2الل@س@6/والذلموات2،5 ا.مملا/4لأعلالأوالا2،1

2رحرااتذفيالصحر" 9 3 /1.



-

ثللفعائد@لعلل@ي@لحامع

المتنطريقحكايةفهوالإسناد:وأما

معنىفيتقاربانلأنهماواحد.معناهماوالإسنادالسندأنيبدووالذي

عليهماالاعتماد

لثيءوالإسنادالشديستعملونن"جماعة:بنالدينبدروفال

واحلإ،

منأعمالإسنادكن
الموصلةالرواةسلسلةعلىيطلقفالإسنادالسندة

قائلهإلىالحديثعزوبمعنىويكونللسند،مرا@فأبذلكفيكونالمتن،إلى

3فهوأ

بينهنقلهعلىتتابعواالذينالرواةالرجالمنللخبرالناقليذكرهمافهو

بصيغالحديثمنتهىوبين
قسيمفهوراويين،كلبينيذكرهاالنيالأداء،

الحديثمنوقسمالمتن

هنا:الإسنادأوبال@دالمرادو@لخلاصة:
انقلوالذينالزواةسلملةهو

قائله.بهيبغواحتىالاخر،عنواحداالحديط

الاسناد:أهمبة

الإسنادبسلسلةعليهاومنالإسناد،ثرفالأمةهذهشرف@اللهإن

وقذالسابقة،الأمممنلغيرهاوليىالأمةلهذهفاضلةخصيصةفهووانصاله،
محضدإلىانخطيبأسند

الأمةهذهأكرماللهإن"قوله:المظفربنحاتملن

لأحدولي@بالإسنا@وفضلهاوشرفها
وحديئهمقديمهمكلها،الأمممن

هيانمادإسناد،
صحف

ولي@أخبارهم،بكتبهمخلطواوقدأيديمفي

بينتمييزعدهم
مماوالإنجيلالتوراةمننزلما

وتميزأنبياؤهم،بهجاعصم

بين
الأمةوهذهالثقات.غيرعنأخذواالتيئالأخبارمنبكتبهمألحقوهما

عنوالأمانةبالصدقالمئمهورزمانصفيالمعروتالثقةمنانحديثتئصقإنما

.22ةالنطر،الئرهةالطر:(1)

3الروي،الح@هل"(3) 0
0.

@الظرةلكأ

انحدنهتيير@طلح

3صقا:لخلا@انطر:ا(2)

لاشالأ.)االمحذفيااللانانطر:(5)



الإسنادعلل

الأحفظيعرفواحتىالبحثأشديبحثونثئمأخبارهم،تتناهىحتىمثله

أقلكانممنفوقهلمنمجالسة،والأطول@الأضبط،والأضبطفالأحفظ،

منيهذبوهحتىوأكنر،وجهأعربنمنانحديتيكبوننثممجالسة.
الغلط

نعمأعظمفهذاسعدا،ويعدوهحروفهضبطواووالزلل،
هذهعلىتعالىالله

"الأمة

لثمأشياءبثلاثةالأمةهذهتعالىاللهخصق)2(:إالجيانيعليأبووقال

والإعرا@إوالأنساب،الإسناد،الأمم:منقبلهامنيعطها

ةوكثرلة،الطاثمةهذهوطلبالإسنادلافلولااليسابوري:ائحاكموقال

فيهوالباعالإلحادأملولتمكنالإسلام،منارلدرسحفظهعلىمواظبتهم

بوضع
الأسانيدوجودعنتعرتإذاالأخارنف@الأسانيد،وقلبلأحادبث،ا

حذثناقال:يعقوببنمحمدالعباسأبوحذثناكمابترأ،كانتفيها

بنالعباس
قال:الأسود،ابيبنبكرأبوحدئناتال:الدصريمحقد

(5)

.(7يلأانحلفت!أصحابشرف"

برالحي@عليأبو
بنئحتد

وبصيرأانحليت،يربماماكادالجبالي،أحمد

منهامفيدةكبلةوالألا@،والئعرلالعرلة
"

سأ،27)سةولدالمهمل،تقييد1

وتولي
ث@يما@سة

2/1الأعيادالرلياتاسظر 1@ما/4اس@ا@،والتكرة9،5 2
@ورال@صا،+4و

3الجنان! 6 /3-37.

2:"التحدبثلقواعد 01.

للشالعيالأما"بكتابحلتالأموي،الحمسألرالأصم،يوس@ب@يحفربئحتدش

معوالرواية،الرحلةك@رنقةوكانالرليع،عن
توميالأصول،صط

3للامة هأ4

87الأشساب@هانطر: / 11-8 1/4البلاء5أعلاموالسير9،1 اترالئدر2،،

@2/73النمبا

بنتجم@المضل،أبوالحالظالإمام
لنئحتد

حا
ال@غدادي،3الدصريواقدبن3

بيمولى
ما

،3
امأ،85)ةولد@أحدالامامعنروىالسصنعى،الأنجاتأحد

سه271)شةوتوفي

الظر
"

4/7"الكمالدتهذب 3لا5 12/5البلاعاأعحميرود@2(،1 2،2

3لهولالنفرب 18).



-

@لفمائدي@لعللفي@لجامع

حذننا
قال:بقيفحذثناقال:الطالقانيإسحاقأبوعيسىبنإبراهيم

عتةحذثنا
وعندهفروة،أبيبنإسحاقعتدكانأنهحكيمأبيبن

قالجمفه،اللهرسولقاليقول:فروةأبيابنفحعلقال.الرهري،

احرأكمافروة،أبياب@يااللهقاتلكالزهري:لهفقالعوناللهرسول

ألاالله!على
(3)

ولاخطملهالي@بأحا@يثتحذثنا3حديثكنسند

أزثة
(5)

"

(3)

)،(

(6)

تدممرو،نريلالطالقالي،أبو@محاقمولامم،الاني؟عشىلنبمحاقسبراميم
لمروتولحيوكيرمما،"@الغرسوكتابالرؤيا""كتا@صصلها،وحلتادلغد

سة

(5215)

@نظر.

1/9"الكمالتهدبو@6/2،4ا"بحدتارلخ لإضلالأ.اودتا@مغ)141(،9
51-5 هأ215)و@يات2

عتة
الطمراني.الأرث@يالاميالعماسأبوالنمصاني،3الممدالىحكبمأبيلن
93الكما@هنهديصا@طر@امأ.47)سةبصورماتبخرأ،يحطئصدوق / ولا5

ى.427)لتقرباو")0634(،

مىالمطرعديوقع
مىرالضحيحتحري@،ومرلاإ،1العلميةالطعة

صسحتما

حرماسطبحةومنبغدا@أوقافمكتمةفيالمحمرطالأصلعىالمصورةالخطة

تجو"الحر@ا،لان"الجرلهيقادانلإفيالحلوفرحطامحمعالحطم
ثةماوس!لرا

)حطم(.

هاليرتم

ماوالرمامشد@فالزمرمأيزمه
رم

البعبر@رممتزمة،والجمع(لص
لومعأ.ماتالعروسائعوإالعرسهلاد"حطئه.

القصةومدهحرم.ابنط.(11)والعلميةط.6."انحدنتعلوم@مغرلة
لي

1/1المحروجنا1 3 1
1و .12-11والاستملاءاالإملاءأد@و"3،2

برسفيانقال@دالمعنى،هذاسحوالزهريقد@ردصتنيه:
الرهريحدث"عة:

سلمللاالسطحأترقىلفال.إيسا@بلاماتهلهلقلتلحديتيوما
حامع)ا"3

فلهقليلة،غيرمرملاتللزمريسجدالحمليالتطميقفيلكن9(،5-58التحصيل!

للا(،لها02-93371)الأشرا@هنحفة1حدلاونمالودأرلعهالأرلعال@@ى
لقدالزمري،مرسحتليتكلمواقدالعلمأهلأدسجد

عدمعلىالئمفعيسص
في)كماقولها

@

كماحاتمألوقالوكذلكى6التحصيل!حامع
لحي

@

لالهالعلل!

اش)@ريخعيرمامرصمنسرالرمريالمرسلالقطانيحيىوقال.(573)
58/2عساكر! سفعله.تولهخالفتدالزمرييكودوعلى@لك(71



علل

بالغةاهميةمنللإسنادماالأول-الصدرمنذاثمحدثؤن-أدرك

العدالةأبحاثفيومرتكزهاالأساسيةدعامتهاهوإذالحديثي@،الصناعةفي

والضبط.

منإلاصحيحانقدأانمتننقديمكنلاأنهالمحدئؤنأدركوكذلك

صحةفلاالنقلة،والرواةالإسنادحلقاتومعرفةالإسناد،فيالبحثطريق

إسناده.بثبوتإلالمتن

لناصزثوهماهوبالإسنادالمسلميناهتمامعلىمثالوأعظم
التراثمن

الرجالكتبفيعلميةثروةمنللإسنادسخرواوماالهائل،الكبيرالضخم

إلىالتوصلأجلمناثحديخث،علمفيجدأمهمالإسنادفيوالبحث

نظامثتدالحاجةتزثادكلماإنهإذالصحيح،غيرمنالصحيحاثحديثمعرفة

بنظامالاهتماماشتدبم@روالنبيوفاةبغدالحديخثانتشرفعندماالمراقبة،

مقارنةإلىالالتجاءكثريظهرانوالنسيانالسهوبداوعندماالإسنا@

لاإثهإذثانمحدثيغعندمعروفامألوفأالمنهجهذأأصسححتىالروايات،

الإسناد،فيالبحثطريقمنإلاالقويمالسليمالنصإلىالوصوليمكن

صوالطرق.الرواياتبينفيماوالمقارنةوالموازنةوالنظر
سرندركها

أؤإسنابفييحثونأؤينقرونالآفاقفيجالواإذبصانفحدثيةاهتمام

الاثأس@طبفيالرحلة@@وكتابمخالفة،أؤمتابعةأوعلةعلىبقعون
(1)

نلث.علىشاهدخيرالبغداثيللخطيب

النبويةالمعجراتمنمعجزةوانثارهالأسنادوتداول
(2)

إليهاأشارالتيئ

منكمإيسمعمفنويسمعمنكمويسمعلالقسمعونقوله:فيعيه@هالمصطفى

العلماءأنجرمنلواثوأنخطبليهجمعبابميليفريدكتابفو(1)
منرحلاتهملي

علىتدئلوانارلأحاديتالكتا@صدروتذ@لكأشهوماالواحدانحلبتأجل

9عامالأولىلطبعتهبيروتفيالكتابطعوقذفيه،وترعبفلك 7 5

ثارفيأم

عتر.الليننوردةبتحقيقالعلمةالكت

الملتصإلبفيةا@طرة(2)
"

23.

في=والرامهرمري)29(،حانواس3(،ملألاثاودوأبو1/13،5أحمدأخرجه.(3)



=

ي@لفعالد@لعلل@لجامعدي

لماوفلكبا@زأةوأنرأالمسلمبنعندكبيرةأهميةسنادل@إننم

أدلةثانيالريفالنبويالحديثإنإذبالغة،أهميةمنالبويةللأحا@يث

نبينا@روسنةمنالضاعتبهالفحدثينواهتمامالإسنادولولاالرع،أحكام

إذنوسقيمها.صحيحهابينالتميبزاستطحناولمامنها،لي@مابهاولاختلط

فمدارضعفه،أوالحديثصحةمعرفةهيبهوالاهتمامالاسنادلواسةفغاية

"عياض:القاضيفالإسنا@صعلىغالبأالحديثقبول

مدارانأولااعلم

:(2)الأثيرابنوقال"اتصالهويظهرصحتهنبنفبهالإسنادعلىالحديث

9

صحةتعرفوبهالاعتماد،وعليهالأصل،هوالحديثفيالإسنادأناعلم

واصطلاحهالإسنادأوضاععننفبسأكلاماوذكروسفمم@الحديت

لطهاوشر

2له.انحدنشه،علرمالشرفةوفي1/9،5رالحاكم)29(،"الماصالسحلت" 7

واليهقيحرم،ابنط.ى9)والملميةط.
01/02 5

وفي
6/5له"،الدلانل" 3،9

العلمابيادالجامعفيالبرعدوابن)07(،انحديشااصحابالنرتفيرالحطيب
2/1و1/،5 ديعاصوالقاضي5،2

@

1الالمعا: 0

صالأعمثى،عنطرقص

ا"نجد
التميكدبن

مرفرعا.بهعاير،ابنعىجير،بنسجدص

لمذا:24ةالملتس@ا@مفيةفيالعلانيوقالالسبي،يتعقهولنمانخاكم،رعححه

."الأعمن@حلضتسحسنحلغت

كماالبراروأخرجه:
ير

دالسحذثفيرمزيوالرا@4(،1للالأستارااكنف"

فيلطراليوا)19(،الفاعل!
@

علومةدمعردفيوالحاكم)1231(،الكبير"
6الحليشا أصحاب@فرفليوالخطبحرم،النط.(105)والحلميةط.0
(69)اننشا

منوبمعشكموئمعلقمحهنللفظ:قي@بننابتحديتس

لنتجليضهدعن@لمن،يجهنسكقومنلكبندمنياقىئممنكم،جمسحون@تنين
ئالر@ه.

ا
لإلمع

"1 9 40.

ابنالسعاداتأبواللينصدالعلامةالياني،الكريمعبدسضحتل!بنالمبارك
"مصماته.مىالموصلي،3الجرريالأيخر

سنةولدودالنهايقه،الأصولاجامع

مأ،544)
هأ606)سنةوتوفي

4/1لأجمماد!اويمات1الو 4،1
7:2لإنلااتريحو 2 5-2 2 6يلاونجات6 مأ،0

.4مه/21البلاء!أعلا3سيرر@

1/1الأصول!جامع 09.



علل

البغداثيالخطيبوأسندالمتقدمين.عباراتمنمقتبسالمعنى

فبأفيسلاحمعهيكنلمإفاالمؤمن،سلاحالاسناد9ةقالالئوري،سفيانإلى

ش@ءيقاتل؟
"

الحجبمبنشعبةالحديثفيالمؤمنينأميروهذا
(2)

ئعلمإئما"يقول:
الاصنادإبصحةالحديثصحة

اللهعبدوقال
منلقالالإسنادولرلاالديخ،منالإسناد9المبارك:بن

الذ@كمثلإسنادبلاديخهأمريطلبالذ@مثل"أيضأ:وقالشاءماشاء

سندبلاالعلميطلبالدي9@ه:الثافعيوقال"شتمبلاالسطحيرتقي

يدريإلاوهوأفعى،وفيهح@،حزمةيحملليلكحاطب

مابم@روالتبيإلىينضافلاأنأجلمنةمنةبدلافالإسنادهذاوعلى

انحديث.لقبولأصلأالإسنادنجعلوهنافعله.أوقولهمنلي@

منيتحصلأسانيدلهأونظيف،إسنادلهيكنلتمإذاالحديطيقبلفلا

أعظمفهوإليه،ينسبعمنصدرقدائحديثهذاأنإلىالاطفنانمجموعها

يمواكيالتدوينعهدإلى@الضحابةلدنمنناستعملهاوسيلة

مته.لي@ماعنةويبحدوا@،النبيحديثعنالخبث

أهميةمنلذلكلماالواحد.الحدنجثأسانيدلجمعالمحئثوناهتموقد

عنصدرإناالخطأ-ببيانكفيلالطرقفجمعالحديثي،النقدميزانفيك@رة

المدينى:بنعليقالالرديء،منالجيدالإلساديتميزوبذلكالرواة-بعض

.
.(81)انحلإيشاأصحابثرت

البصريتتمالواسطي،بسطامأبومولامم،القكي،الوردبنالحجاجبنشعبةئر

صأولوفرالحديخ@فيالمؤسينأيرفويقولالوريكانمتقى،حافطثقة

س@و@الرجال،صبالعراق@نى
اهأ.60)سةمتعابلا،وكارالة،

2راللحاش@1/الأسماءشهديبانظر: 44-2 2@ما@شلاء!ا-والسيى4،6 2

و
2 .(2790)لنفريباولا2،7

5الئمهيد" 7 / 11.

مقدتإ
ئنلمصحيح

ا.@."اعا@و@7(،ولالحدي@هأصحا@شرفوإ1/1،2"

.55،/1الفدير"ليصيلأ(.(79)الحديتأصحا@فرت@



-8 @ئم2
@للفعائدالعلل@لجامعدي

خطؤطيتي@لثمطرقهتجمعلمإفاالبابلا

إذلبعضها،النصوصتفسيرفيستفادةأخرىفائدةالطرقلجمعإنئئم

وتأتيانحديث،منجزعأيرويأوالمعنى،علىيحدثقدالزواةبعضإن
أحمدالإمامقاللذااخرةسدفيالقية

تجمعلئمإفااثحديث"حتل:لن

بالمتنيقيدلاهناوالتفسيربعضا@اسعضهيفسروالحديثتفهم@لئمطرقه

أومبهم،راوالتكراربوساطةفسرفربماالإسنا@إلىيسريوإنمافقط،

التحصيل.جمةالبابهذافيوالفوائدمدلح،تدليسنمت

تبينطرقهجمعتإفاالحدي@":(3)العراقيزرعةآلوالحافظوقال

@االرواياتبقيةونتركبروايةنتمسكأنلناوليسمثمعالمراد

وهوو)سنا@ا،متنأالغري@الحديثالطرق:بجمعأيضا-ويعرف-

هليعرفثتمومنالصحابيئ،دونراوبهتفردأوالضحابيئتفردءائذفي

مقاصدلهدانماعبثأيكنلئمالأسانيدفتكرارمجروح،أوعدلالمتفرد

كتابهديباجةفيمتلمالإمامقالالصنعة.بهذهالمشتغلوريعلمهاوغايات
لا

أسندماجملةإلىنعمدإنادالماةالضحيحالجامع
محج@مااللهرشؤلعنالأخبارمن

انإلاتكرار،غيرعلىالماسمنطبقاتوثلاثأقسامثلائةعلىفنقسمها

(3)

@

المهانحديخت.علمأنلاوالمحرفة)2561(،الزأوي،لأخلاقأوومع
شحقيقي،

1/2والدكرطالتصرهو@انرح 7 5
لحمقى

@

(1651)الزأوي،لأحلاقالحامع

أحمديرعةأبوالدينوليالحاثطالعلامةالإمامفو
الحسينبنالرحيمعبدبن

فماثودبالمعواللهلهولكرمأ،762)شةولدالالحيئالمصريالأعلالعراقي
8للاتوير@سةحياتميفير@زسحدأ،لأليهراتثعالحوالي، هأ،2

تصاسيثه.من
تكملةو"الأطراس@اموط4ات@ال!@

رواةد@فيالتحصجلتحفةو@التثريهطرح
ما.وغيرسيلالمراا

2."الألحاطودلحط4/8،0شهةفاصيلابرألالعبفهدطفتاسطر. 8،4

اللامعالضوءو@
"3 6 3المحاصرماحسنو1،/ 6 3 لكتما@ومقدمتنا1،/

النرح
.1/34والتدكرقلأالتمصرة

7/1ال@ريبهلطرح 81.



الإسنادعلل

موضعيأتي
إلىيقعإسنادأؤمعنىزيادةفيهحدياتردادعنفبهيستغنىلا

هناكتكونلعلةإسنادجنب
(1)

@ليهالمحتاجالحديثفيالزاثدالمعنىلأنث

سنوصفنامافيهاثذيانحدبثإعاثةمنبدفلاتام،حديثمقاميقوم

أمكن،إذااختصارهعلىالحديخثجملةمنالمعنىنلكيفصلأنأوالزياثة،

"أسلمفلكضاقإذابهيأتهفإعادت@جملته،عسرسربماتفصيلهولكن

سأتحدثفإنيهذاتمهدإذا
فيالإسنادعللعن

النحووعلىأنلاستة

الاني.

@هع@هع@

علتها،لييىالمعلةالأحاديتلعضيسوقأتهملمالاماممنهحمىآنيعلمومه(1)

عن

م
أحس@وماألمحقميماالب@لرحمهعلتصقكش@الصحيحعلىالمعلعرضيق

@مقدمة(2)

مسلمصحيح
"3 /1.



=

يللفالائد@لعلل@لجامعدي

ل@ا@إيي-

6+
النوع

الأوإنقالضدا
الإسناد+

أ@
ابلقطع@

بعف@منالجرمأجزاءبعضإبانةلغة:
اليءةوالمنقطعفصلأ.

يسمعلمراوالتابعيإلىالوصولقبلفيهالذيالإسنادهوو@صطلاحا:

الإسنادومنهمبهمأ،ولامعينالامذكورغيربيهماوالساقطفوقه،الذيس

وقالغيرهماأوشيخأورجلنحومبهمبلفظرواتهبعضفيهذكرالذي

"النووي:

وغيرهمالبرعبدوابنوالخطيبالفقهاءإليهف@بالذيالصحيح
ماالمنقطعأنالمحدثين:من

انقطاعه،كانوجهأيعلىإسنادهيتصللم

كمالك،الصحابيعنالتابعيدونمنروايةفييستحملماواكثر
ابنعن

عمر،
(3)

صحيح،وهذا"فقال:الجديعاللهعبدالثيختعقبهالقولهذا
لكثه

لامثلاوالتابعينالتابعين،أتباعتبعبينفيماالانقطاعفصورةقاصر،
تندرج

@ونها"طبقةفيالانقطعوكذلدهذا،في

يتصل.لاماكلعلىفأطلقوهالمتقدمونتعريفهفيوتوسع

ماثةالعر@!لسان"
)قطع(.

فيالصلاعال@لقله
"

الحديا.علمأنلامعرفة

الحديف.علوملمعرفةفيالمحقطعالحاغححل
فهمامنهاالأولأقسام.ئلاثةعلىحزمابرط

بسنادفيباسمهاقصريحس@د@ردفيسهمرار

رروايةادالأ@يريكرنأن"فقالالمنفطع،
ا

موضعهوالذيالتالعيبلىالوصولقلالحليت
لهبقالإنمامرسل،الحديث

مقطع،.
2الالندرج@1/معالمطبوعالتقريب@@ 07-2 08.

"
9الحدلشهعلوملحرلر 0 9 /2.

1 3 2
وقدالحاع،عنبتحقيقي

27-2 (50)وقبلالحلميةط.8

يخهماوالانييسم،لممهمراو

منالنالتالنوععر@3تخر،

يرويالديمنيسسعلمو
عه

منالنوعلهذايقالولاالارسال،



حنقطلعاناو.رلم@محلل
=

اوالصحابيكلامبهيرادالمقطوعبكونالمقطوععنالمنقطعويفترق

الإسنادفيالبتربهيرادوالمنقطعدو@عمنأوالتابعي

منها:بأمورالانقطعوئعرف

وهونفسه-الراويمن@لدويقعالسماع،عدمعلىالتنصيصا-

اللهعبدابن)يعني:عيدةلأبيقلتمرة:بنعمروكقولقليل-
مسعوثأ:بى

لا".قال:شيثا؟أبيكمنتذكر"

عنهروىمنتنصيص-2
من

ميسرة:بناللهعبدكقولالثقات:

عباسابنمنيسمعلملاالضحاك

والنظر-الاسنقراءعلىبناةالجهابذة-منالعارفالنافدتنصيص-3

السماع.اواللقاءأوالإدراكعدمعلى

كانفإنالتلمبذ،ومولدالبخوفاةبناريخالسماععدميعرف-4

فهوالسماع،يحتمللاسنفيصغيرأكانأوالثيخ،وفاةبعدؤلدالتلميذ

عنخدثتالراوي:كقولالانقطاععلىتدللرينةبرجودئعرف

عنبالروايةمعروتكيرالتلميذبكونتقيدوهذهللان،عنأخبرتأوفلان

هناالكلاملأنالثيخ.
لاالجملةجثمنالتخعنالتلميذمروياتعن

من

حيث

التلافي.عدمعلىقريةيكودبماوشيحهالراويبلدبافنراقئرف

الرجالكتببمراجعةتدركلأموراوهذه

أنلا:الانقطاعموضعحسبالإسنادفيوالانقطاع

السندأول@يالانقطاعكانذاف@
سمي

السداخرفيكانو)نامعلقأ،

والطبراليوالحميديالامعيك@مفي)المقطوع(هالمحقطعالتجيرصرحدقد(1)

1ةالحديئهعلمأللاسر@ةانظر.الأكرين.استعمالحلاتعلىوالدارقطي 1 9

2ر:2/1،4حجر"ابنودهكتبتحقمي، 9 5

تحفيقي.

@انطر:(2)
2/9الحديتاعلرمتحرير 13-9 19.



-

يللفالالد@لعللالحامعمي

سميواحدأالساقطوكانوسطه،فيكانوإفامرسلا،سمي
اذادمنقطعأ،

سميالإسنادوسطمنرجلينسقوطتوالى
علىلارجلانسقط@)ذامعضلا،

مقطعأالسنديكونالوالي،
موضعينفي

رجل،سقوطفيخشىثبالسمعيصرحلمالإسنادفييكونوقد
الانقطاع.حكمفله

انقطاعاالإمنادفيمبهمرجلوجودبحضهموعد

الضعبف،فمنها:الضعف.منواحدةدرجةعلىلشتوالمنقطعات

ماومنها:
أوأولهفيالانقطاعمنايسرالسنداخرفالانقطاعضعفاثأضدهو

عنيدلحمنوندلي@اننبن،سقوطمنأيرواحدأالساقطكانو)@اوسطه،

الضعفاء.عنيدل@الديمنأيسرالئفات

الآتي:النحووعلىأنلا،خمسةفيالانقطععنأتكلموسوف

التعلبق:ا-و

حذفماهوالمعتق:-الحديق
راويانأوواحدراوإسنادهمبتد!من

ذلككلالإلسادجميعأوأكثرأوثلاثةأو
بهذامعلقأ.يسمى

قطعفيلاضتراكهماثالطلاقأوالجدارتعليقمنمأخوذلالهالاسم،

(2)

(3)

1
9الحديشاعلمأدلامعردة 2

1و 2 7
1و 2 8

لتحقيفي

كما
2."ليتاعلهممعر@ةديإالحاكمعغ ابنط.(50)وقلالحلمةط.8

فيوأليهفيحزم،
@

3/333الكرطالنن
4،/4و

7/1و 3،4
تقييدفيإرالحياني

1الحليشه.علمأنلا@معر@ةفيالصححوابر"7،8-7ما/3لأالمهمل 3 2

2/15لنكترقارن،@تجحقيقي 337-336و:6
9،4الروي!:والالسهلتجحقيقي،

1المراندعررو@ 1:"التحصيلسمعفيالحلانيوقال0؟2 0 ة8

لعدمالمنقطعحكمحكسهولكنمتصل،ولحرهرجلعنالراويقولأن@والتحقيق
بمه.الاخجع

9ةالحديهعلمأللاالمعرلةانظر: 2
الالدرس@معالمطبرعوالالتقريبهبتحقيقي،

1/1 الحلاصقار@7،1
0

4،7
7الميوطى،:ألفيةوالاترح سحسد9

الديخمحيي
عدالحمبد.



الانقطلعةنا،ر@علل
-

@يتعلقمثلأالقصيرةفالسلسلة"الاتصالإ
طرفهامنمتصلةفتكونالسقف

"المعلقالإسنادشأنوكذلكالأدنىطرفهامنمتصلةوغيرالأعلى،
(3)

بصيعةكالبخاري-المعلق-يرويهبماالتعليقاسمالقدماءوخص

فييستعملوهفلموحكى(،وثكر،ونهى،وأمر،وفحل،)قال،مثل.لجزم،ا

@للمجهولبالبناءوئحكأ-وئدكر،وئقال،)يروى،مثل:التمريضصيغ

المزي؟كالحا@ظبه،المجزومغيرفيالتعليقالمتأخرينبعضاطلقلكن

فيأصردحين
منالبخاريصحبحفيماداالأطرات@ا

التعليقعلامةوعليهذلك

تعليقأالبخاريأي:)خت(

والنوويجماعةابنقالهالجزمبصيغجاءماعلىالتعليقوقصر

لوجوه:فاسدوهووالسخاوي

صنغيخالفأتها-
وبعدهم،قبلهمالأئمة

عليأبوالحافطحاولفقد

فيالمعلقاتوصلالمازرياللهعبدأبوبعدهومنالغساني
"

مسلمصحيح
@ا

داغررفصنفالعطارالديئرشيدخلفهمائمتتمالمالمحاولتينأنغير

جميعفيهوصلالفوائد"،
يجدهالعطارلأسانيدوالمتتعمسلممعلقات

تمريضه.أوجزمهإلىالنفاتدونالمعلقاتوصل

البخاري،معلقاتلهوصلدا،التعليقداتغليقحجرابنالحافظصنفثم

النرط.هذانترطولم

الذيوهوالمعلق@اوأمابقوله:الص@حابنإلهفصمايخالفأثه-2

اكثر...آوواحدإسناثهمبتد!منحذت
@

(9)

ولاتقيدواب،بمايتقيدلخم

)التحليه"المحدثب@دلساد(2).49:"الرويالمنهل@(1)

@9الرويإ:المهل@انظر.رر()التعليا@المحتغيندلادانطر:(3)

@اققريبانطر:(5)

معالمطوع
1/2التدرب@ 2

2واتجسيراالتقربدمترحالطر:يلا( جىفيا.4
ديالرطهذاتحا@رأئه

"

الرعيح
4ةلأبهراا دته.@جاوعرله4

1الفراندغرر@انظر.(7) 0 85-1 1السالق:المصدرالطر.ل@(.09 09.

9الحليشه.علمأنلا@معرلةلا( دتحفيقي.2



-

يللف@ائدالعللفيالجامع

عليهومىكتابمعفلكفيكتبهمثارتبحده،جاءمنغالبانيخفى

وغيرهما.حجروالنقيلعراا

نسميفماذافقط:بالمجزومالمعلققبدإنا-3
بصيغةيأتيما

ا

معلقاتفيوقعإتماوالممزض،المجزومببنوقعالذيالاختلات

أعلم.واللهبالخاص،يقيدلاوالعامخاصقيالبخاري

كتابهفيالأحاديثمنجملةتعالى-اللهرحمهالبخاري-علقوقد

فيولخصه"،اقعليقتغليق9كتابهفيحجرابنالحافظووصلهاالصحيح
الفتحمقدمة

نفسهالحافظتكلموقد
الصلاحابنعلىنكتهفيالبخاريتعاليقعن

()

بما

فيإسنادهاالبخارييوصللمالنيالمرفوعةالأحاثبث"فقال:علبه،مريدلا
معلقأ.إلايوجدلاماومنهاكتابه،منآخرموضعفيبوجدماسهاصحبحه،

منالبخاريأنتعليقه:فيفالسببالأول:فأما
عاثته

أنصحيحهفي

فيكررهأحكام:علىيشتملالمتنكانناف@لفاندة،إلانينايكررلا
قظعهأوبحسبها،الأبواب

منانفصالهايمكنالجملةكانتإفاالأبوابفي

(2)

(3)

(5)

لقلهسيماقال@ؤ
دتهفيالسيوطي

سنواحديخراستعملهدوقدالراوعا:ريب

."ب@.المحرومغيربرالماحرب@

7التعلبونتغلبق"ضدمة م.-2/

أماالمتصل،بالاسنادروياهساموالصحيحينأحا@يثمنبصخهوالمحكوم

الكتدلبكونواشاسأةاسنهاثأذكراها)نساةالصحيحنمطسفليستالسحلقات

مملفا؟وأرببنوواحلامئةوئلاثالفاابخلىيكدوبلعتالإسحم،لمعانيجاصا

السحلقاتمسلموعدومقاطع،ميقوفاتوالبقيةفوعأ،صوخمسونوتمعةفةمنها

لأئهلها؟)خراجهعليهيحابفلامملقأ،عتراتني@لغتقيلة
لالجمعبكتابهوسم

انظر.بالصحة.ابخريعليهيحكملمملاليىحديطفكلالمسلهالصحيح
8الارب.سي

2الفظر،توجهوا9،1و 33 /1.

و".63بإلا
2

اك@ث@86
بتحقيؤ.



الانقطير@الناكمحلل
-

ومعالأخرى.الجملة
شيوخهإمارجاله:بينيغايربلالإسناد،يكررفلاذلك

إلالهيكنولمالحديثمخرجضاقفاف@ذلك،ونحوشيوخه،شيوخاو

والحالةفإئهتكريرها-إلىواخجأحكام-علىاشتملأوواحد،إسناد

فيالأسبابأحدوهذاالإسناد،يختصرأو:المتن،يختصرأن:إماهذه

آخر.موضعفيوصلهالذيالحديثتعليقه

وهوالئاني:-وأما
إماصورتين:علىفهومعلقأ-إلافيهيوجدلاما

التمريض.بصيغةو)ماالجزمبصيغة

منإلىصحيحفهوالأول:فأما
منأبرزفيماالنظروبقيعنساعلقه

لهبحصللملكونهإماله:تعليقهفيوالسبببثرطه.يلتحقفبعضهرجاله،

قدكانأوالإجازةءأوالمذاكرةطريقعلىأخذه@)نمامسموعأ-
خرج

ما

يقوم
لمعنىأوالسياتمستوفىالمعلقهذاإيرادعنبذلكفاستغنىمقامه،

يكونوبعضهحشه،أوغيرهصححهو)نشرطهعنيتقاعدوبعضهذلك.غير

خاصة.الانقطاعجهةمنضعيفأ

موضعفييورثهلممماالتمريض-بصيغةالمعلقوهوالثاني:وأما

بهذهأ@ردهاتديسيرة،مواضعإلابئرطهيلتحقمافيهيوجدفلااخرء

رضيشيخناعليهنبهكمابالمعنىذكرهالكونهالصيغة
نعم!عهنعالىالله

لوجودأولرجاله،يخرجلملكونهإماشرطهعنتقاعددانصحيح،هومافيه

قسمين:علىوهرضعيفصهوماومنهاحسن،موماومنهعنده-يخه-علة

وجتالضعيف،مرتبةعنيرتقيلاماوثانيهما:بأمر@خر،ينجبرماةأحدهما

تهف@الثاتجعبهذهيكون
ضعفهيبين

كتابفييورثهحيثبهويصرح

البخاريعزاهماأما"كثلدلا:العراقيقالفقدشيوخه:عنذكرهماأما

ذلك،ونحونلانا،@زادنلان،تالكقوله:الجزم،بصيغةشيوخهبعضبلى

عنوترصيه.36والايضح.دالتقييدننوكححهالعراقبئ،الحافظضيخهلنلكعىلا(

رحمسيخه،جاةفيبكروقتفيلالكشاألفألهدلالةتيخه
الجميع.الله

الحاظ.كلامانتهى(2)



يالفوائد@لجامعدى@لعلل

حكمحكمهللفوقهم،ومنسيوخهثيوخعنالتعليقحكمحكمهفليس
التدلي@،منوالسلامةاللقاءثوتبترطالاتصال،وحكمهالمعنعن،الإساد

"الاتصالحكمفلهالتدلي@منسالموالبخاريمعروت،شيوحهفيواللقاء

الجزمبصيغةالبخاريعندالمعلقاتأكئرأنةذكرناهمماتبينوفد
عه.علقمنإلىصحيحة

فلكخالفوقد
العلماء-بعص

لمعلقاتيجعلوافلمحزم-ابنمنهم:

و)نماالتمريض،بصيغةأوالجزملصيغةكانسواءغيرها،علىمزيةالصحيح

المنقطعات.منغيرهاحكملهاجعلوا

أحادياصحيحهفييوجدفدالبخاريبأنالعراقي:استشكلوقد

بوساطةاخرموضعفيويوردهافلان،قالقائلأ:سيوخه،بعضعنيرويها

النخذلكولينبينه

عدةذاكرأهذاعنححرابنالحافظأجابوقد
فيهقاللماصور

حجر:ابنأعني:فقال-دا،فلانقال"البخاري:
دا

صالبخارييوردهالدي

مامنها:أنحاء،علىنلك
فيإمابعيميالنبخنلكعنبالسماعفيهيصرح

أعاثهيكونأنإماالأول:فيوالسببخارجه،و)ماالصحيح،نفس
عدةفي

فيواحدةصورةعلىيعيدهلاحتىفيهفتصرفمخرجه-عليهوضاقأبواب-
@امارواته،بعضفيلقصورإماشرطهعلىيكونلاأنالثاني:وفيمكانين،

ماومهاموقوفأ،لكونه
كالأول،فيهوالشبالثيخ،فلكعنبواسطةيورده

لكنه
فييورثهلاماومنهاالثخ،ذلكعنمكثرأيكونلاهذاغالب@ي

الانلييظهروالذيعليئ،أمرهأشكلممافهذامناخرمكافى

بهيأتيالذيأنالحفاظعندتقرروقد"قال:تم"،سياقه...فيلقصورأنه

ولوعنه،علقهمنإلىصحيحايكونالجزمبصيغةكلهاالتعاليقمنالبخاري

(1)@

1والتدكرقهالتبصرةشرح 4 3 / 1
"واصظر.شحبقي،

الحديشاعلمأنلامحرفة
-9 6

ستحقيقي.
.91:@لإيصاحوا@النمل!ا@طر.(2)

9



الانقطلعري@شاو:علل
=

بعصروايةمنالمعلقالحديثوجدبنالك@شيوخه،منيكنلم
الحفاظ

منإلىموصولا
لاالإشكالأزالالصحةنرطعلقه

د@الكتابينوضعأنالمعلقاتعنوالجواب
البخاريحبح

صجحوا"

لمالدارقطنيأنبدلالةبمسندة،ليستوالمعلقاتللمسند،هوإتمامسلم،

علىانتقدهفيمااخر-موضعفيتوصللمالتيالمعلقةللأحاديثيتعرض

الكتابموضوعمنولشتواستهادا،استثناسأفكرتلأئهاثالصحيحين

فائدة:
"حوالةد@شيوخه:عنالبخارييعلقهماالدمياطيسمى

الو@سع:بمعناهالارسال-2و

فيا@قطاعكلبهيرادالمتقد@ين-إطلاقفيالمرسل-
سواءالسند،

أكئرمدهبهووهذااخره،فيأووسطهفيأوالسندأولفيالانقطاعكان

بينتباينوقعوقدالمحذثبنمنوجماعةوالخطيبالفقهوأهلالأصوليين

المرسل.معنىفيوالمتأخرينالمتقدمين

التابعيرفعهماعلىإلايطلقلاالمرسلأنفي:الاصطلاحاستقرثم

الحدبث.مصطلحكتبفيمداولهوكماالنبي-ج@إلى

تدليىعر@فقدالخفي،والإرسالالتدليىبي@الصحعابنمزجوقد

"بقوله:الإسناد
أتهموهمأمنه،يسمعهلممالقجهعمنالراوييرويأنهو

مظوسمعهلقيهأنهموهمأيلقمعولمعاصرهعمناونه،سمعه

10/6الاريالتح(1) .(5590)عق@7

5انظر.(2)
1/2الأئراأصرلالنظر@ل@ترجه 36.

33ححر"ابن@كت@(3) 2 / و1
4 تجحقيقي21

1الحدنج@.علمأنلامعرلةانظرإلى( 2 مسلمعلىالنوويوالمرحشحقيقي،8
ا/"

3 1/2والتكرظالضرةولشرح6،6الخلاعقاو"المقدمف1 0 5

تجحقجقي،

لأصول!اهرودحرا
0

3و:2/4،3لكتار"43-4،4 1 و@لتحسنحفيفي،9

1/1المعيشه 31 3 2وا/العلمية@1 4 ألميةوالانرحالخضير،ط.1

.27ةلسبوطياا

.21ةلكفايةا@انطر:ا(5)

1ةالحديشهعلمأنلامعرفة)6(إ 5 بتحقيقي.7



-

يللعائدالعلل@لجامعفي

9قوله:علىحجرابنالحافظاعترضوقد
بأتهيلقطولمعاصرهعمن

التفصيل:فيهوالتحقيق"قال:إذالخفيالمرسلمنهوبلالتدلي@،منلي@

لقيه،عمنالموهمةبالصيغةفكر@ذاالإرسال،أوبالتدلي@ئكرمنأنوهو

لمعمنأوالخفي،المرسلفهويلقه،ولمأدركهعمنأوتدليص،@هو
لإرساولامطلقفهويدركه،

لنافتبين
من

محان:أربحةعلىتدلالإرسالكلمةأنهذا

يعاصره.لمعمنالراوييرويأنوهوالظاهر:الانقطعالأول:

وسمعلقيه-عمنالراوييرويأنوهوالإسناد:تدلي@@لثاني:
منه-

يسمعه.مالم

يلقه.ولمعاصرهعمنالراوييرويأنوهوالخفي:المرسللث:ن

التابعي.فوقمنسقوطادابم:

منمعنىكلعنأتكلموسوت
به.التمثيليصحبمالهوأمثلالمحاني،هذه

الأولالمعنى

الظاهرالانقطح

لغة:@لمنقطع
الاتصالضدوالانقطاعانقطع،@فاعلاسم

لاالانقطاعولكن:المتقدمينعندكثيرأبالمرسلعهالتعبيرووحد

صحابيذكرغيرمنجم@التبيعنالتابعيروايةوصففيكثيرأيستعمل
هذايوصفو)تماالحديث،

سبقكمامرسلبأئهالغالبفي

سقطماو@صطلاحا:
منأكثرأوالصحابيقبلواحدراوإسنادهمن

السندمواضعمنكانموضعأيفيالواليعدمثرطراو،

6الكت(1) 2 3 / 3ثاو2
شحثمي

"العربلساد@انظر.(2)

)قطع(.ماثة"الوسيطو@المعحم
ل@1(.عف@بجامحهلحياقرمدياستحداما@طر:(3)

"المحلفين@لسانا@طر")ى

)مقطع(
1رالتلكرظالصرةدئرحالطر:(5) 5 8 / 1

4الظر!زهةو@لتحقيقي، 4



الانقطلعرالشاكملل

راوويخهظاهر@فيالمتصلالإسنادالمنقطعتسميةفييدخلهللكن

والذيالمنقطعأعني:حكميهما-أنالمعلومفمنمسمى؟غيراي:مبهم،

واحدجنسإلىراجعانأنهمافيهماالاصلكانو)نواحدأ،لي@بهم-فيه

يسمىأنيحسنفلاوعليه:واحدأ،ليىالمعنىنف@الضعيف،جن@هو
هذا

تبعهمنوبعضالحاكمكلامفيمنقطعأتسمينهوجدتوقدمنقطعا،

فقدلأثهالمحدئين،عندصعيفأتهالمنقطع:الحديثفيوالأصل

فالضبطه.ولاعدالتهتعرتلمالذيالساقطبحالوللجهالةةالاتصالشر@

رواتهمنسقطالذ@وهوالمقطع،بالحديثالحجةتقومولا"ةالوكاني

عدالتهحيثمنالمحذوفبحالللجهلوذلثالصحالي.دونممنواحد

الحديثإلقبولشرطهذاثبوتلأنةوضبطه

عنواقد،بنزيدروىماظاهرا:فيهالانقطاعكانماومثال@

قالقال:ز@ط،الداريتميمعنمرة،بنكثيرعنموسى،بنسليمان

لبلقلأ.تنوتلهكتبليلة،فيايةبمائةقرأ@امنالله-ط:رسول

4/1أحمدأخرجه: فيالدنياآبيوابن0،3
الليلوقيامالتهجد"

لما

فيعاصمأبيوابنالرشدط.(392)
والمثانيالاحاد@ا

@،)7452(

فيوالنسائي
وفيالرسالة،ط.م@01(5)والعلميةط.(10553)الكبرى""

فيوالطبراني)717(،له@،والليلةاليومعمل"
وفي(1252)الكبير!"

وفيالحديث،ط.(6313)والعلميةط.(4331)لأوسط!ا"
مسند"

حمبدبنالهينمطريقمني@.21(لهالنام@نإ،

-

1/1المغيشاوددتح 4 ا/الأدكاراترضحو"الخصير،@وا/672العلميةط.9

2-27الحديثا:علرمدسرفةاطر:(1) حزم،ابنط(55)).،(-والمل@ية@9

)نقطع(.المحذيخناوللسان
.66المحولا:دبرضاد(2)

وهيأيديابناتيالطبمة@يأجلهلم(3)
الفر@ن.@كبةط.

(7362)الالتقرببالقدوه.ريدصدوقطةرمرلكأ



=
@لفع@ئد@@لعلل@لجامعفي

فيعساكروابن)0543(،لدارمياوأخرجه:
9

67/1@فى!تاريخ 9 9

حمزةبنيحىطريقمن

واقدبنزيدعنويحمى()الهيثم،كلاهما:
(2)

الإسناد.بهذا

عاصم:أبيابنقال
لأ.وثيقإسنادهذا"

فيالهيثميوقال
"

2/2الزوائد"مجمع الرواهالحديس:ذكربعد67

@يالطبراني
وأبومحينابنوئقهالشاميموسىبنسليمانوديهالكبيرلا"

يقدحلاوهذامناكير،عندهالبخاري:وقالحاتم،

فيالألبانيالثخالحديثوصحح
.(64د"الصحيحةالسلسلة1

بنوكثيرموسىبنسليمانبينبالانقطعمعلولالحدي@هذاقلت:

فيالذهبينقلهفيمامسهر-بنالأعلىعبدمسهر-أبوقالفقدمرة،
السيرا9

4 3 5 فيعديالننقلهيخمامعينبنويحبى5،/
"

2الكامل! 5 2 قالوا:4،/

مرةبنكثيرموسىبنسليمانيدركالم

علةفهذه
صححه.منلهاينتهلمالحدبقفي

ماعلىزيادةفيهمتكلمموسىبنوسليمان
البخارئقالفقدعنصتقدم

فيالترمذينقلهفيما
@علله"

6القاضي.بترتيب 6 الحديط،:(275)6
وفالمناكر!،عامتهاأحادبثموسىبنسلبمانروىشيئأ،عنهأرويلاأنا

نقلهفيماالثسالي
فيالذهبي

2/2لاالاعتدالميزان" 2 ليى"3الط5
با

معهوقرنموقوفا،وجهغيرمنالداريتميمعنالحديث

لصالة
عبيد،بن

عنحمزفبنيحيىعنبسطام،بنيحيىعن(3452)الدارميفأخرحه:

عليهما.موقوفاوفضالةتميمعنالرحمن،عبدأبيالقاسمعنالحارث،بنبحيى

ومو:بسطمبريح@ىطريقمنروايتهولكئ(7536)دالتقريباومو:(1)
لاحقأ.ترحمتهومتأتيصعيص،

ومو.(2)
(21هل@دالتقريبهثقفا."



اكنقطلعوي@سناو:@لل
=

البخاريذكرهإدةبسطامبنيحىلضعفضعيف؟الحديثهذاو)سناد

وانظر:.3لمحا/4الكبيرالأالضعفاءفيوالعقيلي9(،3لاالصغيراالضعفاءفيإ

8/4الميزا@هلسان" 2 ابنعنهقالالقاسمنف@فلكعلىعلاوةلمحث@.ا8)0

فيحجر
2التهذيط!" 8 0 /8:"

منيسمعلمقيل:
أحد

منإلاالصحابةمن

تصح.لامنقطعةهذهروايتهتكودفبهذاأما@تهأبي

اخر.وجهمنالحارثبنيحىعنوروي

ديالطبرانيأحرجه:إذ
مغل@،بنحبارةطريقمن(7748)الكبير@ا@@

حدثناقال:
عنالعيزار،أبيبنعقبةبنيحى

بنيحىع@جحاثة،بنمحمد

مرفوعا.بهأمامة،أبيعنالرحلن،عبدأليالقاسمعنالحارث،

كلاهماعقبةبرويحيىمغلسبنفجبارةتالف،إسنادوهذا

ضعيف
(1

موقوف.أنهامامةأبيحديثمنالصوابأنكما

أخبرناقال:نافع،بنالحكمحدثناقال:(3455)الدارمياخرج:فقد

قرأ@نقال:أمامة،أباسمعتقال:عبيد،بنحبيبعنعئمان،بنحريز

صحيح.و)سنالهالقانتبن.منكتآييمامائتي

ةشاهدوللحدبت

حبانوابنبتحقيقي،(1441)خزيمةوابن)8931(،داودأبوأخرجه:

سويةأباأنعمروأخبرناقال:وهب،ابنطريقمن(2572)
(2)

أنهحدثه،

قالقال:العاص،بنعمروبناللهعبدعنيخبرحجرةاب@سمع

"ةالله-طرسول
تيةبمائةقامومن@لغافلين،مقئكتبلنمبعئر@ياتتاممن

@لمقنطرينمشنمب@بةبالفتمومن@لقانتين،منكتب

387الاعتلالأسيرارمغلىلنترحعةءةالطر:(1) / ترجمةفيوانطر1(،433)1

سيحى
4اليراد،للسادعقة. 6 4 /8(8502).

يد".حاداب@صحيحيرمطبوع(2)

بينمماخيروالأرقيةأوقيقيومائالفوالقنطار(الأحر،منقنطارأأعطيأي(3)

1الهايقا"والأرضالساء 1 3 /4.



-"
@الفمالدالعللفي@لجامع

صدوقإفهو:إسويةبنعيدأجلمنحىلاسناثه

2/1"الأشرافتحفة"وانظر: 4 1/6المسند!أطراتو"0(،2هيه1 5 1

3/1المهرقهإتحاتو")7131(، 2(2465).

عنموسى،بنسليمانعنواقد،بنزيدروىاخر:ومئال@

@لمسز9:@اللهرسولقالقال:عامر@ه،بنعقبةعنمزة،كثيرس

بالضد@ه.كالمجهربالقرتنوالمجهربالضدقة،كالمسزبالقر@ن

عليه:واختلفواقد،بنزيدرواهالحديثهذا

ال@هعبدفأخرجه:
4/2وجاداتهفيأحمدلن الكبير!فيإوالطبراني0،1

وفي(925)/17
حميد،بنالهيثمطريقمنيا.21(لهلأ،الاميينمسند"

الإشاد.بهذاواقد،بنزيدعن

محمدوخالفه
سميع.ب@عشىبن

3/2لتسائيئافأخرجه: 2 5

وفي
1رولهلكبرى"،ا" لعلميةاط.(37

محمدطريقمنالرسالةط.ول@731(
بنزيدعنسميع،بنعيسىبن

فأسقطالسابقبالإسنادمزفبنكئيرعنواقد،
بنسليمانالإسنادمن

حميدبنالهئمأن
(2)

محمدمنأوئق
سميعلنعيسىبن

علةفيهالحديثنف@أخرىناحيةومن
بنسليمانبينالانقطاعهي:

9قالوا:فقدمرة،بنوكثيرموسى

مرظبنكثيرموسىبنسليمانيدركلم

فيالذهبينقلهفيمامسهرأبوقالها
4السير!9 3 5 فيمامعينابنوتالها5،/

2الكاملافيإعديابننقله 5 2 /4.

(4*8)التقرسه"(1)

هالمدوقةومو(2)

كلا(.62)الالنمرب

وهو.لثه
منيحدساتهالديالأسنادوهنا.(6209)لالتقريب@وبدل@ايخطئصدوق"

الوساطةسقطتفلناشيخصمنيسسعلمالأولالاسنادديزيدشيئلأنالمواتد،
اعلم.وا*الطريق،هذاترانى@كللالزادتركيرزيدين



احنقطلعرلالسناومحلل
=

حاتم:أبووقالمناكير"،عنده9البخاري:قالفيه،متكلموسليمان

النسائي:وقالالاضطراب!،بعضحديثهفيالصد@،المحله
بالقويلي@"

@

2/2@الاعندالميزان9انظر: 2 .(285)الحديثفيالكلامنقدموقد(35ال@5

@خر.طريقمنمزةبنكثيرعنالحديثرويوقد

بنبحيررواه
سعد،

عن
خالد

إلاصحيح،إسنادوهوعنه.معدان،بن

بنبحيرعلىاختلفأته
يخه.سعد

فينيلطبراوا)9192(،لترمذيواا(،)كث@ودأبو@اخرجه:فأ
لكبير"ا9

1والبيهقي1(،165)له"الثامييندمسندوفي(92لا/17 3 وفي3/

02)له"،الإيمانشب" تيميةوابنالرشد،ط.(2372)والحلمبةط.(61

في
9

5الفتاوى@81/مجموع بنإسماعيلطريقمنعئر(الثاك)الحديث4

عياش

4/1احمد 5 و1
1 فيوالبخاري5،8

العبا@الاأفعالخلق"

5/8والنسائي)444(، 0

وفي
(2353)والعلميةط.(2342)لهالكبرى@،"

فيوالطبراني3(،7لاحبانوابن1(،737)يعلىوأبوالرسالة،ط.
الكبير!"

وفي(923)/17
وفيالعلميةط.(3235)والحديتط.(3247)"لأوسطا9

1لالهالثاميينإ،مسند" فيوالبيهقي)1991(،و(16
"

"الايمانسعب

يرجا.
الطبراليالحافطفيهروىففدالنامييناسدأما"ةيينااتسدضدصة

ففدرالحتخبئ،الرواةكلبنرعبولمالابيى،والمحتفبنالرواةبحصأحاثيت

يشوعبلمقلنا-كساولكنه-رأتاعهم،التالجنسمنهمالأحاثيثروواالذينذكر

شل:الاميرد،عنهمروىالنينالصحابةمسالدالكريمالقارئراجعما@لنا

سالخئني،ثعلبةوأليجل،بنومحاذسفيال@أبيسومعاويةشحبفبنالسغيرة

"

يرولمالذينالتمينصالتامينمنكثيرأفسيرىالكبير"السعحم
الطبرانيالحافظ

فيأحاثينهم
وأباالأ@زاعي،النال.شيلعلىننكرأنونريدسييى!اثالمسند

@النينالثميينمنيخمنى،سللمماعيلمعلالطلنوخالدالخولاني،@رش@

يرو
"الامييندمسندد@ننحدينهم.وكرةشهرتهمأحاديئمعالحافظ

سدهر

7الئاينأدهد@حققمقدمةالاينالبمض /1-@

شمي.الحديتامد@ناداليينعنررى@ذاصدوقوهر:



=*
@لفعائد@@لعلل@لجامعفي

فيتيميةوابنالرشد،ط.(2373)والحلمية.@(1126)
"

الفتاوى@مجموع

18/5 صالح.بنمعاويةطريقمنعر(الثالتلالحدبت4
بنبحيرعنومعاويقه)إسماعيل،كلاهما:

سعد
خالدعن

بن

معدان@
به.عامر،بنعقبةعنمرة،بنكثيرعن

1/5الحاكمعندأيرببنيحىوخالفهحا 54-5 5،5
البيهقيطريقهومن

بنبحيرعنفرواهالرشدط.(1947)والعلميةط.(2131)"الإيمانلأضبفي

معاذةقالأئهإلانفسهبالإسنادسعد
منبدلأجبلبن

عقة
عامر.بن

الحاكم:قال
يخرجامه.ولمالبخاري،يثر@علىصحبححديثهذا9

بنإسماعيل@رواهجبل،معاذسعنوحدتهكذاالبيهقي:إوقال

رواهوكذلث:قالعامر،بنعقبةعنوقال.سحد،بنبحيرعنعياش،

عامر".بنعقبةعنمرة،بنكيرعنموسى،بنسليمان

احمدعهقالالغافقيايوببنويحيى
وقال"،الحفظلأسيئحنبل:بن

@الفاسي.القظانابن
منهو

لاوأئهحاله،علمتقد
لسوءبه.يحتج

دالاحاتم:أبووقال"،حفظه
قالو@،بالقويلي@"الشائي:وقالجمما،يحتج

"ةالدارقطني

@ا.اضطرابحديث@بعضفي

"الظر:
4/3لالاعتدالاميزان 6 إسماعيلروايةهذافعلى.(9462)2

أيوب.بنيحىروايةمنواثبتأصحومحاوية

6/16لماالأسرافتحفة"ةوانظر 4/3المسند"أطرافو")9499(،2 6 5

12المهرظإتحافو"1(،06لا 2 3 / 1(01 3 المسندودا2(،9
الجامع

"13/5 5

(9885).

قالقال:ثوبان،عنالجعد،أبيبنسالمروى@خر:مثال@

بستفيموالمفدلكم،ما@سنقاموالقربئ@@ا@ستقيمواعص:اللهرسول

تفعلوالمفانخضر@صم،فأبيدواعلى@مناقكمشوفكمفاحملوالكم،

(1)

4ا@ما@ع@د@لآا@
ليئي

الأضراف@ا@تحمةرانطر.مميد@بنبل@:المحتبى!@



اكنقطلعر@سناومحلل
-

منوكلوا@نقياء،صر@مينفكونوا
أيديكماكذ

2أحمدتأخرجه 77 فيالخلألطريقهومن5،/
وكيع.عن(8ياالة!"

فيالخلآلوأخرجه:
فيوالطبرانيمأ،.)"النة9

)391(،الصغير"9

فينعيموأبو
1/1"أصبهاناخبار9 فيوالخطيب6،0

"

/12بغداد!تاريخ

4 61-4 71
وفي

433الغربط. / 1
شعبة.طريقمن

@يلخطيباوأخرجه:
تا"

3/3د"بغداريخ 66-3 6 وفي7
لغربا0@

5 83 / قرمبنسليمانطريقمن4

1العقلاء":دروضهفيحباناب@وأخرجه: فيعديوابن4،4

5/3@الكامل" 5
شريكطريقمن

فيحبانابنوأخرجه:
1المجروحينا" 5 7 / بنمقاتلطريقمن1

سليمان
(4)

فيحبانابنواخرحه
1لماالمجروحين@@ 5 7 / إبراهيمطريقمن1

الصائغ

فيالرويانيوأخرجه:
بنسعيدطريقمن(622)الصحابقامسند"

يرجرووقمسر

(7)

نين(.و)مقر

ليلهممواثىأي
الإسحم،علىرنبترااللينعلىثامواماعليها،وانتماالطاعة

حملونوالأئمةعلىالخروحفيياولر@هرأيهميرىومنالحوارحالحطاليقال

علىالإقاتماهاالاستقامة@إن@االيرة،فيالحدلعلىلكمااممامواما"قوله.

3-1/136للحطابيالحديشهعريبو")قولأ،ماثةالعر@لسانالإسلام. 62.

.(2600)@التقرببهالحمظالم@ءوهر

النخحي.اللهعدابنوهو
القصاطوليمنذحعظهتغيركتيرآ،يحطئصدوق"

.(2787)لتقريباا"

لعلألملا(.لالتقرببهباتجسيمأ@رميوهجررهكذبوه"

.@261@اتقريب@صدوق،ال@روري.ميمودالنومو

ومو:
.(2393)تقرباا"نققه5

حارم.ابنوهو
عنححينهفيلكىشفض

منحدت@ناأوهامولهضحف،قتاثق

.(911)لتتريسادا"حفطه



=

يللفعائد@لعللفيالجامع

فيالرويانيوأخرجه:
بنعليطريقمن(624)الصحابقهلامسند

فيعديابنوأخرجه:
2/2"الكامل" 8 6

الجحاتأبيطريقمن

ا@)برتل،ومقايك،وشروسليمان،وشعبة،)وكيع،جميحهم:
هيم،

لهذاسالم،عنعمئى،ي@اعنالجحا@(وأبووعلي،وجرير،وسعيد،

لإسناا

عباد.بنعبادطريقمن(1301)معجمهفيالأعرابيابن

فيالثيخأبووأخرجه:
3/6"بأصبهانالمحدئينطقات9

أبيطريقمن
داود

رومنصوالأعمث@عنشعبة،عنوالطيالسي()عبا@

به.ئوبان،عنالجعد،أبيبنسالمعنكلاهما)مقرونين(،

يقرل:الطيالسي،جعفرحدئنا@@ة(1302)معجمهفيالأعرابيابنقال
عتادوافقما

الطيالسي،داودأبوإلاشعبةعنالحديثهذاعتاد@يبن
منصوريقولون:لاسالم،عنلأعمث@،ايقولون:كلهموالناس

كهيلبنسلمةالأعمشوتابع
(3)

فيعديابنعند
9

4"الكامل 5 8 /،6

الجعدأبيبنسالموابن
(4)

عند

فيالطبراني
الطبعتين.كلتا(7815)الأوسطلأ"

به.الجعد،ابيبنسالمعنسالهأوابن)سلمة،كلاهما:

الندفيالأولالمتاجلىف@ضعيفانالمنابعيئإلىالإشاثينأنإلا

السندالىدبالوضع،رميمهرانبنعيسى
محمدالثاني

خالد،بن
وهو

بحضهم.كذب@وقدضعيف،

.(4800)يبهلتقرانققا!ومو@(1)

عر@.أليثاودسوهو(2)
@

.(1805)التقريب@أخطا"إربماصدو@
ومر:)كه

.(2508)دالتقربباثققه"

عنهقالالجعد-ابيسمالمبنالح@ومولم-طالنلا(
نقلهفيساسينبنيحيى

1ولرالتحديلاالالجرحيرحاتمليالن( اسطءالتاريخشاميىدرابنمه،3)7
".(212)النقشا

نامين.ابنوكدصالح!



اكنقط@@السنا،:مللا
-

محبنبنيحىفالانقطاعأ،إسنادهفيأنإلاثفات،رجالهحدبثهذا

فيكماالخلآلنقلهفيما
منسالميسمعلألم:(82)"العللمنالمنتخب1

أحمدوقالئوبانأ،
فيا@خلآلإليهأشدهفيماحنبلبن

اللي@لمأ:2@الئنق@9

العلائينقلهفيماآحمدوقالثوبالنه،يلقلمالجعدأبيلنسالمبصحيح:

طلحقهأبيبنمعدانببنهمائوبان@يلقدالم:(2اي@@االتحصيلجامعفيإ
(1)

حاتمأبوقالوكذا

فيحاتمأبووقال
"

"لع@2(:لابنه"المراسيل

لمالجعدابيسسالم

.@معدانبينهما:يدخلكيئأ،ثوبانمنيسمع

فيالخلالإليهأسندهفيمامعينبنيحيىوقال
امأ:لاالثنقأ"

خالد@سمعت
عوانة،أبيإلىمطبعأبيبنسلامجاءقال:خداس،بن

أبوإليهفأحرجةقالالكوفة،منبهاجئتادداليالاعهذههاتفقال:

حديثقال:فيها؟كانماخالدأفسألتالتنور،فيفألقاهاكتبهعوانة

:@اللهرسولقالةقالثوبان،عنالجعد،أبيبنسالمعنالأعمش،

وأشباضه.@لقريث@@ستقبموا9

فيالخلالوقال
أباسمعتحل:قال"مأ.)عقب"اللة"

9عيه@:النبىقالهذا.خلافالأحاديثقال:اك@عبد

لووو@طع@سمع

لعبدمجدع
@

9وفال:

عليهوأئغويركعسركفيو@لطاعة@لسمع
(4)

يروىفالذي

وجهمه.ماأدريومانوبانحديثخلاتالأحاديثمنعطالنيعن

فيالألبانيالئيئوقال
لاهذا،ثوبانحديث":(1643)"الضعيفة"

ذاف@منقطع،فهوثوبان،منيسمعلمالجعدابيوابنإسناده،تجلمنيصح

(952)انحصلاتحص"الظر.(2).(6787)@التفريب@دنفت@ةومر(1)

1مسلمأخرجه:(3) 4 / مجمعكأ@بأف@ؤابلفظ:.ثؤأبيحليتمن(3للا)ك@*(6

الأطر@شه.
دوشطكفيه:صرادهربرةأليحدبتمن(35)(8361)1ك@4@سلمأخرجه:)ى

مشامكلرو



-

يالفعائد@لعللفي@لجامع

لأنهةتأويلهتكلفإلىحاجةفلاالحديط،ضعفثبت
يوهم

صحتمه.

فيالهبنميأوردهشاهدوللحديث
"

5/2الزوائد"مجمع 2 8
حديثمن

مالقريثرلايستقيموايقول:@سي@اللهرسولسمعتقال:بثير،بنالنحمان

فاببدواعو@ققكم،علىسيوفكمفضعوالكم،يستفيموالمفدلكم،@ستقاموا

."خضر@كمم

.@أعرفهلممنوفيهالطبراني،رواه"ةالهيثميوقال

637القدير!الميضفيالماويانإلا "قال:1،/
المصئف-رمز

يعني:
قالالصفاربيانبنشعيبففيهوالالاعتضاثصولعلهلحسنه

المناكيرإيرويني:الجوزجا

فيالخلآلروىإذاخر:شاهدوهناك
قال:أنهمهأعنه@2)الة!"

سألته-"
أحمديعني:

عنالحماني،عنهيحدثعابىبنعليعنبن

قالقالت:مانئ،امعنهانئ،أممولىصالحأبيعنزارة،دألي

بصحيح،لي@فقال:"لقريث@@ستقيمواثوبان(:احدبط)مئلجمبهده:اللهرسول

بسرقةاتهموهوالحمانيعاب@،بنعليلضعفضحيف.حديث

أيضا.ويرسلباذام-صالح-أبيولضحفالحديث،

للأحاديثمخالفالأحاثيثهذهمتنفإنالطرقهذهضعفعلىزيادة

كماالصحبحة
علىالخروجوعدموالطاعة،السمعإلىتدعوالتيتقدم،

وضياعها.الأمةنفزقإلىيدعومماةالأثمة

هريرة.أبيحديتمنرويصحيححديثوهنالى

4/2ريلبخاوا2/13،0حمدأجه:خرأ 4 8/1ومسلم)4063(،2 8 6

فيالدانيعمرووأبو)3906(،يعلىوألو7(،يا(2917)
8(،1لاالفتنا"

6/4النبوظلائل@فيوالببهقي 6 4
أبيعنالتيع،ابيعنشعبة،طريقمن

1دالصحماعافيالعقيليوقال(1) 83 يغلبأنوكادبالناكير،النقاتصديعت:2/

حدلةعلى

الرهم
"



الانقطلعل@صناو:محلل
-

يهلك"ك@:اللهرسولقالقال:هريرة،أبيعنجرير،بنعمروبن@رعة

يمتزلوهمأ.@لناسلنلو"قال:تأمرنا؟فماقالوا:دريث@!منهذا@لحئ@لناس

اللهعدقال
بن

أحمد
2/3حنبلبن 0 فيأبيوقال@الحديث:عقب1

عنالأحاثيثخلاففإئهالحدي@هذاعلىاضربفيه:ماتالذيمرضه

"و@صبرواإو@طيعوا@سمعوا"قوله:يعنيبم@جالنبيئ

7هيهعقب14/13@الباريفتحفيا@افظو@ال بعضالمراد1:@0

وهمقرل@-
الأحداث-

منهم
بسبالناسئهلكونأتهموالمرادكلهم،لا

بتواليالخبطويكثرالناس،أحوال@تفسدلأجله،والقتالالملكطلبهم

@حتزلوهمالناسأنالوقوله:آماأخبر-س@،كماالأمروقعوقدالفتن،
"

لاأنباعتزالهموالمرادبهم،أولىلكانه:وتقدي@الجوابمحذوت

الفتنبدينمنويفروامعهميقاتلواولايداخلوهم

3/5المهرظإتحافداانظر: 1/6المسند@اأطرافو")6152(،4 5 6

.(1كلأ3)"الضعيفةولأالسلسلة)2231(،

الثانيالمعنى

التدليس

التدليىلأنالحديث.عللعلمفيالمهمةالرئيسةالأسبابأحدهو

الأسانيداختلاففيأثرالساقطلهذافيكونأحيانأ،راوسقوطعنيكف

أجله،منالحديثفيضعفيتابع،ولمضعيفاالراوييكونأووالمتون،

لنابذولا
الندلبع.فيالقولتفصبلمن

مناتجهادمذا(1)
صغيرهفيهيارعهوالحماعةالةأملإمامحلأحمدسالبحللاماما

الصحيحالحديتشر@منولي@الحديت،صححاللدييىاوسلمالبحاريمنلالتقدميى

الاجها@يفالأمورمنوالضعبصالتصحيحلأدتصحيحه،علىالحميعيتمقأن

المتقدمي@أقواللينالنرحيحفيموقفلايكونومناونجر@الصوا@يخهيقعلاحتهادوا

ثحكمنناختلموا@ؤا
رقراننهم،مرححاتهمجن@منومرححاتلقراننلرحح

بثاأما

الصعةأملفهمالتة،مخالمتهميسحنافلاشيءعلىاتفقوا
والضطالحفطأملومم

أعلم.واللهالروافوعاصرواالطرقوواكبراالروايةعابواوقدلاتقان،وا



=

ئد@للفطالعللفي@لجامع

الظلاماختلاطوفوبالتحريك-الدل@-منمأخوذلنة:فالتدليى

حجر:ابنقالالبصرعنالأشياءقغطيةسببهوالذي
علىأظلموكأنه"

دل@يقال:البيع،فيالتدلي@ومهفيطالصوابوجهلتغطيةالناظر.

الأمر،عليهأظلمكأتهمتاعه؟فيالذيالعيبعهسترأي.دلان،ىلىفلان

الدل@.منفكرنامماوأصله

@ما
خلاتإيهامفيهالرواةلبعضعيعالدلي@فانالاصطلاح:في

أنلا:عدةإلىيتنوععندمموهوالواقع،

د:لأسنا@يست@لأول:@

محتملةبصيغةمنهبسمعهلممالفيهعمنالزاوييرويأنوئو

لاأنالمحتملة:بالصيغةوالمراد
مثل:الإخبارأوبالسماعيصرح

يحتملبلفظيجيءو)نمالنا(،وقالوسمعت،وانبأنا،وأخبرنا،)حذئنا،
لملذاوذكر(،صروى،وحذث،وقال،وعن،)إن،مئل:وعدمه،لاتصالا

بالسمعيصزحلنمماالمدفىحديثالمحئفونيقبل

عكرمة،عنمنصور،بنعبادروىما@لضعفاء:فيهومما@ف@@

يجلو@لبصرثهف@بالاثمد،اكتحلواقال:ا@النبيأنعباس:ابنعن

ليلبماكلبهايكتحلمكحلةلهكانت@النبيأنوزعم@لشعر".ويخبت
هذه.فيوثلاثةهذهفيئلاثة

)1*2(،الطيالسيأخرجه:
وفي(1757)الترمذيطريقهومن

ا@شبمائل،إ
(4لا

وفيبنحقيفي
"

والبيهقي3(،70)733له:الكببر"،العلل

ل@لأ.مالةالمجطلأالقاموسو"العربالساد(1)

4لالنكضا(2) / 216
3و 8 5

نحقبفي.
1الحلبشه.علمأللاالمحردةانطر.)@ه 5 7

معالمطبوعالقريهو"بتحفبفي،
1/2@التدرجا .074الخلاصتهر"2،3

1الحلبشاعلمانلالهمعرفةا@طر.لا( 5 7 0

ك@06.والفواعم،ودالحواصمشحقبقي،



الانقطلعر@سناو:محلل
=

سعدابنوأخرجه:
في

(23837)شيبةأبيوابن1/37،5الطبقال@ه"

2ولا 6 .(3499)ماجهابنطريقهومن2(،0

(4802)والترمذي)375(،حميدبنوعبد1/43،5أحمدوأخرجه:

وفي
فيحبانوابن)4962(،يعلىوأبوبتحقيقي،مه.)له"،المئممائل1

2/1@المجروحين" فيالثخوأبو5،7
)125(،و(520)ايالثبيأخلاق"

4/4والحاكم1(،1يعثهدالكبير"فيوالطبراني فيوالبيهقي0،8
ئعب"

من(0332)لبغويواالرشد،ط.(06ول@0لعلميةاط.لهلأ(2للأ@لايمانا

الإسناد.بهذامنصور،بنعبادعنطرق

فيالترمذيقال
73الكبير":العلل1 عنمحمدأدسألت:(307)4

هذا

فيوقالعدو@،منصوربنوعبادمحفو@.حديطهوفقال:الحدب،

9

نعرفهلاحنحديثعاسابنحديث":(1757)عفالكبير"الجامع

منصور".بنعبادحديثمنإلااللفظهذاعلى

4/4الحاكموفال يخرجا@ولمالإسنا"صحيححدبثهذا":08

هوولا9فقال:التلخيص،فيتعقبهالذبيأنإلابحجقهفيهيكلم@بم

فيوالصواب
منصور،بنعبادلأجلةضعيفإسناثهأنالحديثهذا

عنهقال
فيمعينبنيحيى

الد@ري:برواية(3601)تاريخما9
بئيلي@"

عأ،

فيالتسائيوضعفه
نقلهفيماالبخاريوقال1(،4لاوالمتروكونعأالضعفاء"

377الاعتدالأدميزانفيالذهبيعنه / عنعباددل@الربما:(1414)2

فيحاتمأبووقالعكرت،
"

والتعديلالجرح
6/0لابنه" كان":(438)31

أبيابنعنالأحاديثهذهأخذأتهونرىحديثم@يكتبالحديث،ضعيف

فيكنا(1)
@

هم@/4الأشراشهتحمةوفيإصرو@،عوادبنارط.الكير!الحاح

فيألهإلا0(6ا)ك@
@

"ضاكر:أحمدالعلاسةع@.الكبير"الحامع
غريبه.حس@

2لعاحديثعقبالترمذيكلامجا.وكدلك غريب@.حنحديثدمناقال.@@@0

وانظركححقهميهيتكلملمدكلبادالحاكمقرلعلىتعليقامقالتهالذهيقالدانا(2)

1للاك@9123الحاكمامتوكعلىالذمبيالحافطاكاصتصلمخصر 07).



-

@الف@لئد@لعللفي@لجامع

فيالعقيليونقل"،عباسابنعنعكرمقيعنحصين،بن@اودعنيحيى،

1الكبير"الضعفاء" 3 6 فيحانوابن3،/
5"المجروحين" 7 / عنبسنديا21

قلتيقول:القطان،سعيدبنيحيى@اسمعتقال:أتهالمدينيبنعلي

منعنالناجي:@صوربنلعباد

(1)
@لملائكقه،منبملامررتالماسمعت:

و
9

بن@اودعنيحيى،أبيابنحدثنيةالفقالثلاثأإ؟يكتحلكان@رالنبي

فيحبانابنوقال"،عباسابنعنعكرمضعنالحصين،
/2المجروحينا9

1 سمعهعكرمةعنروىما@اكل:57
بنداودعنيحيى،أبيبنإبراهيممن

فدلاالحصين،
ع@النبيئانعباس:ابنعنعكرمة،عنمنها:عكرمفع@

."بها...يكتحلمكحلةلهكان

ذلنافاف@
مع

أبيبنإبراهيمعنبالسماعبهاصرحالتيعبادروايةذلك
الحديتيبقىبم@عباس،ابنعنعكرمة،عنالحصين،بن@اودعنيحيى،

بنعليعنهقالالحديث،متروكهوإذيحيى،أبيبنإبراهبملأجلضعيفأة

فيحاتمابيابنعنهنقلهفيماالمدين@
@ا

73"والتعديلالجرح / ما":(039)2

أحدارأيت
ونفسينيحيى،أبيبنإبراهيمإلابالكذب،سحيدبنيحيىينص

معينبنيحيىعنوسقل"،اخرين
"قال:اته

بثمقعلي@يحيىأبيبنإبراهيم

أحمدعنهوقالكذالمجه،
كما@يحنسل-بن

9

2/3"العللفيالجامع 6

محمدبنلاإبراهيمت(29لا
قدرياأ،وكانحديثه،الاستركيحيى:أبيبن

فيالسخاريوقال
حبانابنونقلالقدر@،يرىكان"له(:الصغير"الضعفاء"

في
1/1المجروحين!9 0 5

"ةقالأنهالقطانسعيدبنيحيىعن

ئتركلم

فيحاتمأبيابنوقالللكذبأ،تركإنماللقدريحيىأبيب@إبرا@
1

الجرح
2/7"والتحدي@ كذابيحيى:أبيبنإبراهيميقول:ابي)سمعت:(390)4

بنإبراهيمعنزرعةأبوشئل"وقال:حديثم@،المباركابنتركالحديث،متروك

فيالتسائيوقالعه،لئيلي@فقال.يحيى،أبي
:(5)والمتروكودناالضعفاء@ا

فيالدارقطنيوذكرهالا،الحديثاللمتروك
.(1يا"والمتروكونالضعفاء"

لينرد@شاالصعلىف(1)
العقيلي.صعفاء



احنقطاعي@سناوةمحللإ
-

فيالذهبينقلشيئأ.عكرمةعىالحصينبنثاودروايةفيأنكما

عنرواهال@اقال:أئهالمدين@بنعليعن(2600)2/5الاعتدالأميزان@

9أيضا:وقالفمنكر@،عكرمة

إليأحبالمسيببنوسعيدالثعبيمرسل

"،عباسابنعنعكرمضعن@او@من:
عنأحاديثه"قال:@اودأبيوعن

مستقيمتاشيوخهعنوأحادثهمناكير،عكرمة

الحديث.لضعفالموجبةبالعللمسلسلفالإسناد

عباس:ابنعنآخروجهمنصردالحديثهذاأنإلا

06)لرزاقاعبدأخرجه:إذ 16)و(20 وابن"(520)لحميديوا0(،2

فيسعد
وأحمد6(،2402)و)ك@832(شيبةأبيوابن1/37،6"الطبقات"

1/2 3 و1
2 4 2و7 7 و4

3 2 3وه8 5
3و 10)وداوأبو@6،3 بنوا4(،6

جهما

لأالنممائلفيوالنرمذي)7943(،
8/4والشائيبنحقبقي،(67)" وأبو9،1

فيوالطبراني)3245(،حبانوابن)7272(،و(0124)يعلى
الكبير!9

1)@هو(12486)و(12485) (12491)و(12490)و(12489)و(24

4/1والحاكم)39421(،و(12492)و فيوالقضاعي8،5
الشهاب!مسند"

فيالمقدسيوالضياء1(،477)والبغوي1(،532)
-01/971@المختارة"

طرقمن(072)و(062)و(402)و(032)و(022)و(002)و(199)102

اللهعبدعن
س

قال:عاس،ابنعنجبير،بنسعيدعنخثيم،بنعئمان

وبجلو@لشعرينبتعند@لنوم؟الاثمدكلحلكمخيز"ع@ت:اللهرسولقال

موتاكم!.نجهاوكفنوا@لبسوها@لي@اض،ثيابكموخبر@لبصر،

خثيبم.بنعثمانبناللهعبدأجلمنحس@.إسنادوهذا
الذهبينقلإذ

2/4"الاعتدالدميزانفي 5 معينبنيحيىعن(4442)9
أحاديئه"ةقالأنه

/8الشائيوقالحجقا،@اثقةقال:أنهأيضأعنهنقلولكنبالقولمجا،ليست

1 4 بنال@هعبدةالحديثعقب9
أنإلالثهاد@لينخشمبنصثمان

ه/والتعديل!المجرحفيالشانيالرحلنعدأبيالإماممنهجكتاب@لىرجعتشما@@

2 3 1 قاالدكنورالمؤلفحرروتد(17)2
الله@جدةفقالالترحمةمحدعلي3

ب@=



=

@يد@لف@@@لعلل@لجامعدي

لاالجرحفيحاتمأبووقالثققه،وقال:(931)ثقاتهفيأوردهالعجلي

5/1لالنه@والنعدي@ 3 ابنوذكرهالحديث،،صالحبأسبهداما:(510)5

5/3ثقاتهفيحبان فيحجرابنعنهوقال"،يخطئ"فيه:وقال4
التقريبه1

@ا.وقد@":(3466)

4/5"الأشرافتحفة"وانظر: 7/5المهرة!و)تحات"6(،137)87 9 9

و)7558(،
.(7يلا"لغليلاإروا.و"2(،037)3/212لمسند!اأطراف9

الئقةفيهدل@ومما@
أبوروىمار@و:من@لضعفاء@ثرعن

ليركبها،بدابهأتيعلياشهدتقال:ربيعة،بنعليعنالسببعي،إسحاق

فلما
قال:الزكاب،فيرجلهوضع

بسم
ظهرها،علىاستوىفلماالله.

لهوما@ثاخذالناسخرئدىاستحنر@قال:ثملثه.الحمدقال:

قال:ثتم4،.1،31الزخر@:1@@لنقلبحنرئالمك@أ@مقرنين

ليفاغفرنفسي،ظلمتإنيسبحانكثلاثا.أكبر،اللهئلاثأ.دثه،الحمد
له:فقلتضحك.ثئمأنت،إلاالذنوبيغفرلافإثه

ضحكتشيءأفيمن

صنع@اللهرسولرأيتقال:المؤمين؟أميريا
ثتمصنعت،كما

فقلت:ضحك،
ربكإنقال:االله؟رسولياضحكتشيءأفيمن

فيرئا.الذنوبينفرلاإنهفغهى،لي@ففزربقال:@ذاعبدهمنليعجب

أخرجه
0

بووأ)231(،لسيلطياا
(3446)لترمذيوا)2062(،وددا

وفي
9

فيوالثسائيبتحقيقي،(233)له"،الشمائل
ط.لمه(..)الكبرى""

)الكبير!فيوالطبراني6(،2)ماحبانوابنالرسالة،لمأ@.748)والعلمية
@يوالبيهقي)487(،

(1343)والبغويول(،2)ولما()اوالصفالتمالأسماءا"

وفي
الأحوص.أبيطريقمن(30للالهالانوارإ،"

عتمان
لالقويأيضاشوقالثقة.الاتي:قالالكي،القرقيعتانألرختيمس

الرحسعبدولاحنيمابنحديثيركلمالقطانسجدلنريحبىفي
الحديقا.لئنأيصأ.وقالالحديت؟سكرخثيمابرقال:المدينيلنعليأنإلا

المزلص.اثو@والظر:



احنمط@للناو:محلل
-

1/1أحمدطريقهومنم@91(،.)جامعهفيمعمروأخرجه: 1،5

فيوالطبرانيلثم@،حميدبنوعبد
5/5والب@يهقي)287(،الدعاء"@ 2،2

وفي(1342)لبغويوا
(1121)لهر!،لأنواا@

1/1أحمدوأخرجه: فيوالطبراني)98(،حميدبنوعد2،8
الدعاعه"

إسرائيل.طريقمن(783)

9أحمدوأخرجه: 7 / 1
القاضي.سريكطريقمن

فيحاتمأبيابنوأخرجه:
"

العلل
فيوالطبراني)997(،"

الدعاء""

فيوالدارقطني)187(،
العلل"

فيلآبريوا3(؟04)عقب4/62-63"

2:"الثريعة" 8 1
الثوري.سفيادطريىمن

فيلثسائيوا)377(،البزاروأخرجه:
"

)205(،لليلة،واليوماعمل

فيإوالطبراني)685(،يعلىوأبو
فيلاجر@وا)587(،الدعاط

لريعنه:ا"

2 فيالسنيوابن8،1
2/9والحاكم)794(،والليلقهاليومعمل" طريقمن9

المعتمر.بنمنصورعنالحميد،عبدبنجرير

فيالدولابيةوأخرجه
حبانوابن)5082(،لأسحاء"واالكنى"

نوفل.أبيصليمانبنعليطريقمن(2697)

عدروايةفي(1)
الشرح@يوال@غويوالهقي،حميدب@

الس@ر،الالألوار.وفيالس@ت@

إسحاقأليتصريحوديهكنا!رصيعة..،برعليأجرنيةقالإسحاق،أبيعن

بهيردلمسسرجامعفيالحديثلأنخطأ،وهذارليعفبنعليمنبالسع

يردلمبهمحمر،ع@الرزاق،عبدطريقمنأحمدعدوكدلكبال@عالتصريح

معمرعنصحلووحتىبالسمع،التصريح
أحرناقال:أئهيمحاقأليعننقلأته

يصح،لالالساعالنصريحلنكرريحفسعلي
د@رمنبنكرهتمردمعمرألأن

منرببحةبنعليصإسحاقأليعنرووهالنين@سحاقأبيعنالآخرينالرراة

ربيحفبنعليعنإسحاقأبيعنرووهالنيىمؤلاءرصبالسع،التصريحيخر

لمهإسحاقأباأنكماإسحاق.أبيبحديتأعلموموالثرريسميان

لمبانهعرح

يسمع
فيأخطاءلسرأنذلكعلىزدسياتي،كساريحةبنعليمنالحديتهذا

@@سماعا؟بالسممعنصريحكلليسأنالحلممنابدانهوشإسحاق.أبيعنروايته

الموفقوالهنطانر@لك،ليادلناسقكسابالومملكفيبحضعلىيحكمونالنقاد@لى

طربق.لأقومالهاس



-

@الف@ائد@لعللفيالجامع

الرحمنعبدطريقمن(787)الدعاء"فياالطبرانيوأخرجه:
لرؤاا

فيالطبراني
فيعديوابن8(،7يلاالدعاء""

/2الكامل!"

1 37-138
الأجلحطريقمن

فيعساكرابنوأخرجه:
"

62/2دمئق،تاريخ 4
بنعمروطريقمن

قيى

بو)أ
وسفيان،وشريك،ئيل،او)سرومعمر،لأحوص،ا

عنوعمرو(لأجلح،والرحمن،اوعدوعلي،ومنصور،
ا

إسحاقبي

به.السبيعي،

يسمعلموهوبالتدلي@مشهورإسحاقأبوثضحيفإسنادوهذا
هذا

ربيعة.بنعليمنالحديث

3الصغير@1/التاريخفيإالجخاريقال بنالرحمنعبدقال":26

شعبق@عنالقطان،يحيىرواهالذيربيعةبنعليحديثعندهوذكرمهدي،

قالعلي...رثفكنتقال:رليحة،بنعليعنإسحاقلاابيعن

بنيونىمنقال:سمعته؟مقنإسحاقلأبيقلتشعبة:قالالرحلن:عبد

ةقلتخباب،بنيونىدأتيتقال:خباب
أراهرجلمنقال:سمعته؟ممن

"رسيعةبنعليعن

فيحاتمأبيابنقال
"

رواهحديثعنأبيوسألت":(799)"العلل

عليئ،رثيفكتقال:ربيعة،بنعليعنإسحاق،ابيعنوغيره،الئوري

عه-(دواختلف.6ا4/6العلل!فيإالدارطحيقال(1)
الأجلح-ي

قالد

أديعنجميعاليتعىالقاضي،يوسصرأدوالأحلح،عنسلامسمصعب
صالأحلح،عنتان،رواهمارالصوابوومساعلي.عنالحارت،عنبسحاق،

كهإ.إسحا@أبيأصحابقالوكذلكربيعة.سعليعنبسحا@،أي

فيالاليكر(2)
"1 2 4الكا@التهي@والظر.لا(.2 33 / 5

فيحاتمألياسأخرجه:وشحوه(3)
@

مهصي.بنالرحلىعدعن(800)العلل!



اكنقطمعر@سنا،.محلل
-

1هذالاسخرالذيسبحانثلائأ،الحمد@ع"ركب:حينفقال
0 فقال0،0

منأعجبكنتقال:سعيدسيحيىعنالقطان@زيادأبوأبي:

فيحدثاكانربيعةلنعليئلأنعليئردفكنت"ربيعة:بنعليحديث

أبيعنسفيان،حدثناحنىعليئ-ردفبكونأنأنكرتومثلهعليئ،عهد
بنعليئمنإسحاقأبوسمعهلسفيان:قلترليعة.بنعليئعنإسحاق،

ربيعتا.بنعليعنرجلحدثنيفقال:عنهإسحاقاباسألتفقال:ربيعة؟.

فيالبخار@أخرجهفقدحاتم،أبوإليهأشارالذيسفيانطريقأما
"

1/3الصغيراالتاريح 2 حدثناقال:مسدد،حدثناقال:6
سفيان،صيحيى،

بهذا.ربيعة،بنعليعنإسحاق،أبيعن

فيالدارقطنيوفال
"

4/6"العلل 1
س

يسمعلمإسحاقوأبو".(430)

مهدي،بنالرحمنعبدرواهمافلك:يينربيعفبنعليمنالحديسهذا

حدثنيفقال:رلجعة؟بنعليمنسمعتهإسحاق:لأبيقلتقال:شعبفعن

هناالمبهموالرجلعهرجل،عنخباب،بنيون@
إذةالازديسقيقهو

فيالطراليأخرجه:
وفي(77لاالدعاطلا

ط(177)له@ا،لأوسطالا

لهيعة،ابنع@مريم،أبيبنسعيدطريقمنالعلميةط.(175)والحديث

بنعليع@الازدي،شقيقعنخباب،بنيون@عنسعيد،بنربهعبدعن

به.@ه،طالبأبيبنعليعنربيحقح

كافىالكوفي،الأسيديهو:خباببنيون@ضعيف،إسنادوهذا

يرحاتمأبيابننقلرافضيا.
"

2والتعديل،الجرح 93 / عن(1001)9

معينبنيحيى
"قال:أته

شيلاخباببنيون@
فيالذهبيونقلعه،

ميزان9

4الاعتدالأ 7 9 / كذابأإ،@اكادعه:قالأنهسعيدبنيحيىعن(9903)4

محينبنيحيىوعن
"،صعيفسوءالرجلقال:أنه

قال.أئهالبخاريوعن

فيحاتمأبووقال"،الحديثالمنكر
دا

9/2"والتعديعالجرح 93(1001):

فيالنسائيوفال"،بالقويليىالحديثمضطربإ
"والمتروكونالصعفاء"

فيالدارقطنيوقالضعي@ه،":(61لا
:(604)والمتروكوظالضعفاء@ا

"

شيعيةفيهسوء!رجل9قال:أثهالذهبيعنهونقلالمذهبه،ستئكوفيئ



=

يالفعالد@لعللفي@لجامع

فيحبانابنوفال"،مفرطة
3/1المجروحينا" 39-1 الروايةيحللا0:إ4

معئممذهبه،إلىثاعبةكانلأئهعنه.
عنيرويهاالتيبالمناكيرينفردفلث

عهم!.فيرويهاالأنباتعنبسرفهاالنيالصحاحوالأحا@يثالنقات،

9الحديث:عقبعنهالطبرانيفقالالأزدي،شقيقأقا
أبيبنشقيقهو

فيالدارقطنيوقالاشه،عبد
"

عقبةبنسقيق62:9-4/61"العلل

1الربانيقاالفتوحاتفيإكماحجرابنقال."الأسدي 2 6 ماهذاشقيق":5/

حالهولاأبيم@اسمعرفت
خباببنيون@وأماتعالى،اللهعندوالعلمهو،

ضعيففهو
"

عثمانا.يسبكانممر@عشيعيةيه

ربيعة.بنعليإلىصحيحطريقمنصردالحديطهذاأنإلا

فيالطبرانيأخرجه:إذ
9-2/98والحاكم)877(،الدعاط" 9

من

ربيعقمابنعليعنعمرو،بنالمنهالعنالنهدي،حبيببنميسرةطريق

فيالدارفطنيقالبص
"

بنالمنهالحديثالرأحسنها@سناثأ:4/62"العلل

كماحجرابنوقال@،أعلمواللهربيحضبنعليعنعمرو،
الفتوحاتفيإ

5/1الربانيقه هووميسرة،إلاالصحيحرجالمنموثوقونكلهمالرجاله:25

منتخلولاولكنهاربيعة،بنعليعنتابعاتعمروبنوللمهال

فيوالطبراني7(،17)والبزار2(،ما92)سيبةأبيابنفأخرجه:
(777)الدعاء!إ

الملكعبدبنإسماعيلطريقمن
عنالصفيراءأبيبن

به.ربيحة،بنعلي

الملكعبدبنإسماعيلأنإلا
الصفيراءأبيبن

(2)

فيالذهبيفكره
1/2الاعتدال!لأميزان لي@معين:وابنحاتمأبو@اقالوقال:(911)37

عنكتبتثمتركته،القطان:يحيىوقالابنووقاهبالقوي،

الالصجراالطراني.ررايةفي(1)

صلايانمزيدوشاتيالاعتلالا.@ميرادفيجاه(2)



اكنقطلعر@سناو.محلل
-

فيالبخاريوفكره"،عه...سفيان،
النسائيوقال)71(،الصغيراالضعفاء"

في
فيحاتمأبيابنوقاللأ،بالقويلي@@:(33)@والقروكونالضعفاء"

"

والتعديلالجرح
"2/1 2 بنإسماعيليقول:أبي@اسمعت:(62لا6

الملدعبد
قلت:الترك،حدهولي@الحديث،بقويلي@الصفبراء:أبيبن

نعمإ.ةفقالالضعف؟فيالسواربنالأسعثمثليكون

فيقالعديابنأنإلا
1/4"الكامل" لهالملكعبدبنإسماعيل":51

منوجماعةالثوريعنهوحدثيرويها،أخبار
ي@فممنوهوالأثمقي

فيحجرابنوقال@،حدشه
9:(465)ا@ربب!"

الوهمإفيصدوو

وهووالثواهد،المتابعات@يحديتهيقبلممنأعلم-واللهفهو-
ها

به.ربيعفبنعليصعمرو،بنالمنهالمعاجتمع

فيالطبرانيوأخرجه:
بنمحمدطريقمن(780)لأالدعاعما

به.ربيعفبنعليعنعتيبقيبنالحكمعنليلى،أبيبنالرحمنعبد

سيئصدوقليلىأبيبنالرحمنعبدبنومحمد
أبيابنونقلالحفظ.

فيحاتم
1

7/14والتعديح!الجرح 1لا3 أحدأرأيتما"قال:سعبة،عن(73

حفظاأسوأ
وعنليلى"،أبيابنمن

كانليلىأبيابن1قال:حبل،بنأحمد

مى
حديثه،منإلياأ@ليلىأبيابنفقهوكانالحديث،مضطربالحفظ

حاتم:أبووفالاضطراسه،فيهحديثه
سيئكانالصد@،المحله

الحفظ،

لاحفطه،فساءبالقضاءضغل
كرةعليهينكرإتماالكذب،منبنيءينهم

سيس@اعيلاصمفياختلف(1)
@رداتخريحالو@نفيالصعير.ابيلنالملدعد

بن)سساعيلباسم:
الدارقطيعللفيوصردنسصلاقيذكردثىفقطالملدعد

بن@مماعيلك@2.ا/الاصت@الوميران4/6،2
@حردالصغير،أبيبنالملكعد

3الكبيرادالتريحفيالبخاريعند 4 3 / وفي(1621)1
لهالصعير"،الضعفاء1

دالجرحفيحاتمأليوابن)33(،رالتروكود،دالصمماءفيوالنائي)71(،

1والتعديلا 2 6 / 1/4دالكاملافيعديوابر2(،6لا2 5 0

س@صحاعللاسم.

8للمقيليالكيرادالضحماءفيوصردالصفيرا-أبيسالملكعبد 5 دكلللوفي1،/

ال@ماال@ا@الوتن@9،0ولالدارتطي،
1/2زي 4 بىمحليسطة@457)2

الصعير.أيبنالملكعد



=

@للف@اثدالعللفي@لجامع

به.يحتجولاحديثصيكتبالخطأ،
1

"ةزرعةأبووقال0،0
لي@صالحهو

فيالثساتيوقاليكونعا،ماباقوى
ليس":(525)والمتروكوفالضعفاء@ا

والثواهد.المتابعاتفيبهمعتبرفهو"الحديطفيبالقوي

7/1الأشراف!تحفة@وانظر: 1 1لما0 /11المهرظإتحاتو"2(،0

5 85 8 4/4المسند!أطراتو"1(،4663)و(46611)1 6 4(6370@.

روىمثاله:ين:مخصو@رولةفيالمدلىعنعنةوتقبل@

قال:الله،عبدعنيزيدبنالرحالنعبدعنإبراهيم،عنالأعمش،

فليبشرالقرانأحب@امن
(3)

الطنافسيعبيدبنمحمدطريقمن(30581)شيبةأبيابناخرجه:

عوانةابيطريقمن(3323)الدارميوأخرجه:

الطنافسيعبيدبنيعلىطريقمنل@233(الدارميوأخرجه.

عنويعلى(عوانة،وأبو)محمد،ثلاثتهم:
موقوفأ.لإسنادابهذالأعمش،ا

بعلتين:أعلوهالعلماءأنإلاثقات،رجالهإسنادموقوف،الحديثهذا

الأعمش.عنعنةالأولى:

عنارسلهإبراهيمانوالثانبة:
اللهعد

مسعود.بن

0-204الكماال@6/@ذيبوانظر@(1) 57)ولالاعتلالايزانر)7995(،34 82).

ومو.(2)
(4043)يهالقرا@"،نقة"

فيالرمحئريقال(3)
1/1"الفانق@ 1"

يضمرأنلالضم،شليبثمر،بقهله.المرادقيل

نجفرفلاطنهأخدوهوالأثيمشرسإيا@نهالطعامكنرةفل@لحفظه،نصه

فيالأتيرابنوذكرههللقر@نسيأسميناالرجلأرىأدلأكرهإنيقوله:ومتله
1/1النهايقهإ 2 رواهومرولر،فليمرحأي"وقال.بالمتح،نراددل@سلمظ:9

لالضم
1

0 يروحاع@الزمحمتري،كلاملحوكلامآودكر0
/10المهرظإتحا@"

33 (12ول3)5
0

وهو.المأ
.(6114)لالنقرب"فقة"

.(7407)دالقرب!نشه@انقةالثمكري-الوضاحوهو-(5)

وهر:(6)
78لنقريساداثققه" 43).



الانقطعناول@محلل
-

قالكماالاتصال،علىومحمولةمقبولةفتكونالأعمشعنعنةأما

فيالذهبي
2/2الميزان!" 2 "ة(3517)4

ضعيف،عندل@@ربمايدل@،هو

@قال:ومتىكلام،فلاحدثنا،قال:فمتىبه،يدرىولا
إليهتطرقعن!

شيرخفيإلااحتمال
وأبيوائلأبيوابنكإبراهيم،عهمأكنرله

عنروايتهفمانالسمان،صالح
الاتصال!علىمحمولةالصنفهذا

اللهعبدعنللحديثإبراهيمإرسالوأما
مسعود.بن

الضرير،معاويةأبيعن)التمسير((3)منصوربنسعيدأخرجه:فقد

الله:عبدقالقال:إبراهيم،عنالأعمش،عن
فليبشر.القرتنأحبمن

فيالمزيإليهأسندهفبماالأعمشقالفقد
1الكمالاتهذب" 4 6 / 1

اللهعبدعنليأسدالنخعيئ:لإبراهيمقلت)062(:إ
فقالمسعود،بن

قلت:و)ذاسمعت،الديفهواللهعبدعنرجل،عنحدئتكمإذاإبراهيم:

اون.عبدعنواحد،يخرعنفهوالله:عبدقال

فيرجبابنوقال
9

1/2@الترمذيعللشرح 9 5وا/عترط.4 4 2

همام:ط.
النخعيعنلكنالمسند؟علىالمرسلترجبحيقتضيوهذا9

قال:أئهأحمدالإمامعنونقلخاصقلأ،مسعودابنعنأرسلفيماخاصة

"
محينابنوعنبها،،بأسلاالنخعيمراسيل

إبراهيممرسلات9قال:أته

الصلاةفيالضحكوحديثالبحرينتاجرحديثإلاصحيحة
(3)

لا.

روي-الحديثأنكما
منتلاتةطريقمنتقدم-كما

الثقات،
عن

ويريدبنالرحالنبحبدمسعود،وابنإبراهيم،بينفيمامتصلأالأعمئى
هذا

عليه.الثقاتلاتفاقالصواب،هوالطريق

10/33"المهرةإتحات"انظر: .(12ملا3)5

سمع@لذيشيخهعن@لمدلسيعنعنوقد@
منمط

لدىيبينثم

بنضقيقوانلألالريدولحلهالمطوع،فيكناد(
أعلم.والهسلمتي

الدور@.بروأية(96.@تلىصخه!فيمحينوالن@@8238@يةأبيالنأخرجه:@2@

1/1اليهقيأخرجه.(3) 47.



-

@الف@اند@لعللفي@لجامع

بعدئمضعيفا،الساقطويكونشيخه،وبينببنهوساطةأسقطأنهالبحث

@لحديث:متنفيخطؤهيتبينالضعيفضعفومعرفةالطرقجمع

مثاله:
يث@:دله@رسولقالقال:عمر،ابنعننافع،عنجريج،ابنر@ى

قاثماأ.تبللاإ

لإساد.ابهذا(1423)جانابنأحرجه:

نافعمنيسمعلمجريجالنأنأخاف"وقال:
الخبرا.هذا

فيحجرابنالحافظعلق
9/1المهرظإتحاف9 5 1للأ5 0 هذاعلى(76

عنجريج،ابنعنالرزاق،عبدرواهفقدكذلك!وهوداقلت:بقوله:القول

أبيوابنعمر.عنعمر،ابنعننافع،صالمخارق،ابيبنالكريمعبد
اللهعببدورواهضعيف.المخارق

عمرعنعمر،ابنعننافع،عنعمر،بن

لصواسهاوهوموقوفا،

جريجابنعنعنةلولائقاترجالهلكونالصحةظاهرهالحديثوهذا

وهو

رواهحبثأسقط،بمنجريجابنصزحإذحبان،ابنمخاوتتحققت

ر@نيقال:عمر،عنعمر،ابنعننافع،عنالمخارق،أبيب@الكريمعبدعن
بعد.قائمأبلتفماقائمأ"،نجللاعمر!اليافقال:قائما،ابوذك@اللهرسول

فيكماالرزاقعدأخرجه.
9/1المهرمااإتحاف" 5 1للأ5 0 وابن6(،7

4/2عوانةوأبوي@03(،ماجه 7/0،4"الكاملفيإعديوابنل@985(،5

1والحاكم 8 5 1/1والبيهقي1،/ 0 2
الكريم.عبدعنجريج،ابنطريقمن

ضعيفمه.المخارقابيبنالكريم@اوعبدالبيهقي:قال

بنالكريمعدالحديطهذارفعو)ثما"وقال:(12)عقبالترمذيوعلقه

مدا(1)
كالهفيهاطرزالديححرابىالحاطثرومن

علىالمهرقالإتحافالماخالامع
ديالحللذكرديمقلأته

فيال@زيصنغمر@لكفيسلفولهالكتاب،هدا
أوالكتبينعللجصعالباحث@أحدأنولوفلك،منيكررالمريالأشرافلتحن

نافعاعملألكادأحدمماعلل



الانقطمةفى@السنا،محلل
-

السختياني،أيوبضغفهالحديث،أملعدضعيفوهوالمخارتابي

يه،.وتكلم

فيمعينابنعنهقالالمخارق،أبيبنالكريموعبد
)املأ(تاريخه!"

بثيليىالدارمي:إبرواية
فيالنسائيوفالعه،

والمتروكوظالضعفاء9

فيالدارطخيوفكرهالحديث@ا،منروك:(401@
1 والمتروكون،@حفاء1

ضعبف،إسنادالاهذا:1/45الزجاجفامصجاحفيالبوصيري

اللهعبيدخبروعارضهالخبر،بهذاتفردوقدتضعبفه،علىمتفقالكريمعبد
بن

حبانابنبتصحيحيغترولائقته،علىالمجمعالمأمونالئقةالعمريعمر
(1)

ابنعننافع،عنجريج،ابنعنيوسف،بنهثامطريقمنالخبرهذا

اللهعبيد
)2331(،سيبةأبيابنأخرجه:إليهالمشارعمربن

فيوالطحاوي)941(،والزار
9

4/2لاثارأامعانيشرح 6 وفي8
العلمية.@

عمر،عنعمر،النعننافع،عنعمر،بناللهعبيدطريقمن(6678)

موقوفأ.أسلمت.منذقائمأبلتماقال:

حديثمناصحوهذا"وقال:(12)عقبمعلفاالترمذيوذكره

.@الكريمعبد

الكريم،عبدفيهأخطأخطأوالرفعالوقف،الحديثفيفالصوابإذن

جريجابنتدلي@فيهاحبانابن@رواية

إذةالحديثهداإعلالفيآخررأفيالألبانيالدينناصرمحمدوللشيخ

تصرفاتهمنكنيرفيحبادوابنيخصترقف@ؤ@ئهالحديت،يصححلمحبانالن(1)

حمعصححخريمةلاسحزيمقيابنشيخهلجلامج
ما

سحتصركابهلي

حبادلحابرالإسد.علىالمتىتلمماأويخصترقفأوصمفصساإلاالمختصرا

أعلم.واللهالأمور،أغبميشجهطريقةعلى

لبماإلايدل@لااتدليس،قبيحل@ن@جربجابنت@ل@النلي@شرالدارقطي.قال(2@

هأ.3)المدلي@اطبقاتجروح.،منسمحه



-

@للفعائد@لعللفي@لجامع

اللهعبدرأىأئهثيناربناللهعبدعنرويبماجريحابنحديثأعلإثه
بن

التيخقالفقدقائما،بالعمر
فينجتبماا

كلامعلىمعقبا(934)الفعيفقه"

أثهالظاهرلكنإليه...أثارالذياللهعبيدحديثأعرفدولمالبوصيري:

اللهعبدحديثمثليعني
اللهعدرآىأتهثينارلن

أخرجهقائما.بالعمربن

1/1البيهقي 0 البولرويناوقدالكريم،عبدحديثيضعفوهذاوقال:2

قائمأ
بنوسهلوعليعمرعن

بنوأن@سعد
علىوقفتثممالك...،

فيالعمريال@هعبيدحديث
1سيبةأبيابن"مصنف9 2 4 / الهندطبع1

ادعىكماالترجمةحديثيعارضلاهوفاف@زوائدم@31)البزارومسند

قائمأبلتماتال:عمر،صعمر،ابنعننافع،عنرواهفإنهالبوصيري

اللهعبدبأثرالمعارضةفالأولىصحيحو)سادهأسلمت.منذ
المتقدمردين@بن

اثهاعتبارعلىعمرابنعن
بماثمظاهر،هوكماعهالحديطرويالذيهو

آنفأصفحتهإلىالمشارالموضعقبيلأيضأثيبةأبيابنروى
أخرىطريقمن

هذاوزيدقالما،بالعمررأيتقال:زيد،عن
وهوالكوفي،وهبابنهو

هذاولعلأيضا،صحيح@الإسناد@وله،منكسائرنقة
بعدعمر@همنوقع

قائماإ.البولفيشيءلاأتهلهتبينماوبعدالمتقدم،قوله

إئماالبوصيريبهأعلهبماالإعلالهوالنفىإليهتميلالذيقلت:

اللهعبيدبروايةفالإعلالعمر.عنعمر،ابنعننافع،عنهو
عمربن

جريجابنأنوهوالاستئكال،يبقىلكننافع.وهوالمخرجلاتحادأجود.

@حبان-ابنأخرجهاالتيوهيالكريم-عبدفيهاالتيروايتهفي
ر

وماأعلم!فالتهأبيه،مسندمنيجعلهولمعمر،ابنإلىالمرفوعالحدبث

الحديثوأنالحديث،إعلالقوةفيينفعالألبانيالعلامةإليهذهب

فائدة.حديطالمرفوع

9/1و(07451)اما/9"المهرةإتحاف"انظر: 5 /12و(07661)5
02 .(55381)و(55371)6

.(244)الرسالةط.فيوهو(2).(1332)الرندط.في(1)



احنغطلعر@سناومحلل
-

فروةعنالسبيعيئ،إسحاقأبوروى@ر:مثال@
(1)

نوفلبن

إثما@اوقال:سلمة،أئمابة@فهالنبيئإليئثفعقال:أبيه،عنالأشجعيئ،

ظئريأنت
(2)

فعلتما"فقال:أتيتةئمالله،شاءمافمكثقال:"

@افمجيءفقال:أئها،عندقلت:قال:"الجويرية-؟أوالج@ية-
ما

عند@ترأ"فقال:منامي،عندأقولماتعلمنيقلت:قال:@اجئت؟

@منامك:

فإثهاخاتمتها،علىنم@اثمقال:@هاآل@نوونجأيها@ل

@بر@
الئرئهمن

مسندهفيالجعدوابن5(،4-1)"القران@افضائلفيعيدأبوأخرجه:

02)والفلاحط.(2654) (26938)شيبةأبيوابنالعلمية،ط.(56

2)كاو لة،لرسااط.ستدراكاتا(0024/49لا4مه/39وأحمد7(،9

فيوالبخاري)7243(،والدارمي
دا

داودوأبو)2732(،8/4الكبير"التاريخ

فيوالتسائيئ)5505(،
1ولا(10637)داالكبرى" 1 العلمية.@(70

م@،.1)له"،والليلةاليوم@اعملوفيالرسالةط.(11645)و(10569)و

فيقانعوابن
"

5وللا(790)حبانوابن)9971(،الصحابقهمعجم 52)

فينعيموأبو)196(،@اوالليلةاليومداعملفيالئنيئوابن)6455(،و
معرفة"

2/5والحاكم)8646(،الصحاكا فيوالبيهقيئ3،8
02)"لإيماناشعب" 52)

فيوالخطبالرشد،ط.(2289)والعلميةط.
3المبهمق@ا:الأسماء" 0،8

فيالأثيروابن
3ماه/الغابئأسددا

معاوية.بنرهيرطريقمن

5/4أحمدوأخرجه: وفي5،6
092)3مه/39 ط.ستدراكاتا(40/50

جميعفيوكدلثالمروقا،@اوثه.أبيسنمطسوعالي
علىوجاءالطعات،

فيالصواب
8/13الأشرا@اتحمة" 1/3السرداعردو"1(،1718)0 9 5.

تحقيقاتهتتفكلمحققوموه(يلاه.عوامةمحمدطجةليالصوا@علىجاءتبه

جدأبخرجهلمومماللنمي،دالكاشم@احيدأحققهفممابحيدلاوتارةيحيدفتارة

ميق@.بياب@(وال@@اودأبيالمن@

سلمةأمابةصعةصروحاي

منواللمطواخصار،تطويل@يهاالروايات
مر5/6أحمدام@د"



=

ال@لفالائد@لعللفي@لجامع

فيلشائيوا)@أ،(0334)لترمذئوالة،لرساا
لعلميةاط.(63801)لكبرى"ا"

وفيالرسالةط.(10570)و
لأعرابياوابن)208(،لهوالليلقه،اليومعمل"

في
"

1/5والحاكم)2811(،شيوخطمعجم الأيماناالسعبفيوالبيهقي6،5

إسرانيلطريقمنالرفدط.(2290)والعلمةط.(2521)

أنيسةأبيبنزبدطريقمن(5525)حبادابنوأخرجه:

شريك،طريقمن(17)ماالصحابقهالمعجمفيقانعابنوأخرجه.

أبانبنومحمديمصوأبي
(4)

لمقرونين(.

فيوالطب@راني)9971(،عقبلماالصحابةمعجمفيإفانعالنوأحرحه:

سوارلناشعثطريقمني@72(الدعامحه"

ومحمد،مريم،بووأوشريك،وزيد،ثيل،ا@إسرلؤهير،سبعتهم:

المتقدم.بالإسنادال@بيعيئ،إسحاقابيعنوأشعث(

الحاكم:قال
."يخرجاهولمالإسناد،صحيححديثمذا9

هووالسبيعيئإسحاقابافيهأنإلاثقات،الحديثرجالقلت:

العلائيوقالمدلسأ،وكان9ا:سالثقالتماه/فيحبانابنقالمدلح،

في
"

2ة"التحصيلجامع 4 5(576):"

شطوقالالتدلي@أ،منمكثرأثهتقدم

فيالعجميابن
1التببينأ:" 6 وقالبالتدلي@،أي:بطدمئهور)8،(:0

(1)
الحاكمد@ستدركمنالمطوعدي

".
ومذافروف.!عن)سرانيل،أليلند@مرايخل

والصوابواضح،خطا
"

جاهكذافروة..،عنإسحاق،أبيعنيسراتيل،

في
13/06الصوابعلىالمهرظإتحات" 1(171 فيهروكدا2(،7

تلخيص"

للن@بي!.المتلوك
ومر.(2)

.(21اي@دايقرصهأفراد"لهثقض"

2/6الاعتدالهدميزانفيالذهيقالالقاسم،بنالحفرعبدومو(3) 4 0(5147):

بنففه.يىلرالفي،

4الاعتدا@هدميزانفيالنصيقالالجحفي،صالحلنأبارحمدسومويا( 5 3 /3

كانوقيل.بالقوي،ليىالخاري:وقالسن،وابنثاودألوضقفه":(71)هأ

مرجنأا.
ومو:(5)

.(52رولالتقريباصعيشه"



الانقطعر@سناو:محلل
-

الحافظوقال@،بالتدلي@المشهور0(47)77ةالمدلسين!داكتابفيالعراقي

وصفهبالحدالى..مشهور:(91)/42المدلسيق:طبقاتفيحجرابن

بالتدليىوغيرهالشائيئ
م.1)

8/3"الأشرافتحفة"وانظر: 0 1ايه1 17).

عنهفرويواسعأاختلافأعليهاخئلففقدإسحافأبيعنعنةعلىزيادة

النورفي.سميانعه@رواهتقدم.كمابهابيه،عننوفل،بنفروةعن

ط.(10572)والعلميةط.(10640)لأالكبرى"فيالشالىأخرجه:@ذ

وفيالرسالة
"

اللهعبدطريقس(804)لهوالليلق@،اليومعمل
المبارد.بن

39/4أحمدوأخرجه: 8 9(092 لة،لرسااط.ستدراكاتا(40/51

فيوالبيهقي
9

منالرشدط.(22والمهالعلميةط.(2519)الإيمانطشعب

الزبيرفي.أحمدأبيطريق

39/4أحمدوأخرجه: 8 عنلةلرسااط.ستدراكاتا(0024/52يه9

عبد

39/4أحمد 8 02لا9 بنيحىعن(40/53
@@

م.

عنت@؟بنويحيىالرزاق،وعبدأحمد،وأبوالمبارك،)ابنأربعتهم:

مرسلا.بهنوفلبنفروةعنإسحاق،أبيعنالثوري،

يزيد.بنمخلدوخالفهم

فيالتسانيئأخرجه:إذ
1لا@الكبر@" 0 ط.(10571)والحلميةط.(63

مخلدطريقمن(803)له@،واللبلةاليومعملوفياالرسالة
عنيزبدبن

ظئرعنالأئسجعيئفروةعنإسحاق،أبيعنالئورفيسفيان

ب.يور،اللهلرسول

1ةالدلسيحافكركابانظر.أ(1) 2 للنساني.لا(2

ومودروقه،أليدكنالايمافىإ:ير@تمبلأ(
فيحجرابنالحافظعليهلبهخطأ

3للأعفانفربب" ه@0

.(6540)اتقريبماأومالأالهدوت@"ةومو(3)

اساطتالحطا،وموفروماأبوكافة.ااشريح@ادرليجماءى@
عقبالاتقريط@ي

فروظصوالهالأشجعيفروةأبو":(83)6،



ي@لف@ائد@لعللالجامعفي

اكثرلأنهمسفيان؟عنالجماعةروايةوالصواب@ناثة،روابةوهذه

منوحفظاعد@ا
مخلد

)@أ:(3403)عقبالترمذيقاليزيد،بن
وقد"

يرإسحاقأبيأصحاباضطرب
فيالبرعبدابنوقال"،الحديثهذا

."يئبتلاالإساد،مضطربيه،مختلف":(6752)717:"الاستيعا@لا

روواقدتابعهماومنو)سرانيلزهيرأأنفيهالاضطرابووجهقلت.

أصحابأتقنوهوالوري-رواهحينفيموصولا،إسحاقأبيعنالحديث

مرسلأ.إسحاقأبي

فيفقالالبرعبدابنحجرابنالحافظوتعقب
الإصابق@95/963

9لمه(:31)

بلقال،كماولي@مضطرب،حديثبأثهالبرعبدابن@زعم

يضرهفلاثقات،رواتهالموصولة،وهيأرجح،أبيه()عنفيهاالتيالروابة

مخالفة
(2)

الاختلاف،فيالوجوهتتساوىأنالاضطرابوشرطأرسله،من

خلافبلاللراجحفالحكمتفاوتتإفاوأما

عنعنةفيهفإنالاضطراب،منخاليالحديطأنفرضنالوحتىقلت:

كمامدلسوهوالسبيعيإسحاقأبي
جميعمراجعةوبعدالأمر.هذاتبيانمر

شيخه.منبالسمحتصريحهعلىأقفلمالحديثطرق

إسحاو.أبيعنأخرىطرقمنالحديثرويوقد

قال:الطيالسي،ثاودأبيطريقمن(3403)الترمذيأخرجه:إذ

أتىأنهنوفل:بنفروةعنرجل،عنإسحاق،أبيعنشعبة،أخبرنا

فذكرهييه...النبيئ

حاأليابرقاد(1)
4/2"والتعليلالجرحفيإ3 1 منأبو@رعةهمئل:(6091)1

أبووقالسفياد"،إسحاق:أليصالاسأحمطفقال.بسحاق؟أبيأصحا@أحعط
حما

0

إسحا@ا.أليأصحابوأنق@العرا@،أهلإمامراهدحافظ،دقبمطالسمباد3

(2)
المطرعلي

مخا@قه."

روا.لماسعبةبنبدثالراجحالإسنادمرالإسنادملاأنبليهولميل@عتفدهراللي(3)

ومذهالمبهم،الرجلوهروفروة،بسحاقأليبينالواسطةفيهذكربسحاقأبيعن
فيمما=دلسراماعى@تيوحهيحسللافشعبةالحلل،علمفيالرجحقراشمن



الانقط@ل@سناو:محلل
=

ابيعنالحديطهذازهيروروىالحديث:اعقبالترمذيقال

أشبهوهذانحو@لمجرو،النبيئصابيه،عننوفل،بنفروةعنإسحاق،

8/3@الأشراتتحفةفياالمزئوقال"،سعبةحديثمنوأصح 0 2

1)ما ائهنوفل:بنفروةعنرجل،عنإسحاق،أبيعنسعبة،رواه":(17

"أصحلأولوافذكره،ط...التيئأتى

زهير.حديقيعني

كذلك.ولي@صحابيا،فروةيكونأنلاقتضىصحلوالطريقوهذا

طريقلأنةأيضاكذلكولب@الثوري،سفيانتابعشعبةأنيظنالناظرولعل

مبهم،رجلزياثةفيهشعبة
فلا

يصح
دانسفيان،لطريقمتابعأيكونأن

مختلفان.الطريقينلأنالإرسال؟فياشتركا

فيكماأسامةأبيبنالحارثأيضأالحديثوأخرج
الباحفبغبة"

فيحانابنطريقهومن1(،95يلايعلىوأبو1(،530)
-033الثقاش@3/"

33 1
قالقالفروفعنإسحال@أبيعنمسلم،بنالعزيزعدطريقمن

فذكره.ييئ..اللهرسوللي

بمحفوظةلشتاللمظةهذهأنإلىيميلالقلب"عقبه:حبانابنقال

ثلكلأنأيضاثالتابعينكتابفينذكره@اناالله-لجر،رسولصجةفكرمن

."@افحث@أوهمربماالقنمملي،مسلمبنالعزيزوعبدأش@بهالموضع

فيحجرابنالحافظوقال
مع)المطبوعالظرات!النكت9

الأشراف(تحفة
(1)

1اله يعنيالمؤلف-أقز":(17
يوهموهويتعقبه،ولمالحديثهذاالمزي-ة

فقال:وتعقبصالسالفحبانابنكلامذكرثمكذلقولي@فروة،صحبةثبوت

سقطو)ثمائابتفواللفظة"
محفوظذلثفمانأبيط)عنقوله.العزيزعبدروايةمن

فله.علىينبهانللمؤلفينبغيوكانباتفاق..صحابيوهوعنما

ا@ةانبلىالأمزنا@إمحاق،أليأحا@يتنيحاصةلهدا،نمسههوعرحوتد=

محهول.رجلالصدل@وانإسحا@،بيتحلي@(الحديطفيالرنة

يجملفلملارالدكتررطبعةأساالدين،ضرفالصمدعدطبعةلا(
معالظرافاالنكت"

الكا@يعيدودالاخريرححلمماكتاطي
مع

التحفة،
@مانال!قرصثلكأحودوص

جدأ.نافعفهوالتحعتاإكمالفيالحرفة



-

يللفعالد@لعللفي@لجامع

7/4الأشرافطتحفة"وانظر: 9 0(11025).

اخر.سنادب@الحديط@روي

فيالتسائيأخرجه:إذ
ط.(10ويثلاهالعلميةط.(10636)الكبرى"دا

عنسليمان،بنسعيدطريقمنمأ..)لهوالليلقلأ،اليومعملوفيإالرسالة

اللهرسولسألتقال:جبلفعنفروفعنإسحاق،أبيعنشريك،
ي...

فذكره.

فيالطبرانيوأخرجه:
وفي(9512)لكبير"ا"

(1968)له"،لأوسطا9

محمدطربقمنالحديطط.ا(لما9)والعلمبةط.
حدئناقال:الطفبل،بن

فاسقطبنجبلةع@إسحاق،أبيعنشربك،
)فروقأالسندمن

نوفل.بنفروةفكرشريكطريقمنالمحفوظإذريب.بلامنكرةروايةوهي

2كثيرأ:ابنفيكماأحمدالإمامالحديثأحرجوقد 0 4،1

حدئنافال:
بنفروةعنإسحاق،أبيعنشريك،حدثناةفالحجج،

جبلة.بنالحارثعنلوفل،

خطأهذاولحل
فيالموجودإنإذالمسند،منكثيرابننسخةفيوقع

تقدم،كماالتخريجمصاثوفيهووكذاحارثة،بنجبلةالصحابةتراجمكتب
مخرجفيإسحاقأبيأصحابخالفلأنهةثريكمنالوهميكونقدأو

الحديث،هذافياضطرابهباعتبارإسحاقأبيمنالوهميكونأوالحديث،

أتهكماإسحاق،أبيأصحابخالفسريكالأنضعيف.الطريقوهذا

الجميعمخالفأهنا@رواهمرفو)سرائللزهيرموافقأرواهإذعليمياختلفقد
حجرابنالحافظأنالعجيبأنإلابنجبلةعنالحديثوجعل

قد

صحح
33الالإصابتافيقالإذةالطريقهدا 6 / التسافيفيوله":(7201)1

بنجبلةعنفروة،عنإسحاق،أبيروايةمنالإسناد،صحيحمتصلحديث

عدالقولفيحار@ي

1النوم.
الحافظلكن0،0

مناخرموضعفيوقالرجع
13الإعابق@4/" 6لا4 القاضي،اللهعبدبنشريكالجميعوخالف9:(97

ةفقال
روايةمنالتسائيئأخرجه0،0بنجبلةعنإسحاق،أبيعن

عنط.سليمان،بنسعيد



احنقطلعر@السناومحلل
-

فيفروةبإثباتضريكعنرواهسليمانبنسعيد@قول:
اماالسند،

حارثةبنجبلةوفكرالطفيل،بنمحمدروايةفهيالحافظعناهاالتيالرواية

تبينإسحاقأبيعنتقدمتالتيوالطرقعليه،لهمتابعألثريكأعلملا

ذلك.

.(3ول3)ماه/2"لأشرافاتحفة"وانطر:

وروي
مالكأبيعنمعاويق@بنمروانطريقمنالحديثهذا

أيه.عنالأئجعي،نوفلبنالرحلنعبدعنالأشجعي،

2لاسيبةأبيابنأخرجه.إذ 6 فيعاصمأبيوابن)69792(،و(93
والمنانيالاحاد9

فينعيموأبو)4031(،"
منلملأ(6لاالصحابفامحرفة9

الإسناد.بهذامعاولمج@بنمروانطريق

رويوقد)؟:(3403)عقبالترمذيقال
هذاكيرمنالحديسهذا

الرحم@؟وعبدبم@مالنبيعنأبيه،عننوفل،بنالرحلنعبدرواهقدالوجص

."نوفلبنفروةأخو

فيالبخارئفكرهنوفل،بنالرحمنعبدفبهضعيف،إسنادوهذا

1

5/2الكبيرلأالتاريخ 2 فيحاتمأبيوابن)4311(،1
"

ه/"والتعديحالجرح

3 5 ابنأنإلاأحد،يوثقهولمتعديلأ.ولاجرحأيذكرا@يهولم(1392)6

فينكرهحبان
5/1الثقاشه9 1 وذكرهالمجاميل،توثيقفيعادتهعلى2

ثققه.تابعيكوفيوقال:ا(1083)الثقاتأالمعرفةفيالعجلي

نهف@القبولبئاراتمنبعضيخهالطريقهذاولكن
عنالأبناءروايةمن

يقتضيممابيتهأهلعنالرحالنعبدموروثمنالحديثفهذاإننالاباعط

فروة.أخوهتابعهالرحمنوعدحفظه،أنه

@ا.عباسابنحديثمنوردفقدبها،يفرحلاشواهدوللحديث

فيكمايعلىأبوأخرجه:إذ
6/3@المهرةالخيرةإتحات@ 0 م@،905)6

فيعديوابن
2/5"الكامل9 فيوالطبراني2،8

وأبو)39921(،الكبير""

فينعيم
9الحليقه9 6 / بنحجاجحدئاقال:مغلس،بنجبارةطريقمن4



-

@د@@للف@@لعلل@لجامعفي

9يصلأ:اللهرسولقالقال:عباس،ابنعنميمون،عنتميم،

ألا@ملكم
فامكهه.عند@@لصورنجأيها@لبالث@؟الاشر@كمنئنجيكمكلمةعلى

الشائيئعنهقالمغلس،بنجبارةالأولى:بعلتين:محلولإسنادوهذا

في
فيحبانابنوقالضعي@ما،":(101)"والمتروكونالضعفاء9

9

1/2"المجروحين أفسدهالمراسيل،ويرفعالأسانيديقلبكان":21
يحيى

فيكماالدارقطنيوقال@،الحماني...
البرقانيلاتسؤا"

"،دمتروك:(71)@ا

فيالهيئميوقال
"

10/1الزواثد"مجمع وهوالمغل@،بنجبارةوفيه":21

جدا".ضحيف

عنهقالالجزري،تميمبنالحجاجضحففهيةالثانيةالعلةأما

فيالمزفينقلهفيماالتساثيئ
5"الكمالتهذب@ 8 / بئقفه،لي@9ا(:)ما.2

فيالذهبىوقال
1/4الاعتدال!ميزان" 6 أنهعلىتدل@اوأحاثيثهي@271(:1

تميمبنحججفيالكلامهذاوعلى
عنروايتهفيالعلمأهلتكلمفقد

@يعدياب@قالإذمهران،بنميمون
1

5الكامل! 2 8 ليستعنهالروايته:2/

.@بالمسنقيمة

تميم.بنالحجاجتوبعوقد

7/3لأالكاملافيعديابنأخرجه: 0 0

محمدعنشيبان،طريقمن
بن

عباس.ابنعنمهران،بنميمونعنزياد،

موضوعإسنادوهذا
محمديهث

أحمدعهقالزياد،بن
في

"

لمحيالجامع
2/1لألعللا 9 يضعأعور،خيث،كذاث،"ا(:م@4)9

وتاللحديث@،ا

فيالبخارئ
9

87الكبير"التاريخ / محمدكان":(266)1
بوضعئتهمزيادبن

فيالنسائيئوقال"،الحدبث
دمنروك:(547)@والمنروكونالضعفاء"

كذابأكان"ك@792:لأالكامل،فيعديابنوقالالحديشالا،

ل@به.الأرتبنخبابحديثمن@روي

كماالبزاراخرجه:
في

فيوالطبراني)3113(،لأستار"اك@"



الانقطلعر@سناو:محلل
-

عنالزبيدفي،معقلعنالجعفيئ،وحابرشريكطريقمنل@.73(الكبيرا1

إلاقطفراشهيأتلمأئه"ع@:اللهنيعنخباب،عنالأخضر،أبيعباد

يختمحتى@الور@جمابها@لقرأ:

عتان:فيهجدأضعيفإسنادوهذا

عنهقالالجعفي،جابرالأولى:
1يلاتاريخهفيمعينلنيحيى 35)

فيالهيثميئأعلهوبهث@ءلأ،لي@"الدورفي:برواية
"

10/1الزوالد!مجمع 2 1

"ةقال
ضحيفوهوالجعفيجابروديه

سئوهوشريل@و@لثانية:
ترجمته.تقدمتوقدالحفظ،

بنأن@حديثمنوروي
ز@.مالك

(2291)والعلميةط.(2522)الإيماد"@اسعبفيالبيهقيئأخرجه:

عنشيبان،طريقمنالرشدط.
قتاثق،

@وراللهرسولقالقال:أن@،عن

@لنرك،.منبر@تتهاف@منامك،عند@الحدمور@جايهاخمل@زأ"لمعاذ:

"عقبه:وقال
يعني:الأول-بالإساديعرف@)نمامنكرةالإسادبهذاهو

."آبيه-صنوفل،ل@فروةعنإسحاق،أبيعنإسرايل،إسناد

نجدهو@لتفتيشالبحثبعدنمحديث،فيالمدل@يعنعنوقد@

فيحصلت@خرىعللالبحثخحلمنتبينثملحلسها،و@سطةقد@سقط
التعمانبنشربحعنال@بيعيئ،إسحاقأبوروىمامثالهالرواية،تلك

أمرناقال:طاب،أبيبنعليئع@الهفداني-وهوالصائدفي-

لاوبمقابلةنضخيلاوأدوالأذن،العيننستثرفأنبئاللهرسوذ

خرقاءولاشرقاء،ولامدابرقي

فيإسحاقأبيعلىيخهاخئلفالحديثهذا
سنده.

1/1أحمداخرجه:فقد 0 و8
1 /7والئسائى)4082(،داودوأبو4،9

2 16-2 1 لة،الرساط.(4447)ولعلميةاط.(4463)لهالكبرى!،وفيإ7

الترصنيروايةلنظ(1)



-

@الفمالد@لعللفي@لجامع

4/1المعاني!فرحفيإوالطحاوي 6 والبيهقي0(،6للاهالعلمبةط.وفي9
9/2 3/38الكمالهتهذيبفيإوالمزي7،5 زهر.طريقمن(2713)1

1/1حمداخرجه:وا فيلبخاريوا)2591(،والدارفي2،8
9

التاريخ
4/1الكبير! 9 2فى4 4/2والحاكم)م(،(14يعاوالترمذي1(،6 2،4

9/2والبيهقي إسرانيل.طريقمى(1121)والبغوي7،5

1احمدوأخرجه: 2 8 / 1
صالحبنعليطريقمن

@ا/.أحمدوأخرجه:
فيالضيا.طريقهومن

2/1المختارة!@ا 1 4

لناوا)2413(،ماجهابنوأخرجه:يطلا(،
7/2ني 1 7

وفي
لهلكبرى"،ا"

4لى )609(،الجارودوابنالرسالة،ط.(4448)والعلميةط.(46

4/1المعانيالشرحفيوالطحاوي 6 والحاكم0(،6هلهالعلميةط.وفي9
2 2 4 / عياش.بنبكرأبيطريقمى4

شريك.طريقمن(14لعاالترمذيوأخرجه:

7/2ئيئلثسااجه:خروأ 1 7
لعلميةا0ط(4465)له"،ىلكبراوفي!

4ولا 4/1المعاني!@اشرحفيوالطحاويالرسالة،ط.(44 6 9
العلميةط.وفي

فيوالخطيب)5506(،
"

خيئمة.بنزيادطريقمن(901)المتئاجماتلخيص

7/2ئيئلئسااجه:خروأ 1 6
وفي

لعلميةا0ط(4462)لهى@،لكبرا"

4ويا زاثدة.أبيبنزكرياطريقمنالرسالةط.(44

@زيا"وشريك،بكر،وأبووعلي،ئيل،اسرادلؤهر،سبعتهم:

به.النعمانبنثريحعنإسحاق،أبيصصزكريا(

ماالمقابلة:"إسحاق:أبوقالالزيادفمنإسرائيلروايةفيجاءوقد

ماوالمدابرة:افلها،طرفقطع
المشقوقفوالرقاء:الأفن،جانبمنقطع

لمثقوبةالخرقاء:وا

إسرانبلمعمقروناجاء

رجلدكانضيخه:لاصمفكرهعفقاداثهبصحاقابيعنروايتهيرريرنقل
صدقا.



احنقطلعل@سناومحلل
=

تصحيحإلىالعلمأهلبعضذهبوقد
الترمذيفقالالرواية،هذه

صحيع.حسنحديثهذا9الحديث:عقب

الحاكم:وقال
وأظهثيخرجاهولمكلهاأسانيدهصحيححديثهذا9

بقش-!.يحتجالمأثهماعلىإسحاق-أبيعنالربيع،بنقي@ذكرهالزيادة

أنإلاالحديت،هذايقويممالبعضبعضهمالرواةهؤلاءفمتابعة

منبطريقولايصرحلمإسحاقأباأنفالملحوظ:بعدهم،فيمنالعبرة
هذه

جاءوقدبالتدلي@.مشهررتهف@معروتهووكماشبخصمنبسماعهالطرق

يسمعلمإسحاقأباأنقدمناهاالتيالطرقغيرفي
شريح.منالحديثهذا

فيالبخاريأخرجه:فقد
"

4/1الكبيراالتاريخ 9 طريقمن(2614)4

أبي

فيحاتمأبيابن
العلل"

رأيت"تال:أتهأبيهعن(1606)"

بنالجراحعنأبيمحعنالكندي،بكرأبيبنعليبنعمركتابفي

الكندي!.الضحاك

فيرفطنيلدااوأخرجه:
1لمختلف!والمؤتلفا" 2 7 /4كملحاوا9،0

2 فيحزموابن2،4
9المحلى!9 الربغ.بنقيىطريقمن8/

الضحاد،بنوالجراحمليح-،بنالجراحوكيع-)أبوئلائتهم:

بنشريحعنأئرع،بنسعيدعنإسحاق،أبيعنالربيع(بنوقي@

به.علي،عنالنعمان،

هكذاالاسنادأنيؤكدومما"أشوعبنسعيد"الإشاد:فيهؤلاءفزاد

إسحاق:لأبيقلت"ةتالأتهالربغبنقيىروايةفيجاءماالمحفوظ،هو

سمعته
صزحقدإسحاقأبوفهذانحه،أئوعابنبهحدثن@قال:شريح؟من

فيبالسماع
التقدمة.الروايةعلىفترجحتالروايةمذه

فيماحاتمأبوفقالأثوع،ابنروايةترجحإلىالعلماهلذهبوقد

1يلأالعللفيابنهعنهنقله فيالدارقطنيوقالأشبط،وهذا:(60
العلل9

يسمعدولم:(038)عقبك@832
وقالشريح،مشيسحاقأبوالحديثهذا



=

يالف@ائدالعلل@لجامعفي

فيالمزي
3/3الكمال،تهذيب" 8 لمإسحاقأباإنالوقبل::(2713)1

يسمع
عنه.أشوعابنمنسمعإتمانه

عنعزفاالصحيحينصاحبيانسيجدالحاكمكلامفيوالناظرقلت:

إسحاق.أبيلفدلآنخريجه

ثقةأشوعوابنفيه،أشوعابنفكروالصوابمنقطع،إسناثهوأن

هذابغيرمعلولالحديثانإلامتصلا،الئانيالإسنادفيكونهذاوعلى

بعلتين:

خالفقدإسحاقأباانالأولى:
نه.أوثقهومن

فيالدارقطنيأخرجه:فقد
3/2لماالعلل9 3 وفي(380)9

المؤتلف"

1له:دا،والمختلف 2 78-1 2 7 9
أشوع،ابنقال:سفياد،طريقمن

فقال:الأضحية،عنرجلفسألهعليئعدكنثةقالالنعمان،بنشريحعن

."والأذنالعينسليمةشرقاء،ولامقابلقطولامدابرفلا"

أباأنحينفيل@بة،عليئعلىموقوفأرواهسفيادانالمخالفةووجه

البخاريقالفقدالموقوف،ترجيحإلىالأئمةبعضذهبكمارفعه،إسحاق

في
@@

4/1الكبير"التاريخ 9 4(2614):9

فيالدارقطنيوقالرفعمه،لتلم
"

3/2"العلل 3 وال@هالثوري،قولالقوليكونأنويثبه)183(:إقبيل9

."أعلم

سعدابنعنهقالفقدشريح،حالفهيالثانية:الحلةوأما
في

6/2لاالطبقات" الجرحفيإحماتمأبيابنوقال"،الحدي@قليلوكان5:إ4
4/3"والتعدي@ 0 الصائديالنحمانبنشريحعنابي:سالت9(1460)7

قلت:أقربهما،ماقال:بريم،بنوهبيرة
همالا،قال:بحديثهما؟يحتج

4/3)الئقات!فيحبانابنوذكره"،بالمحهولينشبيهان حجرابنوقال5،3

في
4/3الاالتهذيبتهذيط@ الأضحيقه،فيواحدأحديئاالأربعةلهالاروى:01

.(23لثلألالفؤب(1)



اكنقطمعر@الناو:ملل
-

2ولالكاشفم@فيالذهبيوقال 2 @وثق:@6
(1)

د@،استنفيوقال

(534)الئقاش@أسماءتار@خفيإ@ن@ابنهوذ@الأمر،قوئ.(275@

صدق،رجلكان@وقال:

عنتوثيفةئؤثرلمأئهيتبينالترجمةهذهوبعد
أحد

سو@الأعلاممن
ما

فإثهاالعلمأملأقوالبقيةوأماعليه،يعزللاوهذاثقاته،فيحبانابنذكره

حبانابنعندكماوموثقحاتم،أبيعندهوكمامضغفبينمتأرجحة

أنهاعنبارعلىالمجرحرجحانفيشكولاوالذهبي،
أبوفسرهمف@ر،جرح

ضعفالانبان."التعديلعلىمقدثمالحفمترلأالجرحتقول:والقاعدةحاتم،

هذا

7/4@الأشرافاداتحفة 11/4المهرة!إتحافو"1(،1250)7 1 7

4/1المسند،ولأأطراف1(،4329) 84(6263).

رويوقد
اخر.@اسنادإسحاقأبيعنالحديثهذا

اللهعبدفأخرجه:
بن

1/1أبيهمسندعلىزياثاتهفيأحمد والطبراني3،2

في
وكبعأبيعنبكار،بنمحمدطريقمنالطبعتينكلتا(7973)"الأوسط"

أبيبنعليئعنيريم،بنهبيرةعنالهمداني،إسحاقابيعنمليح،بنالجراح

فصاعدألما.والأفنالعيننسئرفأنصوناللهرسوذأمرناقال:أطالب،

الطبراني:قال
9

يرولم
أبوإلاهيرةعنإسحاق،أبيعنالحديسهذا

شريحعنإسحاق،أبيعنالناس:صرواهبكار.بنمحمدةبهتفردوكغ،

ابن

بنالجراحيخهوافقهوالذيالجراح،طريقتهف@نجهمافيهالإسناد

بكاربنمحمدأنتبينللإسنا@ينفاحصةونظرةالربيع،بنوقي@الضحاك

بنسعيدعنإسحاتأبووالصواب:هببرفعنإسحاق،أبيعنجعله

المتفدمة.الطرقفيمركماأشوع،

جانابنتوثيقيقصدفهراللمطةمدهقال)داالذمبيأناقحقيقلدىومحلوم(1)

"ة(2)@سالالتقريب@فيلفاليخهاقرلحجرابنولمحمى(2)
تح@.عدو



=

@لفعايد@@لعللفي@لجامعى

11/6"المهرةإتحاتداوانظر: 5 /4المسند،أطرافوإا(،ما.7)3

4 8 6

روي
الطريق.هذاغيرمنز@هعليعنالحديثهذا

1/9وأحمد)73431(،الرزاقوعبد6(،01)الطيالسيفاخرجه: 5

وه
1وه01 1و2 والترمذي1(،433)ماجهوابن)1591(،والدارمي5،2

البزوا)3051(،
لنساوا)457(،و(753)ر

7/2ئي 1 لهلكبرى!،اوفيا7

4يلا (2915)وي@192(خزيمةوابنالرسالة،ط.(4450)والعلميةط.(46

4/6@المعانيلأشرحفيوالطحاوي)333(،و(516)يعلىوأدوشحقيقي، 91

05)حبانوابن)0606(،و(60لاهالعلميةط.وفي فيوالطبراني2(،9
4والحاكمالطبعتين،كلتا(9391)"الأوسط" 6 8 / 1

4/2و 24-2 2 2،2وه5

9/2والبيهقي 9/3بغداد!تاريحفيإوالخطب7،5
الغربط.وفي

01/

1 3 2
سلمةعنطرقمن

سألقال:عدي-ابنوهوحجية-عنكهيل،بن

لافقال:القرن؟مكسورةفقال:سبعصعنفقال:البقرفعنعليارجل

كيه@اللهرسولأمرنافالمحبغ،المنسكبلغتإذاقال:العرجاء؟تال:يضرك

والأذنالعيننستشرفأن

ةلينإسنادوهذا
فيماحاتمأبوعنهقالفقدعدي،بنخجيةأجلمن

فيابةكهنقله
"

لاثيخ)0041(:امه@113"والتعديحالجرح
بحديظ،يحتج

فتعقبهيريمإ،بنوهبيرةالصاثدي،النعمانبنبشريحئبيهابالمجهول،شبيه

فيالذهبئ
1/4"الميزان" 6 1لا6 "فقال:(75

عنهروى

بنوسلمةالحكم

ثقةالعجلي:فيهفالقدالله،شاءإنصدوقوهوإسحاق،وأبوكهبل

سعدابنعنهوقال
في

2الطبقاخ@6/@ "بذاكوليىمعروفأ،وكان6:إ4

شريحرمىحاتمأبافإنأطروففحالحديثهذاأسانيدفيوقعتقلت:

."والأفنالحيينالترمني:إروايةفيوحاءأحمد،روايةلفظ(1)

(275)نفاته(2)

يخطئدمدوق:(1150)دالتتريبهفيفقالفي@القولححراب@ولخص(3)



الانقطمعر@الناو:محلل
-

يجتمعونالثلائةف@فابالجهالة،يريمبنوهبيرةعديبنوححيةالنعمان،ابن

النلانة.الرواةفينوق@حاتمأباانوالعجبواحدا.حدينألبرووا

ق@أبي!روايةأنيتبينببحضبعضهاالرواياتهذهفبضربقلت:

داالعيننستئرفأن"فقوله:إدراحفيها
بقيةوأمامنه،المرفوعالجزءهو

أعلم.واللهعلي،علىموقوتنهف@الحديث

11/33المهرة!إتحاتو"1(،6400)7/12الأشراف!تحفة@وانظر: 5

3المسند@4/أطراتو"1(،5414) 9 5(9716).

الاسناد،بتدلي@ومما@مل@
@سناثه.فيشافكةأمورمع

أن@،عنالزهري،عنجريج،ابنعنيحمىبنهمامحدثث

وضعالخلاءدخلإذاع@روالثبي@اكانتال:
خاتمط.

بنوالنسائيواوالترمذيجهماوابنودداأبورواه

هذافيالعلمأهلأحكاماختلفتوقدوالبيهقيوالحاكمحبان

عنيعرتائمادمنكر،حديثهذاةاالحديثعقبداودأبوفقالالحديث

(2)

5)

الصعندأبوالحودي،@ين@ربنيحيىسممامفو
ترلي

ربماتقة)ثلأامأ:سة

ومم.

7/2اللاطأعلامسيرةلطر ودالتقريبا1/12،0الحفاطاودتدكرة9،6

اكلا(.9)

@ي
في(3)(19)سه

.(303)مه

تجحثفي(93)لهلالنمانلا،ولي)6471(،جاسهنن

أحسد
صاحبالحافظالنسائيالرحصعدأبوالحرامالي،عليبنشببن

هما.303)شةوتوفيهأ،215)سنةولدالنن،

2/6الحفاظ،@تدكرةانظر. 14/1ابخلاطأعلاموالمر98-17،0 2 5-1 3،5

ل@.7)سهلتقراود

الحلسية@ما(4لألهدالكبرعه،وفيل@8،71دالمجتى،فيةأخرجهوالحديت

لة.لرساا0ط(9740)و

87مدركهنن(7).(3141)صجحهفي / 11.

في
1/9الكبرىه@ .9وه4



=

@للف@الد@لعللفي@لجامع

بنزيادعنجربج،ابن
سعد

اتخذيكج@النبيئأن"أن@:عنالزهري،عن

خاتما
تالوهماماإلايروهولنمهمام،منفيهوالوهمألقامه،ثنمورفيمن

أبوقالحينفيمحفوظإغيرحديخثهذا"تخريجه:عقبالنسائي

حبانابنومالحديئين،يكوناأنأدفعلاهارون:بنموسىقال"الطيب.

نقشأنسأأنالسند:بهذاأخرجسعدابنأنلهوشهدمعا،فصححهماإله،

لموهمامولاسيماوضعه،الخلاءأرادإفافكانالنمعرسولمحمدخانمهفي
جريجابنعنالمتوكل،بنيحيىعليهتابعهبلبهينفرد

أقول:@
أهلصنيعمنلي@المرفوعاتلتقويةوالمقاطيعبالموقوفاتالاستدلال
للمرفوع.علةيكونالموقوفإنبلالحديث!

وقد"فقال:عليهمزيدلابماوالمضحفينالمصححينأحكامالحافظونائ@

معبالنكارةعليهحكمهفيثاودأبونرزع
الصحيح،رجالمنرجالهأن

جريج،ابنعنبهتفردهمامالأنةمنكرابكونهعليهحكمداودأباإنوالجواب:

كاناوهما@إن
عنهمام،روايةمنيخرجالمالشيخيئفإنالصحيح،رجالمن

سمعواوالذينبالبصرة،جريجابنكانلماكانعهأخذهلأنةشيئأجريجابن

منالحديطهذافيوالخللقبله،منخللحديثهمفيبالبصرةجريجابنمن

جريجابنأنجهة
دتسه

بنزيادوهوالواسطقيسقاطب@الزهري،عن
سعد،

ووهم

ماعلىلفظهفيهمام
بكونهعليهحكمهوجهوهذاوغيره،داودابوبهجزم

شاذنهف@ةاصوبمحفوظغيربكونهعلبهالشائيوحكممنكرأ،
الحقيقةفي

كان"عية:ابنعنةقالئت،تقةالمكي:تئمالخراسانيالرحصعبدابنفو.(1)

الزمريا.أصحا@أثتسعدبنزياد

انطر
0

@تهذب2
6/3النلاعاأعلامودسير2(،033)3/05لهلكماا لتقريساودا2،3

(19)عفداود،ألي@سن(2)

الرسالة.ولمه(70)والحلميةط.(9542)عقبالكبر@االسنن"(3)
(4)"

.1/36السرد!عون

يخرصلكومرالمتأحرين،لمصطلحتللمتقدمي@محاكمةححرابرمنوهذا)م@

حطا،=يخهحصلماوهر.التقم@ين،عندواحدمماالمحفوطويخرفالمنكرصحجح،



الانقطعلال@شاو:محلل
-

حدبثأصلهأنعلىمبنيئلأئههمام؟حديثتصحيحفيمجالأللنظرأنعلى

ذلكغبرآخرمتنأهذابكونأنمانعولاالخانم،اتخاذفيأنىعنالزهري،

إلاعندي-له-علةولاجمبعأ،فصححهماحبانابنذلثإلىمالوقدالمتن،

بصحتهالحكممنمافع@لابالسماع،التصريحعنهوجدنف@جريج،ابنتدلي@

"أعلمواللهنقدي،في

وابرومسلمأحمدأخرجه.ثاودأبوعناهائذيالحديثةلقول

الثيخوأبوحبانوابنعوانة
(6)

بنزيادعنجريج،ابنطريقمن

سعد،
يدفيأبصراته"واحد:والمعنىمختلفةبألفاظأنىعنالزهري،عن

ورق.@نخواتيمهمالناسفصنعواحدأ،يوماورقمنخاتماجم@اللهرشرل

خواتيمهمالاسفطرحخاتم@جم@يهاللهرشوذفطرحقال:

ةفيهالنظرووجهةنظر،فيهاهمامإلىفيهالوهمنشةإنقائل:يقولوقد

دعو@صحتلؤفيمابتجهإنماسنادهد@الحديطمتنليهمامتوهيمإن

دإسنادأ،متنأعليهمابعهماماأننجدولكنناسناثا،ل@متأومخالفتهتفرثه

البغويوأخرجهالبيهقيطريقهومنالحاكمرواهفقد
(9)

طريقمن

علىنردلاحنىوالمتاحرين،التقدمينسهجليىنفرقجعلاالذيمومداونل

المتأخري@.بمصطلحاتالتقلبن

6-6كلا/2حجر"ابىل@كت 7 5و:8 34-5 بتحقيقي.54

2مسندهنن 0 6 /3.

1صحيحهني ، 2 / 6(9302)(06).(4)
لي

2ال@سنه 2 5 / 5(8627).

@مبإ.منخاتمأيخه.إوقال)294،(،صحيحهفي

اللهعند
س

ئحتد
حذتاسمالظ،المسندالإمامئحئد،ألوحياد،بنجعفرب@

2منةولدأصبهان، 7 3لاشةوماتمأ،3 هأ.6

62النبلاعهأعلامالسيرةانظر 7 6 3الحفا@!:طبقاتو@1،/ 8 اتوالائنرلكلالم@،2

.3/69الذها

فيأخرجه.والحليت
(371)@ااتيئأخلاق"

1مستلوكهفي 87 ير(8).1/
9البهرىست 5 /1.

برسسعردحيىسالسمسر،الحافطفو
ئختد

الافعيئ،-البغويالفراهبر



=

البصريالمنوكلبنبحيى
(1)

فوعا.مر

@لف@ايدي@لعللفي@لجامع

،
بهأنس،عنالزهري،عنجريج،ابنعن

أمافنمول:
فيالبخاريذكرهفقدالمتوكل،بنيحبى

9

الكبيراالتاريخ

فيحاتمأبيوابن3(،801)8/871
"

9/2والتعديل!الجرخ 3 ولم(789)4
راريأكان9وقال:حبانابنوذكرهبكر،أباويكنىتعديح،ولابجرحيذكراه

جريج..لابن
العراقي:قاليخطئإكان

معين:ابنقولفيهيقدحولا"

نفساأعرينمننحوعنه@روىغبره،عرفهفقدأعر@علا

وقدسيماولاوالاعتضاد،للمتابعةيصلحيجىحالأنيظهرهذافمن

النقةمراتبأعلىاشراطعدمعلىالعلماءنص
ابنقولأماالفتاجفي

معين:
فقدالعين،جهالةوهوالذهنإلىالمتبادرغيربهفأرادأعرفهأ،لا"

صيويلفضحندأبر
النة،

ةنفاتهأضهر@مى
السةا@ترح

فيالتنريلوسعالم
مأ.للااهشةتوفىالتفشر"،

د@انظر:
19/4اللا.،أعلامير 12/1والنهايتاايةودالبد3،9 ودطبقات7،1

3"لمفرينا 8

.(18لاالسنة!لانرحيرأخرجه:والحليت

ماتالتاصعفمنيخطة،صلوقابصري.البامليالمتوكلبنيجىلكرألرئو

لالمصبصة.

(2)

(3)

87الكبر،اسطر@التويح 8/8الكسا@انهنبصوا3(؟701)81/ 2(407،)5

7لىودالتقرسه 63).

6لالنقا 1 2 /7.

1رالايصاحا.لالتقل! .(87لاسينبنليحيىالجنيداابنسسؤالاتوانظر0،8

خلطعديلابنحصلوقد
اسحه@راو@خراليصريالمتوكللنيحيىبي@

بنيحى

لىصالامليالمتوكلبنيحىمكنا.الرجمةيجحلدراهعقيل،أبايكنىالمتوكل
."عقيلأبايكنىمدينيعسرد

برالحيى)حئتنايخه:يقولشدأيوق3

اثهعد
حذثاقال.يريدبن

حنننامروان،برميمى
البصريهالمتوكلبىيحيى

الصريشدا@و@بصري،وفوسدنيأ؟الاهليجعلنحدهوهكدا.9/39الالكملا
أعلم.واطهالمليني،نرجمةفي

ةانظر
1العراقياألفيةعلىاليوطي@صرح 2 90.



الانقطلحوي@سناومحلل
-

الحالجهالةعنى
(1)

غيرمه.عرفهالقد@نفآ:نقلناهكماالعراتي-تالولذا

العلمأهلأنكيرلهمام،المتوكلبنيحيىمتابعةصحةتظهروبهذا

اعلماواللهضعيف،شاهدلرهذاعقبما:البيهقيقالإذالمتابعة،هذهضعفوا

له،المتوكلبنيحيىمتابعةدرأماحجر:ابنالحافظوقال
جريج،ابنعن

معين:بنيحيىقوللكنتفيد،فقد
جهالةلاعدالتهجهالةأرادأعرفطلا"

لاعنهروايتهممجردفإنجماعة؟عنهروىبكونهعليهيعترضفلاعينه،

لهحبانابنذكروأماحاله،معرفةتستلزم
في

معفيهقالفماتهالثقاشا،"

أفرادمأقبولعنبهيتوقفمماوذلك"،يخطئ@انذلك:

ابنأنسيماولاجريج،ابنمنالحديخثهذافيالخطأأنويبدو

ابنعنالبصريينروايةأنعلىالعلماءنصوقدبصريانوهمامأالمتوكل

جريجابنجهةمشخللفيهاجريج
البصرةأهلجهةمئلا

الزهري،وبشبينهالوساطةالبصريينعلىثت@جريجابنأنوبيانه:

بنزيادوهو
سعد،

البصرة-لأهلتحديثهوعندأنه-كمالغيرهم.بهوصرح

فيه.فأخطأالمتنلحفظققنأيكنلم

حجرابنالحافظنجدولهذاجريج،ابنتدلي@فيالخطأفانحصر

التصريحعنةوجدنف@جريج،ابنتدلب@إلاعنديلهعلةولا9يفول:

الحافظقولأنغيرنقديإ@يبصحتهالحكممنمانعفلابالسماع

يبينولمالسند،فيالوهمعنأجاببأئهعليهيعترض
خلل.منالمتنفيما

ابنفقالالزهري،عنجريج،ابنروايةفيالعلمأهلبعضتكلموقد

معين:
معينابنعنمحرزابنونقلالزهريافيبئيءلي@"

قال:أته

شحقيقي454و:ل@2،76ححر"ابنشكتالظرة(1)

حجر،ابنل@كت(2)
6 78 / بتحقيقي.454و:2

.@9173@@اتقر@وا7/21،6حباتالنلحثقاتانظر:@3@

4و.6س/2حجر،ابندنكتانظر:لأ( 5 لتحقيتي4

2/6لنكتدا(5) بتحقتي.554و:78

(6)"

.(13)الدارمي:روايةمحينابنيح@تريح



@لفع@ئد@@لعللفي@لجامع

الأئمةبينوقدالزهريإفييوئقهلاسعيدبنيحيىكان9
سبب

هذا

سقرل@عنأصحابنا،بعضأخبرنيداةالرازيزرعةأبوفقالالضعف،

جريج،ابنعنان@
أعطانيإنماشيئا،الزهريمنسمغتماقال:

ابن@انالقطان:سعيدبنيحيىوقال"وأجازهفكتبته،برعأ،الزهري

جريح
لا

يصحح
أنه

الفلاسيعني:قال-شيئأ.الزهريمنسمع

ناسأإن@@حديث@يبهفجهدت
فأسهمغ@اللهرسولمعغزوااليهودمن

يصححفلثم@،لهم
أنه

لماالزهريمنسمع

فسوتالزهريعنجريجابنروايةتضحيفسببهوهذاكاننف@

عنهتحملهيكونجريج،ابنفكرهالذيهذالأنمرجوحأةالقولهذايكون

معينبنفيحيىفلكغيركانو)نالجيدة.التحملصغإحدىوهيإجازف

لهآخرجواقدالجماعةانعلىيقود،بماأثوى
الزهري.عن

الزهري.طربقغيرمنأعنيأن@عنطرقمنالحديترويوقد

صنععح@التبيأنمالك:بنأصعنثابتفرواة
خاتما

صرقطمن

عليط.تنقشوالا"ةقالثتمالله،رشؤلفحمدفيه:فنقثى

لئخاوأبولترمذيواوأحمدمعمرأخرجه:لحديثا

(5)

(7)

9)

1/5حرر،اب@لاتالسفا 54.

وقل:مأل@.2سنةماتالصرفأهلمنأذسأدوالأمويم@وقيلالأنصاري،
أختلطانهإلاصدوتاشيخأكانحاد.النقالمأ،209)

عمره.اخرفي

2/2"لسجروحينا@انطر. 6/1لكمال،اتهذيبرإ2،3 1 ودترلخ)2645(،8
3لاش@ها:ا 0 0

مأ.208)سةويات

5/4والتعديلالالجرح 2 .(1هلا7)0

الصيرفيالبصريالاهليكزبحرسسعليبنع@ررحفصالوالاقدالحامظفو
2لاسنةوترفيومئق@رشيننبفولد@سةالفلاص، هأ.4

6/3والتعديى،@الجرحاصطر: 2 11/4ابخلاءاأعلاموالسيرا(،كل@5)3 7 0

4و 7،2

1/4لعر!والا 54.

ا

1/2والقميلاالجرح 1 .(1مما65)جامعهفي(6)المقدمة.4

3/1م@دهفي .(1745)الكبيرادالحمعفي(8).61

في
)كثم(@هالنبيئأحق"



الانقطعلال@سنافىةعلل
=

لبغويوالبيهقيوا

بنأن@عنصهيببنالعزيزعبد@رواه
يح@اللهرسؤلأنمالك:

خاتمااتخذ
خن@آإفيوقال:إالله،رشؤلمحفدفيه.ونقشفضقعمن

نقشم@.علىلمحذينقشتفلا@ث@،@رسولمحندفيه:ونقشت@رقمنخاتما

والبخاريوأحمدشيبةأبيوابنسعدابنأخرجه:

وأبويحلىوأبووالنسائيماجهبنواومسلم

الكبرى!دالسن@في
02 8 / العلمةط(633لالهالإيماف،التمصوفي1،1

الرشدط(5925)و

السرحفي
عندأخرجه.وقذ.(3137)السنقه

1لاحيدلن مقرونانابتعن(35

وأخرجتاشا.رشؤلئحتد:@التيئحاتمنقتىكان@قال:أن@بحميدص

ومسلم3(،1هلهحميدبننجد
5 2 / دمكذاأن@عنثابتعن(63)(9502)61

خنصرم@.طهرعلىب@هامهووصعليمارهوأشارك@اليئخاتمكان

1/3الأشرا@هتحفة"انظرة 1 4(480).

امأ3")سنةتوفيتققي

5/2الكحير،دالتاريخانظر. 9 1رر7 4/5الكمالهتهذبر@3(،5 1 9(410،)4

.(4102)التقرب!ر@

ضحنداللهعدأبوالحالحظفو
ب@

بحدولدالطبقات،عا@العلاث@،ميعبنسعد

2")سنةوتونيمأ،ا68)شةويل:هأ،ا06)شة هأ.3

3ولوالتعديلالحرحانظرة 4 1الفهريسش@111-وإا@،4@م@9 يروال@1،2

البلاء!أعلام
01/6 64-6 66.

فيأحرجه.والحديث
.3ايملاالطبقاشا@

(25486)مصنمهفي

لحي
1مده و301/

1 و.86-187.92

و(5874)02ك@2الضحيح!ليإ
0 3 لهالحباد@،أفعالدخلئوفي)7785(،72/

.(389)و(3)هه

في
6/1الضحيح!" 51 5 6/1و(2092)1 5 1(2092)

في
3")سننه 64).

في
1المجتى!@ 7 6 9و8/ والعليةط.(9534)(0195)لهالالبهرمحه،اودي3

الرسالة.ط(9463)ر(9444)

صا@الموصلي،التميميالمتنىبنعليلنأحمديعلىأبوالحافظالامامئو

مأ.307)سنةوترفيهما،210)سةولد"،ودالمعجم@المسدأ



-

يالع@لئدالعللفي@لجامع

والبيهقينعيموأبوالئيحوأبوحبانوابنعوانة

بنآن@عنقتاثةورواه
إلىيكتبأن@النبيئأرادلما@@قال:مالك،

خاتمأفاتخذمختومأ،يكقإفا@كتابكيقروالنإنهملة:قيلالروم،
من

يده!.فيبياضهإلىأنظرفكأنماالله،رسوذمحفدونقثه:فضة

وأحمدالجعدوابنسعدابناخرجه:ائحديث

مذيلترواودداوأبوومسلمريلبخاوا

(5)

6)

(7)

انظر@

الم@ره
2/1 14/1عهابأعلامو@سير4،0 7 1و4 /2الجنافامر@قو@7،9

3ويلا(389لاسلهفيأخرحهوالحليت .(3كا3)و(93

.(8661)و(8660)وه/362(8659)مح@5/262لي

في(3).(45ولعا(4975)صجحهير
.(375)يهاتيئأخلاق1

اللهعبدأحمدسنعيمالوالإمامفر
أحمدبن

الأص@هالي،المهراليإسحاقلن
هأ،330)شةولدالحلية!،@صاحص

مما.430)سةرتوير

17/4البلا@هأعحمسيرو"9،2-91الأعاال@1/الرياتانطر: 53-4 5 4و4 6،2

ك@542.الل@بهو@فدرات

ةأخرجهوالحديت
.2/331أصبهاد!شاربغثي

21اىالكرعا.لالننفي
الحلميةط.(6338)لهالإيما@ه،لاتصوفي

الرند.ط.(5924)و

@ي
3لالطقاشا 6 5 / .3وملأ1

بنيمولىالحوهريالبغداديالجحدسعليالحسىألرالحجةالحافطفو
ها

،3

1للاةوقيلاهأ،34)سنةولدالالمسنده،صاحب هأ.230)شةوترفيمأ،3

2والتحدي@،الحرحو@9+،-+8ولسعد!ابنطقاتا@طرة 2 8 / 6،)479(

01/4النلاء!أعلاموالير 59-4 6 0

4و 67.

أخرحهوالحليث
"

(92وياالفححط.(9هوله(957)و(956)ر(955)مسنلهفي

العلمية.ط@و@729@926)و(925)و

لي
1شده 6 8 1وو،81و.3-16971/ 9 8

2و 2 .27وه3

4و(65)2ا/5صحيحهفي / 5@ي@202و@م(9382)45 2و@م@8 ، 5ه@3 87@

.(6217)9/83و

6/1صحيحهفي 5 .(58)و(57)و(56)(9202)1

.(4215)و(4214)شهفي

لي
"

(92)و(90)لهدالتمانل!،وفي(27اي@الكجراالحامع
ة=ريخهبتحقيقي،



الانقطلعر@شاوملل
=

وادروو@محوانةوأبوسلىوالووافسائي
@4

نبوابن
@)

@

لبعويواوالبيهقيلثخاوأبونيوالطبرا

ئمامةورواه
(10)

بن
الله،عند

سكرأباأن@مالك.لنأن@عن
(11)

لماز@

(1)

كاد@النبيئ@ان
بميمه@ييتخم

8/1المجتبى!فيإ 7 وفي931و4
05)لهالكبرىإ،@ 19)روللام@((86 52)

9هو@ 5 9ههو@@و@7978@و@9285الحلمية@ا@51و@21@2 .@ا@او@844@4

لةلرساا

8/9دالمخبىاديالسانيوأخرجه: 3،1
ردي

الحلميةط(0295)لهالكرى!،"

قا@ةطريقمنالرسالةط(9454)و
حادياضإلىأنطرقالأن@ص

3

الرى".أصبحهفييالتيئ

وفي
وفي8/93،1المخى!"

ط.ثا(53)والحلميةط.(9159)لهالكرى،،1

كادال@يك@أن@أن@.أنجصأصقتاثةط@هقسالرسالة
يميمط.فييختم

لي
.@و@2723@3271)و(5431)و(3075)و(9003)م@ده

لي
4/2مند (8631)ر(8629)و(8628)2و/6(6747)-(6743)7

2الاثر!محانيالصرحفي 6 4 / (6653)و(6652)العلميةويرط4

.(6392)صحيحهفي

الفاألرالحرال،الرحالالحالظئو
سسليمان3

الطرالي،يربلن(أحمد

هأ.360)سنةوتوفيمأ،260)سنةولدالثلاطيالمعاجمعاحب

@

المظم
1عهابأعلامو@صيرك@45،ه 1 9 / 1 و6

1 /2الجانامر@ةو"2،9

فيأخرج@والحديت
الطبعيى.كلتال@256(لأومطاا1

لي
(374)@هالتيئأحلاق"

لي
1الكبرى!السن" 2 8 / 1 0

.(3)لهالحاتمإ،جزءرميا

المرح@ي
3ا@الش@ 1 .@و@2313@3

بنأسبناثهعندابن
علوق.البصري.الأنصاريمالك

والتعديلدالجرحانظر:
"2/8 هأ،39)1/614الكسالهنيبودته@1(،893)93

.(853)لنقربولا

اطهعدوالغار،والطريقالضيقديوصاجه@اطهرئزلخليفةفو
سعتانبن

متةول@يىالفيلعمبغدولدتحاففأليبرالصدقيلكرأئوالقرضي،عامر

مأ.ا3)سةوتوفياسهر،



-

يللفعائد@لعللفي@لجامع

يكس@ه،النبيئبخاتموختمهالكتاب،هنالةوكتبالبحرين،إلىبعئهاستخلف

سطر!.)اك@وسطر،ولوسول(سطر،)ئحفد(أسطر:ثلاثةالخاتمنقشوكان

اأخرجه:
بن

لطحاوالترمذيواريلبخاواسعد
بنواوي

بوواجان
والبغويلبيهقيوالئخا

حميد@رواه
(9)

خاتمهكان@لىالنبيأن"مالك:بنان@عنالطويل،

منط.فصهوكانفضة،من

لبخاريواوأحمدوالحميديسعدابنأخرجه:

(3)

(5)

6)

(7)

(9)

(12)

1ولسحداالنطمقاتانظر. 2،5
الإنلامإ.تاريحو.الضحابق@2/81،مححمو

2الاصابقهو@الراضديشأ،الحلفاء)عد87 4 6 ى.815)3/

لي
.3لملأا/@الطقاشه

البخلىيعندأخرىروايةفيووقع.(875له7/302و3(،1"للا4/001صحيحهفي
0 3 تمامةطريقمن@5879@72/

أبييدو@ييدهلييرواليئخاتمكاد1ةبلمظأصعن
لعدهلكر

فأخرجةقالأري@بنرعلىجلسعنصانكادفلصالكرأبيصغدعمريدولي
الحا

معأيامتلاتةلاختلمناقال:فق@لهيعتفحعل3
عنماد

نجلهه.فلنمابئلنزح

وفيوي@471(،(1747)الكير"دالحامعلي
"

تجحقيقي(91)له"،المتصانل
2للأ/4الانر!معاني@ات@رحفي

رلي
.(6)املاالحليةط.

.(6393)و(9654)و(4141)صحيحهفي

لي
ك@(،8)@هالنيئأخلاق"

اللهإلايلهلا"كان:النقتىأننيهوقع(362)ودي

اكا.رشؤلئحند

دالخاتمفي
.(3136)التهدشرحفي)مأ.(17)ويلاا("

فياختلفالطلحات،طلحةمولىالحصري،الط@هلحميدأبيلنحميدعدةأئوفو
لطلأم@،شةولدأيمياسم

مدل@.تقةاهأ:42)وقيل:اهأ،4")سنةوتوفي
2والحديح!الالجرحانظر. 3 9 6النبلاعهأعلاميرو@)769(،3/ 3 / 61

1و 6،8

.(1544)لتقريسهاو"

ير
3لالطفاشا 6 6 /1.

ا*عدالحاطالامامئو
الحميديالأسديالقرشيلكرألوع@ص،بنالزليربن

المشدإ،صاح@1المكي،
هأ.2الامةتو@ي

1/3العبر"وإ)672(،5/7الكبير!التاريخانظر.إ .01/616النبلاطأعلامودسير7،7

@يأحرجه:والحديت
.(1214)مده

9م@دهفي 9 2ر3/ 66.(13)
لي

"
م@.870)ا"7/2صحيحما



الانقطعناوري@ملل
-

لنساوالترمذيواوداوأبو@
حبانبنوايحلىبووأئي

(

لبغويوالبيهقيوالثيخا

بنأنسعنعياش،أبيبنأبانورواه
رسولأنمالك:

كلهخاتمااصطنع
لا9وقال:فضةمن

يصنع
صفتمه.على@حد

سعدابنأخرجه:

خاتمطرحلمجلىاللهرسولأدفيها:لي@أن@عنالرواياتهذفكل

تقدم،ماغيرأخرىطرقالهانف@أن@،عنالزهريروايةأما

إبراهيم
(1)

بن
سعد

رق.لو

ةرواب@

في
.(4217)سة

7الكبير@.@الجامعمي ا@4
حدبالمناوقال.تجحقيقي@89@لهالالثمانلأ،ودي

منغريبصحيححسن
الوج@ه.هنا

والمجتمى@8/371في
1 7 9اه@لهاالالكمرص@وفي931و4 5@-@189 5@@.

الرمالة.ط.(9452)-(9449)والحلمية

في
)،(.(3827)م@ده

16)صحيحهلي 39)

في
الضرحفي(7).(367)@هالنبئأخلاق"

(3139)السقه

@الخافي
3

لا(.(15)و(14)"
لي

3@الطقاشه 6 6 /1.

بر3بمرافو
سعد

لنببراميملن
إصحاقأئوالرمريعو@سالرحمىعد

وتوفياهأ،ي@.رلديسةقاثح،بلا@يهئكلمرقذحجفنقة،السدفي.
مة

(5183)

1/1الكمالهدقهنيبنطر. 11 1 اققريب@هو@3(،1يهودالكاث@ه)071(،2

.(1)كلا

1"/3أحمدكد ر6
2 6/1ومسلم2،3 5 14)ثاودوأبيلاه(،(9302)1 2،)2

الرسالفط.مما(72)والعلسيةطما(44)لهالكبرىإ،وفيأا،ما/8والنساني

3لهبعلىوألي 5/2عوالةوألي)5653(،و(53 5 2وه/ول622)4 5 5،)4268(

ب@وا
.(5490)حان

وقعؤقذ
سإبرايمطريقسالرسالةط.لها(و)04الحلميةط.)60،9(النائيعد

خارجليدفيرأى@التيئأنأن@.إعنالزهري،عنمحد،
3

فضر@فص

برسحتىتثكانلقصيبإصبمه

كماحاتمأبوقال
لي

الحلل"
سإبرامبمرواةلمكنا:(1453)لابنه"

سعد،
عن

والضحيح-العمري،سلمةأبيالعريزبمدوالخطاسةقالجمز..الئيئأنالزهري



-

@لفع@مد@@لعللفي@لجامع

عنالزهري،عنثلاثتهماللهعبدبنومحمدحمزةأبيبنوشعيب

يومأ@رق-منخاتمأيثيه@اللهرشؤليدفيأبصرأنه9مالك:بنأن@

@هالنبيئفطرحفلبسوه،صرق،صالخواتمالناشفصنعقال:واحدأ-،

ئسلم.روايةلفظوهذا.@خواتيمهمالناسفطرحخاتمه،

اتخذبئاللهرسؤلأنأن@:إعنالزهري،عنفرواهيونى،وخالفهم

بعضفيوجاءالتمه.رسولئحمدونقشه:حبثيئفصقولهورق،مقخاتما

كفه@.يليمفافصهيجعلكان"الروايات:

اللهعبدفرواهانحدلصهذاروايةفييون@علىواختلف
وهببن

وعئمان
(4)

ان@بلفظ:أنمىعنالزهري،عنيون@،عنعمربن

اشه.رسؤلمحمذونقشه:حبئيففقله@رقمنخاتمأاتخذيك@اللهرشؤل

(2)

3)

(5)

فيوذكر@ا.الئبيئأصحابمنرحلع@يال@ي@،أبيعنالزمري،حدنجتص
(1448)وانظر.أأ،ح@إكانالخاتمب@حاتم.ابيلالن@الحللا

الرمري.طريقمنالرسالة،ط.ككا()اوالحلميةط.(9507)الانيوأخرجه.
الاني.وتالالح....@اللهرئؤلأن

"
أعلماواثهلالصوابأضبماسلومداص

اللمظمدازاديحلىأليررايةوفي
.(3538)الحديخثفي

3/2أحمدعد 2ع@الةوألي2،5 5 7 / )ك@68(.5

فيالئيخأليعد
.(370)يلأاليئأخلاق"

3ير@الطقاسمدابنعند 6 6 ومسلمك@522،وأحمد1،/
5 2 / لكا.2(61

1لهرالرمذي2(،164)@اردرأبي"(61) بنحفيفي،هأ7)لهالالمنمانلا،وفي3(،7
8/931والناني

الرسالة،@مما(46)والعلصيةط.(1295)له@الكبرمحه،وفي

يالبيأخلاقليإالئغوابي@،يملى@7353وأبي
.@ا@4.@وابغويالع،ه@@

صالح،نقفبخارك@تصوأصلهالصرك!شحندأئوالددي،لقيطبنفارسالن
مأ.لا.2سةتوفي

5/01الكسا@هالتهنيبانطر: القريبماو")7273(،ولالكاض@اى،437)3

سحدابن
3دالطبقتاير 6 6 2دشةأليوابن1،/ 5 ماحهوابن1(،5

@13 6 4@@

8/1والساثي 7 2
93،1و

الحلميةط.(1395)لهالكبرىا،وفيا
3لايحلىرأليالرسالة،@لا(47)و 54).



3ناو:رال@علل نقطع1
=

سليمانورواه
(1)

وطلحةبلالبن
(3)

عنيون@،عنيحيىبن

فصفيهيمينه،فيفضةخاتملبى@اللهرسولأنأنى:إعنالزهري،

يون@،عنالليثتفردحينفيكفمد،يليممافصهيجعلكانحث@،

بنإبراهمروايةبنحوأن@،عنالزهري،عن
تابعه.ومنسعد

حجرابنجمعوقد

(6)

الروايتين:بينالتوفيقفيالعلماءأقوالبعض

الألوان،منلودعلى@رقمنخاتمأاتخذ@ماللهرسولأنالأول:

خواتيمهمرمواانبعدئتمرما@مثلهاتخذوافلمامثله،أحديتخذأنوكره

الإسماعبليقولوهوبه،ليخنمونفهآخرخانمأاتخذ

(4)

(5)

اللهغدلىصالمدني،التيميالقرشيللالبرمليمادضحتدألوئو
ةعتيقأبيس

نرليإمام،نقة،
مأا72)شة

و3،لثهدالثقاش@6اظر:
2ولالكماولتهني@1 6 6

و
2 6 الكاشس@و)0842(،7

(73"2).

6/1شنملمعد 5 راس)6353(،يحلىوأبي3(،يلاللأماجهواس)26(،(02للا2

3)،والغري3(،6لااجان 14).

جمم.قصدكلةالمدفيالأ@صاريالزرقيعيمن@أبيلنالنحمانابن

س@والالتقرال@842(،@والالكاس@9(،2)@لاسه@515الكساال@تنىانطر:إ

وفيكلاا،/8والناني)26(،(20لكا21،/6ئنلم
9لهالكبرى!،" 0 13)

فيالثخوألي3(،هيطيعلىوأبيالرسالة،ط.ثا(ول@4العلسيةط.
أحلاق"

.(1431)لبغويوا)663(،@البيا

بىالليتالحوثأبوالحامظالامامفو
معد

بى
صنةولدالمه@ي،الرحمنعد

رتوفيه@،93)ةوقيله@9لا
مما.ا75)شة

المجلاطأعلامو@ير)5065(،اث@/6الك@ادو@هليبول،+،@الثقاش@الظر.

1 3 6 /8.

7/2الخلىيعندحدثه 0 (58)ما1

البري!الفغير
03 93 /1-3 9 )ه@85(.عف5

الاسماعيلي،الجرجانيإسماعيلبنب@راميمبنأحمدبكرأبرالحافظالإسامئو

مأ.ك@)اشةوتوفيهأ،2)كلامنةولددالضحيح!،عا@

انطر

29"
16/2النبلا@هأعحمودسيركل@801،الستطما 92-2 الحنان!@رسر@9،6



-

@لفعائدي@لعلل@لجامعفي

وألقواألقاهفلكعلىالناستبعهفلماللزينتعالخاتماتخذأنه@لثاني:

ختمإلىاخبمفلماخواتيمهم،بعد@لث
آخر.خاتمأاتخذ

لالأنةالفضة؟خاتممكانهاتخذالذهبخاتمطرحلماأنه@لثالث:

يقصدالزهريرواية@ياثذيالخاتمطرحفيكونكتبه،علىالختمعنيستغني

"قوله:فيالذهب-خاتمأي:الموصو@-جعلهفقدالذمب،حاتمبه

فطرح
خواتيمهم@طرحواخاتمه

لنوويوالمهلباقؤلوفو"
(1)

قالنيلكرماوا

روايةانإلىوأشارمجملأ"،الكلامجاءلويثاعوهذا"عياض:انقاضي

الأويلهذاتحتمللاالزهري

للشيهخ:ايسماء@وتدليس@لثاني:

لأمرهنعميةةبهالمشهورخلافعلىكنبتهأؤشيخهباسمبأتيأنوفو

أخفوحكمهحالهعلىللوقوفوتوعيرا
النوعهذاوفيالسابق،من

فيالحالإننممحرفةلطريقوتوعيروللمرويعةللمرويتضييع
قذالتدلي@هذايدل@منإنإذعليه،الحاملالغرضلحسبيختلفكراهيته

أوعنه،الراويمناصغرأوثقفغيرسمتهغيرائذيشيخهكونيحمله

عنهالزوايةكئيركونهأودون@جماعةمنهال@ماعفيشاركهقدالوفاةمتأخر

واحدة.صورةعلىشخصتكراريحبفلا

الحديتمصطلحكتبفيوألقابهموكناهمالرواةأسماءأبوابقلت:

والانقطاع.بالاتصاللهعلاقةلالأنهةمنالنوعبهذاأحق

ضنملما4/308.صحيحسرخ
ئحرحيرالدراريالكواكبمهلفاته:إمنالكرماني،عليلنيوسفضحثدسهو

سنةولدالأعول!،فيوالرثودو@النقودالقر@د"ضماترو@"البخاريصحيح

ما،177)
مأ.786)لسةوترفي

3م@ق@4/لكاالدررداا@طر. 6/2لذهبهاوالفدوات1،0 1وللأعماوالا9،4 53.

6/6المعلماإكمال1الظر 1

1الحدبشاعلمأللامعر@ة"انظر. 5 8 0

1الحدبشهعليموداخنصربتحقيفي، 3 4
0

لأسماء(.ا)تديىالمحتضين!ودلسادتجحقيقي،



الانقطلعمحللإي@سناك
-

ويعسرشيخه،@سمفبموهالشيوخ،تدلب@الر@هييدلروقد@

اشث،إسحاقأبوروىمامثاله@لمدثى:شيخهمعرفةعلى@لباحث

ليلةفيقرأمنقال:اتهعمرابنعنالجديى،اللهعبدبنالمغيرةعن

الغافلين.منيكتبلمآيالبعر

أبيطريقمن(3445)والدارمي)98503(،شيبةأبيابنأخرجه:
الإساد.بهذاإسحاق

أولهاأوحهثلاثةعلىفرواهإسحاق،أبوفيهاضطربالحديطهذا

قدمناه.الذيالطريق

أبيطريقمن)النفسير((24)منصوربنسعيدأخرجه:والثالي:

عمر.ابنعنرجل،عنإسحاق،

اأخرجه:لث:لثاوا
فيالضري@ب@

"

طريقه،من(63)@لقرانا@ضائل

عمرابنسمععمن

وابنمنصوربنسعيدروايتيفيجاءالذيالمبهمإنيقول:أنولقائل

يعني:والدارمي،سيبةأبيابنروايتابينتهقدالضري@
هوالمبهمأن

الجديى.اللهعبدبنالمغيرة

بعلتين:الحديثيعلنلك:عدفنفول

بالسماع.يصرخولممدلق،إسحاقأباأنالأولى:

نكودوقدالجديى،بنسبترجمةعلىلهأعثرلمالمغبرةأنو@لثانية:

فيالذهبيقالإسحا@،ابيتدلي@وليدةالثخصيةهذه
:50:"الموقظةالا

الصحبح،خبزةفئرذالنقة،الراويجهالةإلىالأسماءتدليىيؤثيوقد.."

إسحاقأبالأنةاليشكرياللهعبدبنالمغيرةهويكونوقد1،0مفسدة.فهذه

يروي
صحلروحتىعنه

بعنعنةمعلولأيبقىالحديثفمانالاحتمال،هذا

إسحاق.أبي

6الاك@79الكسالا@هنيبانظر.(1) 72).



-

@لف@لئد@لعلل@لجامعفي

رويوقد
مرفوعأ.الوجههذاغيرمنالحديثهذا

الحاكمأخرجه:
5 5 5 /1-5 5 6

اللهعبدطريقمن
عنزياد،بن

محمد
دمنقال:كلح،اللهرسولعنهالا،عمرابنعنالقرظي،كعببن

منكنب@يةمائةقرأومن@لغافلبن،منبكتبلمليلةفيتيالخعرقرأ

."@لقانتبن

فيالذهبيقال
"وا؟إسناده":"التلخيص9

اللهعبدالسندهذاوهاءسببولعلقلت:
أممولىسمعانبنزيادبن

فيحاتمأبيابننقل@قدسلمة،
"

والتعدي@الجرح
"5/7 عن(27لا1

مالكأسألتقال:أتهالقاسمبنالرحمنعبد
فقال:سمعان،ابنعن

عنونقلكذاب(،إ
بنإبراهيموكانالحديث،متروك9فيه:قالأثهأحمد

معينبنيحيىعنونقلبالكذبإ،يرميهسعد
يه:قالاته

الحديثصضعيف9

لي@

خالففماتههذا،اقهعبدحال
مه.أوثقوهوعقبةبنموسى

3ويا(3444)الدارميأخرجهفقد عنعقبة،بنموسىطريقمن(44

بعشرليلل!فيقرأمنقال:موقوفأ،عمرابنعنالقرطي،كعببنمحمد

الغافلين.منئكتبلمايالب

اللهجدعقبة:بنموسىعنالراوينف@مقال،فيهالإشادهذاأنإلا
بن

اللهعبد
فيالمزينقلفقدفيه،ئكئموقدأوش،أبيبن

@الكمالتهذيب"

4/1 8 أصحابناعند@اكانفيه:قالأئهالمدين@بنعليعني@433(0

منعندهموهوضعف،فيه"فيه:قالاتهعليبنعمروعنونقلضعيفا@،

@،لأضعيفيخه:قولهمعينبنيحيىعنونقل@،الصدقأهل
بنيعقوبوعن

هو".ماالضعفوالىالحديث،صالحصدوق،"يخه:قولهشية

لاالحديثانالانظهر
عمر.ابنعنيصح

الحاكمستلودعلىالذمبيالحاظاستدراكالمختصر(1)
1/4السلقنلالن" 7



الانقطعر@شاوةمحلل
-

اللهعبدحديثمنوروي
العاص.بنعمروبن

خزيمةوابن3(،1لثاداودأبوأخرجه:@قد
(1)

1رو وابنبتحقيقي،(14

فيال@نيوابن)2752(،حبان
"

ابنطريقمن(705)والليلق@اليويمعمل

أتهحدثه:سويةألاأنالحارث:لنعمروأخبرنيقال:وهب،
ابنسمع

اللهعبدعنيخبر،حجيرة
قال:أتهالله-سزرسولعنالعاص،بنعمروبن

@لقانتين،منكتببمائةقمومن@لغافلين،منيكتبلمتياتبعشرقمالمن

@لمقنطرينإ.منكتب@يةبالفقرأومن

1قبيلخزيمةابنفقالسوية،ابيكنيةفياختلفوقدقلت: 1 43):

حبان:ابنوكناهجرح!ولابعدالةسويةأباأعرتلافإئيالخبر،صحإنإ

أهلمنسويدبنحميداسمهسويدأبو":(2572)عففقالسويد@،أباإ

سويةإ.أبوقالمنوهموقدمصر،

جرحإ،ولابعدالهسويةأباأعرفلافمانيخزيمة:إابنقولأماقلت.

فيماكولاابنقالبماعنهفيجاب
بماوفاضلأ،كان3:9لما/4لاالإكماللا

حجر@يابنقال
أبو"حبان:ابنقولوأماصدوقا.":(4378)التقربب!"

فيالمزيقالهلماعنهفيجابسويد"،بنحميداسمهسويد
@االكمالتهذب"

3/33 سوية،أبيبنسويةبرعبيدواسمهسوية:أبو6(:إ212)قبيل1

فيحجرالنوقال@،مولا@مالأنصاري
نقلبعدماك@16"التهذيبنهذيطال@

صحزيمةابنأخرجهوقدقال،كذا"حبان:ابنكلام
عنفقال:الوجههذا

صزنجويه،بنحمبدأخرجه:وكذاسوية
ابنعنصالح،بنأحمد

الصوالمجه.وهووه،

6/1لأشرات!اتحفة"انظر: 0 9/5المهرظإنحاتو@لم@(،74)6 4 6

الجامعالحسندو"1(،1894)
"11/2 4 .(86لاه1

سأتي.كماليهتوتفلانمايصححصلخزيمةوابن(1)
صالمطبوعنيمكدا(2)

5@لىالرجوعوعدايهنيمه،تهذيا1

ستهضابنصجح

حدنمه.سويةأبالانوجدناه.



-

يالفالاثد@لعللفي@لجامع

الملكعبدقال@خر:مثال
بعضأخبرنيجريج:بنالعزيزعبدبن

(1)

بني

ه@،عباسابنعنعباس،ابنمولىعكرمةعنبم@روالنبيمولىرافعأبي
مزينةمنامرأةونكحركانقعأم@)خوته-زكانةأبويزيد-عبذطلقفال:

مافقالت:وو،النبيئفجاع@
تغنيكماإلاعنييغني

لئسعر؟الشعرة!-هذه

بزكانةفدعاحميقيعبمالبيئفأخذتوبينه؟بييففزقرأسها-منأخذتها

يزيد-عبدمنوكذا-كذامنهلهفلاناأترور"لجلسائه:قالنملاخوته،

طلقهاايزيد:إلعبدالنبي-@قالنعم،قالوا:"وكذا؟كذامنهلئهونحنا

ياثلائاطلقتهاإنيفقال:اخويم@دركانة@ثم@مرأتك@ر@جعقال:ففحل،

ألشاطنقترلمماألتمآ@صايخهاوتلا:ر@جعها@علمتصدقدقال:الله،رسول

دحتخهن،.نلنتض

ومن2(،961)داودأبوطريقهومن1(،1334)الرزاقعبدأخرجه:

.7/339البيهقي@اودأبيطريق

تالف،إشادالإسنادهذاأدول:
معوهوجريجابنأجلمن

ئقته

ثلس@مماالإسنادوهذاالدارقطنيذكرهكماقبيحأتدلبسأيدلسوجلالته

لضعفه.الراويفأبهمجريجابن

فيدلسهالراوي،ضعفأسبابمنأنالحديثاهللدىومعلوم

اوالحديثبقوةيحكمأنقبلالباحثوعلىالحديث،تحسينأجلمنالمدلس

3/1@مننمهفيالدارقطيقال(1) 7 أمل1الرسالة:.@(3365)وعقبالعلميةط.4
الحملتت@)نمامعروف،غيررحلبروايتهينفردسحبريحتجونلابالحديثالعلم
قدرحلأأرمنهورأ،عدلأراولهكان@نابالخر،عندمم

عنهارتمع

الجهالضاسم

أنعهالحهالةاسموارتفع
يروي

ارتفعصفتههذهكانف@نافصاعدا،رجلانعه
عه

فأمامعروفأ،جنتذوصارالحهالقىاسم
يرولممن

انفردواحدرجلإلاعه
أعلماواللهيمر@يوافقهخىفلك،خرهعىاتوقفوجبلخر،

اسمها(2)
"

1عقصالرزاق!عددمصنصانظر.عوير،بتسهبمة@ 1 333).

"قال.(3)
سسحهفيعاإلايدل@لاالتديىقيحم@ثهجريجاستدلي@تجنب

ص

محروح!.
6/3التهذيسهتهدب@ 5



احنقطعريمناوةعلل
=

مظانفييبحثأنالأمرهذامثلفيضعفه
(1)

هذايجدقدلأنهثالحديثهدا

فدالمدلىالراوي
ابنوجدناالبحثوبعدأبهممعمناسمفكرأوبالسماعصرح

جريج
قد

2/4الحاكمأخرج:فقدشيخهباسمصرح 9 1
عنجربج،ابنطريقمن

محمد
اللهعيدبن

عكرمة...عنط،اللهرسولمولىرافعأبيبن

لاتبينالروايةهذهخلالفمن
محمدوهوجريجابنشيخ

اللهعبيدبن
بن

بنيحيىوقالالحديشا،منكر"البخاري:قالجدأ،ضعيفوهورافع،أبي

معين:
ذاهب@جدا،الحدي@المنكرحاتم:أبووقالبثيءال@،حديثهلي@ال@

يصنحهالراويأنوذكرتافيخ،تدلي@هوالتدليىمنالضر@وهذا

أولضعفهشيخه،لحالتعميةو)مابالعبارة،للتفننأوسيوخهلتكثيرإما

جريجابنصغدانمالجهالته
الله،عبيدمحمدسشيخهضعفلثدةهدا

لاإذةقببحاتدليسأيدل@جريجابنبأنالدارقطنيكلاممعنىنفهموبهذا

مجروح.عنإلايدل@

وهوبه،يتقوىلاآخرطريقوللحديث
1/2أحمدأحرجه:ما 6،5

7/33والبيهقي2(،005)يعلىوأبو 9
ع@الحصين،بنداودطريقمن

الحديث.عباس...ابنمولىعكرمة

فيالحصينبن@اودلضعفةحجةبهتقوملاضحيفالإسنادوهذا

أبوقالفمنكر".عكرمةعنرواهداماالمدينى:بنعليقالخاصة.عكرمة

مناكيرإعكرمةعنأحادثهداود:إ

4/3دالمهايقهمطتفواحدكا.ؤحد@يميظلب@فاالنيلهالمحرو@مكانهأفي(1) 41.

3/6الاكلالهلميزان(2) 3 .(079لا5

صالتيئدلكصالررايةلحيشرركقدل@ال@كوندما.أحرى،آسبابوماك(3)

نهثىهممنقبل
أرعنمىالراويمأسأععرالنغكودأووالإسا@النلي

فيغيركثيراشيحهعنيرويالراويكونرجماضي(عديخهمرغوبغيرالثيخكون

فيالمقاعييلاث@جهماهلانحورالظر@يللتكرار،لحنحااممه
ا/الوفيتاالكت"

4 4 بتحقي@ا.9

2")2/،الاعتا@هزان@لا( 6



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

الإسنادوصاحبضعيف،الحديتهذاأنلنايتينالعرضهذابعد

محمدالأول:
والإسنادللمتابحة،يصلحممنلي@الضعف،شديىاللهعيدبن

النجعةأبعدوقدعكرمق@فيخاصةالحصينبنداودلضحفضعيف،الاخر

فيفقالالطريقين،بهدينالحديافحسنللقالألبانيالثيخ
الإرواعا"

حسنأالحديطيكونأنمنأقلفلا)3602(:إ
عكرشه.عنالطريقينبمجموع

فيوقال
"

6/4داود"ابيسننصحيح 00:"

الحديثأنمنهينلخص

الطريقين!.بمجموعالاقل-على

هذا@تول:
غرببمنهج

ا
لافالمنكر

منكرأ.يموي

ذكركماالدليى،قبيحفهوجريجابنلنبينسقناهاإنماونحن

منأبهملأنهالدارقطني،
فيالدقيقةالقضايامنوالالهامالحديث،بهذاحدثه

جربجابنولانالحديت،علم
حافظثقة

ةالبصرةفيالحديثصنفمناولمن

الستة.الكتبرجالمنوأنهسيمالاعنعنتهفييتساهلالاسبعضولأن

اللهعبدطريقوهواحر،طريقوللحديث
ركانتمابنيزيدبنعليبن

ابنحاشيةفيإعلالهافراجعأيضا،معلولةروايةوهيجد@عنأبب@عن

9علىالقيم

2داود"أبيسنن 1 7 / 2-2 1 8
وهي

جريجابنروايةبهتعلمما

أعلم.واللهبحثناها،التي

و)1826(،4/637الأسراتتحفةوانظر:إ
.(6302)"الغليلإرواء9

الحديثوفكرابي،وسمعتحاتم:إأبيابنقالتخر:مثال@

وهبأبوقال:بقية،عنراهويه،ابنإسحاقرواهالذي

حدئناقال:الأسدي،
فيامرإسلامتحمدوالاقال:عمرابنعننافع،

رأيه.عقدةتعرفواحتى

الحديثهذاروىيفهمها.منقلعلةلهالحديثهذاأبي:قال
اللهعبيد

عنعمر،ابنعننافع،عنفروفأبيبنإسحاقع@عمرو،بن

اللهوعيدبم@،النبيئ
بنبقيةفكأنأسدي،وهووهب،أبوكنيته:عمروبن

اللهعبيدكنىالوليد
بنيإلىونسبهعمرو،بن

يذاحتىبه،يفطنلكيلاأسد،



اكنقطعر@سناو@لل
=

الناسأفعلمنبقيةوكانبه،يهتديلاالوسطمنفروةأبيبنإسحاقترك

نافع؟حدئاوهب:أبيعنبقية،عنروايتهفيإسحاققالماوأمالهذا.

حفظلعلهإسحا@أنعندي:وجههأنغيروهم،فهو
الحديط،هذابقيةعن

بناللهعبيدوتكنينهالوسط،منإسحاقتركهمنبقيةعمللمايفطنولما

نافععنأونافع،حدثناقوله:فيلقيةلفظةيفتقدفلمعمرو،
"

يفلتسو@ليستدلث:لثا@

أنالتدلي@منالقسمهذاوصورة
منسمعهحديثإلىالمدل@بجيء

شيخ
الثقةالثيخذلكسمحهوقدثقة،

الثيخوذلثضعيف،شيغمن

منالحديثسمعالذيالمدل@فيعمدثقةشيخعنيرويهالفعيف
الأولالثقة

عنالثفةويجحلهالفعبف،شيخهشيئمنهفيسقط
محتملبلفظالثانيالثقة

ب@ومباركئنلمبنالوليدالنرع:بهذااشتهروممنكالعنعنة.
فضالة

التحديثفيهولثرطصفوانبنصالحبنوصفوانالوليدبنوبقية

إلى@خرهالمدل@منلاخباروا

الجيادفيهيذكرأي:تجويدأ،القدماءسماهقذالتدلي@منالنوعوهذا

لأنأوالقبيح،الصنعبهذاجيدأالإسنادظاهرحعلأنهأوالإسناد،أهلمن

لأالأمانيظفر"صاحبوسماهرواته.جيديبقيالمدلح
(7)

التحسين!"ت

الإشادظاهريحسنالمدل@أنأي:

.(1957)العلل!1

.(74للاهدالنفرببهرالشولة.اندلب@كنبرنفةومو.

6لهدالتقريبمافيحجراب@لنلثوصفه 46).

.(73لىاتقرببما@الضعماء.عىالدلي@كنبرصدوقرموة

2لالالتقريبافيحجرالننقل يدل@كانأنهميهالدمثقيزرعةأبيقول(93

انسولة.ندلب@

"ةانظر
5هلأه-النطرا:توجه 1/2الراوبربدود@6،9 26.

38الظر 0

ةانظر
الزاوبتدريبو"الحضير،@وا/933الحلية@1/412المغيشادمتح

1/2 .36البوطيا:ألبةوالصرح2،6



-

ي@لفعالد@لعللفي@لجامع

وسمي
منالمجروحيسقطفاعلهلأنتسوية.التدلي@منالنوعهذا

هذاعنالعلائيقالالثقة.فيرجالهحالليستويشيخهبعدمنالإسناد

لحالوتغطيةغث@أثهمنها:كيرة،وجوهمنجدأمذموموهوالوع:إ

به.الاحتجبمأرادمنعلىوتلبيسالضعيف،الحديث

أتهومنها:
يسمعلملأثهةعنهيتحملهلمماشيحهعنيروي

منه

بدونه.ضيخهيروهولمالضعيف،بتوسطإلاالحديث

ائهومنها:
بشخهألحق@ربمافيه،لهيأذنلمبتدليسشيخهعلىيصر@

سافطأيوجدثمالضعيفالواسطةعنرواهأئهعليهاطلعإفاالتديى-وصمة

كذلثإولي@الحديط-ودل@أسفطهالذيشبخهأنفيظ@الرواية،هذهفي

عليهالأئمةويحكمحديثا،التسويةبتدلبس@شتهرمنبر@يوقد@

مثاله:@لحديث:ذلكافةهوكذابادل@ربماأنهعلىفيحملبالوضع،

بنهثامحديث
خالد

عنجريج،ابنعنالوليد،بنبقيةعن

عطاء،
عثابرابنعن

(3)
@حدكمجامع@ا@ذاعيهنه:اللهرسولقالقال:

العمىأ.يهرثفلكفإنفرجها،إلىينظرفلاجاريتما@وزوجته

عديوابنحبانوابنحاتمابيابنالطريقهذهمنرواة

(3)

(6)

"

1التحصبلاجامع 02-1 03.

سممروادتأئوفر
عدوق،أميفبنيمولىاللامي،الدمشقيالأررقحالد

هأ،ا54)ويل:ام@،53)سنةولد
هأ.249)سنةوترني

4ولالكماال@تهذيب@الطر. 0 7لا1 )2229(،م@2الاعتداال@4/والميزان6(،1

(7291)لتؤيبهاو@

المطدعدلنالحبمسيالتببئعماساتصعدالعباسألوالحر،الأمةجر

مأ.*)رقنن:هأ،67)سنةوتويربتين،الهجرةقلولدالهاسمي،القرشي

3/133اللاعهأعلامودسير2/0،2قاسعلابنالصحابنادمححماسظر.
95،3و

3/2و@الإعا@ه 2 .(4كلا9)9

2لالعللاا1 1/0"لمجروحينلا(5).(39 22.

2/2الالكامل، 6،5
2@الموضوعش@2/ديالحوزيابنطريقهرص 7 الفكرط.1

اللص.اعواءط.(1278)و



الانقطلعري@شاومحلل
=

عساكروابنوالبيهقي
(2)

حاتمأبووقالالموضوعاتافيالمحجوزيابنأصرثههذاوالحديث
أصللاموضوعةالأحاديثالثلاثةهذاخرين:إحديثي@معأصردهانبغد-

لاوحذئنا!"حديث:كلفييقولانههؤلاء-فظنوا-يدلس،بميماوكانلها،

يفتقدوا
()

"متهالخبر

ابنعنضعيفإنسانمنسمعهبقيةيكونأنيبهحبان:إابنوقال

بطفلككلفالتزقعتة،فدل@جريج،

أخرأحا@يائلاثةالإسنادبهذاحدثناه@روايته:بغدعديابنوقال

المجهولينبعضجريجوابنبقيةبينتكونأديئبهالأحاديثوهذهمناكير،

بينيدخلماكثيرأبقيةلأنالضعماء؟بعضاو
نفسه

بعضجريجابنوبين

"المجهولينبعضأوالضعفاء

كلههذافمن
قد@لسهبقيةأنيتضح

ميخةدقىلربماأوالواهين،بعضعن

1)

2)

3)

9الكبرص@7/الالسنن .9وه4

المعروفالتمالعيئ،الممنقيالقاممألواثصبةبنالحسنبىعليالحافطالامام

@فلكفمىالكئير،وصفسأ9لهشةولدعاكر،بابن

وثمثق!تاريخ
9

تيين

توميويخرمما،القرصهكد@
ط571)مة

1ةانظر
2/3الأعيا@هاتود 20/5النبلاءاأع@موالسير0،9 اتوالشلو5،4

4/2لدهبلأا 39.

49/2دمقالت@ريخ 1أخرىمرةصرواه1،1 5 7 / 6 9
صعمار،سنامطريقص

لنلهنامعمربنئاممنتابحةمنهأثريفلا"ةالألاليقالل@لقيق@
أمحالد،

ع@محر@عممار"@قول@ن
.(195)الصي@قهالأحا@يثالسلسلة"أرجحكعاحمالد،

سسحةوئوطريقهمنرواةفماالأقرب،فرالألانيرححهماولعل
ص

عدة

1/2دالسجروحينافيحاناب@رواماأحالحي@ /2دالكاسل،فيعدىوابن0،2

2 6 5
بنمامطريقمن

خالد.

2 7 1 / السلف.أضياءطول@721(الفكرط.2

عدقليلةلغةعلىمنافحلهويتحزفيجرم،أوناصببلاالرفعلرنحاتمألوحذف

4الحميدسحدالتيخطعةحمسحأمفيداتعليقأانظر:العرب. 7 0 /3(15

.1/202المحررج@!@(7).(23الاانحديشه

2/2الالكامل، 65.



=

@لف@ائد@@لعللفي@لجامع

يخهمطعونعنإلايدلىيكادلاوفوجريج،ابنعنعنقذسيماولاجريج،ابن

فيوشذوذ@سنادوتدلب@تسويةتدليسحديثفييكونوقد@

قال:راشد،بنمنصوربنأحمدروىمامثاله@لسماع:صينةدكر

حدثنا
جريج،ابنحدثناقال:عبادة،بنروح

بنحبيباخبرنيقال:

قال:ل@نه،طابأبيبنعليعنضمرة،بنعاصمعنثابت،ابي

عورقا.الفخذفإنفخذك.عنيمثف@الا:@اللهرسولقال

1/2الدارقطنيأخرجه: 2 طربقمنالرسالةط.(874)والعلميةط.4

أحمد
الإسناد.بهذاراثد،بنمنصوربن

احمدأجلمنحسن،ئهاظاهرةإسنادهذالتول:
فهومنصوربن

فيالملقنالننقلهفيماالقطانابنقالصدوق
4/1المنير"البدر" 44:

الاولىفيالديوالانقطاعثقات،رجالهأيضاوهذا"
(3)

وحبيبجريجابنبين

جريجابنعنالقرشي،اللهعبدبنيزيدرواهوقدهنا،زال

(4)
أحمدلكى"

بن

النبينسماعصيغةفذكرروحأصحابعنأغربفإثهفيه،و@منصور

كماوحي@جريج
فلث.بيانسياتي

قدأحمدالةإلا
توبع

فيالضياءأخرجه:فقد
1المختارقا1 4 5 / 2

فيحجروابن)515(،
بعدوالخمسونالرابعالمجلسالخبر"الخبرموافقة"

3838المائة: 1
محمدطريقمن

حدئناةقالالعوفي،سحدبن
بنروح

ةقالجريج،ابنحدئناقال:عبادف
عنثابت،أبيبنحبيب

عقكاش@وأنا@لىالتبيئعليدخلقال:عليئ،عنضمرة،بنعاصم

@لعهرظ.منتهاف@نخذك؟كطعليئ،@ايافقال:فخذي،

01)1/333لاعتماللأاديزانانظر:(1) 4/4الرايقهودمص@5(،2 اللسلةو"8،2

.(1274)4/6،2الكمالهالتهذبعلىوالتحليق)591(،الفعي@ه

.(112)لتقريبهاد(2)

تخريحها.وسيأتيصمدبرالحجعطريقأي.(3)
نحريجه.سياتيللأ



احنقطلعللمشافى:علل
-

قال:ل@كذاالسندترجالأحدوهوالصفار-قال"عقبه:الحافظقال

وهذه"،التصريحعدمجريجابنعنالمعروفأنإلىثيرلأ،!@حدثني

محمدلضعفضعيفة.المتابعة
بن

التارينيفيالخطيبقالفقدسعد،
بغدا@ه

3/2 6 قال:أنهالدارقطنيعنونقلالحديثمما،فيلينأكان"الغرب:ط.9

."بهبأسلا"

سمعثباتب@انفرداوقدمنهما،كلفيتكلمقدراويانفهذانقلت:
الطريقينهذيننكارةعلىيدلومماحبيب،منجريجلابنالحديثهذا

خالفاأئهما
منهما.أوئقهومن

@دمبنثرطريقمن(1460)ماجهابنأخرجه:فقد

الرحيمعبدبنمحمدطريقمن(69لىالبزارواخرجه:
(2)

@المبنوبثر

معمربنومحمد

(3)

)مقرونين(.

4/1الحاكموأخرجه: 8 0

أسامة.أبيبنالحار@طريقمن

فيالخراتطيواخرجه:
"

فيكما(77)@الأخلاقمكارم
عليمسند"

"

1 4 7 4 / يونىلنمحمدطريقمن4

والحارث،معمر،بنومحمدالرحيم،عبدبنومحمد@شر،خمستهم:

أبيبنحبيبعنجريج،ابنعنعباثفبنرؤحعنيونيهبنومحمد

تبرزلا"قال:أثهعححلىالنبيئعنعليئ،عنضمرفبنعاصمعننابت،

فخذإلىتنظرولافخذك
الرواياتهذهفيجريجابنيذكرفلمميشأولاحي

سماعا
شيخه.من

1/2الدارقطنيأخرجه:فقدالروايقعهذهعلىروحتوبعوقد 2 5
/2و

8 بنالمجبدعبدطريقمنالرسالةط.(871وللألمأ75)والعلميةط.6

به.جريج،ابنعنرواد،أبيبنالعزيزعبد

6ه@الت@رس@@لينفيهصدوق،وهو.ا@@ 7@.

(6091)الالتقري@هحافط!الثقةومو:بماعقةالسروت(2)

ومر:(3)
.(6313)تقريباا1تحهصلو"



-

يللفع@ئد@لعللفي@لجامع

سعيدبنبحمىوخالفهما

فيالطحاويأخرجه.لقد
9

1/4الآثار!معانيشرح 7 ط.وفي4

وفيإ(1697)الانار!مكلدهنمرحوفي(2657)العلمية
الأخياراتحفة

بنعاصمعنئابت،أبيبنحببعنجريج،ابنعنطريقهمن(4964)

عهرفه.@لفخذ"عححرو:اللهرسولقالقال:@بهعليئعنضمرف

احتمالات:ثلاثةتبرزتقدمومما

متنيضبطلمجريجابنانالأول:
ثلاثةعلىفرواهالحديثهذا

اوجه.

خالفواوقدالضعفاء،الرواةمنجاءال@دفيالوهمأنو@لثاني:

خمسة
القطانسعيدبنيحيىتابعهمقدالخمسةأولئكإنثمالرواة،من

يجعلنامماالسماع،بعدمجريجابنتصريحسيأتيأنهعلىهو-منوهو-

أصلناه.بمانقطع

لا@حديث:حديثانالإسنادهذافيجريجلابنيكونأنو@لثالث:

منهاولكلقائمة،احنمالاتفهذهعورة،@لفخذ"وحديط:فخذئماعننكشف

ما

قدمناها.التيالمواطنغيرفيشيخهمنبالسماعجريجابنصزح

ال@هعدأخرجه:فقد
1أبيهمسدعلىزياثاتهفيأحمدبن 4 6 وأبو1،/

فيعديوابن3(،13)يعلى
9/17،1"الكامل"

وفي3لمه/3والبيهقي
9

وابنالرشد،ط.(9736)والعلمبةط.(0776)لهالإبمان!،شعب

فيالجوزي
فيوالضياء)104(،"الخلافأحاديثفيالتحقيقد@

المختارقا"

1 4 5 /2-1 4 البيسري-خالدأبيالله-عبدبنيزيدطريقمنللااه(6
جريجابنحدثناقال:

بنعاصمعنثابت،أبيبنحبيبأخبرنيقال:

إلىتنظزولافخذك،تبرزلا"@فه:اللهرسولليقالقال.عليئ،عنضمرة،
مبشا.ولاحئفخذ

صعدهراد(1)
في

"

@ةالمعالي!شرح

منوالمتبتوهمأتكرنتدالرياثةومدهس@هعى

11/4المهرقاإتحا@إ 3 المنكلاسنرحومن(43581)1



الانقطلعناو:ري@ملل
=

فيعديابنقالإذبه،تفردخالدأباأنإلىالعلماءبعضنصبوقد

الكامل
"9/1 ابنغيرالإسنادبهداحبيبعنيرويهأعلملاالوهذا:71

فيحزمابنوقال"البيسريخالدأبويزيدوعنهجريج،
/3المحلى"9

1 منمعيسمعهولمضمرفبنعاصمعنثابتابيبنحبيبورواية":28

معينابنفال
خالد،أبوإلاجريجابنعنبروهولمبثقة،لي@رجلبينهماة

الوهذا:380الخبر:الخبرالاموافقةفيالحافظوقال"،هو؟منيدرىولا

."محهولخالدأبويزيدلكنلأفاد،معلولأنهلولا

منأربعةهناكأنتقدمفكمانظر.الئيخانإليهن@بوفيماقلت:

فيالملقنابناعترضوقدهذه،روايتهعلىخالدأباتابعواالرواة
البدر@

4/1المنير" 4 حزم،ابنعلى5
إلاجريجابنعنيروهولموقوله:فقال:إ

قبيح،وفئمخالد،أبو
عنهرواهفقد

منتقدمكماعبادة-بنروح

(2)

ابنرواية

أبيروايةمنتقدمكماوحجاج-والدارقطنيءوالبزار،والحاكم،ماجص

داود
(3)

فيالدارقطنيرواهكمارواد-أبيبنالعزيزعبدبنالمجيدوعبد@

خمسةفهؤلاء@الطحاو@رواهكحاسعيد-بنويحىسننه،
(4)

ابنعنرووه

جريج
".

يعوللامرجوحةدعوىالإسندبهذاخالدأبيتفرددعو@فإنقلت:

لموخالد،أبوبهاتفردالإخبارصيغةنكربأنكلامهمائتأؤلأقإلاعليها،

يتابع

ابنقالفقدفيهاالأقوالاخنلفتفقدحالدأبيحاليخصما

سيكونلقدمحتسل،عديلنأحمدأ@يالحالحطكلام(1)
أبويزيددرعهقوله:لعطص

اشفشوجطفلاليهامنانجةالراوتكونأدأيضآويحتملأيضآ،يزيدتفزدخالد"

أعلم.واثهوحد@حزماسشوجهأ@لىالنعقبيكودبلبليه،

د@نالمطوع.في(2)
أصوب.والمتت"

تخريجها.سيأتي(3)

أبينثىرراةأرسعةإلايذكر@إنه@@حالد،ابيسعأي:خقه"بقوله:عىلحله(4)
خالد



لدلفعا@العلل@معفيلجا@

فيعدي
9/1الكامل،@ 71:"

فيالمذكورخالدأبوويزيد
هوالإسنادهذا

يرويالذيالبيسري،
خالدآبييزيدعنكاملأبوروىوقدالقواريري،عنه

الحديشه.بمنكرهوولي@حديث،غيرفيالبيسري

الحديئابمنكرهوويى"فقوله:تأفل،إليهف@صمابعضوفيتلت:

مبهم،
بكونهوصفممنمرتةأعلىأثهمراثه:يكونفقدتعدي@،نهبفهملا

التفردات.منبكثرلمأتهةمرادهيكونوفدالحديث،منكر

فيالذهبيقالالضعف،حيزعنيخرجلاثهف@الاحتمالاتهذهوعلى

4/4الاعتدالمزان 3 ومتا@عدي،ابنآ@رثهالرجلالاهذا:(9722)2

."الحديطبمنكرهولي@فقال:

فيالبخاريوذكره
"

8/2الكبيراالتاريخ 2 حاتمأبيوابن)6623(،7

في
"

9/3"واقعديلالجرح 4 تعديلا.ولاجرحايخهيذكراولم(1161)2

فيحزمابنقالفقدجماعة،وجهله
1المحلى@ا" 2 8 منئدرىلا":3/

فيالحسييوقال"،هو؟
فيحجرابنوتبعهدمجهول،،:(1000)@االإكمال1

@@

383"المنفعةتعجيل / فيالذهبيئوقال1(،931)2
"

المغني
"(1217):

ليهيمئملامقل،

فلابالجهالةوصمهأماقلت:
يصح،

بنعمرعنروىفقد
محمد

الملدعبدبنوعثمانجريج،وابنالحمري،
بنوطلحةمحذصرة،ابيبن

كاملوأبوالقواريري،ال@هوعبيدنير،بنقطنعهوروىالحضرمي،عمرو

هاشمأبيبنوعليالجحدري،الحسينبنفصيل

لهيكونهذافعلى
انهذافيبعدمثلهم،التلاميذومنأربعة،الئيوخمن

الحال.مجهوليكونأنإلاالمجهوليى،عدادفييكون

فيحبانابنفكرهقدقائل:قالفإن
2الثقات،@ا 73 / حبانابننقول:9

ائهعلىدذبمايأتولمالثقات،فيفكرهإتما
هذافإنوحينثذرواياتمعسبر

@الظر:(1)

8/2لكبير"االارلخ 2 9/3والتعديلاوالالحرح)6623(،7 4 2(161،)1

1/4الإكمال!تكعلةو" 14.



اكنقطلعناو:ر@محلل
-

المجاهيلتوثيقفيمتساهلحبارابنلأنشيتأ.حالهفييفيدلاالذكر

حزم،ابنعلىالملقنابنالعلامةاعترضوقدبين،واضحوشرطه
فيفقال

4/1المنير!الدر9 4 5-1 حزم:إالنيعني:وقوله-":46
هو@منيدرىلا

)يزيد(سماهكذاالرحمن،عبدبنيزيدالدالاليخالدأبوفهوبجيد،لي@

اللهعبد
بن

كماليهمختلفوموسلصكماعديواب@أبيه،مسدفيأحمد

كانإنالقرسياللهعبدبنيزيدأثهأيضاويحتملالأحداث،بابفيسلف

النائي.رجالمنوهوطبقته،في
1

00.

خالدأبولأفهوفقوله.وجوه:منمؤاحذاتفيهالكلاموهذاةقلت

لاالكلامهذا"الرحمنعدبنيزيدالدالاني
هويكونوكبفبحال،يصح

منثلاتةجهلهوقدالدالاني،
عدةوذكرحزم،ابنالملقنابنوتعقبالأئمف

بنيزيدمنهاوذكرالحديث،لهذاطرق
وجعلههنا،الآنفعادالله،عد

قدمناهاالتيترجمتهمصاثووللمتطلعذل@،فيواهموهوالدالاني

وجعلالحديث،هذاراويأئهالدالانيخالدلأبيألسسئهاوالثاني:

ذكرهماأمافسوغ،لهلكانهذاقلبأتهولواحتمالأ،القرشيخالدلأبي

مستور.يخه:يقالانيزيدفيالقولوخلاصةفلا،هذه،حالهعلى

ماكلمنوبالرغم
لامنكريزيدطريقفإنتقدم

قدأئهونل@يصح.

ثبتثقةوهوالمصيصيمحمدابنوهوحجاحاخالف

2/2البيهقيئطريقهومن4(،150)و(3140)أبو@اودأخرجه:فقد 2 8

جريج،ابنعنحجبم،طريقمن
ثابت،أبيلنحيبعناحبرتقال:

فخذك،يمثفالالاعس@.ال@هولر@شالل@لحيئ،عنصمرة،بنعاصمص

ميتولاحئيفخذإلىتنظزولا
"

احتلطلكنه(1135)اققريب!@(1)
عمرهتخرلي

مرتهفللغدادقلملما

ماسقطعبدالمحير،طهرقصمتالتيالفةحامحتومنا(2)
مصورأحمدسبومم

بنومحمد
خالماوفدحريح،لالنالسماعصيعةلذكرأخطآاللنينالعوفيسحد

طقتيى.ميالرواة



-

@يدي@لف@@لعللفي@لجامع

وبينحجاجرواههكذا
جريجابنوأنالطريق،هذاعلة

دل@قد

عهنقلهفيمافقالالوساطة،هذهحاتمأبولينوقدحبيب،وبينبينهالوساطة

جريج،ابنعنحجج،رواه"له.32(:الاالعللفيابنه
عنخبرلصتال:(

ابن1أيضا:وقال@لأ،البيئعنعليئ،عنعاصم،عنثابت،أبيبنحبيب

يسمعلمجربج
حديثمنهوإتماحبيب،منالإسنادبذاالحديطهذا

بنعمرو
ابنأنفأرىعاصم،عنروايةلحبيبيثبتولاالواسطي،خالد

جريج
أخذه

بنعمروعنفكوان،بنالحسنمن
خالد،

حبيب،عن

بنوعمروذكوانبنوالحسن
."الحديثضعيفاخالد

فيحزمابنوقال
"المحلى@9:3/821

رواهمنقطع.عليطريقومن

ولايسم،لممنبينهمافه،يسمعهولمئابت،أبيبنحبيبعنجريج،ابن

يسمعهولمضمرة،بنعاصمعنثابت،أليبنحيبوروايةهو؟منيدرى

أبوإلاجريجابنعنيروهولمبثققيلي@رجلبينهمامعين:ابنقالمنه،
فيالملقنابنوقالهوإ،منيدرىولاخالد،

1المنير"الدر" 4 3 /4:

أحدهما:موضعين:ففيالانقطحوأما
ابيبنوحبيبجريجابنبين

وثانيهما:أخبرت.قال:حيثلأولى،اثاودأليروايةظاهرهوكماثابت،

قالأنهالقطانابنعنطالهونقلمنط،يسمعهلمفإتهوعاصم،حبببين

"النظر!:أحكامكتابإ@ي
جريجابنبينفيهالانقطاعولكننقات،رجالهكل

"،أخبرت@اقوله.فيوحبيب
اتهايضامعينابنوزعم

اخر،موضعفيمنقطع

ماوهو
وأنعاصم،منيسمعهلمحبيباوأنضمرة،بنوعاصمحبيببين

بأتهببنهماالذيالرجلوفسرأيضأ،ذلكالبزاروقالبثقفيليررجلاببنهما

بنعمرو
خالد

منأثويولاشوي،إسناثهيكونهذافعلىمتروك،وهو

جريجوابنسؤا@
بالتدليىيعرتإئمابالتسويةيعرتلا

(1)
ابنوقال"،

فيالملقن
4/1المنير"البدر@ا عاصم،فيبالطعنالحدي@هذاواعل":42

فيحجرابنالحافظوقال"،والانقطع...
"

1/6الحبير"التلخيص 6

الإساد.تلليىأي؟(1)



احنقطمر@شاكمحلل
=

":(43له

بنالهبئمد@ومسندالدارقطنيوفيلأالمسند"زياداتفيووقع

كليبأ
(1)

حيبخبارب@جريجابنتصريح
وقدنقدي،فيوهموهوله،

معلافيهوقالالحاجبإ.ابنمختصرأحاديثعلىالإملاءفيعليهتكلمت

روح@وخالفرواد:أبيوابنحججروايةومرجحاعباثةبنروحروايةمتن

في
عنهملالمحفوظجريج،ابنأصحابمتنه

ما
ابنمننلثولعلتقدم،

منلكونهافيها،وهمبأشياءبالبصرةحدثتهف@جريج،
روحوسمعحفظه،

جريجابنعنروادأبيبنالمجيدعبدحدثوفدبالبصرفكانمنه
معنعنا،

بنوحجاجالدارقطني،أخرجه:
الاسأعرتمنالمجيدوعبدمحمد،

جريجابنبحديث
".

قدالحافظكانو)نفماثهضمرة،بنبعاصمالحديثوأعل
ترجم

له
في

كلامأ.عليئعنروايتهفيانإلاصدوق،"ففال:(3063)التقري@ه"

1@الاالمجروحينفيحبانابنعنهقالفقد 2 2 ردلمج@كان@:2/
الحفظ،

الخطأ،فاخ@
استحقروايتهفيذلكفحث@فلماكثيرا،قولهعليئعنيردع

فيعديابنوقالالحارث،،منحالاأحسنألهعلىالترك،
/6@الكامل9

0

3 مالكثرةحديثألهأنكرلمضمرةبنوعاصم7إ8
مماعليئ،عنيروي

ثقات،قومعاصمعنيرويهوالذيعليه،الئقاتيتابعهلاوممابه،تفرد

يرويممنلي@عاصممنالبلية
عندا.

فيالألبانيالثيخوقال
1/2الغليل(إروا." .(269)2ما-97

وحبيب.جريجاب@بينالأول:موضعبن:فيمنقطعالحديطأنة:والخلا@"

نف@وعاصم،حبيببينوالآخر:
صح

بنالحسنالأولينبينالواسطةأن

البخاري،احتجوقدفيه،مخنلفهذاذكوانابنلأنةسهلفالأمرفكوان

بنعمرووأما
عنالبابفيلكنالحديث.آفةفهووضاعفكذابخالد

جحش.بناللهعبدبنومحمدعباسوابنجرهدمنهمالصحابةمنجماعة

فيبينتهكماضعفمنتخلولاكلهاأسانيدهاكانتو)نوهي
التبعنقد"

"

بالمعروت(1)
يه.عليهأقفولمالنانيا،@مسند



-

@الف@اثد@لعللفي@لجامع

2-243)الرايتهدنصبفيالزيلعيالحافطقليوبينهه(ي@رقم فذ(45

الاضطراببينتدصرعللهابلمتهم،فيهاليىلأتهبعضأ؟يقويبعضها

المرويالحديثلصحةالقلبيطمئنممافمئلهاالمحتمل،والضعفوالجهالة

بعضهاوخن!(1)الذهبيووافقهالحاكمبعضهاصححوفدسيمالابها،

."صحيحهفيالبخاريوعلقهاالترمذي

4/4المنير!البدرو"1(،1330)7/15"الأشراتتحفة9انظر: 21-

4 11/4"لمهرةاإتحافودا5،1 3 و1(،4358)1
1/2@لغليلاإروا.9 97

و)962(،
الجامعالمسند9

"13/2 2 5(08501).

يزيد،بنثوراخبرنيقال:مسلم،بنالوليدروىاخر:مئال@

أنشعبة:بنالمغيرةعنالمغيرة،كاتبعنحيوفبنرجاءعن

واسفلهالخلىأعلىمسحجمتالنبي

4/2أحمدأخرجه: 5،1
لينعيمأبوطريقهومن

5/1الحلية!دا 7،6

2/1بغداثهلاتاريخفيوالخطيب 3 5

2/5الغربط.وفي الرعبدوابن0،6

4/3لأالتمهيد"لي فيالجوزيوابن9،5
داالتحقيق9

.(245)عمب

فيلبخارياوأخرجه:
@ا

1/3لصغير!االاريخ )561(،اودوأبو@2،7

وفي(97)لترمذيوا)055(،جهماوابن
وابن)53(،لهلكبيرلأ،العللا@ا

فيوالطبرانييكعأ،الجارود
وفي(93لاالكبير@02/@ا

انم@د"
ميين

له"،

1/1والدارقطني)8112(،و(451) 9 ط.(753)و(752)والعلمبةط.4

1/2والبيهقيالرسالة، 9،0
وفي

(2063)والعلميةط.(442)لهالمعر@أ،"

الإسناد.بهذامسلم،بنالوليدطريقمنالوعيط.

بالتحديثمسلمبنالوليدصرحوقدالصحة،ظاهرهإسنادهدا@قول:

تدليسهشبهةفانتفتشيخهعن
(3)

أنالحديثهذاصحةظنيقويمماوكذلك

لاحقأويأتي(1)
مدافيكلاي

المصطلح.
"

فيته.الذيراصرافقهالحاكمصححه
الرمذيروايةلمط(2)
قاللإن@(3)

الالحليقه=فينميموأبيالامييئ،ثى@والطراليماجهوالنأحمدروابةلي



الاتقطلعر@شا@ملل
-

ماأنإلاالدارفطنيروايةفيشيخهعنبالتحديثصرححيوةبنرجاء

لامعلولتهف@بشيءالحديثيفيدلاتقدم
أهلمننخبةنصوفديصح،

لاالمجموع،فيالنوويقالفقدالحديث،هذاردإلىالعلم
2 9 6 وضعفه".1/

والترمذيالرازي،زرعةوأبوالبخاري،ضعفه:علىنصممنالحديط،أهل

اعتمدو)نماالقديم،كتابهفي@هالثافعيأيضاوضعفهواخرون،

هذا-فيز@نهالثافعي
عنالأئرعلىالخف-أسفلبالمسحالقوليعني:

عمر..01ابن

فيالبخاريوأخرج:
"

3الصغير!الاريخ 2 8 فيحزموابن1،/

73المحلى!" حدنناقال:مهدي،ابنحدئناقال:حنبل،بنأحمدعن2،/

المغيرة،كاتبعنحيوة،بنرجاءعنخذثثقال:ئور،عنالمبارد،ابن

لي@
(3)

1/1الراغانصبفيإالزيلعيونقلالمغيرة.فيه 81-1 8 ابنعن2

لأالإمام!:فيقالأتهالعيد@قيق
عنالأنرمذكرهإليهأشارواالذيوهذا"

أثهويذكرالحديث،هذايفسفحنبلبنأحمدسمعتفقال:حنبلبنأحمد

حدئتقال:ثور،عنالمبارك،ابرعنفذكرمهديبنالرحمنلعبدفكره

حينوجههمنفأفسدهف،النبيئعنالمغيرة،كاتبصحيوفبنرجاءعن

.@يسده...فلمأرسلوحينرجاء،عنحدثتةقال

بنثورعنيسندهلممعلولحديثوهذا)79(:إعقبالترمذيوقال

عنومحمدأزرعةأباوسألتمسلم،بنالوليدغيريزيد
فقالا:الحديثهذا

بصحيح.لي@
هذاروىالمباركابنلأن

حدنت،قال:رجاء،عننور،عن

عن
البخاريوقالالمغيرم@،فيهيذكرولميط،النبيئعنمرسلالمغيرةكات

فيالترمذيعنهنقلهفيما
1الكبيرإ:علله" 8 لا":(35)0

يصح
هذا،

روي

عنحيوفبنرجاءعنحدثتقال:يزيد،بنئورعنالمبارك،ابنعن

=

الجوري.وابنوالترمنيثاودأبيروايةفيوقالدئناا.@ةالبرعدوابن

أخبرلا!."

مياتي.يخ@اناالواقعلالسمعللتصريحححرابنالحامظتوجهانظر(1)

تخريج@شأتي(2)
ددش(3)

لالحلىا.ير



=

@للفعالدالعللفيالجامع

أعني:أيضأ-وقالهذاأ،وضحفمرسلا،يئالنبيعنالمغيرفكاتب
محمدقالممانحوافقالزرعتماابا@اسالتالرمذي-

."إسماعيلبن

فيحاتمأبيابنوقال
دا

عنزرعةوأباأبي@اوسألت:(78)لماالعلل

كاتبع@حيوة،بنرجاءعنيزيد،لنثورعنمسلم،بنالوليدرواهحديط

الوليدرواهأفقالا:@روالنبيعنشحبة،بنالمغيرةعنشعبفبنالمغيرة

ال@كيرهصرواههكذا،
ا(

الوليد،حديثالحديقهذاوأفسدالمغير@يذكرولم

أعلم،والدهأشبه،وهذا
(2)

بمحفوظهلي@@قال:أته(135)أبيهعنونقل

":(165)عقبداودأبووقالاصح!.المغيرةعنالأحادبثوسائر

وبلغني
فيحجرابنونقلحيوقا.بنرجاءصالحديثهذائوريسصعلمأثه

4الحبير@االتلخيص" 1 7 / كانالوقدقال:أنهأحمدالإمامعن(218)عقب1

حمادبننعيم
عنبه،مسلمبنالوليدحدثنيكماالمباركابنعنبه

حدثتفيقول:المباركابنفأماالوليد.هذايقولإنماله:فقلتثور،
عن

هذانعيم.ليفقالالمعيرةيذكرولارجاء،
فأخرجعنه!أسألالذيحديتي

بالقديملب@بخطالسطرينبينملحقفبهفإذاعتبق،بخطالفدبمكنابهإليئ
لها،أصللاالإسنادفيزيادةهذهأنواخبرتهعليهفأوقفتهالمغيرة،عن

ونقلالحديشههذاعلىاضربواأسصع:وأنابعدللناسيقولفجعل

فيالعلائي
@

"قال:أتهأحمدالإمامعن(187)"التحصيلجامع

يلقلم

فيحجرابنونقلالمغيرقا،كاتبيعني.ورادأحيوةبنرجاء
التلخيص@ا

مالا(
سقطالمعكوت@بر

منوأثةلالعللاطجعاتمى
سد@ط

اثهعدبن

ساستدركهلدسر.وموالخميد،
2المير"الاللوانطرالمفير".الدر" 23-23.

الخميدسعد@وعنايةلاشرافالالعلل!مطوعةصققيتعليقلرامأ-راجع-(2)
خالدود.

ئتفادمما(3)
من

حتىتدو@،ومعرفةالمتقديى،الأئمةكحمقيةمعرلةالحصمدا

لحديثأحف@لأحمدالإمامأن@اسظربيشحقولها،اتيمارلهمالطالبينزلهم
شهوأعرفنعسه،الراويمناراوي

سانلةنصوصوناكخطنمامىحدنجهبصحيح

رأنكلامهميمترأنالمتاخرمملىفكرتمىمماالصمداعليهروماعلىتدلكثيرة
المشعاد.واللهوقصدو@أرا@رهلماتمهم@ودعليهمبالرديتعحللا



الانقطلعناو:و@علل
-

1/4الحبير" 1 @قالا:أنهما@اودوأبيهارونبنموسىعن(218)عقب7

لم

فيالدارقطنيوقالعط.أصغبنقاسمحكاهرجاء،منثوريسمعه
العلل،"

7/1 1 الخفأعلىذكرفيهالذيحيوة-بنرجاءلأوحديث:(1239)تجيل1

مرسلأإيزيدبنئورعنرواهالمباركابنلأنيثبت.لاوأسفله-

فيالبيهقيوقال
"المعرفة"

القديمفيفعياثداوضعف:(443)عقب

وجهوفيهشعبفلنالمغيرةكاتبحيوةبنرجاءيسئملمبأنالمغيرةحديث

بنرجاءمنالحديثهذاثوريسمعلميقولون:الحفاظأنوهوالتضعيفمن

اللهعبدرواهحيوة،
حيوة،بنرجاءعنحدثتوقال:ثورعنالمبارك،بر

فيفعياكواعتمادالمغيرفيذكرولمالمغيرفكاتبعن
علىالمسألةهذه

فيحزمابنوقالعمر@،ابنعنرواهما
73المحلى!9 أخطأمدلع.":2/

"قال:ئمموضعينأ،فيمسلمبنالرليدفيه

منيسمعهلمثورأأنفصخ

ثالة:وعلةالمغيرة،فبهيذكرلممرسلوأنهحيوة،بنرجاء
وهي

يسئملمأنه

فينعيمأبووقال"،التوفيقوبالثهالابفيماكلفسقطالمغيرةكاتبفيه

5/1الحليةا9 يروهلمرجاء،حدبثمنغريب6:إ7
لو@ثورأ،إلاعه

بنرجاءعنيزيد،بنثرريرويهلأتهمرسل،@اوالحديث:(23لطعقبالبغوي

يسمعلموتورالمغيرفعنالمغيرة،كاتبعنحيوة،
هذا

1،0رجاء.من

فيالزيلعيوقال
9

1/1الراجمهنصب 81:9
الهاثيعبدابنوقالضعيفمه،وهو

في
"

منالترمذيفكرهماالحديثعلةلكن":(269)قببل"التحقيقتنقيح

فيالبرعبدابنوقال"،المبارك..ابنرواية
4/3التمهيد!" 9 إفساد@اوهذاة6

فيوقالإسناثمهفيالإخلالمنذكربماالحديثلهذا
ا/لهالاستذكار"،9

2 1/1المعاد!زادفيإالقيمابنوقالرجاء"،منثوريسمعهالم:69 9 ة2

يصح@اولم
عنه

الصحيحةوالأحا@يطمنفطع،حديثفيإلاأسفلهمامسح

علىحاشيتهفيفقالالحديثهذاعلىالكلامفييخلت@وأطنبخلافمه،على

9ثاولهأبيسنالمخنصر 7 لهذكرقدهذاالمغيرةحديث":(157)لما-1/

فيرزكر(1)
1شه 9 4 / سحوه.1



-

@للفع@ئد@لعللفي@لجامع

قال:بلحيوة،بنرجاءمنيسمعهلميزيدبنئورأنإحداها.ةعللأربع

اللهعبدقالرجاء،عنحدثت
بن

أبي،حدثنا:1(1)العللكتابافيآحمد
اللهعبدعنمهدي،بنالرحمنعبدوقالقال:

لنئورعنالمب@ارك،بن

حئغتقال:يزيد،
@ث@اللهرسولأنالمغيرة:كاتبع@حبوفبنرجاءعن

وأسفلهما.الخفيناعلىمسح

عنومحمدأزرعةأباسألتالترمذي:قالمرسل،ائهالثانية:العلة
هذا

لصحيحلي@فقالا:الحديث،
هذاروىالمباركابنلأنة

عنثور،عن

دط@النبيعنخدثتقال:رجاء،

يزيد،بنثورمنبالسماعفيهيصرحلممسلمبنالولدأنالئالثة:العلة

فلامدل@،والوليدنور،عنيه:قالبل
بالسماع.يصرحلممابعنعنتهيحتج

ذكرمجهول،فهوفيه،يسثملمالمغيرةكاتبأنالرابعة.الحلة

محمدأبو
حزمب@

العلةهذه

نظر.العللهذهوفي

وأئهرجا.،منيسمعهلمثورأأنوهماوالثانية:الأولىالعلتانأما

اللهعبدحدثناداسننمأةفيالدارقطنيقالفقدمرسل:
محمدبن

بن

عنمسلم،بنالوليدحدثناقال:رشيد،بنداودحدثناقال:العزيز.عبد

عنئعبة،بنالمغيرةكاتبعنحبوة،بنرجاءحدثن@قال:يزيد،بنثور

فقدفذكره،المغيرة،
فانتفىوبالاتصال،بالتحديطالروابةهذهفيصرح

عه.لإرسالا

الثالثة:العلةواما
رواهفقدبسماعه،يصرحلموألهالوليد،وهي

خالدبنمحمودعنثاودأبو
حدنناقال:الوليد،حدئناقال:الدمشقي،

هذا.فيالوليدأمنفقديزيد،بنثور

المط@وع.فىعليهاأعنرلم(1)
يه.تالتلمناهالذيناننظر،نيههنا(2)

"
مرمل.ال@غيرمهكاتعنرجا-عن

اندلك@ل@سب@ه(3)
تقدم.رقدكخلةفعي



الانقطعل@شاو:علل
-

فيماجهابنرواهفقدالمغيرة،كاتبحهالةوهيالرابعة:العلةوأما

المغيرة،عنالمغيرة،كاتبورادعنحيوفبنرجاءعنوقال:السننط،

عنمهاجر،بنإبراهيمبنإسماعيلرواه:(1)المزيالحجاجأبو@نميخناوقال

الملكعبد
شيخهكلاميعني:كلامه-تمالمغيرة.عن@را@عنعمير،بن

وقد@راد،مولاهموالمغيرةبكثالةفالمعروفوأيضأالمزي-الحجاجأبي

وعدملشهرتهالرواية،هذهفياسمهفكرتركانمادالصحيحين،فيلهخزج

ومنبغيره،التباسه
فييتمارىلا@رواتهبالحديثخبرةله

كاتبه.ورادأنه

زرعة،وأبوالبخاري،الكبارتالأئمةضقفهقدحديثفهذاوبحد.

ومنفعي،لئاواود،داوأبولترمذي،وا
امحمدأبولمتأخري@ا

وهوحزم،بن

بعضهاكاناندالعللوهذهتخالفه،كلهاالصحيحةالأحاديثلأنةالصواب

بنالوليدتفزدوقدالحديا،صحةمنمانعمؤثرهومافمنهامؤثر،غير

الثبتالإماموهووأجل،مهأحفظهومنوخالفهووصله،سنادهب@مسلم

اللهعبد
كاتبعنحدثتقال.رجاء،عنثور،عنفرواهالمبارك،بن

اللهعداختلفو)فا@،النبيئعنالمغيرف
مسلمبنوالرليدالمباركبن

فيمسلمبنالوليدأخطأ:(2)الحقاظبعضقالوقدالتهععدقالمافالقول

المغيرة،كاتبمنيسمعهلمرجاءأنأحدهما:موضعين:فيالحديثهذا

ثالت:وخطأرجاء،منيسمعهلمئورأأنوالئاني:عنه.حذثتقال:و)نما

الوليد@رواهوبينو@الحديثفيكلهنلكالحقاظفميزإرساله،الصوابأن

محنعنأ
كلامه.انتهىلاأعلمواللهتبيين،غيرمن

الأئمة-هؤلاءوخالفتلت:
وهم

التركمانيابننفسآ-عئرةثلاث

فيالتركمانيابنفقالالحديث،تصحبحإلىفذهباشاكر!!وأحمذ
الجوهر1

النقي
"1/2 92 9 أنإحداهما:تعلتينالحديتفينكرأئهصلهالحطة1

يجابأنويمكنأرسله،المغيرةكاتبأنالثانية:رجاعطمنيسمعهلمئورأ

في(1)
8/2الأتراشاتحفة@ 0 .(1اه)ك@2

فيعهلقلاهالنيالك@حلبماالكلامهذا@نحزمابنلهادالصكان(2)



=

يالف@ايدالعللفيالجامع

ئهف@رشيد،بنداودروايةمنتقدمبماالأولىعن
قال:ثورأبأنفيهاصرح

عنويجابرجاء،عنقال:أنهعنهروىفقدداودكاند)نرجاء،حدثا

الثقةوزيادةالمغيرة،ذكرالحديثفيزادمسلمبنالوليدبأنالثانية:

يحيى،أبيابنذلثعلىوتابعهمقبولة،
كتابفيالبيهقيعنهأخرجهكذا

البيهقي،عليهماينبهلماخريانعلتانالحديثفيوبقيللالمعرفقما،
رواهوقدمدل@،الوليدأنالئانية:مجهول،المغيرةكاتبأنةإحداهما

هوالمغيرةبكاتبالمعروتبأنةالأولىعنويجاببالعصة،ثورعن

مخرحوهووراد،مولاه
له

وفدالمرا@هوأنهفالظاهرالصحيحينفي

الحفاظبعضأدرج
(1)

وذكرهوراد،عنرجاء،ترجمةفيالحديثهذا

منوأصرحالمغيرة،عن@رادترجمةفيأطرافهفيالمزي
ابنانهذا

فصزحالمغيرةكاتورادعنرجاء،عنفقال:سننهفيأخرجهماجه
مهاجر،بنإبراهيمبنإسماعيلرواهأطرافه:فيالمزيوقالباسمه

عن
بأنالثانية:عنويجابالمغيرة،عنورا@عنعمير،بنالملكعد

ثورأخبرنيقال:الوليد،عنفقال:سننهفيالحديطهذاأخرجأبا@اود

"تدليس@بذلكفأمن

وكذلكأحمد،واليخالركمانيابنعليهاتفقالذيوهذاتلت:

النتيجة.هذهإلىقادهمباجتهادهوإنماالرصيري.

مرجوحعليهاتفقواالذيانولكن
انوأعلاها:اولهاأمور،لعدة

الأمريكادبلالحديط،هذاتضعيففيالفصلكلمةلهمكانتالمقدمين

اتفاقأيكون
والأهم.الأولالأمرهووهذابينهم،

حيوفبنلوجاءترجسةتحتالحديتمدافكرفقدالطراني،القاسمأبوالحافظهو(1)

يرصراثأعى
1

3(،9لا/20الكبيراالمححم
وير

.(21الهلهالثاميينا،لمسد

ال@دمدافيالمعيالمغيرةكاتبلأنالتصريحوقعوكذلك(2)
مذاإسنادفيصرادهو

عدالحديت

ليالطبراني
ان@صد

@ن
(21ال@ه

(97)عقبالترمذيادحمععلىتمليقهلحيأحمد@تاكرالتحفصمدانحو@ل@(3)

فالظره.



الانقطعرالناكمحلل
-

فقولمرجوخالحديثلتصحيحبهتعلقوامافكلالئاني:الأمروأما

النركماني:ابن
بماورجاءنرربينوالانفطاعالأولىعنيجابأن@ويمكن@

عنهيجابرشيدلابنداودروايةمنتقدم
وجهين:من

1/2البيهقيأخرجه:ماالأول: 92 9 1
بنيحىبنأحمدطريقمن

"وقال:@بمحناهفذكرهرشد-بنداودحدئناقال:الحلواني،إسحاق
عن

خرجالبيهقيأننذكرانالمهمومنرجاءلأ،
التيالروايةعقبالروايةهذه

بتلك.هذهإعلالعلىيدلالصنيعوهذارجاء،منئورسمعفهانكر

فيحجرابنقالهماو@لئاني:
@الفهذا:(218)عقبالحبير"التلخبص9

سمعهئورأأنظاهره
الصفارعبيدبنأحمدرواهولكنالعلة،فتزولرجاءمن

في
مسنده،

أحمدعن
عنفقال:رشيد،بنداودعنالحلواني،يحيىبن

بصحةالقولمنيمنععلى@اوداختلاتفهذارجاء،حدثنايقلولمرجاء،

معوصله،
ما

الأئمةكلامفيتقدم

ثاودضبطمدىعلىعدمهامنالسماعصحةأحالالتركمانيابنإنثم

السمع.لصيغة

زادمسلمبنالوليدبأنالئانيةعنويجاب"فقوله:الثالث:الأمروأما

آبيابننلكعلىوتابعهمقبولة،الثقةوقلاثةالمغيرفذكرالحديثفي

بحى،
المعرفقهإ.1كتابفيالبيهقيعهأخرجهكذا

أولىالمباركبناللهعبدنف@ئقةزيادةمسألةالمسألةكانتإنةقلت

فيالثافعيقالالوليد،منبها
9الحديث@ه:اختلات"

0

2 1 الرجليغلطإتما9

يحفظلممنفيهيسركهالحدياليبئيءيأتيأومنهأحفظهومنبخلات

حفظ،مامنه
وهم

4:"النكتهفيحجرابنوقالمنفرثا،وهوعدد 6 5

بتحقيقي:
"

اختلفإفاالحديثعنشثلالدارقطنيأنالسلمي:سؤالاتوفي

بلفظةجاءأوبصحته،فيحكمثقتانعليهاجتمعماينظرقال:التقات،فيه

منعلىوثبتاحفظالأكئرهمويحكممتفن،منالزيادةنلكفتقبلزائدة

الكل.علىردأكتابه@يالتركمانيابنعلىالرديكونلحسوفالأترالاحتمعتولما(1)



-

@لف@اثدي@لعللفي@لجامع

المباركابنروايةظهرتهذا؟حديثاعلىالدارقطنيكلامطبقناذاف@@ونحد.

التييحيىأبيابنروايةفإنمتابعات،منذكرهماوأماالولد.روايةعلى
فيالبيهقيأخرجهاإليهاأشار

العلميةط.(441)و(440)المعرفقا"

أبيبنإبراهيمعنالافعي،طريقمنالوعيط.(0622)و(0612)و
به.يزيد،بنثورعنيحى،

أبيابنمثلفيهابروايةالاستثهادإلىالثيخثفعالذيماأعرتولا
متروكوهوبح@ى

فيتمامأخرجه:ففدللولبدأخرىمنابعةعلىوقفتإنيثم
فواندط"

فيكما
"

البسامالروض
بنثورحدئناقال:السكن،بنعتبةطريقمن(191)لما

به.المغيرفعنالمغيرة،كاتبعنحبوة،بنرجاءعنيزيد،

تالفإسنادوهدا
الحافظنقلفقدهذا،عتبةأجلمن

السانفي

البيهقيوعنالحديط!،متروك"فيهقالاثهالدارقطنيعن(5089)@الميزان
بهذهعبرةفلالذلدالوضع!.إلىمشوبوا@السكنبنعتبة"فيه:قالأنه

ونكارتها.ضعفهالدةةالمتابعات

فيحبانابنوذكره
5الثقاشه9 0 8 "ةيهوقال8/

."ويخالفيخطئ

فيالمزيوذكر
أخرىمتابعة(53711)8/202لأشرافهاااتحفة"

الملدعبدعنمهاجر،بنإبراهيمبنإسماعيلالرواهفقال:
عنعمير،بن

لاالمتابعةوهذهشعبقما،بنالمغيرةعنوراد،
وجهين:منتصح،

فيالبخاريعهقالفقدإسماعبلضعفالأول:
الصغير!الضعفاء9

9ة(13)

فيحاتمأبيابنولقلنظرإ،حديثهفي
9

9"والتعديلالجرح 6 / 2

"فيه:قالأثهمعينابنعن(512)
لي@"فيه:قولهأبيهعنونقل@،ضعيف

(241)لتقريهاد(1)

يرالدارتطيدكر(2)
بنلإسماعيلتامبنالحكممتابعة(2381)اس7/01علله

كماعدوقوالحكمالمهاجر،بنبراميم
الطريقىلكن)5641(،الالتقريبهفي

الملكعدفررايةحالكلوعلىعلم،والله(الحكم،يلىالاسادصحةني
عميربن

الحفأسفلمحذكرليهايى



الانقطلعناكرال@محلل
-

فيحجرابنوقالحديثم@،يكتببقوي،
داضي@ه.:(417)التقريبهاا@ا

اداوأسفلهعارة:فإنو@لئاني:

ذلكفكرإسماعيل،طريقفيتردلم

فيقالإذالدارقطني
"

7/1العللأ 0

":(1238)اس

وروي
عنالحديطهذا

."الخفأسفلفيهيذكرلمالمغيرةعنوراد،عنعمير،بنالملكعبد

تقدموكماالعلةهذه"محهولالمغيرةكاتبقوله:االرابع:الأمرأما

ابنعندليحطذلدفيالصوابحانبهوقدفعي،اثعنالبيهقينقلها

ني.لتركماا

قدمسلمبنالوليدأنبينافقدالخامى:الأمروأما
منبسماعهصرح

نلك.بيانتقدموقدموضعمنأكئرفيالحديثهذافيشيخه

لعدفقالشاكر،أحمدبهاانفردواحدةالتصحجحمحاولات@ربقيت

9الحديث:هذاأعلمنكلاممنبعضأنقلأن

ثاودوأليأحمدفكلام

ينافيوهورجاء،منيسمعهلمثورأأنالعلةأنعلىيدلوالدارقطني
نقلهما

هناالترمذي
كاتبمنيسمعهلمرجاءآنالعلةأنزرعة:وأبيالسخاريعن

نسي،الترمذيأنأظنواناالمغيرة،
نقلهفيمافأخطأ

وأبيالبخاريعن
ئيعنديليستالحديثبهاأعلالتيالعلةوهذهزرعة،

ط.

الوهممنبريئاالترمذيلوجدوتفحصقليلأخطمتأنىأتهولوتلت:

تقدمفكماإليه،نسبهالذي
فيالحديثهذاأخرحاته

"

وهناكالكبير"،العلل

الخطأفيكونوبهذاإعلال،منإليهنصوافي@االأتمةمسلكصلك
من

أعلم.واللهالناسخ،

/31المهرظإتحافو"1(،5371)8/202لأشراشالااتحفة"وانظر:

5/37المسند"أطرافو"6(،1)كعا444 و)1837(،9
الحبير!التلخيص9

1/4 16-4 1 3/2المنيراالبدرو")812(،9

المغيرة.عنآخرطريقمنالحديثهذابنحورويوقد

فيالبخاريفأخرجه:
"

1/3الصغير!التاريخ 2 محمدحدئنيقال:8
بن

عنالزبير،بنعروةعىأبيه،عنالزناد،أبيابنحدئناقال:الصبع،



-

@الفعائدالعلل@لجامعفي

وباطنهماظاهرهماخفيه،مسح@شهالنبيرآيتقال:شعبقعبنالمغيرة

."أصحالوهذاعقبه.البخاريقال

عن(161)أبو@اودةوأخرجه
محمد

حدثناقال:البزاز،الصباحبن

صالزبير،بنعروةعنابي،فكرهقال:الزناد،أبيبنالرحمنعبد

الخفين.علىيمسخكانجم@اللهرسولانشعبة:بنالمغبرة

.@الخمينظهرعلىمحمد.غيرلاوقالعقبه:ثاودأبوقال

دانماالطريق،لهذاتصحيخمنهيفهملاهذاالبخاريوقولقلت:

ومتنأ،سندأمعلولالطريقهذاأنإلامنه.أصحهذاالوليدلطريقبال@بة

فيالعقيليأخرجفقدفيه،متكلمالرحالنعدواسمهالزنا@أبيفابن
2/3الضعفاعاالا 4 0

أحمدعن
سألتقال:اتهالحضرميمحمدبن

بنيحيى

كذا"قال:اتهأحمدوعنضعيفإ،"ةليفقالالزناد،أبيابنعنمعين،

فيالمزيو@ل@ا،الاضعي@يحنيوكذا!
"

4/4ا@كماوللذب@ 0 ص(380لا0

اللهعبدعنونقلالحديث،،مضطرب"فيه:قالأتهاحمد
المديني،عليبن

أفسدهببغدادحدثوماصحيح،فهوبالمدينةحدثدماقال:أتهأبيهعن

خططمهدي-ابنيحني:الرحمن-عبدصرأيتالبغداثيون@
(2)

أحاثيثعلى

ولقنهميختهم:،عنحديئهفييقولوكانالزناد،أبيبنالرحمنعبد

فيحجرابنوقال"،وفلانوفلانفلانعدهمفقهاسهم،عنالبغداثيون
فقيهأالال@أ.وكانبغدادقدملماحفظهتغيرصدو@،@@:(3861)الاالتقريب

الحيرهالالتلحيصميحجرابنالحافظسقلرقددوباط@هما"،المطوعفيوقعهكذا(1)
@اثهرسوللرأيتةولمظهالدبفاللحاريالأرسط،لالت@يخمنالحليت

منوالترمديداودأبورواهركذاالحا@ظ.،قالثمطامرمما،،حفيهعلىيمسح

بممالمطوعالبخاريتا@لخأنالباخينمنبخرويرىالزلا@01،أليابنحديت
المحققالأحكتبهماوانظرله،الأوسطهدالتاريخالحقيقةفيموالصيرا@التلىدح

اللهعبدبنفقالدكتورص
8وضبطها@.النصوص@تونبقالقيمكابهفيالقا@رعدبن 5

مافلعل9،2-
أعلم.واللهخطأ،لوباطنهمااادة.قسالتارلحمطوعيروقع

مكدا(2)
1الهنيسهكديبواالكمال@دتهذيبلي 5 7 .@اليحط:6/

مذاكابيفيالاطرلحل(3)
ونقلت-الزنا@أبيلنالرحمنلحبدحديثأحسنتسيحدحي



الانقطلعنا،:ر@@لل
-

جرحوه،الذينالعلمأهلأقوالفسرهذاالمدينيبنعليقولتلتت

الحديطوهذامردود.فحديثهالخصوصوجهعلىبغدادفيبهحدثفما

فمحمدةأحدها
الطريقهذاسكارةعلىيدلوممابغداديالصباحبن

(2)

وإئماوباطهما"عبارةايذكرفلمالزنادأبيابنعنطرقمن@ردالحديثأن

الخفين.ظاهرأوالخفينظهورمسحذكر

الزبير،بنعروةيقول:فتارةإسناثه،فيالزنادأبيابناضطربوقد

المغيرة.بنعروةيقول.وتارة

2أحمدةفأخرجه 4 7 / 2و4 5 4
العباسأبيبنإبراهيمعن

النعمانبنوسريج

ححربنعليعن)ها(الترمذيوأخرجه:

الصباحبنمحمدعن(161)داودأبوةوأخرجه

4/2أحمدوأخرجه: 4 2و7 بنوا5،4
ا/لدارقطنيوا)58(،لجارودا

الهاشميداودبنسليمانطريقمنالرسالةط.(754)والعلميةا@.لما

(7)

صرواهماأتهالذميعىناك
وماحدينيقويفهوصعروةب@ومامأله

معالرحمنسدالحديثصممت
ليفاقرلأبيصصرواهأته

اتفقتالحديثمدا

ى
فهدهالعداثيرن،عهررىماوير@فالتضحيمه،أحرىقرينةالرحمنعدضع@

الحديتيراستحقهااليزلةال@الرحصعدحدبتإعطاء@ررحالتالموالقة

تواعدلشتالحليتقواعدأنصبل!فمامامعزىنحلمومهيليمهأشيرالذي

لدولاتحصهالتيحصوعتهحديتلكل@إصماطردت
الراويروايةالظر@يمن

يليقلماحديتكلعلىالحدفييحكمخىعهالشيوخصروايةشيوخهعن@روايته

أعلم.واثهبه،
5للايبهاقضانظر.إ 96).

مطوعثيوقعماصحةلرضعلىهذا
1

تحفللحلاالصجرإ،اقرلح

.(191)التقرب"يحدشهللمباخرةتغيردثقضومو:

دنقة،ومر.
.(22ال@التفريها"قلبلا!يهم

.(47@0،التفرب!@حافظالثقةومو:

5للأالتقرسه"حاطالحتقةومر 96).

.(2552)لالنقربجليلالنقةوهو.



-

يللفال@ند@لعلللحي@لجامع

أبيابنعنسمي(لهاواومحمد،وعلي،وسريج،هيم،)إبراخمستهم:
رأيتقال:سعبة،بنالمعيرةعنالزبير،برعروةعنأبيم@عنالزناد،

ظاهرهماعلىالخفينعلىبمسحيعالنبيئ

1/2البيهقيطريقهومن)296(،الطيالسيوأخرجه: 9 1
أبيابنعن

يالنبيئأنشعبة:بنالمغيرةعنالمغيرفبنعروةع@أبيه،عنالزلا@

خفيهظاهرمسح

عنالطيالسي،داودأبورواه@اكذاروايته:بعدالبيهقيقال

ابيابنعنموسىبنإسماعيلرواهوكذلثالزلاد،أبيبنالرحمنعبد

حجر،بنوعليالصباحبنومحمدالهاشمي@اودبنسليمانورواهالزناد.

أعلم!.وال@هالمجرة،عنالزبير،بنعروةعنأيه،عنالزناد،أبيابنعن
فيالطبرانيأخرج:قلت.

محمدطريقمنم@(2)/20الكبير!1
بن

أبيابنعنثلائتهمالحمانيويحيىالهاشميداودبنوسليمانالصباح
به.شعبقيبنالمغيرةعنعروة،ع@أبيه،عنالزناد،

المغيرة(،عنالمغيرة،برعروةعنالزناد،)أبيترجمةفيوأ@رده

واللهالمغيرة،ابناثهظنمهملأإسناثهفيعروةاسموقعحينالطبرانيوكأن

أعلم.

محمد@روايةالترمذي.روايةلمظ
لأكادالصباح:بن

الخمين،علىي@سح
محمد:عيردرقالةعقجهداودأبوقال

ليعروةاسموقع.@الخمشظهرعلىمح
لنسحتبحأنسوبعرالرعالةط.أحسد@يعدوالهاسميوسريحإبراهيمرراية

اعتملتاتيالحطية
أماالطسحة،تلكفي

فقدللمسندالسينيةالطعةفي
ليها.وقع

"
عنالحوام،بنالربيربن)عروةترجسةميحجرابنأ@ردهوقدالزليرا،بنعروة

فيالمميرظ
13/4المهرظإتحاف@ 2 فيفملوكذلك6(،1ممالا3

المسنداأطراف"

5/3 6 ثاردبنسليمانروايةليأيضأ-منسوب-كيرعروةووقع)9537(،9

الحامطأ@ر@ماوقدالجارو@ال@عندالهاشمي
بنالزبيرس)عروةترحمةسي

13/4المهرقأتحافال@فيأيصأالمعيرقأعنالحوام، 2 1لا3 6 روابةفيوأما4(،9

الزير(.س)عروةسولأ.جاء@قدوالدارقطنيثاردوأبياير@دي

ومر
"

ر@يحطئ،صلوق@
ممأ92)سهلتقرد@الرلص!اد

.(7591)انقرب@الحدبشهبرقةاته@وهأعمإلاالحال@وهو:



الانقطلع@الناوعلل!
-

طريقمن(29)"العراقيشدفوائدفيالنقاشسعيدأبوأخرجه:وقد

المغيرة،ابنهوعروةبأدالتصريحعدهووقعبه،الهاشمي،داودبنسليمان

الترمذيقالالزناد،أبيابربهاتمردظاهرهما"9فعبارة:حال،كلوعلى

عنالزلاد،أبيبنالرحمنعبدحديثوهوحسن،المغيرةلأحديثعقبه:

المغيرة:عنعروفع@يذكرأحدانعلمولاالمغيرة،عنعروة،عنأبيه،

غيرهظاهرهماعلى

منالحديثأنالآنتبينقلت:
للاحتجاج.يصلحلاالطريقهذا

ثلائةموسىلناسماعيلدالطيالسيأبو@اودخالفيقول:أنولقائل

منوفيهمالزناد،أبيابنعنالرواةمش
أيىعنهما،الحفطفيمنزلةيقللا

بلى،فنقول:روايتيهما؟فيواهمينو)سماعيلأبو@اوديكونأنالممكنمن

صكانعليهالمختلفانلوممكنهذا
مدارأنتقدمكماولكنالحفاظ،

فيكونالحديتلهذاضبطهعدمقرائ@لناظهرتوقدضعبف،الطريقهذا

غيره.منأولىعليهالحمل

رويوقد
الوجههذاكيرمنالحديثهذا

1/2البيهقيفأخرجه: 9 وفي1
العلميةط.(443)له"،المعرفةدا

2وللا أننافع.عنجريج،ابنعنالرري،سفيانطريقمنالوعيط.(06

كادعمرابن
وبطونهما.ظهورهمايمسح

نافعفيمقدمجريجابنتلت:
(1)

فيضعفبالسماع،بصرحلمأنهإلا

قائما@.تبللا"حديث:والظرتدلشه،ئزمنلالأتهبعنعننه.الحديط

8/1"لأشرافاتحفة"وانظر: 8 /13"المهرةإتحافودا1(،2151)6

4 2 5/3المسند"أطرافو")94961(،3 69-37 .(735لا0

منحديثهنيسلمحديثا،@لقبيحبالتدلي@@شنهرمنبر@يوقد@

بنبقيةحديثمثاله:هو@حفظ،منبمخالفنهفيهيخطيءلكنه@لتدلب@،

2/4الرمديأعللدثرحانظر.(1) 7 وعترط.4
6 6 7 / هعام.@2



-

@الف@ائدالعلل@لجامعفي

عمرابنعنسالمعنالزهري،عنالأيلي،يزيدبنيون@عنالوليد،

@لصلاظفقد@دركفبرها،@و@لجمعةصلاةمنركعة@دركدمنفوعا:مر

داودأبيبنبكرأبولناقالقال:إالدارقطنينقل
(3)

عنيروهلمة

"بقيةإلايونس

أخطأوقدالتسويةبتدليىاشتهرممنمدل@الوليدبنبفية@قول:

وجهين:منالحديثهذافي

الأول:@لوجه

@رواهعمر،ابنعنسالم،عنالزهري،روايةمنالحديثجعلإثه

عنه،الزهريأصحابمنالغفبرالجمع
سلمةأبيعن

الرحمنعبدبن

وهم:مرفوعأ،هريرة،أبيعن

(5)

(6)

اللهعنداس
المدحي،اللهعدأبوأؤعرأبوالعدوي،القرشيالخطابعمرسلن

والمصت،الهديفيلايهئتةكانلاصلأ،عابدأ،تأ،وكانالسحة،الفقهاءآحد
اهأ.للا"سنةمات

9ولالكماولاتهذبنظر 4اللاطأعلاموالمبر2(،ا+)5 5 7 الكاضش@و4،/

1/2والنسائي1(،123)ماجهابنأخرحه: 7 4
ط.(41،")لهالالكبرى"،وثي

الرسالة.ط(1552)والحلية

الحافطالحلامةالإمامفو
اللهغندبحدادنيح

لكرألوالأشعت،لنسليمادبن

@المصاح@ةمنهامات@لةالحشالي،

ماتالبحت،ووالسحخوالاتاسخ

.(5316)شة

2/4الحنابلقهطقات"انو: 4
13/2اللاء"أعلام@يرو@4،7و 21-2 2 2،3وا2

2ر@و@والجنا@ه 0 2 / 2.

@@

1"الذارفظنيئن 2 / الرسالة.ط.للا"61(وعقصالحلميةط2
@انظر:

1التحصيلإ.حامع 5 ميالنبيينو@لكلا(،0
4المدلسينأ.أسماء 7،)5(

.(117)المدلسين،طقاتو"

سلمةأبوفو
ويخل:الصعبداسصهقيل:المدغي،الزمريعوفبرالرحمنعبدبن

بسماعل
"

مأ104)ةشةوتل)ثاهأ،سةماتمكر،نقة

"اسطر.
4/2النلاعهأ-مير طمقكو@1(،428)و@التقريبه2،9و.87

3الحفاط!



نضطلعلااو:ري@منا

مالكا-
عه:رواهوقدأن@،بن

.
اليئييحىبنيحمص

الزهريمصعبأبو.

سعيد"3(.بنسويد.

اللهعند.
القعنبيمسلمةبن

القاسمب@الرحمنعبد.

-

(2)

(5)

ئو(
سنةوترفيهأ،ا52)لةولدالموطا،راريالألدل@،فقيماالليتي،ئح@د

1الأعان،الويخاتانطر 4 3 / 1ر6 4البرر@4،6 1 9 @البلا@أعلامواليم1،/

صفي@رواته
.(15)طه

القابكرأبيبنأحمدمصحصأئوالنقة،الامامئو
المدعي،الزهريالحارثبن3

وسمعبميوتمقهأص،مالدسالإماملازم
اه@،50)سنةولدالموطاا،@منة

سا241)سنةوتوفي

1/4اسر،@الظر: 11/4ابخلاء!أعلاموالببر3،6 هوال@3،6

.1/02التهذيبهيب

.(400)المغويطريقهومنا(،للاموطهفيصروايته

تهإلا(لمسصفيصدوقةالمنرلالحدتانيالأصلالهروي
يىماتلقنفصارعمي

توليحديثصمن
مأ240)منة

1الظر:
2يه2الاعتدا@هودميزاد11/01،4النلاه!أعلاممير 4،)1263(

.(2690)القفرسهو"

(10)مرطهلي@روافي

اثهعندالرحمنعدأبوفالقدصالثتالامامفو
بر

الحارثيقصببنسل@ة

مما221)وتوير@سةليير،مأا30)بغد@سةولدالمدلي،

5/1البهيرأالالت@يخانظر. 0 أعلاموالسير4،0ولالأعاس@والرميت)086(،9
10/2عهاب 57.

احرجهطريقهومنا(،ياموطهفي@رواته
"

1/4عهانةوأبو)1211(،لاودالو 1 4

3/0والجقي1(،483)حاداسحرجهداود(أليطريقومن1(،529) 22.

العتقي،القممبنالرحمنعداثه:عدائووممتيها،المصريةالليارعالمفو

مأ،ا32)سنةولدمالك،لاماماعا@السصري،مولاهم
رتودي

مأا91)سة

3/1دهلأعاالرفياتالظر: 9/1لنلاطاأعلامولسير2،9 2 0

1/3ر@الحبر"1،2وه 07.

.(23)موطنهثي@روابته



=

ئحمد.
الثيبانيالحسنبن

@يد@للف@العللفي@لجامع

.
اليسابورييحيىبنيحى

(2)

اثهعثد.
التنيسييوسفبن

(3)

.
قزعةبنيح@ى

سعيدبنقتيبة.
()

(2)

(4)

)،(

شحمداقهنجدأبوحيمة،أليصاحبالفقيهالعلامةفو
الكوفي،التباليالحسبن

اهأ،32)سنةولد
اهأ.8لاسفةوترلي

7/3والتعليل،لالحرحانطر: 0 و)3521(،5
4/1هلأعياناوفيت1 سيرو"8،4

)
9/1اللاعاعلام 34-1 36.

(131)موطهثيصرواقي

التسيميالرح@نعدلنبكرب@يجىبريحيىزكرياأبراقفة،الثتالامامئر
2للاسةوتوفيمأ،ا42)لسةولدالشالرري،الممقري مأ.2

1/3الحر!و@01/21،5ابىء،أعلامالميرانطر. .(7668)التقريب!و@9،7

2/1شمنملمعد@روافي 0 2(607)(161)

اللهنجدئحتدآبرالمتض،الحاطالإمامئو
3المفقي،الكيريوسفس

توديالموطأ،ديالناسأئتالتيسي،
هأ.218)سنة

5/2"رالتعدي@الجرحانطرا 5 3النبلاءاأعححودسير)169(،5 5 7 / 1،0

و
ك@(.21)لتفربباا1

وا2ي@لمو@
1/1البح@يعد 5 (206)لهالإممإ،خلف@القراعةوفي)085(،1

فيحادالنوذكرهالحاشرفمنمقول،المكي.القرتيقرعةلنيخيىفو

9/2شهققاا"نظر.ا 7للا"ققرباو")7947(،7له8الكما@اوال@هلي@5،7 62).

فيالخريعدورواية
الإمامحلفالقرا@ة"

"(205).

مالإطفو
ابلخى،مولاهمالتقفي،جميلبرسجدبنقيةرجاءأبوالت،الثقة

امأ،4لامةولد
سه.240)سنةرتوفي

ا/العبر!و"لك@7(؟ول/7والمديل!الجرحو@7/37،9سمداابرطبقاتانطر.
4 33.

1/2النمفيعند@روابئ 7 4
5ولاالحلمةط.(1537)لهدالكبرعا،ودي ط(41

لة.لرماا



احنضطلعناو:ر@

اللهعد.
المباركبن

اللهعئد.
وهببن

دزلنحماد.

عيلأوزاا-2

جريجابن-3

عينهلنسفيان-4

حمزةأبيبنسعيب-5
(7"

-

(5)

2/0ئنلمعدرواتجه ليوالخ@)ملاه(،بحلىوأبي)261(،(607)21

3/3ر@ح@هلتا .3/202لهقيوا6،3-62لغر@4/ا@وفي9

02)المكلادنرحفيالطحاويعتد (857)الأجارادتهحمةوفي(32

1/4عوانةأبوأخرجه. 1 4(1530).

لمااأخرجه.
رمي

("1 2/0ومسلم2(،2 لشاوا)261(،(6"7)21
لي

1/2 7 4
و@ي

1لهله@الكبرى"، م@،9يعهبعلىوأبوالرمالة،ط.)0،51(والعليةط.(53

1/4عرالةوأبربنحقيقي،لهما(9)خزيمةوابن 1 3/2والهقي)5351(،5 0،2

3/3تلىلحهليوالح@ شنملمروايةثيوئرد-6،3-62العر@4/ط.وفي9

وسمر@رنى.بماللثالأ@زاعيوالخطيب-وابيهقييملىوأبي

1/2والحاكمبتحقيقي،(1850)خقصمةابنةوأخرحه 9 الحمعة.دكرويخه1

الملكجدالفاضلالمقيهفو
صاحبالمكي،القرسيحريحبنالعريزعبدبى

وتوليممأ،")صةرلدسمكفالحلمثؤدمنوأولالتصالي@،
اه@.50)مة

5/4والتي@االحرحو"ا(،)كث@2لملأه/الكبير!دالاردحانظر. 2 1(،ملأ7)0

.(4193)نفربو@ا

دييوالخكلك@3(،.)الرزاقعدةغدوحديته
لاماماحلفالقراعة@

.(21للاا

ليالثافعيئعند:
وأخرجك@202،البيهقيطريقهومنبتحقيقي،(150)الصسندما

2/2وأحمدمما(،للأالحميديانحلبت 2/1وسلم)1221(،ارميوالد4،1 0 2

(1741)لبهرطد@فيرالسفي2(،5لىوالترمدي)2211(،ماحهوالن)706(،

ا(مم@ل@خريمةواس)2695(،يعلىوأبوالرسالة،@(1753)والعلسيةعد

1/4عحانةوأبوبتحقيقي، 1 كا(21)المكل!دترحديوالطحاوي)4351(،5

.(401)والغوي)858(،لأيخار!االتحفةوفي

النقالالحسصي،لاممصالأسربحصزةأبيبىشببنرأبوالعابدالنقةئو

مىمينن:
تويرالزهري،@يالاسأنت

امأ.63)ويخل:امأ،62)شة



إسحاقبنالرحمنعبد-6

بكرأبيلنالوفابعد-7
(2)

اللهعبيد-8
العمريعمربن

(3)

الرحمنعبدبنقرة-9

1
راضدبنمعمر

@الف@ائد@لعللفيالجامعى

(1)

(4)

(5)

4ولسعد،ابنطبقات@الطر. 1/2والالعبر"6،8 1ولالبلاعهأعلاموالسير4،2 87.

1/4عرانةوأبي)012(،الإمام!خلفالالقرأعةفيالئخرقيعند.صرواية 1 4

3/2ليهقيوا)1351(، 02.

افهعندالن
الا@مة.منلالقدورميعدوقعاد:لة.ويقالالمدحي،الحر@بى

بظر.
4/3لكمال!اتهذبو@لما،5/9"مللكاا" 6 ساوالالتقر)3473(،9

5للايحلىأبيكد.وحدل@ 96)

نقة.الرمرىوكسل

1ولالافقاش@انظر: (4255)"والالتقريب4(،187)5/51الك@االهكذبو@3،2

الأب()تحثةوفى(23الهالاثارهمتكلالسرحفيالطحاريعند:وحديثه

2/201وئمنلم2(،11)لإمام!اخلفدالقراعو@ييوالخكل2/37،6احمد

1/2والسائي)261(، 7 4
الحلميةط.(1742)و(1536)لهالكمرى!،وليأ

1/414عرالةوأبي)7695(،يعلىوأليالرسالة،ط.(1754)و(5481)و

3واليهقيما\(،5)حانرالن1(،532) 78 لمنةقالاليهقىروايةوس1،/
ركحة.ا.@لصغمنلرك

أصلهالمصري،المحالريحيوئيلألوويقال.ئحندأبو
مصر،سكنالمدينةمن

اهأ47)سنةتوفي

1الكمالاتبو"كل@243،النقاشه"انطر. 1 7 / 6-1 1 تريخو")،645(،8
2لإنلاماا 5 6 (5147)وبات0

فيال@خرياخرحهوححفه
الإمامخلفالقراع@@

.(2ل@.ا

4وله(336لهالرراقعدعتد: 2/2وأحمد5(،7 7 1
2،8و.

2/201ومسلم

3/0والبيهقيلععاه(،يحلىوأدي)261(،(607) ك@شويخمهفىوالخطي@2،2
3 .63-62العر@4/ط.وفي9

والأ@زاعيلمالكمحمرقردوالخطيبوالبيهقييعلىواليئمنلمروايةيرتنبيه.



احنقطعر@شاو@لل

الهادبنيزيد-11

عبلةأبيبنإبراهيم-12

نفساعثرةاثنتافهؤلاء
خلافعلىعنه،رووهالزهريأصحابمن

ترجحالتيالقرائنمنالرواةوكرةيريد،لنيون@عنالوليد،بنبقيةرواية

الرواباتبها

اللهعبدرواهفقديزيد،بنيوصع@الزواةخالفبقبةإننثم
بن

المب@
هريرةأبيصسلمة،أليعنالزهري،عنيزيد،بنيون@عنرك،

يون@عنوهب،ابنالروايةهدهعلىالمباركابنوتابع

2/2وأحمد@(2224)الرراقعبدةوأحرجه 5 2/1ومسلم@4 0 2@608@@163@@

1/2والشاني 5 7
ودي

1لىلهالكبرى"،1 1رللاالحلميةط.(53 الرسالة،ط.(54

1/3عوالةوأبوبتحققي،ما(5)حزيمةواس)251(،الجارودواس 1 1(1105)

سلمةأبيصالزمري،عنمعمر،عنوقمن
ب@

فريزفأبيصالرحمن،عد

فقذ@ئمنننرب@نقبلركمة@لحصرمنل@وكدهققال@الهرشؤلأن

ومن@@ركها،
فقذ@ثوكهاا.@لشسنتطلعلنقبنركحة@لصغش@رك@

لنيزيداللهعندألوالمكر،النقةالامامئو
سامةس(اللهكد

الينيالهادس

عدالهالمدحي،
تو@يالتالج@،صغاردي

اهه.39)سة

92/ةميح!وال@الجرحانطر@ 1ا-لمه/6النلاطأعح@موالسير)6511(،7 8،9

(7737)لتقريهاو@

ليالخاريةأخرحهوحلئه
@ثرحفيوالطحاوي)212(،لإمام!اخلفالقرات@

.(85للاالأجار(لتحفةوفي(2319)الآنار"منكل

4عوالةألرخرحه.( 1 5 / 1(1536)

1الحمير"التلحيص5انظر 0 5 / 2(593)

اختل@اليماني،الدوسيفرنرةأئوالأتات،الحماطمدالحليلالضحاقيفو
لي

توديصحر،برالرحمنبمدرجحها.أقوال،(علىاسمه
وقيلهأ،60)سنة

سأ.)8،وقيل.سأ،59)

6/1الغابقهأسدوه2/1،8قاسعلابرالصحابتهدمعحمانظر: 2(،63للا33

16/2بةلإصاولا 73@66701@.

.(213)الاماماحل@لالقراعوليالحخاريعند:

2/0ئمنملمأخرحه. ك@302.والهقي)261(،(607)21



-

يالف@اند@لعللالحامعفي

أيضأيون@عنعمر،بنعئمانوتالعه

مسلمورواه
(2)

محمرعنالمبارك،ابنعنكريبأبيعن

روايةشحوالرهريعنمقروسين-أربعتهمويوص-ومالكوالأوزاعي

الجصر.
النرسيالوليدبنالعباسةالأربعةهؤلاءحمععلىكريبأباوتا@ع
مرداسبنوخالد

ومكحولالزهريعنثولانابنورواه
(7)

سلمقيابيعنمقرونين،

(2)

(5)

(7)

1/4عوألةأبوأحرحه: 1 5(1533).

.(162)(607)2/201صح@حهفى

الحلاءئحتدسالنقةالحالط
لسةولدالكودي،الهمداليكري@أبركرب،س

هه،ا61)
مأ.247)وئل:هأ،248)ونويريسة

@اصظر.
4الكماال@6/قهدب 6 3لما/11اللاء!أعلاموالسير)0216(،6

و
3 9،6

2/1الذساوالشلرات 19.

الصري،الامليالثصلأسالرسيصصرلنالوليدبنعتاسالححةالإمامالحافظ
س@237)وفل.صأ،238)لسةتوفي

4/7الكمالا@لي@@انظر. هما،237)وبات212لإشلام،:اتاربخو@3(،331)8

12اللاء،أعلامو@بر 7 ال@هقيعندوحدينه.1/
0 2 /32.

خالدالراج،العدا@يالهيثمألو
عئةرواهاسخةلةنقةكاد@وقأمرثاس:بر

ه@231)سنةتوديالحوي،القاسمألر

3/3"والنعلبلاسطر@الحرح 4 9(11 3-3"8/7سعلاثهو@ناريح0(،6 0،8

الإنلاملارلحو@
"1 4 هأ231)و@سات9

3تاريحهديوالحطي@)مماه(،يعلىأليعئدوحميثه 9 /3
ودي

/4العربط.

المدعياللهعدألو3،مولاالعامريالقرشينولادسالرحمنعدئخندسفر
"

3س@5/لماا1لطرا 6/3دماا@صوالمهل@6،9 9 لمقربولاعثاه(،7

أبوكنيةةؤقيلالمقيه،الدشميالتاميمكحهلا*عدالرالام،أهلعالمفو
أختلفشنملم،ألووقننأيو@،

وتيلاهأ،13)وقبلاهأ،12)لقبل:ولاتهفي
عيرهعا

5سعدلابرطقات"انطر 1الكما@هوشهديص73،1/ 6 و@هسر)3676(،72/

النبلاء"أعلام



احنقطلعر@شاو:محلل
-

الأكثرين.كروايةبهفربرفأبيعن

@لنا@لوجه
ني:

@لاةمنركعة@ثوكالهنبلفظ:فرواهانحديخثشنفيأخطأئهف@

@لصلاقا.رك@ففد@غبرما،لر@لجمعة

ك@لصلافمنركعة@ثوكلامنالجمع.روايةفيالحديخطولفظ

يؤيده:بقيقعوهممنأثهاقينألفاظه،فيللجمحةفكرلاةنحوهأو@لضلاظ،

الحمعة،صلاةعلىالمطلقائحديثهذاحملالزهريمذهبكانا-

بلفظ:البخاريعنهورواهألوكها،فقدركعةالجمعةمناثوكمنأنفيرى

"
اتهعح@اللهرسؤلعنبلضالماونرى

فقدواحدة،ركعةالحمعةمنألوكمن

رك!دأ

أنهذا،الزهريحديثفيللحمعةذكرلاأنعلىيدلومما-2

الزهريقؤلنقلالزهري،عنمعمرطريقمنالحديخثروىأنلعدالبيهقي

وهوالضحيح،هوهذا"فقال:عليهوعقبالصلاقاا.منداوالجمعةعقه

معمرروايةوفيالزهري،عنالحماعةرواية
فيالحديثلفظأنعلىدلالة

منغيرهاتتاولكماالحمعةتتناولبعمومهاوأنهامطلق،الصلاة

"لصلواتا

ومن
حاتمأبوالإمامهذاعلىنصوقدومتنأ،إلسادألقيةوهميتبينهذا

بنيونسعنبقيفرواةحديخثصأبيداسألتفقال:ابنهسألهإذالرازي،

@ثوك@المنقال:التبيئ-لج@معنعمرابنعنسالم،عنالزهري،عنيزيد،

1للاحادابنةأخرحه(1) 2الإمام!حل@دالؤا@(2)(48 13).

3/2هالكرىلالن(3) 03.

عمرسالراشدالحليمةابناللهعندالجليلالضجاقيفولا(
القرشيلثيلبنالخطا@

سةتوفيالحلم،بلغولنمأليهمعرماحرصعيرأ،أسلمالمدل@،ننمالمكي

(574).

قالعلاسالصحالته@مححمنظرة
2 7 33العالقهأسدو"2،/ 6 "3(،82)ك@3-7/

5كمالإصافو@ 32(4832)



-

@ئد@الف@العلل@لجامعفي

خطأهذايقول:أبيفسمعت@لصلاظ.فقد@دركوكيرها،@لجمعةمنركعة

عيف@التبيئعنهريرة،ابيعنسلمفأبيعنالزهري،هوإنما

حجر:ابنالحافظوقال
التسوية.تدليسهفميهبقية،وهممنسلمإن9

"لشيخهعنعنلأنه

عنبقية،رواةحديثعنأبيداسألتأيضأ:حاتمأبيابنوقال

@ثوكالهنقال:عح@البيعنعمر،ابنعنسالم،عنالزهري،عنيوص،

المتنخطأهذاأبي:قالئما.وكيرها،@لجمعةصلاةمنركعة

سلمة،ابيعنالزهري،هو:إنماوالإسناد.
:@كالنبيعنهرير@أبيعن

فليس@لجمعقهصحةلمنقوله.وأمالثوكها"،فقدركعقاصلاةمن@ثوك@المن
هذا

كليهمالافيفوهمانحديخث،في

جعلتموهوقدبقية،تدلي@فيهيرىلاالطريقهذايقول:قائلأولعل
مالا

علىالعلمطلةأنبهأنفيهالكرىغايتيذكرتهالذيالمثالهذا

الحديثبضعففيحكممتعجليأتيفقدالأحكام،إصدارفيالتسارعخطر

أكثرهملمنبمخالفتهوالمتمئلةفيه،الكبرىعلتهعلىيتبهولابقية،لعنعنة
بقيةتدلي@عنوأماومتنه.الحديثسندفيوذلكحفظأ،وأتقنعد@أ،منه

الحافظشارةف@الحافظ.لذلكأثارفقد
مع

لا9حديث:فيبيانمنجاءما

امرفيإسلامتحمدوا
لا

آنعليهالتنبمايحبومماالاستزادة،عنبذلثاغنى

علةبجدفدالباحث
ماحديثفي

فعليهالحديث،طرقفيبحثهمبدأفي

إذا@الراويأنوذلكالحديث،فيأخرىعلةوجودمنالحذرغايةالحذر
ففدالحديث،سنديضبط

فيالوهممطبفيالوقوعإلىحفظهسوءيجره
كماالمتن

الموفق.واللهبقية،حديثفي

.(607)انحديشه@كللل(1)

7الحير!دالتلحيص(2) / وللأ،/7التعهيد""وانظر.93)201
1

ا/الرايقالصب

(491)انحلبشهعلل@(3)



الانقطلعل@مسناو:@لل
-

@لعطف:تدليسلبع:للر

الئانيمنيسمعلنموهووفلان،فلانحذثناالراوي:يقولأنوهو

لقطع:@تدليسمس:لخا@

يقول:نتمبرهة،يسكتثمسمعتما،أؤ)حدبرطاالراوي:بقولكأنوهو

)ه@
أنهموهماالأعمفأاوعروةبنم

كذلكولي@مهما،سمع

@لصيغ:حنفتحليس@لساسى:

عن)الزهريمثلا:قولهعلىويقتصرالصيغةيحذتأنوفو

أنى(

@لتحمل:صيرةئو@@لاد@صيغتحليس@لسابع:

ماوفر
الإجازةعنالإخبارأوبالتحدبثالنعبيرمنانمحدثيغمنيقع

ومنال@معطربقعقالمرويلذلثتحملهيكنولمللسماع،موهما

يقولأنوهر:اخرنوعويهتدليسأ،الصنيعهذابتسميةيرضلممنالعلماء

كذا،قالأنهفلانعلىأشهدالراوي
وهي

منحطة
أخبرناأوحدثنارتبةعن

الواسطة...لاحنمال

للمتابعفتدليس@لثامن:

أنوهوالمعد،اللهعبدالمحدثالعلأمةشيخناأضافه
الراوييجمع

عدة
يبينولامختلفة،ألفاطهمتكونواحد،إسنادفيشيوخ

هذاومثلذلث،

جمعالمحذثونقبلوقدعلة،هوبليقبل،لاكبيرإمامغيرمنكانإن

6ححر!ابى@نكتانظرة 1 7 / و2
3لملا

و"بتحقيقي،

1حجر"ابنلنكتانطر: 7 / 3و.26 8 و"شحقي@ي،9

1حجر!ابى@نكتالطر: 7 / و.26
3 8 صتحقيقي،9

1لمبتهير(السيرطيوسمى أحمدافيبن@رح9

4الريقهالنكت" 3 8 / تحقيقي1
والديألهعلىبدلما

@انظر.

2/6الرسدعأعللشرح 7 2/68وعترط.6 1

1التحصلي،جامعانظر.إ 1 4

ك@.10/6الأفكر!توضيح

ك@.10/6الأفكلى"توصغ

ضيحولتى
لألكلى@ا

"

1/376.

قطعا،النوعمناناكر
ولي

قريب.والأصحد،راتجله

ممام.ط



=
لد@للف@العلل@@لجامعدي

الزهم
هذامئليقبلولموجلالته،لإمامته"الإفكيث@فيضضى

ممن

ولا،والائعمنهاالمشتهرإتمامشتهرفكلهاليستالأنلاوهذه

فيأنرلهالذيهوالقسموهذاالأول.يرادالإطلاقوعدوالثاني
بعدشماولاالبحثخلاليكشفقدإذوأسانيد،متوناالحدثي@الاختلافات

ضعيفأالساقطهذاكانوربماالإسناد،منرجلسقوطعنوالتمتيشالتنقير
هذا.حدثهيضبطلمأوش@2،حمظهفيأو

أنك@اصحيحا،كلهليسالثقةحدبثأنالحديتعلمبدانهومن

الفريفينأحا@يثمنالنوعينكلاومعرفةضعيفا،كلهليسالضعيفحديث

ماأعماقفيالغواصونالنقادالأئمةذلكعلىيطلعإنمااليسير،بالأمرلي@

خطأ.أوصحةمنالرواياتفييكمن

أخرىأموراأذكرأنبدفلاوأنواعه،التدلي@عنمهدتقدوما@مت
وهي:بالتدليح،تتحلق

به:عرتمنوحكم@تدلي@،حكم@رلا:

أنلعةالندلي@تعري@فيبامضى
العيب،إخفاءإلىتؤولمعانيهمجموع

الكذ@،معايهمنوليس
ومع

الحلماءاختلففقدذلك
أهله.وحكمحكمميفي

قال:أتهعنةفرويفيه،الئديىشعبة-ومنهمبعصهم-عنوردفقد

أ@ل@إانمنإليئأحبأزنيلأن"أيضا:وقال"الكذبأخوالا
(3)

حمادعنروىبل
@اقال:أنهزيدبن

ال@كأباقدلي@

الرمذيلعللشرحهفيالحنبليرح@اسفكرهالحديثعللنلامن(النوعومدالا(
8 1 3 / ط.2

6رممام، 7 2 / ط.2
جمع@ذاحليئهصع@منبحميان:عر

نحالى،اللهرح@هلديت@واندالا@هلاتتماقفيألرثمم!بحامادوداليوح
ميالحميدمعداليخواياشرحأشرحهالوعومذا

أبياب@علللتحقيقمقدمته
1حاتم 4 5 / 1-1 5

3الكمايقا"(2) 5 5.
(3)3 56.

3لأ@الكمايقاا 5 6



الانقطلعرالشاكصلل
-

التدلي@9البزار:بكرأبوقالكئيرأ،فيهوتسمحأمرهسقلمنومنهم

الإسناد"لظاهرتحسينهوو)ئمابكذب،لي@

فيالقدحبهيصحبكدبلي@أتهالجمهورعليهاتذفيوالضحيح
عدالة

نمقهذاوعلىالإيهام،منضزبفوو)ئماحديثه،جميعنردحتىالزاوي

روايته،فيعورتهلناأبانفقدمرةدقىعرفناهمن@فقال:3يخلدباالثافعيئ

فنقبلالصدتفيالنصيحةولاحديته،بهافردبالكذبالعورةتفكولشت

الصدوطفيالنصيحةأهلمنقبلنامامنه

عنةالزجرفيالمبالغةعلىإشعبةعنالواردالتثددحملويمكن

والتنفير"

خمسةفيهللعلماءبه؟عر@منحديثحكمفماهذا،تقررلاذا

بصزح،لمأمبالسمعصزحسوا.المدلس،روايةتقبللا

علىمنىوهذاوالفقه،الحديثأهلمنفريقعنالصلاحابنحكاه

نفسهالتدلي@بأنالقؤل
جرح

عدالةبهتسقط
اتذيوهذابه.غر@من

فيالوهابعبدالقاضيمالكالإماممذهبأصولعلىاستظهره

.@الملخص"

المرسل،قلمنلمذهبدرعوفومطلقأ،المدل@روايةقبرل@لئاني:

عنالرركيوحكاهالمراسيل،قبلمنجمهررعنالبغداث@الخطيبونقله

قبولعليهبنواماعلىهذاوبنواالحنفية.منالبز@ويأصولشارحيبعض

الئقةإضرابأنمنالمرسل
ثقتهمقنضياتمنفإنلة،تعديلالراويذكرعن

ثقةغيركانإفاعنةروىمنلاسمالتصريح

عنيكونأنتدلبسهعلىالغالبكانإفا@لثالث:
مقبولفهوالثقات،

د2/1الزركيا@نكت(1)

و(10+)لقالرماا"(2)
1 . تجحققي.(33

1الحلبف.علمأللاالمعرفة(3) ، تحقيفي.9



=

يالفع@ئد@لعللفي@لجامع

حديئ@ردالغالب،فوالنفةغيرعنكانو)نالتحدبطصبغةكانتكيفما

الزركمئميونقلهالعلم،أهلبعضعنالخطيبحكاهبالسمع،يصرححتى

الأر@ي.الفتحأبيعن

وبينحديثه،فيقبلللسمعمبينةبصيغةيرويأنببنالتفصيل@لرابع:

أفلجمهورعليهاتذيوهذايقبل.فلاوغيرهللسماعمحت@لةبصيغةيرويأن

الضلاحوابنالبغداثيالخطيبمنفم:جمع،وصححهوغيرهمانحديت
الحق.وهوونجرهما،

بلاقبلالمدل@صرحإفا"القطان:بنالحسنأبوقال@لخمس:

بصرح،لمو)فاخلاف،
لمأنهبعينهحديثفيينبينلمماقومقبلهففد

حديثأالمدل@روىفإفاقال:سمعه،أنهيتبينلممااخرونيسمعمما@رده

الجميععندالأولانقطاعتبينبواسطة:رواهثممحتملةبصيغة
@

@لمدفى:لحديث@حكمنبا:نا

عنصومنالمدفىبينانقطاعوجودشبهةالمدل@حديخثفيكانلما

فلماضعيفا.أوئقةيكونوقذأكثر،أوشخصأالساقطيكؤنقذبحيثعته@

بضعفه.الحكمفلكاقتضىالئبهةهذهعلىتوفر

مردود.فهووالاحديئ@،قبلبالسماعصزحإذالكن

واحد.منأكثربسقطوقدواحدأيسقطقددل@إفاوالمدل@

كاناندأسقطوه،بمنالظنإحسانمنها:متعددة،التدلي@وأسباب

عندمجروحا
لروايته.وتمشيةةغيرهم

فيجانابنقالوحد@عيةلنسفيانإلالهيعر@لامنالرعمدا(1)
/1صحيحه@دسة

0

1 6 كانف@ئ@وحد@عةبرمفيانالاالدميافيلي@إوهدا1

بنلفيانيوجديكادولامتقن،ئقةعنإلايدل@ولايحل@،
ليهخبر@لىعة

قدصعينهالحبرلحلكوجدإلا
بي@

سماعه
نضصشلثقةع@

روايتهقبولفيوالحكم

عنروىبناعحمىابنروايةليكالحكميها-الماعيينلم@نالعلة-لهذه

يمعلمماك@الي
ن@ه.

2/6النكشاديإححراب@نقله(2) 2 5
3و: 9 6

بتحقيقي.



الانقطلعناو:ري@ملل
=

حالهلسوءةعنهالمرويذكرلكراهةدل@منومنهم
لاأمرجهةمن

ومنهمالعلو،لطلبأولضعفهأوالثيخسنلصغرأوحديثهنفىإلىيعود

يصنعمن
أوالسنفيدونههممنقبلمنالثخذلكفيسوركإذاذلث

عنلإكثاره
الثخ.فلك

الثالثالمعنى

لخفياالإرسال

محتملةبصيغةالراويرواهمابأته:حجرابنالحافظعرفهتعريفه:

دوهوالعلائي:وقالوساطةبينهسابللقيه،ائهيعرفولمعاصرهعمن

ولممسلكا،وأعمقهافائدة،وأكئرهاالحديث،علومأنلاأهممنبديعنوع

الرواية،فيبالاتساعويدركالكبار،الأئمةحذاقإلابالبيانفيهيتكلم

"الدقيغوالإدراكالامةالمعرفةمعالحدبثلطرقوالجمع

ولمعاصرهإقفأماإيا@لقاؤهغرفعمنروىبمنيختصفالتدلي@

الخفيالمرسلفهولقيهأتهئعرف

قدلخط@الصلاحابنأنبينتأنسبقوقد
الخفيالمرسلبينمزج

لاسناد.اتدلي@فيفأدخلهوالتدلي@،

وصمي
اختلفلداةبالتدلي@آسبهفهوالناس،منكثيرعلىلخفائهبالخفيهذا

@رجحسرأاختلافأفيهالحلماء
ظا@

هو@بلفقال:حجرابنالحافظتعر@فوي

منكانموضعأيفيالانقطاعشيخنا.إليهأشارحسبماتعريفهفيالمعتمدعلى
ال@د

انقطاعفهوسمع،بينهمايقعولمالتقيا،لووكذايلتقيا،لممتعاصرينراويينبين

خاصابسقطالمرسلفييتقيدلممنتعريففييندرجمخصرص

"بقوله:الزبيديوعرت

ولمعاصرهعمنيرويهماالمرسلمنوالخفي

لقبهأأتهيعرف

6الظرأدزهة"انظر:(1) 60.

.66النطر!:نرهة@ةالظر(3)

3/7المغيفدفتح(5) ط4

1هالتحصبلدجامع(2) 25.

@منهحانظر.(4)
2الفله 86.

1ريب:ا،بلغة1للا( 92.



-

@يد@الف@@لعللفي@لجامع

ولمعاصرهعمنالراويروايةأئهالخفي،الارسالفيالقولوتحرير

@لخفي:الارصالكفطرق
طرق:ولمعرفته9قال:إذالمراسيلخفيلكنمفطرقنلاثةالعلائيعد

عدمإحداها:
اللقاء

أكثروهذافه:السماععدمأوعه،والمرويالراويبين
الراويهذاوأنالتاريخ،بمعرفةتارةيكونذلكلكنللحكم.صببايكونما

عدمبمعرفةيكونوتارةعنم@يتحملبحيثبالسنعنهالمروييدركلم
اللقاء.

روايةفييقولئمرجل،عنالحديثالراوييذكرأنةالئانيوالطريق

ذلك.ونحوعهأخبرتأوعهئبئتأخرى:

يجيءثمعنممايرويهأنوالثالث:
بينهمافأكئرئمخصبزياثةأيضأعنه

لاوعنهأخبرتقال:لمانه،سمعهكانلوإذبالإرسال،الأولعلىفيحكم

أنهالثالثالطريقهذافيمرسلأجعلهوفالدةبينهما.بواسطةرواه
كانمتى

إنامابخلافبالحديثيحتجلمضعيفأالأخرىالروايةفيزيدالذيالواسطة

"نقةكان

تد@ركانتأنهاإلاأخرى:طرقأالجديعيوسفاللهعبدالئيخوذكر

وهي:الحلائيقالهمافلكفي

لهيتهيافلمالراوي،صغرا-
سمعأوالبتة،الئيخمنالسماع

أومنه

فرواه.يذكره،فبقيمحينأشيئأراى

اللقاءيثتلالكنيتعاصرا،أن-2
يقعولمالبلد،اختلافاجلمن

اجتماعهما.على@بل

فييذكرلاالشيخفلكعنالراويولكنممكنأ،اللقاءيكونأن-3

يرويأحيانأأئهوثتالسماع،علىيدلماعهحديئهمنشيء
بعضعنه

بالوسالط.حديثه

(1)"

1التحصيلا.جاح 21 26.



الانقطعا@سناوعلل
=

الحديثطرقباستقراءأوعليمعالنقادبتنصيصالخفيالإرسالوئعرت

وسبر
ها

بينيفزقرنكانواوالمتاخرينالمتقدمينالحديثعلماءجمهورأنويظهر

الصلاحوابنوالخليليحبانكابنمنهمقليلأوأنوالدليح،الخفيالإرسال

لاالخفيوالإرسالتدليسا.يس@ونه
فاعلهتعمدلرطإلاتدليسأيعدأنينبغي

لإيهاما

عنالثوري،سفيانروى@لخفي:@لمرسلمثال@
عنلأعم@ئى،ا

علىمزأثهز@ه:حصينبنعمرانعنالحسن،عنخيثمة،أبيبنخيئمة

@منيقول:الله-ج@،رسولسمعتوقال:فاسترجع،سأل،ثتمقرأتاصق

تهف@به،@لثهفليسألقرأ@لقر@ن
سيجي

ب.@لنلسيسألون@لقر@نيقر@هنقوئم@

اأخرجه:
4/4وأحمد0(،2053)شيبةأبيبن والترمذي3،9

فيوالبيهقي9(،172)
ط.(2387)والعلميةط.(2628)الإيمان!ضعب"

الزبيرياحمدأبيطريقمنالرشد

فيالطبرانيوأخرجه:
يوسفبنمحمدطريقمن(374)/18الكبيرا"

بنوقبيصةالفريابي
عقة

()

)فرقهما(.

الثوريسفيانعنوقبيصقأوالمريابي،الزبير@،أحمد)أبوئلاثتهم:

بهذا

بذاله.إسنادهلي@حسن،حديتهذاالترمذي:

(5)

2/9الحليشهعلوم@تح@رانظرة 6 5-9 67.

الامناثأ.لتدليىالمحدننادلسانانظر.

صمدمو
لاتقربالوربحليتميبحطئقدنتل@فةالزبير.بناللهجدب@

الرمدبعللدسرحفيرجبابنسقلهفيساجلبنأحمد
5 4 3 / عتر:ط2

الالتقريب@فيححرالنالحامظوقالبيا،فر؟صنالوريفيطا@@ضرأيتل@ا

النوريا.حديتصتيءننأخطايقال:@اضلشقةلهلأ(:ا5)

معينابنقال
6الترمنياعللدئرحفير@الننقلهيخساعه 6 9 / عتر.ط.2

."القويلذاكلب@النورىشبانحديتفيإلاثقةلعر



-

@ئديللف@@لعللفي@لجامع

وخالفهم
(1)

الرزاق:عد

4/4أحمداخرجه:إذ 3 2
عنسفيان،أخبرناقال:الرزاق،عبدعن

الك.بصيغةهكذابه.عمران،عنرجل،عناوخيثمةعنالأعمش،

اخر.طريقوللحديط

وفي(1183)البغويأخرجه:يؤا
أبيطريقمن(20)لهالتفسيرا،9

به.عمران،عنرجل،عنخيثمة،عنالاعئى،ع@سفبان،عنحذيفة،

الثك.بصيغةيأتولمبهجزم

إسماعيلبنمؤملوخالفهم

4/4أحمدفأخرجه. 4،5
عنسفيانطحدثناقال:مؤمل،عن

المبهم.الرجلأوالحسنذكربدونبهعمران،عنخيثمة،عنالأعمش،

وافقه.ومنالزبيريأحمدأبيطريقمىروايتهعلىالثوريوتوبع

فيالاجريفأخرجه:
سعدطريقمن(41)القرتدلأأهلأخلاق9

بن

الصلت

فيالبيهقيوأخرجه:
"

(2386)والعلميةط.(2627)@االإيمانشعب

عمارةبنالحسنطريقمنالرشدط.

عنالحسن،عنخيئمقيعنالأعمش،عنوالحسن()سعد،كلاهماة

به.عمران،

سعدلضعفجوع،منيغنيانولايسمنافىلاالطريقانوهذان
بن

قدأتهالأولسفيانطريقيقويماولكنعمارة،بنوالحسنالصلت،
روي

عدة.طرقمن

السابقيىالثلاتةأي.(1)
"

أحمدأبا
وقبيصة.والفريابي

"الحفظهسيئصدوقومر.إ(2)

7لاالتقري@ه الوفيتاالنكت"بدبلاوانظر2(،0
5للبقاعي 6 1 /1-5 6 2

بتحقيقي.
ديحاتمأبيابرذكره(3)

"

4/8والتعحيل،الجرح لاوجرحأميهيذكرولم(3)س5

فيحبادابنوذكرهتعديلا؟
أعرس@.الربماوقال:له*الئقاق@16

ومو.(3
@

.(12)لمحلأيبأققراوك!!تر



احنقطعر@الناومحلل
=

الأعمش.طريقغيرمنخيثمةعنالحديثفروي

لأالضعفاءفيوالعقيليلالتفسير(،(45)منصوربنسعيدفأخرجه:

فيوالطبراني2/2،9الكبير"
بنجريرطريقمن(371)ول/الكبير""

عبدالحميد

4/4حمدأوأخرجه: 36-4 فينيلطبراوا3،7
)273(،/81لكبير!ا@

فيوالابري
اللهعبدبنشريكطربقمن(42)"القرانأملقأض9

النخعي

حميدبنعيدةطريىمن(3553)البزاروأخرجه:

3ياالبزاروأخرجه: )مقرونيأ.وسفيانقبيصةطريقمن(55

@الطبرانيواخرجه:

ي
بنزيادطريقمن(370)/18الكبير!"

)مقرونين(.حميدبنوعبيدةاللهعبد

عنوزياد(وسفيان،وقبيصفوعبيدفوشريك،)جرير،ستتهم:

بنعمرانعنالحس@،عنخيتمةأبيبنخيثمةعنالمعتمر،بنمنصور

به.حصين،

فيالطبرانيعندفرواهالكوفي@درشىوخالفهم
ك@(3)/18الكبير!"

"وقال:
خيثمة.يسمولمالحسن!عنرجلةعنمنصور،

معالحديظوهذا
المشهورينمنوهوالحسنفيهفيصالاخنلاف

ومو(1)
.(9اللاالفىسا"نممه"

.(2787)التقربسه"كنيرأ!بخطئصدوقةإومو(2)

لهكه.ل@.التقرسا"أخطا"ربمادصدوقوهو:(3)

.@2085@يبققرالاوق،المدمو؟ر(4)

وبلودالمهملةبالحاءحثمقهأبيبنحئمة"جاءةرواياتهجمغوليالطبرانيعد(5)

اسمهلمنترحمةتوحدولاخيثمتهأبيبرخيتمة9الروايات:كلفييذياء،

الصغيريعرفهاالكبيراالطرانيدمححمليوالتحريعاتالتصحيفاتوكثرةحنمقه،"

لكبير.وا

@@للأ(

له.ترجمةعلىأت@لمالكوفي:ري@



-

@ئد@للف@@لعللفي@لجلمع

وعمران.الحسنبينبالانقطعمعلولوالحديتبالإرسال

بنعمرانمنيسمعلمالحسن"قالا:حاتم،وأباالمدبنىبنعلبئنف@

يصحولي@الحصش،
ذلث

بنبهزوقاليثبشا،وجهمن
عنسئلعندماأسد

"انظر:شيتأ"عمرانسيسمعلألمعمرافى:منالحسنسماع
مراسيل

"
أبيابن

.(124)و(123)حاتم

أنهإلا
بنعمرانمعأمثيكنت"الحسن:قالشريك،روايةفي

حصين
يوحيفهذا"عاجه...بيدآخذأحدنا

سمعهقدأثه
أنإلاعمرانمن

سئشريكأ
فلاواخرينسفيانخالفوقدالحمظ

يحتج
له.

شاهد.وللحدبط

1القرانا:@افضائلفيعبيدأبوأخرجه: 0 ابنطريقمن(2-29)6

سعيدأبيعنالهيثمابيعنورثانبنموسىعنلهيعة،

@نقبلبه،@ثهو@سالوا@@اتعلموا@لقرثنقال:جم@ه،التبيعن@ه،الخدري

بيباسرجلنفر:ئلاثةبخملمه@لقرتنفإن@لدنيا،بهيسالونتوئمينعلمه

.@@لتهيفرؤهيرجلبه،بستثل@رجل

ةضحيفإسنادوهذا
مرارأ.ترجمتهتقدمتوقدلهيحةابنأجلمن

ه/لمسند"اأطرافودا1(،0795)7/377لأشرات!اتحفة"وانظر:
22"المهرةإنحاتو"7(،06لا001 3 / 1(61051).

أثمقالتقال:مجاهد،عننجيح،ابيابنروىتخر:مئال@
الميراث؟نص@لناوإنمانغزو،ولاالرجاليغزوالله!رسولياشلمة:

الساء:1بعفن،عكبغفحكخلمىد@هفضلأماتئصموأ@ولاكأ:اللهفأنزل

و)نصؤمنينطتم@لئتآلمشلصيئ@ن"الاية:هذهفيهاونزلتقال:.(32

الأحزابو)تصؤمتش@1
"

لاية.ااخرإلى(35

لايهاماك@"ةانطر(1)
"

03 4 7(227).

(7023)الالنقرسهأخطأ!ربماالمدوقةوهو(2)

.(2599)لتؤيبألالنقةاومو.(3)



الانقطعل@سناو:@لل

ة.مهاجرالمدينةقدمتظعينيماأولسلمةائموكانتالترمذي:زاد

تفسيرهفيالرزاقوعد)التفسير(،(62يامنصوربنسعيدأخرجه:

6/3وأحمد)365(، 6لايعلىلووا0(،223)لترمذيوا2،2 لطبريوا5(،9

6والفكرط.(73اياتفسيرهفي 63 /6-6 6 أبيوابنال@،عالم.@4

3/93تفسيرهفيحاتم فيوالطبراني)4225(،5
0(،6لا/23الكبير"دا

2/3لحاكموا 0 5-3 0 6
4و (16لالنزول،اأسبابفيالواحديوا1،6

به.مجاهد،عننجبح،ابيابنطريقمنبتحقيقي

كان@يمننجيحأبيابرذكرالنسائيئأنإلاثقات،رجالهالحديثهذا

.(35)"المدلسين9كتابفيالعراقيزرعةأبوذلكذكركمايدلى،

ديمعينبنيحىوقال
بنسفيانقال":(42للأالدوريبرواية"تاريخه"

أيفقلت-برةأبيبنالقاسمإلاإنسانمنهيسمعهلممجاهدتفسيرعيية

قالهكذاقال.مجاهد؟منيسمعلمنجيحابيابنليحيى:الدوري-

التحصيل@اجامعفيالعلاثيعنهنقله@يماوقالسفيان@ه،
قالكذا":(4للا.ا

."لا؟أمذلكاحقأدربمماولاعيينة،الن

بنالقاسمكتابفينظراجريجوابرنجيحأبيابنحبان:إابنقال

سماع،.غيرمنمجاهدعنفروياالتفسير-فيمجاهد-عنبزةأبي

قالإذوصححهاةمجاهدعننجيحأبياسروايةرجحالذهبيأنإلا

في
9

1النبلاء"أعلامسير 2 6 /6:"
نجيحأبيابنيسمعلمقال:بعضهموعن

بمجاهد".الناساخصمنهوقلت:مجاهد.منالتفسيركل

فيالحافظوقال
1/2العجالط9 التفسيرويروىجبر:بندمجامد:04

عه-
قوجمه.نجيحابيابنإلىوالطريقمجاهد،عننجيح-ابيابنطريقمن

العنعنة.بصيغةالصحيحينفيمجاهدعننجبحأبيابنروايةأنكما

الإسنادصحيححدبثهذا9فال:إذالحديث،هذاالحاكمصخحوفد

كانإنالئميخينشرطعلى
سمع

الموضعفيوقال@،سلمةأممنمجاهد

وتعقبيخرجاط،ولمالشيخين،ثرطعلىصحيححديثد@ذاالآخر:



=

@الف@يد@لعللفيالجامع

أممنمجاهدسماعفيوتشككهالحاكمتصحيحل@كلنبماحجرابنالحافظ
سلمة

(1)

صحوقدمنها،السماعمنيمنعهالومابقوله:
سماعه

ابيبنعليمن
بحرينقبلهاوماتطالب،

علىتعلبقهفيشاكرأحمدالعلآمةوفالسنفه،
2"الطبريتفسير" 6 2 "محققكهنقلهفيما-8-263/

منصور!بنسعيدسنن

2 3 6 / 9بعضها:ففيمجاهد،عنالروايةصيغةفاختلفت":41
مجاهدعن

سلمقه،امقالتقال:
9بعضها:وفي

قالشه،أنهاسلمة:أمعنمجاهد،عن

قبلمنيحكيمجاهدأأنمعناها:لأنالإرسال.ظاهرهاالأولىفالصيغة
ذلك.يدركلملأتهمرسلأةفيكونجمبهم،للنبيئسلمةأمقالتهمانفسه

هذهيذكرمجاهدأانمعناهالأنالاتصال؟ظاهرهاالئايةوالصيعة

الترمذيقالفقدحجة،ثونوصلهأيفأ@ييختلفونثتمسلمة،أمعنالرواية
بعضهمورواهمرسل،حديثهذاسلمقه:اأمعنمجاهد،عنرواية:إبحد-

وكذا".كذاقالتسلمة،أمأنمرسلآ:مجاهدعننجيح،أبيابنعن

"رواية:بعدا@اكم-وشال
حديثالمذاسلمقما:أمعنمجاهد،عن

كانإنالشيخين،شر@على
علىالذهبيووافقهسلمقه،أممنمجاهدسمع

السياقمنأرىبماوعندي-إله.يرفلمتعليلهعنوأعرضتصحيحه

اللفظفياختلافهواتمادواحد،بمعنىالروايي@أنوالقرائن-
تصرتمن

روايةفياللفظانئبتفقدسلمقه.أمعندمجاهد،بمعنى:وكلهاالرواف

رواته@يالترمذي-حكموأماروايةفيئبتاقدوكذاعيينة،ابن

أمأثوكومجاهدبلا@ليح،جزمفإنهمرسل،حديثبألهعيية-ابنطريقمن
2سنةولدفإنهوعاصرها،يقينأسلمة 5سنةبعدماتتسلمةوأم@1 6 0

اليقين.على

يخرجالمو@سلساالبخاريلأدخطأةمحضالنيخينشرطعلىألهالحاكموتول(1)
سلةأمص

منالحديثمذاموىالأربعقادال@نيرلي@للمجامدطريقس
12/1الأشراشاتحفة"انظر.السلسلة.منه 2 1(18210).

مدا(2)
مروتدعليعيلوانقلاالاصطر

مذاعلاجةعدميهلحبينا@رارأنحوهلا

المصطلح.



الانقطمعناو:ري@ملل
-

يكونأنإلاالانصال،علىنحملالثقة-الراويمنوالمعاصرة-

يزعمولممدلسا،الراوي
الق@فالهاكلمةإلامدل@؟مجاهدأأنأحد

فيالحافظعنهحكاهاالبخاريإ،الثرحفيالحلبي
ثتم10/4،4التهذيبه"

فيأيضاالحافظوقالالتدليى@،إلىنسبهمنأر@ولمبقوله:عليهاعفب
@

الفتح
اللهعبدمنيسمعلممجاهدأأنزعممنعلىرثأاكا/6"

بن

عمرو:
اللهعبدمنمجاهدسماعلكن"

"،بمدل@ولي@ثابت،عمروبن

أحمدالثيخكلامانتهىكاوالحمدوصحنصالحديثاتصالعندنافنبت

وتغشاكر
بنسعيدسننمحققإالحديث،تصحيحهعلىشاكرأحمدالعلآمة

يعلى!.أبيدالمسندومحققمنصور"،

فيالصوابتلت:
وهومرسل،انهالحديثهذا

الإمامعليهنصقما

أبيابنعنبعضهم@رواهغريبحديثالمذاقال:إذ@خقدقأ،الترمذي

يديلينالتيالنسحةفيومو
5 / عدبليانحيلالتيوهيالسلام،دارطبعةك@6

4طيةثارطبحةميوالنصالاطلاق، 5 9 و@ي7/
3للاعق@الطمعتيىكلتا 16)

ماوالصوابالمرسلا،الحرب:@ار@لترمديالكيرالجامعمنالمطوعير

أنتاه
من

عدة
وحوه

فيحا"غريبه@نحظة@لاول
12/1الأشراسهتحمة" 2 مقال:(18210)1

وكناتالش@،ملمةأئمأنمجامدعننجيح،آبيالنعنلعضهمروىوتدالزيص

4@فسيرمه:ليكنيرابنلعل 7 عمر...أبيالنصالترمديدحرواهقال@ش4

عرب.ةوقالفذكر@

العحنة،صيغةغريسه،بقوله.االترمذيأراديكودأنيخمل@لئاني
ةقرلهومي

إ
الأخرى،الروايئلمخالفتهاغريةيالتر@فاكبرماسلحةأ،أمعنجامد،عن

عنسحيح،أليابنعنبحصهم@رواه)عريبا@فوله.لعدقالأثهذلكتو

بي@@ميزوكدا@كذاقالت.سلحفأمأنمرسلأ.مجامد
أرادأووالأنأنفالعنمحة

محامدعنيرو.ولمحامدإلاسلسةأمعنيروهلماللفطبهداالحديتأنبذلك

بهاانمرد@@ال@حيتهقدمتظعيةاولسلمةأمدوكانتاراد:أونجيح،أبيالنإلا

علىيدلرموالرمذي،حامعفيإلافلكيجدلاالحديثلطر@دالتتغالرمدي،

أعلم.واللهال@حذنين،اصطححفيكماالعرابة
بعدوقولهسلالصقوله:)نات@تأتتنا،ماصوا@علىيدلالكحممياق@لتالث:

كل@هما=لأنيميم،لاصلأا،جامدصعىنحيحأبيابرعنبعضهمدهرواهفلث:



=

@يديالف@@لعللفي@لجامع

لممجاهدألأنةوكذااكذاقالت:سلمةأمأنمرسلأمجاهدعننجيح،

لافهذاعنهاالرواةفيفكروهو@إنسلمق@أممنيسمع
يعني

أنه
سمع

أثمعاصرمجاهذقلت:فإنمرسلأ.عنهاروىيكونقدبلمتصلأ،منها
تلت:مدلسأ.يكنولمئقةالراويكانإنالسماعنقتضيوالمعاصرةسلمة،

هذا
مذهوجدتوقدذلك،خلافإلىئيرقرائنمناكتكنلملوصحيح

علىزيادةر@ا،سلمةأممنبسماعهصرحمنأجدلمأننيمنها:الفرائن،

فيقالسثتن@،حزمابنأن
"

3/3@الاحكام 40:9

سماعامجاهديذكرولم

فيماالبرديجي-وقالأصلأ"،سماعمنهالهيعلمولاسلمقماأمعنالخبرلهذا

فيالعلائيعنهنقله
9

":(27لا"التحصيلجامع

منلمجامدصخالذي

و@يخما،خلاتعلىهريرةوأبوعمر،وابنعباس،ابر:@الصحابة
والأخذالعلماء،هؤلاءأقوالعنالعدوليمكننالاهذافبعدسلمة.أميذكر

التحدبث.بقواعد

حجرابنالحافظذكرقلت:نف@
سلمةأممنمجاهدسماعإلىيثيرما

سماعهعلىقباسأ
منالمتقدمينمنلأنله؟بمسلملي@هذاقلت:علي.من

فيحجرابننقلفقدفلك،أنكر
3التهذيب!تهذيب" 9 / 1 0

@رعةأبيعن

@مرسلعليعنمجاهد@قال:

وفي
"

قيل(753)حاتمأبيلابنالمراسيلا

فقال:@عليعليناخرجقال:أتهمجاهدعنيروىمعين:ب@ليحيى

هذالي@ا
فيحاتمأبووقالث@ء"،

"

أدركالمجاهد:(76لالابة"المراسيل

فيوكيرهخراشابنعنالذهبيونقلسماعاإ،ولارويةيذكرلاعليأ،
3/4الاعتدالهمبزانإ 4 مراسيل،عليعنمجاهدأحاثيت"قال:(7072)0

يسمعلم
أعلم.واللهإيى،ذهناماصوابيتبينبذلكةيئا@فه:

وإنطر:
011)21/121"لأشرافاتحفة و2(،8

/18المهرظإتحاف9

=

أعلم.واثهمرتين؟مرسل(الحديت)هنايقال:أنيعقل@هلالطريقنضش
ف@@انظر:(1)

ك@6(.5)ك@ك@الكسالهب



اكنقطلع@السنا@محلل!
=

الرابعالمعنى

الخاصبالمعنىالإرسال

هرةالمرسلالحديث
@البيإلىالتابعيأضافهما

لأئهةالتعاريفأجودمنوهذا
يعم

قول،منج@النبيإلىآضيفما

هذافعلىةصفةأوتقرير،أوفعل،أو
ةالتابعيفيهقالمابأته:عرفهمن

الفعل،أوالصفة،أوالنقرير،يشمللالأتهقاصر.فتعريفهجمف@،النبيقالإ

لولأتاجيد،غيرتعريفهفكذلكالصحابي،منهسقطمابأته:عزفهمنوكذا

العلةإذالحديث@ضعفنالماالساقطهووحدهالصحابيأننعلمكئا

لهذانعلمولا@خر،تابعيمنسمعهتدالتابعييكونأنخثيةبالمرسل:

ضبطأ.ولاعدالةالاخرالتابعي

وسمعالصحابة،بعضلقيالذيفهوالمرسل:يرويالذيالتابعيوأما

بعضهماشنرطهكماكبيرأبكونأنفيهبثترطولاأحادبث@منهم

منيسمعولمالصحابقمالبعضرؤيةلهالذيالتابحيأما
أحد

مهم،

عنشيئأروى@فامعضل،فحديث@ك@،البيعنمباشرةشيئأروىإنحافهذا

أحكامها.لاالتابحية،سرفلهثبتلأئهةمنقطعفهوالصحابة

لأعمش،واالنخعي،إبراهيمهؤلاء:ومن

رأىوالأعمقشيئا،منهايسمعولمعالثفلقيالخعيفإبراهيم

بسمعولمأنسأ،
شينا.فه

الاصطر.عليهاستقرالذيهوللمرسلالتعريفهذانف@ةوللفائدة

منقطع.كلعلى)مرسل(كلمةيطلقونفكانواالمتقدمون:أما

بهحذثالذيأنيعلمأنبمجردالمرسلتمييزطريقةتكونهذافعلى

الرجال.كتبمنيعرفيخرهممناقابعينوتمييزتابعي،@النبيعن

5لانكتانظرة(1) 4 0 / 3و:2 1 شحقبقي.9

الحديسهعلمأنلاوالمعردة1/55،1الالتمهيد"انظر.(2)

1المعشه 5 3 / 2وا/الحلية@1 4 الخصبر..@0

1 2 و@قحبتحقيتي،6



=

@الف@ليد@لعللفي@لجامع

يصح:ولممو@ولاوجاءبالارعال،ومما@مل@
بنمعانروىما

@ع:اللهرسولقالقال:العذري،الرحالنعبدبنإبرا@معنرفاعة،

@يحمل
(1)

@لغالين،تحريفعنهينفونعدوله،خلف)2(كلمنهذا@لعلم

@ا.الجاهلبنوتاويلالمبطلين،وانتحال

فيحبانابرأخرجه.
(2)الصريعتهفيإلاجريوا4/1،0"الثقات9

فيعديوابنالوطن،ط.
9

1/2"الكامل فيكمامندهوابن4،9
أسدد@

1/5الغابته فينعبموأبو7،1
والبيهقي)237(،االصحابقامعرفة"

01/902

4لهالنبوظ،لاثلكوفي 3 فيوالخطيب1-4،4/
"الحديثصحابشرف("

فيالبرعبدواس)05(،
فيعساكروابن1/7،0التمهيد!9

9

@فقاتاريخ

2 7 الوليدبنبفيةطريقمن7/

ةوأخرجه
فيالقاضيوكيع

فيكماالأخبار!منالغرر"
ا/الإصابتا1

فيوالعقيلي78،1
6الكبير!الفسفاء" / فيحاتمأبيوابن45،2

"

الجرح
1/3المقدمةوالتعدي@! فيعديوابن1،0

9

1/2الكاملا البرعبدوابن4،9

في
2"ثمثسق)تاريخفيعساكروابن1/7،0التمهيد"" 7 طربقمن7/

عياشلنإسماعيل

فيحاتمأبيابنوأخرجه:
@ا

1/3المقدمة"والتعديعالجرح 1 0

من

إسماعيلبنمرطربق

(1)

(3)

(5)

يرشهعاكر:إوابىحادواسابجقيرواية

ةحلف
كماالخيرلينحيءاللام،لمتح

فيلحتأتياللامبتسكينأماالحديت،لي
رببعةبنليدوكفولثحاعواصنثقئغمنخلص"تحالىكقولهالر،

ي:لعاصا

يروبقيثيرأكمالهمئعاشنالنيى@مب
الأجر@كجلدخئف

)حلف(@اثةللسانا

.(73لهايقريبه@الصحماطعنكتير@صدوتوهو.

وهو:
.(4لسالالؤيبابلد@هأهلعنروايهفي@و@"

ومو
كلأ(.65)لتقربا@وق،صد"



احنقطعر@مسناو:علل
-

فيعساكرابنوأخرجه:
9

بنمثنىطريقمن27/7@دمثقتاريخ

بكر
"\)

نبن(و)مفرثرو

فيالآبريب:وأض
بنسعيدطريقمنالوطنط.(1)@ال@ئريعة9

الحمصيالجبارعبد

عنوسعيد(وبثر،ومثنى،ومبثر،عيل،سمالا)بقية،ستتهم:

معان
(4)

الإسناد.بهذارفاعة،بن

الحذريالرحمنعبدبنإبراهيملأنمرسلأ.لكونهضعيفحديثوهذا

3/4والإيهامأالوهم)ليانفيالقطانابن نف@9:(691)0

منسيءفيالتةنعرفهلاالحديثهذامرسلالحذريالرحمنعبدبنإبراهيم

أحدأأعلمولاهذا،غيرالعلم
معذكر@الرجالصنفممن

منهمكثيراأن

هذائرسلهذكر
في

فإئهموالعقيليأحمد،وأبيحاتم،أبيكابنكتابهمقدمة
فهوإبراهيماسمهمنبابفيالرحمنعبدبنإبراهيميذكروالمثمذكروه

جملةفيبهامرالتيالعلةهذهمثلعنئحرضفكيفالمجهول،غايةعندهم

لاما
ماجملةفيبهيكونالذيالإرسالعلىالاقتصارإلىأحدبهيحتج

."المولقواللهفلك،فاعلميهيخنلف

فيالعراقيوفال
والإيضاحالتفييد"

1/5@ا 5 العلمأهلنوثيقنقلهعقب5

عنحكيدوكذلكلمعان:
ذكرهفيماالحديثبصحةوالحكمتوثيقهأحمد

عنسئلأحمدأن:"لأالعللفيالخلال
كلامكأئهله:فقيلالحديثهذا

له:فقيلصحيح،هولا،فقال:موضوع؟
ممن

واحد،غيرمنقال:سمعته؟

له:قبل
ع@معان@عنيقرلأتهإلامسكينبهحدثنيقال:هم؟من

فيحاتملوقال(بكر.بنالمثنى(1)
1

37لالهحيع!وال@الحرح 5 /8(1500):

@يالعقل!وقال@،المحهو@
2الالضحفاعه 4 8 حليتمه.علىيتايعلا@:4/

الحلم!أملمن@رغيرمماوتال:(2)
تحريف.وموساثهاليهفي.عد@ا(ال@432(.اتقرب@@ضج@وهو:إالي



=

@للف@ائد@لعللديالجامع

القطان:ابنقالبه،بأسلاومعانأحمد:قالالرحمن.عبدبنالقاسم

.@لهالمضعفينأتوالفكرئمغيره،علمهماأمرهمنأحمدعلىوحعي

فيالذهبيوقال
1/4"الميزان@@ 9ة(137)5

الرحمنعبدبنإبراهيم

كلمنهذا@لعلمبحمل"حديث:ارسلواهيأ،علمتهمامقلتابعيالعذري

ولابعمدة،ليىومعانعنه،رفاعةبنمعانعنواحدغبررواهعدو@هخلف

هو".منيدرىلابواحداتىسيما

فيحجرابنوقال
1الإصابت@ا" 78 / ارسل:(502)1

فينحيمأبو
"الصحابةمعرفة9

بنالحسنكره@:(732)قبل

منكانوقال:إبراهيم،صمعان،عنعياس،بنإسماعيلعنعرفة،

فماالصحابة
عليهتوبع

مندهابنوقال
في

فيعساكرابننقلهفيماالصحابت@امعرفة"
"

تاريخ
2لاثضق 8 لاإله:شادهب@7/

بنمعانعهروىالعذريالرحمنعبدبنإبراهيم

بنإسماعيلعنعرفقيبنالحسنروىيصح،ولاالصحابة،فيذكررفاعة

وكانالعذريالرحمنعبدبنإبراهيمقال:رفاعةب@معانصعاش،

فيعساكرابنوقال)205(،الإصابئ"وانظر:"عليهيتابعولمالصحالة،من
9

2"دثقتاريخ 7 /7."
مرسلأ".@لأالنبيعنروىدمشقأهلمن

فيه،مختلفالسلاميرفاعةبنمعانالحديثففيإرسالهعلىزيالة

عنهقالأقرب،الضعفإلىوهو
بنعليوقالضعيفأ،معين:إبنيحيى

أحمدوقاللما،ثقة9ةالمديني
دحيم:وقالبم@بأسلاحنبل:إبن

ثققه،9

حاابووقال
منكر"حبان:ابنوقالبمه،يحتجولاحديثممالايكت@:3

حدبنهبئبهلامجاهيل،أقوامعنويحدثكثبرةمراصيليرويالحديت،

تركاستحقالقلبينكرهمارواياتهعلىالغالبصارفلماالأثبالصحديث

القطانابنقال(1)
والايهامالوهمدببانمي

"3/4 علىأحمد.الامامشمقبأ0

يخرهعلمهماهأصأح@دش



احنقطلعر@صناو:علل

عدي:ابنوقالجم@،الاح@ج
ماعامة"

الحافظ:قالعليما(،يتابعلايرويه

ماتالذهبيبخطقرأت"
لي@حديثصاحبوهوقريبأ،الا@زاعيمع

لاالأز@ي:الفتحابووقالبمتقن،
/10التهذيب@ااتهذيب@@انظر:بمه.يحتج

83،1
فيوهو

الإرساله.كثيرالحديث،لين":(6747)التقريب@@ا

الرحمن،عبدبنإبراهيمعنمسلم،الوليدسطريقمنالحديثصروي
الثقةحدئناقال.

يدلوهذابنحوه-بم@ت-اللهرسولقالقال:أشياخنا،من

@فه.الرسولمنيسمعلمإبراهيمأنعلى

لاعدةوجوهمنموصولأالحديث@روي
علىوهيشيءمنهايصح

بالتاليالنحو

فيالخطيبفأخرجه:
"

فيعساكروابن)84(،الحديشالاأصحابشرف
"

2لادمثقتاريخ 8 محمدطريقمن7/
كريمة-أبيابنيعني.سليمان-بن

عنالنهدي،عئمانأبيعنمعان،عن
أسامة

به.زيد،بن

كريمة،أبيابنفيهنف@رفاعةبنمعانعلىزياثةضعيفحديثوهذا

3لابنهلاوالتعديللأالجرحفيحاتمأبوعهقال 5 8 1للأ7/ @اضعيف:(46

لحديط!.ا

لكونهأوفيهمعاناضطرابعلىدليحالإسنادبهذاوالطريقأقول:

معانأصحابخالفكلاممنفيهماعلىكريمةأبيابنلأنثالنكارةشديى

الثقاتموافقةوبمدىالإفرا@ات،هذهبمثليوافقهملي@بماعنهمفأغرب

أعلم.واللهالراوي،حفظمدىيعرفومخالفتهم

فيالخطيبوأخرجه:
أخبرناقال:(49)@لحديثاأصحابشرف"

اللهعبيد
حدثناقال.المظفر،بنمحمدحدتناقال:الصيرفي،عثمانبن

أحمد
محمدحدثناقال:زكير،بنيحيىبن

الحمراوي،كاملبنميمونبن
بنالليثحدثناقال:صالح،ابوحدئناقال:

سعد،
عنسعيد،بنيحيىعن

اللهعبدعنالمسيب،بنسعيد
مجعاللهرسولسمحتقال:مسعو@بن

@ا.عدول@خلفكلمنهذا@لعلمالير:يقول:



-

@للفع@ئد@لعلل@لجامعفي

احمدمنكر:الإسنادبهذاوالحديث
فيالدارقطنيعنهقاليحيىبن

1:"والمختلفالمؤتلف9 1 الحديث،فيمرضيأهذاأحمديكنولم5:إ0

فيوقال
فيكماالغرائبه"

فيبثيءاللي@:(905)المحميزانانلسط9

يثبت:لامالك:إغراثأسانيدأحدذكرهعقبالدارقطنيقالبل@ا.الحديط

ضعيفان@ه.زكيروابنكاملابن

2"لأالكاملليعديابنوأخرجه: 4 7 / 1
بنجعفرطريقمن

محمد،

طابى.أبيبنعليعنأيه،عن

فيالعلائيفالمنقطعإسنادوهذا
"

المحمد:(700)التحصيل!جامع
بن

جديهعنأرسلالباقرجحفرأبو@طالبأبيبنعليبنالحسينب@علي

.@د@..عليالأعلىوجدهوالحسينالحسن

فيعديابنوأخرجه:
ه@1/2الكامل،"

3/4و فوائدهفيوتمام5،7

كما@ي
البسامالروض9

الكلامدالغفيوالهرويه@،.)"
طاهروأبو)707(،@

حدئن@قال:سليمان،بنحاجبطريقمن(1585)السفر@دمعجمفيالسلفي

خالد
سعد،بنالليثعنالقرشي،عمروبن

عنحبيب،أبيبنيزيدعن

اللهعبدبنسالم
له.عمر،ابنصعمر،بن

خالدليهموضوع،الإسنادبهذاالحديتوهذا
قالالحديثمنكرعمروبن

عه
لئيحديثهلي@"الدصري:برواية(2536)تاريخهفيمعينبنيحى

وقالط،

آحمد
فيحنبلبن

"

2/1"العللفيالجامع 8 يرويبثقة..لي@":(16)لمحه1

فيالبخاريوقالبواطيل!،أحا@يا
دا

3/4الكبير،التاريخ وفي(563)91
فيحاتمأبيابنونقلالحديش@،@امنكر:(103)لهالصغير"،الضعفاء@ا

"

الجرح
3/3"والتعديل 4 ونقلضعيف@ه،الحديطمتروكقال:إأئهأبيهعن(1552)0

فيالنسائيوقال"،الحديث@المنكرقال:أنهزرعةأبيعن
@والمتروكونالضعفاء"

فيحبانابنوقالبثققا،لي@9:(731)
"

1/2"المجروحين ينفردممنكان":83

بخبرطالاحنججيحللابالموضوعات،الثقاتعن

الإصاد=لهداالحديثالوهناةايم@2الكامل!فيإعديابىقالحالد،بهتمردوتحدا@@



الانقطلعرالشافىةعلل
=

الحديث.لهذاروايتهفيمضطربفماتهخالدحالموءوعلى

فيكماالبزارأخرجه:فقد
فيوالعقيلي)341(،الأستاراكئف"

9الكبير"الضعفاء" فيالبرعبدوابن1-1،0/
7النمهيد"" 0 / عنمي1

عن

بنليث
سعد،

عمرو،بناللهعبدعنقل،أبيعنجبلة،أبيبنيزيدعن

اللهرسولقال:(1)قالاهريرفوأبي
فذكره.ي..

فيالهرويوأخرجه:
"

الكلامذم
وهب،بنوهبطريقمن(70يا@

الملكعبدعن
عنالعزيز،عبدبن

عطاء
به.عباس،ابنعنرباح،أبيبن

السندلهذاالحديثوهذا
البختري-أبروهب-بنوهبفيهموضوع،

أحمدعنهقالالحديث،متروككذابأوكان
حاتمأبيابنفيما@قلهحنبلبن

في
9

فيالبخاريوقال"،الحديث@المطروح:(11للاك@/9"والتعدي@الجرح

5الكبيراالتاريخ 6 بالكذس@،يرميهوكيعكانعنصسكتوا90(2581)8/

9/3لانجهوالتعديىالجرحفيحاتمآبووقال وقالكذابأإ،كان:(116)4

فيالنسائي
وقاللا،يثاس@متروك:(605)والمتروكونالضعفاء@

فيالدارقطني
ابنوقالكذا@!،بغداث@:@557@والمتروكونالضعفاء@

كبارمنكان":(82للااالحثيثالكشففيإالدينبرهاننقلهفيماالجوز@

عينلوضاا
".

فيالطبرانيةوأخرجه
بنسليمادطريىمن(599)"الثاميينمسند"

الدمشقي.الرحلنعبد

فيالطبرانيةوأخرجه
فيعديوابن9(،5لا"الثاميين@مسند@

فيوالخطيبم@2،ا/"الكامل"
"

1الراوي!لأخلاقالجامع ط.(33

وفيالرسالةط.(137)والحلمية
)74(،لهالحديثط،أصحابشرف9

@ك@854:فيوقالعمرو"،لنخالديخرالليثعنيرويهأعلملا=
الأحا@يثرهده

حالدروامااتي
حالدأدوعليلاطلفكلهاحي@أبيبنيزيدصاليث،عن

بر

جببيبن(يريدعىالليتولخةالليت،علىوصحهاعمرو
عدنا

حديتمن

منليهولي@مرهبنيدربفزغةواسر-وابنوقيبةبكيربنيحى
شيءإ.نا@

@تاله.اتخريح.@اثوجميعننحاء(1)



-

يللف@ائد@لعللفي@لجامع

الكلامهمفيوالهروي
فيعساكروابن)507(،"

"

46/1"دمشقتاريخ 6 5

عليبنمسلمةطريقمن

عنتميمبنيزيدبنالرحمنعبدعنومسلمة()سلبمان،كلامما

ب.هريرة،أبيعنالأشري،صالحأبيعنالبكري،مسلمبنعلي

المزينقلتميم،بنيزيدبنالرحمنعبدفيهضسيف،الحديثوهذا

ني
9الكمالاتهذيب" / 3لاما4 الحديئاالمنكرفيه:تولهالبخاريعن(97

."الحديثمتروكتولهما:إوالشائيداودأبيوعن

@فيالهرويوأخرجه:
م

لكلاما
@لجوزياوابن)607(،"

ي

1/3"الموضوعات1 السلفأضواءط.(4)والفكر.@1
بنلاحقطريقمن

محمدبنمحمدحدئناقال:المقدسي،الحسين
قال:القزاز،حفصبن

الملكعبدحدئنا
بنسعيدحدئناقال:الطاثي،ربهعبدبن

سماك
حرب،بن

به.سمرة،بنجابرعنأليه،عن

قاريخفيالخطيبقالالحسين،بنلاحقفيهموضوعحديثوهذا

(2)

في
"

قال.الختنى،سلصةأبوقال:امنصوربنمملىطريقمى@ققاتاريخ

تميمبنيزيدسالرحنعدحمثنا
ةقالايضا-المعلى-طريقمنالهرريوعد"،

الخئيتميمبنيزيدسالرحمنعدسلةأبوحدثاا
عدوقعساعلى@باء"

لسلمةشاصعأ@نصورلنمحلىيكونالهروي
مايكونأنأخثاهالذيلكنعلي،بن

مسلسةتكنيةمنعساكرابنعدفثرمامأهخطا،الهرريعدوقع
بابيعليلن

لاسلسيابكولهيعرف@نماتسيمبريزيدبنالرحصنعبدلأدةالخثنيسلمة

أعلمواللهخا،
يرووقععاكر،رابنالهر@ي@سماعلأبيعدصردهكنا

النميين!ل@سند

فيالحطبالطبرانيطريقوسللطراني-
"

بريزيدبنالرحمنعبدالجاءا-

بنالرحسعدله-طريقميوالهرويالحطيبطريقهرصعدي-ابنوعدجابر،

هوتميمابنلكنسلمياةينسبكليهماأنالرابمكتفيوالدياللمي،يزيد

سلمةوعهالبكريمسلمبنعليعنيرويالني
فعليهنصتكماعلي،بن

روايةأوالبكري،مسلمبنعليعنرواتهحالرابنترحمةفييذكرولم3،الترا
سلسة

ماحطأعلىدليلفكرتهرساعنصعليبن
ليوقع

الاميينا،دصسند
أحمدالطبراليشيحبماوالمحطيء

تحالى-اثهرحسهنمسه-الطبراليأوسلى،لن



احنضطمعفىالسناو:محلل
=

16/1بغدادا 5 أفامحأكلذابانىالغرب:ط.2
يفع

ا@ماتعلىيثال@
(1)

منهميسمعلمعمنويحدثالمراسيل،وشند
فيالحلبيالدينبرهانوفكره"

فيحاتمأبرعهقالسماك،بنسعيدأيضأوفيهكما.2لاالحئيث،الكمف"

"

4/3لابهوالتعديل!الجرح الجوزيابنوذكرهالحديثه،متروك":(133)2

في
فيالذهبيوكذلث)5041(،والمتروكونأالضعفاء@

"

المغني
@(2408).

فيالعقيليوأخرجه:
فيعديوابن9،/1الكببر!الضعفاء"

الكامل"
"

2 4 9 / 1
محمدطريقمن

@زيقعنالرليد،بنلقيةعنالعزيز،عبدبن
(2)

أبي

به.أماضعأبيعنالرحمن،عبدأبيالقاسمعنالألهاني،اللهعبد

محمدفيهالحديثوهذا
عهقال@الواسطيوهوالعزيز-عبدبن

8/1لابنه@والتعديعلأالجرحفيحاتمأبو لموغرائب،عندهكان":(2لا2

قوله:زرعةأبيعنونقلهر"ماالضعفإلىهوبالمحمو@عندهميكن

فيكماالبزاروقالبالقويا،لي@"
يكندلم:(1017)عقبالأستاراكثف"

فيحجرابنوقالبالحافظإ،
يهمصدوق":(6093)@المريب"

فيحبانابنعنهقالالألهاني،@زيقوفيه
1/3"المجروحبن@ 01:

الت@ما1الأثبات،حديثتثبهلاالتيبالأشياءينفرد"
(4)

بهالاحتججيجوزلا

فيحجرابنوقالالوفاؤيه،عندإلا
أوهام!.لهلأصدوق:(1938)@التقريب1

بنأحمدعنهقالالرحمن-عدأبوالرحمن-عبدبنالقاسموفيه

فيكماحنبل
":(271)ثاود"أبيسؤالات"

يروى
وقالمناكير"،أحا@يثله

فيحبانابننقلهفيما
2/2المجروحين!@ ابنوقالالحديثإ،منكر09:9

والحنيا.الديىنيالححةاثهنال(1)

@اوا@وا@اش@عدسال@ريق@الكاملا.وفيلضري@،ا@يرا.الالفعماءفي@2@

0تتاأ .(1938)سهلتقر"نظر:ا5

"الميسكتابهفيالجديعيرسفبناللهعدالتحقال(3)
ةالحديشهعلومتحرير

6 فيالامتعسالقليلةلكنهاناتعةتليينعبارةمو،ماالضعف@ل@لحترلهم::00

الحفظا.جهة-إلاسأحدهلم@يهاوالتليينكلامهم،

لرجي@مارلاصالمطبوع،فيهكدا(4)



-

@الف@ائدالعللفيالجامع

فيحبان
2"المجروحين@ا 0 9 اللهرسولأصحابعنيرويممنكان2:ا/

يه

ةالمقلوباتبالأشياءالثقاتعنويأتيالمعضلات،
أثهالقلبإلىيسبقحتى

فيحجرابنوقاللها،،المتعمدكان
يغربصدوت":(5470)التقريب@"

كيرأأ.

فيالطحاويوأخرجه:
9

وفي(3عه@)لآثار@امكلشرح
تحفة"

محمدسنادب@(40لاهالأخيار!
اليعنقالائهإلاالواسطيالعزيزعبدبن

أعلم.واللهأمامتماأبيمنبدلاالدر@اء
طريقمنرويوقدفي@وباضطرابهبقيةبعنعنةمعلولاالحديثفيكوفى

اخر.

فيعديابنفأخرجه:
"

1/2"الكامل 10/2والبيهقي4،9 0 9
طريقمن

قال:الوليد،حدثناقال:الدمشقيءالحورانيأيوبابنيعني:إبراهيم-

حدئنا
الثقةحدثناقال:العذري،الرحالنعبدبنإبراهيم

قال:أشياخنا،من

نحوه.ك@،اللهرسولقال

فيعديابنوأخرجه.
9

1/2الكامل، 4،9
فيعساكرابنطريقهومن

9

2ثمشق!تاريخ 7 عنمسلم،بنالوليدحدئناقال:عمير،أبيطريقمن7/

فال:جمرواللهرسولأنالثقة:قال:العدري،الرحمنعبدبنإبراهم

نحوه.

فيعساكرابنوأخرجه:
"

دمقتاريخ
"57/1 71 7 6

طريقمن
محمد

أحمدحدئناقال:الواسطيمهديبن
اللهعبدبن

قال:يون@،بن

مالكعنسليمانبنجعفرحدثنا
به.أنى،عنر،@ين@بن

غيرمضطربةوكلها":(732)عقبالصحابقا@امعرفةفينحيمأبوقال

فيالبلقينيوقال
"

1لأ:الاصطلاعمحاسن لمالحديثإن2
أسامةحديثمنمرفوعأرويفإتهيصح،

مسعودوالنهريرة،وأبيزيد،بن

له.ترجمةعلىأقصلم(1)
كا(.2)لققربلاعدوقا"ةومو(2)



الانمطلعرالناو:ملل
=

لاالدارقطني:وقالضعف،كلهاوفيوغيرهم
يعني:مرفرعا-يصح

مسندأ-

ابنوقالبميم،النبيئعنالعذري،الرحمنعبدبنإبراهيمعنهوإتما

أسامةعنرويالبر:عبد
غيرمصطربةكلهابأسانيدهريرةوأليزيدلن

فلاوحينئذمستقيمة،
."بهالاحتجاجيصح

1/1الرسطىالأالأحكامفيالإشبيليالحقعبدوقال ماأحسن21:9

في
.@العذريالرحمنعبدبنإلراهيممرسلأعلم-فيماهذا-

فيالعراقيوقال
والإيضاحأالتقييد"

5 54-5 غيرأيضأفالحديث":55

صحيح
بنإبراهمعنالسلامي،رفاعةبنمعانروايةالحديثطرقأشهرلأن

فيحاتمأبيابنرواهوهكذاجميهبر،الثبيعنالرحمن؟عبد
9مقدمة

الجرح

فيا@حفاءتاريخوالعقيلى@يإالكامل،9مقدمةفيعديوابنوالتعدي@إ،

أومرسلإماوهذاانتهى.بمعإلايعرفلاإتهوقال:رفاعة،بنمعانترجمة

رويوقدإبراميم-..حديثيعني:معضل-
روايةمتصلاصالحديثهذا

اللهوعدهريرفوآيعمر،وابنطابى،أليبنعليالصحالة-منجماعة
بن

سيء،منهايثبتلاضعيفةوكلهاأمامة-وأبيسمرة،لنوجابرعمرو،

أعلم!.واللهالمذكور،المرسليقويشيءفيهاولي@

فيأيضاالعراقيوقال
"

33ك@-1/4والتذكرقماالتبصرةشرح 5

بتحقيفي

فلا9
يصحإنماأثهوالثالي:وضعفه،إرسالهأحدهما:وجهين:منيصح

يصحولاخبرآ،كانلوأنبه،الاستدلال
يحملمنلوجودالخبرعلىحمله

أنهومعناهالأمر،علىإلامحمللهيبقفلمثقة،وغيرعدل،غيروهوالعلم،

صيقبلإتماالعلملأنثالعلمبحملالئقاتأمر
أتهعلىوالدليحالثقات.

حاتم.أبيطرقبحضفيأنللأمر:
مذا@لعلمليحمل"

"

للأمر@.بلايم

يأنيوقدتصح،لاو@ميةبأسانيدمسندأير@ى@لحديثوتد@

تلكتتعددوقدمرسليها،إلىالأسانيدقوةمعمرملةباصانيدنفسه@لحديث

معلكن@لمر@سيل
ذلثمئالمتنها:لنكارةضعيفةو@ميةتبقىتعددها

@نزيتم"قرأ:عشي@اللهرسولأنعباس:ابنعنجبير،بنسعيدحديث



@للف@الد@لعلل@لجامعفي

الغرانيقتلك2،0-19النحم.1@@لأجمر@ةاافالةوفوةوآلحرى@آلفت
(1)

الهتنا.ذكرقدوقالوا:بذلكالمشركونففرحترتجى...وشفاعتهنالعلى

آلبت@فزيتم@فقرأ:قال:به،جثتكماعلياقرأفقال:جبريلفجاعه

وشفاعتهنالعلىالغرانيقتلك@@الاخرئآفالةوفئوآنمرنى@

هذابهذا.أتيتكمافقال:ترتجى،
هذاقال:أوالشيطان-عن

من

نبئولازسولمنقبلكمنلزسقاثونآالله:فأنزلبها،اتكلمالشيطان-

الحح:أأمنتت@،فىالثتيطنفىآنمغإلأ@فا
الاية.آخرإلى5،2

كلهاعديدةطرقمنوردكوواللهرسولعلىمكذوبحدياهذا

جبير.بنسعيدحديثأحسهاضعيفة

فيالمقدسيالضياءاخرجه:
1/8و.(83)لمه/10"المختارة" اله(9

ب@يوسفطريقمن
حماد،

بنأميةعن
خالد،

عنلر،أبيعنشحبقيعن

."عباسابنعنإلاأعلمهلا"قال.جبير،بنسعيد

فيكماالبزاروأخرجه:
بنيوسفعن(2263)الأستار"كت"

عنبشر،أبيعنشعبتعحدثناقال:خالد،بنأميةحدنناقال:حما@

الحديط-فيأشكأحسب-فيماعباسابنعنجبير،بنسعبد

الإسناد،بهذاإلاثكرهيجوزمتصلبإسناديروىنعلمهلا"البزار:قال

بنوأمية
ئقةخالد

هذايعرتو)نمامهور،
أبيعنالكلبي،طريقمن

عباسابنعنصالح،
(2)

".

هروقل:لاضصبهسميوعرليقعرلوقواحد@االطير،منالذكورالحرانيق(1)

صتقربهمالأصامأنيزعمودوكانواالكركي،
فش@هتإيى،لهمولنفع@الله

الحديتفيالغرالقتكونأنجوزوقال.السماء،فيوترتفعتعلواليبالطور

)غرنأ.سالةالعرسهلان"الحسئ.وهرالغرانقجمع
1تفسيره.يركلنيرابنعندالصجاء(2) 2 8 بهذاإلامنصلأيروىلاهكداةإ2

منايروىانمادتهور،ثقةوموخالد،سأيةبوصلهتمزدالإيسا@
طريقمن

عرقاخلالهلمنللغايةمهمالنصوهذاعاسأ.ابرعنعالح،أديعنالكلي،
عيره.أكرشنهالوهمفاحتمالبوصله،منمردأميةأن



الانقط@ناكر@محلل
-

والفكرط.(19158)نفسيرهفيالطبريةوأخرجه
6 0 7 / 1 عالمط.6

محمدطريقمنالكتب
جعمر.بن

فيكماحاتمأبيابنوأخرجه:
1كثير،:ابنتفسير" 2 8 2

أبيطريقمن

بنسعيدعنلر،أبيعنشبفعنداوث@وأبو)محمد،كلاهما:

مرسلأ.بهجبير،

حماد،بنيوسفمنأومنهالوهميكونوقدشاذة،أميةروايةفتكون

عليه.الوهمنحمليجحلناأميةتفردأنإلا

سروي
بنسعيدعنالأسو@بنعثمانرواهاخر،وجهمنالحديثمذا

عليه.واختلفجبير

فيالمقدسيالضياءأخرجه:فقد
01/2المختارظ" 34-2 3 5(247)

عنجبير،لنسعيدعنالأسود،بنعثمانعنالنبيل،عاصمأبيطريقمن

متصلأ.عباسابن

عنالأسو@بنعثمانعنفرواهالقطان-هأح@يحيى-وخالفه

مرسلا.جبير،بنسعيد

فيلواحدياخرجه:ا
به.يحى،طريقمنبتحممي(30لالنزولأاأشاب9

الحديث.تضعيفيوجبواضحاضطرابوهذا

لمامخالفةجاع@قدنهاف@المتن،فينكارةمنفيهاماعلىالقصةهذه

القصةذكردونعباسابنعنعكرمقعرواها@قدوغيرهالبخاريصحيحفي

والجنوالمثركونالمسلمونمعهوسجدبالنجميثيمالتبئسجدبلفظ:

الصحبحة.الروايةوهيلان@.وا

أخرجها
0

6/1و(0711)2/15ريلبخاا لترمذيوا)2684(،77

5ه@ فيلطبرانيوا@،2763@حبانوابن@@7
لدارقطنيوا1(،1866)لكبيرأا"

1/4 0 مردويهوابن4،لملأ/2والحاكمالرسالة،ط.(1524)والعلميةط.8

فيكما
4/6المنثور!الدر" .(763)والبغوي6،1



=@
@ئد@للف@@لعللفي@لجامع

النرمذي:وقال
صحيح!.حسنحديثعباسابنحديث9

4/15الأشرات!تحفةانطر:إ 31/3المسانيد"جامعو")6995(،4 1 9

7/4@المهرةولأإتحات2(،200) مأ.283)87

واهية:كلهاأخرىطرقمنالقصةهدهوردتوفد

فيكمامرثويهابنفأخرجه:
4/6المنثور!الدر" 6 1

بنعبادطريقمن

أنعباس:ابنعنعكرمة،عنوأيوب،الهذيىبكرأبيعنصهيب،

ألفت@فزيتم@الاية:هذهعلىفأتىبمكقماالنجمسورةقرأعيئاللهرسول

الغرانيقإنهنلسانه:علىالئيطانفألقى@@أكخركهأثالةومنؤةلآ@زد@

قبتئى....ثومآ@زسقناصمناللهفألزلالعلى.

فيالبخاريعنهقالهذاعباد
1

5/3الكبيرلاالتاريخ 2 لهلأا(:3)2

2/3@لاعتدالاميزانفيإالذهبيوفالتركوها،" أحد9:(1224)67

.@حديئهن@بالمديني:ابنوقالالقروكين،

فيحجرالنقالضعيف@فهوالهذيىبكرأبوفأما
التقريبه9

."الحديثمتروكأخبارقي":(8002)

لاتهف@هوكانإنوحتىالسختياني-فلعلهأيوب-وأما
يصح

منلأئهثعنه

فيحجرابنالحافظقالكماعنه،صهيببنعبادرواية
9

5الباريأفتح 5 8 /8

به.متفزدفهوعبادفحلمنهوإنماالسندإلىإضافتهولعل.(4740)عص

1هيهتفسيرهفيالطبريوأخرجه: 6والفكرط.(91 0 7 / 1 عالمط.6
محمدعنالكتب

قال:أبي،حدثنيقال:سعد،بن
عمي،

قال:

عنابي،
أله،

بالضعفاء.مسلسلوهذاعباس.ابنعن

محمد
سعدبن

محمدبن
فيحبانابنعهقالعطيقيبنالحسنبن

2"المجروحين" 7 9 يجوزلاعليها،يتابعلاأشياءيرويالحديئطمنكر2:9/

محمدله:يقالالذيوهوانفرد،إذابهالاحتجاج
إنماعطية،بنالحسنبن

5/3بغداثهتاريخفيإالخطيبوقالأخيمه،ابنهو 2 2
/3الغربط.وفي

2 ."الحديثفيلينألأكان:69



الانقطلحريال@مناوة@لل
-

لأالمجروحين،فيحبانابنعنهفالعطية،بنالحسنبنحسينوعمه

2 4 6 عليها،يتابعلاأثياءوغيرهالأعمت@عنيرويالحديث،منكر1:9/

الاحتجاحيجوزولاالموقوفات،وأسدالمراسيل،رفعوربمايقبهاكانكأثه

1/5@االاعدالميزادفيإالذهيوقالبخبرمه، 3 بنيحىضقفه":(1991)2

معبن

فيالبخاريعنهقالعطية،بنالحسن
@ا

2/2الكبير!التاريخ 8 6

(02 فيحبانابنوقال"،بذاكلي@4(:إ5
1/2@المجروحين" 3 منكر"4

أباهلأدمعأ،منهماأوأبيهمنأومهأحاثيظفيالبليةاثويفلاالحديث،

ووجبأمرهاشتبههنافمنأبيه،صروايتهوأكئرالحديث،فيبثيءلب@

تركهأ.

فيحنبلبنأحمدعهقالالعوفي،وعطية
"

1/2العلل،فيالجامع 0 1

فيحبانابنوقال"،الحديثضعيف@و:(1224)
1المجروحين!" 6 6 /2.

يروي
له.قيلفإفاالكلبي-أي:عنه-

من
أبوحدئنيفيقول:سهذا؟حذثث

يحلفلاالكليئ،بهأرادو)تماالخدري،سعيدأبايريدأتهفيتوهمونسعيد

التعجبجهةعلىإلاحديثهكتبة

مردويهوابنالطبريةوأخرجه
فيكما

4/6المنثور"الدر@ 6 1
طريقمن

عباس.ابنعنالعوفي،عطية

تقدم.كماضعيفوعطبةإسناد@يعرتولامعلقإسنادوهذا

مردويهابنوأخرجه:
فيكما

4/6المنثور"الدر@ا 6 1
الكلبي،طريقمن

عباس.ابنعنصالح،أبيعن

أبيابننقلهفيمامعينبنيحيىقالالكلبيئ،يهلأنضحيف.وهو

فيحانم
9

والتعديلالجرح
"7/13 6(121 30):"

ث@لي@الكلبي
وقالعأ،

كماالثرريسفيان
حدثتماالكلبي:لناقال9نفسه:المصدرلي

عنعني،

دا.تروهظلىكذبفهوعباس،ابنعنصالح،أبي

فيحبانابنوقال
2المجروحينأ" 5 3 /2-2 مذهبههذا)الكلبب:54



-

يللف@لئد@لعللفي@لجامع

وصفممافيالإغراقإلىيحتبمأنمناظهرفيه،الكذبووضوحالديئفي

ابنيرلمصالمحعوأبوالتفسير،فيعباسابنعنصالح،أبيعنيروي

سمعولاعباس
بعدالحرفإلاصالحأبيمنالكلبيسمعولاشبنا،منه

لحرشا.ا

فيكمامردويهابنوأخرجه:
4/6المنئور!الدر9 6 1

سليمانطريقمن

عمنالتيمي،
حثث@،

عباس.ابنعن

ئسئم.لممنفيهةضعيفوهو
مرسلة.كلهااخرىطرقمنالقصةورودت

6والفكرط.(19155)تفسيرهفيالطبريأخرحه: 0 3 / 1 عالمط.6
محمدعنمصنر،أبيطريقمنالكتب

قي@بنومحمدالقرظيكعببن

أنيومئذفتمنىأهله،كثيرقريث@أنليةمننابدي@يماللهرسولجلسقالا:

مح@بنا@نخر"عليه:تعالىاللهفأنزلعه،لمحينفرواشيءاللهمنيأتيهلا

@لتافةومزةوأفئئألقتث@نزيتمبلغ:@زحتىاللهرسولفقرأها@@

ئمفاعتهناندالعلى،الغرانيقتلككلمتين:اليطانعليهألقى@ألا@خركا@

معشر-أبوفيهاإرسالهاعلىزيادةالروايةفهذهالقصة،بها...فتكلملترتجى

8/1الكبير(التاريخفيإالبخاريعنهقالالرحمن-عبدبننجيحوهو 1

الذهبيعنهمانقلهفيماوالنسائيثاودأبووقالالحديط،منكر:(2397)

@

ي
9

ص@ير
4النلاء"أعلام 37 فيحجرابنوقالضعي@ه،7:9/

@التقريب"

1يلاهتفسيرهفيالطبريوأخرجه: 16/6والفكرط.(91 0 عالمط.4
محمدطريقمنالك@

محمدعنزياد،بنيزيدعنإسحاق،بن
كعببن

يرىماعليهوشقعهقومهتوليرزاللهرسولرأىلماقال:وحده،الفرظي

القصة.وذكرباعدتهم...من

محمدفبهاإرسالهاعنفضلأ
عنهفاليسار-ابنوهوإسحاق-بن

أحمد
فيحاتمأبيابننقلهفيماحنبلبن

9

2"والتعديلالجرح 6 2 /7

فيحبانابنوقالجدأ"،التدلي@كثير1(:إ870)
7/383:9الئقالته"

اتماد



الانقطمعر@الشافى:علل
=

قبلمنرواينهفيالمناكيرفوقعالضعفاء،علىيدل@كانلأتهأتى.ماأتى

أ

والفكرط.(19161)تفسيرهفيالطبري
6 0 8 / 16-6 0 9

الكتعالمط.
بنالرحمنعبدبنبكرأبوقال:شهابابنطريقمن

فلما@مى@يمادآفخر"عليهم:قرأبمكةوهويتاللهرسرلأنالحارث:

شفاعتهنإنقال:@@الااخرئتثافةونؤةرآرزى@الفتنغ@لربلغ:

كحي@....اللهرسولوساترتجى

ثقةتابعيالرحمنعبدبنبكروأبو
(1)

مرسل.وحديث@

1كئير":ابنلأتفسيرفيكماحاتمأبيابنوأخرجه: 2 8 طريقمن2

بنموسى
عقة،

قال:الرحمن-عبدبنبكرأبايذكرولمشهاب-ابنعن

يذكر@لهتناالرجلهذاكانلويقولون:المشركونوكانالنجم،سورةانزلت

وأصحابه....أقررناهبخير

فيالبيهقيوأخرجه:
فيكما@الدلائل"

4/6المنثور"الدر9 6 2
من

هنافيكرنشهاب.ابنيذكرولمنفسه،السالقباللفظعقبفبنموسىطريق

يخه.مضطرباموسىويكونمعضلا

16/6والفكرط.(19157)تفسيرهفيالطبر@وأخرجه: 0 عالمط.6

هند،أبيبنداودطريقمنالكتب
قرل@قالتقال:العالية،أبيعن

بنيعدجلساؤكإتما@ث@:اللهلرسول
بنيومولىفلان

القصة.فلان...

تفسيرهفيوالطبري)5491(،تفسيرهفيالرزاقعبدوأخرجه:

والفكرط.(16791)
62 / عنمعمر،طريقمنالكتبعالمط.116

قتادة:

يعيبلاأنيتمنىكانغيه@الثبيئأن
فيالشيطانفألقىالمشركين،@لهةالله

الغرانيقاثهادلترتجى،ئمفاعتها@)نتدعى،التيالالهةإنفقال:أمنيته،

فنسخالعلى
معمرروايةفمانإرساله،علىوهذااياته....وأحكمفلث،الله

عن
فبها.متكلمفادة

7يلادالنفربط(1) 97).



-

@ئدث@لف@العللمي@لجامع

سعدابنوأخرجه:
لي

1الطبقاشه" 6 0 / 1
محمدعن

عنعمر،بن

بنيونس
محمد

ب@
أبيه.عنالظفري،فضالة

اللهعبدبنالمطلبعنزيد،بنكيروعن
رأىقالا:حنطب،بن

عليئينزللاليته"ةفقالفتمنىخاليأفجلم@عم@كقأفومهمن@اللهرسول

عنيينفرهمشيء
منمماوثنوامنهمودناقومهجمفهاللهرسولوقارب"،

0فجلس 0 القصة.0

محمدفيهاإرسالهاعلىالروايةهذه
الأسلميءواقدابنوهوعمر-بن

عنهقال
فيحانمأبيابننقلهفيمامعينب@بحيى

"

2"والتعدي@الجرح 7 /8

البخاريوقالعا،بثيلب@الواقديالوافدي،حديثبكتبلا":(92)

فيعدياب@عنهمانفلفيماوالنسائي
"

الحديف.متروك"ك@184:لاالكامل

6والفكرط.(19160)تفسيرهيرالطبريوعتقه 0 8 / 1 عالمط.6
منقملدثومآ@زسباصمنقوله:فييقولالضحاكعنعبيد،طريقمنالكتب

@لهةفيعليهاللهأنزلبمكةوهولح@لى@اللهنبيإنالاية:لبئ،رلازسول

ها،تردي@ويكثروالعزى،اللاتيتلوفجعلالعرب،
مكةاهلوسمع

اللهنبي

بذلك....ففرحوايذكر@لهتهم

معلققعفهيإرسالهاعلىعلاوة
فيوأولهفيالاسنادأصابفالانقطع

آخره.

فيالطبرانيواخرجه:
أبيعنلهيعة،ابنطريقمن(83اللاالكبيرا"

ةالمرالحبثةأرضإلىحرجواالذيئوتسميةقال:عروفعنالأسود،

سجودمنفعجبواالصسلمونفأمافيها:ودكرمطولة-القصةوذكرالأولى...

ألقىالذيسمعواالمسلمونيكنولميقين،ولاإيمانغيرمنالمشركين
المشركين.ألسنةعلىالشيطان

فيالهيئميقال
9

وفيهمرسلا،الطبرانيرواه":7/72الزواثد"مجمع

هذايحتملولالهيعةابن
@الهبعةابنمن

لأئهالكلام.هداالهيثميقالداثماغير@ولاهدالهيعة-اسصيحن@ل-لابل(1)
يحسن=



الانقطلحر@النا،:محلل
=

فيكماحاتمأبيابنوأخرجه:
4/6المنئورأالدر" 63

الستي،عن

ةقال
@فريغ@ةقالإذيقرأ،هوفبينماليصليالمسجدإلىع@النبيئخرج

تلكفقال:لسانهعلىالشيطانالفى@ألا"خرئ@لافةومزةلآلمرىألنت

العلى....الغرانيق

ا/الاعتدالهدميزانانظر:فيه.تكلمواالسدقيفإنإرسالهعلىوهذا

2 3 6(079).

فيكماحميدبنعبدوأخرجه:
4/6المنثور"الدردا 6 4

عكرمفعن

ذات@اللهرسولقرأقال:

أكزئانافةوشؤةل@آلرئلنت@فزينم@يوبم:

علىالشيطانفألقى@ضيزى@فسةلمناتمكالأنئوله@لت@رأئلاص

الغرانيق..فيإذنتلكلمج@.اللهرسوللسان

فيكماحميدبنعبدوأخرجه:
6المنثور@4/الدر9 6 1

طريقمن

ذكرإنالمشركون:فقالجمرواللهرسولقامقال:صالح،أبيعنالسدي،

@نفزدألتت@لريغأمنته:فيالشيطانفألقىبخير،إلههفكرنابخيرآلهتنا

شفاعتهن....و)نالعلى،الغرانيقلفيإثهن@@الأحركهأئالةونوة

فيححرابنقال
"

الباريفتح
"5 5 8 04)عقب8/ لافلكفإن4(:إ7

ماعمدأالقرانفييزيدأنع@تعليهيستحيللأنهةظاهرهعلىحملهيجوز

عصمتم@.لمكانالتوجدمنجاءلمامعايرأكانإذاسهوأوكذافه،لي@

تصح.ولمالقصة،صحتإنهذاتلت:

فيالمباركفورينقلهكماالكرمانيوقال
3/1الأحوذعهتحفة" 67:

فيالشيطانإلفاءبسببنلكأنمنقيل-وما9
لا@رو-اللهرسولقرا@أثناء

نقلأإ.ولاعقلألهصحة

صجفةلهيعةابرروايةأنوالصحيحمنا،كماسكرأجاهماإلامطلقالهيعةلاس

الصا@لةروايةلينفلصفيفرقولابه،يشربستوبعإلا@نامطلقا
غيرمم.وبي@

لأتهوفلث
أوهامألهوحدتوفدنجريحصعلىالجهور@تنممفرأ،جرحأحرح

المبا@لةروايةمنخىكنبرة



-

الالف@الد@لعلل@لجامعلحي

فيحجرابننقلهفيماعياضالقاضيوقال
"

5"الباريفتح 5 8 عقيب8/

أحديخرجهلمالحديثداهذا:(4740)
بسندثقةرواهولاالصحة،أهلمن

معمتصل،سليم
ومن)سناده..وانقطاعرواياته،واضطرابنقلته،صعف

القصةهذهعهحملت
أحديسندهالموالمفسرينالتابعينص

رفعهاولامنهم،

البزاربينوقدقال:واهية،ضعيفةدلكفيعنهمالطرقوأكئرصا@،إلى
معجبيربنسعيدعنئر،أبيطريقإلاذكرهيجورطريقمنيعرفلاأئه

ضعفمه.لقوةعهالروايةتجورفلاالكلبيئوأماوصله،فيوقعالذيالثك

فيالمباركفورينقلهفيماأيضاوقال
3/1الأحوفي!تحفة" الواما:67

ما
ماذلكسببأنوالمفسرون-الأجاريونيرويه

لسانعلىجرى

منعحيراللهرسول
لافباطلالنجم-سورةفيالمشركينالهةعلىالئناء

يصح

لاشيءفيه
تعالىاللهغيرإلهمدحلأنةالعقلجهةمنولاالقلجهةمن

ال@ئميطانيقولهأنولاك@ح@،ال@هرسوللسانإلىفلكلسبةبصحولاكفر،

."ذلثعلىاليطانتسليطيصحولالسانه،على

لناإن":12/82تفسيره@يالقرطبيفيما@قلهأيصأوقال
الكلامفي

أحدهما:مأخذيف:الحديثهذامشكلعلى
علىوالثاني:أصله،توهينفي

تسليمه.

أحديخرجهلمالحديطهذاأنفيكفيكالأول:المأخذأما
أهلمن

وبمنلهبهأولعو)نماثنقةمنصلسليمصحيحبسندرواهولاالصحة،

كلالصحفمنوالمتلقفونغريب،بكلالمولعوفىوالمؤرخونالمفسرون

وسفيم.صحيح

وقدصح.لوالحديثتسليمعلىمبنيئفهوالثاني:المأخذوأما

اللهأعاذنا
صحقط.من

3تفسيرهفيعطيةابنوقال 0 5 / 1 1و:الفكرط.0 3 1 ابنط.8

هذهفيهالذيالحديث-وهذام:حش
التفسيركتبفيوقع

مشهور!.مصنفعلمي-فيذكره-ولاومسلمالبخارييدخلهولمونحوها،

نقلهفيماخزيمةابنوقال
3/4القديرألأفتحفيالثوكاني هذهإن62:9



الانقطعناو:ري@ملل
=

1تفسيره:فيكثيرابنوقالالزنادقتا،وضعمنالقصة 2 منولكنها":82

مسدةأرهاولممرسلة،كلهاطرق
أعلمأ.واللهصحيح،وجهمن

فيقالحجرابنالحافظآنإلاالقصة،هذهصحةعدميؤكدفالكل

9

الفتح
8/5عقب" 5 8(04 سوىوكلهاواحد،ذلثفيكلهمداومعناهم.(74

أنعلىتدلالطرقكثرةلكنمنقطع.دالاصعيفإماجبيربنسعيدطريق

"ةوقالأصلأ!.للقصة

وحميع
إذاالطرقنف@القواعد،علىيتمئىلاذلث

أصلأ".لهاأنعلىذلكللمخارجهاوتبايتكثرت

جامععلىتعليقهفين@ن@شاكرمحمدأحمدالكبيرالعلامةتعقبهوقد

2/4الترمذي 6 عالمولكلله،نرضاهلاخطأفلكفيأخطأداوقدبقوله.5

عن@صا.اللهعفازلة

المكدوبةالقصةهدهعلىحكمواالذينالعلماءفمنفكرماعلىزياثة

فيالعربيابنةبالوضع
فيالرازيوالمخر7،5-2/73"القرآنأحكام"

6/9تفسيره فيوالعيني31-97،1
القاريعمدة"

.91/61لأ

وتقدمبطلانها،وبيانالفصةهدهنقدفيالعلمأهلكلامتقدملقول:

أوهامنسجمنالأسانيدهذهوأنضعيفة،كلهاالموصولةالأسانيدأنأيضآ

فيغايةئهااإلامرسلةأسانيدثلاثلناطهرتفلدومقابلالرواة،بعص

بنالرحم@عبدبنبكروابيجبير،بنسعيدطريقوهيمرسليها،إلىالقرة

القبولألسامبعضمنهاانطلقتالثلاثةالأسانيدفهذهالعالية.وآبيالحارث،

ذاف@التابعي@،كبارمنسعيدأوأنجبير،بنسعيدإلىالإسنادصحةباعتار

المدخلهذاأنوأظنأصل،للقصةصارالأخرىالمرسلةالطرقإليهانضمت

للقصةأنعلىيدلالطرقكثرةفقال:!..الحافظعلىبهذخلالذي

تصحيحها،لبلذيكانلماإسنادبألفالقصةهذهرويتلوولكناصلأ!.

فيثلائةخمسة:الصحيحالحديثشروطأنغلمفقد
مشتركانواثنانالسد

بين
يجوزمالنعلممتنهادرسناصحيحفالأسانيداستوتفإفاوالمتن،السند

يمدحأنجزسأالمستحيلومنمستحبل،هوومايجوز،لاومامنها

فلثيكونويهففريث@،@لهةالإلهية-بالتأييداتالمؤيدوهوكط-اللهرسول



-

@لفعائد@@لعللفيالجامع

وفوعهأفيجوزب@،بعثتهقبلالأصناملتلكالالتفاتمجردمنربهعصمهوفد

هكذامثلفي

أتحواالقصةهذهناقمئواالذينالعلموأهلالبعثة؟!بعدوفبم

مافأفرغواآخر.وآنقصوأجانبا،
الغرانيقلأتلكعبارة:لإبطالوسعهمفي

مناخرلجانبالنقدنفسلهميكنلمولكنلا،العلى..
جاءفقدالقصة،هذه

قرلر،الهةفيشيءعليهينزللاأنتمنىيسحدهالنبيأنمنها:كيرةطرقفي

نقلانعداممعحصوصأكسح@؟البيئلأمنيةالقصةهذهمرسلوعرفاينفمن

علىاخردلي@فهذاصدره،فيجاشبماالتصريحركالنبيئعنرف@الصحابة

مجتمعةالأمورفهذهالقصة.هذهبطلان
تصريحمع

تجحلنابطلانهاالأئمة

الصوابنبينأنالمناقثةهذهخاتمةفيبدولالبطلانها،مطمئنين-نحكم-

16/6تفسيرهفيالطبريأخرجفقدالاي.هذهتفسيرفي 09-6 1 عالمط.0
إذايقول:@قنتتم@فئألشيطنفىآنصق@دا"ةقولهعباسابنعنالكتب

هوالطريقهذاأننحللنهالطبريلينثمحديثه.فيالشيطانألقىحث

16/6فيقالإذالصواب 16 القولوهذا"الأخير:التفسيرعقب-11

ئل@هيحمثزآلشحطنيققىما@لكثينمخقوله:بدلالةالكلامبنأويلأشبه

شكلايحكمها،أثهئناؤهجلاللهأخبرالتيالآياتلأنذلك،علىميلتص،

اللهأخبرماهواليطانفيهألقىالذيأنبذلكفمعلومتنزيله،آياتأنها

أتهفكرهتعالى
منه.فلثبنسخهأحكمهثموأبطله،مهذلك@سخ

تلاإذاإلانبيولارسولمنقبلكمنأرسلناوماإذن:الكلامفتأويل

وقرأهتلاهالذياللهكتابفيالشيطانألقىوتكلم،حثآووقرأ،اللهكا@
تعالى:بقول@ثيطن،يفقى@مادنه@@ينسحوتكلم،حدثالذيحدبثهفيأو

ويبطلهنبيهلسانعلىذلكمنالشيطانينقيمااللةئدهب

9سماها:قيمةرسالةالالانيالدينناصرمحمدوللشيخ
المجانيقنصب

داالغرانيققصةلشف

فلتراجع.

فرولبعضهموقد@خطأببطلافيشهدومتنهمرسلأر@يومما@

وكيره،الأوزاعيقال:عياش،بنإسماعيلروىمامو@ولا:

ولدقال:الخطاب،بنكمرعنالمسيب،بنسعيدعنالزهري،عن



لانقطعار@شاو:@لل
=

سلمةأملأخي
:@البمفقالالوليد،فسقوهغلام@التبيئزوج

"
الوليد،له:يقالربئالأقةهذهفيليكونق@نتكم،فر@بأسماءسمبتموه

لقو@اافرعونمنالأمةهذهعلىشزلهو

1أحمدأخرجه: 8 /66"دمثق@اتاريخفيعساكرأبنطريقهومن1،/

2 فيالحوزيواب@3،7
1/5"الموضوعاتدا 81

(033)والفكرط.2/64و

السلفأضواءط.لم@67)و
عياش،بنإسماعيلعنالمغيرة،أبيطريقمن

المذكور.لإسنادبا

فيحجرابنوأخرجه
2المسددلا:القول@ا بنسليمانطريرمن2

به.إسماعيل،صالرحمن،عبد

روايئهعليهانئقدتاإش@عإشلناسماعيلدالصحة،ظاهرهإسنادهذا

هناوروايتهالثاميين،يخرعن
شاميئ.فإتهمعروفهووكماالاوراعيعن

لاالحدي@فإنتقدم،مماالرغموعلى
علل.بعدةمعلولوهويصح،

فيعليهاختلفقدإسحاعيلفإن
تقدمفكماالحديثهذا

جعلههناأته

من
ز@.عمرمسند

8@االباحث@غيةفياكمامسندهفيالحارثوأخرجه: طريقمن(3.

مرسلا.المسيببنسعيدعنجعلهئهاإلاعنهإسماعيل،أبيبنإسماعيل

الرواية.هذهإرسالعلىتوبعوقد

فيالفسوئأخرحه:فقد
والتاريخالمعرفة"

"3/3 49-3 5،0
ومن

6/5النبو@ا(@ادلائلديالببهقيئطريقه في@ساكروابن0،5
"

دمسقتاريخ
"

2 3 6 / 66-2 37
عن

بنمحمد
خالد

بنالوليدعناسمكسكي،العباسب@

حدثناقال:مسلم،
(2)

عنالزهرفي،شهابابنعنالأ@زاعيئ،عمروأبو

فذكره.سلمة...أملأخيولدقال:المسيب،بنسعيد

تصح،لاالمتابعةهذهأنإلا
بنمحمدلضعف

عنالراويخالد

أحمدروايةلفظ(1)

(2)
والتاريح!دالصرلحةمىالمطرعدي

@

حدننب
@



-

@لف@مد@لعللفي@لجامع

فيحاتمأبيابننقلففدمسلم،بنالوليد
"

3والتعديل!الجرح 2 7 /7

.@يكذب..@اكانقال:اثهأبيهعن(1340)

زياد.بنهقلأيضاوتابحه

فيعساكرابنأخرجه:@قد
9

دمئقتاريخ
"2 37 / 6 هقل،طريقمن6

المسيب.بنسعيدعنالزهرفي،عنالأوزافي،عن

بكر.بنبثروتابعه

فيالبيهقيفأخرجه:
6/5@الدلائلدا فيعساكروابن0،5

"

تاريخ
2"دمئق 37 / 6 قال:الأصزاعيئ،حدثنيةقالبكر،بنبسرطريقمن6

المسيب.لنسعيدقال:الزهرئ،

حسنمرسلدمذاعقبه:الببهقيقال
".

محمدايصاوتابعه
كير.بن

فيعساكرابناخرجه:لقد
"

2لاثمثقتاريخ 37 / 6 محمدطريقمن6
بن

به.الزهري،عنالأوزاعي،عنكثير،

ابنفقالصرثصالحديثهذاإعلالإلىالعلمأهلبعضف@بوقد

فيحبان
1/1"المجروحبندا اللهرسوذقالماباطل،خبزوهذا25:9

منهوولارواه،الزهريولابه،حذثسعيذولارواه،عمرولاهذا،

(1)

فيالدارقطنيوقالالإسناد@،بهذاالأ@زاعيحديث
دا

2/1"العلل 5 9(186):

"
عنالأصزافي،عنعياش،بنإسماعيلفرواهعه،واختلفالأوزاعىيرويه

عنيرويهوغيرهعمر،عنالمسيب،ابنعنالزهرفي،
يذكرولالأصزافي،ا

فيالجوزيابنوقال@،الصوابوهوعمر،عنثيه
@الموضوعات"

عقب

فيعليهأدخلقدالحديثهذا@افلعلةحبانابنكلامنقلهعقب(330)
أحمدقالمختلط،وهورواهوقدكبر@

عنيرويإسماعيلكانحنبل:بن

ئهاالأصزاعيعنالرواياتبعضفيرأيتدالوقدأيضا:وقال@ضربكل

(1)
منالمطوع@ي

أ

المحررحين!

(330)

"
عن

منلتصويبراحطا،"
2ىا/"لموضوعاتا@



الانقطعرالشاكملل
-

عنالزهرفيسألتقال:
يزيد،بنالوليداستخلفإنفقال.الحديث@هدا

صنبعيدةالروايةالوهذهأيضأ:وقالالملكإ،عبدبنالوليدفهووالا

منبهذاأولىيزيدبنوالوليدالحدلصثبوتعلى@لتصحتولوالصحة،

اسمهكانوقدبالعنادمبارزأبالإلحادمثهورأكانلأثهثالملكعبدابن

فيالذهبىوقالالوليد"فرعون
5/37السيرا" والهقلالوليدالرواهة1

عنوجماعة،
."عمر..ذكرواومافأرسلوهلأوزاعي،ا

فيحبانابنحجرابنالحافظتعقبوقدةتلث
2المسددإ:القول" 0

الحا@ظأصابوقدالحديثلهذاإعلالهفي
فيوجانبهإليهن@بمابحضفي

برهانلاددعوىباطل!:إته"حبان:اسلقوللقلهعقبفقولهالاخر،بعضه

لأعليها...

الطريق.هذاعلىالكلامنهابةفيالدليعببانسياتي

9قوله:حباناب@إلىنسبهماأما
مافيهالكلامهذاواختلط!حفظهتغير

فيكلامهنصوهذاالاختلاط،إلىينسبهلمحبانابنأنوذل@فيه.
1"المجروحينإ 2 5 خلطالغرباءحديتمنالكبرعلىحفظوما1:إ.../

"،ليه...
يعني:

حذثإفاسيمالاحفظه،ساءكرحينماأته
فإنالغرباءعن

كلامه.منهومستنبطأخطاءكماله

"قوله:وأما

عنالمتقدموحديتهالوصف،بهذاإسماعيلكونومع

يهعمربذكرانفرداثمادالجوزي،وابنحادابنقالكمابهينفردفلمشافي

خاصة

انفراد.ولكثهنسبيأالانفراديكونقد3الفرادأيعدألاوهذا

فلك...علىيتفقوالمعنهالرواةأنعلى"قوله:فيوأيضا

حفظهيضبطلمإسماعيلأنالظاهرلأنةللحديثإعلالأيضأهذا

عنه.الرواةاختلاتذلكعلىوالدلي@شامي،هوالذيالأ@زافيعنحتى

افيالأوزعنرواهفقدالأ@زافيعنإسماعيلتابعمنواما"وقرله:

(1)
دي

@بالعباد@.ةالسل@أضياءط.

الرليدإ.فرعوناسمالوكانالفكر.ط.فيوجاء(867)عفهلانحوتالوكدا(2)



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

كاتبزيادبنوالهقلالتنيسي،بكرلنوبثرالدمقي،مسلمبنالولدأيضا

."عمر...فيهيذكروافلمأرسلوهلكنهمكئيربنومحمدالأوزافي،

فكيفأولى،لكانلإسماعيلالمخالفةسبيلعلىنكرهمفكل@أتهولو

أولثكبأننحكمثملوصلهراوعهوينفردمرسلا،الحديطالرواةهؤلاءيذكر

هذالبعض؟بعضهممتابع
نظر@يهكلام

قدوالحدبث
الطريق.هذاغيرمنروي

4/4الحاكمةفأخرجه 9 محمدأخبرنيقال:4
الحسن،بنالمؤملبن

سالفضلحدثناقال:
محمد

بنئعيمحدثناقال.المسيب،بن
قال:حقا@

عنالمسيب،ابنعنالزهري،عنالأوزافي،عنمسلم،بنالوليدحدئنا

فلكفذكرالوليد،فسموهكلائمسلمةأئملأخيولدقال:ل@بعطهريرةأبي

الأمةهذهفيلبكوننفر@مننكم،باساميالسمينميهفقال:@،اللهلرسول

الأمةهذهعلىضزهوالوليد،له:يفاذرجل
قالتومما.علىفرعونمن

الملك.عبدبنفالوليد@الاهو،فهويزيدبنالوليداستخلفإنالزهرئ.

ثميخرجاطولمالثيخينشرطعلىصحيححديطداهذاالحاكم:قال

يزيد.ابنهذاالوليدكونالحاكمرجح

قالضذوف،سببتهريرةأبيوزيالةشاذالإسنادبهذافالحديث

فيالسيوطي
1/1المصنوعقهاللآلئ@@ حمادبنسعيمرواية":10

الولبدعن

منأوالثوخأحدمنيكونأنإمافيهوالوهمشادما.فيههربرةابيبذكر

بننعيمرواهالحديثأنالحاكمروايةشذوذعلىيدلوالذي@فسصالحاكم

عنالزهري،عنمسلم،بنالوليدحدثاقال:(325)داالمنن"كتابهفيحماد

مرسلا.قالالمسي@،ابن

قلت:
فيالئسائيئعنهقالفقدفيميتكلمحمادبنلعيم

الضعفاء@ا

/4"لاعتدالا@اميزافىفيالذهببوقاللما،ضعيف":(58لالأوالمتروكون

2 6 ئحلت@ونقلحديث@اا،فيليىعلىالاعلامالأئمةأحد@اة7
ن@:يوابنعن

لكلامهالماقنةبمهوسنأني(1)



الانقطلعلالمشاو:علل
=

عنمناكيرأحاديثصروىالحديث،يفهموكان
افقالط

الوهم،منساخهيبر@كتابهفيللحديثحمادبننعيمتخريجأنغير

@لكفيالوهميكونوقد
بنالفضلتلميدهس

محمد.

سعيد.عنالمرسلالطريقإلىالحديثبذلثفعاد

بغيرأعلالحديثولكنالمرسل،الطريقالصوابأنيتبينتقدمومما

خالفكلنالأوزاقيأنوذلثنلث.
نهأوثقمومن

الزهرفيفي

الزهري،عنمعمر،عن(172)أماليهفيالرزاقعبدأخرجه:فقد

فدكره.سلمة...أملأخيولدقال:

لحظةنترانلمومعمر()الأوزاعيالراويينحالفينظرنافإدا
ير

روايةفيئكئموقدخاصة.الزهريحديتفيكعبهلحلومعمر.روايةترجيح

فيرجبابنلقلفقدالزهرفي،عنالأصزافي
"

الترمذيعللفرح
وو2/4"

معيناب@عنعترط.
كتاباخذبذاك،لي@الزهرفيفيالالأوزاعنقال:أته

2/4فيونقل@ا@الزبيديمنالزهري 8 قال:أنهالحوزجانيعنعترط.2

"التهذبداتهذبفيحجرابنونقل"،الزهريعنيهمفربماالأوزاعيفأماإ

6/2 1 7
الزهرفيعنروايتهوفيئت،ثقةوالأ@زاعن"قال:أتهيعقوبعن

شيءلما.خاصة

تقدموكمافإتهالزهريعنروايتهوضعفالأ@زاعيحالوعلى
اختلف

فيعليه
صتارة@حعلهالحديثهذا

منوتارةعمر،مسند
هريرة،أبيمسند

ليستعمر@هحديتعلةولكنالمسيب،بنسعيدمراسيلمنيجعلهوتارة

ولمعنهأختلفالأوزاعيإننقول.لذلثهريرفأبيطريقعلةوكذامنه،

لكنهيخصيختلف
علىيدلوالديالإسنا@فيالمسيببنسحيدذكرفيوهم

الزهري.مراسيلمنفجعلهرواهمعمرأأنفلك

7يلاالنقريب@في@قالليصالقولحجرابناسافطوشصا@@ 1 جطئصدوق.@6

كن@رأ!

كماالحلمأملعددصفلكعلىنصوفدخاصفالزمريفيضحيفوالأصزاعي(2)

شاتي.



-

@ئد@للف@العللفيالجامع

قلت:
الراجحانيتبينالمختلفينالراويينلحالالبيانهذاخلالمن

أعلم.واللهمعمر،طريق

رويوقد
الوجه.هذاغيرمنمتصلاالحديثهذا

افأحرجه.
66/2لمامشق@@اتاريخفيعساكرب@ 37-2 3 ناأنجرقال:8

أخبرناقال:ثر،بنسهلأخبرناقال:الحسن،أبيلنالرحمنعدألو

محمدأخبرناقال:أحمد،لنميربنعلي
أبوةقالالذهلي،أحمدلن

أحمد
سلمةحدئناقال:حميد،ابنحدثناقال:عبدوس،بن

الفضل،بن
محمدقال:

محمدصإسحاق،بن
لنعمروبن

عطاء،
بتزيبعن

سلمق@أم
@لمنغلائموعديبمح@النبيئعليئدخلقالت:سلمة،أمأمهاعن

فقالالوليد،هذاقالت:به@اسلمةالمياهذاالهن@ال:الوليد،اسمهةافي

@لامةهلهفيسيكونتهف@غبزوا@سمم!حنانا،@لوليدقد@تخذتمالنبى@:ا

الويد".له:يقالنرعون

الذهبي.عنهقالالذهليمحمدضعيف،إسنادهذا
@@

بنوسلمةشيخ

المناكير"بعضحديئهةالبخاريعنهقالالفضل،
(2)

هذاصولعل

أحدألأنمناكيرح!
منيجعلهلمالرواةمن

إسحاقبنومحمدسلمة.أممسند

فيالذهبيذكروقدعنعن.وقدمدل@،
"

اتاريخ
لإسلام

سنة)حوادث2مه:(3)"

1 محمددالرواهعقبه:وقالالسند،هذا(30
حمادعنسلام،بن

فذكرسلمةبن

منقطعأ".نحوه
حمادقولمنمنصوصأالحديثأنيعني:

أعلم.واللهسلمة،بن

المرسل:@لحدبتحكم

اشهرهاكثيرةأقوالعلىدالمرسلالاحتجاجفيالعلمأهلاختلف
رئيسة.أقوالثلاثة

فيأيضاوفكره)0821(،المحذثن!طقات"(1)
@

عه.وسكت)6823(،المقتنى!

2/1الاعقلاله@ميزادالظر:(2) 5عوادبئط.فيمو(3).92 4 9 /3.

فيحجرابنالحافطأوصلهاللأ
5الكشا" 4 6 / 2-5 5 2

3و بتحققى@لى23-328
فولأ.عرنلانه



الانقطلحر@شا،:محلل
-

ماوهذاحخة.بهنقوملاضعيف،المرسلالحديثإنالأول:@لقول

المحذثينجمهورإليهفمب

وفي
مقدمة

الرواياتمنوالمرسل9تعالى:اللهرحمهمسلم-صحيح

ابنعنهونقلهبحخقهلي@بالأخبار،العلمأهلوقولقولنا،أعلفي

بضعفه،والحكمبال@رسل،الاحتجاجسقوطمنذكرناهوما"قال:الصلاح،

فيتداولوهوقدالأثر،ونقادالحديط،حفاظجماعةآراءعليهاستقرالذيهو

تصانيفهم
"

يكونقدإذعنها،الحديثالمرسلروىالتيالوساطةجهالةوحختهم:

وقدثقق@يكونقدالئاني:الاحتمالوعلىتابحيأ.يكونوقدصحابيا،الساقط

البغدادي:الخطيبقالثقة،غيريكون
"

العملفرضسقوطنختاره:والذ@

الحديثإرسالأندلث.علىيدلوالذيمقبول،غيرالمرسلوأنبالمرسل،

بيناوقدسعينه،الجهلمعبعدالتهالعلمويستحيلراوله،بعينالجهلالىيؤس

كونهكذل@فوجبعدالته،عرفتممنإلاالخبرقبوليجوزلاائهقبلمن

العمليجبلميعدله،فلمأرسل؟عفنسئللوالحدلنف@وأيضامقبول،عير

العدالةمعروتيكنلمإذابخبره،
ابتدأإفاحالهوكذلثغير@جهةمن

لأئهةوتعديلهذكره،عنالأمساك
جبفوله،معدلغيرنكرهعنالإمساكمع

عهاالخبريقبللاأن

وائما"المردود:نوعيرالمرسلفكرأدبعدحجرابنالحافظوقال

يكونآنيحتمللأنهالمحدوت،بحالللجهلالمردود.قسمفيذكر

و)51(،-(1)الالمراملامفدمةالطر.لا(
عيأللاتوصث@3،الكفايق@.1

1الحديشه. 3 0

"التحصيلحامعو@4،9الخلاصة!.و"بتحققي،
0

المجرر"4،8

4/4المحيطه 1/2رالتذكرقهاقبصرةشرحو@0،4 0 6
علهمأختصارو@بتحقيقي،

الحلإلب@:
1 1 1/1الراوي،ندربو"لنحقيفي،6 2الق@1/والن@ح6،2 4 5

1ةالحديشهعلمأنلا"ا@حرمة.(31 3 0

ديكتيرالنعنهونقلهلتحقيقي،
علوماختصار"

1ةالحدينه 1 لنحفيفي.6
3لالكمايقا(4) 87



=

@ثد@للف@@لعللفي@لجامع

ضعبفأ،يكونأنيحتملالثانيوعلىتابعيا،يكونأنويحتلصحابيأ،

صحابي،عنحمليكونأنيحتملالثانيوعلىنففيكودأنويحتمل

السابق،الاحتمالفيحودالثانيوعلىاخر،تابعيعنحملبكونأنويحتمل

ستقمافإلىبالاستقراء،و)قاله،نهايةلامافإلىالعقلي،بالتجويزإئاويتعدد

بحضعنالتابعينبعضروايةمنؤجدماأكثروهوسبعة،أو
@ا

ثرطغيرهم،دونالابعينكبارمنالمرمليقبل@لثاني:@لقول

الحديث:فيالاعتارأفاالمرسل.والراويالمرسل،الحديطفيالاعتبار

مسندايروىأنأمور.أربحةمنبواحديعتضدأنفهو
ئروىأواخر،وجهمن

نعددعلىذلثفيدكالأول،شيوخعنيأخذلمآخرراوعنبمعناهمرسلا

أهلأكثربهقاليكوناوالصحابة،بعضقوليوافقهأوالحديث،مخرج

العلم

روىمنسمىإذاالراوييكونفأنالمرسل:الراويفيالاعتباروأتا

عنهمرغوبأولامجهولا،يسئملمعنه

رالأموهذهوجدتفإذاالروابة.في

الثافعيالإمامقولوهوبه.يخحتخحديثه،مخرجصحةعلىدلالةكانت
ئقة.راويهكانإفابهويحتبئالمرسليقبل@لثالث:@لقول

أحمدعنوروايةومالك،حنيفة،أبيقولوهو

والاتصاللاتصال،اشرطفقدالمرسللأنالأول،هوالصحبحو@لقول

لأنوالثاني،الأولالقولبينفرقهاكولي@الحديث،صحةفيرئيقشرظ

الديدالضعيفمنلي@المرسلأنعلىصقونالاولالقولأصحا@
للقولبنافيلي@الئانيفالقولوالشواهد،بالمتابعاتيتقوىبلالضعف،

(1)@
.63الظر!:@رهة

(1270)-(12لكلألةالرساالا(2)
أصولديلإحكاموالا3،لههلكثايةا.او@شحقبقي،

2/1الأحكام، 1الحديشاعلمأنلامعرفةر@1،2 3 0
0

ودجامعلتحقيقى،
4/1المحيط!البحروإ3،9التحصيل!: 3@

3السرحسياأصول1انظر(3) 6 1 1المعيشاو@فتح1،/ 5 7 / وا/642الحلية،ط1
ا.ماا/"الراويتدريبوإالخضير،ط.



الانقطمر@شاوعلل
-

قسيمآإياهجعلناوسبالتابعين،بكبارخصهالثافعيأنالفرقأنإلاالأول،

هذاوغذالرائع،التفصيلبهذافصلهمننجدلمأئناةالأولللقول
مائرمن

وجعلبالمباشرة،تدركلأحاثيثاتقويةقضيةأنعلىزيادةالثافعي،لاماما

يتورعكئيفقاعدةتحتفلك
الخاصف@حالتهحديثلكلإذالناس،منكثيرعنه

الناس.منكثيرفهاينوقفبهالعلمأهلبعملالحديثتقويةقضيةشمالا

وعمر،بكر،كأبيالصحابةكبارأدركواالذيقهمفكبلى@لتابعين:

ضيوحهمسقواإذاروايتهموأكئرجبل..بنومعاذمسعود،وابروعثمان،

المسيب،بنوسعيدحازم،أبيبنقي@مثل:وهؤلاءالصحابة،عن

اأدركوالذينوهمالمخصرمون،جملتهمفيويندرجالاجاع،بنومسروق

بنسويدمثل:الصحجة،شر@لهميثبتلملكنهموالإسلام،الجاهلية
غفلة،

العطاردي.رجاءوأبيالأوثودهميمونبنوعمرو

بالمتابعاتتقويتهاواحتمالغيرمم،صأفضلالكبارهؤلاءفمراسيل

وأسرع.قوىاهد،والثوا

بنعليأدركواالذينوهمالتابعين،أواسططبقةفهمالثانيه:أقا@لطبقة

اليماد،بنكحذيفةالصحابةمنوبعيدهعهده،إلىحيابقيومنطالب،أبي

موسىوأبي
بنوسعدحصين،بنوعمرانلأسصاري،اأيوبوأبيلأشعري،ا

اللهوعبدعارب،بنوالبراءهريرفوأبيالمؤمنب@،أئموعائةوقاص،أبي
بن

التابعينهؤلاءومنبعضهم،منسماعهمووقععاس،بنالدهوعبدعمر،

سيرين،ب@ومحمدالبصري،الحسنالصحالة:هؤلاءأثوكواالذينالأواسط

بنسلمةوأبواليماني،وطاوسربع،أبيبنوعطاء
وعامرالرحلن،عد

جبر.بنومجاهدالشعبي،

كبارمنالأولىالطبقةاصحابمراسيلدونالطبقةهذهفمراسيل

والشواهد.بالمتابعاتوتتقوىللاعتبار،ت@ولكنهاالتابعين،

تأخرممنوسمعأدركمنوهمالنابعين،صغارفهمة@لئالثة@ئا@لطبقة

بنأنسمنسمعكمنالصحابة،منموته
بنوسهلمالك،

أمامةوأبيسعد،

بنوقتادةالزهري،شهابابنالصغار:التابعينهؤلاءومنالباهلي.
دعامة



-

@د@لفال@ي@لعللفي@لجامع

منهؤلاءفمراسيلالطويل،وخميدالأنصاري،سعيدبنويحيىالسدوسي،

عنهؤلاءرواياتكالبلأنمعضلة،تكونأنأشبهوهيالمراسيل،أضعف

أسقطأثهالظنعلىيغلبأحدهم،أرسلذاف@التابحين،
رجلينالإسنادمن

لزجدتتبعتفقدالمسيب،بنسعيدمراسبل@توى@لمر@سيل:

تحزيممالثدةالزبيرةبنعروةمراسيلالجيدة:المراسيلومنمسانيد،غالبها

سيربن.بنومحمدالعبي،شراحيلبنعامرمراشلوكذا

سيسمحوهلم@ضاالصحاتجعلبعضوقعوهو@ا@لصحابة:مر@سيل@قا

لصغاريحصلوهذا@خرين،صحابةمنسمعوهإنمامافهة،يث@روالنبي

بنوأن@عباس،ابنمثلالصحالة،
عندمقبولفهذامالك،

جمهور

صحابةمنسمعوهإئمافهة،م@ك@روالنبيمنيسمعوهلممالأنثالمحذتي@

عدول.كلهموالصحابةاخرين،

المعضل:-3و

اللغة:في
أعياهبمعنىأعضلهمنمفعول،اسم

سفطعماعبارةهوالمحدثبن.اصطلاحوفي
فصاعدأائنانإسنادهمن

التواليعلى

معضلأمرفوعأ:كانإفاالتابعيتابعحديثالصلاحابنوسمى

ولبىمنقطع،معضلفكلالصقطع،منلنوعخاصلقبوالمحضل:

ويتأكدالمنقطع،بهئعرتمماسبقبماالإعضالويحرفمعضلا.منقطعكل
أمرين:باحدذلث

)عضل(.ماثة"الوسيطوالالمعجمالعر@!@لادانطر.(1)

1ةالحديفمأللا@محرفةانظرا(2) 3 5

معالمطبرعودالتقريب@ابتحقيقي،
2الايدري@1/ 1الحديشه:علوموداختصار06،9والالخلاصقأ1،1 2 2

بتحقيقي.
1الحديه.علمأنهلدمحرلةالظر:(3) 3 6

بتحضيقي



الانقطلعو@سنا@محلل
=

المرويشيخهطبقةعنالراويالتلميذطقةببعدوفلكالتاريخ،الأول:

الحديثلطرقالشردلالةوالآخر:

قليلاكانواتهمف@المتقدمودأماالمتأخرين،عندالمعضلمعنىبيانهذا

المتأخرين،عندئمعالذيالاصطلاحيالمعنىبهذامحضللفظةيستحملرنما

0ذلك.عنخارجةأخرىمعانفيعندهمتشعملكانتولكنها 0

منالساقطينلجهالةةالمحذثي@عندضعيفالمعضلوالحديث

حالاأسوأوالمنقطعالمنتطع،منحالاأسوأفهوالإسناد:
المرسل،من

حجةبهتقوملاوالمرسل

السندفيكانفمانوخصوص،عموموالمنقطعالمعضلفبينهذاوعلى

معضل،فهوائنانبينهماكانو)نمنقطع،فهوفرقصالذيمنيسمعلممن

وخصبالانقطع،عليهمايحكمالمسميينإنحيثمنالعمومجاءلانما

راوين.بسقوطالإعضال

الى@ليى:سماعفيالاختلاف-4و

هووالاتصال:الريف،النبويالحديتلصحةشرطالاتصالأنسبق

إنباتفيالعلماءيختلصوقديليماالذياليحمنالحدبتالراويتلفي

اختلافهمإلىيؤديالاختلافوهذافه،سماعهنصأوشيخهمنراوسمع

لاومنمتصلا،بعدهالسماعبثبتفمنإعلاله،عدمأوالحديسإعلالفي

ويحصلرف@.أوالحدبثقبولإلىيؤديممامنفطعأبعدهالمماعيثبت

قول،علىقولانرجحقرينةتظهرلمحالفيهذافلك.بسبللفقهاءخلاف

عليها.اعتمدالقرالنهذهثلظهرتفإن

ماشبخه:من@لر@هيسماعفيالاختلاتفيهحصلماومثال@

2/9الحديثعلومدنحربرةالطر(1) 22.

.(11)والمناكيراالأباطل1ةانظر(3)

لمعضل(.االمحتغين@لسادالطر:(2)



=
@للفالالد@لعلل@لجامعفي

علقمةعنوسفيان،شعبةعنالقطان،سعيدبنيحيىروى
مرثد،بن

سعدعن
عثمانعنالمتملميئ،الرحمنعبدأبيعنعبيدة،بن

بن

"شعبة:قالجمر،اللهرسولقالقال:ل@ه،عفان

وقالخيركم،

وعتمطاالقرتنتعغمنلا@فضلكمدفيان:

(2908)والترمذي)112(،ماجهوابن1/6،9احمداخرجه:
م،

ط.(7983)والعلميةط.(3708)لأالكبرى"فيوالتسائى)693(،والبزار

4/1لأالحليظفينعيموأبو)36(،له"،القر@ندافضائلوفيالرسالة 9،4

الإيمانط@اشعبفيوالبيهقي)0421(،"الشهابددام@فيوالقصاعي

2ويلا(0522) فيوالخطببالرضد،ط.(120وللأالعلميةط.(20
9

تاريخ
4/3بغداد" 0 2

5/4الغربط.وفي 9 4
بهذاسعيدبنيحيىعنطرقمن

لإسناا

حديأ@اهذاعقبه:نعيمابوقالئقات،رواتهالصحةظاهرهإسناد

عليمدامتفقصحيح

أبوقالعثمان،منالرحالنعدأبيسماعفيتكلمقدأنهإلاقلت:
4عوانة 4 7 / سمعفيالتمييزآهلمنالحلمأهللأاحتلفة(377للأعص2
عثمانمنالرحمنعبدألي

يحيىعنسؤالاتهفيالحنيدابنونقل
منيسمع@المةقالأته

5أحمدونقلاللطا،عبدمنولاعثمان، 8 فيحاتمأبيوابن1،/
"المراسيل@ا

يسمعولمقال:إأثهشعبةعن(3765)عقيب2/544عوانةوأبو)283(،

قدولكنهالله،عبدمنولاعتمان،منالرحمنعبدآبو
"،@عليئمنسمع

فيحاتمأبيابنونقل
@ا

"قال:اثهأيهعن(383)المراسيل!

روايتهتثبتلي@

أحمدروايةلثظ(1)

محاهعلىلي@هدا(2)
ان@ادالحديث،لهذاومسلمالخاريإخراحوهو

صخصعلىالأنمةيناتماقمعناه
لمدس

أله
عدعيهاالستفتىنررطهمستو@

لمحذنين.ا

1الكما@هتهدبعلى@الئعليقالطر(3) 1 1 / 4(3210).



لانقطلعاو@مناو:صلل
-

له:فقيلعلي،عن
يذ@ولمعنصروىقدقال:عقان؟بنعثمانمنسمع

سماعا".

فيالبخارفيفقالجماعضسماعهإثباتإلىفصبحينفي
"

التاريخ

378الكبير" / @ا(:الم@4

وتعقب"رف@...مسعودوابنوعثماد،علياسمع

فيفقالحاتم،وأبيسعبةكلامالعلائي
"

التحصيلجامع
لهأخرجدا:(347)@

@عثمان:عنحديثينالبخاري

أنوالاخر.وعلمط@لقر@نتعلمفنخيركم

إمكانبمجرديكتفيلاأتهغلموقدمحصوز.وهوعليهمأشرفعئمان

عنالجعفي،حسينوروىايضأ:وقالاللقاءلا.
عنأبان،بنمحمد

علقمة
علىوعرضعثمان،منالقرانالرحمنعبدأبوتعلمقال:مرثد؟بن

الرحمن:عبدأبيعلىقرأممنوهوالجودأبيسعاصموقاله.عليئ

القراعةالرحمنعبدألوأخذالداني:عمروأبووقالر@عليعلىقرأأته

وكل@قثابتبنوزيدكعببنوأبيمسعودوابنوعليئعثمانمنعرضا

فيالذهبيوقال"،أعلمواللهالمتقدمم@الأقواليعارضمضاهذا
معرفة"

"علىتعليقهديمقبلاليئبهأفادفياالكبار"القراء

التتعإ:
2 7 6(130):

د@بهعمانبنعئمانمنيسمعلمالرحمنعدأباأنشعبةعنحججوقول"

بثيء،لي@
فيوقاللعتمان،لقيهئبتفقد

علىشعمةيتابعلم:46

الباريلاقحفيحجرابنوقالهذا"
العلاءأبوالحافظلاوذكر:9/95لما

إخراجعنسكتمسلماأن
ابنالقائلقلت-صحيحه،فيالحديثهذا

قدحجر:
الرحم@،عبدلأبيعثمانبتحديثالتصريحالطرقبعضفيوقع

اللهعبدترجمةفيعديابنأخرجه:فيماوذلك
بن

مريمأبيبنمحمد

"2

حدثيقال:الرحمن،عبدأبيعنالكريم،عبدعنجريج،ابنطريقمن

وفيوصلهفياعتمدالبخارفيأنليظهرلكنمقال،إسنالهوفيعثمان،

ترجيح
ماعلىلعثمان،الرحمنعبدابيلقاء

عنشعبة،روابةفيوقع

سعد
وهيالزيادة،منعبيدةلن

إلىعثمانزصمنأقرأالرحمنعبدأباأن

5/4"@الكاكل(2)معين.بنيحىتابعه(1) 19.



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

علىفدلالمذكور،الحديثهوفلكعلىحملهالذيوأنالحجاجزمن
سمعهأته

يوصفولمالزمان،ذلكفيسمعهداذاالزمان،ذلكفي

سماعهذلثاقتصى
ممى

معسبماولاجه،ل@عثمادوهوعهععنه
اشتهرما

عنهذلكوأسندواعثمان،علىالقرانقرأأئهالقراءبين
بنعاصمروايةمن

يسمعلمإئهقال:منقولمنأولىهذافكانوغير@النجودأبي
)2(،مه

شةوسبعوناثنتانالحججولايةواخرعثمانخلافةأول@البينأيضا.وقال

ئمانالعراقالحججولايةواولعثمانخلافةاخروبينأشهر،ثلاثةإلا

فالتهواخره،الرحمنعدأبيإقراءابتداءتعيشعلىآقفولمسة،وئلاتون

وقال."وأدناها...المدةأقصىذكرتهالذيم@ويعرتفلك،بمقدارأعلم

فيأيضا
"

5:"الساريهدي منيسمعلمالرحمنعبدأبيكودداوأما:38

فيالبخاريوقالمه،سماعهغيرهأثبتفقدشعبقيزعمفبماعثمان
"

التاريخ
أعلمواللهعثمان،منسمعالكبيرأ:

التيالقرائنوأنشيخه،صالرحمنعبدابيسماعصحةالانظهر
وأصح.آقوىالسماعبصحةقالمنذكرها

سعيد،بنيحيىعلىفيهوالحملبالإدراج،أعلهذاحديئناأنإلا

علقمةعنيرويانهوشعبةسفيانجعلأثهسيجدإسناثهفالناظر@ي
مرثد،بن

سحدعن
بينيفرقأنوالصوابسعيد،بنيحيىرواههكذاعبيدة،بن

سعدفيهليسسفيانطريقلأنالإسنادين.
هكذا:إسنادهثماد@عبيدفبن

9
علقمةعن

حينفيجمهعثمانعنال@لمي،الرحمنعبدأبيعنمرئد،بن

علقمف"هكذا:شعبةإسناد
سعدعن

عنالرحمن،عبدابيعنعبيدة،لن

عببدة.ابنبزياثة"عئمان

فقد
وحده.شعبةصالحديثروي

تخريجه.شأتي(1)

ارصينة؟علميةماقاتهكدامثلصالعلمطلبةأين(2)

واغفرححر،النارحماللهم
علين.أعلىوارفعهله،



الانقطعيالشا،:@ملل
=

.(2907)النرمديطريقهومن)37(،الطيالسئأخرجه:فقد

وابنالفر،ط.ولام@(العلميةط.(475)لجعداالنوأخرجه:

فيسعد
6/1لماالطبقات" 5وأحمد)27503(،يبة@أبيوابن2،2 8 /،1

لداوا
رمي

لسحاوا)8333(،
6/2ري 3 1(،524)ودابو@وأ5(،270)6

فيوالشالي
"

2/4عوانةوأبو)26(،و(61)"القرانفضائل 4 /2و(3765)5

4 فيوالاجري1(،18)حبادوابن)7673(،64
القرآد"أهلأخلاقدا

فينعيموأبو)51(،
4/1داالحليةدا 93-1 الإيمان!@اشعبفيوالبيهقي9،4

صطرقمنالرشدط.(1702)و(1785)والعلميةط.(0722)و(9321)

عنوحده،شسعبة
عىمرثد،لنعلقمة

سعد
الرحمن،عبدأبيعنعببدة،بن

@@قال:جميالبيعند@،عنمانعن

قال.وعئمم@@لقر@نتعتئممنخيركم

الذيوفلثقال:الحجاج،كانحتىعثمارإمرةفيالرحلنعبدأبووأقرأ

المقاعدأفعدني

صحيححسنحديثهذاعقبه:الترمذيقال
دا.

يحىوهمعلىيدلومماتلت:
الذينالثقاترواياتبروايتهخالفأنه

سعديذكرواولمأيضأ،سفيانعنالحديثرووا
عبيدة.بن

السري.بنبئرطريقمنله.92(الترمذيأخرجه:

5أحمدوأخرجه: 7 وكغ.طريقمن(212)ماجهوابن1،/

.@(7984)والعلمية.@(8038)الكبرىفيالتسائيئوأخرجه:

المبارك.بناللهعبدطريقمن(63)له"؟القرآنفضائلوفياالرسالة

5أحمدوأخرجه: 7 / مهدي.بنالرحالنعبدطريقمن1

.(5995)لرزاقاعبدوأخرجه:

6/2ريلبخااوأخرجه: 3 2/4نةعواوأبو5(،280)6 4 6(3771)

والقانل.الخاري،روايةلنظ(1)
سعد@نهوالرحل@!عدألورأترأنال.@

كمايف@

الباريدلغفيالحافطليه
"9 6 / 9(5027).



=

@لفعالد@@لعللفي@لجامع

فيوالجيهقي)2773(،و
ط.)اها(والحلميةط.(957)الصغرىلأالسنن"

دكين.بنالفضل@عيمأبيطريقمنالرشد

محمدطريقمنا(المامعجمهفيالمقرئابنةوأخرجه
ئر.بن

وأبوالرزاق،وعبدالرحالن،وعبدالثصوعبدووكغ،)بشر،سبعتهم:

علقمةعنالثوري،سفيانعنومحمد(نعيم،
الرحمنعبدابيعنمرثد،بن

"عحي@:اللهرسولفالقال:عثمان،عنال@لميئ،

@لفر@ننعتممن@فضلكم

."وعلمه

صحيححسنحدب@اهذاالرمذي:قال
دا.

الإسناد.هذاعلىالنوريتوبعوقد

فيالخطيبفأخرجه:
@ا

2@ا:للوصلالفصل 2و37 37-2 2و38 38

2و 39-2 4 2و:العلميةط.0 5 5
2و 56-2 5 7

2و 5 7
2و 5 الهجرةط.8

به.علقمفعنالكندي،الضحاكبنالجراحطريقمن

فقدسعيد،بنيحيىعلىالوهمحملإلىالعلمآهلبعضن@بوقد

(2908)عقبالترمديقال
محمدلأقالم:

لاسفيانوأصحاببثار:بن

سعدعنسفيان،ع@يذكرون
محمدقالعبيدة،بن

أصح.وهوثار:بن
وغيرمهدي،بنالرحمنعبدروى@اوهكذاة(29ل@.عقبالترمذيوقال

علقمةعنالثوري،سفيانعنواحد،
عنالرحمن،عبدأبيعنمرثد،بن

سعدفيهيذكرلاوسفيانبميه@،الثبيع@عثمان،
فيالبيهقيوقالعبيدظ،ب@

"الإيمانلاشعب
"الرشد:ط.(2016)عقب

سعيدبنيحيىيكونأنولثه

سعدسفيهيذكرلاسفيانفإنشعبة،حديثعلىسفيانحديثإسنادحمل

فيالمزيوقالسعة،،يذكره@إتحاعبيدة،
5الأشراش@6/تحفة9 4 9

كماوسفيانشحبةعنسحيد،لنيحيىصرواه".(9813)
ولمذكر@تقدم

الاخر،علىالحديثيغاحدحملولعلهنعلم،فيماالقولهداعلىأحدينا@عه
فيحجرابنالحافظوقال@ا،أعلم...والله

3المسندلماأطرات@ا 0 8 / 4

سعدالرحالنعبدوأبيعلقمةبينيحيىزاد":(5960)
فيووهمعبيدفبن

فيعديابنوقال@ا،نلك
دا

4/4"الكامل 5 هذا-يذكرو)ئما"ة2
يعني:



الانقطيل@شاو@لل
=

يحيىعنالئوري-إسنادفيعبيدةبنسعد
القطان،

الثوريبينجمع

فيالإسنادجميعأ@يعهمافذكروشعبة،
عبيدة،بنسعدالحديثهذا

علىشعبةحديايحيىفحمليدكره،لاوالئوريشعبة،يذكرهإسماوسعد

بنليحيىيعرفلاويقال:سعدآجمبعأعنهصافذكرالثوري،حديث

1غيره.خطأسعيد
0.

يحمىأنإلاقلت
قد

سعدزيادةعلىتوبع
سفيان.إسنادفيعبيدةبن

فيعديابنأخرجه:فقد
الكامل"

"4/4 5 2
سالمبنسعيدطريقمن

عنمرثد،لنعلقمةعنأباتلنومحمدالثوريعنالقداح-وهو-
سعد

بن

به.عثمان،عنالئلمي،الرحمشعسدأبيعنعبيدة،

سعدذكرأنأعني:بالإثواج،معلولكسابقهالإسنادوهذا
عبيدةبن

القداحوجاءسفيان،طريقمنوليسأبان،بنمحمدطريقمنجاءإنما

سفيان،عنالرواةذلكعلىيدلفوهم،بعضهماعلىالإسناثينفأدرج

فيعديابنوقال
الكاملدا

فيعبيدة-بنسعد@الوذكرعقط:"
الإسنادهدا

1محفوط.غيرالثوري-عن
إذاخر،متالعأطريقأعديابنوفكر0

لنوزيدادمبنيحيىعنرواهعقانبنعليلنالحسنأنعلى"قال:

عنوقيس،الثوري-عنحباب،
عنعلقمة،

سعد
أبيعنعبيدة،بن

بنالملكعبدحدثناهكذلكعثماد،عنالرحمن،عبد
عنمحمد،

."عفانبنعليبنالحسن

جميعألأنهالبعض.بعمهاما@ماتيعدانلاقبلهوالذيالإسنادفهذا

معمقرونأسفيادفيهافيجيءالقطان،سعيدبنيحيىحديثعلةنضعانت

سعدزيادةبأنالقول،يقطعماأنإلاالسند،زيادةفتأتيغيره،
عبيدةبن

البزارأخرجه:ماسفيان،طريقمنلاالربيعبنقيس@طريقمنجاع@

فيوالخطيب)793(،
"

تاريخ
11/3لغداد( وفي4

2لما/12الغربط.
من

المطوع:في(1)
السعد!

عديالنرمى@كأنماالا@يقاللهالمحموط(2)
بالدود.الإسادهدا



يللف@ائد@لعللفي@لجامع

عنوحده،قب@طريق
علقمة

عنمرئد،بن
سعد

أبيعنعبيدة،بن
بنحوه.النبيئ-سي@عىعثمان،عنالرحمن،عبد

فيوالملاحظقلت:
يجيءبالروايةيفرذحينماأنهسفيانطرقعامة

سعدفكرثونإسناثه
الزياثة،تلكتجيءغيرهمعيقرنوحينماعبيدة،بن

هذاوعلى
سحدزيادةأنيفهم:

الراويمنجاع@إنماالإسنادفيعبيدةبن

أعلم.واللهسفبان،معالمقرون

عقبالترمذيفقالسفيان،روايةترجيحإلىالعلمأهلبعضفصوقد

م:(2908)
سعدالحديسهذاإسنادفيسعبةزادوقد"

وكأنعبيدة،بن

سعيدةبنيحيىقالةاللهعبدبنعلبقالأشبه،سفيانحديط
أحدما"

أيضأ:وقال@،سفيانبقولأخذتسفيانخالفهو)فاشعبة،عندييحدل
أحفظسفيانسعبة:قالقال:وكغ،عنيذكرعقارأباسمعتإ

ومامني،

عنسفيانحدثني
أحد

بثيء
فيالبزاروقال"،كماوجدت@إلافسألته

منإلاعئمانعنيروىنعلمهلاالحديثوهذاة(39للاعقبمسنده
هذا

علقمةعنواحدغيرورواهالوجه،
عنالرحمن،عبدأبيعنمرثد،بن

أنإلاعئمان
عنفرواهالحديثهذافيوالثوريشعبةجمعسعيدبنيحيى

علفمقما
سعد،عن

سفيانوأصحابعثمان،عنالرحالن،عبدأبيعن

علقمقععنيحتغونه
عنقال:الذيشعبفدائماالرحالن،عبدأبيعن

عنيرويهالثوريإنةليحيىقلتيقول:علي،بنعمرووسمعتسحد.

علقمف
سمحتهفقال:الرحمن،عبدأبيعن

علقمق@عنشعبفمن
سعد،عن

سمعتهثم
كماعنديفكانأوشعة،قالكماقالأثهأشكللمالثوري،من

ليالدارقطنيوقال"،شعبة...رواه
@ا

التتغ
سالم،بنسعيدوقال)031(:إ"

وأبوووكغ،المبارك،ابنوخالفهماعه،القطانيحيىقالكماالثوريعن

اللهوعبدقي@،وقالوغيرهم،لربنومحمدالرزاق،وعبدنعيم،
بن

إسحاقبنوالنضرالحضرمي،قي@بنوموسىجحا@ضبنومحمدعيسى،

بذكريعني:شعبة،-كقولعلفمة،عنوكيرهم:جابرب@ومحمدالثلمي،
سعد

اللهعدأنإلا@عبيدةبن
عنهيختلفعيسىبن

وقالرفعه،في



الانقطلىناو:ري@ملل
=

قي@بنعمرو
(1)

وعمرواليعوأبوومسعر،

(3)

بن
بنومحمدالئعمال@

الأحمر،وسلمةجابر،بنوأيوبسليمان،بنوحفصحماد،وأبوطلحة،

سعدفبهيذكروالمالئوريكقولوغياث
حجرابننقلهفيماوقالعبيدظ،بن

في
@

5الساري،:هدي فأدخلإسناده،فيوالثوريشعبةاختلففقد38:9

لنشعبة
علقمة

سعدالرحمنعبدأبيوبين
علىشعبةتابعوقدعبيدة،بر

حبم:ابنالقائلقلت-ئقات.جماعةالثورفيوتابعبه،ئحتجلامنزياثته

عندالئور@روايةلأنثالاحتمالعلىالبخارييخرجههذامثلأنقدمنافد

منجماعة
الحفاظ

علقمةبكونأنفأمكنرجلأزادوشحبةالمحفو@عهي

منسمحه
سعد

الرحمنعبدأبالقيئمالرحمن،عبدأبيعنعبيدفبن

فيالمزيوقالمنط،فسمعه
6/5الأئرافتحفة@@ 4 والمحفوظول(:13)9

شعبة،علىلسفيادفيهحكمم@اوهوتقدم،كماسفيانعنالجماعةرواية

عنواحدغيررواهوقد
كماال@ملميالرحمنعبدأبيعنمرثد،بنعلقمة

ثابتبنالنعمانحنيفةوابوالملائيقي@بنعمرومنهم:سفبان،قال

عنالفراء،قي@بنموسىرواهوكذلثوغيرهما،
روايةمنمرثد،بنعلقمة

نعيمأبي
عنه،المحاربيرواهإسناد@خ@،فيهالفراءولموسىعنه،

عن

سل@ة
فيهعندهالثوريسفيانوكذلكال@لمي،الرحالنعبدأبيعنكهيل،بن

عنه،القضار،هئامبنمعاويةرواهاخرإسناد
عنعمير،بنالملكعبدعن

فينعيمأبووقال"،الئلميالرحمنعدأبي
حدي@هذا"ا:لما/4الحلية!"

زريع،بنويزيدالقطان،سعيدبنيحيىشعبةعنرواهعليه،متفقصحيح

عنالئوريورواهوالناس،الحضرميويعقوب
فرواهفيهواختلفعلقمة

وعامةوالفريابي،نعيم،وأبوالرزاتوعبدمهدي،بنالرحمنوعبدوكغ،

2/4عوانةألوأحرجت(1) 4 عدهوجاءا(لعامعجمهفيالمقرئوابنكث@(،5)6

مسعر.معمقرونأ

2/4عرانةأبرأحرجه:(2) 64(3774)

.(5123)دالتقريساالطر:أنبتاه.ماوالصوابلحصواالمطبوعفي(3)

1/5أصبهان!التاريخفيسجمدوأحرجه.(لا( 9@



-

@الف@ائدالعلل@لجامعدي

عنأصحابه:
علقمة،

بنيحيى@رواهسعد،ثونمنالرحالنعبدأبيعن

سعد،بلدخالسشصةمقرونأعهالقظانسعيد
بين

الرحمنعبدوآبيعلقمة

الجعفي،أبانبنومحمدالربيعبنقي@عليهوالثوريشعبةوافقوممن
خلفروايةمنومسعر

عنه،أبيه،عنياسبن،بن
علقمةعنرواهوممى

من

سعد:@ون
كدامبنومسعرالضحاك،بنوالجراحالملاثي،قيسبنعمرو

محمدروايةمن
لربن

."عه...

مدرجأ.اخرطريقمنالحديثرويوقد

فيالخطيبفأخرحه:
"

4/1سغداد"تاريخ 0 9
5/1الغربط.وفي 7 5

وسفيان،ومسعر،حنيفة،أبوحدثناقال:الزاهد،رحصهبنكاثحطريقمن

علقمةعنوعيرهم،وقي@وشدلآ،
سعدعنمرثد،بن

أبيعنعبيدة،بن
به.عثمان،عنالرحمن،عد

5عللهفيالدارقطنيأسهبوقدأتول: 3 /3-5 7
جمعفي(283)س

منمجيبأر@ج@قنهفقالطريق،كلعلةوبيانالحديثهذاطرق
سأله

ع@
هذا

"الحديث:
علقمةيرويهحديثهو

الملكوعبدعيدة،بنوسعدمرثد،بن
بن

الكريم،وعبدالله،عبيدبنوالحسنبهدلة،بنوعاصمكهيل،بنوصلمةعمر،
عنه،واختلفالسائببنوعطاء

عنواختلفالسلمي،الرحمنعبدأبيعن

علقمة
عنهنعيمأبيروابةمنالفراءقي@بنموسىفرواهمرثد،بن

الضحاك،بنوالجراحالشع،وأبوومسحر،الملائي،قيسبنوعمرو

ال@هوعبداليمان،وأبوطلحة،بنومحمدالنعماد،بنوعمرو
أتهإلاعيسىبن

علقمةعنوقفه
سفيانورواهعئمان.عنالرحمن،عدأبيعنمرثد،بن

مهدي،وابنووكيع،وقبيصة،أعين،بنموسىفرواهعه،واخنلفالنوري

اللهوعبدالمان،بنويحىإسماعيل،بنومؤملأسامة،وابو
وغيرهموهببن

علقمةعنالثوري،عن
سعدعنمرثد،بن

عنالرحمن،عبدأبيعنعبيدة،بن

سحدبدخال"هكدا.المطبوعفي(1)
1الرحلن.عدوأبيعدقمةعن

0 0

ومم.ومو
أحرجه(2)

"

5/1@عداد،التارلحفيالحطب 2 6/3الغربوير@9 2 8
3و 28-3 29.



الانقطلعرالسنا،.محلل
=

عنأبان،بنومحمدالثوريعنالقداح،سالمبنسعيدقالوكذلكعثمان،

عنعلقمة،
سعد

عنوغيرهماالربيعبنوقيىشعبةرواهوكذلكعببدفبن

علقمة
سعدعنمرثد،بن

بنالجراح@رواهالرحمى،عبدأبيعنعبيدة،بن

عنالكندي،الضحاك
علقمة

1عثمان.عنالرحمن،عبدأبيعنمرند،بن
00.

صحتهماعلىيدلالطريقينمنللحديثالسخاريتخريجأنإلاتلت:

أعلم.للهواعنده،

6/5لأشرافمااتحفة"انظر: 4 ولما(،ا3)8
4/3المسندداأطراف9 0 8

(05 11/5@الموةدواتحاف6(،9 5(13683)

يتوقفوقدشبخه،منالرسسماعفيالنقاديختلفماوكثيرا@

عنسليمان،بنسيفروىمامئالهفلك:فيمرجحوجودلعدم@لباحث

بنقي@
لمجزاللهرسولأن@فلإ:عباسابنعنديار،بنعمروعنسعد،

معباليمينقضى
هد.اك

وفيبتحقبقي(1709)مسندهفيالثافعيأخرجه:
6/2له"،الأم" 5 4

وفي
البيهقيطريقهومن56،2الوفاء7/ط.

06 7 / السنن@المعرفةوفي11

45)لهلاثارلأ،وا (19960)والعلميةط.(5906)و(5905)و(90

.(0225)لبغويواعي،لوا0ط(19965)و

02)شيبةابيابنوأخرجه: ا/وأحمد3(،1337)و(95392)و(333

2 4 3وه8 3و1 5/1ومسلم2،3 2 8(21 وابن6(،083)داودوأبو)3(،(71

02)ماجه فيوالتسائي7(،3
ط.(5967)والعلمبةط.(1106)داالكبرى"

1يلاالجارودوابن)1152(،يعلىوأبوالرسالة، فيكماعوانةوابو0(،0

/4الانار"معانيداشرحفيوالطحاوي)7968(،ملأ7/6المهر@اإتحات9

1 4 وفي4
فيعديوابن9(،5)مملأالعلميةط.

4/5"الكامل" 1 0

طريقمن

بنقي@عنسليمان،بنسيف
الإسناد.بهذاسعد،

بنبحيىوفالنقة،وقي@ثقتماوسيفجبد،إسنادهذا"الشائى:قال

ئققاا.سي@القطان:سعبد



ئد@الفع@@لعللالجامعدي

السلامةوظاهرهثقاتورواتهصحيحإلسادهالحديثهذاقلت:
من

الحديت.هذااعلفدالعلماءلعضأنإلاالعلل.

4/5لأالكامل!فيعديابنلقلهفيمامعينبنيحيىقال 10:"
حديط

."لمحفوفيلي@ويمين،بثاهل!قضىعيهدهالنبيأنعاسابن

فيالطحاويوقال
"

4/1الآثار@امعانيشرح 4 5

عمبالعلميةط.وفي

بنقيرلأنفمنكرةعباسابنحديثأما":(5972)
يحدتنعلمهلاسعد

لا.هذا؟!مثلفيبهيحتجورفكيفثيناربثيءعمروبنعن

فيالتركمانيابنوقال
النقيالجوهر"

"ا:هلأ/10"

يصرحولم
أحذ

من

عمرولما.منسمعقيسابأنعلمافيماالئأنهداأهل

سقي@أنإلا
عمرو.منلالتحديطصزحسعد

1"الخلافياتفيكماالبيهقيقال 5 7 يعلمهلاماولي@":5/

بنقي@سمعتقال:جرير-بحديثواستدلغيره...-يعلمهلاالطحاوي

أنر@:عباسابنعنحبير،بنسعيدعن@يار،بنعمروعنيحدثسعد

ناقتهوقصتةرحلا
لاووسدر،بماه@نسلوه@@بم@ه:اللهرسولفقالمحرئم،وهو

لهيكونأنيبعدولائلبلالماوهو@لفبامةييميبعئهدنهفذ@ر@صه.نخمروا
عن

."هذا..غيرعمرو

فيالبرعدابنوقال
3التمهيدلالا 5 9 معاليمين:1/

اثارهداث

وهوعباس،ابنحديثوأحسهاإسادأأصحهامتصلة،ئابتةحسانمتواترة

خلاتولاإسناله،فيلأحدمطعنلاحديث
فيبالحديتالمعرفةأهلبين

ئقاترجالهأن

ديالنوويوقال
"

مسلمصحيحشرح
"2 0 3 / أصحالحفاظ:نالةإ6

عباس..ابنحديثالابأحاثيث

فيححرابنالحافظوقال
"

الفتح
5/3لأ 4 قولأمادا:(2670)عقب7

بنقيسإنالطحاوي:
لادينار،بنعمروعنروايةلهتعرفلاسعد

يقدح

منأقدممنقيسسمعوقدمكياد،ئفتانتابحيانلأنهماةالحديثصحةفي

الصحيحةالأخبارتردلاهذاوبمئلعمرو،



الانقطلعناو:ر@م@ملل
=

قلت:
ومع

سقيسفإنفلك
قدسعد

محمدتابعهتويع،
مسلم.ب@

93)داودأبوةأخرجه فيوالترمذي0(،6
5@ا:العلل" 4 5(17،)2

فيكماعوانةوأبو
7/6المهرماإتحات9 5 والبيهقيمأ،697)6

01/6 81

1ويلاالعلمية.@(5910)لهوالاثار@ا،السننالمعرفةوفي 9 عيالوط.(97

الرزاق.عبدطريقمن

فيالطبرانيوأخرجه:
10/1والبيهقي)58111(،الكبير@@ا 6 وفي8

5لالهوالاتارلما،السننالمعرفة منالوعيط.(19975)والعلميةط.(90

حذينة.أبيطريق

عنحذيفق@وأبوالرزاق،)عبدكلاهما.
بنعمروعنمسلم،بنمحمد

به.عباس،ابنعندينار،

اللهعبدوخالفهما
بر

2الدارقطنيعندربيعةبنمحمد 1 3 / ط.4

عنفرواهالرسالةط.(4494)والعلمية
محمد

دينار،بنعمروعنمسلم،ب@

عباس.ابنعنطاوس،عن

فيحبانابنعهقالربيعةبنمحمدبناللهعدفيهامنكرةالروايةهذه

قالوالاعتباردا،سبيلعلىإلابالكتبذكرهيحلدالا:2/41"المحروحين"

فيعديابن
5/4@الكامل" صعي@وهومحفوظغيرحديثهلأعامة:24

كلامأفيهللمتقدمينأرولمفيها،واضطرأبهرواياتهمنليتبينماعلى

@يالزيلعينقلهفيماالدارقطخيوقالفأذكرط،
"

ةها/4الرايظنصب

فيالخليليوقال"،متروك"
1/2الإرشاد@ادا ومابالمناكير،يأتيضعيف":80

أحد9:(4544)ه@2/4"الاعتدالميزادفيإالذهبيوقالعليط،يتابعلا

فيالألبانيوقالا،الضعفاعا
الغليلإرواءدا

2لا 9 7 / إليهيلتفتدا@لاة(2683)8

خالف،.إذافكيفأعلأ،

الله.عبدتوبعوقد

(1)
الالكاملا.منالمطوعدي

/4الميران@هدلسادمنوالتصوبخطا،وهرمحمو@ه@



-

@لف@الد@لعللفي@لجامع

1"الخلافياتدامختصرفيكماالبيهقيقال 5 8 )أي:وخالفهما".5/
خالدحذيف@وأباالرزاقعبد

محمدعنالعمري،يزيدبن
عهفرواهمسلمبن

اللهعبدفلكعلىوتابعهعباس.ابنعنطاوس،عنعمرو،عن
محمدبن

بن

والقداميوخالدالبلخي.يوسفبنوعصامالقداميربيعة
(2)

وعصام
حذيفةأبووتابعهحجةثقةالرزاقوعبدباقوياءلشوا

(3"

فلاذكرناكمافروياه

وفيبيباليلاصروايةيعلله
وخالفهما"قال:هلأا/10الكبرى"السنن"

لامن
محمدعنبروايتهميحتج

@رواهطاوسا،إسنادهفيفزادوامسلمبن

صروايةزيد،بنجابر@إسنا@فيفزاثواعمرو،عناخروجهمنبعضهم

الضعفاء"بروايةتعلللاالثقات

فيالترمذينقلهفيماالبخاريقال
5لا:العلل" 4 سألهعندما(217)6

"الحدي@:هذاعن
هذاعباسابنمنعندييسمعلم@يناربنعمرو

الحدي@ا.

اللهعبدروايةعلىاعتما@أيكونأنإماالكلام@هذا
محمدبن

ربيعةبن

أن@)ماله،وجهولاصحيح،غيرحينئدالإعلالفإنسلفا،فكرهامرالتي

ماعلىاعتماثأيكون
دبناربنعمروسمععدممنالبخاريللإمامترجح

عليهاطلعخفيبمرجحعباسابنمنالحديثلهذا

مفسر.غيركلايمأجلمنوئسقطهحديئائعلأنبمكننالافحيئنن

د@انظر.
4/6"الأشرا@و@اتحفة9،6الرايق@4/نصب 4 6يا4 2،)9

32/1المسانيد@اولأجامع 5 2(02 (2942)و(2941)ك@2351و(94

منوالصربمحرت،الحلاباش@.مىال@رعنيا@@
لسان5

(4399)75،/4لميزا@ها

كدلك.(2)

المطبوع.في(3)
بمنجملةهاالمط@رعمحققزادوقدتحري@،وهرحيعقه،أبو"

كما-
صرح

أفسدتله-
لالنهالكلام،

مسلم،محمدسصيوسص،سوعصاميريد،خالدسروايئعلىأعثرلم(4)
ريد.برجبرلحيهاالتيالروايةوكذلك



اكنقطلعر@سناومحلل
-

3/12المسند"ولأأطراف)3492(،و 7/6المهرظإتحاىو")6083(،4 5 6

مخصوص:سممعفيالاختلاف

روايةفيكاختلافهممخصوص،سماعفيالعلمأهليختلفقد

بنشعيببنعمرووهوجده.ع@أبيه،عنشعيب،بنعمرو
بنمحمد

اللهعبد
العاص.بنعمروبن

العاص.عمروسلناللهعبدوهوشج@،جدبهالمرادوجده

أمران.السلسلةهذهبهاعلتماوحاصل

اللهعبدلجدهصحيفةوجدأتهالأول:
بهافحدثالعاصبنعمروبن

حزموابنمعين،ابرأعلهاوبهذايسمعها،لموهو

علىسيأتي،كمااللهعدجدهمنشعيبسماعثتفقدمردودوهذا

صغإحدىالوجادةلأنبأس،فلابالوجا@ةالأحاديثبعضروىكانإناأته

التحمل

لنشحيببنعمروأنوالآخر:
اللهعبدبنمحمد

أرادإنعمرو،بن

وإنجمت،النييدركلممحمدالأنمرسل،@هوشعيب-والدمحمدأ-بجده

اللهعبدبجدهأراد
اللهعديلقلمشعيبالأنمنقطع،عمرو@هولن

عنوأجيب
وهوعمرو-والدشعيب-جدلجدهالمرادأنهدا:

اللهعبد
وثبتمم@شحيبسمعوقدالجليل.الصحابيالعاصبنعمرولن

موصولة.الروايةفتكونشحيبأبيهمنعمروسماع

فيهاواختلفتكثيرأ،اضطرابأالخقاداقوالفيهااضطربتالسلسلةوهذه

ماأقوالهم،
الاخنلاف.هذامثلاخنلمواوقلماوتمصيل،وردقولبي@

أقوالهم.وحاصل

5/4@الكما@تهذيبانظر.ا@@ 2 وثأ،974)4
5/1المحلىا1 6

انطر(2)
1

2مهالحديشه.علمأنلاودمعرلة8/4،5التهذسساتهديب0
تجحممي.

@8/3التهدسأ@هدي@الطر:يلأ.2/71الالمجروحي@!ا@طر.(3)



-

@لفالالدي@لعللفي@لجامع

حزمابنقالوبهوجا@ة،لأنهامر@و@ة@رلا:

أثهبجدهيفصحأنبينففرقالدارقطني،إليهوذهبالتفصيل،ثانيا:

فلايفصحلااوله،فيحتجاللهعبد
عنأبي@)عنقال:إنوكذلكبه،يخج

المرادأنعلىبدلمماهذانحواوقال(،الله-طرسولسمعتجده

فلاوإلابهفيحنجالصحالي

الروايةفيابائهذكراستوعبفإناخر،تفصيلإلىحبانابنوذهب

بهيحتجلمجدمأعنأليه)عنقوله:علىاقتصرو)نبم@احتج

ماضعفهمنوحجةتوئيقهعلىوالجمهورمطلقاعمروتضحيفئالثا:

الرازي:زرعةابوذلكعنأجا@وقدرواياتم@فيمناكيرأحاديثمنورد

عهالضعفاءالرواةمنهيإنماحديثهفيوقحتالتيالمناكيربأن

رأيتالبخاري:إالإمامقالفقدمنقطعة،نجرمنصلةوأنهاقولهارابعا:

أحمد
يحتجونإبراهيمبناسحاقدوالحميدالله،عبدبنوعليحنل،بن

ابيماعنشعب،بنعمروسحديث

1والمحلىا21/41@ 6 6 / 13.

8/4،4التهدسهتهديطانطر@
الشوطيألفيةو@شرح

"
02 الترمذيرماث@4،6

.2/71لمحروحيى،الطر:41ا

"انظر.

3يل!والتعدالحرح 0 8 / @8/4التهني@!تهديبو@)3231(،6

مكدا
حيدر@باد.@فيهووكداالحلميه،.@الكب@راالارلحمطرعةديوقع

تحريفأ@ظنيعلىويعلبالدكن،
فيالترمديالقولهذانقللقد"

العلل"
الكبيرا

"

3 2 فلحله)الحميد(1ةبدل)الحميد@أوعندهالحاري،ع@(107)5

وفيالصواب،
5/4الكمالأتهدب@ 2 9رو3 لنأحمدرأيتالبخاري:وقاللمأ:إ7

دبحتحوأصحانجاوعامةعدوأباراموله،سد)سحاقالمدير،لنوعليحبل،

حدتركه(ماحد@عرأليصعرنح@،لنعمرولحديت
وموالمسلصشمن

كنلك
لي

@8/2النهنيساتهدب@

3اج2ت@ادقح@لوطالكير،@الارلخمحقققالوقد 4 3 نالوما.3/
ةالأعلفي

الحميديأوعدأباتصجفلحلهوالحميد،
1الكيرتلريخه 5 7 / 4الكمالاتهذيبوا@ظر:ال@752(،6 2 3 / ل@794(5



اكنقطلعللمسناوعلل
ت

عنشعبب،بنعمروعنالراويكانإفاراهويه.إبنإسحاقوقال

عمرإابرعننافع،عنكأيوب،فهوثقفجدهعنأيه،

جدهعنأبيمرعنشعيبلنعمروطوحديثالبر:عبدابنوقال

بالنقلإالعلماهلأكثرعندمقبول

@النووي:وقال
اهلمنالمحققونعليهالذيالمختارالصحيحوهو

يؤخذداوعنهمالفنأهلوهملأكثرون،واالحديث

منسعيبوسماعشعيب،أبيهمنعمروسماعهوهنايهمناوالذي

فقدالله،عبدجده
فلث،فيخلاتلاشعيب،أبيهمنعمروسماعصح

قدوكذلث
اللهعبدجدهمنشعيبسماعصح

هواثهعبدلأنعمرو،بن

الذهبيذلكقرركمامحمد،أبوهماتلماشعيبأربىالذي
(4)

والعلائي
()

هماوغير

البيهقي:قال
9

اللهعبدبنمحمدبنسعيبوسمع
جدهمنصحيح

صحيحأإعمروإلىالإشاديكونأنيجبلكنال@ه،عبد

عمروسمعصحيحبسندوغيرهالدارقطنيفيثبتوقدالزيلعي:إوقال

الثمهعبدجدهمنشعيبوسماعئمعيب،أبيهمن

9قال:النيسابوريزيادبنبكرأييعنالمزيونقل

عمروسماعصح

"اللهعبدجدهسشعيبسماعوصحشعيب،أبيهمن

والحاكمالدارقطنيرواهاقصةثبوتسبق،ماعلىوالدليل

لببهقيوا

ي@تهد"
@8/3لتهديسها

"

المجموع
1/1ه 1

2اتحصبل!لحاح 3 8

7/3الكبرى!@السنن 97.

5/4الكما@ا@هذب@ 2 9لا4 ك@.7

5ه-ك@.متهفي (2999)والحلميةط.1

.2/65"ل@سندركلا

2القيحه@نجريد 5 5

3/6ر،لميراالا 62@6383@.

.46-8/42لتهديبهانهدي@@

.11/59بةلراانص@"

3 لة.لرساا0ط(00

5/1الكرىاالن@ 67.



@الفمائددى@لعلل@لجامع

أببهعنرواتهفأماةالحافظقالأبيه،عنعمرو،تدلي@خاما:

ما
فيريبفلاأبي()حدثن@قال:فاف@)عن(،بلفظالصحيمةفي

1زرعةأبيكلاميقتضيهكماصحتها
0 وهدهأيضأ:أ..الحا@ظوفال0

قطعة
اللهعدهوالجدبأنتصرحأحاديثجملةمن

سمعهللكنعمرو،بن

مه

جميع
عدي،أظهرالثانيصحيفة؟والباقيسعضهاسمعأمعنهروىما

عة.رزوأبيالدارقطنيكلامينحطوعليهفيه،الاقواللاختلاتالجامعوهو

بحصهماشتراطوأما
جميعفيمعتبرالرطفهذاثقة،عنهالراوييكونأن

أماعمرو"بهيحتصرلاالرواة
ماأنالحافظكلاممنفالظاهرتدلش@عن

عنعن.إذاحتىلسندهتقويةفيهةصحيفتهمنفهوأبيهمنعمرويسمعهلم

المصادرعمومفيلمنهرتهاالسلسلةهذهعلىالكلامأطنبتو)نما

أصحابأخرجوقدكئحرطهما،علىليستنهاف@الصحيحين؟خلاالحديثي@

حديثأ(170)السلسلةبهدهالسنن
(3)

عنإسحاق،بنمعاويةرواهماسماعه:فيما@ختلفومثال@

عطاء
اللهعبدعنيسار،بن

إنها@اقال:عيهده،النبيعنمسعود،بن

فمنيؤمر@ن،لاماويفعلونيفعلون،لامايقولونبعدي،@مرا:ستكون

جاهدهمومنمؤمن؟فهوبلسانهجاهدممومنمؤمن،نهوبيلىجا@مم
بعدطا.إيمانلامؤمننهوبقلبه

1/5أحمدأخرجه. طردمن(177)حبانوابن)6981(،والبزار6،4

الإسناد.بهذاإسحاق،لنمعاويةعن

أنهطاهرهالحديثهدا
لامحلولأئهإلاحسى،

اختلفوقديصح.

عطاءسماعفيالعلمأهل
فيسعدابنفقالمسعود،ابنمنيساربن

1"الطمقاتلا 3 2 /5:"

وسمع
عطاء

اللهوعبدكعب،بنأبيمنيساربن
بن

5/1الكمال،الاتهذبفيالمزيوقالا،مسعوثا 8 بنمحمدقال:(4535)0

.8/44التهذيبيبتهد@(2)@8/3لتهدببهاتهدي@1(1)

هه(.22)بل@(8656)لمه-6/31الأشراشه@تحمةالظر.(3)



الانقطلعر@النا،:صلل
-

فالفإتهالرازيحاتمأبووخالفهمامسعوددا.ابنمنسمعوالبخاري:سعد

في
"

وقالمسعود"،بناللهعبدمنيسمعلمعطاء":(572)لابنهالمراسيلأ

1يلاعقبالبزار اللهعبدعناللفطبهذايروىلا@علمهالحديثوهذا":(89

عطاءروىنعلمولاالاسناد،بهذاإلا
عنياربن

هداغيراللهعد

لعلمهولاالحديص
سمع

بنالحسنآسندنعلمولاقديمأكانو)نمم@

الحديهما.هذاإلاإسحاقبنمعاويةعنعمرو،

سيرححالأولىللوهلةفالناظر@قول:
إثباتصالبخاريإليهفصما

سمع
عطاء

معلاسيمامسعودالنمن
:(177)عق@حبانابنعندحاءما

اللهعبدإلىبهانطلقتمنهالحديثسمعتدحينعطاء.قال"
عمربن

فيعليهكالمدخلهذا؟-يقولمسعودابنسمعتأنتفقال:فأخبرته،

بنافانطلققال:تعوده؟أنيمنعكفمامريضهوفقلت:عطاء:قالحديثه-

فسألهمعه،وانطلقتفانطلقإليه
سألهثمشكواه،عن

قال:الحديثعن

علىيكذبعدأمابنكانمايقول:وهوكفهيقلبوهوعمرابنفخرج

عطاءسماعقيامتبينالقصةوهذه@ه،اللهرسول
مسعود.وابنعمرابنمن

مدخولةالحديثصحةنف@تقدمماكلمنالرغموعلىةأقول

المزينقلهمافأماوالبزار.حاتمأبوإلهذهبماالراجحوأنبالانقطع،

2الكبير@6/التاريخإلى@االرجوعفعند 4 هكذا:النصوجدت(2992)9

."ر@كلا..عمرواب@مسعودابنويقال:ه@،هريرةوأباسعيدأباسمع

سماعضعفمبئناالتمريضبصيغةالبخارئفكرههكذا
عطاء

مسعودابنمن

كانولوعمر،وابن
يرجح

سعيدأبيمنسماعهذكركمالذكرهمنه،سماعه

هدانوراللهوهبهلمنجليواضحوهذاالجزم-بصيعةأقصد:هريرة-وأبي

والبزاروالبخاريحاتمأبوكانصحتهافرضعلىالقصةهذهإنثمالعلم.

عطاء.سماعبصحةلجزمواعندهمصحتولوغيرهم،منبحفظهاأولى

هذا.بعدالذيالطريقتخربجفيالروايةهذه@ئمذوذبيانوسياتي

أنيتبينصالح،بنمعاويةلطربققدمناهالذيالتخريجخلالمن

روايةيخرجوالمإلهمبلمصنماتهم،فييحرجوهلمالستةالكتبأصحاب



-

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

6لاحديثعقبحبانابنقال 65):"

سمع
عنالأصزاعيالخبرهذا

محفوظا@ه.جميعأفالطريقانالزهري،عنمرة،بنإبراهيمعنوسمعهالزهري،

16/1المهرقهإتحاف"وانظر: 5 8(20555).

قال:علي،عنالحارث،عنإسحاق،أبوروىتخر:مثال@

الدين،قبلالوصيةتقرؤونوأنتمالوصية،قبلالذينأنلمجزمحمدقضى

أعانوأن
(1)

العلأتبنيدونيتوارثونالأئمبني

الربغ.برقي@عن(17ياالطبالسيأخرجه:

(29540)سيبةأبيوابن)30091(،الرزاقعبدواخرجه.

1/1وأحمد2(،0853)و 2(،094)والترمذي)5172(،ماجهوابن3،1

فيلطبريوا5(،09)لجاروداوابن2(،56)يعلىوأبو)938(،لبزاروا

4والفكرط(6951)تفسيره 6 9 / تفسيرهفيالمنذروابنالكتب،عالمط.6

2/5 4/88رقطنيوالدا9،0 لرسالة،اط.(4124)والعلميةط.6

6/2والبيهفي4/33،6والحاكم 3 2
الئوري.سفيانطريقمن

اتوأخرجه:
فيفعي

4/1"الأملا 0 1
وفيالوفاء5/712ط.وفي

@@

وأحمدوللأه(،(55)والحميدي)145(،لهلمأنورظ،االسنن
(3)

1/7،9

فيحجرابنطريقهومن
4التعليظتغليق" 1 9 عندهارونبنويزيد3،/

ابنوعند)2212(،و(2095)الترمذيعندعمرأبيوابن)4902(،الترمذي

4"التعليقتغليقيرإححر 1 9 فيالمر@زيعندوإسحاق3،/
السنقا"

اللهوعبيد)462(،
اللهوعبد)003(،يعلىأبيعندعمرلن

فيالمباردبن
2/5تفشرهفيالمنذرابنطريقهومن)671(،مسنده 9

منه.الثيىوموالمتيءيرمىسأحيواحدفوأمواحدلأ@الاخرةالأعيان(1)

كث@.ك@النهاتحه"شش.وأمهاتواحد@العلات:،ولو

لأحمداللمظ(2)

اتنلاثتهم(3)
فلكفكرت@إنمابانمرة،عبيةابنعنرووهواحمدوالحميديلعي

التحريحفيالمهجيختل@لاوخىيلتب@،لاحتى



-الانقط@ناو:ري@علل

بنويزيدوأحمد،لحميدي،وافعي،لئا)انيتهم:ثما
أبيوابنرون،ها

ابيعنعيينة،ابنعنا@وعدعمر،بناللهوعبيدو)سحاق،عمر،

به.علي،عنالحارث،عنإسحاق،

اللهعبدبنمحمدوخالفهم:
فيحاتمأبيابنعدالمقرئيريدبن

3تفسبره 4للأم@3/ الحارثعنإسحاق؟أبيعنعية،ابنعنفرواه(90

المقرئ.يزيدبناللهعبدبنمحمدبهتفردبه.علي،عنغيره،أوعاصمأو

رووهعييةابنأصحابلأنالصواب،هوعيينةابنعنالأول:والطريق
كه

مححدإلايخالفهمولمالإسنا@بهذا
اللهعبدبن

)نووهوالمقرئ،يزيدبن

خالفأئهإلا(6054)التقريب!"ثقةكان
وعددأحمظأمهأوثقهوس

1/1أحمدوأخرجه: فيلمرصزيوا)@ا،(2"لماالترمديوا4،4

6/4والفكرط.(6951)تفسيرهفيوالطبري)562(،السنقالا1 7 عالمط.0

6/2والبيهقيالكتب، 6 7
زاثدة.أليبنزكرياطريقمن

6/4والفكرط.(6951)تفسيرهفيالطبريوأخرجه: 7 عالمط.0

سوار.بنأشعثطريقمنالكتب

3/4"التعليقتغليقفيإحجرابنوأخرج@: 1 9
ورتاء.طريقم@

فيحجرابنوأخرجط:
3/4"التعليقتخطيق@@ 2 0

بنإلراهيمطريقمن

وأشعثصزائدة،أبيوابنعيينفوابنوالئوري،)لي@،

بهعلي،عنالحارث،عنإسحاق،أبيعنو)براهيم(وورقاء،

(2)

بنمحمدلأدأخيرأ،بهحنثممافلكللعلعةابنمنالومميكونوقد
ا@هعد

أتهعلىيدلفهفاهأ2يلاهعامترميالوفاةتأخر
وصأجرأ،عيةاسصسمع

مصأفصلأولآعنهابنمنسمع
نفسه.عييةابنعلبهنصكماأخيرأسعنه

2ولالمير!البدرليالملق@ابنتال 8 منا،+@سليقولالمرادصالناندف9

تمدلاأوا"كلمة.لأنالخكم،فيلاواللمطالذكرفيالذينعلىالوصيةتقديم

لمامبينعليئقولةالمتيريابنوقالالخطيب،ابنعلى@لكنتهالتة،الرتيب
مي

سئتلقىالكا@تيئأنعلىيحلوموالكتابا
الشقه



=

@الفعلئد@لعللفي@لجامع

كتابفيالنسائيذكرهمدلى،إسحاقأبوةالأولىعلتان:وللحديت
9

فيحجروابن)74(،"المدلسين9كتابفيزرعةوأبولا(،"المدلسين
ععن.وفد.(91)"المدلش@طبقات"

الترمذيعنهقالضعيف.فهوالأعورالحارثفيالأخرى:والعلة

عنإسحالفأبيحديثمنإلانعرفهلاحديطهذا:(2095)حديطعقيب

عنهوقالالحارشلأ،فيالعلمأهلبعضتكلموقدعلي،عنالحارث

6/2البيهقي 67:"

الأعورالحارثلتفردهذا،إثباتعنالحديثأهلامتاع

لاوالحارثد@ه،عليعنبروايته
وذكره."فيهالحقاظلطعنةبخبرهيحتج

فيالبخاري
)الضعفاءفيأبضأالدارقطنيوذكره)06(،الصغير"الضعفاء"

.(153)لالمتروكونوا

فقالالحارث،عنإسحاق،أبيروايةفيالعلمأهلتكلموقد

فيالمزينقلهفيماالبخاري
9

1الكمال!تهديب 8 / شعبة:قال9:(1010)2

عنالمزيونقلأحاثيشه،أربعةإلاالحارثمنإسحاقأبويسمعلم

"فال:أنهالعجلي

وسانرأحادينصأربعةإلاالحارثمنإسحاقأبويسمعلم
."أخذهكتابهوإئمافلك

أبيعنفرواهإسحاقأبيأصحابأنيسةأبيبنبحيىوخالف
عنإسحاق،

ط
قبللا@للينجم@:اللهرسولقالقال:علي،عنصم،

وصيق@.لورتوليى@لوصية،

فيعديابنأخرجه:
"

9/11،1الكامل!
4/9والدارقطني ط.6

6/2والبيهقيالرسالة،ط.(1524)والعلمية فيوالخطيب6،7
@

موضح
2/1واقفريق!الجمعأوهام 7 1

به.انيسة،أبيبنيحيىطريقمن

افقات،إسحاقأبيأصحابوخالفضعيف،يخحىمنكرةروايةوهذه

التسائيوقالبذاكإ،لي@)393(:إالصغير"لأالضعفاءفيالبخاريفيهقالإذ
في

فيالدارقطنيوذكره@،الحديطمتروك3(:إ6لا@والمتروكونالضعفاء9
عنهوقال)275(،والمتروكوناالضعفاء9

6/2البيهقي أتىكذا":2لملأ-67
ضعيفط.ويحيىعاصم،عنإسحاق،أبيعنأنيسفأبيبنيحىبه



الانقطاعي@سناومحللا
-

ثاهدوللحديث
عمر.ابنحديثمن

4/4الرايتاالنصبفيكماالحارثأخرجه: 0 5
بنمحمدطريقمن

اللهعبدعنجابر،
بالذينجموواللهرسرلقضىقال:عمر،ابنعنبدر،بن

لوارث.وصيةلاوأنالوصيففبل

لاالاهدوهذا
يصح.

عهقالالحنفي-وهوجابر-بنمحمديهلأن

بثيءإ،ليىالدصر@:إبرواية(3303)و(2647)تاريخهفيمعينبنيحيى

اللهعبدنقلهفيماأيضأ-وقال
العللفيلاالجامعفياحمدبن

1لأبيه" 4 6 / 1

فيوالعقيلي0(،7لا
هومنإلاعنهيحدثلاالكبير@4/24:إالضعفاء9

أح@دوتال"،منهأشر
فيخبلبن

1

1/3"العللفيالجامع كان":(183)1

بعدأ.تركهثمعنهيحدثمهديابن

الافعيفقالالباب،أحا@يثتضعيفإلىالعلمأهلبعضف@بوقد

في
حديثالوصيةنجلالذيتتبدل@ديرويالوقدةالوفاءط.217/5@الأم1

:(20)ها@قبالترمذيوقال"،مثله...الحديثأهليثبتلا@ححروالنبيئعن

علي،عنالحارت،عنإسحا@،أبيحديثمنإلانعرفهلاحديثمذا

."الحارثفيالعلمأهلبعضتكلموقد

"وانظر:
)9731(،3/012الحبير@االتلحيصو"4/50،4الراية!نصب

الغليل!إرواءو"
0 7 / 61-0 81(1667).

@@@



-

@للفع@ئد@لعللفيالجامع

سل@ا-!@

@االرس@@ي+إ@إدنوع+6
لتحمل

(1)

وأدائهالحديث
(2)

هنايعنيناوالذيتتوفر،أنيجبشرو@

أهلية
(3)

أوكانذكراالشريف-النبويالحديثيؤثيفيمنفيشترطالأ@اء،

لاتية.االمنرائطألى-

و@بت!رتقبلانبعقلولاأبدا،@لكافرروايةتقبلفلا:(4)الاسلام@رلا:

س@بلأ،على@تثمينللبهفربىألنهيخحلثوكتعالى:لقولهمخالفةقبولهافيلأن

أنالإسلامأمرناوفدللإسلام؟يكيدمنروايةتقبلوكبفالساء0141(1

الراويكانإفاوهذاالكافر؟!بروايةناخدفكيفالفاسق،خبرفينتوقف

المخالفأماالإسلام.غيرملةعلى
عنالئوكانينقلفقدالقبلة،أهلمن

تقبلهلوغيرهكالمجسمكفرناهإناالقلةأهلمنوالمخالف"قال:الرازي

والاروايته،تقبللاالكذبجوازمدهبهكانإنثهاالحقلا؟امرواينه

داالصريالحسينأبيقولوهوقبلناه،

@لبلوغ@نحيث@لتكليف،سندورمنرو@يةتقبلفلا:(6)@لبلوغئانيا:

(2)

(3)

(5)

6)

دلساناسطر"المعلومة.الأخذطرقمنسطريقالنحصالحديتحذهو(التحمل.

)الئحمل(.المحلفيى@
لهحلتأىالحديتتجلجعهوالأداء.

أحدممايقعدلاالتحمليلزمهوالأ@اءعير@

)الأداع@.المحدئىادلسانانظر:راحدلأمرركادالاخر@هماعنمجرثأ

2:"الحديتأصول"يت.الحدلروايةالمرءصرالأملية. 27.

2الحديشلأعدمأ@حل@المعرفةانطر 1 2
4/*2،المحيط!السحرو@تحققي،

1ةلإيصعاواالتقيبدوإ 3،6
1/3والنذكرظالصرةودمرح 2 6

والمتحبتحفيقي،
3"1/6الاقي!

2الفحوله:يرتمادو@تحقيقي، توضيحو@0،1
2/1لأفكار!ا 1 5.

2اةالمحولبرشاد" 0 1
الاب.هنانيأحرأتوالمع

2لهف@"المجطالحرسوى@السابقفالمصاثو 6 7 /4.



الراويتضعيفبسبلابكل@ناوو@محلل
=

@لمجنونعنثلائة:عن@لقلمالريخغ:@النبئيقالوقدمد@ر@لتكليف،

حتى@لصبقوعنيستيق@حنى@لنائموعنيبرأ،حتىعقلهعلى@لمغلوب

بخلمأ

له،النكليفنيطلذلكةوفهمهاالريعةاحكامإدراكمظنةوالبلوغ

أيبعضهم.بهاقرنهفقدلذاالاحتلام،سنإثواكمعالعقلبالبلوغ:والمراد

اتاكتفىوقدوالحقل-)2(،البلوغ-
ريتصولالأتهالعقلبدكر@عي

احترازفيهالبلوغ،الحلماءفاشراطالغالب.عندالبلوغدونوالعقلالإثواك

والعقلفالبلرغعقوبته،ولاالكذبأثريعر@لاإنهإذالصغير،حديثعن

قبلتكببراالروايةوأدىصغيرأ،تحقلإذاأماالكذب،عنالمكلفيزجران

يترورفلمروايته،
اللهعبدروايةقبولفيأحد

لنويرسفعاس،بن

اللهعبد
اللهوعبدسلام،بن

علي،بنوالحسنبثير،بنوالنعمانالزلير،بن

سيرمنوالمعروفيزبد..بنوالسائب
الأطفاليحضرونكانواأتهمالسلف:

لاالأخرىللشروطجامعاكرهفيكانفإفاوالرواية،العلممجال@والصبيان

روايتهقبولفييتردد

الذهبي:قال
"

سنينخمساب@سماعجعلهمعلىنواصطلح

@حضررأ..دونهاو@اسماعا،
()

6/1أحمدةحرحه((1) 0 0

و
1 2للأوالدارمي4،4 ماجهوابنممأ،3)ماثاودرألو9(،2

6/1والساني)1402(، بروا)0044(،يحلىبرو(ا(،)مأالجارودوابى5،6

والحاكم)241(،حاد
5 9 / @كتا.عاتةحديتمن2

422@ماجهوابنكأ،104)ثاودألررأخرجه 3/1واللارقطني@،0 الحلمية@38

2والحا@1/الرسالة،@(3267)و 5 2مملأ/8والبهقي2/5،9و8
حلبتمى

@هعلي

2/2الصنانع!و@بدانع7،6الكمايته:"ةانظر(2) 66.

بتحممي.(1040)و(1001)لقالرسادانطر.ا(3)

5ةالاسلاميالالشهجالطر:للأ 4الأمانيا:ولظفر3،1 73-4 74.

6لمرقطقهالا(5) 10.



@لف@ائدي@لعلل@لجمعفي

:(1)@لعدالةثالا:
وهي

استقامةعنالكبارةالجزري:الأثيرابنقالكما

علىنحملالنفس،فيراسخةهيئةإلىحاصلهاويرجعوالديئ،السبرة

والمروعةالتقوىملازمة
(2)

لاوبصدفللنفوسالنقةتحصلحتىجميحا،

الصغانرمنبلالكبائراجتنابيكفيولاالمعاصي،جميعمنالعصمةثترط

حد@ل@دينهميلعلىيدلمافكلوبالجملةوالروايتعالشهالةبهتردما

نرالوالعدالةفيشرطوقدكيفالدنيوجميبالأغراضالكذباللهعلىيستجيز

القادحةالمباحاتبعضعن
السوقي،فيوالربالأكلنحو:المروعةفي

@ذلك؟ونحوالثوارعفيوالبول
(3)

يسمىحتىالراويفيثترطهذافعلى

مايفعلولاالصغائر،علىيصرولاالكبائر،يفعللاأنعدلأ:
يخرم

برويلمامنيقظايكونبأنالراوييرويهماإتقانهو:(4)@لضبطرابعا:

منروىإنلروايتهحافظأمغفل،غير
منروىإنلكتابهضابطأحفظه،

مابمعنىعالماالكتاب،
روىإنالمرادعنالمعنىيحيلوبمايرويه

كماالأمانةأسبأنهلأحوالهوالمتتبعروايتهعلىالمطلعيثقحتىبالمحنى،

كانناف@الثقات،الرواةبينالتفاضلمناطوهذاشيئامنهايغيرلمتحملها

س@يضابطأعدلاالراوي
ثقة

(2)

(3)

(5)

6)

"الظر:
2المحويا:@رنادو"38،0الظرانزمة 0 4

الأخلاتمحاسنعندالوقوفعلىالإنسانمراعاتهاتحمللفسية@الابالمرو@.

وقالالرجل.كمالالرجولةأنكماالمرءكمالميبعضهم.وقالالعادات.وحيل

بحضهم
وعقلأضرعاللمدحالمتتبعةالجم@لةالأمحالعهاتصدرقوةهيالمروعةة
.59-58ةالحليشه@المنهحانطر:وعرمأ.

ا

.1/74الأعرلهجامع

2الحديشاعلمنلاالمحرفة(انظر. 1 7
0

3المحيطاالبحرو@بتحقيقي، 0 7 /،4

لايضلحراو@اتق@د
ه

01 "النحرلبرشادو"3،6
0

الظراولزمة21،2
0

39.

@مان@الظر.

1/1المحدث@!اختلافأسبابرإ1/7،2الأصول@هجامع 3

1انظر.

2العواصما 7 2المجفودفتح8،/ 8 / 2-1/24والحليضط.1 ط.5

ويلرااتدر@و@لحصبر،ا
"1/63.



الراوىتصعيفبسببابك@دلر@مسناو:محلل
-

حدبئهاعتبرإناالمتقنين،الضاسطينالثقاتبموافقنهضبطهويعرت

وندرتلهممخالمتهكثرتدف@لهم،النادرةمخالمتهتضرولابحديثهم،

بحدلةيحتجولمضبطهاختلموافقته

اختلتذاف@الراوي،فيجميعهانتوفرأنيجبأربعةشرائطفهذه

ينظرحتىضعيفاحدلةويكونلحديئىالاحتججصقطالأربعةهذهإحدى

به؟يتقوىشاهدأومتابعلههل

السندو)علال
العدالةفقدادإلىالغابفييعودالراويتضعيفبسبب

توتيقهفياختلفإذاالراويحكمإليهماوسأضمالضبط،اوفيها،خللأو

النوعهذافإنلذلثمستقل.مبحثفيمنهاواحدكلعنوأتكلموتجريحم@

مباحث.ثلاثةسبتضمن

7لهالأ@جاسعانظر:(1) 2 /1.



@الفمائد@لعللدي@لجامع

@@!@!
@

@

در@وي@دةعد@دطلن@دسند@بسلإعدد@أ

فيختلفعداله،فيطحنراوإسنادهرجالفيويكونماحديثيردقد

العلماء
الضعف،لهذايرثهمنفمنهم:به،الاحتجبعفي

بهيأخذمنومنهم:

هذاعندلقرينةأوعنده،البابفيحديثوجودلعدمأوبه،ظنهلحسن

الحديثبهاينقوىالامام

فروع.ثلاتةوفيه

به:اتهامه@رالر@هيكذبالأول:

الراويأنوعرفناالاصطلاحي،بمعناهاالعدالةتعريفمضىفيماتقدم
أنوعرفناوالضبط،العدالةأمران:فيهيتحققأنبعدإلاثقتهتئبتلا

@)نماالثقات،موافقتهمدىفيولاالراويمروياتفيتبحثلاالحدالة

العدالةتبحث
فيالوقوععنيمنعهبماالرع،لأمورالراويصدرانثراح

لمبماعليهوالتقولعيهتالنبيعلىالكذبالكبائرأكبرمنولحلالكبائر،
على@حدككذبلي@عليئكذبا@ن".@البييفرلذلثوفييقله
مقعدهنليتبؤأمتعئدأعلقكل@من

@لثار@من
(3)

ةقالحجرابنعليهوعلق

علىالكذبيكونأنعليهالكذبعلىالمذكورالوعيدإثباتمنيلزملاإ

والفرقآخر،بدليعغيرهعلىالكذبتحريمعلىيستدلبلمباحأ،يخره

علىالكذببخلافمسكنالهالاربجعلفاعلهتوعدعليهالكذبأنبينهما

33التحديشه:ردقواعد3/2،1لأمرار!اكف"ا@ظر.(1) 0

لحدها.وما

4الكبانرإ:انظر.إ(2) محمدلنيح5
ئكدلأ.الوها@،عدبن

2/1البخاريأخرجت(3) 0 2،)1921(
رليمق@بنعلىطريقمنلا(ل@(الهومسلم

المغيرة.ص



الراويصمالةفيالطعنبسببالسندإعلالرالصناك:محلل
=

لأدانهةالكدبأنلاأعظمعليهالكذبنف@المناوي:!..وقالغيرط

الأحكامإو)بطالالربعة،و)فسادالدين،قواعدهدمإلى

منيحذرونالأئمةكانلذلثالكانبين،روايةقبولضرريتبينتقدممما

موالكذابإننقول:أنالمفيدومنكتبهم.طباتفيهؤلاءأحا@يثسطر

الأئمةاحدرماهالئانيأنبالكذبالموصوفعنوفرقهكذب@،ثبتمن

ابنالحافظعدوفدأعلم.واللهالألمة،منلغيرههذايثبتولمبالكذب،

حجر
فيالراويتقدحأمورخمسة

عدالنه
فسقهأوبهتهمتهاوالكذبوهي.

بدعتهأوجهالهأو

منى@لرو@ة:@لكذابينكثفطرق

أنا-
فلكعلىوالأمئلةما.حديثفيكذببأئهالراوييصرح

ر@صفيكاتوهذا"فقال:العيددقيقابناستشكلهاالنقطةهدهولكنكئيرة،

فيبكذبأنلحوازموضوعا؟كونهفيبقاطعلي@لكن
بعينمهالإقرارهذا

(4)

سابشحنالووخنفيمامالعضفبهوهذا@فقال:الذهبينلميدهفتعقسه

"والسفسطةالوسوسةفيلوقعناالبعيد،والاحتمالالتجويز
()

كأنحصوله،يسنحيلمايذعيأن-2
ممنبسماعهالراوييصرح

بالضرورة.الدينمنعلممايعارضبمايأتيأوبشين،وفاةتقدموه

الراوي.فلثكذبعلىالنقادالأئمةينصأن-3

الكذاببينبينفرقإلىالاصطلاحكتبتثرلمو@لكدبة:@لوضاعون

كبفيالوضعأنوفلثالأول،منأخصالأخيريكونقدولكنوالوضع،

مامتنالهويركبإسنادأ،يختلقالذيالراويإلىيصرتإتماالحدبث

منه،الفعلهذاويتكررمسندأالحديثنلثفيرويشيثأ،منهمااللهخلق

بالوضع.الراوييوصفلمححيننل!

.(1292)عف2"3/7الاري!دفتح(1)

هلأ.-67الظر،:لنزمةانظر.(3)

ك@الموقظقاة"(5)

6القلير!لبض@(2) 0 4 /2.

احاقرلالا(4)
2 2 9



=

يللف@ائدالعللفي@لجامع

الكذببهيرادإطلاتأنباعتبارالوضعمنأعمتهف@الكذب:وأما

هويخصنافالذيحالكلوعلىجمز،اللهرسولعلىوالكذبالناسعلى

معمتلازمةنجدهاالحالةوهذه-@النبيئعلىالكذبأي:الثانية-الحالة

الموضوعات،جمعتالتيالكتبسيماالحديثكتبفيبالوضعوصممن

"الوضاعين:أصناتفيالجوزي-ابنبقولذلكوفي

الكذبتعمدواقوم

فييكذبونوهؤلاءكذاب،عنرووالأتهمولاأخطأوا،لأتهملاالصريح،

1منه.يسمعوالمعمنفيروونالأسانيد
نف@.."الزركثي:وتال0

1الكذبإئاتعالو@
0 0

(2)

فإذاوالوضع،الكذبتلازمحالةنظهروبذا

الكذاببناحدتجدالغالبففيوضعهعلىالألمةنصقدحديثاوجدت

الحكمإطلاقيصكنهلوالكذب-الوضعتلازمأعنيهذا-تقررفا
وضاع؟بأثه)كذاب(

فقدالراوي.عينعلىالحكمالأول:أمران:فيهالسؤالهذافنقول:

بعضفييقولونفنجدهموالوضع،بالكذبالرواةعلىالحكمفيالأئمةمير

بعضهمفيوقالواكذاب،الرواة:
الحديث.يضعلاخر:ا

حديثعلىالنقادأحكامفانالحديث:علىالحكمالآخر:والأمر

بذلكوالهلكىالكذابينتفردعلىالأغلبالأعمفيبنيةجاعتبالوضع

أعلم.واللهالحديث،

@رلسهلاشتر@ك@لر@هي؟عينتعيينفي@لنقاديختلفوقد@
ئقةبينكنيته

في@ختلأفهمفيسبباهذا@ختلأفهمويكونبالكذبومتهم
بنمحمدروىماذلك:مئالتضعيفا،تصحيحا@رعلى@لحديث@لحكم

رعئاللهرسوللعنقال:عباس،ابنعنصالح،أبيعنجحالة،
والثرج.المساجدعليهاوالمتخذاتالقبور،زائرات

السلصأضواءاط.الهدالحوضوعاشهضلحة(1)

2/2الكشا"(2) 83.



الر@وي@الةفيالطمنبسببالسندإعددلوالناو:محلل
=

العلميةط.(1500)الجعدوابن)3372(،الطيالسياخرجه:

05)و 9هو@@7623@شيبةأبيوابنالفلاح،.@(51 1/2وأحمدا@،21 2 9

و
2 43و87 و2

3يلاداودوابو33،7 فيوالطحاوي3(،2
"

مشكلشرح

وفي(4741)الاثارا
معجمهفيالأعرابيوابن)3521(،الأخيار!تحفة"

فيوالطبراني)236(،
52)الكبير!" 7 /4والببهقي1/37،4والحاكم1(،2

فيلخطي@وا7،8
"

8/7د"بغداتاريخ 0

بنوا8/16،2الغربط.وفي

فيالبرعبد
1التمهيد!9 0 4 / الحجاج.بنسعبةطريقمن2

اوأخرجه:
بن

9لما-/4والشائي)023(،لترمذيوا)5751(،جهما 5

وفي
ويلطحاوالة،الرساط.(2181)والعلميةط.(2170)لهلكبرى"،ا"

وفي(4742)الائار@م@ئمكللثرحفي
شاهينوابن)4521(،الأخيار@تحفة9

في
"

فيالبرعبدوابن4/7،8والبيهقي3(،70)ومنوخطالحديثناسخ

2/1التمهيد"" سعيد.بنالوارثعبدطريقمن(510)والبغوي0،4

4/78البيهقيوأخرجه:
همامطريقمن

عنوهما؟الوارث،وعد)ئبة،ئلاثتهم:
بنمحمد

أبيعنخحاثف

الاسناد.بهذاصالح،

الترمذي:قال
"حسنحديثعباسابنحديث"

فيالألبانينقلهفيماايضأوقال
/3الغليل!دارواء@(225)الضعيفة،1

2 1 طالب،أبيبنتهانئأممولىمذاصالحوأبوحسن،حديث)167(:إ2

أيضاا.باذاموبقال:باذافواسمه

3/1ثاود!أبيسن@مختصرفيالمنذريوقال قاله-وفيما":96
يعني:

أممولىمكيباذان،ويقال:باذام،هوهذاصالحأبافمانظر،الترمذي-

ابنمنيسمعلمإنهتتيلوقدالكلبي.صاحبوهرطالب،أبيبنتهانئ

ى.251)الا@ريب@نبش@الض@الوارت:وعدالوارث.عدمقرونأءهبهام(1)

@طتيميةابىقال(2)
فيرجبوابن1/33،4المتقيمأالصراطلاقتضاه

"

الفتح
"3/

2 صحيعا.الشخلحضوفيحسن،حدتالترصذي.دقال:00



=

ئد@للف@العلل@لحامعفيا

منجماعةفيهتكلموقدعباس
أعلمولم:(2)عديابنوقالالأئمة،

أحدأ
رضيمما.المتقدمينمن

الحاكم.وقال
هوإئمابه،المحتجبالسمانلي@هذاصالحأبو@ا

بينفيمامتداولحديثلكنهالشيخان@بهيحتجولمبافان
ووجدتالأئمة

فخرتجهإالحديثمتنفيالثوريسفيانحديثمنمتابعاله

عنهفالهذاولا@انقلت:
معين.بنيحيى

وضغفه@،بأسبهلي@"

عنهوفالالبخاري،
9القطان:يحيى

أحدأأرلم
صالحأباتركاصحابنامن

يكذلمجهصالحأبوكان"خالد:أبيبنإسماعيلوقال"،هانئأممولى

عدي:النوقال
ماعامة"

1/2لأالاعتدالميزان"انظر:تفسير".يرويه 9

2/4المسند،فيشاكرأحمدصححهوالحديس أبيعنوقال9،1
صالح:

أجلمنفيهتكلموادانماحجة،ضغفهلمنليىثقةاتهوالحق"

محمدتلميذهعلىوالحملعنصالمرويالكثيرالتمسير
الكلبي،السائببن

حبانابنادعىوقد
(6)

منه،عجيبةغلطةوهذهعباس،ابنمنيسمعلمأثه

(5)

6)

@كتابفيسلمقال

3/2اللىلمجاالقحفير@ابنسقلهديماالتفصيل! 0 ط1

لاوحديخه؟الاساتقىقدبافامصالحوأبر@ابت،لي@الحديتالمذااسرميى:

علىا.ابنسسماعلهيثت
2الكامل!" 5 8 فيالملقنابننقلهما@لكوقارد@ي2،/

3المنير!الدر" 4 9 / 5.

الحاطدكرممامذاوقرلهالحاكمرواية
@الالإتح@لي

ميراد،صالحأبيترحمةير

باذان،ترجمةفيتكونأنالأصو@لمىباداد،إثهقال.والحاععبمس،اسعن

عاسابنعن

بناللهعدعنالنوري،مميانهنا.قرلهبعدخرحهبل!السارالثوريحليت

عنحئيم،بنعثمان
ع@ئابتبنحاربنالرحمنعدعنبهمانبرالرحمنعد

القبرر.روارات@اللهرسوللعنقال.أله

ألايمماعلاتهامولأجل
راويهاتهمماعلىمنالأالحديتهناسقتبالكنصصالح

1 8 5 سساعهنميفيحانابنيتعزدولم.1/
ذكرفقدعاس،ابنش

بلإ.الإشارةمرتكمامسلمنلك



الواويعمالةفيالطعنبسببالسندإع@دلر@منافىةعلل
=

أبيبنعليأخيهاوعنهانئ،اممولاتهعنروىقديم،تابعيصالحأبانف@

واكبر".عباسابنمنأفدموكلهمهريرة،أبيوعنطالب،

فيالألبانيوقال
@@:(225)"الضعيفة"

تحسينيحسنلاحالههذافمن

علىتعليقهفيكرش@أحمدلعلكماتصحيحهفكيفالرمدي،فحلكماحدبثه

نفيس.تعقبوهذا."الترمذيسننوعلىالمسند!1

باذامأوبافانإتهفقيل:فيصاختلفالحديثهذاراويصالحوأبو

البصري.ميزانصالحأبوإتهوقيل:تخريجه.سبقوكماهانئأممولى

عنالوارث،عبدطريقمن(3ول.)و(3179)حبانابنفأخرجه:

به.عباس،ابنعنصالح،أبيعنجحادة،بنمحمد

صالحأبو"فقال:ببافان،ليم@أتهحبانابروجزم
ميزاناسمه:هذا

بنمحمدبصاحبوليىثقةالبصري
الكلبيأ.الساث

8/1"المهرةإتحاففيأحجرابنقال 0 يصي:قال-كذا":(9009)0

فيوقالخطأ"،اتهوعنديالموضعين،فيحبان-ابن
@االتهذي@تهذيا"

10/3 4 البصري:ميرانترجمةفي4
"

اسمأنالصحيح:فيحبانابنفجزم

الوارث،عبدروايةمنالحديثهذاأوردأنبعدميزان...هذاصالحابي

عن
لأثههذا.ميزانالمزييذكرولمجحاثة،بنمحمد

أباأنعلىمبني

فيبذلكصزحكماهانئأممولىهوالحديثفيالمذكورصالح

عنالحديث،هذاروىالطوسيمسلمبنعليأنويؤيدهالأطراف

عنشعيب
محمد

فذكرهانئأممولىصالحأباسمعتقال:جحاثفبن

7يلأدالتقريبهليوهوحالطابنونقهالبصريميزار(1) مقوله"(03

أليصالطوسي،مسلملنعليالرواهدقال:@ه@م@،2لما/4الأضرات،تحفة@2@

عنالطيالي،لاود
عنشصف

برمحمد
أممولىصالحألاسمحتقالخحاثف

فذكرما.نئ...ما

مكنا(3)
منتحريفولحلهالمطبوع،لي

ديشجةأنبتهالمزيلأنةشعبته@
تحمة"

بالصرا@.أعلملاثهالأثراشا،



=

يللفعائد@لعلل@لجامعفي

فيالحقوعبدالحاكئمهانئأممولىسكونهوجزمالحديث.هذا
بنوالألأحكاما9

دحيةوابنلمنذريواعساكر،بنوالقطانا

لأ.آعلمتعالىوال@هوغيرهم،

السمان.صالحأبوإتهوقيل:

بنالسكينبنالحسنطريقمن(226)معجمهفيالصيداويفأخرجه:

الحجبم،بنشعبةحدئناةقالالبصري،عبادبنيعلىعنمنصور،
السمان،الربيعوأبودينار،بنوالحسنالجفري،جعفرأبيبنوالحسن

بنومحمد
طلحة

محمدعنمصرف،بن
بن

خحالف
السمان،صالحأبيعن

بهعاس،ابنعن

فقددلائله،لكئرةهانئأممولىبانانصالحأبوأثههذافيوالصواب

فيأحمدقال
"

2/2@العللفيالجامع 1 صالحأبيعنسئلعندماا(لها6)0
باذامصالحأبوةإفقالالحديثهذافي

لأ

فيالدارقطنيوقال
9

1"العلل 9 9 /8(1510):"
محمديرويه

بن

ابنعنممام،عنعاصم،بنعمروفرواهعنه،واختلفخحاثة،

ابنعنيرويه،وغيرههريرةأبيعنصالح،ابيعنجحاثف

وهوالوارثوعبدشعبة،منهمعباسابنعنصالح،أبيعنجحاثة،

لصواب.ا

(3)

(7)

2/1(2)ذلك.فيالحاكمكلاملقلتقدم 51.

5/5والايهام!الرمم@بيانفي 63(2789)

1@اود،أليسننيمخقصرثى 9 6 /3(6031).

4/2الأنراسا@تحفةفيالأطرا@علىزياثلتهفيالزيذكره 6 4(5370).

فيححرابنصقله
8/1المهرقهإتحاف@ 0 الأترم.عنحكاية(9009)1

خحاثفالنروايةعلىأن@لم
حدبتحاء@نمامريرفأليعنعالح،أبيعن

صلمفأبيبنعمرطريقشمريرفأبي
كد@عهأبيه،عن

3(،2هلهالطيالي

2/337وأححد
3و بنوا5،6

يحلىوأبي1(،560)لترمنيواما(،76)جهما
1لهحبادوابن5(،809) 7واليهقي3(،7 8 وموسلسةأبيبنعسرو@يه4،/



الراويححالةفيالطعنبسببالسندإع@دلري@سناومحلل
=

فيالحقعبدوقال
2/1"الأحكام" صاحبصالحأبويرويههذا":51

جدألا.ضعيفعندهموهوالكلبي،

والإيهامأالوهمبيانفيإالقطانابنوتعقبه
5 63 /5-5 6 كدا"فقال:4

هذايقالأنينبغيوإتماقال،
محمدفي

الواقدي،أوالمصلوب،سعيدبن

صالح-:أبوفأماعليهم،المجمعالمتروكينمنونحوهمإبراهيم،بنغياتأو
فيولاالحد،هذافيفليسهانئاممولىبانام

إنهأقول:لاالنمط.هذا

يوهمهكمالي@إتهأقول:لكنيثقة،
المديني:بنعليقالبلالكلام،هذا

أحداأرلميقول:القطانسعيدبنيحيىسمعت
صالحأباتركأصحابنامن

أحدأسمعتوماهانى،اممولى
شعبةيتركهولمشيئآ،فيهيقولالناسمن

اللهعدولازائدةولا
ب@

محينبنيحىسمعتخيثمة:أبيابنوعنعثمان.

فليىالكلبيعنهروىف@فابأس،بهلي@ةهالئأممولىصالحأبويقول:

تركمهديابنكانو)نبأس..بهفليسالكلبيغيرعنهروىو)فاث@ء،

."ذلكفاعلمنكرنا،مافيهقاليخرهنف@صالح،أبيعنالرواية

الباريفتحفيإرجبابنوتال
3/2لأ 0 فيالواختلصالحرمين:ط.0

هذاصالحأبي
إتهوقيل:بعد،وفيهالطبرانيقالهالسمان،إتهفقيل:هو؟من

وهوميزالف
الإمامقالههانئ،أممولىباذانإنهوقيل:حاد،ابنقالهثقف

هذا".حديثهعندييصحلموقال:أحمد،الإماموضغفهوالجمهرر..أحمد

ديالملقنابنوقال
3الميرأالبدر" 4 7 فيالحفاظكلامواخنلف5:9/

السمانذكوانأوالضعيف،هانئاممولىباذامهوهلهذا.صالحأبي

."غيرهما؟أمالصحيحينفيبهالمحتجالثقةهريرة،أبيعنالراوي

فيلألبانياوقال
ولكتهوغبره،أبو@اوددرواه:(51)الساجدلاتحذير"

وأنيقال،أنأحقفالحقالسلفيين،منكثيربذكرهلهجاندالسندضعيف

ةالنفصيلأ@كابفيفقالمسلم،الإمامالمنقدمينمىضقفهوممنيتبع،

باذامصالحوأبوبثابت،لي@الحدثهذا
يثتولاحدلمماالناساتقىقد

."عاسابنمنسماعله

عنالبابوفي
ثابت.بنحسان



-

@للف@ائدالعلل@لجلمعفي

3/4وأحمد1(،1934)شيبةأبيابناخرجه: فيوالبخاري4،2
"

3الكبير@3/33-الاريخ 5لىماجهوابن2(،01)4 عاصمأبيوابن1(،7

في
والصنانيلآحادا"

فيفانعوابن)1702(،لأ
9

)353(،الصحابتامعجم

فيوالطبراني
/4والبيهقي1/37،4والحاكم)2953(،و(3591)الكبير!9

4/3الكمالالأتهذيبفيوالمزي7،8 9 اللهعبدطريقمن(378للا2
بن

بنحسانبنالرحمنعبدعنبهمان@بنالرحمنعبدعنخثيم،بنعثمان

القبور@.زواراتعحيرواللهرسوذلعن"قال:أبيه،عنثابت،

حبانابنذكرهمجهولبهمان:بنالرحمنعبدفيهثضعيفحديثوهذا

6"لاالثقاتكتابفي 8 عنهقالحجرابنأنإلا.7/

:(3817)التقريب!فيإ

قالالمدينيبنعليأنعلماله،حبانابنتوثيقعلىاعتمدوربما@المقبول،،

5الاعتداال@2/ميزان@@انظر:نعر@ا.لا@@عنه: 5 4يلا1 و2(،8
9

التقريب@تحرير
الحجليعندذلكعلىأقفولمونفه،العحليأنوفكر.(3817)
فيالطحاويقال

"

وفيله@742)عقبالآثار!مكلشرح
نحفة"

ذلكيكونأنمحتملافوجدناهالحديثهذا@افتأملنا:(1254)عقبالأخيار"

يكونأنمحتملأووجدناهالقبور،زيارةإباحتهقبل@تاللهرسولمنكان
جميعبهأراد

علىالمساجداتخاذمنالحديثهذافيالمذكورةالأشاء

معوالئرجالقبور
فلكالضتخذللقبوربالزيارةنلكإلىالوصولويكونفلك،

قبلهامتخذأذلكيكنلمماللقبورالزيارةوتكونعليها،

زيارةعنالنهيفيالمرويةالأحاديثوهذه@:1/374الحاكموقال

علقمةحديثلهاوالناسخمسوخفالقبور
بريدة،بنسليمانعنمرثد،بن

نقدفز@روها،للازيارو@لقبهر،عننهيتكمكنت@اقد:@التبيئعنأبيصعن

لنهتعالى@لت@@ذن
الكناببنفيمخرجالحدبثوهذاقبر@صلا.زيلىةفي

للئميخينالصحيجن
(2)

ه@ا".

سقلهالحاطأنعلى(1)
لي

@

1التهذيبهتهذيب 3 6 /6.

في(2)
"

ملمصحيح
3/6فقط" 6/8و(601)(9)كلا5 )ك@(.(9771)2



السندإعلالنا،:ري@علل
الراويعمالةفيالطعنبسب

-

كانهذاأنإلىالعلمأهلبعضفذهب":(510)عقبالبغويوقال

الرجالالرخصةفيدخلرخصفلماالقبور،زيارةفي@النبيئترخيصقبل

وكثرةصبرهنلقلةالقبور،زيارةللنساءكرهأنهإلىبعضهموذهبوالنساء،

@ا.جزعهن

1ثاودأأبيصننالمختصرعلىحاسيتهفيالقيمابنوقال 9 8 وقد":3/

الأحالمحيث.لهذهالتحريمأحدها:أقوال:ثلائةعلىالمقابرزيارةفياختلف

عه.الرواياتإحدىفيأحمدمنصوصوهذاتحريم.غيرفييكرهةوالاني

الجناثز،اتبععننهيناعليهالمتمقعطيةأمحديثالقول:هذاوحجة

والثالت:للتحريم.لاللكراهةعنهالنهيأنعلىيدلوهذاعليا.يعزمولم

ئها
عنالأخرىالروايةوهومكروه،غيرلهنمبع

أحمد".

4/2@لأشراتاتحفة"وانظر: 6 5/3المنير"البدر@و@)0735(،4 4،6

3الحبيراالتلخيصوإ 1 3 / 7/1"المهرةإتحافو"ل@97(،2 /8و(7241)9

9 الغليلإرواءو"0(،099)9
3/12لا 1(761).

مبهما:كونهأوالر@يمجهالةالثاني:

علىوسأتكلمبعدالته،الطعنإلىيؤديمماإبهامهأوالراويجهالة

فقرتين:فيفلك

في@@لر@جهالةأ-

@2@

سميضابطاعدلاكانوصوالضبط،العدالةالحديتصحةشروطمن

النقة،شرطيفقدفهوةضبطهولاعدالتهنعرفلممنوالمجهول

يمنعحديطإسنادفيووجوده
ثماللغة،فيالجهالةتعريفوسأتاولصحته.

عندهم:وأنواعهاالمحدنيقاصطلاحفيالجهالةبتعريفأعفبه

خرجه؟أ(1)
2/9ريلبخاا 3/4ومسلم@@2781@9 7@938@@35@.

دالحواعماانظر:(2)
2 7 2-24وا/العلميةط2ايهالمعيشهردفتح8،/ 5@

.1/63وى"لرااوشويبلخصير،ا



-

@ندثللف@@لعللفي@لجامع

منها:معان،علىيطلقالعربلغةفيفالمجهول

أوالدقفوجهعلىالوصفمعلومغيرأوالحقبقة،معلومغيرشيءكل

تنككأوترثدمعرفنهفي

أما
عندالمجهول9فقال:الخطيبعرفهفقدالمحدئيناصطلاحفي

عرفهولانفسهفيالعلمبطلبيشتهرلممنكلهوالحديث:أصحاب

واحداراوجهةمنإلاحديثهيعرفلمومنبمعالعلماء
(2)

ئلاثةعلىوهر

أقسام:

عندالمحدثونيريدهماغالبوهوالعين:مجهولالأول:@لقسم

صورتان:النوعولهذالإطلاق،ا

عنهيعرتلملكنيسمىأنالأولى:
اسمهسوى

واحدتلميذجهةمن

لاعنهروى
يرويفيمنبالتحريالتلميذذلكيعرتولمغيره،عنهيروي

أحديدريولاعنهم،
الراويذاكيكونمنالحديثأهلمن

لاالراويكونوالأخرى:
جلإ،رلأعنالإسناد:فييأتيكأنيسمى،

اد@ا"اعبداشغهذىالنوعهذا
يع

(4)

فأمابقوله:إفيابنفيهقلدوقد

روايتهيقبللاممنفهذاعينهتعرتولاسميمنأويسئملمالذيالمبهم

فيكانفإذانظر:إمعانويتطلبتوقففيهالوعوهذاعلمناه..إاحد
9الاسناد

لافهذارجل!
بينوالفرقمبهم،عليهيطلقدائمامجهولأيسمى

قابلفييتقوىفلاوعدالته،عينهالراوياسمسترالإبهامأنالاصطلاحين

المذكورغيرلهشيوخعلىالوقوفاحتمالنف@العينمجهولأماالأيام.

يعنيوهذاله،تلاميذإيجاداحتمالوكذاقائم،
قدأته

إلىمرتبةمنيرتقي

المومأالراويفينصوصعلىالوقوفبعدميقوىالاحتمالوهذاأخرى

(2)

(3)

(5)

)جهل(.ماثة"الريطوالالمححماللاكقه،و@اساساللغقه،@مقالرانظر:
ورلالكمانجه.

1انظر.
1/8الحدبنهعلومنحرير 1@

@الظر:
وو.ا/1الحدبنهعلومتحربر

1الحديشاةعلوماختصار" 6 6
نحقبقي.



السندإعلالرالسناكمحلل
الراويصمالةفيالطدنبسبب

=

يروالمأو:)مجهول(مئلأ:فقالوافيهمالأتمةتكلمالذينوأماإله،
إلاعه

ذلثوغيرهو(منيعرفالاأو:فلان(
تقويتهاحتمالنف@الاطلاقاتمن

تضاعط
مع

منأعلىالعينمجهولنف@امرمنيكنومهماالنصوص،تلك

وشيخعلىووقفتاسمهعرفتالاحتمالاتأضعفوفيلأنكةالمبهم
احد

بالابهامالموصوتمعالوصفبهذاكانمنيستويفكيفواحد،وتلميذ

مهم:راوفيالهاديعبدابنالحافظقالوتدوعدالة؟!اسمأ
ثيختهف@"

"المجهولمنحالأأسوأوهومبهم،

الراويعينتكونأنبه:المقصودالحال:مجهرل@لئاني:@لقسم

فيوجهلتالظاهر،فيعدالتهعلمتالذيهوأوالنقاد،عندمعروفة

علىيطلعلمولكنالتلاميذ.وكذاصسيخشعنيقللاماوعندهالباطن،

منبهويلتحقالحال.مجهولعليهفيطلقمروياتهتختبرولمعدالته
تلميذله

عنغرتواحد
ويتجتشيوخهعنالأخذفييحتاطأتهالتلميذفلك

الرجليكونمتىمعين:بنليحيىقلت"شيبة:بنيعقوبقالالمجروحين،

سيرينابنمثلالرجلعنروىبناقال:كم؟عنهروىبذامعروفا؟

الرجلعنروىفاف@قلت:مجهول.غيرفهوالعلمأهلوهؤلاءوالشعبي،

"مجهولبنعنيروونهؤلاءقال:إسحاقوابيحرببنسماكمثل
(2)

قال

وهوحسن،تفصيلوهذا"السابق:يحيىكلامعقبرجبابنالحافظ

محمديطلاقيخالف
يخرجلاأنهالمتأخرونعليهتبعهالذيالذهلييحيىبن

"عهفصاعدأرجلينبروايةإلاالجهالةمنالرجل

لأنللحديث.أهليتهتثتلمنهف@عن@جهالةارتفعتو)نالراويفهذا

حالهولأنتسبرةلمرواياته
أوالبوخعددحيثمنالحدبتعلممع

لااللاميذ
منبأتهيوحي

أهله.

السنكيالالصارم(1)
1 3 1رانطر:1،0 3 م@5

8الترمذيأعلل@شرحفيرجبابننقله(2) 1 /1-8 @ك@-8+وا/7عترط2

ممام.
1/8الترصذبعللسنرح(3) هام.ط.وا/873عترط.2



=

@للف@ل@د@لعللفي@لجامع

فهذاالظامر،فيعدلوهوالباطق@العدالةمجهول@لثالث:@لقم

الأولينالقسمينردمنبعضبهيحتج

مستور.لقبالمنأخرونلهاستعملالنوعوهذا

دالمجهولبينالتفريقيحسنفلاالبا@هذاالناسمنكئيريسنكلوقد

"الحال
القسمةيجعلفبعضهمللمجهولالعلمأهلتفريقوشششكلمستور"و"

فيوالأمرثلاثيفالقسمةيجعلونواخرونثنالية
هذا

هوفالمستورواسع،

والتعديل:الجرحمراتمنذكرفيماحجرابنالحافظقالالحال،مجهول
مستور،بلفظ:الإشارةواليهيوئق،ولمواحدمنأكثرعنهروىمنالسابعة:9

"الحالمجهولأو

لكنالحال،مجهولهووالمستورالمستورهوالحالفمجهولإفن

سترمناريدالمستورأنلبعرفثئلاثيةالقسمةتجحلأنيشدعيالعلمتشيط

منلكنالرواة،عاينواالذينوالتعديلالجرحأهلمنالقومأولئكعلىحاله

الراويحالأناعتارعلىالحالمجهولمصطلحفيطلقالرواةيعاينلم

الباطة.عدالتهتعرففلاجهل

@لجهالة:@سباب

بشيءفيشتهرصفة،أولقبأوكنيةأواصممنالراوينعوتتكثرقد
الجهلفيحصلاخر،أنهفيظنما،لغرضبهاشتهرالذيبغيرفيذكزمنها

عنهالأخذيكثرفلاالحديطمنمقلأيكونقدوأنهبحاله..

@لحال:ومجهولالعبنمجهولرو@يةحكم

منالأكئرالعينمجهولأي:ةرلهوقدةإالسخاويقال
العلماء

يروولمدثتهر،لممنوهوالعين،مجهول@اوأماالنوكاني:وقالمطلقأ"

فييخالفولميقبل،لاأنهةالعلماهلجمهورفذهبواحد،راوإلاعه

1/3واننكرظالتصرةدنرح(1) 5 5

@تحقيقي
.74لنقريسا:ا"(2)

2/2المجشأدفتح(4) 0 الخضبر.ط.5

@ةالظر(3)
.881الطرا:نزمة



الراو@الة@فيالطعنلسب@السندإع@دلر@الناو:لل@
=

إنةالبرعبدابنفقالالإسلام،مجردإلاالراويفييشترطلممنإلاذلك

لاعنهبالروايةالمتفردكان
ويحيىمعينوابنمهديكابنعدلعنإلايروي

الحسنأبوقالفلا"دالاالحييةالجهالةعنهوترتفعيكفيتهف@القطان،

وعلمهعصروايتهمعوالتحدي@الجرحأئمةأحدصزكاةإن@القطان:ابن

ايةورتقبللاإنهادالوالحقالشوكانيوقال"فلا..والافبل،رواهبما

إفاإلايكونلابالمرويالظنحصوللأنالحال؟مجهولولاالعينمجهول

العملمنالمنععلىوالسنةالكتابمنالأ@لةدلتوفدعدلا،الراويكان

وقوله:8(،2ةالحم1شئأ،للقيحنىشلاالظنلمن"تعالى:كقولهبالظن

15عنؤ"د@لكلينىمالق@@رلا روايةقبولعلىالإجمعوقام1ء63(1

"لعدولا

@هح@@هع

2المحوله:د@رشاد(1) 1

2الفحر@ه@رشاد"(3) 1 0

2الفحول!برشاد@(2) 1 0
0.



=

الجهالةفيمسائل

@ئديللف@@لعللفيالحامع

أهلبعضذهبله؟توثيىغيرهعن@لثقةروابةهلالأولى:@لمسالة

الثقةروايةاعتبارإلىالعلم
كانلوالعدلبأنواحتجواله،توثيقاغيرهعن

عنالخطيبأجابوقدلب@.فيالاسيقعلالذكرهجرحأفيهيعلم

فلاعداله،يعرتلاالعدليكونأنيجوزلأتهةباطلالوهذاففال:هذامثل

يرويبلصدقه،عنخبرأولاتعديلاعهروايتهتكون
يقصدها،لأكراضعنه

فيأمسكواأحادياقومعنروواالثقاتالعدولمنجماعةوجدوقدكيف
شهدوابعضهاوفيمرضية،غيربائهاعلمهممعأحوالهم،ذكرعنبعضها

الوليدأبووقالوالمذاهبهالاراءولفسادالرواية،فيبالكذبعليهم

اثنانعنهروىإفاالراويانإلىالحديثأصحابجمهوردالؤهبالباجي:

بصحيحلي@وهذاالجهالة،عنهانتفتثصاعدا
أصحابمنالمحققينعند

قدلأتهالأصول.
شيئأيخبرونولاحالهيعرفونلاالواحدعنالجماعةيروي

وقال"عدالتهيعرفوالمإذالجهالةعلىعهرووابمانويحدث@أمر@من

الحنحلي:رجبابن
الثقةروايةإن"

كثيرأنف@توثيقه،علىتدللارجلعن
ذمبةوكانوغيرهما،وئعبةالثوريكسفيانالضعفا.،عنروواالثقاتمن

يسير"نفرعنإلاأحدئكملمالثقات،عنإلاأحدثكململويقول:

بهاترتفعامورهاك@لرسيعن@لجهالةنرتفعبماذا@لثفبة:@لمسالة

ماوأقلالجهالة:
فصاعدأائنانالرجلعنيرويأنبهترتفع

الفهورينمن

9لالكفانجه(1)
0

@

2الفحرلا:برشاد"(2) يقولرن@ئسالأنهمنظر،@وميهفقال.وتحقه1،0
لاعهفصاص@أالاتبنبروايةالحينحهالةبارنفع

1الحال.جهالةبرنفلع
0.

7النر@دمحاعللسنرح(3) 9 / ط.1
5وا/673عر

همام.



الجهالةفيمسائلر@الناو:محلل
-

ترتفعوهذابالعلم
إلاترتفعللاالحالجهالةأماالعين.جهالةعه

منبتزكية
إلايرويلاأتهالنقادعندمعروفراوعنهروىأو@فاالنقاد،

عن
العجلي:عنهفالالقطان،يحيىمثلثقة

"

بصري،
ثقة

الحديث،نفي

عنإلايحدثلاوكان
"حبان:ابنوقالثقفه

لأهلمهدالذيوهو

ومنهالضعفاء،وتركالنقلعنالبحثفيوامعنالحديث،رسمالعراق

احمدالحديثعلمتعلم
المديني،سوعليمعين،بنويحيىحنبل،بن

أويحىروىإذا"له:فقالأحمدالإمامأبو@اودوسألسيوخنا"وسائر

يحتجقال:بحديثه؟يحتحعمجهول،رجلعنمهديبنالرحمنعبد

بحديئه
(4)

مافينجسرءمملىلافإنااسال@داكانمننف@هذاكلومع

كماالراويهذابئقة
نجزم

ثقة
غرتمنروايةولكنتوتيقه،علىنصمن

مئويتفرعلحاله.تقويةتكونعه،بالاحتياط
للراوييكنلمإفاالقسمهذا

الراويهداأنعلىيدلبماعنصالنقلمناكثراولكنهماراويان،إلا

مرضي
صاحبابهاحتجو)@االراوي.لحالمقويةالأمورهذهفكلعدهما

الذهبي:قالالصحيحين،
"

غمزولايوئقولمأحدهما،أولهاحتجافمن

قريحديثهثقةفهو
@

أجابالسؤالهذا@لعد@لة؟يئبتمل@لجهالة@رتفعلثة:@ن@لمسالة

اسمإطلاقالمتاخرينمنطوائفعنداشتهردوقدفقال:الذهبيالحافظعنه

تزعممنأشهرمنولعللماعنهالجهالةارتفاعمعيجرحلممنعلى)الئقة(

خبرهتعرىإذاهذاكتابيفيذكرتهمنفكل@قال:ئهف@حبانابنالمذههذا

لأنبخبره.الاحتجبعيجوزعدلفهرذكرتها،التيالخممىالخصالعن

بذاعدلفهوبجرحيعلملمفمنالنعديل،ضدالجرحمنهيعرفلممنالعدل

يبينلم
داتماعنهم،غابمامعرفةالناسمنالناسيكلفلمإذضده،

1نظرا(1)
0

هديقه.لكفاا

.61اك@لالنمشا(3)

.(137)أحمدأللأمملاودايلسفالاتلكما

.79لموقظته:ا"(5)

1لهافقاتاالمعرلة(2) 97).

.78لموقظقا:@ا(6)



=

يالف@ئد@لعللفي@لجامع

عندعليهالعمللي@المذهبوهذاالأشياءلمامنبالظاهرالحكمكلفوا

وبعدالراوي،فيوالتعديعالجرحقرائنإعمالمذه@هملأنالحديث.أهل

القرل.يهيطلقذلك

@جمعبن:علبهم@ه@رضو@نالصحابةعدالةمسالة@لرابعة:@لمسالة

عحج@.نجيهوتعديلتعالى،اللهبتحديلكلهم:عدولالصحابة

الإسلامعلىوماتبه،مؤفأيث@يروالنبيلقيمنهووالصحابي:
لاب@منعدول-كلهمالصحابة1تعالى:اللهرحمهالنووي-قال

بهإيعتدمنبإجماعوغيرها-الفتن

الصحابةعدالةعلىالأئمةمنالجمهوراتفق9الامدي:وقال

مطلفأ"

كانو)نحديثهردواحدراولهكانمنأنالعلمأهلبعضذكر

عنهروىإذاأتهالصحابيحكممنفقال:إمندهابنفلكعلىنصصحابيا،

إلىيسبالمسيببنوسعيدالشعبيمثلمشهورأكانو)نواحد،تابعي

بعهواحتجثهورأصاررجلانعهروىفإذاالجهالة،
(5)

منالمذهبهذافساديخفىولامنده،ابنغيرالمذهبهذاذهبوقد

علوعلىتدلكئيرةآياتالقرانففيةوالسنةللقرانمناقضأئهالأول:
عنرضى@لنهثلفذةتعالىقولهمنها@،اللهوتعديلمنالصحابة،مكانة

ت
علمهبعدإلاالرضايتمولا1،8المتح.1االنحرنر،تختببححنرلمدحلجت

الأحا@يثوأماجدا،كثيرةالبابهذافيوالاياتوباطنأ.ظاهرأحالهم
بلونهما@لذينثثميلونهم،@لذينثتمقرنيلاخير@لناسقوله-لمج@:فمنها

1التقاشه@مقدمة(1) 3 1الاعابتا@انظر.(2).1/ 9 /1.

2/2لالتلوجهمعالمط@وعالتقريبه"(3) 14.

2/1لأحكاما@بحكام(3 01-99السنة:لأثاو@الض@ه@.28

حديتمن(212)(2ه+)ك@581وسسلم)2562(،ك@422البحريأخرح@(6)
اللهعد

مسمود@هبن



الجهالةفهمسالمحلرالممنا،:محلل
=

:@وقوله@لإ،النبيقولظاهربمقتصىالخيريةأصابتهميالنبيفأصحاب

ولامذ@حدهمبلغمافمبا،@حدمنلأنفق@حنكملنفلونبوا@ضحابي،لا"

اتخذوايسبالذينجهنمحطبيفعلهعمانهيالحديثهذافصدرنصيفمه

حسبهمبه،اللهنيدين@دينأجمروالنبيأحا@
خصمهميكودأنواحتقارأمذلة

رصيوغيرهموعئمانوعمربكرأبوالقيامةيوم
الله

آحروأماالجميع.عن

وأماع@،النبيلأصحابمجملةتزكيةففيهالأولوالحديثالحديثهذا

منواحدغيرنقلهفقدالأمةإجماع
فقالالصحابة،عدالةثبوتعلىالأئمة

منأفضلوأتهملزاهتهم،والاعتقادعدالتهم،علىالقطعالخطيب:

مذهبهذاالابدين.أبدبعدهممنيجيؤونالذينوالمزكين،المعذلي@جميع

كافة
(2)

قدالبر:عبدابنوقالالفقهاطمنبقولهيعتدومنالعلماء،

السنةأهلوهمالمسلمين،منالحقأهللإجماعأحوالهمعنالبحثكفينا

ا@لاح:ابنوشالعدول..كلهمأتهمعلىوالجماعف
دد@ص@ا@ة9

وهيحصيصقعبأسرهم
عنيسأللاأنه

مفروغأمرفلكبلمنهم،أحل!عدالة

بهيعتدمنو)جماعوالسنةالكتاببنصوصمعذيئالإطلاقعلىلكونهمةمه

منالإجماعفي
جميعتعدي@علىمجمعةالأمةإنثمالأمة...

الصحالة،

منهمالفتنلاب@ومن
الاجماع،فيبهميعتدالذينالعلماءجماعب@فكذلث

أتع@اللهوكأنالمآثر،صلهمتمقدماإلىونظرابهمللظنإحسانا

الإجماعنقلوكذلثلماأعلمواللهالثريعفنقلةلكونهمفلدعلىالاجماع

بنوالووي،والي،اوالرقي،لعراوالجويني،الحرميناإمامعدالتهمعلى

كثيرونجرهملالوسي،واحجر،وابنكنير،

12)ام@/7ومسلم)3763(،5/01الجويأخرجه.(1) أليحديتمى(222)(54

@ه.الخدريسعيد

كابهفيراححهاكالق@1اسنعمالفيلطيمةتعيقةزيدألربكرالدكررللتيح(2)

3العليقهالعجموعة@ 1 4

.23ةالالاستيحاب)كأ.49دالكفايقه:(3)

3الحديشه:علمأللاالمحرلة(5) و97
3 9 تجحقيقي8

@5والتعديلا:الحرحاصول"انطر:للا(



=

يللفع@ند@لعللفي@لجامع

@لعين:مجهولعلى@مثلة

احمدروىمافيه:و@خطارو@ر@لمجهولمامئال@
بنإبراهيمبن

محمدعنالخلاد
م@عر،عننعيم،أبيعنالدولابيموسىبن

قتادة،عن
جمعختمإذاعئىالنبيأنز@ه:أن@عن

ودعا.أهله

فينعيمابوأخرجه:
7/2الحلية!" الإيمان!شعبفيإوالبيهقي6،0

أحمدطريقمنالرشد.@(1908)والعلميةط.(2071)
بهذاإبراهيمبن

لإسناا

نعيم:أبو
"

مسعر".حديثمنغريب

البيهقي:وقال
ابنروايةوالصحيحمجاهيل،إسنادهوفيوهم،رفغة@

مالكبنان@علىموقوفأمسعرعنالمبارك،

البيهقي.أشاركمابالوقفأعلحديثهذا@قول:

فيالمباردابنفأخرجه:
8لاالزهد!"

3لاشيةأبيابنوأخرجه: 0 فيالضري@وابن3(،5
"

القر@فافضائل
فيوالفريابيالهد،

9

فيكماالأنباريبكروأبر)68(،وهأ5)القراظفضائل
القرطبيتفسير9

"1/33 1
وكغ.طريقمن

قتادة،عنم@عر،عنووكغ(المبارك،)ابنكلاهما:
موقوفأأن@عن

عليه.

قاثةعنموفوفأالحديطوروي
مسعر.طريقغيرمن

فيعبيدآبوقاحرجه:
"

ابنطريقمنى-5)ما:"القرآنفضائل
قتادفعنيحى،بنهمامعنالمارك،

موقوفأ.بهان@،عن

أنى.عنآخرطريقمنالحديث@روي

أحمد(1)
له.ترجمةعلىأقفالحلاد@ب@إبرايمبن

محصد(2)
الخطيبيليهأشدهفيساالقواسع@ربنيوسفعهقالةالدولابيمومىلن

في
5

3/2بعدا@هتريخ 4 5
4/4الغربط.وفي حمدالعبم@أبومحان.02

بن

العقاشا.شالدولابيمحسى



الجهالةفىمسفلرالسناوةعلل
=

فيالب@يهقيطريقهومن)التفسير(،(27)منصرربنيعيدفأخرجه:

الرشد.ط.(1907)والعلميةط.(2070)الإيمان!لشعب

فيالطبرانيوأخرجه:
خالدطريقمن(67لىالكبير"9

خداشبن

3ياالدارميوأخرجه: عفان.عن(47

عنالضبعيصليمانبنجعفرعنوعفان(وخالد،)سعيد،ئلائهم:

جمعالقرانختمإفاكانأثهأنس:عنالبناني،ئابت
فدعا.أهله

عناخروجهمنرويوقدموقوف،الصحيحهود@ذاالبيهقي:قال

قتادة،
ل@ولي@مرفوعاأن@عن

الأولى.الروايةبهوقصدعه

فيالهيثميوقال
9

7/1الزوائددامجمع نقات!.ورجالهالطبرانيالرواه:72

ومن
رفعصمنووهمالمحفوظقماهيالموقوفةالروايةأنيتبينهذا

يعرف.لافإئهالخلادبنإبراهيمبنأحمدمنالوهمولعل

4المهرظإتحاف"انظر: 4 7 / .(4للاا1

لنئكيرعنالأسد،أبيسهلعنالأعمش،روىتخر:مثال@

وهب
(3)

بنأنىعنالجزري،
منرجلبيتفيكناقال:ز@نه،مالك

فقال:الباب،بعضاثتيفأخذوقفحتىك@ي@اللهرسولفجاءالأنصار،

ا@سنرحموا@ما@ذلك،مثلولكمحق،عليكمولهمقريثى،من@الأئنة

ذلكيفعللمفمنوفوا،عاهدوا@ذالوا،عدحكموا@ذارحموا،
منهم

@اأجمعبنوالناسوالملائكة،@لثهلعنةنع!

فيوالبخاري3/83،1احمدأخرجه:
"

2/9الكببر"التاريخ 8

ليالدانيعمرووأبو)5781(،
عنوكيع،طريقمن(201)الفتن!9

الاسناد.بهذاالأعمش،

@1623@لنفريس@ابخطئادمدوقوهو:(1)

(942)نقريبهالا@دو@@ومو.@2@

أح@د.روابةلمط(4)

لحارشه.."لالقنطوعفي(3)



=

@لف@الديالعللالجاععفي

كبيرأ،اختلافائميخهكنيةفيالأعصتىعلىفيهاختلفالإسنادهذا
أسد.أباالسابقالإسنادفيكمافكناه

فيعاصمأبيوابنل@2923(،شيبةأبيابنواخرجه:
السنقا"

أبيسهلعنالأعمش،عنوكيع،طريقمن(4033)يعلىوأبو)0211(،
ا

فيالضياء
4المختار@ا" 0 3 / 1للا4 عنوكيع،طريقمن(57

أسعد.أبيسلصالأعمش،

لاالأعمسمنالاختلافهذاأنعلىيدلوما
هداأنوكيعمن

أيضا.عليهفاختلفوكغطريقغيرمنالأعمشعنرويالحديث

فيالبخاريفأخرجه:
@ا

2/9الكبير@االتاريخ طريقمن(8751)8

الحنفي.سهلعنالأعمش،عنعيسى،بنيحى

فيالبخاريوأخرجه:
"

نمام،طريقمن(1875)ما/2الكبير!التاريخ

الحلي.سهلعنالأعمش،عن

فيالطبرانيةوأخرجه
فيسعيموآبو)0212(،الدعاء"دا

/8الحلية!9

1 22-1 فيالدانيعمرووأبو2،3
بنفضيلطريقمن(002)"الفتندا

الحنفي.صالحأبيعنالأعمش،عنعياض،

1اليهقيوأخرجه: 4 3 / 8-1 4 4
عنرزيق،بنعمارطريقمن

لقبا.أوكنيةلهيذكرولمسهل،عنالأعمش،

بنبكيرعنسهل،عنالأعمش،عنالرواة:كلاموحاصلةقلت

أن@.عنوهب،

الألمةهؤلاءوخالف
فيالبخاريعندفرواهالحمبدعبدبنجرير

لا

فيالدانيعمرووأبي4(،032)يعلىوأبي)5781(،ما/2الكبيرداالتاريخ
عنالأسود،أبيسهلعنالجزري،بكيرعنالأعمش،عن(200)الفتن!@ا

لاشاذةروايةفهذهأن@.
أصحابلمخالفتهجريرعلىفيهاوالحملتصح،

الأعمش.



الجهالةفيمسئلناور@ملل
=

عموممنوالمحفوظ
أسد،أبيسهلعنالأعمش،روايةالرواياتهذه

قدفإته
عليها.توبع

كدامبنمسعررواهفقد
(1)

فيالطبرانيعند
سهلعن(212)دالدعاط

اسد،أبي
به.بكبر،عن

3/1أحمدعندفرواهشعبةوخالفهما 5(،لا2)والتسائي2،9

فيوالدولابي
1/2الكنى،@ فيوالمزي0،5

5/3"الكمالتهذيب@ 1 2

أن@.عنبكير،عنالأسد،أبيعليعن(4744)

8/1البيهقيقالومسعر.الأعمشقالهماوالصوابقلت: ورواه44:9

واهموهوالأسد،أبيعليعنعنهوقيل:الأسد،أبيبنعليعنشعبة،

قراربنيمنالقراريسهلوهوومسعر،الأعمشرواهماوالصحيحفيه،

فيالمزيوقالأسد"،أبايكنى:
1/2"الاشرافتحفة" 3 هكذا".(255)9

أبيسهلعنفقال.الأعمش،عنهوروىالأسد،أبوعليشعبة:يقول

غبره.علىالأسدأبيسهلطريقترححأخرىقريةوهذه

ترجمفقدمجهول،فبكبرتقدممابغيرمعلولالحديثأنإلا
له

فيالبخاري
"

9الكبير"التاريخ 7 فيحاتمأبيواب@1(،587)ما-2/

"

2/53والتعديى"الجرح وذكرهتعديلأ،ولاجرحأفيهيذكراولم(5831)2

1/3لاعتدال!المحميزانفيالذهبي 5 ريالجزوهويجهل،"وقال:(1312)1

بالقوي!.ليىةالأزديفيهقالالذي

وببنبالجهالة،وصفهبينسيتحيرلنبركلامهفيالناظرتلت:
نفله

فيحبانابنثكرهوقدلجهالته.ضعفهيكودأنإلاليهالأزثيلقول

77النقاتا" / المحاهيل.تونجق@ىعالمحتهعلىجاريا4

رويوقد
شيء.منهايصحولاأن@عنعديدةطرقمنالحديثهذا

فاعلثتدتقةومو.(1)
.(6605)@التقريبا"



-

يللفمائدالعللفي@لجامع

البزارفاخرجه:
)؟(

فياكما
نيوالطبراني)0851(،لأستار@ااكثف

بنأن@عنثابت،أبيبنحيبطريقمن(725)الكبير""
به.مالك،

مدل@،ثابتأبيبنحبيبأنالأولى:علتان:فيهالإسنادهذاأدول:

فيحبانابنقال
مر@ودة.هناعنعنتهفتكونمدلسأالا@اوكانا:@م/4الاالثقات@@

سمدعهفيإنالثانية:والعلة
@اجامعفيالعلائينقلفقدنظرأ،أنسمن

"قال:انهالمدينببنعليعن(117)"التحصيل

وسمععباسابنلقي

@ا.ر@الصحابةمنكيرهمامنيسمغولمعاثة،

فإذاأن@؟علىالوفاةمتقدميوعائثةعباسابنألي@يقول:أنولقائل

سماعهثبت
من

ذلكيكونألاالمدينب،بنعليكلاممنيفهمكماعائثة

لسماعهمثبتأ
أولى؟!بابمنأنسمن

ذلثقلت:
فمثلالواقع،منبعيدولكنهالعقلي،النظرجهةمنصحيح

وبتصريحهإليهالإسنادبصحةإلاشيخهمنالراويسماعيثبتلاحالهكذا

قدحبيباأنعلىالثيخ.فلكمنواحدةلمرةولوبالسماع،
التصريحلهوقع

فيعديابنأخرجه:فيماأن@منبالسمع
73الكامل!" / طريقمن6

حدثاله:قلناحبيبأ:يعني:قال-مالك،بنأن@عنئابت،ابيبنحبيب

وقوععلىثليلهذاوفيحديثا،فذكراللهرسولمنسمعتما

العدويح@ببنعمرفيهضعيف.الإسادهذاأنإلاأنس،منحبيبسماع

فيالمزينقلفقدضعيف،وهو
33الكمال!تهذيب" 6 / عن(0048)5

حاتمأبيابنونقلحديثط،يكتبلا@اضعيففيه:قالأنهسفيانبنيعقوب

في
د@

1"والتحديعالجرح 2 9 / معينبنيحيىعن(553)6
ضعيفقال:اأئه

فيالئسائيعهوقال"،يكذبكان
ضعيفط.9:(471)والمتروكونأالضعفاء"

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

فيبحشلفأخرجه:
"

1و63:"واسطتاريخ 2 3
بنشريكطريقمن

الله،عبد
اكععدبنعمرعن

به.أن@،عن

@اقريث@منلالأمراءعده:جاء(1)



الجهالةفيمساثلر@شاو:علل
=

مرارأ،ترجمنهتقدمتوقدالقاضيهوشريكضعيفإسنادوهذا

وهذايعلى،بناللهعدبنعمريكودأناحتمالان:فيههذااللهعبدبنوعمر

عتقهالبخاريلأنإليه،أميلالذي
في

"

9الكبير@االتاريخ 8 / عنه،(8751)2

3الكماال@5/لاتهذيبفيالمزينقلفقدضعيفوهذا 6 عنوو@لاه5
أحمد

عنالد@ري-بماسقاللأوكذلكةعقبهالمريوقالضعيفإ،فيه:إقالأته

الحديشها.منكرحاتم:أبوزادوالشالي.حاتم،وأبومعين-بنيحى

وهذاغمرةمولىحفصأباالمدنياللهعبدبنعمريكونأنواما

ع@وو(60)لما،/663الكمالتهذبفيإالمزينقلفقدأيضآ،ضعيف

عنولقل"،مراسيلحديثهأكثرولكنبأسبهلي@"فيه:قالأتهأحمد

ديه.قولهمعينبنيحى
."الساثيقالوكذلثعقبه.اوقال"،ضعيف9

بالانقطاع،معلولآالحديث@يكونالمطلوبهوالراويهذاكادو)فا

@يابةنقلهفيماحاتمأبوقال
المراسيل"

@@:(49للألا

بنأن@يلقلم
مالد".

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

فيكماالبزارفأخرجه:
1يهالأستار!كثف9 بنسعيدطريقص(57

عنبثير،
."قريث@نيلأ@لملكعدهوحاءأن@عنقتادة،

جاءالتيأن@عنالمرويةالرواياتسعيدخالفمنكرةروايةوهذه

قريث@منالأئمة@فيها:
هذاسيأتيوكماتقدمكمالا

أماالمتن،جهةمن
من

"الكمالداتهذيطفيالمزينقلفقدفيه،تكلمقدسعيدأفإنالإسنا@جهة

3/1 4 اللهعبدأبادرأيتقال:أثهالميمونيالحسنأبيعن(2227)0

ليه:قالأتهالمدينيبنعليوع@أمرمه،يضعف
وقالضعيفأإ،كان9

فيالنسائي
@ا.ضعيف":(267)"والمتروكرنالضحفاء"

عنروايتهفيالعلمأهلتكلموقد
فيالمزينقلفقدقتاثق،

"
تهديب

عن(2227)سه@041الكمال
منكر9فيه:قالأتهنميربناللهعبدبنمحمد

عنيرويالحديثبقويلي@بثيء،ليىالحديث؟
وقال"،المنكراتقتاثق

فيحبانابن
1/3الحجروحي@!" فاحشالحفط،ردمح@وكان:19

عنيرويالخطأ،
."عليه...يتابعلاماقتادة



=

@للفعائد@لعللفي@لجامع

@خر.طريقمنرويوقد

فينعيمأبوفأخرجه:
8الحلية،" / حمادالقاسمأبيطريقمن5

بن

أحمد
بن

حماد
حمادجديكتابفيوجدتقال:المروزي،رجاءأبيبن

بن

عنسوقة،بنمحمدعنال@كري،حمزةأبيعنبخطه،المتسلميرجاءأبي

فذكره.ر@ه...مالكبنأن@

موجوثأحمادبهتفردمحمد،حديثمنغريب"عقبه:قال
(1)

كتابفي

موضجن:فيمنقطعالإسنادوهذاقلت:

"قوله:الأول:
جدي...كتابفيوجدت

فيالوجالةبمعنىهذا@
وئقإفاتقبلالوجاثةأنإلاالمقاطيع.منوهيالمحذئي@،اصطلاحات

صاحبه.إلىونستهبالموجود

فيالصلاحابنقال
2الحدلط:عدمأن@ل@معرفة" 8 بعدبتحقيقي9

السماع:طرقمنالطريقةلهذهتعريفه
منشوبايأخذلممنقطعوهذا"

3/5نكتهفيالزركثيوقال"،الاتصال... رشيدالحافظقالوهكذا@:53

ثاخلةالوجمادةالمجموضه:الغررفياالقرشيالدين
@لا@طوع@ابفي

عذهبليقال:وقدالروايةعلماء
والمنقطع!المرسلمنأولىالتعليقمن

انتهى

أعلم.واقهوحاثفبهتفردحمالأأدومحناهلتفرد(المعلمنحال)موحو@أ(
@

2المحمرضهالفواثدعرر 8 5.

ثيكيرابنقال
1تجحقيقيالحديشهعلوماختصار@ بابمنلتلأوالوجادة:28

سساطالروايف
لمنعبهاالعملوأماالكتا@،فيوجدهعماحكايةمي

طاتفةمنه
س

حكاهفيماأكثرممأووالمحدثيىالفقهاء
لعضهما.

الكتببلعوالأسالدمشهرةالروايةكالتحيماالرماننادنيكانوهذاةتلت
آمامتعدثف

والرجاثةتجرلها.علىالحلمأملجميعلاتفقالمتأحرةالأرمادلي

لقللذاوغيرمما،أحمد"سدو@ملم،الإمامكصحيحالممدمي@ففيرجدت

2الحديشاعلمأنلاالمحرفةفيالصلاحابن 9 1
المحققينلعضعنبتحمقي

الأعصار=فيعيرهيتحهلاالذيهوبهقطعوماقال.انمالوحاثةبق@ولالقطع



الجهالةفيمسفلناور@محلل
-

لنأن@عنسوقةبنمحمدروايةفيفإنالاخر:الموضعوأما
مالك

فيحبانابنقالنظرأ،
7/4"التقات@ا 0 وأباأنسارأىإتهقيلداوقدة4

الطفيل...
أولى.بابمنالسماععدميثبتالرؤيةفيالثكنف@@

آخرطريقمنرويوقد

فيكماوالبزار)3312(،الطيالسيةفأخرجه
الأستار@اكت"

فينعيموابو)4463(،يعلىوأبو)8751(،
3/1داالحليةدا /8والبيهقي7،1

1 فيالمقدسيوالضياء4،4
6/1داالمختارة" 4 بنإبراهيمطريقمن(2138)3

سحد،
أن@.عنأبيصعن

نحيمأبوقال
يروهلمآن@،حديثمنتالتمشهورحديثداهذاعقه:

عن
ابنإلاأعلمفيماسعد

(1)

دا.إبراهيم

نقلفقد)أن@(و)سعد(بينبالانقطعمعلولالإيسادبهذاالحديثانإلا

التحصيللأجامعفيالعلائي
"فيه.قالئهاالمدي@بنعليعني@22(@ا

يلقلم

أحدا
فيالخلالونقلالصحابقا،من

كماعلله
لي

الإمامعن(8")داالمنتخب@ا

@ا.أصللهيكونأدينبغيلاإبراهيم،كتبفيهذا@اليسقال:أنهأحمد

فيحديثهبتدويهعرفمنعلىالأئمةيطلقهتعليلهكذامثلقلت.

ماإسادجاءفإذامصنفاته،
عن

مصنفاته.فيعليهيعئرولمالمصنف،فلك

نل@علىفيطلقونهنا،أحمدالإمامعندهوكمايستنكرولهالمحذثي@نف@

يقصدونولاالمصنف،نلككتبفيلهأصللاأي:لهأصللابأتهالإسناد

ادأرخاصةهذاأحمدالإمامكلامفيأنهإلاالاصطلاحيالمعنىبذلد

الاصطلاحي.المعنى

لتعذربالممقول،الع@لببلالسذالروايةعلىليهاالحملتوقصلوفلنهالمتاحرة،=

أعلم!واذالأول،الرعثيلقدمماعلىليهاالروايةشرط

لإلمع!دانطر.وا
1/1لبرهان!او"01،2 64(592).

ل@هطالصوا@يكودوقدالمطبوع،فيمكنا(1)

دالمصنوع!مقدمةنلكفيقلىن(2)
المعلميكلاممنالأماليالبلىغوكتا@4،"-38

7."اليمالي 1
محمود.س@هلامحمع



=

يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

اخر.طريقمنرويوقد

8/1البيهقيفأخرجه: 4 4
سمععمنمنصور،طريقمن

انسا،
عن

(5)بمعناعيهنه:النبيئ

أن@.عنالراويلإبهامضحيف.إسنادوهذا

رويوقد
أنر.عنحنبإسنادالحديثهذا

4/5الحاكمفأخرجه: 8/1والبيهقي0،1 4 4
بنالصعقطريقمن

بنأن@عنالحكم،بنعليحدثناقال:حزن،
فذكره.قال:...مالك،

ولماليخينشرطعلىصحيححديثهذا"عقبه:الحاكمقال
5يخرجا

فيالبخاريوأخرجه:
"

2/9الكبيراالتاريخ أبيطريقمن(8751)8
مالك،بنانىعنمالك،بنأن@آلمنرجلعنالئباني،إسحاق

عن

سهم.فيهعح@،النبي

فيالبخاريوأخرجه:
@ا

طريقمن(1875)ها/2الكبير"التاريخ

جم@.النبيعنأن@،عنالمعتمر،بنمنصور

أيضأ".مرسلهذا9عقبه:قال

@ه.عليحديثمنرويوقد

فيالطبرانيفأخرجه:
وفيالطبعتين،كلتا)12،3("لأوسطا9

4/7والحاكم4(،17)لهلأالصغير"، فينعيموأبو5-7،6
/7الحلية!9

2 فيالدانيعمرووأبو4،2
8/1والبيهقي)302(،الفتن!1 4 3

طريقمن

حدثناقال:البجلي،فضلبنالفيض
سلمةعنمسعر،

عنكهيل،بن

ناحد،بنربيعةعنصادق،أبي
ك@رزةاللهرسولقالقال:ز@عليعن

حقولكلنجلرها،@لمر@وفجارهاأبر@رها،@لمر@أبر@رهاقريئ@،منالأنمة"

و@طيعوا،لهفاسمعوامجدغحبثىعذعليكم@مردانحقم@حقذيكلفقوا

مكدا(1)
المطوع.لي



الجهالةفيمساللرالشافى:صلل
=

بينويملامهببنخبرفدعنقه،ضربوبين@سلامهبينلمحدكميخيرلمما

@سلامما.فماببعديغرةولاثنبافلالنهثكلتهعنقه،ضرب

يروالمعقبه:الطبرانيقال
بنفيضإلامسعرعنالحديثهذا

."الفضل

نعيم:أبووقال
حديثمنإلاعاليأنكتبهلمم@عر،حديثمنغريب@

."الفيض

فقدمجهول،تهف@هذه،روايتهفيالفيضانفرادوعلى
ترجم

البخاريله

@ي
"

7/3الكبير!التاريخ فيحاتمأبيواب@)926(،0
"

/7@والنعديحالجرح

8!2".
فيحبانابنوفكرهتحديلا،ولاجرحافيهكرايئولم(50

الثقاتا9

فيالفيضترجمةفي@رديقول:أنولقائل
@ا

أنوالتعدبل!الجرح

له؟تعديلأفلديعدألاعنهروىارازي3أباط

ديروواتمادله،توثيقأتعدلاغبرهعنالثقةروابةانكنحكلافنقول:

فيعمدمدل@،راويأتيفلربماالطريق،حفظلغرضةوالمجاهيلالضعفاءعن

فيبعلهليىمنفيتوهمثقتين،بينضعيفامنهفيسقطالإسناد،فلكإلى
هذا

تصحيحإلىفيذهبالفن،
النقادسكوتفيإنئمالطريق،نلك

معينراوعن

-

فيشذمقنيجعلهالمجرب-وترياقهالمنهذاأهلوهم
أعلم.واللهحاله،

مسعر،علىباختلافهالحديثهدااعلوقد
فيالدارقطنيشنلفقد

"فقال:(35لااسما/3"العلل"
بنفيضفرفعهعه،واختلفم@عر،يرويه

عنمسعر،عنالفضل،
لاجد،لنرليعةعنصادتأبيعنكهيل،بنسلمة

مسعر،عنفرواهالجبار،عبدبنداودوخالفهيث@الثيئعنعلي،عن

مسعرعنيرويهوغيرهماآيضا،ورفعهصادقآبيعنالمغيرة،بنعثمالطعن

والموقوفموقوفا،المغيرةبنعثمانعنعوانة،ابورواهوكذلكموقوفا،

بالصواب.أشه

تخريحتقدم(1)
الطريقهدا



@لفعائد@@لعلل@لجامعفي

طريقعلىولاخرجمعمنعلىأقففلمالجبارعدطريقأماقلت:

الطرق.هذهغيرعلىوففتأنيغيرعوانة.أبي

فيوالخلال)43923(،شيبةأبيابنأخرجه:فقد
من(63)"السنة"

عنمسعر،عنوكيعطريق
عنالأزديصادقأبيعنالمغيرةلنعثمان

بنربيعة
ناحد،

موقوفا.ز@هعليعن

إسحاقبرشحيبتابعهالرواية،هذهعلىوكيعتربعوقد
(2)

أبيعند

فيالدانيعمرو
صالمغيرفبنعثمانعنمسعر،عنفرواه(204)"الفتن@

.@العرب...أئمةقريثى"ةوعندهدممالهعليعنربيعة،عنصا@ق،آبي

فيوهمفيضاأنتبيىووكيع،فيضطريقيبينمقارنةعقدتفماذا

ةموضعين

عنقال:أنهالأول:
المغيرة.بنعثانأثهوالصوابكهيل،بنسلمة

وقفه.والصوابر@حم@أثه@لئاني:

@به.عليعىالطريقهذاغيرمنرويوقد

بنلعيمفأخرجه.
فيحماد

عنهثام،حدثناقال:(283)"المتن"

عصحوف،بنالعوام
حدث@،

فذكره.علي،عن

ل@به.عليعنالراويلإبهامضعيف،إسنادوهذا

@ه.الأسلميلرزةأبيحديثمنرويوقد

4/4وأحمد2(،9للأالطيالسيةفأخرجه فيوالبخاري2،1
دا

التاريخ

4/4الكببرلما فيعاصمأليوابن)7232(،51
والبزار1(،125)السنة!دا

فيوالروياني)7583(،
بنسكينطريقمن(7ويملأ(764)الصحا@ق@مسند"

سلامة،بنسيارحدثناقال:العزيز،عبد
ط،النبيإلىيرفعهبرزةأباسمع

احكمو@ذاوفوا،عاهلوا@ذارحموا،@ذا@صترحمواقربث@،منلاالأئمةقال:

مطبوعليتحر@(1)
بلىللخحلاالسة"

1 3 8 / 5(4453)

وهو:(2)
(2793)لتقريباا@نقةأ@

الكمالهد@هدبالظر:المغيرةأليعتماد"



الجهالةفىمساكلر@سناو:علل
-

ذلكيفحللمفمن@لوا،@
."@جمعينو@لتاسو@لملائكةدنه@لعنةنعليهمنهم،

فيالمزينقلفقدفيه،مختلففهوسكينأماقلت:
"الكمالتهذيب"

3/2 3 وكععن(2407)1
نققما،وكان"فيه:قالأنه

محينبنيحيىوعن

فيحبانابنودكرهلأ،بهبأس@الاةفيهقالأنهحاتمأبيعنونقلكذلث،
6/4الثقات!9 4/5لأالكاملا@يعديابنوقال.32 ماغيرولسكين:46

يحملبعضهاأنوأرجوالنكرة،بعضيرويهوفيمابالكثير،وليرذكرت،

لأثهةبهباسلاوأتهبعضا،
بمعروفين،همولب@ضحفاء،فومعنيروي

منهإ.ليىمنهمالبلاءولعل

أبا@اودوسألت"لاما(:سؤالاتهفيالاجريفقالضعفه،منوهناك

3/2الكما@هلأتهذيبفيالمزيونقلفضعفط،العزيزعبدبنسكينعن 3 1

عقبخزيمةابروقال"،بالقوي@اليىفيه:قالأنهالنسائيعن)7042(،

بتحقيقي:(2832)
9

منبرع@واناالبصري،العزيزعبدبنسكينصروى

فيالدارقطنيوذكره"،أبيهوعهدةعهدت@
.(2)كلا"والمتروكرنالضحفاءدا

عقبالزارقالالإسناد،بهداإلايرولمبرزة،آبيعنالحديثإنثم

الإسناد،بهذابررةأبيعنإلايروىنعلمهلاالحديثهذا.(385لا

البصرماا.أهلمنمشهوررجلوسكين

منالحديتإنثم
فيالبخاريقالبالوقف،أعلالوجههذا

9

التاريخ

4/4الكبير! 51(2327):"
يرفعوط.ولمسيارصوغيرهعوتوروى

أعدم.واللهسكين،علىالوهمحملاتهخطلهالبخاريكلاممنفالظاهر

1/2الأشراف!تحفة"وانظر: السنناختصارفيالمهذبو")552(،38

1/2لمسند!اأطرأتودا1(،2ممه.)و(28391)و(0047)لكبير"ا 8 6(602)

4المهرظإتحافو"7(،177)6/17و 37 / .(7141)2/441و(38لا1

ابيعنالتيميئ،طرخان-ابنوهوسليمان-روىاخر:مثال@

على@ا@ترزراقال:الله-شج@،رسولأنيسار:بنمعقلعنعثمان،

ي@!.موتاكم



-"
@للفعالدفى@لعلل@لجامع

فيالنساليأحرجه:
ط.(10846)والعلميةط.(09131)الكبرىلأ"

اللهعبدطريقمن(1074)لهواليلةإ،اليومعملوليإالرسالة
المبارك.بن

القطان.يحيىطريقمن(3002)حبانابنوأخرجه:

383البيهفيوأخرجه: بننعيمطريقمن3/
حماد.

بهذاالتيمي،سليمانعنونحيم(ويحيى،المبارك،)ابنثلاتتهم:

يإسناا

اختلفالحدبثهذا
التيميطرخانبنسلبمانعلىإسنادهفي

لكماكبيرأ،اخنلافأ
محفل.عنعنمان،أبيع@رواهنقدم

فيوالبخاري5/2،6وأحمد)94901(،شيبةأليابنواخرجه:
فينيوالطبرا)م@41(،جهماوابن)1213(،داودوأبو)505(،دالكنىا"
1/5والحاكم)015(،/20الكبير"إ الإيمان!لاسعبفيوالبيهقي6،5

سليمانعنالمبارك،ابنعنالرشدط.(2230)والعلميةط.(2457)

أبيهعنبالنهديءويىعثحان-أبيعنالتيمي،

فيوالشائي5/2،6أحمدوأخرجه:
1لاالكبرى!" 0 العلمبةط.(91

وفيالرسالةط.(10كله7)و
"

فيوالروياني)5701(،لهوالليلقما،البومعمل
فيوالطبراني2(،1)ممهالصحابة،لامسند

من(541)و(511)/20الكبير"دا

يسار:بنمعقلعنأبيه،عنرجل،عنأبيميعنسليمان،بنمعتمرطريق

شائمدا@لبفرةقال:جمرو،اللهرسولأن
(2)

منها@يةكلمعنزلوذروته،@لقران

2القرة؟1آننبؤئم،انئهوإلآلهلآإ@لنه"و@سنخرجت:ملكانمانون من(55

لا@لقر@ن،قلبوي@@لبفرة،بسورةفؤصلتلوبها،فوصلت@لعرشنحت

موتاكم!.على@تر@وهاله،ففرإلاالآخرة،و@لد،بريد@لثهرجلبفرؤها
ط.(24هله"لإيمانالأشعبفيوالبيهقي)139(،الطيالسيوأخرجه:

عنأبيه،عنسليمان،بنالمعتمرطريقمنالرشدط.(2231)والعلمية

حمد،و(شة،أليابرروايةلفظ

والطبراني

4النهابفا1أعلاهشيءكلصام 0 9 /2.

.

يعنيموناع،على@اقرؤوما
ة

ي@.



الجهاللافيمساثلناو:@ال@محلل!
=

ابتغاغيىترأ@المنةقال@النبيأنالمزني:يساربنمحقلعنرجل،

مالةغفر@،@لتهوجه
عدفالريرماذبخ@مننقدم

."موتاكم

الحدثهذاأسانيديضبطلماقيميصليمادأنيتببنتقدممماقلت:

ومختصرة،مطولةجاترواياتهأنعرفضلاأوجه،أربعةعلىبهفحدث

الأولى.الحدبتعلةالاضطرابوهذا

ابنطريقفيتقدمفكماعثمانطأبيجهالةفهيالئانية:علتهوأما

"فال:سليمانانالمبارك
بالنهديولي@عثمان،أبيعن

دا

وأبيه،عثمانأبيلجهالةالحديثهذاإعلالإلىالعلمأهلفصبوقد

فيالقطانابنفقال
والإيهامالوهمبيان9

لادرهو:(22لمه"
يصح.

أبالأن

هويكنلمو)فاالتيمي،سليمانغيرعنهرو@ولايحرت،لاهذاعثمان

فيالملقنابنونقل"،عنهروىإنماوهويعرت،أنمنأبعدفأبوهمعروفأ،
امماه/المنير!البدر"

ليساوأبوهعئمانأبو"قال:أتهالمنذريعن

فيحجرابنوقاد"،بمثهو@@ن
القطانابنالوأعله:(734)الحبير"التلخيص"

ابنبكرأبوونقلوأبيم@عثمانأبيحالوبجهالةوبالوقف،بالاضطراب،

المتن،مجهرلالإسناد،ضعيفحديثهذاقال:ئهاالدارقطنيعنالعربي،

فيالنوويوقالحديهه،البابفييصحولا
:(392)عقبالأذكار!"

فيالذهبيوقالداود"،أبويضعفهلملكنمجهولان،فيهةضعيفإسناده"

4/5الاعتدا@هلميزان 5 1لا0 0 أبوهيعرفولاسعد...اسمهيقالةإ(40

.@التيميسليمانسوىعنهروىولاهو،ولا

1/5")المستدركفيالحاكموقال عنوغيرهسعيدبنيحىاوقفه":65

سالزياثةإذثالمباركابنقولفيهوالقولاقيمي،سليمان
مقبرلةأالئقة

مرفوعأ،جاءسعيدبنيحىطريقمنحبانابنأخرجهماولكنقلت:

تقدمفكماوالمرفوع،الموقوتتشخيصعكسالحاكمولحلموقوفا،ولي@

ال@هعبدروايةمنوالطبرانيواحمد،شببةأبيابنروابةفيجاء
المبارك:بن

بطلانه.علىليىالكلاممدا(1)



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

"ةفعبارةي@،يعني:موتاكماعلى@قرئرها"

ي@يعني:
منموقوفةجاع@"

اللهعبدطريق
مرفوعةسعيدبنيحيىروايةجاع@حينليالمبارك،بن

يعني:الاضطرابأنمعلومهوفكمابالاضطراب:الحديثإعلال
هذاوفيالمرجح.انعداممعالقوةفيمتساويةةعديىبوجرهالحديطيأتيأن

ترجيحيمكنالحديث
الرواةمنثلاثةعليهاتفقمافالراجحالطرق،أحد

الله،)عبدوهم:
ولبهأويحيى،

(1)

فيمهمةقرينةوهذهواحدة،روايةعلى

نرجيح
الطريق،هذاتضعفعئمانأبيجهالةأنإلاغير@علىالطريقهذا

فيألمحالحلائيأنعنفضلا
"

واللهإرساله،إلى(990)التحصيلأجامع

أعلم.

1الأئراف!تحفة"انظر: 6 7 4لا8/ 5/3المسند"أطرافوإ1(،71 6 0

31/38المهرقهإنحافو"3(،173)و(0733) .(1هلأ92)6

مذافيمصئفاثراهال@هطيباللطيفعبدعمرومحمدالثيئأتفوقد

مماوجحلةيى،القرانقلبتإعونهالحديث
فانظره.فضلها"،ليروي

ر@لأ،عائئةعنزرعة،عنإسحاق،أبيعندويد،روىة@خرمئال
ولهاله،ماللامنومالله،د@رلامند@ر@ا@لننيالمج@ال@هرسوذفالقالت:

لمهلاعقلمنيجمع

6/7،1أحمدأخرجه:
كماعللهفيالخلالطريقهومن

في
المنتضه@

برالحسينطريقمن(5)
محمد،

الإسناد.بهذادويد،عن

فيالدنياأبيابنوأخرجه:
9

)281(،الدنيا!نم
فيالبيهقيطريقهومن

الرشد.ط.(10154)والعلميةط.(10638)الشعبه"

فيالخطيبوأخرجه:
"

طريقمن(283)المتمثابطتلخيصتالي

محمد،بنالحسين
زرعة،عنإسحاق،أبيعنالنصيبي،سليمانأبيعن

عن
به.@تهاعاثة

أحم@روايةلثظ(2)الأول.الطريقةالطر(1)



الجهالةفىمسئللالم@شاو@لل
-

فيالمنذريفقالالحديث،هذاتقويةإلىالمتاخرينبعضذهب
فيالهيئميوقالجيد!،إساثه)3574(:إعقبوالترهيب،الترغيب@ا
ئققما،وهوثويدغيرالصحيحرجالصرجالهاحمدالرواهم@2:/10لمجمع!"

فيالألبانيواعتمد
فعزفالهيثميتوثيقعلى(1933)الضعيفة،السلسلة9

نافعابنهو@الويد@فقال:@ويدأ،

ماوكلقلت:
دويدولابجيد،الحديثإسنادللي@بصحبحليىتقدم

الدارقطنيعنهقالفقدمجهول،هذا@ويدأأنوذلثنافعابنهوولا@ح

في
1والمخنلف!المؤنلف9 0 0 8 /2:"

أبيصبروييسص،لمو@ويد
عنزرعة،عنإسحاق،

فيماكولاابنقالوكذاد@رصالأ،@لدنيا"عائة:
.3/386لإكمال!ا9

أننافع،ابنلي@الحديثهذاراويدولداأنعلىيدلومما

كماهذالدويدترجمائمنافع،بنلدويدترجماقدماكولاواب@الدارقطني

اثنان.أتهماعلىيدلمماذكره؟سبق

قله،الذيعلىيرتقيلاالطريقفهذاالنصيبي،سليمانأبيطريقوأما

ترجمالضيبيسليمانفألو
فيالخطبله

"

(300)المنشاجمهتلخيصتالي

سليمأبو"فقال:
(1)

"المحهولينعدادفيالنصيبي
(2)

عنفضلأ
ما

منالحديثمدارفإنالإسناد،رواةفيالجهالةمنتقدم

بنالحسينطريقمنجاءقدالطريقبنكلا
قديكونأنفإمامحمد،

سمع

كمابالجهالةضعيماالإسنادفيكونمجهولوكلاهمامنهما،
انو)ماتقدم،

وفيالحديث،روايةفياضطربقديكون
علةالاضطرا@يكونالحالةهذه

فيىأض
الإسناد.هذا

هكدا(1)
اقخريج.مصا@رفيكمامليمان،أباالصوا@:يكونوقدالمطرعلحي

فلكواستمدتراحد،الراوييئمدي@أنلحدليتيئتم(2)
ليالبئ(تعليقمى

معاذ

4-44للخلال.@الحللشالمنتحب"كابعلىاللهعوضطارق )م@.6



-

@للف@الد@لعلل@لجامعفي

بالتدلي@مشهورإسحاقابانف@الئانية:العلةواما
(1)

ولمعنعن،وقد
مقبولة.غبرعنعنتهفتكونهنا،لشيخهملازمتهتعرف

ولمله،ترجمةعلىأقفلمإسحاقأبيضيخفزرعةالئالثة:العلةوأما
أبايكونأنإلااللهمالاسم،بهذا@يهنآعائةالسيدةعنروىمنعلىاقف

اللهعبدعنروىفهذاالسيبانيعمروبنيحىوالدالسيبانيعمرو
بنعمربن

وأبيالدرداء،وأبيالخطاب،بنوعمرالجهني،عامربنوعقبةالخطاب،
غيره.منأقربعنهاروايتهفتكونالصحابةهؤلاءعنروىفإفاهريرة

فيمايقول-أنأحمدالإمامدفتالتيهيمجتمعةالعللهذهولعل

فيكماعللهفيالخلالعنهنقله
حديثهذا":(5)عقبالمنتخبما9

شكر".

.(49711)9/14المسند"أطرافوانظر:ا

ل@مه.مسعودابنعلىموقوفأالحديثهذارويوقد

3الهشيبةأبيابنةفأخرجه وابنلامع@،الزهد"فيإوأحمد7(،6

الضفيالدنياأبي
)61(،الدنيا"م

الإيمان!شحبفيإالبيهقيطريقهومن

مالكعنطرقمنالرشدط.(10153)والعلميةط.(10637)
مغول،بن

له.عقللامنيجمعولهاله،لا@ارمندارالدنياز@ه:اللهعبدقالقال:

اللهفعبدةمعضلإسنادهذا@تول:
سنةتوفيل@بهمسعودبن

سنة.(127)وفاتيهمابينفيكوناهألاهسنةتوفيومالكهأ32)

الوجه.هذاغيرمنرويوقد

فيعساكرابنفأخرجه:
"

50/1@مثق!تاريغ 2 0

بنرجاءطريقمن

منيجمعولهاله،ثارلامنالدنيا@ار@ئه:الدر@ا.أبوقالقال:حيوة،

له.لاعقل

(91)المدلش@!الطبقاتانظر.(1)

8/3الكماله@تهذبانظر:(2) 83(1318)

مملأ(.51)الالت@رلباالمأ.(3613)يقريبه@ا(3)



الجدهالةفيمسائلل@مشاو:صلل
-

ابنقالهمرسلة،الدرثاء@نهأبيعنرجاء،فروايةمنقطعإسنادوهذا

حجر@ي
3/2التهذيباتهذيب" 37.

بنيون@عنسليم،بنيون@عنالرزاق،عبدروى@خر:مثال@

بنالرحلنعبدعنالزبير،بنعروةعنشهاب،ابنعنالأيلي،يزيد

علىنزلإذاكانيقول:الخطاببنعمرسمعتقال:القاري،عبد

يسمعالوحيعحتاللهرسول
فمكثناالنحل،كدويدويوجههعند

وكرمناتنقصنا،ولازثنا@لاللهمفقال:يدي@،ورفعالقبلةفاستقبلساعة،

و@رضنا@ا،عناو@رضعلينا،تؤيرولاواثرناتحرمنا،ولا@طناو@تهتا،ولا

قرأثمالجنقهدخل@تاصنمنآياتعشرعليئأنزلتلقد9قال:ثم

آيات.العشرخنمحتىا(المؤسود:1@@آنصفنون@تذ@نلحعلينا:

لنساوا3(،10)رلبزاوا3؟،173)لترمذيوا1/3،4حمدأأخرجه:
ئي

في
1لاالكبر@!" فيوالعقيليالرسالة،ط.(1443)والحلميةط.(43

4/4الضعفاء"9 64 الكاملفيإعديوابن6،1
"5 1 9 ا/والحاكم8،/

53 5
2/3و فيوالبيهقي9،2

فيوالراحدي7/5،5النبوة!دلالل"
بابأ@"

وفي(1376)لبغويوابتحقيقي،(013)هلنزو@ا
1(،473)لهلتفسير"،ا"

فيالمقدسيوالضياء
1/3المختارظ" 4 فيوالمزي3(،2يا1

الكمال!تهذيب"

الإسناد.بهذاسليم،بنيون@ع@الرزاق،عبدطريقمن(1777)8/012

ولمالإسنادصحيححديثهذابقرله:إالحاكم،صححهالحديثهذا

البغوي:وقاليخرجاها،
حسنحديثهذا"

".

)51(،حمبدبنعبدطريقهومني@306(،الرزاقعبدوأخرجه:

فيوالعمل!)3713(،والرمذي
4/4الضعفاء"" 6 0

عنسليم،بنيون@عن

يزيد(.بنيرن@يخهالي@به.الزهري،

فيحاتمأبوقالسليم،بنيون@لجهالةثضعيفالحديثهذاقلت:

العلل"
1يلالابنه" فقال:أخرى،مرةالحديثهذاالرزاقعبدالروى:(73

لاوأعرفه،لاسليمبنويون@يزيد،بنيون@عنسليم،بنيرن@عن



-

@للف@ائدالعللفي@لجامع

@االزهريحديثمنالحديثهذايعرف

النبيئ-لجزعنيروىنعلمهلاالحديثداهذا:(301)عفالبزاروقال
الإسناد".بهذا!@النبيعنعمر،عنإلااللفظبهذا

بنيون@غيررواهأحدأنعلملامكر،حديثهذا"ةالنسائيئوقال

@ا.أعلمواللهنعرفه،لاسليمبنن@ويىسليم،

العقيلي:وفال
طا.إلايعرتولاحديئ@،علىيتابعلا"

الحديث.لضعفالأولالسببهووهذا

يذكر:فمرةفيصالرزاقعبداختلاتهوضعفهفيالانيالسببأما
"

يكونأنإماالاختلاف،هذافيوالحمليذكره،لاومرةيزيد"بنيونس

عنهرواهمنإذالرزاق،عبدعلى

يزيدإ،بندايون@بذكريرويهالقديمفي

بحضهمويرويه
@@الترمدي:قال"،يون@ذكرإثونعه

الرزاقعدمنسمعومن

عنفيهيذكرلاوبعضهميزيد،بنيون@عنفيهيذكرونإن@افإتهمقديمأ

ربماالرزاقعبدوكانأصح،فهويزيدبنيونسفيهفكرومنيزيد،لنيونى

يون@فيهيذكرلمو)ذايذكرة،لمورلمايزيدبنيونسالحديطهذافيفكر

"،مرسلفهو
أنبحدحفظهتغيرقدالرزاقعبدأنالمعلومومن

عمي،
قال

فيالمزيعنهنقلهفيماأحمدالإمام
4/5الكمال!تهذب" 0 0(4003).

سمعومنالمصر،صحيحوهوالمائتينقبلالرزاقعبدأتينا"
ف@ببحدمامنه

يسألاللهعبدأباسمعت@@قوله:الأئرمع@ونقلدا،السماعضعيففهوبصر@

هذامنلي@باطل،هذافقال:خبار،النارحديث:عن
ومنقال:ثئمشيء.

ةقلتالرزاق؟عدعنبهيحدث
أحمدحدثني

سمعواهؤلاءقال:شبويميبن

عمي،بعدما
أحا@يتعنهأسندواوقدكته،فيهووليىفففنه،يلفنكان

الراو.@حديتبعرلونكالواالمحدتي@بن@دصات،رنقدمتي@إعلالومدا(1)
الئيخ،فلكراوصلكلمايعرفونحيانأكانوا(للحديثصسلي@ماويميررن

ماعمهايخرحولامنهايىماالةيل@يتسر@لاحتى
مااللهفرحمهممها،مو

قصدأنل
فصلهم!جودوما(3،



الجهالةفيمساكل@شاوعللا
-

فيالاختلافحمليمكنهذافعلىعميا.بعدمائلفنهاكانكبهفيلشت

الرزاق.عبدعلىالحديطهذاإسناد

علىالخطأحملإنإذسليم،بنيون@علىفيهالحمليكونأنو)ما

روايةوالبغويالترمذيالإمامرخحوقدالئقة،علىحملهمنأولىالفسيف

روايةعلىيزيد،بنيون@عنسليم،بنبوس@عنالرزاق،عبدعنرواهمن

من
@أسقط

الترمذي:فقاليزيد!،بنيون@
بنيون@حديطيعني:وهذا-"

بنإسحاقسمعتالأولالحديثمنأصحيزيد@بنيون@عنسليم،

إبراهيم،بناسحاقدالمدينيبنوعليحنبلبنأحمدروىيقول:منصور،

هذاالزهريعنيريد،لنيون@عنسليم،بنيون@عنالرزاق،عبدعن

البغويوقالالحديث!،
9

0

بنيون@عنالرزاق،عبدعنحميد،بنعبدصرواه

بناسحاقدالمدينعبنوعليحنبلبنأحمدورواهالزهري،عنسليم،

عنيزيد،بنيون@عنسليم،ب@يون@عنالرزاق،عبدعنإبراهيم،

الرزاق!.عبدمنقديماسمعمنكلرواهوكذلكأصح،وهذاالزهري،

7/2@لأسرافاتحفةوانظر:إ 6 /21المهرقاإتحافوإ1(،5930)7

بنالرحالنعبدعنرائطة،أبيبنعببدةروىاخر:مثال@

اللهعبدعنزياد،
@صحابيالله-ج@:!رسولقالقال:المزني،مغفلبن

غرضاتتخذوهملا
(1)

أبغضهمومن@حبهم،فبحبي@حتهمفمنبعدي،

ومناني،@فقد@@ذ@ممومنأبنضهم،فببنضي
انيت@

ومنى@لله،@فقد@

@ايأخلهأنأوضك@ثهى@@@

فيريلبخااأخرجه:
لتاريخا9

فيعديبنوا8(،3لا5/37لكبير"ا

5/2"الكامل" 7 بنإبراهيمطريقمن6
لإسناد.ابهذاراثطة،أبيبنعيدةعنسعد،

يحمي:مرمى،أي.كرضأ:لا(
والسب.للطعنمحلأ

فرضاا.تتخنومملالصحاىفي@ثه@@ثه"الحليت.ل@ايةجاتالرواياتبعضلحي(2)



=

@للف@الدالعللفيالجامع

عنهقالزياد،بنالرحمنعبدفيهصحي@،حدبثهذا
بنيحيى

ثفقلاتاريخفيعساكرابننقلهفيمامعين
"2 38 أعرف@الا:36/

فيالبخاريوقالزياد"،لنالرحمنعبد
"

3الكبير@االتاريخ 8 / :(38لا5

فيعديابننقلهفيصاأيضأوقالنظر"فيه9
2"الكاملدا 7 6 / بعد5

@@الحديا.
فيالذهبيوقاللأ،يعرفلاإسنادوهو

كلأه/2"الميزان"

(4867):"
عنذلك،غيروقيلالله،عدابنةوقيلزيا@لنالرحمنعد

اللهعد
لصحابيفي@لته"حديث:مغفلبن

رائطفابيبنعيدةعهتفزد@

أعرفهلامعين.ابنقال

اللهعبدفقبل:اسمه،فيمختلفأنهعلىزيادةقلت:
الرحمن،عبدبن

وقيل:زياد،أبيبنالرحالنعبدةوقيلزيا@بنالرحمنعبدوقيل:

بنالرحمنعبدأوزيادبنالرحمنعبدوقيلال@ه،عبدبنالرحالنعبد

الحديط.مذاأسانيدديهذا@ردكلاللهعبد

4/87أحمدوأخرجه:
فيلبخاريوا)3(،لهلصحابق@،ائل@افضاوفي

@@

37الكبير!التاريخ / )299(،لأاللة!فيعاصمأبيوابن8(،3لا5

اللهوعبد
بن

آحمد
فيوالعقيلي)4(،و(2)"الصحابةلفصائلعلىزياثاتهفي

2/2الكبيرلأالضعفاء@ا فيوالخلال)6527(،حبانوابن7،2
"اللة"

فيعديوابنلم@،31)
"

5/2"الكامل 7 5
2و فينعيموأبو7،6

/8"الحلية9

2 فيعساكروابن8،7
"

49/4"ثصئسقتاريخ 1و4 16-1 71
طريقمن

سعد،بنإبراهيم
اللهعبدعنرائطةابيبنعبيدةعن

بن
الرحلن،عد

اللهعبدعن
به.مغمل،بن

فيالعقيليوأخرجه:
2/2الكبير!الضعفاء" 7 2

بنإبراهيمطريقمن

سعد،
اللهعبدعنزياد،ابيبنالرحمنعبدعنرائطة،أبيبنعبيدةعن

بن

به.مغفل،

فيالخلألوأخرجه:
سعد،بنإبراهيمطريقمن(380)السنة!"

عن

لعيم:لأبيدالحليتهمطبوعفيوقع(1)
"

أتتاهماوالصرا@رابطهأبيعدس



الجهالةفيمساثلر@ال@مناو:محلل
-

الله،عبدبنالرحمنعبدعنرائطقعأبيبنعيدة
اللهعبدعن

مغفلبن

السابقةللطرقمخالفةأخرطرقمنالحديثجاءوقد

فيالعقبليفأخرجه:
1الضعفاءدا" 2 6 / 2و1 73 / بنحمزةطريقمن2

بنإبراهيمعنالباهلي،رشيد
سعد،

بنعمرعنرائطة،أبيبنعبيدةعن

عمناومالك،بنأن@عنبثر،
حذئ@

بنأنىعن
جم@روالنبيئعنمالك،

نحوه.

منعلىأقفلمالباهلي:رشيدبنحمزةفيهاضعيفة؟روايةوهذه

ترجم
له.

ترجمبثربنعمرويه
ونقله(،هالم@الميزان!السانفيحجرابنله

@قلنه"ذلك:عقبوقال@،دمجهولتال:أنهالدارقطنيعنفيه
من

ابنخط

."الهاث@عبد

فيالعقيليوأخرجه:
1الضعفاء!1 2 6 / مصعبأبيطريقمن1

بنإبراهيمحدنناةقالالزهري،
سعد،

منرجلعنرائطة،أبيبنعبيدةعن

أيضا.بنحوهجمبالنبيئعنأنس،عنعياش،أبيبنأبانعنحنيفة،بني

أبيابنعهرو@الذيالرجلإبهامعلىزيادةضحيفة،الروايةوهذه

متروكوهوعياش،أبيبنأبانةفيهانف@رائطض

فيالذهبيقال
2/4الميزان!9 5 إبرامبم!.منلاضطرابا9:(4412)2

منهوإبراهيملأنةالذمبيقالكمايكونلعلهةقلت
عليهاختلف

رواهماالحديثهذاإسنادفيالصوابولعلعنه،الطرقوتنوعتالحدي@

بنإبراهيم
عنزياد،بنالرحمنعبدعنرائطة،أبيبنعبيدةعنسعد،

اللهعد
الوجه.هذاعلىتوبعلأنهمغفل.بن

برالرحمن@صدالمطبوع.لحي(1)
لميمامخالمألكونهحطاوأظةمعملإ،بناللهعد

نيد.لأساا

.(142)ققربالا(2)



لدلف@ا@العلل@معفيلجا@

فيلخلالوا)2683(،الترمذيأخرجه:إذ
لبيهقيوا)238(،"اللة"

في
"

العلميةط.(1511)@االإبمانشعب
(1)

وفيالرشد،ط.و@241(
2له:لاعتقاد"،ا" 49-2 5 0

تاريخفيإعساكروابن)0683(،والبغوي

36/2دمى" 2و37 فيوالمزي3،8
3الكمال!تهذيبد@ / من(6038)404

بنإبراهيمبنيعقو@طريق
سعد.

فيالخلآلوأخرجه:
هارون.بنيزيدطريقمن(832)لماالةدا

@13
فيالخلآلأخرجه:

سعدطريقمنمأ32)ال@نة!9
بنإبراهيمبن

عنرائطة،أبيلنعبيدةعنوسحد(ويزيد،)يعقوب،ثلاثتهم:

اللهعبدع@زيا@بنالرحمنعبد
به.مغفل،بن

فيالعقيليقال
2الكجبراالضحفاء" 73 /2."

أحاديثالبابهذاوفي

اللفظهذابخلاتالوجههذاغيرمنالإسنا@حيدة

الإسنادجهةمنالحديثهذانكارةعلىحكمقدالعقيلييكونوبهذا

واللفظ.

سعبدأبيحديطالحقيليإشارةفيتدخلالتيالصحيحةالأحاديثومن

ا

(1452)ام@/7ومسلم)3763(،5/01البخاريأخرجه:

لنساوا)1683(،مذيلتروا)8564(،ودداوأبو)222(،
فيئي

لكبرى!ا@

اللهعد"فه.المطبوعفيوقع(1)
الأسانيلبقيةمخالمألكرلهخطا،وهومحقل.اس

الرند.رطعة

@منه:المطوعفيوقع(2)
ا@هعد

أثاهماوالصواب"ممضل.بن

5/5أحمدوأخرجه(3) 4
و

5 7
الحطيبطريقهومن)1(،لهالصحابتا،@فضائلوفي

2بغداد"تاريخفيإ 3 / 91
1"العر@ط.وفي 7 9 @ارلخفيعساكرواب@1،/

2ثققا 38 /3 معدطريقمر6
عنرائطة،ابيبنعيدةعنبمرايم،بر

التصعبدبنالرحصعدأوبرفلادالرحمنعد
اللهعبدعن

هكذالهمغمل،س

الك.على



الجهالةفهمساثلر@سنا،:محلل
-

08)والعلميةط.(8308) فيوالبيهقيالرسالة،ط.(25
2ةالاعتقاد!9 4 9

قالقال:الخدري،سعيدأبيعنصالح،أبيذكوانعنالأعمش،طريقمن

أنفق@حدكمأنلوبيده،نفسيفو@لذيلصحابط،تستوالألايثط:اللهرسول

نصيفئلأ-ولامذ@حمممما@ثوكفمبا،لحدثل

6/4"لأسرافاتحفةوانظر:إ 6 01/5"المهرةولأإتحاف)2669(،2 6 7

(13436).

عنالجرجاني،الرحمنعبدبنسهلروى@حر:مئال@
بنمحمد

عنمطرف،
محمد

عنهريرة،أبيعنالزبير،بنعروةعنالمنكدر،بن

حاسدا@ا.نعمةلكلفلىالئرةبكتمانالحوائجعلى@ا@ستعينواالنبيئ-لجم:

1العقلاءا:@الروضةفيحبانابنأخرجه: داتاريخفيوال@همي7،1

الرحمنعبدبنسفلصأيوب،بنالهيثمطريقمن(3للأهاجرجان

لإسناد.ابهذاالجرجاني،

عروةكادإنغريب@وطريقحسن،إسنادهذا"عقبه:حباناب@قال

فيالألبانيالعلآمةوثكره"،العوامبنالزليرابنهوهذا
"الصحيحةلسلسلةط

فيحبانابنأخرجه:داوقال:الطريق،هذاعلىمعتمدآ(1453)
روضة@@

لاجرجانتاريخفيإوالسفميالعقلاط

يذكرولمهدا،الجرجانيترجمةفي

بنبالسنديالمعرو@الرحمنعبدبنسهلعنديوهوتعديلأ،ولاجرحأفيه

@ا.الرازي...عبدويه

فيحاتمأبيابنعندترجمةلهوذكر
"

والتعديعالجرح
2@ا 93 / 4

@افالحديثفلك:عفوقال@ا،الميزاندالسانفيأخرىوترجمة)6831(،

أعلمواللهعندي،جيدالإسنادبهذا

هوليسالجرجانيالرحمنعبدبنسهلأنعلىيدلمماتلت:

ةيأتي@ق@لبماالألسانيالثيخقالكماعبدويهابنالسندي

فيالسهمىنكر@رلأ:
"

الرحمنعبدبنسهل@اجرجانتاريخ

أتهوذكرالجرجاني،
عنيروي

ولاجرحافيهيذكرولممطرف،بنمحمد



-

@الف@الد@لعللفي@لجامع

عناثنينحديث@لهوذكرتعديلأ،
محمد

الذيالحديثأحدهمامطرف،بن

أنمنالرغمعلىعبدويه،بنالسنديهوأنهترجمتهفييذكرولمنناقثه،

فلوالرحمن.عبدبنسهلباسمهولي@الاسم،بهذامثهورعبدويهبنالسندي

ترجمالذيالجرجانيالرحمنعبدبنسهلكان
فيالسهميله

"

جرجاناتاريخ

به.استهرالذيباسمهيذكرهأنالسهميفاتلماعبدويميبنالسندينفسههو

فيحجرابننكرثانيا:
4/1@الميزانلسان9 9 ترجمة(3لملأ7)5

ترجمالسهميأنيذكرولمعبدويهبنالسندي
له

فلوجرجانا،لأتاريخ@ي

ترجمالسهميانذكرحجرابنفاتلماالالبانيقالكماكان
له.

أنهعبدويهبنالسديترجمةفيالحافظنكرثالثا:
الري،أهلمن

محمدعنهوروىالحراقوأهلالمدينة،وأهلأويى،أبيعنويروي
بن

وخرجالطهراني،حماد
فيحبانابنوذكرهصحيحه،فيعوانةأبوله

لهويذكرالسهميعنهايغفلأنيمكنهلالحافلةالترجمةهذهكللا،الثقات9

محمدعنروىأئهعلىوينصيتيمين،حديئين
لاأتهمنهإشارةفيمطرفبن

محمدعنبالروايةإلايعرف
تعديلا.ولاجرحايهيذكرولممطرف،بن

اعتبارمنالألبانيالثيئإليهف@بماأنعلىتؤكدالأمورهذهكل

بنسهلاسمهأنباعتبارالسندي،-نفسههوالرحمنعبدبنسهل

الحديطفإنهذاوعلىالدليل.يسعفهلاالوهممنضربهوالرحمن-عبد

ماإلاترجمةعلىلهأقفولمالجرجاني،الرحالنعبدبنسهلعنيروى

فيالسهميفكره
"

فيصبحالعين،مجهولأتهعلىيدلمما@جرجانتاريخ
الراويأنعلىتدلالسهميترجمةوظاهربذلث،جدأضعيفأالحديا

العين.مجهول

ومع
نفسههوالجرجانيالرحمنعبدبنسهلأنافترضنالوكلههذا

لأنجيد.إسنادهبأنالحدبثهذاعلىالحكميمكنفلاعبدويه،بنالسندي

نقلهفيماالطيالسيالوليدأبيقولمنالرغمعلىفيه،تكلمقدهذاالسندي

باطل.كلرهمااشوم@اللذانرالحدنانحديني@،لهذكر(1)



الجهالةفيمسثلري@شاومحلل
-

فيحاتمأبيابن
"

93والتعديل!الجرح / 1يلأ42 38):"

أعلمبالرفيأرلم

ةالأصبعالزائدومنالضري@،بنيحيىقاضيكممنرجلينمنبالحديث

فيابنهنقلهفيماقالحاتمأبانف@عبدوجمه،بنالسندي
دا

/4@والتعديحالجرح

2 1للا93 فيحبانابنوفكرهعنمه،أكتبولم:(38
الثفاتأ9

8/3 0 لأيغربعه.تالولكن4
يه.ينفردفيماالتوقفيوجبغمزوهذا"

وروي
منالحديثهذا

لاكلهاأوجهعدة
تصح،

ذلك.بيانسيأتيكما

فقد
معاذحديثمنروي

@ه.جبلبن

فيالرويانيأخرجه:
1لاالصحاتجلامسند9 معجمهفيوالصيداوي4(،4

العزيزعدطريقمن(307)
(1)

معاوية.بن

فينيالطبراوأخرجه:
لكبير!ا@

وفي(183)/02
(2455)"لأوسطا9

2وللأالعلميةط. وفيالحديثط.(47
وفي(1152)الصغير"ل@

مسند"

فيوالقصاعي6/9،6لأالحليقهفينعيموأبو4(،ل@.لهالاميينأ،
الهسند

فيواليهقي7(،ول@.(707)الشهالمجه
العلميةط.(6655)الإبماد!شعب"

6وله الكشيمسلمأبياللهعبدبنإبراهيمطريقمنالرشدط.(22

5/2"الحليةفيإنعيمأبووأخرجه: فيالجوزيواب@1،5

2/1الموضوعاتأ" 64-1 6 منالسلفأضراءط.ا(والملأ.الفكرط.5

)مقرولأ.الكثيمسلموأبيمعاويةبنالعزيزعدطريق

فيالحقيليوأخرجه:
1الكبير"الضعفاء" 0 9 / محمدطريقمن2

بن

فيعديابن
الكامل"

"4/4 6 2
عاصم.بنأسبدطريقمن

وأسيد(حزيمق@بنومحمدالكثي،مسلموأبوالعزيز،)عبدأربعتهم:

عنيزيد،بنثورعنالعطار،سلامبنسعيدعن
خالد

عنمعدان،بن

معاذ
مرفوعأ.بهجبل،بن

@بوعفيجاء(1)
الرويانيدمند

"

لتخريجا

أاللهعد@
مصا@رمنوالستبتتحريف،ومر



-

@لف@ائد@لعللفيالجامع

مطرحإيسادوهذا
،)1(

عهقالهذا،وسعيدالعطار،سلامبنسعيدفيه

فيالبخاري
"

3/3الكبير"التاريخ 9 6(01 وقالالحديثما،منكر9:(61

فيابنهنقلهفيماحاتمأبو
@ا

4/3والتعديح!الجرح الحديثمنكر9:(131)1

2/1الاعتداولدميزانفيالذهبيعنهنقلهفيماأحمدوقالجدأإ، 4 1

وفيكدالمج@،".(3195)
"

2/2أحمدمامل@"العللفيالجامع 2 6(2070)

محمدسمعت"الله:عبدابنهقال
اللهعبدبن

سلامبنسحيديقول:نمير،بن

كماأبو@اودوقال@،كذاببصري
في

:(64لالاجري!اسؤالات"

فيالنائيوقالضعيف!،"
لأمتروكة(26يا"والمتروكونالضعفاء1

."لحديثا

منالحديثهذاردإلىالعلمأهلبعضفصبوقد
الطريقهذا

فيابةنقلهفجماحاتمأبولفقد@خصوصأ،
حدبث@اهذا:(22هل@"العلل"

ضحفهالقضاءبعدسلامبنسحيدسبثكانمنكر،
(2)

من
لأنالحديثثهذا

فيالجوزيابنوقاللأ،أصللهيرفلاحديثهذا
2/1الموضوعاشا@ا 6 6

:(3)الحقيليقالسلام،لنسعيدبهالمتهمالأولمعاذطريقأما"الفكر:.@

عليط.يتابعولابهإلايعرفلا

هذاحديثهعنحبانابنوقال
1ةاالعقلاعاالروضةفي 71:"

بنوسعيد

ثيالذميعرفه
الموقطتا@

"

3 انحط@مالقال4
ولالاستقراءالضحي@هرتةص

الفردماالمطرحالحديتادالحديت،علومأنلامنالوعلهداالمصيصيعص
الحطأفحقلسبتكرنفدالترك،وأسبمتروكراوبه

أومروياتمىدي
المكرةحاثيتا،حتىالتلقين،تجرلهأومعلأفسقهكانبثافسقصلسب@

عففولمووا

سعدافيطعة@ل@لرحعتةالأجرةالطباعةتجار@عدالعبلىةهذهاستنمكلت

بدلصعمط@أنعلىمكذارصبطناهاالح@ارة،كناالالة.التحلبقةلوجلتالحميد
مداالصمو:الثال@هرخرسعيد،ضع@سسثكادأي.سعيد،صاششصال

كانالحديثمذاأنوالمحى.الحديا
سحما.بنلسعيدالملماءتضحيفسبب

6الحديشالكللل 87 / (3)مان@5

1الكبير"لالصحماء 0 9 /2.



الجهالةفيمسئلر@سنا،:محلل
-

تنكبتفلذلكحديثه،حفظأرىماسلام،
(1)

ذكرمه.عن

منيسمعلممعدان،لنوخالدتك:
معاذ

حاتمأبرقالفقدجبل،ب@

فيابنهنقلهفيما
خالد@ا(:ل@لماالمراسيل"

عنمعدانطبن
معاذ

جبل،بن

يسمعلم
فيالترمذيوفالاثنانإ،بينهماكانوربمامنه،

@

الجامع
عقب"

خالد":(2505)
معاذيدركلممعدانبن

جلا.بن

لايزيدبنثررعلىمتابعاتسلامبنولسعيد
.4شيمنهايصح

فيعديالنفأخرجه:
3/2"الكامل" 3،2

فيالجوزيابنطريقهومن
1"الموضوعاتإ 6 5 / السلفأضراءط.(1070)والفكرط.2

طريقمن

المتقدم.بالإشاديزبد،بنثررعنعلوان،بن@ت

موضوعإسنادهذا
تفتهث

عنهقالعلران@بنحسين
فيمعينبنيحيى

الدصري:بروايةما(93)تاريخه
فيابنهنقلهفيماحاتمأبووقالكذابإ،"

"

والتعديعالجرح
وقال"،الحديطمترودضعبف،وا؟لأهو)ك@2(:ك@96"

فيحبانابن
1/2"المجروحين" عديابنوقال"،الحديثيضعكان@@:44

في
2الكامل!9 33 وعامنهاك@رة،أحا@ياعلوانبنلأوللحسين.3/

عدادفيوهوموضوعة،
الحديث@ه.يصعمن

اخر.طريقمنثورعنوروي

فيالثخأبوةأخرجه
عنمعقل،بنمحمدطريقمن(200)"الأمثال"

منلتومكان@مرءأالولو@نفيه:وزادنفسصبالإسناديزيد،بنئورعنوكغ،

لهلكانقدح
فمز".@لناسمن

فيترجمةلهنجدلممعقلبنمحمدفيهأيضأ،ضعيفلاسناثه

فيالسخاويوقالمجهول.أنهأعلمواللهوالظاهرلديناالمتوفرةالمصاثو

عنأيضاضعيفبسندالعسكر@...احرجه:56:9:@الحسنةالمقاصد"

ثور".عنوكغ،

اعرضثي.((1)



و@لف@ائد@لعللفي@لجامع

آخر.طريقمنوروي

1أصبهاد"لاتاريخفينعيمأبواخرجه: 87 اهه-2/
بنعمرطريقمن

به.يزيد،بنئورعنشعبة،ع@القرشي،يحى

بعلتين:معلولإسنادهذا

فيالذهبينقلهفيمانحيمأبوعنهقالالفرشي،يحيىبنعمرةالأولى
6للأالاعتدالميزاد9 بعدالذهبيوقالالحديش@،متروك.(24

ثهبحديطآتىدافلث:
موضوع،.

@يالذهبيقاللقدتور،عنيرولمشحبةأن@لئانية:و@لحلة
مبزان"

3/2"الاعتدال 3 6للا0 لشعمةنعلمولا":(24
لما.روايةثورص

ل@.عباسالنحديثمنوروي

5-8/56بغداد!@اتاريخفيالخطي@أخرجه: 7
/8الغربط.وفي

لماه،
فيالجوزيابنطربقهومن

2/1الموضوعات!" 6 الفكرط.5

السلفأضواءط.(1072)و
الحسيناللهعبدأليطريقمن

(1)

اللهعبيدبن

السلعة،صاحب
الرشيد،عنالمأمون،عنالجوهري،سعيدبنإبراهيمعن

عنالمنصور،عنالمهدي،عن
ألص

عباس.ابنعن

لاحديثهذاعقبه:االجوزيابنقال
بصح

".

موضوع،إسنادوهذا
صاحبالله-عبيدبنالحسيناللهعبدآبوافته:

أحمدقال@السلعة
بغداد!لأتاريخفيالحطيبسقلهفيماالقاضيكاملبن

5 6 /8-5 7
الابزارياللهعبيدبنالحسينكافى@اه:إ/8الغربط.وفي

المسندةالأحاثيثمنبهاحذثالتيالأحا@يثتلكفيكذابأناثوأماجنا
عن

الاعتداال@ميزانفيالذهبيونقلالعلةإ،لهذهعهاكتبهاولمقال:الخلفاء،

1/5 4 أحمدعن(2022)1
كذابأ".كان"عه:قالأتهكاملبن

قدفإنهالله،عبيدبنالحسينحالفيالبينالضعفهذاوعلىقلت

ليجاء(1)
خطا.الحسن!المكر.ا@



الجهالةفيمساثلىناوري@ملل
-

فيالخطيبعندفرواهالحديث،هذافياضطرب
"

تقدم.كمابغداد"تاريخ

فيالجوزيابنعند@رواه
2/1لاالموضوعات" 6 ط.(1071)والمكرط.5

أميرأنقال:المهدي،عنالمأمون،طريقمنالسلفآضواء

حدث@،المنصورالمؤمنين
عنأبيه،عن

عطاء،
إلىفأضا@عباس،ابنعن

الرفيد.فهوحذفرباح-أبيابنوهوعطاء-الإسناد

1الجوزيابنقال 6 6 نهف@عباسابنحديثأما2:ا.../
عملمن

ريلأبزاا
".

د@ه.طالبأبيبنعليحديثمنوروي

فيالخلعيأخرجه:
فيكماالفوائددا@ا

للألبانيداالصحيحةالسلسلة"

محمدأحمدسالعباسأبوأخبرناقال:(1453)
أخبرناهقال:الحاج،بن

بنمحمدبكرأبو
أحمد

ب@
بنأحمدحدثناقال.العطار،القرقسانيمحمد

اللهعبدحدثناقال:الله،عبد
قال:غندر،حدثناقال:الرحمن،عبدبن

أبيبنعليعنسبرة،بنالنزالعنالأصفرمروانعنشعبفحدئنا

ل@بهطالب

6للأالقريب@انظر:خطا،وهولأصعر!اه.الالصحيحةمطبوعلي ، 7@.

@ودسمطلمإسادومدا1عضه.وقالالحديت،هدا@ساد@الألانيالشيحلقلمكدا

هدا@سنادرقد@قل"،الجويرري.أطنهافهعبدرأحمدسآعردهم..لمغندر

كماالمصرعتهداللآليءديالسبوطيالحديث
لي

مملأا(68)2سهك@علي!دمسند

وعدهأ@أالخلعياعى@راند
1

آحمدحدتاقال:الحطار،القرقاني
بر

اقهعد
عدرحدشاقالالرحل@،عدس

"

ولاالقرتساليترحمةعلىأقفولم

اطهعدأحمدسترجمةعلى
لن

ليالمعلميعنهقالوقدالحدكور،الرحصعد

الصحموعقهالفواند"علىتمليقه
1 7 0

رلي
الر-!عبدألواطهعدأحمدسط@قه

حدألحيدالدلهناحالكلوعلى@،مجهولنهويكنهلمن@تالف.المرياناني،

منعلمتلماالصحةص
عنعدرسسحةوأنسيماحاله

تماولهامنمهورةنخةشدة

ليمتعثواوشهمفيالأرائلالمصنفون
الحلعىبهودمردالحديثهنايعرضواصاد

منأنئالقكلوليدوكحاله،هداب@ساد
رحلتناءفينحاليهماأند

كنرةالعملمدا

أوخطماحلميطويلانقفتحعلااليال@،فيالرارثةوالخريماتالتصحيمات

قال=وقليمأمقحمقيريالةأوسقطأوتحريفأوتصحي@أوناسغوهمتعديح



-

@الف@لئدالعللفي@لجامع

أحمدفيهمختلقإسنادهذا
عنهقالالذيالجويباريلعلهاللهعبدبن

فيالنسائي
فيحبانابنوقالكذاب،،)76(:إلأوالمتروكونالضعفاء9

1/1وحيناالمجص9 فيعديابنوقالكذاب،،الدجاجلةمندجال42:9
1

1/2"الكامل وقاليريدط،ماعلىكزاملابنالحديايضعكان":91

فيالدارقطني
نقلهفيماالخليليوقالداكذاب!،:(37)والمتروكوفى"الضعفاء9

أحاديثالأئمةعنيروي@اكذاب،:(566)الميزافى"دالسانفيحجرابن

مو

فيالجوزيابنلقلهماالحديثهذانقدفي
ا/@الموضوعات"

1 6 أحمدسألتمهنأ:قال"قال:الفكرط.6
عنمعينبنويحيىحبلبن

هوفقالا:بالكتمان؟الحوائجطلبعلىاستعبنواقولهم:
(1)

لهولي@موضوع

له.أصللاأنهحاتمأبيقولتقدموقدأصل

هذاأنمنالرغمفعلىعليه،بادبةالوضعأماراتالحديثوهذا

عدةعنرويالحديث
أهلبزيتزيوامنبهتفردأنهغبرالصحابة،من

ولكنالثقات،عنالإغرابأويةالمصالحبعضأحلمنالحديث،

عنيغيبوالمهؤلاء
كذلبينواالنقاد،نقد

منهمكيرةةأمرهموفضحواب،

خير.كلاللهدجزاهمالنبي-س@رسنةعلى

معالمجهولهذا@سمويئترك4مجهولر@والحديثير@يوقد@

ذ@ك@نبعضهمفيحسبالاسمانفيختلطالأثبات@لثقاتمنفيره@سم

رواهمامثاله:لدبهم،قامتلقراننلذلك@خر@نويننبهالئقة،هو@لمجهول

الحاحط=
تصحيفأيصلحانالكتا@مؤلفأراددرلربسا.1/79الحيوا@ا1كتابدي

علبهأيسرالمعنىرنرب@اللمطحرصصرفكعشرةإلاءديكودساقطةكلمةأو

أنالقرئليدرك3الكلامااتصالمنمرضحهبلىيرلهحتىالنفصفلكإتماممن

علىالحكميراليومتواحهاالتيالعظ@سةالهفواتمذابمتليحنروالمالمتقدمن
مماالأسانيد

يننهي
وأدوالستاخربن،المتقلمينلي@الؤقإدراكبلىالحصيفلالناقد

الرحال!.لأولكالرجال@لميل.وقدي@أ@القوموبينليتاحالالتمقةبعد

المذاالل@أصهاءط.في(1)
."اصللهيىموضوع



الجهالةفيمساكلر@مسناك:علل

حدثهأنهسعيد:أبيبنسعيدعنجابر،بنيزيدبنالرحالنعبد
عن

بنأنى
ناقةلتحتإنيقال:مالك،

لعابها،عليئيسيلالله-@ي@رشول

لورلئاوصيةلاألاحقه،حقفيكلقد@مطىد@إن@ايقول:فسمعته

42)ماجهابنأخرجه: فيوالطبراني1(،7
2(،16)داالامبينمسند"

4/6رقطنيلداوا 6/2لبيهقيوالة،لرسااط.(4066)ولعلميةاط.9 64-

2 فيوالخطيب6،5
1

الموصح
2/1لما فيالمقدسيوالضياء2،4

المختارقما"

1 4 9 / 6/1و(2144)6 5 2يلا0 لاتاريخفيعساكروالن)7412(،و(14

دمق
"1 9 8 / 2 1و3 9 9

سعيدسعنجابر،بنيزيدبنالرحمنعبدطريقمن

به.سعيد،أبي

فيعساكرابنقال
"

فيالخطي@بكرأبوفزقا:الما/23دمى!تاريح
"والمفترقالمتفق1

بيروتحدثالذيسجدأبيبنسعيدولينالمقبريبين

ذلثفيووهم

"روايته:فيجاءقدأتههذاعساكرابناعتراضوب
أبيسعيدس

المقبريسعيد

هو@فسههداسعيدأبيبنسعيدأناعتبرعاكرابنفإنهذاعلى

ديالجوزيابنقالولكرصحيحأ،الإسناديكونهذاوعلىالمقبري،

عنالساحلي،سعيدأليبنسعيدرواهالاوشد:(1653)عقبال@التحقيق"

فيالهاثيعبدابنوقال"،مجهوذوالساحلىأن@،...
"

@االتحقيقتنقيح

أليلنسعيدترجمةفيالأطراففيوشيخناعساكرابنذكره@اوقد:(2613)

به..محتجغيروهوالساحلي،هوو)نماأن@،عنالمقبري؟سعبد
"

(2)

وفال

فيحجرابن
أنالحارئيالدينسعدالحافظالاوذكر:4/35@االتهذيطتهذيب9

الحارثيوصدقالخطيب،توهيمليئصبلمعساكرابن
كئيرفيحاءقدا

ديوالضياءوالحطب،الطبرالي،روايتديزاد(1)
2 1 (2147)و(43

الححر!وللعاهرللفراش

2ك@562-الميرهالالبلوالماندة.لتماموالطر(2) 67.

لدلروا،



-

ثللفهالدالعللفي@لجامع

سعيدأبيبنسعيدعنحابر،بنيزيدبنالرحمنعدعنالروايات،من

جابر،ابنعنوفيهاعساكر،لابروقعتالتيوالروايةأنى،صالساحلي،

منوهمكأنهاالمفبري،سعيدأبيبنسعيدعن
بنسليمانوهوالرواة،أحد

يدعىإنهأحديقللمالمقبريوانجدا،ضعيفثهف@الواسطيأحمد

ابنروىوقدجابر،ابنعنهتفردمعروت،غيرالساحليوهذاالساحلي،

فيماجه
محمدعنالرملي،يون@بنعيسىعنالجهاد"9

بنسعيببن

بنسعيدعنلثابور،
خالد

عنالبيروتيويقال:الصيداوي،طويلابيلن

بنسعيدهوالساحليسعيدأبيبنسحيديكونأنفيحتملحديثأ،أن@
خالد

جالر،ابنعنشعيب،ابنروايةمنحديثينماجهابنلهأخرجفقدهذا،

سقطجابرابنيكونأنفيحتملف
بنسعيدحديتفي

."أعلمواللهحالد،

حجرابنالحافظذكروكذلك
"لأالإتحاففيالحديثهذا

ترجمةفي

الساحلي.سعيدابيبنسعيد

4/6لدارقطنياوأخرجه: لرسالة.اط.(6704)ولعلميةاط.9

6/2البيهقيمعلقا:وأخرجه 6 5
بنيزيدبنالرحمنعدطريقمن

أهلمنرجلةقالبالساحل،شيخسعيدأبيبنسعيدعنجالر،
الحديط.فذكرك@ر..اللهرسولناقةلنحتإنيقال:المدينقع

لاولكنهاأن@،عنأخرىأوجهمنالحديثهذاوقد@رد
تصح.

كمافوائدهفيتمامفاخرجه:
البسامالروضفيإ

طريقهومن)817(،"

الموضحفيإالخطيب
"2/1 فيعساكروابن2،4

"

5/2"@مئقتاريخ 33
عن

بنالحسن

فيالخطيبوأخرجه:
"

الموضح
"2/3 1 4

السراج.بنعليطريىمن
أحمدحدثناقالا:وعلي()الحسن،كلاهما:

ابيبنخريمبنكعببن
حدثناقال:خريم،بنكعبحارثةأبوأبيحدثخيقال:المرقيحارثة

":"ير@الموصحالخ@عدالسراجسعليروايةفيجاء(1)
ممووهو

لظراريال@لابه:صما
"

@/2لهلإكماا"



الجهاللأفيمسئلر@شاومحلل
-

به.مالك،بنأنسعنالزهري،عنالحراني،سالمبنسليمان

فيالبخاريعنهقالسالم،بنسليمانفيهةضعيفالحديثوهذا
"

4/3الكبير"التاريخ فيحاتمأبيابنونقلالحديشه،منكر":(1793)2

1والتعديحالجرح 1 7 / جدأ@،الحديثضعيفقال:أنهأبيهعن(520)4

الحدي@ا.لين"قال:أته@رعةأبيعنونقل

اوأخرجه:
مللكاافياعديبن

"5/4 3 وهوإسحاق-أخبرناقال:2

@شبيبابنوهوالله-عبدحدثناقال:@المنجنيقييون@بنإبراهيمابن

سعيد،بنيحيىع@بكر،بنشعيبعنسعيد،لنالجبارعبدحدثناقال:

لو@ردئ@.وصيةلاقال:إعحدمعالثبيئعنأن@،عن

اللهعبد@يهأيضاثضعيفإسنادوهذا
فيجانابنعنهقالشيب،بن

قالوب،لاحتججايجوزلاوشرقها،الأخباردايقلب:2/50"المجروحين"

ديالذهبينقلهفيماالرازيفضلك
4الاعتدال!ميزان" 38 / 4للأ2 37):"

يحل

اللهولعبد9ةعديابنوقالعنقمه،ضرب
منذكرتماغيرشيببن

كثير@.عليهأنكرتالنيالأحاديث

غبرالإسنادبهذارواهأعلملاالحدي@لأوهذاعقبه:عديابنقال

اللهعبد
هذا".إسحاقعنإلااكتهولمشبيب،بن

فيالعقيليعهقالسعيدبنالجبارعبدوفيه
8الكبير"الضعفاء" 6 ة3/

إ

شطلاومامنايمر،حدشهفي
/8الئقات!فيحبانابنهوفكص@ه،بع

فيوالبخاري81،4
"

58)5/373الكبير"التاريخ جرحافيهيذكرولم(61

فيحاتمأبيابنوكذاتعديلأ،ولا
9

والتعديلالجرح
6/4لما 2(171).

22/3المسانيد"جامعانظر:إ 2 2/2"المهرةإتحافودا)2551(،2 2

(1119).

منهايصحولاانرحديثغيرمنعديدةطرقمنصردالحديثوهذا

معالصحابةمنلغيرهالحديثهذاطرقمنعليهوقفتماوسأذكرثيء،

عللها.ني@ان



=

ي@لف@الدالعللفىالجامع

خارجة.لنعمروحديث

فيسعداب@أخرجه:
1(،2373)شيبةأبيوابن2/04،1@االطبقاتدا

4/1وأحمد 8 6
2و871و 2و38 عا@أبيوابن2(،063)والدارمي3،9

في
نيوالمثالاحادا9

)1212(،والترمذي)2172(،جهماوابن2(،ما2)"

فيوبحشل
@

1/1"واسطتاريخ 6/2والتسائي1،6 4 7
وفي

لهالكبرى"،"

6وللا(6435)والعلمبةط.مملأ(69)ولملأ(ي@6 يعلىوأبوالرسالة،ط.(43

فيوالطبرانيي@051(،
(65)و(64)و(63)و(62)و(61)الكبير@71/@@

وفي(66)و
4/1والدارقطنيالطبعتين،كلتا(7791)له"،الأوسط1 5 ط.1

6/2والبيهقيالرسالة،ط.(4299)والعلمية فيالبرعبدوابن6،4
التمهيد""

5/3 فيوالمزي6،1
4"الكمالتهذيب" 0 6 / بنشهرعنطرقمني@494(5

خطبقال:خارجة،بنعمروعنغنم،بنالرحمنعدعنحوش@

بجرتهاتقصعوهيجرانهاتحتوأناناقتصعلىوهو@ماللهرسول

وصحبةولاحقه،حقفيكلفد@مطىد@ه@@نقال.اكتفيئ،بينيسيلولعا@ها

انتمى@رأبيه،غيرإلى@دعىومنالحجر،وللعاهرللفر@ش،و@لولذلو@رب@

صرتمنهبقبللالجمعين،و@لناسو@لملانكةدن@@لعنةفعليهمو@ليهكيرإلى

عدذ"ولا

1يلاالرزاقوعبد)7121(،الطيالسيوأخرجه. لنوسعيد0(،63

1وأحمد)824(،منصور 8 6 / 4
1و 87

2و 3،8
فيوالطراني

/17الكبير!@

4/5والدارقطني)76(، طريقمنالرسالةط.(0043)والعلميةط.21

غنم.بنالرحمنعبدذكر@ونمنخارحةبنعمروعنحوشب،بنشهر
ديحاتمأبيابنقال

@@

قال:أصح؟أيهماةلأبيقلت"امما:7)@االعلل

أصحغنمبنالرحمنعبدعن

دمدعلىاقحليق(1)
2أحمداالإمام 1 3 / 2 @ةالسنديتعليقتمن9

ومي

وهيالمير،اجتزمناسمالراءوتشلبدلالكمرالجرةحرتها،تقصع
الياللقمة

إخراحها".ةوقصعهاالمعير،@هايتعلل

4/1حمدلفظ((2) 87.



الجهالةفيمسانلناو:ر@ال@محلل
-

4/1أحمدطريقهومن1(،7063)الرزاقعبدوأخرجه: 8 6
طريقمن

التبيئ-س@رو.سمعمنأخبرنيقال:حوشب،بنسهرعنليث،

عنسفيافى،طريقمن(56للامسندهفيراهويهبنإسحاقوأخرجه:

عنشهر،عنليث،
مرفوعأ.أسماء

عنهقالسليم-أبيابنوهوليث-فيهماالروايتانوهاتان
بنيحيى

فيعديابننقلهفيمامعبن
2"الكامل1 33 ضعيفهه،سليمأبيبنداليث:7/

2"العللفيلأالجامعفيأحمدوقال 7 / وقالبذاكإ،هوليم@"(137)1

فيحاتمابيابننقلهفيماايضا
"

2والتعدي@!الجرح 4 3 /7(1014):

."الحديثلالمضطرب

ولاضطرابها.حوشب،بنشهراجلمنضعيفة،كلهاالرواياتوهذه

فيمسلمنقلهفيماعونابنعنهقالفيه،مختلفحوشببنوئهر

1صحيحهمقدمة 3 الكاملفيإعديوابن1،/
"5 9 فيوالعقيلي5،/

2/1الكبير!الضعفاء9 فيالنسائيوقالنزكومهشهرأإن1:إ9
الضحفاء9

2والمتروكون! @التهذي@تهذيافيإحجرابنولقل@،بالقويليمى":(93

2لهك@4/3 ما"قال:أتهعونابنعن(92
تركسعبةإنبشهر،تصنع

"،بهأعتذفلمشهرآلقيثولقد9قال:اتهشعبةوعنسهرأأ،
وعن

بنأححد

حسندالشهرقال:أنهالبخاريوعن"،حديثه!أحسنما"قال:أثهحنبل

معينابنوعنأمرم@،وقوىالحديث،
دائققهقال:أته

خارجةبنعمروعنأخرىطرقمنالحديثوورد

لحرحميوتكلمواليهطعنرامعماه(1)
وقدتصير،رمحرمولالنيزك،طعوهقالفكاته

اللفظةهدهتصحفت
لي

بي@كبيروفر@الزكوولبل@.للعقيليالصعماءاو@الكامل@

ك()سمالةاللاتحهالاساسوانظر.اللمظيى،

لأوهاما.والإرسالاكيرصدوت".(2830)دالتربفيومر(2)

نهحاء@هالصحابيمدافل@للفاتلة(3)
الأتعري،النحريح:مصاثوير

الخمي،ويقال.الأشعربأحمد.كدوجاءرالأسديوالتمالي،اوالأنصار@

الحميعأنيحلماالأنصاري،ويقال.
الحالظ=أنإلاواحدفشحصيةعنده



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

فيالطبرانيفأخرجه:
6/2والبيهقي)07(،/17الكبير@ا" 6 4

طريقمن

خارجة.بنعمروعنالحسن،عنمسلم،بنإسماعيل

التاريخفيإالبخاريعنهقالمسلم،بنإسماعيلفيهةضعيفوهذا

1/3الكبير! 4 1لا9 يحيىوتركهعنه،روىوربماالمساركابنتركه":(17

فيالتسائيوقال"،مهديوابن
منروك":(3للاوالمتروكون،الضعفاء1

فيالدارفطنيو@كره"،الحديث
.(@@)والمتروكون!الضعفاء"

@يالطبرانيوأخرجه:
غياث،بنحفصطريقمن(69)/17الكير""

محاهد،عنليت،عن
خارجة.بنعمروعن

عنه.الكلامسبقالذيسليمأبيبنليثاجلسضعيف،وهذا

فيعاصمأيابن:@وأض
والمثانيدالآط@ا

فيوالطبراني8(،7يا"
عنأبيه،عنالجمحي،قدامةلنالملكعبدطريقمن(4140)الكبير!@ا

قالالله-@يوررسولأن:(1)خارجةبرعمرو
لي@9ناقته:عندوأناالعتحيوم

.@وصيةلو@رث

الملدعبدفيهضعيف.حديثوهو
عنهقالالجمحي،قدامةبن

5/2الكبير"التاريخديإاليخاري 6 لهالصغير@،لأالضعفاءوفي(1392)9

فيحاتمأبووقالوئنكرإ،ئغرف":(220)
9

5/4لابنه"والتعديلالجرح 2 9

وقالالثقات،،عنبالمنكريحدثالحديث،ضعيفبالقوي،لي@":(1709)

فيالثسائي
حبانابنوقالبالقوي،،دالي@:(382)داوالمتروكونالضعفاء"

في
2/1لأالمجروحين@ا 29-1 ممنكانأنهإلاالروايففيصدوقا@اكان:30

=

قالححرالن
لي

5/1المشد"أطرا@@ 3 واحدعر@ي@هماحمعوقد)5976(:إ4

نمالةلأناثنان،أنهماوالظامر
ليلاوالأنصار@يلهممدخللاالأز@ص

لأسرلن!.ا

ليأنجةج@فيالأزث@ما:الحالطأنتهة@قول
2الإصابق1 8 / 4(5822)

5لاالتفربسهو" لالأسدي(01
دالتلخيصفيحجرابنوقالعمروابنخارحة"للطبرالي:الكبيرادالسححمفي(1)

1لا3/402الحبيره انقلبا.خارجةعمروسدولمله.(36



الجهالةفيمساكلري@مشاو:ملل
=

أعمافبحيلهالتوهمعلىبالنيءيأتيحتىوهمه،وكئرخطؤهفحق
(1)

معناه

عنويقلبه
يوافقألهأيخمابهالاحتجاجيجوزلاسنته،

(2)
وأبوهالئقاتإ

قدامة
بنإبراهيمبن

@@قبول@ادط.ظ:محتقالمحمد،

فيالطبرانيوأحرجه:
مدرك،بنعامرطريقمن(71)/17الكبيرأ9

حارجة.بنعمروعنعامر،حدثناقال:إسماعيل،بنالسريحدثناقال:

ثضعيفوهذا
عنهقالإسماعبل،بنالسرياجلمن

معينبنيحيى

الدصري:برواية(2هياهتاريخهفي
فيماالقطاديحيىوفاللشيء"،لي@@

فيالبخارينقله
1

1الكبير!التاريخ 5 7 / 2لا4 فيكذبهلياستبان@:(39

فيحنبلبناحمدوقالمجل@ىإ،
9

العللى"فيالجامع
5 7 / ترك9ياوو(:1

فيالنساثيوقالحديثط،الناس
متروك@:(262)والمتروكون!الضعفاء9

فيحجرابنوقال"،الحديث
الحديث@.المتروك:(2221)التقريب@"

"انظر:

5المسانيد@9/جامع 7 (7295)و(72ولكا(7293)2

و2(،97ويلأ
5/1المسند"أطراف9 21/4لمهرظاولأإتحاف)5976(،33 7 4

.@عباساب@

فيعديابنأخرجه:
1/5"ملالكا" 4/9والدارقطني0،8 و6

1ا 5

6/2والبيهقيالرسالة،ط.(4295)و(4150)والعلميةط. وابن6،3

فيالبرعبد
3التمهيد"" 6 1 / عنجريج،ابنطريقمن5

عطاء،
ابنعن

يوهمالإسناد
شهرةاتعباعتارربع-أبيابنهوةعطاءأن

حريجابنرواية
هوو)نمارباح،ابيابنهولي@هذاعطا:أنإلاعنهء

منسفطت(1)
بدي.لىالتيالطعة

عديالتيالطجةفي(2)
وافق!دميماة

مذا(3)
من

يشمادصالأخيرةوعبارتهالمجروجن،جرحفيوتحنتهجانابىسدد

للاتجارولاللاحتحاجعدهيصلحلاالراريمداأنخلالها

(5525)لتقرسهدا(4)



=

@للفعالد@لعللفي@لجامع

السننعلىتعليقهفيالطيبوأبوالبيهقي،ذلكعلىنصالخراساني

الخراسانيعطاءلأنبالانقطع.معلولالحديثنف@هذاوعلىالدارقطنيإ،

وغيره.داو@أبيعنالبيهقينقلهعباس،ابنيدردلم

1وا4/97الدارقطنيواخرجه: ط.(4297)و(1554)والعلميةط.5

6/2والبيهقيالرسالة، من(1652)"لأالتحقيقفيالجوزيوابن2،ى-63

عنراشد،بنيوصطريق
عباس.ابنعنعكرمة،عنالخراساني،عطاء

هذاإسنادفيعليهاختلفعطاءأنيتبينالروايتينهاتينخلالمن

ا

صدوقويون@عكرمة،إسنادهفيزادئهف@يون@إسناد
(1)

يرتقيلا

جريج.ابنسنادب@معلولصناورف@جريج،ابنبلىبحال

يصح.ولاالوجههذايخرمنرويوقد

1/1"المجروحينفيإحبانابنفأخرجه: 3 0

بنإسماعيلطريقمن

محمد
محمدعنالأرسوفي،نافعبنزكرياعنهارون،أبييوسفبن

بن

قالقال:عباس،ابنصأبيه،عنطاوس،اب@عنالطائفي،مسلم

لورشالا.وصبةلاأته"يكلسحرو:اللهرسول

الاسانيد،يقلب@اممنحبان:ابنعنهقالمحمدبنإسماعيليهوهذا

."بهالاحتجاجيحوزلاالحديث،ويسرق

فيعديابنوأخرجه:
"

4"الكامل 2 3 / اللهعبدطريقمن5
بن

محمد

محمدحدثاقال:القدامي،
اللهعبدعنالطائفي،مسلمبن

عنطاوس،بن

به.عباس،ابنعنأبيه،

غيررواهأعلملاالطريق،هذامنغريبحديثوهذاعقبه:إوقال

هذا".الكوفيإسحاقعنإلاأكنبهولمالفدامي

ليتبينماعلىضعيفوهومحفوظغيرحديث@وعامة"أيضأ:وقال

(79"3التقرسه1(1)

(2)
5"اليزاندلانسوالتصوبدمحمرظقهالمطوع.دي 5 8 / 3له4 لمأ.9



الجهالةفيمساكلل@سناومحلل
-

لأذكرم@.كلامافيهللمتفدمينأرولمفيها،واضطرابهرواياتهمن

4/9الدارقطنيوأخرجه: طريقمئالرسالةط.(5314)والحلميةط.7

اللهعبد
أبيصعنطاوس،ابنعنمسلم،بنمحمدحدئناقال:ربيعق@بن

به.عباس،ابنعن

فيالطيبأبوقال
الدارقطنيعلىالمغنيالتعليقدا

@افي:(4153)"

كانو)نفمجهول،الدم@ئقييزيدابنكانإنفهوربيعة،بناللهعبدإسناده

لما.أعرفهفلاغيره،

مافعلى
بمتابعةتنجبرلاضعبفةمسلمبنمحمدإلىالطرقتكونتمدم

عنهتالبذفيه،تكلممسلمبنمحمدأنعنفضلابعضا،بعضهمالرواة

فياحمد
"

العللفيالجامع
"1/8 ابنودكرهدا،حديثه!أضعفما":(167)9

فيحبان
3لأالثقات! 9 9 ."يخطئدحانعنه:وقال7/

فيالربيعوأخرجه.
بنجالرعنعيدة،أبيعن(676)و(667)مسنده

الئبيئعنعباس@،ابنعنزيد،

عنهقالكريمة-أبيبنمسلموهوعبيدة-أبوفيهضعيف،إسناده

فيحاتمأبو
"

والتعديلالجرح
8/2لابنهلما 2 فيوالذهبيلع@،5)0

ميزان9

فيحجروابنمأ،505)4/601لاالاعتدال
:(8177)"الميزانلسان"

فيحبانابنوذكرهمجهرلإ
5/4لأالثقاتحا 0 اليإلا9قالآثهإلا1

المذهبمنفيهكانلمابهالاحتجبعيعجبنيولاعليم@اعتمدلا

."لرديءا

7/05"المهرةإتحافانظر:إ 3(8393).

ليفيحيحاتم،أليقول@هرمحهول،الدهيليهقالمنكلنف@الفاتدفولتتم(1)

@القلمظ
ومنالنميم

@الميراداأصلهالنيالميزات@لسانصا@قول@ه

المتقدمأماالتديى،سولأسلمللإيصاخاليانمداتجتاصمادحاتم،أبيقول@لى

لي
علموإنساحكم،الرواةعلىالحكمفيللمتاخربنلي@أنيخحلمالصناعةهذه

الرجال.لأوئدالرجال



-

@د@للفع@@لعللفي@لجامعى

بنجابرحديث
ه@ا.اللهعد

4/9الدارقطنيأخرجه: طريقمنالرسالةط.(4151)والعلميةط.6

ثينار-ابنوهوعمرو-عنعيبنق@بنسفيانعنالهروي،إبراهيمبنإسحاق

لورشه.وصيةلا"قال:التيئ-@تأنجابر:عن

الدارقطني:قال
."مرسلالصواب9

فيالخطبوأخرجه:
"

وفي6/337بغداداتاريخ
7/5الغربط. 33

بنسفيانعنالهروي،إبراهيمبنإسحاقوهوالهرويموسىأبيطريقمن

موقوفأ.جابرعندينار،بنعمروعنعيينة،

فيعديابنمعئقأ:صرواه
1/3الكامل!" 2 7

أحمدطريقمن
بن

محمد
بن

اعد،@
بنعمروعنعيينقعابنعنالهروي،موسىأبيعن

لو@رل@ه.وصيةلا"قال:@كل@،التبيعنجابر،عنثينار،

لاوهماالهروي،إسحاقاضطرابيوضحانوالثانيلأولالإسنادانوا

اللهعبدقالإذالصديني،ابنأعلهماوقديصحاد،
فيماالمدينيبنعليبن

فيالخطيبنقله
9

روىالهرويموسىأبويقول:أبيسمعت"بغدا@ما:تاريخ

بهحدثنالثهلو،وصيه@الاحابر:عنعمرو،عنعيينق@بنسفيانعن

وغمزمه.مرسلأ،عمروعنسفيان،

أحمدفيهتعليقهمعفهوالمعلقالطريقوأما
بن

ابنعنهقالصاعد،

عدي:
فيالذهبيوقالضعيف،"

1الا@شداال@1/ميزان9 4 ل@:@554@0

الدارقطني:وقالالخطب،وقواهضعفه.علىمجمعينرأيتهمعدي:ابن
عنفضلا"بالقويلير@

منموصولأعليهأقفولممعلق،السندفإنهذا
هذا

عليه.استنكرمماعدهقدعديابنأنعلىالطريق،

فيالئيخأبوأخرجه:
5بأصبهانأالمحدئينطبقات" 8 2(،)مه3/

مه/6والبيهقيالرسالة،ط.(42ولطاالعلمبةط.4/87والدارقطني
من

أبيه،عنمحمد،بنجعفرعنتغلبصبنأبانعنثواج،بننوحطريق

فذكره.لمج@...اللهرسولقالقال:



الجهالةفيمسطلىرالسناكعلل
-

فياليخأبووأخرجه:
5بأصبهانأالمحتغينطبقات" 8 2(،يعه3/

فينعيموأبو
"

2"أصبهانتاريخ 73 / عنثواج،بننوحطريقمن(564)1

محمد،بنجعفرعنتغلببنأبان
قالقال:جابر،عنأبيمماعن

فذكره....@للهارسول

لموأنهفيم@دزاجبننوحاضطرا@يوضحالروايتينبهاتينوالحديث

حديئاسلملووحتىموصول،والثاني:مرسل،لأول:فاهذا،حدثهيضبط

هذا
دربنبنرحيصعففمانهوالإرسال،الوصلبينأعني:الاضطرابمن

إج
عهقالإذ

1تاريخهفيمعينبنيحيى 7 خبثمهكذابالدوري:إبرواية(63

2لهوفي يدرييكنلألمقال:(97
وقالشيئا@،يحسنولاالحديث،ما

2يلا8/8الكبير"الاريخفيأالبخاري بذاد".لب@":(38

@ه.طالبأبيبنعليحديث

فيعديابنأخرجه:
"

الكامل
4/9والدارقطني9/11،1" ط.6

6/2والبيهقيالرسالة،ط.(5214)والعلمية فيوالخطيب6،7
@

الموضح
"

2/1 7 1
عنإصحاتأبيعنالجزريأنيسةأبيبنيحيىطريقمن

مرفوعا.عليعنضمرة،بنعاصم

عنهقالأنيسةأبيبنيحيىفيهثضعيفإسنادوهذا
محينبنبحيى

ل@ءلأ،لي@الدوري:إبرواية(5042)والدارميبروايةمأ65)ناريخهفي

فيعد@اسنقلهفيماالمدينيبنعليوقال
4"الكامل" يكتبلا":9/

عنأيضاعد@ابنونقلحديثهه،
متروك9قال:أتهحنبلبنأحمد

فيالنساتيوقالالحديثا،
المتروك:(63لاوالمتروكونأالضعفاء9

فيالدارقطنيوذكرهالحديثمه،
البيهقيوقال)275(،@والمتروكونالضعفاء9

وهوالسبيعي:إسحاقأبووفيهضعيفثه،الويحيىالحديط:عقب

وقد

إسحاق،أبيعنحجج،طريقمن(31238)شيبةأبيابن

@يلابنالالكامل،شال@طبوعفيجاء(1)
خطاوهوانيق@بنالبحصة



-

يالفعالد@لعللفي@لجامع

عليه.موقوفأعليعنالحارث،عن

فيعديابنوأخرحه:
8/3"الكامل1 0 4

أبيعنناصح،طريقمن
مرفوعا.عليعنالحاردصعنإسحاق،

فيفهوحجاج،روايةالاختلافهذافيفالراجح
:(1119)التقريبهدا

الحافظعهفقالناصح،وأمالأ،والتدلي@ا@طأكثيرمدوق،"
في

التقريب،"

لاالحججطريقأنإلاضعيف@ه،":(7067)
تقدمكمامدلسفحجاجيصح،

الناس،أحاثيثعلىبزيا@اتهمهوركذلكوهوعنحن،وقدالحافظكلامفي
فيالمزينقلفقد

5"الكمالتهذيب" 8 / عنطالب،أبيعن(1097)2

أحمد
بذاك؟الناسعندهولي@فلمةقيلالحفاظ،منكان9قوله:حبلبن

فيهإلاحديثلهيكادلي@الناس،حديثعلىزيادةحديث@فيلأنفال:

عنهقالالأعور-اللهعبدابنوهوالحارث-حالضعفعنفضلألا،زياثة

ديالبخارينقلهفيماالعبي
"

2الكبيراالتاريخ 5 3 / فيومسلم)7342(،2
ليحاتمأليوابن1/4،1صحيحهمقدمة

دا

)363(،ول/3والتعديىلماالجرح

2الكببر"الضعفاءفيإوالعقيلي 0 8 ابنوقال@ا،الكذابينأحدأتهلأأشهد:1/

فيحباد
"

1/2المجروحيى" الحديث@ا،فيواهيأالثغ،فيغاليأكان":22

2البيهقيوفال 67 لا6:ا/
عنعنةعلىزيادةفيمأ،الحفاظلطعنةبخبرهيحتج

إسحاق.أبي

11/4المهرظإتحاف"وانظر: 3 5(43631).

هالا.والبراءزيدحديث

فيعديابنأخرجه:
1

67الكامل! لملأ-8/
بنموسىطريقمن

كناقالا:ارقم،بنوزيدالبراءعنإسحاق،أبيعنالحضرمي،بنعثمان

غديريومجم@التبيئمع

نقلهفيماحاتمأبوعنهقالالحضرمي،فيهةضحيفإسنادوهذا

فيابة
9

8/1الاوالتعدي@الجرح 7 عديابنوقالالحديث@،المتروك:(6لثه6

في
مللكاا"

لمحفوظه.بالي@حدث@8/67:9"



الجهالةفيمسثلر@سناوملل

اللهعبدحديث
هالا.عمربن

4/4الرالمجهالنصبفيكماالحارثأخرجه: 0 5
محمدطريقمن

بن

اللهعبدعنجابر،
جم@اللهرسولقضىيقول:عمر،ابنسمعتقال:بدر،بن

لوارث.وصيةلاوأنالوصية،قبلبالذين

محمدفيهاضعيفة،الروايةوهذه
عنهقالالحنفي-وهوجابر-بن

أيضأوقالثيء@ا،لي@"الد@ري:برواية(3303)تاريخهفيمعينبنيحى

اللهعبدنقلهفيما
فيأحمدبن

دا

7العلل،فيالجامع . 3 1 4 6 والعقيلي1(،/

في
وقالا،ممالثرهومنإلاعنهيحذثدالا:4/42الكبير!الضحفاءدا

أحمد
1/3"الحللفيلاالجامعفيحنبلبن يحدثمهديابنكان":(183)1

محمدعن
1وفيبعدلأتركهثمجابر،بن 4 5 / "ةقال(701)1

جابرابن

ايث@
(1)

1/1وفي"،حديثه 5 شرهومنإلاعنهيحدث@الاقال:(75يا1

فيالبخاريوقالمنط،
"

1/5الكبير"التارسخ الضعفاءوفيإ(111)4

فيالنسائيوذكرهلما،بالقويلي@9:(313)لهالصغير"،
الضعفاء"

فيحبانابنوقال)335(،لماوالمتروكون
2/2لماالمجروحين" أعمىكان":66

."بهفيحدثبهفكرماوشرقحديظ،منليىماكتبهفييلحق

@نه.الأنصاريثابتبنخزيمةحديث

اللهعبدأخرجه:
بن

8العلل،فيالجامعفيإكماأحمد / 202(9331)

أبيعنخصيف،عنالبالسي،القرشيالرحمنعبدبنالعزيزعبدطريقمن

الأنصاري.ثابتبنخزيمةعنالأنصارية،يزيدبنتأسماءعنصالح،

أبي:قال"الله.عبدقالالقرشي،العزيزعبدفيهاثضعيفةالروايةوهذه
أوكذبهياحاديثهعلىاضرتخصيف،عنيرويالذيهوالعزيزعبد

لا.أبي...قالكماأوموضوعةقال:

جده.عنايه،عنشعيب،بنعمروحديث

فيعديابنأخرجه:
3/3"الكامل@ا 2 وهوفويح-ابنحدثناقال:2

منمنحرت(1)
العر@.لهتكلمتوقدب@عنا-ط،تيأي@



=

لدلف@ا@العلل@معفيلجا@

محمد
بنالأعلىعبدحدئناقال:@ذريحبنصالحبن

حمادعنحماد،
بن

سلمة،
انجده:عنأبيه،عننمعيب،بنعمروعنالمعلم،حبيبعن

."وللعاهر@لحجزللفرالثىو@لولدلو@رث،وصيةنجهزلالاقال:بئاللهرسول

فيالذهبينقلهفيماالثسانيعهقالالمعلموحبيب
4الميزالله" 5 6 / 1

لأ.لقويبالي@":(1713)

فيعديابنوساق
3/3"الكامل1 2 أتهعلي:بنعمروإلىسنادهب@1

عنه.يحدثالرحلنعبدوكانالمعلم،حبيبعنيحدثلابحمىكانقال:

فينقلالذهبيأنعلى
4"الميزان" 5 6 / معينوابنأحمدأن(1713)1

ابنوقالعنمه،يحدثلافكانالقطانيحيىدوأماوقال:وئقوهزرعةوأبا

3/3"الكاملفيإعدي أثهوأرجوصالحة،أحادبثلحببب":23
فيمستقيم

ياروا

أثهظاهرهالحديثهذافانهذا
فردحديثانهغيرحسن،

تخريجعنالممدمينإعراضوفيالصحابي،إلىصعوداعديابنبهتفرد
فيأصلالكامل!كتابإوأنسيمانكارته،علىالسند@ليلبهذاالحديثهذا

الرواةضعفعلىعديابنبهايستدلالتيوالباطلةالمنكرةالأحاديث

منجدهعنأبيه،عنشعيب،بنعمروإسنادإنثمكتابه.فيالمذكورين

فكيفبه،الأحا@يثروايةمنوأكئرواالسننأصحابجمعهاالتيالأسانيد

السندبهذاالحديثتدوينيفوتهم
مع

علمهما
أحاديثجمععلىحرصهممن

الضعات.الأحاديثمصاففيالحديثتجعلمجتمحةالأمورفهذهعمرو؟!

طريقمنالرسالةط.(4514)والعلميةط.4/97الدارقطنيوأخرجه:

حمادحدئناقال:الوليد،بنالحسينحدثناقال:عمار،بنسفل
سلمقعبن

فيالتيئأنجده:عنأبيه،عنشعيب،بنعمروعنالهيد،بنحببعن

الحا@ظقال(1)
ير

أنإلاواصطلاحأ،لعةمتراثنانوالفردلالغرب.37ةالنظرانزمة"

يطلقونهساأكثرفالفردوقتصالاستعمالكثرةحيثمنكايروا@ينهماالاصطححأمل

النبيا.الفردعلىيطلقونهماأكثروالغريبالمطلق،الفردعلى



الجهالةنيمساثلناو:ل@ملل
-

يجيز@لورغهلنإلالو@رثوصيةلا"النحر:يومخطبةفيقال

2/2الاعتدا@أميزانفيإالذهبيعنهقالعقار،بنسهلفيه 4 0

(3589):@

(1137)الميزان!@السانفيحجرابنونقل"،الحاكمكذبهمتهم،

وعن"،منهالسماعمنيمنعونكانوا"قال:أتههانئصالحءبنبنمحمدعن

السعدي،اللهعبدبنإبراهيمإلىنختلفكنا"قال:أنهيعقوببنمحمد

واللهكذب"الفقيه:إسحاقأبووقالنقرخه،ظرمسكتميفيمطروحوسهل

يتقربعماربنسهللأإنةقالالسعديإبراهبموعننافعإ،ابنعلىسهل

شيء.كلاالطريقهذافيكون.@بالكذب...إليئ

ز@ه.يساربنمعقلحديث

فيعديابنتأخرجه
الكامل"

"6/3 6 0

بنالحسنبنعليطريقمن

يساربنمعقلقالقال:الحسنعنفضالة،بنالمباركحدئناقال:يعمر،

بخطث...@جماللهرسوذوكانبمنىكتاالمزني:

الإسناد".لهذاباطلالحديث@اوهذاعدي:ابنقال

حبانابنعنهقاليعمر،بنالحسنبنعلي@يهضعيف،حديثوهو

في
2/1المجروحين!9 إلاحديئهكتبةيحللا":10

(2)

التعجبإ،جهةعلى

فيعديابنوقال
6/3@الكامل@ 61:"

مناذكرهلموماالأحا@يث،وهده

ضعيفوهوأصل،لهاليىبواطيلفكلهاهذا،الحسنبنعليحديث

جدأ".

بنحمادتفردقد(1)
مىحمهطالمتنمناأنوذلكالاساثبهداالمت@بسياقةسل@ة

عيهما.مقطوعصيهنرابنالحنطريق

ص@ثوي@،ابنص(31240)شيةأليابنأخرجه.
ت

وابنالحسنعنم،

بربن،
الررنفيناءأنإلاوصبةلوارتيىقالا:

3لرالقبثعرماولمل
لنح@اد

أحدينكرلمالدينالحفاطحال@أئهةليهسل@ة

@خر،حديتقنفيمداإمنادعليهدحلللعلهالورئقايجيزأنالا"جارفمنهم

أعلم.والهأوهم،عا@حمالأنف@سروتهروكما

رمرد@ل@االمطبوع:فيجاء(2)
حطا.



=

ث@لف@ائدفى@لعلل@لجامع

مرسلا.الحديطوصرد

فيالثافعيأخرجه:
وفيبتحقيقي،(1353)مسنده

4/2لأماا" 7
3و 6

4و.
2والوفاء5/902ط.وفي 3 2و4 4 2

وفي
(402)لهالرسالقه،"

وفي2مملأ/6البيهقيطربقهومنبتحقيقي،
43)لهالمعرففه،@ العلمبةط.(90

لوعي.اط.(12756)و

فيكمامسددةوأخرجه
4/01"العاليةالمطالب1 3(6361).

.(425)منصوربنسحيدوأخرجه:

ك1)ثلاثتهم:
الأحول،شمانعنسفيان،عنوسعيد(ومسدد،فعي،

مرسلأ.هد،مجاع@

عنطاوس،ابنعنسفيان،عن(358)منصوربنسعيدوأخرجه:

حجير،بنهثامعنسفيان،عن(429)منصوربنسعيد

طاوس.عن

مرسل.وهوسفيانفيهاضطربالحديثوهذا

أحمدعهقالحجيربنهثامفيهاالانيةفالروايةالإرسالعلىزيادة
بن

فيحنبل
9

":(73يلا49/11@العللفيالجامع

"بالقويلي@

1وفي 5 4 / 1

الحديظ.ضعيف"قال:(802)

قوفأ.صوروي

3لافيبةأبيابنفأخرجه: 1 اللهعبدعنعمرو،بنملازمعن(23
بن

الوعيةفيترىماعمر،ابنيافقال:عمرابنرجلسألقال:بدر،

لوارلب.الوصيةتجوزلافقال:الحر@رية؟قاربتهلوقال:فانتهرةللوارث؟

التابجن.بحضكلاممنمقطوعاوروي

ابنوهوهام-عنإثوش@،ابنعن(31240)شيبةأبيابنفأخرجه:
يئاءأنإلاوصيةلوارثلي@@قالا:سيرين،وابنالحسنعنحسان-

رنه!.لوا



الجهالةفيمسثل:2ر@شا@لل
-

حمادروابةإعلالعندالروايةهذهإلىالإشارةقليلقبلتقدمتوقد

فولمرا

أبيعنسفيان،عنمهدي،ابنعن(31241)شيبةأبيابن

وصية.لوارثلب@فال:جببر،بنسعيدعنمسكبن،

2للأعقب4/4باباالحديطلهذاالبخاريأفردوقد بأييأتولم(74

فيحجرابنوقالشرطه،علىيثبتلمأفعلىيدلمماحديث،
"

الفتح
"

4 5 6 / مرفوعحديثلفظالترجمةلاهذه:(2747)عقب5
علىيثبتلمكاته

فيالعينيوقالحكمط،يعطيبماواستغنىكعادتهبهفترجمالبخاريشرط

أخرجهمرفوع،حدبلفظالترجمةوهذه":38ك@-/14القاريأعسمدة9

يذكرهلمشرطهعلىيكنلملماكأنهلأتهفلك،البابفيوليىجماعة

هنا!.

فيالثافعيقال
دووجدنابتحقيقي:(034)و(104)ي@93(-الرسالقه"

ومنالفتياأهل
عنهحفظنا

لاوغيرهم:قريثىمنبالمغازيالعلمأهلمن

الفتح:عامقالالنبيئانفييختلفون
مؤمنئقتلولالو@رث،وصيةلا"

عنهحفظوامنعنويأثرونهبكانر"،
فكانبالمغازي،العلمأهلمنلقواممن

عامةنقلهذا
عن

عنواحدنقلمنالأمربعضفيأقوىوكانعامة،

الثاميينبعضصروىقال:مجمعين.عليهالعلمأهلوجدناوكذلكواحد.

فرويناهمجهولود،رجالهبعضأنفيه:الحديث،أهلئثبتهممالي@حديثأ

و)جماعالمغازيأهلنقلمنوصفتبماقبلناه@)تمامنقطعأ،التبيئعن

أهلحديثعلىواعتمدنافيه،الحديتدكرناقدكنا@)نعلبم@العامة

أهلعامةنقلمنوصفتبمافاستدللناالناس...عاما@)جماعالمغازي

للوصيةناسخةالمواريثأنعلىلو@رشاوصيةلا"أن:التبيئعنالمغازي،

القولعلىالعاقةو)جماعالتبي،عنالمنقطعالخبرمعوالزوجقعللوالدين

6/2البيهقيوقال 6 روي@اوقدة5
كيركلهاأخرأوجهمنالحديثهذا

فيحجرابنوقالقويته،
1

الفتح!
4 5 6 / إسناديخلوولا":(2747)عف5



-

لديللفع@@لعلل@لجامعفي

أصلأ".للحديثأنيقتضيمجموعهالكنمقال،عنمنهاكل

4/4الرايتهنصب"ةوانظر 2الحبيراالتلخيصوإ0،4 0 3 /3-2 0 4

3لا 01)و(61 4/01@العالبةالمطالبو"7(،3 و1(،637)و(6361)3
إرواء9

87الغليل! / 6(1655).

سنادب@الحديثرويوقد
أمامة.أبيحديثمنحسن

منصوربنوسعيد)7727(،الرزاقوعبد1(،127)الطيالسيأخرجه:

5/2واحمد1(،2363)شيبةأبيوابن)724(، (2870)داودوأبو6،7

فيوالدولابي2(،021)لترمذيوا)3172(،ماجهوابن)5653(،و
الكنى"

1/1"لأسما.وا فيحبانوابن1،3
1/2"المجروحين@ فيوالطبراني1،5

اثالمسندوفي(7615)الكبير""
ميين

فيعديوابن)145(،له"،
"الكامل"

1/4 مندهوابنالرسالة،ط.(2960)والعلميةط.3/04والدارقطني7،5

6/2والبيهقي7،8النبي!:أردافأسماءالمحرفةفي 4 4
2و البرعبدرابن6،4

في
1/1التمهيدا" 7 13-036وه/6 6

فيوالرافعي9/38،0و
أخبار"

3/2قزوين! فيالجوزيوابن5،1
بنإسماعيلطريقمن(1653)"اقحقيق@

به.أمامة،أبيعنالخولاني،مسلمبنشرحبيلعنعياش،

فيالطبرانيوأخرجه:
عياش،بنإسماعيلطريقمن(7621)الكبير"@

به.أمامفأبيعنالأصم،وصفوانمسلمبنشرحبيلعن

فيالطبرانيوأخرجه:
عياش،بنإسماعلطريقمن(7531)الكبير!@

محمدعن
به.أمامقيأبيعنزيا@بن

@الترمذي:قال
عنأمامة،ابيعنرويوقدحسئ!.حديثوهو

العراقأهلعنعياشبنإسماعيلوروايةالوجصهذاغيرمنيكل@النبي

عنوروايتهمناكير،عنهمروىلأنهةبهتفردفيمابذلكلي@الحجازوأهل

اثأهل
محمدقالهكذاأصح،م

@إسماعيلبن

سمعت"الترمذي:قالثم

أحمد
أحمدقاليقول:الحسنبن

بدناأصلحعياشبنإسماعيلحنبل:بن

اللهعبدوسمعتالثقات،عنمناكيرأحا@يثولبقيةبقيقيمن
الرحمنعبدبن

بقيةعنخذواالفزاري:إسحاقأبوقاليقول:عديبنزكرياسمعتيقول:



الجهالةفيمساكلل@سناك:ملل
-

عنحذثماعياشبنإسماعيلعنتأخذوارلاالثقات،عنحدثما

النفاشه.غبرولاافقات

فيالشائيعنهقالعياشبنلاسماعيل
:(34)"والمتروكونالضعفا.9

فيحجرابننقلهفيماخزيمةابنوقالضعيفا،"
2التهذب!9 93 لا1:إ/

فيالعقيليوقال"،بهيحتج
حدثإفادالملا:ا/الكبير"الضعفاء@ا

أهلغيرعن
اث
1/8فيونقلواخطأ"اضطربم أئهالفزاريإسحاقابيعنو.99

يدريلارجل@لكقال:
ما

مابقيةعناتجواوقال:رأسه،منيخرج

عنتكتبواولايعرف،لامنعنتكتبواولاالمعروفين،عنحذئكم

."يعرفلامنعنولايعرفمنعنعياشبنإسماعل

حدثناقال:مسلم،بنالوليدطريقمن(94لاالجارودابنوأخرجه:

أمامة.أبيعنكلهموغيره،عامربنسليموحدئنيقال:جابر،ابن

تدلي@يدلسأثهإلاثقةكانوهو@إنمسلم،بنالوليدفيه

الإسناد.طبقاتجمبعفيبالسماعصزحإذاإلاحديثهنقبلفلاالشوية

بالسماععامربنسليميصزحلمالجارود،ابنعندأمامةأبيحديثوفي

أمامة.أبيمن

الفضلبنمؤملعن(1955)الحديثهذاأخرجداودأباأنإلا

حدئناقال:جابر،ابنحدثناقال:مسلم،بنالوليدحدثناقال:الحراني،

ىلجزالتبيئحطبةسمعتقال:أمامةأباسمعتقال:الكلاعي،عامربنسليم

بجميعالتصريحفبهصحيحإسنادوهذافلث،علىيزدولمالنحر.يومبمنى

لو@رشه.وصبةلا@قال:@اللهرسولأنبهيذكرلملكتهالإسنا@طبفات

"انظر:

6/02المسنداأطراتو"1(،210لط31/97المسانيداجامع

6/2المهرةأإتحافو")3167(، 2 6/2و(6391)6 3 0(0064).

ولدمنرجلعندينار،برعمروعنسفيان،روىيخر:مثال@

6لسيحاال@"@سانطر:يا( .(74يلاهالتقريبماو"9،0



=

@للف@الد@لعللفيالجامع

سلمة،أم
الشاءذكراللهأسمعلاالله!،رسولياقالت:سلمة،أمعن

رذكبر(منمنكمعنلعللض@يعلآ@افئتعالى:اللهفأنزلالهجرة،في

1عمران.@أ@بعمق6ثنمالمفحكمأنثئ 9،5

.(301)لحميدياجه:خرأ

عمر.أبيابنعن(3023)الترمذيوأخرجه:

6/03والفكرط.(6671)تفسيرهفيالطبريوأخرجه: عالمط.2
اسدطريقمنال@

موسىبن

2/3الحاكموأخرجه: 0 0

حميدبنيعقوبطريقمن

عيينة،ابنعنويعقوب(وأسد،عمر،أبيوابن)الحميدي،اربعتهم:

سلمةأمولدمنرجلعنثينار،ب@عمروعن
به.قالت:أنهاسلمةامعن

يخرجامه.ولمالبخاريشرطعلىصحيححديثهذا"ةالحاكمقال

الإرسال.بصيغةنفهبالإسنادعيينةابنعنغيرهمصرواه

4(،لثاتفسيرهفيالرزاقعبدفأخرجه:
تفسيرهفيالطبريطريقهوس

6/03والفكرط.(6670) الكف.عالمط.2

فيالطبرانيةوأخرجه
الحمانييحىطريقمن(651)/23الكبير""

(5)

ياتر@روايةلفظ

ومو.
(39لاالمريسهيغرلمجا@صدرت1

وهمارصصاقددصدىوهو:
"

(7815)التقريبه

سلمةواسه:سلمةأمولدمنرحلعنيحلى،أليعدحاء
سل@ضأبيبنعمربن

الصلمةالحاكم.وعندقالت...قال:
وفيملمقا،أمولدمنرجلسلصفأبيبن

"الح@يدي.رواية

مولد(منرجلسلمةأحبري
فيحجراسالحافظقالسلمظ،

سلمة@.(2500)التقريبهإ
اللهعدبن

سلمةأبيبنعمرس
الأسدعدبن

فلمحدلاالترمذيلهاحرججد@لللىابيصحدبلىنب@ربماالمحرومي،
مىمفبولالحاكم،وسساهلمض@أمولدمنرجلعىفال.بسممي

بذكرهلمالالثة
لمزيا

"

.(7591)دالنفريسهالحدينابرقةالاتهموه



الجهالةفيمساكلرلسناو@لل
-

عمروبنداودطريقمن(69هلهيعلىأبووأخرجه:

بنعمروعنعيينة،ابنعنوداوثأويحيى،الرزاق،)عبدثلائتهم:

الحديط.ونكرسلمة..أمفالتسلمةأمولدمنرجلعندينار،

عندمعهمقرولأجاءإذمعمر،الروايةهذهعلىديناربنعمرووتابع

.(4)هاالرزاقعبد

عندمقبولسلمةأمعنالراوينف@الروايتينكلتافيضعبفوالحدبت

الطبراني:روايةفيجاءوقدالمتابعة،
سلمة9

الإبهامفزال"سلمةأمبن

نه.يقبلحتىهذاحدثهعلىسلمةيتابعلمإذالجهالة،إلىوانتقل

12/01"الأشرافتحفة"انظر: 1يه4 8 /18المهرقهإتحاتو@4(،2

1 6 0(23490).

أنانية:أبيبنزيدعنمالك،روىاخر:مثال@

بنمسلمعنأخبرهالخطاب،بنزيدبنالرحمنعبدبنالحميدعبد

عنسئلالخطاببنعمرأنالجهني:يسار
رنجكلذثيلىالآية:هذه

عابغمن
1الأعراف:1نرئنم،ظهورهرمن3 72)

(3)
سمعتعمر:فقال

ثتمتث@خلق@لته@نعف@:االلهرسولفقالعثها،سئل@اللهرسول

و@ستخرجبيمينهظهرهمسح
وبعملللجنةهؤلاءخلقتفقال:فوية،منه

فاستخرجظهرهمسحثثميعملون،الجنةأهل
خلقتفقال:فوية،منه

ففيمالله،رسوليارجل:فقال@ا،يعملون@لنار@ملوبعملللنارهؤلاء

@ستعملهللجثة@لعبدخلقكأ@ذادنه@@ن"عحز:اللهرسولفقالالعمل؟

وهو:ا@@
.(1803@ي@لكراتقق@@

ملمقه.أمولدمنسلمةالطبراني.إكد(2)

نخحميعفي)فويات@أالاية:لفظ(3)
2المسانيد"جامعو"الأحمدي،المند 4 9 / 1 8

حيصنالنووامقهموحلفوالكانيوحمزةوعا@كثيرابنوقراعةى.4لا

"والأعمنى.
"

لعالأرالفراعاتفيردالمي@لدرلاتههه.الباقودوفراتىسخنم،،

1ةعثرقا 73.



=

@للف@الد@لعللدي@لجامع

بهفيدخله@لجنة،@مل@ممالمنعملعلىيموتحتى@لجتة،أهلبعمل

علىيموتحتى@لنار،@ملبعملللنار@ستعمله@لعبدخلقا@@@لجنة،

@لنارإبهفيدخله@لنار،أهل@صالمنعمل

فيمالكأخرجه:
أبيبرواية(8731)والليثيبرواية(1726)الموطأ@"

اللهعبدأخرجه:مالكطريقومنالزهري،مصعب
كتابفيوهببن

)3074(،داودوأبو4،5-1/44وأحمد)11(،و(10)ولا(القدر!"

فيعاصمأبيوابن)5703(،والترمذي
اللهوعبد9(،1يلاالسنقه"

بن
أحمد

فيوالثسائيئ4،5-1/44أبيهمسندعلىزوائدهفي
ط.(11190)الكبرى""

1وللاالعلمية 1 وفيالرصالةط.(12
فيوالفريابي)012(،لهالتفسير!،"

5و.الفكرط.(19251)تفسيرهفيوالطبرئ)72(،القدرأ@ 5 3 / عالمط.1

وفيالكتب
9

6(،661)حبانوابن8،7-1/86لهوالملود@،الأممتاريخ

لاوا
فيجري

1لنريعقا:ا" 7 بنواالوطن،ط.(324)ولمحمدي@السنةاط.0

فيبطة
فيواللالكائي)3131(،الإباسقا9

"

)099(،الاعتقاد!أصولشرح

فيوالببهقي
وفي(77)والبغوي21،4-114:"والصفاتالأسماء1

0المختارظفيإالمقدسيوالضياء)059(،لهالتفسير@،" 7 / 14(289)

الإسناد.بهذامالك،طريقمنجميعهم

2"الالمشدرككتابهمنمواضعثلانةفيالحاكموصححه 7 / 1
2/3و 2 4

-3 2 5
2/5و إرسالهفيه"فقال:الأول،الموضعفيالذهبيوتعقبه4،4

البيهقي:قال
"

في
بنعمريدركلميساربنمسلمإرسال:هذا

."@هالخطاب

لا@قطاعهضعيف،إسنادهذالقول:
بنعمرمنيسمعلميساربنفمسلم

فيحاتمأبيابننقلهفيمازرعةأبووقالالبيهقي،قالكماالخطاب،
":(786)@المراميل9

نقلهيخماحاتمأبووقال"،مرسلعمرعنيسار،بنمسلم

أحمد.روايةلمط(1)

1/6الحاكمامتوكعلىالذبيالحافطاشدراكالمخصرواظر:ا@وو2،أي.@2@ 0(7).



الجهالهفىمسانللال@سناومحلل
-

فيابنه
"

":(787)المراسيل،

بننحبمبينهماعمر،منيسمعلميسار،بنمسلم

بنومسلمحسن،حديطهذا9:(3075)عقبجامعهفيالترمذيوقالربيعته،

يساربنمسلمبينالإسادهدافيبعضهمذكروقدعمر،منيسمعلميسار

فيالمزيوقالرجلأا،عمروبين
5/3لأالكمالتهذب9 4 4يا2 81):"

بنمسلم

حجرابنوقالربيعق@،بننعيمببنهماأنوالصحيحيدركه،لمالجهني،يسار

في
5/7المسندلاأطرافلا يدركط.ولمعمرلاعن:(6655)4

كذاالمتقدم.أالترمذفيقولنقلأقبعد7@اتفسيره:فيكثيرابنوقال

الذيوهذاربيعة،بننعيموبينهماحاتم:أبورادزرعق@وأبوحاتمأبوقاله

عنسننهفيأبو@اودرواهحاتم،أبوقال
بقية،عنمصفى،بنمحمد

بنالحميدعبدعنأنيسقماأبيبنزيدعنالقرشي،جعثمبنعمرعن

بننعيمعنالجهني،يساربنمسلمصالحطاب،بنزيدبنالرحالنعبد

عنشلوقدز@ه،الخطاببنعمرعندكنتةقالربيعة،
ث@دالآية:هذه

عابنىمنرنجك@نذ
فذكرط.ئزنض،...ظهورهرمن3

عنأنيسة،أبيبنزيدرواهاربيعةبننحيمفيهاالتيوالرواية

بنالحميدعبد
الجهني،يساربنمسلمعنالخطاب،بنزيدبنالرحمنعد

به.الخطاب،بنعمرعنربيعة،بننعيمعن

44)داودأبوأخرجه: ط.(19251)عقبتفسيرهفيوالطبري0(،7

1/5و.الفكر 5 فيالمقدسيوالضياءال@،عالمط.4
4المختارظ" 0 7 / 1

جعثمبنعمرطريقمن(290)

فيلبخارياوأخرجه:
2لا204-7/104الكبير!لتاريخا1 بنوا1(،3

فيعاصمأبي
حدنناقال:سنان،بنيزيدبنمحمدطريقمن(201)السنة!

يعني:يد-يز
باهأ

تخريحه.ياتي(1)

ومو.المنبت،والصوابجعماأوجحفردنلحسردالمخارمه:منالمطبوعفي(2)

.(4872)التقىسا"انطر:لمقبرلا

ة=ولرألو".(6292)مملأه/6الكحا@ا@تهذبننالمزفينقلهيخماالبخارفيعنهقال(3)



=

@ئد@للف@@لعللفي@لجامع

زيدعنسنالنهبنويزيدجعثم،بن)عمركلاهما:
(1)

نيسضأبي(بن

المتقدم.لإسنادبا
@عقبه:ثاودأبوقال

.@أتممالكوحديث

فيقالفقدشاملأ،إعلالاالحديثأعلحينماالبرعبداسأجادوقد
لمهذايساربنمسلملأنالإشادثبهذامنقطعحديثهذاصه@6:التمهيد!"

معأيضاوهرربيعقعبننعيمالحديثهذافيوبينهماالخطاب،بنعمريلق
لاالإسنادهذا

ححق@بهتقوم
مدن@إتهوقيل:مجهول،هذايساربنومسلم

ليالقولوجملةالبصري...يساربنبمسلمولي@
حديثاثهالحديثهذا

معروفينغيرجميعأربيعةبنونعيميساربنمسلملأنةبالقائمإسناثهليس

العلمبحمل

عهبالروايةتفردربيعةبننعيمأقول:

يوثقهولمالجهني،يساربنمسلم
فيذكرهحبانابنإلاأحذ

5/4@االثقات9 فيالبخاريوذكره7،7
9

التاريخ
2لى7/104الكبير" فيحاتمآبيوابن1(،3

9

8/55"والتعديلالجرح 2

عنهوسكتتحديلأ،ولاجرحأفيهيذكراولم(2107)

فيالذهبي
الكاين@ه1

3/2 فيوالخزرجي0،7
4ةالخلاصقا9 التقريبمافيإحجرالنوقال0،2

7لا يعنيدامقبول!:(16
المتابعة.عند

محمدأانجهنإلا(الحديثمقلىب
كمالاودبووقال(مناكر"،عهيروي

ير
وبثيء،يىالحزريمناديزيدسفروةالألر0(1813)الآحرياالمؤالات

ها@

دييى
الهنقلهفيماحقمأدورقالط،

:(57لااها/8رالتحديلادالحرحفي

كملةشدمو(بالمين،لجى
معأليه،س

اححصمنيكنلمعالحأرجلاكاناته
وكانصدوتالحديت،

وتاليرضاما،النفيليوكانوصع،ستريلىيرجع

لىالرهاويصنانبنيزيدأبو@روة".(2918)حديثعق@جامحهفيالرمديئ
تهف@عصمحمدالهروايةإلالأسبحديته

يروي
نقلهليماالتسقيئوقالمناكيرا،عه

فيالمزي
فبماالدارقطنيوقالبالقويا،دليى.(6292)ممأه/6الكمالاتهذب"

4/6الاعتدال!الميزانديالذهبيسقله فكرهحماناسأنإلا@ضحي@لمأ:3.)9

لي
7المصه1 4 /9.

طوعفيتحرف
أثبتاه.ماوالصوابأنيسقهبنديزيديلى.عاصمأليلاسالسقه"

3/6الكسا@اتهذي@"نظرا 6(7302).



الجهالةفيمسئلةرلم@نا،@لل
-

بنالرحمنعبدبنالحميدعبدعنهبالروايةتمردفقديسار،بنسلمأما

فيحجرابنالحافظعهقاللذاالخطاب،بنزيد
:@6654@التقريب!1

@مقبرل9

@يالدارقطنيقال
2/2@العلل" 21-2 2 عنشلعندما(235)2

هذا

"الحديث:
بنزيدبنالرحمنعبدبنالحميدعبدعنأنيسقيابيبنزيديرويه

كذلثعنهحذثعمر،عنرببعة،بننعيمعنيسار،بنمسيعنالخطاب،

بنمالكوخالفهووصله،إسناثهوجودالرهاوي،فروةأبرسنانبنيزيد

ربيعفبننعيمالإسنادفييذكرولمأنيسفأبيبنزيدعنفرواهأن@،

وهرمنصل،سنانبنيزيدوحديثعمر،عنيسار،بنمسلمعنوأرسله

."أعلمواللهبالصراب،أولى

فيتقدمكماصعيفالرهاويفروةأباسنانبنيزيدولكتقلت:

7تفسبره:فيكثيرابن ذكرأسقطإتمامالكأالإمامأنالظاهر":98

فيإلامعروفغيرفإتهيعرفه،و@حالهجهللماعمدأةربيحةبننعيم
هذا

منكثيرأيرسلولهدايرتضيهم،لاممنجماعةذكريسقطوكذلكالحديث،

أعلمواللهالموصولات،منكثيرأويقطعالمرفوعات،

فيالرصدابنلوظ
فيزادمن@الزيادةك@6:التمهيد@االا

الحديط:هذا

منالزيا@ةتقبل@)تماأحفظ،يذكرهلمالذ@لأنحجة.لشتربيعةبننعبم

."المتقنالحافظ

5/7المسندلماأطراتودا0(،1ملأ33../7"لأشرافاتحفةد@وانظر:

فيهمحصالعحليأنعلىا@@
1@اانقاش@@ 7 حادابنهدىوكداثقق@،التا@ميئوقال.@2

@ي
يمفعلاهداولكن"93،ه/الئقه"

التونيق.فيحادرالنالعجليقساملة

للحا@تكونالأحكامبأنعنهويحابالتسربفتحلي@ملاصيقول.أنولقانل(2)

الاثو.أندرمنومناللناثووليىنعان



ت

@ئد@للف@@لعللفي@لجامع

@ه.حصينبنعمرانحديثمنهاشواهدوللحديت

4/4وأحمدل@28(،الطيالسيئةأخرجهإذ 2 /8والبخارفي4،3وا7

1 5 6يلا2 1و(59 9 5 / وفي(7551)9
(211)لهالعبادإ،أفعالخلق"

4ياداودوأبولا(،(2كلألاوو/8ومسلم2(،13)و(122)و وابن0(،7

اللهوعبد)314(،و(412)السنقهفيإعاصمأبي
بن

أحمد
في

السنةا"

فيلئسائيئوا)7553(،لبزارواهأ،58)
العلميةط.(11لملأ.)الكبرىا"

1وللا 1 وفيالرسالةط.(61
فيكماعوانةوأبو)007(،لهالتفسير"،"

21/4المهرقطإتحافإ فيوالطبراني)333(،حبانوابن1(،505لا8
@2@لاو@@و@272@و@072@و@962@و@862(267)و(266)/118الكبير"

فيوالآجري)472(،و
1ةالربعتهإ 7 ط.(336)وفيالمحمديةالسنةط.4

فيواللالكاليالوطن،
"

والخطب)9601(،ول@601(الاعماطأصولشرح

في
"

الموضحا
5 4 9 / اللهعبدبنمطرتعنالزشك،يزيدطريقمن2

بن

الجنةأهلأعلما@عرسولبانجل:قال:إحصبن،بنعمرانعنالنئخير،

"فقال:قال:النار؟أهلمن

فعم
كل"قال:الحاملون؟يعملففيمقيل:قال:@

لمهلماخلقبسز

آخر.طريقمنالحديث@روي

4/4حمدوأ)248(،لسيلطيااجه:خرأ 02)ما/8ومسلم3،8 65)

فيعاصمأبيوابن1(،0)
(28962)تفسيرهفيوالطبري)471(،السنقه"

24/4والفكرط. 4 كماعوانةوأبوالكتب،عالمط.2
في

المهرقاإتحاف"
12/3 فيواللالكائي)755(،الكبير@81/فيإوالطبراني)53051(،5

"

شرح
فيوالبيهقي)359(،و(952)و(951)و(950)الاعتقاداأصول

الاعتقادا:1

711-811
وفي

"
ط.(831)والعلميةط.(861)لهالإيمان،،شعب

(2342)تفسيرهيروالغويالرشد،
عنئابت،بنعزرةعنطرقمن

غدوت"قال:الئ@ليئ،الأسودأبيعنيعمر،بنيحيىعنعقيل،بنيحيى

ملمروايةلفظ(1)



الجهالةفيمسئلي@سناومحللإ

فذكرالأسود،أبايافقال:الأيام،منيومأحصينبنعمرانعلى

يافقال:يث@،الثبيئأتىيةمضمشأوجهينتمنرجلأأنالحديث:

شيفيه،ويكدحوناليومالاسيعملماأرأيتا@عرسول
عليهمقضي2

وأخذتنبيهمبهأتاهمممابستقبلونفيماأوسبق،تدقديىفيعليهمومضى

فلمةقالعليهماومضىعليهمقضيشي،بلقال:إالحجة؟بهعليهم

يهبئه@لمنزلتبنيمنلوي@؟خلقه@ثة@كان@هنفال:الله؟رسولياإذأيعملون

جمرومالهصهال@سف@فا@وطتىق"@لته:كتابفيذلكوتصديقلعملها،

له.78لنسا1ونقودفا،

1(،0870)7/604و(95801)7/204لأثرافأاتحفة9ةوانظر

و
12/3المهرظإتحاف9 12/4و(15035)5 1هيه8 و0(،5

المسند!أطرات9

5/801(16 1وه/(6735)011وه/(73 31(66 74).

اللهعبدبنمحمدعنميمون،بنمهديروىاخر:مئال@
أبيبن

بنالحسنعنيعقوب،
قال:رباح،عنعليئ،بنالحسنمولىسعد

مثلي،أسودغلاماليفولدتعليهافوقعترومثة،لهمأمةأهليزوجني

فسميتهمئلي،أسودغلامأليفولدتعليهاوقعتثمالله،عبدفسميته

طبنئمالله،عبيد
(1)

فراطنهايوحن@،ةلهيقالرومي،لأهليغلاملها

هذا؟مالها:فقلتالوزكان،منوزغةنهغلامأطفولدت@ال:د@ات،

مهدفي:قالز@ب@عئمانالمؤمنينأميرإلىفرفعنافال:ليوحن@هوقالت:

بقضاءبينكماأقضيئأنأترضيانفقال:فاعترفا،سألهماقال:أحسبه

وللعاهرللفراشالولدأنقضىيك@هاللهرسولفإنقال:@؟اللهرسول

مملوكينوكاناوجلده،جلدهاقال:وأحسبهمهدي:قالا@حجر.

باطنهاعلىمجمايطن.فهوطبانةلكذاطب@يقال.المطنة،والظانتالطبىأصل(1)

@وي@إنالاع@بكررل@بثاهلاالمراوثفعلىترالهممنوأتهاأمرماونجر

ك@511.الهاجما1انظر.رأفسدما.خئهامفاهكانبالقح

أحمد.ررايةلفظ(2)



-

@للف@الد@لعلل@لجامعفي

1/5وأحمدل@6871(،شببةأبيابنأخرجه: داودوأبو6،9و9

اللهوعبد)5722(،
5زياثاتهفيأحمدبن 9 / 4(،ل@.والبزار1

3/1المعاني!دثرحفيوالطحاوي 0 4
(2)

وفي
(4570)العلمبةط.

4والبيهقى)1754(،و 0 2 / 4و7 0 3
عنميمون،بنمهديعنطرقمن

محمد
اللهعبدبن

الإسناد.بهذابعقوب،أبيبن

منإلاعئمافىعنيروىنعلمهلاالحديثوهذاةإالزارقال
الوجمه.هذا

محمدفيهاختلفالحديثهذاأقول:
فكمااللهعبدبن

عنرواهتقدم

بنالحسن
سعد،

رلع.عن

يلامأ،الطيالسيواخرجه:
7/4البيهقيطريقهومن 0 3

بنجريرعن

)مقرونيأ.ميمونبنومهديحازم

1/6أحمدواخرجه: 5
بنجريرطريقمن

محمدعنومهدي()جرير،كلاهما:
اللهعبدبن

عنيحقوب،أبيبن

فأسقطارباح.
من

سعد.بنالحسنالسند

فيحبانابنذكرهفقدربع،بجهالةمحلولالطريفينكلافيوالحديث
حجرابنوقالهوإ،منابنولاهو،منأثويلا"وقال:238/4@الثقات9

في
مندالمجهول،:(1877)دالتقريبادا

لثةلئاا

6/5الأشراف!تحفة"وانظر: 4 4/3المسند"اطرافوإلما(،..)3 0 9

-

03 11/3المهرقهإتحافو")7695(،1 5(41 3 6

أبيحديثمنعليه@تفقالحجر!وللعاهرللفر@ئيى،@لولد"وقوله:
زطه.هربرة

06)8/191ريلبخااخرجه:أ 4/11ومسلم)8186(،8/502و(75 7

6/081والنسائي1(،571)والترمذي2(،600)ماجهوابن)73(،(5841)

لأحمدالحلبتجعلشاكرأحمدط.في(1)
/4المسندالاطراتانطر:حطأومو

مختصرة.9ته(رراجات(2)



الجهالةفيمساثلري@شاوةملل
-

وفي
5للألهالكبرى@،" ط.(5647)ومملأه(6)والعلميةط.(5677)و(67

هريرة.أبيعنطرقمنالرسالة

صحيححسنحدياهريرةابيلاحديثالترمذي:قال
أيضأ:وقال"،

ع@لا.النبيئأصحابمئالعلمأهلعندهذاعلىالعملس

@لحال:مجهولعلىلمثلة

روىمامئاله:فترقيها،أمور@لحالمجهولروايةتحفقد@

بنموسى
بنإبراهيمحدثناقال:خالد،

سفيان،عنالفزارفي،محمد

قال:عمر،ابنعنمجاهد،عنعاصم،عن
يشفعالقرانيجيء

عامللكلردثيايقول:لصاحبه،
عمالة

من
أمنعهكنتدائيعمله،

ثمالله،رضوانمنفتملأيمينك،ابسظفيقال:فأكرمه،والنوم،اللذة

الكرامة،كسوةويكمسىالله،رضوانمنفتملأشمالكابسطيقال:

الكرامة.تاجويلبسالكرامة،بحليةويحفى

بنموسىعن(3312)الدارميأخرجه:
المتقدم.بالإسنادخالد،

مثللأنثالمرفوعبحكمأتهإلاعمرابنكلاممنكانوإنوالحديث

بالرأي.يقاللاالكلامهذا

بنموسىفيهالإسنادهذا
هذاالفريالي.ختنويقال:شاميخالد

ترجمالراوي
فيمسلمله

فيمجويهوابن3(،)اوووالأسماءلاالكنى9

فيوالدارقطني)4461(،مسلمأمرجال
بحدهمأومنالتابعبنأسماءكر@

فيوالمزي)1811(،
2الكمال،تهذيب@ 5 7 فيهأحدينقلولممم@6(،4)7/

فيحبانابنونكرهتعديلأ،ولاجرحا
9/1"الثقات" ابنتوئيقأنإلا.61

ماولكنالمجاهيل،بتوثيقبتساهلهمعروفلأنهعليه.ئعؤللاهذاحبان

منها:امورحصوصاالراويلهذاتوئيقهنقبلبجعلنا

فيلهأخرجعهبالروايةالمعروتوهوطاثلأالدارميإنا-
تسعةسننه

ويخزجفيهمتكلماالراويهذايكونفلاحديثا،عثر
العدد.هذاالدارميله

خرجكظاثهمسلماإن-2
من(140)(2479)متابعة-7/951له-



-

يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

فيالدهبيقال"،المسجد...فيألبتكت"قال:عمر،ابنحدبث
0الموقظقه:" ئوثقولماحدهما،أوالشيخين-يعني:به-احتجافمن9إ7

لأ.قويحديثهثقةفهوغمز،ولا

خمسةلهالمزيفكر-3
التلامذ.منوئلاثةشيوخ،

ماوعلى
تفدم

حاله.تقوىلهمسلموبتخريجعينميجهالةارتفعتفقد

القرا@،فيحجةوهوالنجود،أبيابنوهوعاصمأإسنادهفيأنكما

فيكماأحمدالإماموثقهفقدفبممامختلفالحديثفيولكن
"

فيالجامع

1/4العللا فيالعجليوكذلكثقته،"فقال:(357)7
لمأ..7)"الثقات"

أما
سعدابنفقالحفظه،فيتكلممن

في
3"الطبقاتدا 1 7 6:إ/

عا@
الخطأكثيركانأثهإلاثقة

فيالمزينقلهفيماالدارقطنيوقالحديثهاا،في
9

6الكما@اتهديب / حفظهفي2(:إلاما4
الحنبليرجبابنوقالشيء"،

في
"

2/87الترمذي!عللشرح أنإلاثقفبهدلةبنالوعاصمهمام:ط.5

فيحجرابنوقالاضطرابأ"،حفظهفي
لهصدوق":(3054)التقريبالا"

ا
وهام!.

إفاامابمنكر،يأتلمإفاالحديتحسىصدوقاعاصميكونهذافعلى

حديثه.صحيحمنفهوتوحو)فاروايته،تقبلفلاخولف،

رواهالحجاجبنشعبةلأنثمرسلأنهالحديثهذافيالصوابولعل

مرسلأ.بهمجاهد،عنمرةبنعمروعن

)05503(،شيبةأبيوابنم@،للا.لأالزهد"فيالمباركابنأخرجه:

بالاسنادشعبة،عنطرقمن(101)"القران@افضائلفيالضري@وابن

المنفدم.

صروي
اخر.وجهمنأيضأمرسلامجاهدعنالحديثهذا

(30551)شيبةأبيابناخرجه:
منصور:قالقال:زائدفطريقمن

مرسلأ.فذكرهمجاهلإ"،عن@احدئت



الجهالةفيمسئلل@نافىةمحلل
-

ماالواسطةلإبهاممجاهد،إلىضعيفإسنادوهذا
منصرربين

هد.ومجا

روىما@لنكارة:@سمعليهو@طلقر@ويهبجهالةومما@مل@

بنأن@عنالسدوسي،ترةأبيبنالمغيرة
رجل:قالقال:@نه،مالك

@ا.وتوكل@ا@مقلهاقال:وأتوكل؟أطلقهاأووأتوكلأعقلهاالله،رسوليا

2ولالكماال@تهذيبفيكماالقدرأفيإأبو@اودأخرجه: 0 1

6للأ وفي(7152)والترمذي3(،7
اوابن6/65،2لهالصغير@،العلل@ا

بي

فيالدنيا
"

التوكل
فيكماخزيمةوابن)11(،"

@

بتحقيقي،(3132)الذيى"

فيعديوابن
"

6/3@الكامل فيالئيخوأبو5،2
نعيموأبو)24(،الأمثا@ا@

8/3الأولياطحليةفيإ ليوالبيهفي9،0
العلميةط.(1212)المنمعبه"

لم.الرسالةفيوالقجري)359(،لهالادا@،وفيالرشد.@(1161)و

3 1 8
به.قرة،أبيبنالمغيرةعنطرقمن

فيكماالقطانالنعنهقالقرة،أبيبنالمغيرةفيهمعلولإسنادهذا

10/2"اقهذيبلأتهذيب فيحجرابنضطوقال"،لهطيعرفلا":41

9:(6لهلا"لتفريبا"
مستور!.

الأن.بهذاالعلمأهلأعلهقدهذاحديئهنف@المغيرةجهالةوعلى

6يلا7/102@االكمالالتهذيبفيالمزينقلفقد @اودأبيعن(73

1الاعتداال@4/ميزانفيوالذهبيوالترمذي، 6 5
فال:أئها@انيحيىعن

وفي(2517)عقبالترمذينقلوكذامنكرإ،@
6/2لهالصغير،،العلل" 5 6

2/1القديى!دفيضفيالمناويونقليحيى.عنعلي،بنعمروعن 0

عن

الصغير"لاالعللفيالترمذ@وقالمنكرإ،أته"الفلاس:عنحكىأنهالترمذي

2 5 6 منكريبحديثوهذا6:إ/
بنأن@حديثمننعرفهلاالوجههذا

منإلامالك
الوب.هذا

رويوقد
الوجه:هذاغيرمنالحديثهذا

فيعاصمأبيابنفأخرجه:
والمثانيلآحادا"

وابن)179(،و(970)"



-

@ئديللف@@لعللفي@لجامع

فيقانع
"

3/6والحاكم3(،17)حبانوابن7(،21)الصحابظمعجم 2،3

فينحيموأبو
فيوالقضاعيول@205(،(5027)الصحابتامعرفة9

مسند"

فيوالبيهقي)336(،المئهالمجه
"

(1121)و(0121)ر(021لا"الإيمانشعب

بنيعقوبطريقمنالرشدط.(1160)و(1159)و(1158)والعلميةط.

الله،عبد
.@النبيعنابيه،عنأمية،بنعمروبنجعفرع@

فيعاصمأبيابنروايةفي
والمثانيالاحاد"

فيقانعوابن)179(،"
"

فينعيموأبي)217(،الصحا@همحجم
والقضاعي)8205(،الصحاتجهمعرفة"

فيوالبيهقي)336(،"الشهاب@المسدفي
"

(1121)و(9021)الإيمان!سعب

."ونوكلقيدها"بلفظ:جاعتالرشدط.(1160)و(1158)والحلمبةط.

تصحيحإلىالعلماءبعضذهبوقد
منالحديطهذا

الطريق.هذا

فيالذهيقال
جيد"سده"ك@326:المستدرك،تلخيص"

فيالماويونقل
9

2/1القديىافيض 0

إسناثه"قال:أنهالزركئيعن

صحيح
والطبرانيخزيمةابندارواهقوله:العراقيعنأيضاونفل"،

(2)

من

يتقوى".وبهوتوكلادتيدهابلفظ:جيد@اسنادالضمريأيةبنعمروحديث

مذاولكن
إذاأعنيمقبولعمروبنيعقوبفإننظرةفيهالنصحيح

احديوثقهولمهذه،لرواينهمتابعةعلىأقفلمولكنيتوبع-
العلماءمن

فيذكرهحبانابنسوى
7/6"الثقات" بالصواب.أعلموالله4

2/3المهرظولأإتحاف)2061(،ملأ1/7"لأشرافاتحفة"وانظر. 4 4

(1848)

كنانة،أبيعنمخراق،بنزيادعنعوف،روىتخر:مثال@
عن

مننفزفيهبيتبابعلىعحهاللهرسولقامقال:الأشعري،موسىأبي

الحامظاشدراكدمحتصرةوانطر(1)
الدهي

4ال@لقنلاس" 6 /5+.)6،8(

الرواية.ممهعلىقصلم((2)

هذاأنوليتنبما)7287(،التقرب1(3)
سغاصطححوموبالتقريب،حاصالمصطلح

عدالعلماء.



الجهالةفيمسئلناكر@محلل
-

بعفادتيوأف@قال@قريث@
(1)

إلاالبيتفي@مل@قال:شمالمجاب،

قرشثي
@ختابن"فقال:أختنا،ابنفلانغيرالله،رسوليافقيل:قال:!(2)

قريث@يفيالأمرهذا@ا@نقال:ثمقال:منهم!القوم
اد@موا@ذا@سترحموما

ذلكيفعللبمفمنأقسطوا،قسموا@ذاعدلوا،حكموا@ذارحموا،
منهم،

عدفهولاصرتمنهيقبللاوالنل@ى@جمعين،و@لمحئكة@ته@لعنةفعليه

4/3واحمد2(،ملأ91)شيبةأبيابنأخرجه: وأبو@اود9،6

فيإعاصمأبيوابن)2215(،
والىوياني)9603(،والبزار1(،121)"نةال@

في
4الكمال@8/تهدبفيإوالمزيه(،لاهالصحا@همسند" 1 (8ايكه0

الإسناد.بهدامخراق،بنزيادعنعوت،عنطرقمن

وهوكنانةوأبوجميلفأبيابنهووعوفثقات،رجالهإسنادهذا

8/4مالا@تهذيبفيإاورشقالالمحرشي 1 هوويقال.ام@:)ك@0

فيقالحجرابنالحافظأنإلا."المزنيقرةبنمعاوية
:(8327)"التقريب9

قرة،بنمعاويةهوويقال:مجهول..،موسىأبيعنالقرسي،كنانةأبو"

12/1التهذيبتهذيبفيوقال.@يئبتولم ابنوقالهذا،يصخلألم:91

.@الحالمجهولالقطان:

6/2الأشراف!لأتحفةوانظر: 4 2(9151).

الخدري.سعيدأبيصالحديثوردوقد

فيالطبرانيأخرجه:
ط.(2563)والحلميةط.(2هيك@لمالأوسطا1

وفيلحديثا
وفي!ي@02(لصغير@ا9

معاذطريقمن(2124)لها،لدعاعاا
للهاعوذبن

الخدري.سعيدأبيعنالناجي،الصديقأبيعنعوف،حدئناقال:القرشي،

)عضد(.الاللساش@وشعاله.نهالداخليينعنا@وتجاناشادوصما

لضم
وتنكرقرل@،@ل@السبةوهذهالمعجمة،الثيىتخرماوفيالراءوقحالقات

لحيصردماأكرلكى)القرل@هباسمالبةمنه
الاعالطر"بلسقاطالسةمده

4/3لأنبلا .4وه5

ومختصرة.مطولةالروايتوبقيةأحمد،للا@اماللفظ



=@
@لف@الدي@لعللفي@لجامع

"عقبه:وقال

يرولم
معاذإلاعوفعنالحديثهذا

الله،عوذبن
لاو

الأسناد".بهذاإلاسعيدابيعنيروى

معاذخلاماثقات،رجالهإصنادهذا
فيحبانابنتفزدا@ععوذبن

فيعهفقالتوثيقص
78"الثقات9 / 91:9

هذاحديئهأنإلاالحديش@،مشقبم

ب@وحمادجعفر،بن)محمدخالفمعاذألأنبمرة،شاذ
أسامقما

تخريجه.فيمجملينتقدمواوقدالأول،بالإسنادفرووهالثقفي(الوهابوعبد

رفاعة.حديطمنالوجههذاغيرمنوروي

2الهاشيبةأبيالنفأخرجه 3والحاكم4/03،4وأحمد8(،6 2 8 / 2

73و / 4
عنأبيه،عنرفاعة،بنعبيدبنإسماعلعنخثيم،ابنطريقمن

قال:جده،
قالوا:غيركم؟!منفيكمالملفقال:قريثأ،@لىاللهرسوذجمع

منكم،وحليفكممنكم،لختكمابن"فقال:ومولانا،وحليفناأختناابنإلالا،
فيدنه@كبهلها@لعو@ثر،بغىفمنو@ماتصدققرلأ@مل@نمنكم،ومو@م

@لنار

يخرجاط.ولمالإسنادصحيححديثهذا9عقبه:الحاكم

غيرأحذيوثقهلمرفاعة،بنعبيدلنإسماعيلفيهةضعيفإسادوهو

2الئقاتفيحبانابن 8 فيحجرابنوقال6،/
يبالتقص@

@(467):

الطريق.هذاعلىأحديتالعهولمتوبع،إناأي:مقبو@ه.ا

ماعلىزياثةفبهالحديثوهذا
المولى9سيأتي:ماوعلىتفدم

@والحليف

إلاتردالمالعبارتينهاتينأنيجدوطرقهالحديتلوجوهوالمتتبع

الحكميمنعالمقالوهذامقالأ،إسناثهفيأنعلمتوقدالطريق،هذافي
لمخالفتهبهئعبألاوأنهشذونه،على@ليلأالعبارتينتلكيجعلبلبصحته،

سنده.ولضعفالصحاح،لأحاثيثا

4/5المهرظإتحاف"وانظر: 1 5(4589)

بنأن@حديثمنصحيحةشواهدالحديثمنالأولوللشطرقلت:

مطعم.بنجبيروحديثمالك



الجهالةفيمسا@لري@شاو:ملل
=

9وأحمد2(،هلأ93)ثيبةأبيابنفأخرجه: و311/
1 7 و2

731

و
2 2 5/0والنسائي)7252(،والدارمي2،3وا2 وفي61

لهالكبرى@،"

طربقمنلمأا)م@يعلىوابوالرسالة،ط.(0224)والعلميةط.(2392)

جمعحينيثس@اللهرسولإنقال:أنس،عنمرةبنمعاويةعنشعبف

لحذفيكمالملفقال:الأنصار،
لنا،أخبابنإلالا،قالوا:فيركم؟!من

انفسهممن@لقوملختابن9في:اللهرسولفقال
(2)

.@@لقومالهنقال:او"

1/6"الأشراتنحمة"وانظر: 8 2/13المهرة!إتحافو"ا(،)ماه5 4

1/5المسند!أطراتو"1(،839) 2 8(0001).

3/1وأحمد2(،ملأ92)سيبةأبيابنوأخرجه: 7 و2
1 و.7381

2وه 2و7 7 2و6 4/2ريلبخاوا@77 2 ومسلم@،6762@8/931و@3528@5

وفي5/601والنسائي9(،103)والترمذي)331(،(9501)3/601

يعلىوأبوالرسالة،ط.(0324)والعلميةط.(2393)لهالكبرى!،"

2يهوالبغوي)0323(،و(0732)و(0230) عنشعبة،طريقمن(22
قتاثض

قال:أن@،عن
ناسا@اللهرسولجمع

نيكمهل9فقال:الأنصار،من
@حذ

فبركم؟من
@لقوم@ختابن@ن"ففال-لج@.لنا،أخبابنإلالا،قالوا."

منهم
"

أن@ردتو)فيومصيقمابجاهليةعهدممحدبثقربخالأ@نقال:نتم

إلى@ث@@برسولوترجعونبالدنيا@لناسيرجعأنترضونأقاوأتالفهم،هم

شعبا،و@ديا@ر@لناسسلكلو"عيئ:اللهرسولفقالبلى،قالوا:جم@بيوتكم

شعبهم!.الأنصار@رو@دىلسلكتشعباولىيا@ر@لانصاروسلكت

3/2أحمدوآخرجه: 0 أعطىقال:أن@،عنخميد،طريقمن1

حالبىبنالأقرعخنينغنائممنجم@النبيئ
مائة

حصنبنوعيينةالإبل،من

مائة
ضانمنا@اسأمحيه@اللهرسوذيعطيالأنصار:منناشفقالالإبل،من

منسيوفهمتقطر
دمائهم-مقسيوفناتقطزأوثمائنا-

إلىفأرسلنلث،فسلغة

فيركم؟مننيكمالملفقال:الأنصار،
فقاللنا،أختابنإلالا،قالوا:"

دهرقه.ةالعلميةط.النانيروايةميجاء

."دالقمةالحلمبة:طالشانيروايةفي



=

يللفعالد@لعلل@لجامعفي

يذمب@نترضون@ماوكذا؟كذاأقلتثممنهم،@لقومخت@ابن!:@اللهرسوذ

دياركم؟إلىبمحمدوتذهبونبالدنيا@لناس
قال:اكعرسوليابلىقالوا:@

@و@@خذتشعبا،لو@باو@لو@خذ@لناسبيده،نفسيالر@لذي
الأنصار@ري

الأنصار".من@مرءالكنتولولا@لهجرةوعي@تيكرشطالأنصارشعبهم،

الوجه:هذايخرمنوروي

فيالطبرانيأخرجه:
عنخصيففبنيزيدطريقمن(1576)الكبير@"

فهمإ.@لقوم@ختابن"النبى@:قالقال:أبه،عنجبير،بننافع

1/1الزوائددادامجمعفيالهيثميقال ."الصحيحرجاذ@ارجائه:96

عنسليمان،أبيبنعثمانعنجريج،ابنروى@ر:مثال@

محمدبنسعيد
اللهعبدعنمطعم،بنجبيربن

قالقال:حبثي،بن

النار@افيرأسه@ل@هصوبسدرةقطع@امنالله-سيرو:رسول

)9325(،ألو@اودأخرجه:
1البيهقيطريقهومن 3 9 / بننصرعن6

أسامةأبوحدثناقال:علي،
حمادوهو

بن
أسامة

فيالنسائيوأخرجه.
ط.(8557)والعلميةط.(1186)الكبرى"9

مخلدطريقمنالرسالة
يزيدبن

فيالطحاويوأخرجه:
"

2لا"المشكلشرح وفي(97
لأخيار،اتحفة@

4لا ط.(2441)والحديطط.(2462)لمالأوسطالافيوالطبراني5(،7

9/2المخنارظيرإوالضياءالعلمية، فيوالمزي2(،51)37
تهذيب"

12)اكا/3الكمال! عاصم.أبيطريقمنيه.23(4/011و(33

(2)

3)

ديلأنيراابنقال
4/1النهاينا" والذينوأمال@سرهوموصعبطاننهأنهمأراد3:إ6

يجمعالمجتزلأنلذلد!والحيةالكرشواستعارأموره،فيعليهميعتمد
فيعلفه

عيتمهديتيابهيصعوالرجلكرشس

2/3الهايقه@النبق.شجرةوالسدوثار@أبيروايةلفظ 53.

.(1487)الالمريبهدل@!ربماثبتثقةومر.ا

وهو:
(6540)التقريسا"أومامالهصدوق1



الجهالةفيمسائلريم@شاو:محلل
=

لا"عقبهوقال"،الحرمسدرمقيعني:زياثةاالطبرانيروايةفيوجاء

يروى
ابنبهتفزدالإسناد،بهذاإلاخشيلناللهعبدعنالحديثهذا

جمريج

فيالطحاوي
"

المشكلفرح
وفي(2ما.)"

لأخيار"اتحفة"

فيكماعللهفيوالخلال)0674(،
والبيهقي2(،1)"المنتخبدا

1 3 9 / من6

اللهعيدطريق
موسىبن

جريح،ابنعنالله(وعبيدعاصم،وأبوومخلد،اسامة،يأبوأربعتهم:

الإسنادبهذا

6/1البيهقيوأخرجه: 3 بنعليالحسنأبووأخبرناقال:9
محمد

بنالحسنأنبأناقال:المقرئ،
محمد

بنيوس@حدئناقال:إسحاق،ب@

غير@اودأبيروايةبخحو@ذكرهعلي،بننصرحدثناقال:القاضي،يعقوب

عنمطعم،بنجبيرالنعنقال:أته
اللهعد

ع@إ.النيعنخبئي،بر

احتمالان:فيهالإسنادهذاقلت.

بننصريكونوبذلثمطعم،بنجبيربنمحمدهوجيرابنأنالأول:

فياضطربقدعلي
عنوتارةسعيدعنتارةرواهحيثالروايةهذه

محمد
ب@

عليه.يدلالطريقةبهذهالإسنادلهذاالبيهقيوشاقجبير،

طريق،محمد@يبنسعيدسفىقدعليبننصرأنالآخر:والاحتمال

وشملمالاضطراب،ينعدمفلدفعندبكنيته،اخرطريقفيوكناه
حمظه،لا

أعلم.وال@هالراجح،وهو

ينيع!كادوهر@قتة(1)
(4345)التقريبلأ@

المنمكلالن@رحميالطحاويةأخرجهاروايةفي(2)
2لها 97)

وير
الأخيارالنحمة

عاصم.ألرحدناقالمرروتبنبمرايمعن(47هل@
صونيهاته@

الطرصوسياميةألونلكفيحالمهوقدسعيدلنمحمد
2لاالطحاويعد 9،)7

ديالطبراليعدالكئيملموأبو
لهعاصمأبيعن@روياه(2462)"الأوصط"

لنسعيدوعندمما.
نكبلامخطئمرزوقبندالرابمالصوا@،علىمحمد

مع@ما،لمخالفته
فيكعاالدارقطي-عنهللقد@ثو@ما،أله

1
الكسالتهديب

1 3 6 / ظرلهفيقاليخطنئكانأنهإلا@ثقف:(238)1
يرحع

".



=

@ئدث@لف@@لعللفي@لجامع

علل:بثلاثمحلوذوالحديثقلت:

أيفيبالسماعيصزحولمعنعنوقدمدل@،جريجابنأنالأولى:
فيحجرابنقالالطرق.هذهمنطريق

وصفه":(83)المدلسي@اطبقات"

ثهف@جريج،ابنتدلي@التدلي@شرالدارقطني:قالبالتدلي@،وكيرهالشائي

سمعهفيماإلايدل@لاالتدلي@قبيح
مجروح،.من

فقدجهالة،فيهمحمدبنسعيدأن@لثانية:و@لعلة
ترجم

فيالبخاريله
@

1الكبير@4/التاريخ فيحاتمأبيوابن)2171(،0
"

4/5"والتعديحالجرح 7

فيالقطانابنوقالعنصوسكتا(255)
والإيهامالوهمبيان"

"
عقب

."حاللهتعرتفلا":(2067)

فيفذكرهحبانابنالجميعوخالف
4/2"الثقات" 9 0

الذكرهذاأنإلا
لأنبه.يفرخلا

المجاهيل.بتوثيقصروفحبانابنمنهج

محمدبنسعيدسماعنف@@لثالثة:ولما@لعلة
اللهعبدمن

حبثيبن
فيالطحاويقالفيه،مشكوك

9

"المكلشرح

وفي(2)اطاقببل
تحفة"

":(4761)الأخيار"
الضختلفالرجلهذاأنغير

اسمهفي
(1)

منلي@

هذاومئلالحديث،هذايخرفيفكرألهنجدولمالحديت،بروايةالمشهورين

لا
اللهعبدعنذكرهقدهذاحديئهثمسبيله،هذهبمنيقوم

ويبعذحئ@،بن

اللهعبدحديثمنشيئأنجدلملأنالقيه.يكونأنالقلوبمن
إلابن

منعن
سنفوقسته

البيهقيونقل"،عميربنعبيدوهوالرجلهذا
6/1 4 لعددذكرهعقب1

فال:أئهأحمدالإمامعنالحديت،هذاطرقمن

9
سعيدسمعهلأدريلاتيف@جريج،ابنحديثإلاوضعيفمنقطعذلككل

(1)
مرزوقبن@يرايملأناس@مه.فيدالمختلفت.قالائصادمحسدسعيدسيحني.
لمحمدةسماه

وم@لياوقدسيدالن

عهلرحديثهةبعدهالطحاويتولفلكعلىيدلتحريفومولممر،ةالمطبوعفي(2)

الانيوجدناالحديث،مناتحريحصاثو@لعالرجوعوعندالقنوشاطولفي
فيخرجه

وانظر.أعلم.واللهبميعهعمير،بنعبيدطريقمن(2305)الكرىا"
لتف

1الكعالهيب 0 9 / ل@.23(.4



الجهالةفيمسثلناوري@علل
-

اللهعبدمن
."أعلمواللهسمحه،يكونأنويحتمللا؟أمحبمئيبن

4/1لأشراتااتحفة"وانظر: 93(5242).

الوجه.هذاغيرمنرويوقد

فينيالطبرافأخرجه:
فيوالخ@الطبعتين،كلتا(5615)@لأوسطا"

@

الموضح
"4 6 / 1

عنأبيه،عنوكيع،بنمليحطريقمن
شريك،بنمحمد

صعروة،عنأوس،بنعمروعنثينار،بنعمروعن
به.عانثف

"عقبه:الطبرانيقال

يرولم
إلاديناربنعمروعنالحدبثهذا

فيالخطيبونقل"،أبيهعنوكيع،بنمليحبهتفردشريك،لنمحمد

"

1/4@الموضح 6
عنوكيع،بهتفردقال.إأتهالدارقطنيعن

محمد
بر

مليع.الهبهعنهوتفردشريك،

فيحاتمأبيابنفكرهفقدمليحأماقلت:
"

والتعديعالجرح
"8/4 2 0

فيحبانابنوذكرهتعديلأ،ولاجرحأفيهيذكرولما()الملأ
/9"الثقاتدا

1 "عنه:وقال9،5

.@الحدبثمسنفيم

النعهسكتوانفيهحبانابنقولئقبلالحالةهذهمثلفيقلت:

حاتمأبي
انهعلىيدلبماهناأتىحبانابنلأنة

ولمالراوي،أحاثيثسر

الروايةبهذهيتفردلموهوالرواة،بعضفيفعلمامتلذكرهبمجرديكتف

بنالقاسمتابعهإتماتقدم،كما
6/1البيهقيعندمحمد، 4 0

به.وكيع،عن

كلامفيههذاالقاسمأنإلا
فيحاتمأبيابننقلفقد

9

الجرح

7/1والتعديل! 6 بنالقاسمعنكتبت9قال:أثهزرعةأبيعن(682)0

فيه:قالأنهأبيهعنونقلبثيء"،عنهأحدثولمشيبفأليبنمحمد

فيالعلمأهلتكلموقدحديث@ط،وتركتعنهكتبت9
نقلفقدالإسناد،هذا

6/1البيهقي 4 0

وقدوكغ،عنحفظهأراهدماقال:أنهالحافظعليأبيعن

ابيروايةوالمحفو@القاسم-يعني:فيه-تكلموا
تابعهومنالزبيريأحمد

عنروايته،على
أوس،لنعمروعندينار،بنعمروعنشريث@بنمحمد

."مرسلأ-@رو-اللهرسولأنعروة:عن



-

يالف@الد@لعللفي@لجامع

علبه.أقففلمسربكبنمحمدعنالزبيري،طريقأمافلت:

6/1البيهقيأخرجه:ماعليهوقفتوالذي فيوالخطيب4،0
"

محمدعئمانابيعنمعاوية،أبيطريقمن@1/74،الموضح
سريك،بن

ر@ض:اللهرسولقالقال:عروة،عنأوس،بنعمروعنديار،بنعمروعن

صبا@.@لنارفيرئرسهمعلى@لت@بصنهم@لئدريقطعون@لذبن"

6/1البيهقيقالفقدالمرسلة،الروايةترجيحإلىالحلماءذهبوقد 4 0

هذاعئمانأبو"المرسلة:الروايةعقب
هووهذاالمكي،شريكبنمحمدهو

مرسلا".عهالمحفوظ

الحافظعليابيكلامتقدموقدقلت:
فيالمرسلةالروايةترجيحفي

بنالقاسمروابةعلىالكلاممعرض
محمد.

عثمانأباإنثم
الحديط.إرسالعلىتوبع

1للاجامعهفيمحمررواهإذ 9 )0425(،ثاودابوطريقهومن(75

1والبيهقي 3 9 /6-1 4 0

عنثقيف،منرجلعنسليمان،أبيبنعثمانعن

عروة

"عقبه:البيهقي
."أوسبنعمروئقيفمنالرجليكونأنيثبما

تكرروأنهئقيفصمناوسبنعمروأنالثه:هذافييزيدماقلت:

ماعلىوباءالمسند،أومنهاالمرسلسواءالحديثطرقكلفي
فيكونتقدم

المسند.منأرجحالمرسل

اختلفالحديثهذاإنثم
عروة.علىووقفهإرسالهفي

مرسلأ.عروةعنأوس،بنعمرورواهتفدمفكما

جريجابن@رواه
فيالطحاويعند

"

(2977)عقبالاثار"ثكلشرح

وفي
6/1والبيهقي)7574(،الأخيار"تحفة9 بنعمروأخبرنيقال:3،9

اللةصبسدرةقطعمققال:به،يتجاصزه،ولمالزبيربنعروةعندينار،

صبأ.العذابعليه

محمدورواه
الائار"مشكل@ئرحفيالطحاويعندالطائفيمسلمبن



الجهالةفيمسثلل@سناوعلل
-

منرجلعندينار،بنعمروعن(47هي@الأخياراتحفةوفيا(2978)قبيل

يذكره.الزبيرابنسمعئقيف

فيالطحاويقال
"

ففيالموقوفة:إالروابةعفالآنار،مثكلشرح
هذا

سواهامنإلىولاعائئق@إلىإياهبهتجاوزبغيرعروةعلىإيقافةالحديث

الحديثنفيذكرممن
(1)

سمعتقال:رؤح،لناذكرهش@ءآيضأوفيهالأولين،

بنعمروإلىن@بتفقال:عبينة،بنلسفبانالحديثهذاذكرتيقول:حامدأ

به،ئحدثثهف@سليمانأليبنعثمانإلىاذهبلي:لقالعنمافسألتهثينار

فيهفحدتن@عثمانإلىفذهبت
(2)

سفيان:قالإسنادهما،عليئاختلطبحديثين

كانتسدر؟صالأبوابهذهفقال:السدر،قطععنغروةبنهامفسألت

فيسفيانعنذكرناففيماالأبواب.هذهمنهافجعلقطعها،لأبي
الحديثهذا

@يذكرناهالذيالحدبثعندينار،بنعمروسؤالهمن
أعنيعنه-البابهذا

عنفيهفكرنامافدل@أجابهبمافيهوجوابهدينار،بنعمرو
ه@

بم
عروفبن

صحيحينكاناإنالأولي@الحديثينأنأبيهعن
نسخلحقفماكانفقد

مابهعاد

مععروةلأنالنهي،فلكفيلماالإباحةإلىنهىمنفيهماكان
وعلمهعدله

لاالعلمفيمنزلتهوجلالة
إلاضذهإلىالبيئ-ظع@عدهثبتقدشيئأيدع

يوجبلما
."الحديثيى...هذيننسخذكرنابماثبتله،نلك

فييزيدومماةقلت
(5241)ثاودأبوأخرجه:ماالأحاديثنلكعلة

السدر،قطععنعروة،بنهثامسألتقال:اإبراهيم،بنحسانطريقمن

وهو
والمصارعالأبوابهذهأنرىفقال.عروة،قصرإلىمستد

هيإتما)3؟

لمجه.بأسلاوقال:أرضه،منقطعهعروةكانعروة،سدرمن

ماعنهثبتوقدعروفعلىموقوفارويالقولهذاأنتقدمقلت:

قوله.ينافي

تخريجهماويأتيأوسبنعمرووحدبثعائةاليةحديتيمني.(1)

المطبوع.فيمكذا(2)
"داللانالوسط.فيمدخلهماج@يعأينضمانضصوبانبابان(3)

)صرع(.



=

يالف@اند@لعللفي@لجامع

12/4@الأسرافتحفة"انظر: 1 4(19044).

رويالحديتهذاأنغير
مشدا

عاثةالسيدةعن
الطريق.هذاغبرمن

فيكمافوائدهفيتمامفاخرجه:
طريقمن(1231)البساماالروض"

بنعروةعنثينار،بنعمروعنسعيد،بنوالأشعثالعبديثرأبيحصاد

عنالزبير،
قطعالمنوقال:الئدر،قطععننهى:@اللهرسولأنعائثة:

@لعذ@عليه@ذصتسدرة
صبا@.@

أحمدكهقالسعيدبنالأشعثضعيف،إسنادوهذا
نقلهفيماحنبلبن

فيالمزيعنه
1/2الكمال!تهذيب" 6 وكانبذاك،لي@مضطرب)515(:إ9

معينبنيحيىعنونقلعليط،يحملعروبةأبيابن
يه:قالأته

بئقةالي@"

عليبنعمروعنونقلضعيفإ،"وأخرى:ليء"لي@"أخرى:وقال

الحديط!.@متروكفيه:تالأتهالفلاس

ترجمة.علىلهأقففلمالعبديبثرأبوحمادوأما

لاالمرفوعةالرواياتأنديناربنعمروطريقفيالفولوخلاصط

تصح
فقدوالموقوفةالمرسلةالرواياتأماعنميالرواةلضعفة

اختلاتوقع

اسمأبهمأنهفلكمنوالوقف،الإرسالغيرفيوذلكفيها،عمروعلى
ذلكعلىزدأخرى،مرةالإسنادمنوحذفهمرة،باسمهوصرحمرة،شيخه

الحديثهذاروىلأنهمنقطعة.خاصةالحديثهذافيعروةعنروايتهفإن

فلوعروفبنهثامسؤالهثبتفقدوأيضأعروة،عناوس،بنعمروعن

@امأ.يسألأنا@يغ@مافيمهعروةعنثابتأسصاعهكان

إله.الإشارةسبقتالديأوسبنعمروحديثوأما

1هلهالرزاقعدأخرجه:مافهو 9،)7
فيالطحاويطريقهومن

"

شرح

وفي(2977)الانار!منمكل
6/041والبيهقي)7574(،الأخيار@نحفة"

من

بنعمروعندينار،بنعمروعنالخوزي-وهويزيد-بنإبراهيمطريق

تقطعهالافقلت:الئدر@رعه،افسدقدئقيفمنشيخأأدركتقال:أوس،

يقول:يث@اللهرسولسمعثأنافقال:فرع،،منإلا"قال:اللهرسولنف@



الجهالةفيمسائلري@صناو:@للى
-

أقتلعهأنأكرهفأناصباأ@لعذ@ثعليهصتفرعمنإلاصدراقطعالمن
(1)

ص

يخره.مناوالزرع

بعلنين:معلولالأسنادبهذاوالحديث

فيحاتمأبيابننقلفقدضعيف،يزيدبنإبراهيمإنالأولى:
"

الجرح
2/9والتعدبلأ عنهوقالالحدلها،مترود"فبه:قالأتهأحمدعنما(.)1

عنهوقالبثقتأ،ليى"الدصري:برواية(463)تاريخهفيمعينبنيحيى

فيالنسائيعنهوقالعنط،سكتوا":(12)الصغبر"لأالضعفاءفيالبخاري
الحديثط@امتروكا(:ل@:"والمتروكونالضعفاء9

روايةفياضطربقدحالهضعفعلىإبراهمفإن@لثانية:ولما@لعلة

6/1البيهقيعهنقلهفيماالحافظعليأبوقالهذ@ بنإبراهيمحديث":40

ضي@ه.و)براهيممضطرب،يزيد

فيالطبرانيعندرواهمااضطرابهومن
بنعمروعن(8للا/17الكبير""

عنجده،عنأبيه،عنشعيب،بنعمروعنالأحول،وسلبماندينار

@لتدرقطع@منيقول.الله-ش@،رسولسمعتقال:الثقفي،أوسبنعمرو

@لنار".فيبيتالهبنى@لثه@لزرعمنإلا

ته:ف@قبله،الذيمننكارةأئدالإسنادبهذاوالحديثقلت:

انوأمامنه،يقبلحتىكبيرأحافظألهيتطلبغريببإسنادجاء@رلأ:

فيه.وهمهعلىدلبرإلايكونفلاضعيف،بهينفرد

هذاسياقفيقالإذصحابياأوسبنعمرومنجعلأنهثانيا:

تابحيأوسبنعمروأنوالمعروفجم@مهاللهرسول@سمعتالإسناد:
(3)

لمو

هذهفياضطرابهشدةعلىوهذا@ليلجم@رو،الرسولمنسماعلهيئبت

بة.والرا

واليهقيالطحاوي،عد(1)
5

أقطعط.0

2لادالتفربديوهو(2) الحدلظ.دضروك:(72

كأ.991)لتقرياادنظر:ا(3)



=

@الفعائدالعللفي@لجامعى

روايتهم:فيقالوافإثهمالرواةرواهمايخالفهنامتنهأنثالثا:

منهقريبأواللفظهذاالنار"فيرلسه@لثهلاصوب
الوجوهجميعمنروي

فيفقالإبراهيموخالفهم@الطرقبقيةفيسياتيكما-
"الرواية:هذه

دلهبنى@

@لنار@ا.فيببتاله

فيالطبرانيأخرجه:
فينعيموأبوالطبعتين،كلتا(3932)@االأوسط9

1الحلية!" 7 9 عنيزيد،بنإبراهيمعنسليمان،بنهامطريقمن3/

قال:علي،عنأبيه،عنعلي،بنمحمدبنالحسنعندينار،بنعمرو

منالنلس:فيفناد@رج،الله-@ز:!رسولقال
دنه@لعنرسوله:منلادنه@

لسدر@طعقا

"عفبه:الطبرانيقال

يرولم
عندينار،بنعمروعنالحديثهذا

سليمان@ه.بنهثامإلاإبراهيمعنولايزيد،بنإبراهيمإلامحمدبنالحسن

نعيم:أبووقال
عنمحمد،بنالحسنحديثمنغريبحديت@اهذا

يروهلمأبيه،
بالجوزيالمعروتوهوإبراهيمإلاعهولاعمرو،إلاعنه

(1)

الجوزشعبينزلكانمكةسكئ
(2)

."إليهقسب

الحديثهذاوماترجمته،تفدمتإبراهيمضعيف،إسنادوهذاقلت:

هذابروايةتفرثهيكونوقدهذه،روايتهفياضطرابهعلى@خردليلإلا

منالحديث
منالاسنادهذاجاءداتماله،أصللاأثهعلىدليلاالطريقهذا

ةأعنيعنه-رويوقدوأخطائه،إبراهيمأوهام
منآخربإسنادإبراهيم-

ز@ه.عليحديث

@يالطحاويعدرواهفقد
9

وفي(2981)الاثار"مشكلشرح
تحفة"

محمد،بنالحسنعندينار،بنعمروعن(4761)الأخيار"
@ه:عليعن

9له:قالمجماللهرسولأن

@لتدر".قاطع@لتهلعنالناس:فافنعليئياقم

فأسقط
من

محمدا-الإسنادهذا
بنالحسنوجعلهالحنفية-ابنوهو

(272)دالتقريبهانطررلالرا@المعحمةبضمدالخوفيامربل(1)

الاطحح@راعداصظر.بسكةالخوز!دنمعبموبل(2)
د../2"



الجهالةفيمساكل@الناوة@لل!
-

عقبه:الطحاويقالمنقطع،إسنادوهوعلي،عنمحمد،
سوالحسن9

زمنهه.فيئولدولمعلي،منيسمعلممحمد

الرجه.هذاغيرمنرويوقد

1البيهقيفأخرجه: 3 9 / مسعدةطريقمن6
جريج،ابنعناليسع،بن

لمنمج@:اللهرسولقالقال:الله،عبدبنجابرعندينار،بنعمروعن

صوبسدرةقطع
@لنارأ.فيرلسه@ذ

فيالخارينقلفقدمسعدة،لضعفضعيف.إسنادوهذا
9

التاريخ

338الكبير" عن(202يه7/
حديثه،خرقنالثيء!لي@"قال:أنهأحمد

4والتعدي@98/)الجرحفيحاتمأبيابنونقلث@رلا،منذحديث@وتركنا 2 4

به.لثعللاالحديث،منكرذا@،هويه:قالثاأي@عنا@693@
1

0،0

فيكماالذهبيوقال
:(9508)عقبالكبير"السنناختمارفيالمهذب"

الكذابين!.منثاود:أبووقالضعفوه،وقدمسعدةرواه)كذا

مسعدةفلعلتلت:
مكانجابرأفذكرالصوابعلىالإسنادسردفيوهم

الحافظعليأبيعننقليختثهالبيهقيأنوهمه:علىيدلوماالزبير،بنعروة

1 3 9 / وهوعليه،يتابعولممسعدة،حديثمنكتبناههكدا"قال:أته6
خطأ،

."قولهالزبيربنعروةعندينار،بنعمروعنجريج،ابنرواهلانما

البيهقيفكروقدقلت:
1 3 9 / الرحمنعبدبنموسىإلىبسنده6

الروايةيعني:جريج-ابنعنأسامة،أبوحدثناقال:المسروقي،

الإسناد:هذاعفالبيهقيقالالموقوفة-
علي،بننصرروايةفصارت"

أسامةأليعن
(1)

علىرواهأسامةأبويكونآدويحتملمعلولة،بهذا

."لوجهينا

(1)
6/1البيهقيطريقهومنه@،239)داودألوأحرحتماعليب@لصربروايةيصي 3 9

عىجريج،ابنعنأسامفأبيعنعلي،بننصرعن
عنصليسانطأبيبرعئماد

بنسعيد
فكرتقلموقدموعابصحيلناثهعدعنمطعم،بنجبيربنمحمد

تخريجأولفيالروايةهذه
الحديثمدا



=
يالفعائد@لعلل@لجامعفي

ماقلت:
يرجح

ئبتئقةاسامةأباأنالوجهين،علىروايتهصحة
(1)

اعلم.واللهالطرق،تعددويحنمل

جده.عنأيه،عنحكيم،بنبهزحديطمنرويوقد

فيكمافوائدهفيتمامفأخرجه:
البسامالروضدا

والبيهقي)0321(،@ا
1 4 1 / عنأبيه،عنحكيم،بنبهزعنسعيب،بنالقاهرعبدطريقمن6

"بمجنه.اللهرسولقالقال:جده،

@لنار".فيرلسه@لتهبصوب@لثدرقاطع

محفوظا@ا.كانإن"عقبه:البيهقيقال

أنهظاهرهالإسنادوهذاقلت:
ترجمالقاهرفحبدحسن،

فيالبخاريله
"

فيحاتمأبيوأبن)0391(،لم@3ه/الكببر!التاريخ
@@

/6والتعديح!الجرح

فيحبانابنوذكرهعنميوسكتا(30للأ73
8/4لماالثقات" عنهوقال2،2

@@:(3510)عقبالبزار

التهذيبا@اتهذيبفيحجرابنونقلالا،بأسبهلي@
3 2 3 / فيالذهبيوقال@ا،بهبأس@الاليه:قالئهاجزرةصالحعن6

بهلي@"فقال:فيهالقولحجرابنولخص@ا،داوثقة(3420)داالكاشف"

"بأس

لاالقاهرعبدفحال
بروايةتفردوقدبحال،الصدوقإلىيرتقي

يستنكرمماالحديثهذاعدإلىالتفردهذايقو@ناوقدحدي@،هكذامثل
تفردند@":(5874)141-3/041لأالاعتدالدميزانفيالذهبيقالعليه،

هذامنكرا@ايعذنهصومنالصدوق
فكيفصدوقا،الراويكونحالفي

المرتبة؟فيالصدوقنصكانإن

القاهر.عبدطريقغبرمنبهزعنالحديثهذارويوقدقلت:
فيالطبرانياخرجه:فقد

1للأ/19الكبير@ا@ا كمافوائدهفيوتمام1(،0

في
البسامالروض@ا

1لا" 6/1والبيهقي2(،2 4 1
أخزم،بنزيدطريقمن

حدثناقال:
عنحكيم،بنبهزعنمخارق،أخيهعنالحارث،بنيحيى

.(1وو7)يقريبها@
.(4142)لتقريباالا(2)

تفرثه.يحتمللابماتمردبنابلبطلافعلىليرومدا



الجهالةفيمسئلر@سنا،:علل
-

قاطع@ثه@لعنرسوله:منلا@لثهالينقال:النبيئ-@ه،عنجده،عنابيص
(1)

@لمدر"

علتان:فيهالإسنادهذا

ترجمة.علىلهأقفلمالحارث-ابنوهومخارقأ-أنالأولى:

فقدهذه،روايتهفياضطربقدالحارثبنيحيىأنالثانية:و@لعلة

فيالعقيليعندورواهسمق،كمامخارقأخيهعنرواه
9الضعفاء@9/2 2

و
3 9 6 فيالجوزيابنطريقهومن4،/

دا

0لاالمتناهيقماالعلل أخيهعن(81

به.الطائيالحارثبنزهدم

فيالعقيليقال
9الضعفاء!9 2 عنإلابهزعنيحفطولا":2/

هذا

بجررويوقداليئ
واصطرابلينإشا@هوفيالإسناد،هذا

/4العقيليعنهقالففدالحارث،بنيحىبضعفأعلالحديثإنثم

3 فيابا@يالعظيموقاللما،حديثهيصحلأولا.95
1المعبود@اعون" 5 3 / 14.

9

ومع
الربير،بنعروةعنيروىماأكثرنف@الرواية،مضطربفالحديثهذا

أبوالالا.نهويتخذالسدريقطعهووكاد

منالرغموعلىبه،القاهرعبدتفردإلىالحديثبذلثعادقلت:

حسنظاهر
ليالجوزيابننقلهبمامعلولأنهإلاالسندفلك

العلل"

صحيع،حديثفيهلي@"قال:أتهأحمدالامامعن(1090)عقبالمتاهيتا

4/3فيالحقيليقالهوبما 9 فيداوالروايةة6
اضطرابفيهاالبابهذا

السدر".قطعفييصحولاوضعف،

فيالطحاويأخرجه:بماوايضا
"

(2981)قبيلالاثار"محئكلشرح

سفبانسمعتقال:الجعد،بنعليطريقمن(4761)الأخيار!تحفةوفيإ

الهفيعد(1)
"

عاضد،.@

@لسدو".ناطعي@ثهرسولللعننمامروابةلفظ(2)

فياللمبيقال(3)
2/8الاكدا@هيزاد1 2(2907).

الغاهر..عدطريقتقدمدقدنظر.@يهالكلاممدايلأ

لايعر@ا."



-

يللف@الد@لعلل@لجامعفي

بحديثفيهسمعناتدفقال:إالسدرقطععنوسئلالثوري-وهوسعيد-ابن

."علبهبهجاءالذيندريلا

قوله.منظاهرهوكماالبابلأحاديثسفيانمنتوهينفهذاقلت:

مختلفة.بتأويلاتالحديتهذاالعلمأهلتأولوقد

5لاعقبداودابوفقال 2 تطعالهنيعني:مختصر،@مذا@لحدبث:@3

لهيكونحقبغيروظلماعبثاو@لبهانم-@لسببلابنبهايشظلفلاةفيسدرة

@لنارا.فيرلصه@نه@فيهاءصؤب

فيآباديالعظيموقال
14/1المعبود"عون9 52-1 5 عزوهعقب3

9ةللطبرانيسدر@لحرث@المنلزيادة:

كذاللإشكال،دافعةللمراد،مبينةوهي

في
9

الصغير"الجامعشرح
(1)

ثاودأبوبهاجابوماإلخ(،ثاود...أبو)سنل

لهبدولاالعلماء،عليهوواففه
فيوقالالصحيح،التأويلمن

النهايةا"
(2)

ة

عننهىالمدينة،سدروقيل:حرم،لأنهاةمكةسدربهأرادقيل:
قطعه

الفلاةفييكونالذيالسدرأرادوقيل:إليها،يهاجرلمنوظلاأنسأليكون

فيقطعهظالمعليهفيتحاملإنانملكفيأووالحيوان،السبيلأباءبهيستظل

."بجرحق

فيالألبانيوقال
منوأولى":(615)عقبالصحيحقلى"

عنديكلهذلك

فيالطبرانيزيالةأفادتهكماالحرم،سدرقطععلىمحمولالحديثالأ

اللهعبدحديث
تتمبنعمتهالذيلثهوالحمدالإضكال،يزولوبذلكحنثي،بن

لحات!.لصاا

اللهعبدبنيزيدعنعيينة،بنسفيانروىتخر:مثال@
بن

أسامة
لمجتاللهرسولأنأيه:عنثابت،بنخزيمةبنعمارةعنالهاد،بن

لا@لته@ن9قال:
@@ثبلىهنفيالنساءتأتوالا@لحق،منيستحي

6/2القدير"دميضانظر.لا( 6 7(8962).

(2)353/2-354.

يرويعةابنتلسيذوالحميديالحميدفي،روايةلفظ(3
الفحل.=لكنماشرفعه



الجهالةفيمسئلر@صناو.محلل
-

فيمنصوربنوسعيدلهأ،3يلأالحميدفيأخرجه:
6(،3لاالتفسبر"9

5/1وأحمد ط.(8982)لأالكبرى!فيوالنسائيل@27(،الجارودوابن3،2

3/8عوانةوأبوالرسالة،مأط.933)والعلمية حاتمأبيوابن)4924(،5

في
الثافعيا@اب"

2ة" فيوالطحاوي1،5
"

4المحاني!شرح 3 وفي3/
ط.

فيوالطبراني)5134(،العلمية
لأالمحلى"فيحزموابنك@(،ا6)الكبير!"

11 38 9والبيهقئ1،/ 7 /71
الإسناد.بهذاسفيان@عنطرقمن

فيحزمابنوآخرجه:
1المحلى!" 38 / 1 1

شعيببنآحمدطريقمن

حدثنيقال:الثور@-وهوسيان-عنمنصور،بنمحمدعنالنسائيئ،

بناللهعبدبنيزيد
أسامة

عنثابت،ب@خزيمةبنعمارةعنالهاد،بن

أبيه،

نقومصحيحانخبرانوهذانآخر:وحديتالحدي@هذاعقب

لأنله،لاسخشهذانلكانذلكإباحةفيخبرصحولوبهما،الحجة

اللهفصللماور@االخبرانفهذانتحريمصيأتيحتىمباحش@ءكلأنالأصل

لنا".تحريمه

طريقمنالقويةوالمتابحةالصحة،فظامرهعيينةابنإسنادأماقلت:

الثرريسفيانطريقأنإلاالأولى،للرهلةصحيحأالحديثتجعلالثوري

ابنأنفلثعلىيدلنفسصعيينةابنهوإتمافسفيانحزم،ابنمنوهم

عنالتسائي،طريقمنالحديثروىحزم
ثابتبنمنصوربنمحمد

مصوربنومحمدسفيان.عنالخزاعيئ،
إئماالثوري،عنيرويلاهذا

@

القرطيقالراححة.لاءالحميحيررابةفيوجاءلبانينيستجي!
نحيي@أصله@

راصمكنتل@الياءعلىالفمةاستثقلتبأدمهاللامأعلتعلفحرثاولامهعينه

ةهذاعلىالفاعل
يمتحيجصى:النوقرأومستجين،مستحيودوالحمعمشحي،

ويركنير،اب@عن@رويةشاكنةواحدةوياءالحاءبكسر
وانل،بنوصكرتميملعة

نمفسكست،الحا.الأولى@ل@الباهحركةفبهائقلت
الالةعلىالضمةاسنتت

متحوررالجمعئ@ح،الماعلواسمللالما.،إحداهسافحنفتلسكت،

وصتجن،
1/2القرطبياشفير"،الحومريتاله @وانظر،4،2

الصحع
"6/2 3 2 4

ه.عئرقهالأريعالقراعاتفيودالسير)جا(،



-

يلفعالد@لعللفي@لجامع

فيالمزيذكرهفقدعيينفابنعنروايته
5الكمال!تهذيب" 2 6 / 6(6221)

أتهوفكر
وفاةانكماالثسائيئ.برقملهصرقمعيينة،بنسفيانعنيروي

محمد
هذافعلىهأ252)عامفيكانتمنصوربن

عمرهيكونأنيجب

سنة(91)
عنه.ويحدتالورفيسفيانيدركحتى

الاسناد،هذافيعمارةبذكروهملحباتهف@عييةبنسفيانطريقأما

وتدالطرق،بقيةمناثةفيسيأتيكماالئقاترواهمافيهيخالفمنخىونحا

فيه.سفيانترهيمإلىالعلماهلبعضذهب

فيحاتمأبيابنعنهنقلهفبماالافعيئفقال
ومناقبط:الثافعيئتداب@

2 فيالبخارفيوقالالحديثإ،هذاإسنادفيس@يانغلط@:15
@

التاريخ
1الكبير" 3 6 سعمارةعنالهاد،ابنعنعيينة،ابنوقال)6092(:إ8/

وهموهوأبيه،عنخزيمف
عهنقلهفيمافقاليخه،حاتمابيقولواختلف@،

ابنهو:إثماعيية،ابنفيهأخطأخطأ،هذا"يلا.21(:"العللفيإابنه

اللهعبدبنعليئعنالهاد،
اللهعبيدعنالسائب،بن

محمد،بن
هرفي،عن

فيانجهعهنقلهفيماقالحينفيطهالتبيئعنخزيمفعن
الافعي@الاب"

2ومناقبها: 16:
اللهعبيدعنالهاد،ابنةالالصحيح

اللهعبدبن
حصين،بن

ا@ععبدبنهرميعن
"عوانة:أبووقاليالئبيئعنخزيمق@عن

في
فيالفيمابنوقالنظرا،إسناثه

/2ثاودأبيسننمختصرعلىحائسيتمه"
8 يرواه":7/971البيهقيوقالالهاد"،ابنحديثفيسفيانغلطدوقد:61

فأخطأالهادابنعنعيينة،ابن
الحديثهذامدار"أيضأ:وقالإسنادط،في

ابنحديثمنإلاأصلفيهخزيمةبنلعمارةولي@الله،عبدبنهرميعلى
."أعلمواللهخطأ،يرونهبالحديثالعلمواهلعيبتع

فيالتركمانيابنفتعقبه
9

1النقي!الجوهر 97 يقول:كيف"قائلأ:7/
عنتقدمفيماالبيهقيئأخرجهغيرهخزبصةعىرواهوقدهرفي،علىمداره

أحمدواخرجه:خزيمة،عنأحيحق@بنعمرو
حدثنافقال:مسندهفي

تخريج@ميأتي(1)



الجهالةفيمساثلر@مسنا@علل
=

بناللهعبدعنسفيانطحدثناقال:الرحمن،عبد
شداد،

ئمخزيمفعن

بناللهعبدعنشعي@بنعمروعنحجج،حديثمنالبيهقبأخرجه

."أبيهاصماسمهفقلبحجاجغلطقال:إثمخزيمة،عنهرمي،

حديثمنكذلكالطحاويأخرجه:التركماني-ابنالقائل:ة-قلت

اللهعبد
اللهعبيدعنالساثب،بنعليبن

بناللهعدعنالحصين،بن

مي،هر
مما.كرفذ

وشأتيضعيفأحيحةبنعمروفطريقالبيهفبئقولالقولأنإلاقلت:
فيهفهذامسنده...فيأحمدأخرحه:فيهقالالذيالطريقوأمامناقئته،

اللهعبدصوابه:سقط
بن

شدا@
خزيمة.عنرجل،عن

بناللهعبدحديثمنكذلكالطحاويأخرجه:فقولهالأخيرتعقبهأما

هذافكلهرمي.بناللهعبدعنحصين،بناللهعبيدعنالسائب،بنعليئ

لا
نسبفيالتركمانيابنوهموقدلاضطرابضعيفالسائبفطريقيصح،

اسمهفيفالصوابهرمي،
الله.عبدبنهرمي

يصح.ولاالطريقهذاغيرمنرويوقد

اللهعبدفرواه
فيالنسافيقالعلبم@واختلفالسائببنعليبن

اللهعبدعلىالاختلاتكر@:(8لما9)قبيلالكبرى"@
السائبا.بن

فيالطحاويفأخرجه:
"

4المعانيأشرح 3 وفي3/
العلميةط.

بنالليثطريقمن(43للاا
عمرحدثنيقال:سعد،

(1)

غفرةمولى
(2)

اللهعبدعنى@،اللهرسولمؤفنبلالأخترباحبنت
بنعليبن

اللهعبدعنالائبص
عنالخطمي،حرميبناللهعبدعنالحصين،بن

خزيمة.

فيالطبرانيواخرجه:
بنشعيببنمحمدطريقمنكث@(7)الكبير"@

اللهعبدعنغفرة،مولىعمرحدثناقال:شابور،
أتهالسائببنعليبن

اتقريب@3394(.الإرساالهإكنيروكانضعيف،"ةالمدنياللهجدابنوهر(1)

سكفرقا.@ل@.السطوعفيتحرت(2)



-

@لفعائد@@لعللفي@لجامع

اللهعبدعنأخبره،
اللهعبدعنمحصن،بنحصينبن

بالهاء-هرمي-بن

ثابت.بنخزيمةعن

فيالطبرانيوأخرجه:
عمرعنالليث،طريقمن(373للاالكبير""

اللهعبدعنغفرفمولى
عنحصين،بنعبيدعنالسائب،بنعليبن

اللهعبد
نابت.بنخزيمةعنهرميئ،بن

فيالتسانيئوأخرحه.
لمماط.940)والعلمبةط.(8لاماالكبرىلأ"

فينيلطراوا2(،004)حبانبنوالة،لرساا
مهرمزفيلراوا3(،37لطلكبير@ا"

في
1والبيهقيئ)875(،الفاصل!المحذث" 9 6 بنعمروطريقمن7/

اللهعبدعنهلال،ابيبنسحيدعنالحارث،
بنحصينعنالسالب،بن

خزيمة.عنهرمي،عنمحصن،

5/1أحمدوأخرجه: فيوالبخاري4،2
"

8/1الكبيرأالتاربخ 3 6

2للأ فيوالثسائى0(،9
ط.(8941)والحلميةط.لم@990)الكبرى""

فيوالمزيالرسالة،
2/1"الكمالتهذيط" 0 مولىحسانطريقمن(1177)0

محمد
اللهعبدعنهلال،أبيبنسحيدعنسهلبن

عنعلي،بن

به.خزيمقععنعمرو،بنهرمي

فيالطبرانيوأخرجه:
محمدمولىحسانطريقمن(373لاالكيردا9

بن

عندهجاءانهإلاسل،
بنهرمي

الله.عد

فيالتسائيوأخرجه:
ممالمماط.2)والعلميةط.لم@991)داالكبرى"

خالدطريقمنالرسالة
بناللهعبدعنهلال،أبيبنسعيدعنيزيد،بن

الله،عدبنهرميعنعلي،
عن

اللهعدأنةالاختلافهذاوملخصقلت:
إسناده،يضبطلمعليئبن

سقطأمناكأنالطنرأكلبملا@هأبيسحيدسلي@وقالةالبخاري@رايةفيجاءد(

شةالبخرجمهوولدماهأ.)سةأواخرليتولحيسعيداف@نسميد،وينالبخارفيبين

لأنهحسانموبينهماالوساطةولحلعاسأ،(4لاخوفرقأهناكأنأىامأ94)

حاءالذيالوجد
عمرر.بنمرميطريقهفي



الجهالةفىمسئللالالسناكملل
=

"فقال:أوجه،أربعةعلىفرواه
اللهعبد

حصينبن
"وقال:"،

بناللهعبد

9وقال:محصنأ،بنحصين
"وقال:حصينإ،بنعبيد

ثممحصن!بنحصين

خالدو)سنادحانإسنادفيتقدمكماالأساد-منيحذفهتارةإثه
يزيد-بن

اللهعبيدالراوي:هذااسمو)ثمابصحيح،ليىكلهوهذا
بن

اللهعد
بن

حصين
فهوالإسنادمنإسقاطهواماالحديث.طرقلقبةفيسبأنيكما

شك.بلاومم

الثصعبدبنهرميئاسمفياختلففمانهعليه:الثانيالاختلافأما

"فقال:
اللهعبد

حرميبن
"وقال:"،

9وقال:هرمي!بناللهعبد

ولمهرميأ

"وقال:يسبه،

"وقال:عمرو"،بنهرمي

"اللهعبدبنهرمي
الصواب،وهو

فيالبخارفيقال
"

1الكبير"التاريخ 3 6 الثمه.عبديصحولا":(2906)8/

رويوقد
اللهعبدعنالحديطهذا

آخر.طريقمنالسائببنعليبن

فيالافعئفأخرجه:
ليعاصمأبيوابنبتحقبقي،(1198)مسنده

والمئانيالاحاد"
0للا@ فيوالتسائيئ2(،8

مأ993)ومأ992)الكبرى!9

الرسالة،ط.(8945)و(8944)و(8943)والعلميةط.(8994)و

فيوالطحاوي
"

المعانيشرح
وفيك@34"

)شرحوفي(4317)العلميةط.

وفي(1326)له"،المشكل
فيوالطبراني2(،187)الأخيار"تحفة"

الكبير@9

وفيل@473(
7/9والبيهقيئالطبعتي@،كلتا(6353)له"،لأوسطا" 6،1

97بغداد!تاريخفياوالخطبب وفي31/
3الغربط. 2 3 /4-43،2

ش@ابنوهوعليئ-بنمحمدطريقمن(245)تفسيرهفيوالبغوي
قال:فع-

كنت
مع

ترىماحمزة،أبايافقال:رجل،فسألهالقرظيكعببنمحمد

هذافقال:سكت،أوفأعرضأ@بارهت؟فيالئساءإتيانفي
قريث@،فيخ

اللهمالله:عبدفقالالساثب-ب@عليبناللهعبديصي:فسأله-
(2)

فذرأ

.22-2اك@التهنيسهدتهدبالظر(1)

ومو(2)
عنخرجحيقيغيرنداء

تحرمعىبل@الأصليمعناه



-

ثللفعائد@لعللفي@لجامع

حلالاكانولو-

اللهعبدأخبرنيثئمقال:شيئا،ذلكفيسمعيكنلم:(2)هرمنقال
بن

الجربناحبحةبنعمرولقيأنهعلي
(3)

فسأله
شهذفقال:(ذلك،عن

رجلبن،شهاثةشهادتةعحداللهرسوذجعلالذينابتبنخزيمةلسمعث

فقالدبرها؟مقامرأتيآتيالله،رسولبافقال:ك@،النبيرجلأتىيقوذ.

النعمجم@:اللهرسوذ
لمج@اللهرسوذفطنئتمقال:ئلاثأ.أومرتينقالها"

@ما@لخرزتين؟ليفي@ر@لخرطتينلنى@يفقاد:
ننعم،قبلهافيدبرهامن

."@دبلرهنفيتانوا@لئساء@ننهاكمنعالىفذ@لثهدبرهافيو@ما

فيالطبرانيقال
":"الأوسط"

يرولم
بنعمروعنالحديثهذا

أحيحة
(4)

اللهعبدإلا
فعيئإ.اكإبراهيمبهتفردالساثببنعليئبن

بعضهاالرواياتترجيحقرائنإحدىوهذهفصة،فيههكذاوالحديط

حاتمأبوعدهفقديه،اختلفواوقدأحيحةبنعمرويههذاأنإلابعضعلى
فيابةعنهنقلهفيما

"

6/2والتعديل!الجرح 8 فقال:الصحابة،من(12يثا2

اللهعبدعنهروىثابت،بنخزيمةمنوسمعالتبيئء@عنالروى
بنعليبن

فيالبرعبدابنفتعقبهالسائب!
أدريلالأوهذافقال:ا(س9)الاستيعاب!1

انوفلكلأمه،هاسمبنالمطلبعبداخوهوأحيحةبنعمرولأنهوةما

بنهاسم
الئجار،بنعدفيبنيمنزيدبنتسلمىتحتهكانتمنافعد

لهفولدتالخلاح،بنأحيحةبعدهعليهافخثفعنهافمات
أحيحةبنعمرو

فييرجغاليهمدوالخبر،الثسبأهلقولهذالأمميالمطلبعبدأخوفهو
فيكانمنئابتبنخزيمةوعنجمعالنبيئعنيرويأنومحاذهذا،مثل

لطحااروايةلمط(1)
ومختصرة.مطولةوالرواباتري،

لالحاء.سرميا@لح.عدهتحرف(2)

بنفلانبنعمروعنأوالجر،بناحيحةبنعمروعنالشفعي.أروايةفيجاء(3)

انتالالجسى،بنأحيحة
شككشهأنافعي:

برعررالطحاوي:اررايةوجاء@ي

."أيبقلالمحه:احيحقاأبي(

لالصاد.داصيحةا@لىالحديتثارالأوسطا@.الالمحجمفيتحر@لا(



الجهالةفيمسئلناو:ل@محللإ

يسمىأحيحةبنلعمروحفيدأيكونأنوعساهوصفت@اللذينوالزمنالسن

وهمحاتمأبيابنذكرهفماوالاحح@إلىفنسبعمرا
وبال@هفيه،شكلا

لاالتوفيق
كلامه.اننهى

فيفقالصحابياكونهرجححجرابنأنإلا
:8/4التهذيبهتهذي@"

دلمالأنصاري،الحلاعأحيحةبنعمروقالو)تماحاتم،أليابنيشبه@الم

لذلكوقعتفقداخر،يكونأنيحتملبلالمشهورأحيحةولدكونهيتعين

فيالمرزبانيئذكروقدنظائر،
"

إثهةوقالأحيحة،برعمروالشعراءلمامعجم

ئتو)نامعاوية،عندخطبلماعليئبنالحسنفيشعرألهوذكرمخضرئم،

فيو@الثيئيمتلمإدصحابيأ.كونهتعينوالإسلامالجاهليةأثوككونه

منفيخرجالإسلام،يظهرلاأحدالأنصار
صىورصحابيئأنهذلث

أعلمللهواصحابي،
4/1لأالإصابتهفيهداكلامهمننحوأكلنننكروقدقلت: (57المه0

فيالمرربانبذكرهوقدعليها،اقففلمالنبي-ط،عنرواينهوأماوقال:إ

لماعليبنالحسنفيشعرألهوألثدمحضرئمإتهوقال:الشعراء"لمعجم

ضلحهعندخطب
مجيمالئبيئلأنصحابي.فهوكذلثكانو)نامعاوية،مع

حين
نحتكأثهوالعجيب"،الإسلام...يظهرمنإلاالأنصارمنيبقلممات

فيالحديرأعل
فيفقالأحيحةبنبعمروالحيرأالتلخيص"

38 7 /3

وفي)1451(:ا
واختلفالحال،مجهولوهواحيحةبنعمروالإسنادهذا

فيوقالكئيرأ@ا،اختلافأإسنادهفي
أحيحة:بنعمروعن(4لما7)@االتقريب"

منالمقبول
الئالثة،

جد@أ،جدالصحابيفكأنصحبةلهأنزعممنووهم

فيقالهمابذلثفخالف
وفيالتهذيباتهذب"

الحديطوأعلالإصابقا"

فيفقالالذهبب
وقاليصحإ،ولمخزيمةعنحديطالهي@214(:الكاشف!"

1ولالتهذي@أتذهبفي جدأ!.مضطربوالحديث2:إ2

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

/7البيهقيئطريقهومنالتفسيرلا،3(إيملأمنصوربنسعيدفأخرجه:

1 97.



-

طلف@ائد@لعللفي@لجامع

5/2أحمدةوأخرجه فيوالبخارئ1،5
"

8/1الكبيرأالتاريخ 3 6

ط.(8936)والعلميةلمالمأط.5)الكبرىلأفيإائيوال@للا.92(،

(3742)و(1374)لأالكبير@فيوالطبراني4(،1يماحبانوابنالرسالة،

وفي(3743)و
منالحدبثط.)الحا(والعلميةط.(977)له"،الأوسط"

اللهعبدبنيزيدطريق
بن

أسامة
اللهعبيدعنالهاد،بن

اللهعبدبن
بن

به.خزيمة،ع@الواقفي،اللهعدبنهرميعنحصين،

فكمافيم@مضطربالهادوابن
نقدم

بنخزيمةحديثمنرواهأنه

فيالنسائيوأخرجه
هأط.962)والعلميةط.(9011)الكبرى!"

فيوالطحاويالرسالة،
"

المعانيشرح
"3/4 4

(4327)العلمبةط.وفي

عنه،
مخلد،بنالحارثعن

دنهينظر@لا"قال:جمفه،النبيئعنهريرة،أبيعن

@برها!.في@لمرلةباتيرجل@لى

فيالنسائيوأخرجه:
ط.(8963)والعلميةط.(2109)داالكبرى"

عنه،الرسالة
مخلد،بنالحارثعنصالح،أبيبنسهيلعن

أبيعن
ني@لمرأبأنيرجلالىنجنظرلادنه@@ن"فال:جمت،اللهرسولأنهريرة،
ثبرها".

فيحجرابنالحافظعنهقالهذاوالحارث
:(1047)التقريبه1

أخطأالحال،محهول"
زعممن

أئه
صحابي

اخرفيسيأتيهريرةأبيفطريقالحديثي@،علىتوبعالهادابنأنإلا
فقدخزيمةطريقواماالحديث،هذا

بنالليثتابعهعليهالهادابنتوبع
سعد

فيالطحاوفيعندفرواه
"

3/4الاثار"معانيشرح 4
(43للاالعلميةط.وفي

اللهعبيدقال:
اللهعبدبن

الحصينبن
(1)

عنالوائليئئمالأنصاري

تحريصوهودالحيىاالحطوع:في(1)

1واللحاشاالأسماءال@هذبفيالنوويقال(2) 3 المصنفينالحذاقالأنمة@اثة.1/
الئاني-@يليحصلالحاص،3الحامالشبالرجليخسبواأنوالأنسابالأسماءفي



الجهالةفيمساكلو@النا،:علل
-

هرمي
(1)

به.يكلوو،الئبيئعنئابت،بنخزيمةعنالوائلي،اللهعبدبن

اللهعيدباضطرابمعلولأتهإلاالصحة،ظاهرهالإسادمذا
اللهعدبن

خزيمة.عنهرفي،عنرواهتقدمفكمافيه

فيوالبخارئ)3122(،لدارمىوا)26961(،شيبةأبيابنوأخرجه:
"

8/1الكبيراالتاريخ 3 2يلا5 فيوالئساثي0(،9
للامامأط.االكبرى"

فيوبحشلالرسالة،مأط.937)والعلمية
"

والطبرالي25،2واسط!:تاريخ

في
اللهعبيدعنكثير،بنالوليدطريقمن(3740)الكبير@9

اللهعبدس
بن

الملكعبدعنالخطمي،الحصين
بنهرميعنالخطمي،قيىبنعمروبن

الله،عبد
خزيمة.عن

اعني
9ها:الإسنادفيزادئها

الملكعبد
الوليديتفردولمقي@إ،بن

محمدعليهاتابعهبلالروايةبهذه
إسحاق.بن

فيالبخارياخرجه:فقد
"

1الكبير@8/التاريخ 3 2للأ5 والشاثي0(،9

9للألاالكبرى"في الرسالةمأط.938)و(8937)والعلميةلمامأط.7)ولمأ8

اللهعبيدعنإسحاق،بنمحمدطريقمن
اللهعبدبن

عنالحصين،بن

به.خزيمفعنهرمي،صالخطمي،قي@بنالملكعد

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

2أحمدفأخرجه: 1 3 الكبير"في،والطبرانيل@291(،ماجهوابن5،/

9والبيهقى3(،537)و(4373) 7 /71
بنعمروعنالحجاج،طريقمن

ثابت.بنخزيمةصهرفي،بناللهعبدعنكتمعيب،

نقلفقدعنعن،وقدأرطاةلنفالححاجضعيف،الإسنادوهذا

فيحاشمأبيابن
"

والتعدي@الجرح
"6 9 فيه:قالأثهأبيهعن(673)31/

يلرملالأتهةالهاش@يالقرسيللانلنفلأ@لانيقولودالأرل،ليتك@لمماتدة=

فاندةلافلت@القرشي،الهاضميفيقولونيحكسونولاماشميا!كولهقرشاكينهمن

ترشيأ".كونههاشماكرلهمنيدزمفلت@حنلإ،التانيفي

المطوع.في(1)
"

حرمي،
تحري@وهولالحاء



-

@ئد@لف@ي@لعلل@لجامعفي

لا2،صافهوحدثناقالاذادحديئ@يكتبالضعفا.،عنيدل@صدو@،"

فيه:قالأتهفرعةأبيعنونقلالسماح،بينإفاوحفظهصدقهفييرتاب

مدلى!.صدوق"

اللهلأعبدفقال:شيخهشيختسميةفيوهموقد
هرميبن

اليهقيئفتعقبه"
رواهوقدأيمااسماسمهفقلبالرجلاسمفيأرطاةبنحجاجغلط"فقال:

بنخزيمةعنالله،عبدبنهرميعنشعيب،بنعمروعنالصباح،بنمثنى

الما/7البيهقيئأخرجه:فقدالصباحبنالمئنىطريقأما
طريقمن

فذكرهالصباحبنالمثنىعنأيوب،بنيحى

فيحاتمابيابننقلفقدالمثنى،لضعفضحيف،الإسنادوهذا
9

حدينهبساويلا"قال:أتهأحمدعن(4941)8/373والتعديعاالجرح

يه:قولهمعينبنيحىعنونقلالحديث،،مضطربشيئأ،
وقالضعي@ه،"

فيالثسائيئعنه
الحدلثما.دمتروك:(576)والمتروكوظالضعفاء9

قدالحجاجأنإلا
المثنى.طريقغيرمنتوبع

فيالطبرانيفأخرجه:
عنلهيعة،ابنطريقمن(3733)الكبير""

به.هرمي،عنشعيب،بنعمرو

فهووكذلثمرارا،نرجمتهتفدمتوقدلهيعة،ابنفبهالإسنادوهذا

فيحبانابنعنهقال@قدمدلس،
"

1"المجروحين 8 عنيدل@كان":2/

."كتبهاحتراققبلالضعفاء

أخرى.منابعةللحدبثأنإلا

فيالتسائبئأخرجه:فقد
مأط.93ولاالعلميةيعلالمأط.الكبرى!"

به.هرفي،عنئ@عيبصبنعمروعنالحكم،بنعليئطريقمنالرسالة

فيحجرابنالحافظعهقالالبناني،هوالحكمبنوعلي
"التقريب"

ال@طوعليجاءمكدا(1)



الجهالةفيمساكلريمشاومحلل
=

فيالذمببوقالتجط،بلاالأزد@ضغفهثققما:(4722)
1 :(1)@@كاش@9

.@صدوق"

شعيب.بنعمروطريقعيرمنهرميعنالحديثرويوقد

فيالبخارفيفأخرجه:
9

8/1الكبيراالتاريخ 3 طريقمنيلا.92(6

محمد
بنالمغيرةحدثيقال:المئنى،بن

سمعوهيبحدثناقال:سلمف

به.هرميأ،سمعالأعرج،حميد

فيالبخارئوأخرجه:
1

8/1الكبير!التاريخ 3 ابيابنعنيلا.92(6

وشال9شال:"دمئلهل:ظحميد،عنالهيد،بنحبيبعنعدي،

."مثلهأبيهعنحبب:بنإلراهيم

معالأسانيدوهذه
قدمناهما

هرفي،علىتد@رفإتهاأخرىأسانيدمن

ومنزلته.ونسه،اسمم@فياخنلافات.ثلائةالراويهذاشخصيةفيوقعوقد

الأخر@.تلوالواحدةالاختلافاتهذهوسنناثى

فيالمزيبينهفقداسمه:فيالاختلافأما
3الكمال!نهذب" 93 /7

(7155)
(3)

9فقال:

بنهرميوقيل.عتبت@بنهرميوقيل:اللهعبدبنهرمي

المدنيالخطميويقال.الواقفي،الأنصاريهرميبناللهعبدوقيل:عمرو،

.@صحبتهفيمختلف

اسمفيالحاصلالاختلافمدىالطرقتخريجفيتقدمقدقلت:
مذا

منالراجحأنإلاالراوي
هو:الأسماءهذه

"

نقلاهكماا@اعبدبنهرمي

فيالبخارفيعن
1

8/1الكبير!التاريخ 3 المزيلترجمتهبؤبوكذا)6092(،5

7/3الكمالالتهذيبفي /9الخهذيبانذهيبفيإوالذهبي7(،551)93

سنملالتفرسه،كبمحققص@ماثة(1)
لسخةلاشربناعلباالله

ص
وموالكتا@،

.(6039)2/73به

هكذا(2)
المطوع.لي

صذبفي،حجروابر2،7له9التهذيطتدبفيالذميمجراهرجرى@@@

.22-7/21لتهذيبها



-

@لف@الد@لعللفي@لجامع

2 7 فيماكولاوابن11/2،7"التهذيبتهذيبفياحجروابن3(،177)8
7/3"لإكمالا" 1 5.

أغربقدالهادابنطريقأنيفهمتقدمفممانسبه:فيالاختلافوأما

شديد.نظرفلكوفيالواقفيئ:الله!عبدبنهرميفنسبالطرقبقيةعن

ابنقالالبكائين،منوكانالخندقمعركةئهدصحابيئالواقفيأنوفلك

فيماكولا
7/3الإكمال،@ا ياءالميموبعدوالراءالهاءبفتحهرميلاوأما:15

اللهعبدبنهرمىفهو
وهوسالم،بنكعببنمجدعةسنجدةبنرفاعةبن

البكائين،احدوهوتبوكا،إلاوالماهدالخندقشهدالواقميلهبقالواقف

حثثاللهعبدبنوهرمي
الملكعبدعنهروىئابت،بنخزيمةعن

عمروبن

هرمفيهوقيل:شعيببنوعمروالخطمي،
فيالبرعبدابنوقال"،

أحد":(2)الملأ"الالاستيعاب
لاالبكاثين،فيإسحاقابنذكرهكذاواقفبني

5/3الغابفأأسدفيإالأثيرابنوقالهرمإ، هووالإسلامقديمكان":69

ماعندهيكنفلمليحملهمبئاللهرسولأتواالذيىالبكائينأحد
عليهيحملهم

يخاونقل"،يبكونوهمفتولوا
الواقفياللهعبدبنلأهرفيقوله:مندهابنعن

ئمامةعنإسحاق،ابنعنصروىيثبت،ولاالصحابةفيذكر
عنقي@،بن

ابنوقالأصحابما،وأثوك@تاللهرسولعهدفيوكانا@ماعبدبنهرفي

فيحجر
2التهذيباتهذيب" 8 / 1 9ة1

أنبظهرالذي
اللهعبدبنهرميئ

الراويأيضاالواقفياوالخطمياللهعبدبنهرميغيركببرصحابيالواقفي
فيوقالثابت@،بنخزيمةعن

":(7276)التقريبه"

اللهعبدبنهرمي

اللهعدفقال:قلبه،منومنهمعمرو،ابنأوعتبةابنويقال:الخطمي،
بن

@:(7277)فيأيضأوقالالثانيقهمنمستوروهوفوهم،هرمي

بنهرمي

اللهعبد
ابنقالالمدني،فاء،ثممكسورةبقافالواقفيالأنصاريرفاعةبن

بالخطميخلطهمنومموقدتبوك،غزوةفيالبكائينمنكانسعد:
اخرإعلالهذاوفيالواقفي،هولي@الخطميفإنهذاوعلىقلت:

الهاد.ابنلطريق

فيالبخاريفكرهفقدمنزلته:يخصماوأما
"

8/1الكبير"التاريخ 31 3



الجهالةفيمسئلري@شاو:محلل
=

7/3@الإكمالافيماكولاوابن)6092(، فيالمزيوقال1،5
تهذيب"

3الكمالأ 93 فيق@أ)سثابتبنخزيمةعنواحدحديثدلهة(5517)7/

فيوالذهبيأدبارهت...،،فيالئساءإتيانعنالنهي
(4يملاالكاشت،9

وفي
2د@،التهذي@تذهيب9 78 / أحدأأنإلا@لا@17@9

فيهينقللممنهم

نعدبلأ.ولاجرحا

فيفذكرهحبانابنوأغرب
5/5الئقات!دا القولحجرابنولخص.16

فييه
7يلاالتمريبما1 به.الحديثفيضعفمستور".فقال:إ(27

الحديطهذابرمونالعلمأهلجعلتقدمناهاالتيالعللفهذه

فيالمزئفقالبالاضطراب،
7/3الكما@هتهذيبد@ دوفي:(5571)93

2اقهذيبأالاتذ@بفيالذهبئوقالكبيرا،اضطرابإسناده 78 /9:9

وفي

فيحجرابنوقالاضطرالمه،إسناده
2التهذيب!تهذب" 7 / 11:9

وفي

كثير!.اضطراببمناده

منأكثرإلىالعلمأهلبعضذ@وقد
إلىالثافعيذهبحيثفلث

فييصحشيءلاأن
فيحاتمأبيابنعنهنفلهفيمافقالالباب،هدا

تداب"

2ومناقبط:الافعي عنالدبر-فيالئساءإتيانفييعني:فيه-ليى@:15

يثبتلملاإنأيضأ.وقالثابشالا،حديثوالتحليلالتحريمفي@ك@تاللهرسول

صحيحسيءفيهفليسنعلمماغيريصحخبرفيه
ابننقلهفيماالبزاروقال"،

فيحجر
387الحبير"التلخيص" حديثأالبابفيأعلملا1(:إ145)3/

ماوكلالإطلاق،فيولاالحظرفيلاصحيحأ
ئابتبنخزيمةعنفيهروي

صحيحفغيرفيهطريقمن

(1)

انتهىا.

رويوقد
يصح.ولاهرفيطريقغيرمنالحديثهذا

5/2أحمدفأخرجه: فيوالثسائيئ1،3
لعلميةاط.ك@995)لكبرى!ا"

بناللهعدعنسفيان،طريقمنالرسالةممامأط.ويلا
حل،رعنالأعرح،شداد

.@حر@ثم@لبارهنفي@لشاه@تيان"قال:الئبيئ-في،عنثابت،بنخزيمةعن

ليأكساالبزارعارة(1)
.(1455)عفا@ظرهاختصرفالأستلىأكف



=

@الف@الد@لعللفي@لجامع

خزيمة.عنالراويلجهالةضعي@.إسنادوهذا

/7لمنير"اولاالبدر)0353(،هه-3/53@الأشرافاداتحمةنظر:وا

6 4/4المهرظإنحافو@ا4،9 36-4 3 4يلا8 /2المسندأأطرافوإ9(،4

3 07-83 38الحبير"التلخيصوإ3(،512)0 6 /3(1451).

طلق.بنعليحديثمنالوجههذاغيرمنرويوقد

3الخيرقهلاإتحاتفيكمامسندهفيعمرأبيابنفأخرجه: 4 6 / 1

فيوالنسائى1(،166)والترمذي)295(،
العلميةط.(0239)الكبرى""

عنوكيع،طريقمنالرسالةمأط.974)و
الملكعد

ابنوهومسلمبن

فسا@حدكم@ذا@:@لمجاللهرسولقالقال:عليئ،عنأبيميعنسلام،
.9لمجازهنفيتأتوا@لنساءولافلينوضا،

"عقبه:الترمذيقال

طلقبنعليئهوهذاوعلي

أحمدوكيعأوخالفقلت:
بن

حالد.

9لأالكبرى"فيالتسايئأخرجه:فقد . ط.لم@975)والعلميةط.(23

احمدطريقمنالرسالة
بن

خالد،
لنعيسىعنالملك،عدسلامأبيعن

طلق.بنعليئعنسلام،بنمسلمعنحطان،

توبعوقد
أحمد.

فيالخطيبأخرجه:فقد
"

طريقمن(54)المتشابماتلخيصتالي

الملكعدحدثناقال.نبابتع
به.حطان،بنعيسىعنمسلم،بن

وكغعلىيحمللاالوهمأنإلاالمتابعةهذهمنالرغموعلىقلت:
ماأنإلانفسه.الملكعبدمنالاختلاتبكونو)تمالجلالته،

يقطريرجح

أحمد.روايةبنحوفجاءالملكعبدطربقصرمنرويالحديثأنأحمد

فيعاصمأبيوابن)4611(،الترمذفيأخرجه:فقد
والمثاني!دالاط@

فيوالسائيئ1(،679)
8وللأالعلميةط.(209وللأ(5209)الكبرى"" 97)

فيوالطحاويالرسالة،ط.(8977)و
"

3/54الاثار!معانيشرح
ط.وفي

ام@/7لبيهقيوا4(،02و@1@914ولا@2237@حبانوابن@@4332@العلمية



الجهالةفيمسئلر@سناوملل
-

بنعليعنمسلم،عنحطان،بنعيسىعنالأحول،عاصمطريقمن

به.طلق،

ترحمحطانبنعيىضعيف،الإسنادوهذا
فيالبخارئله

دا

التاريخ

فيحاتمأبيوابن)7272(،6/931الكبير!
"

6/3والتعدب@االجرح 5 2

وترجمتعديلأ،ولاجرحافيهيدكراولم(1515)
فيالمزئله

تهذيب9

5/5الكمال! 4 5لا2 حبانابنوذكرهتعدير،ولاجرحافيهينقلولم(20

في
2الثقاتالا 1 3 / فياسلىو@هوكذلك5

اب@ولخص4(،1لاهالثقات،9

فيففالفيهالقولحجر
@امقبول!.:(5289)"التتريب"

ترجمسلامبنفمسلممنه،حالابأحسنلي@هناوشيخهقلت:
له

7/1الكبير!لأالتاريخفيالبخاري 4 فيحاتمابيوابنل@011(،0
دا

الجرح

2والتعدي@98/ 1 7/1داالكما@داتهذيبفيوالمزفيهأ،ا0)3 0 0،)2256(

فيوالذهبيئ
8/4@النهذيبتذهيب" 3 فيحجروابر)ك@66(،2

تهذيب@

10/1التهذي@ما 2 0

القطانابنعهوقالتعديلا.ولاجرحأيهأحدينقلولم

8/1الاعتدالميزانفيإالذهبىنقلهفيما 9 ال@،المحطجهول"685@1

فيحجرابنعنهوقال
فيحانابنوذكرهمقبو@ه":(6631)"التقريب"

3الثقال@5/" فيشاهينابنوذكره9،5
نعبمأبيعنونقل)1931(،ئقاته

فيالدهبقوقالالمامونينإ،الئقاتأحدمسلمكانفيه:قوله
@@الكاش@9

."وثق@ا:(5417)

7/1الأشرا@هتحفة"ةوانظر 53-1 5 المهرظإتحاتو"ل@4301(،4

7 1 2 / 1 1(01 4 7وا(92 1 3 / 1/7وا(14923)1 1 4(14924).

اخر.طريقوللحديت

8أحمدأخرجه:فقد 6 / مملم،،بنالملكعبدعنوكغ،عن1

منجعلهأنهإلا
وهموهداز@مططالبأبيبنعليمسند

شكلا

الترمذقيأننلكوثليلطلق،بنعليئحديثمنأتهفيهالصوابإتمافيم@

ليأجلهو@العلمية،ط.في(1)
وهيالمكر-ط.

علما-ال@حتمدةالطحة



=

يلف@ائد@لعللفي@لجامع

"نلد:عقبقال

الحديث:تبيلالشائيئوقالطلقإ،بنعليهوهذاوعلب

فلكعلىننهقدعساكرابنأنكما"،طلقبنعلبئحديثالذكر
ترتيبلي

7/1الأضرافالأتحفةفيالمزفيوفكرهلهه،الصحابتا:أسماء" 53-1 5 4

/4المسندألااطراتفيحجرابنوقالطلق،بنعليمسندفي(10344)

4 7 4(06 40):"

بنعليهوالحديثهذاراويعليأأنف@نيإلىيتباثوالذي

عنهالراوينف@الحنفي،طلق

طريقه،منمعروفوالحديثأيضا،حنفي

طالبأبيبنعليمسندفيوجدت@كذاولكن

عمر.حدبثمنرويوفد

سلمةعنزمعقيطريقمن(339)البزارفأخرجه:
عنوهران،بن

لا@ل@ه@ن9يه:اللهرسولقالقال.عمر،عنالهادابنعنطاوس،

لالبارهنإ.فيتاتوا@لنساءلا@لحقمنبستحيي

منإلاعمرعنيروىنحلمهلاالحديثوهذا"عقبه:البزارقال
هذا

الإسناد".بهذاالوجه

علتان:فيهضعيفالإسنادوهذا

تقدم.وقدزمعةضعفالأولى:

كمافرواهروايتهفياضطربقدضحفهعلىزمعةأننية:و@ن
تقدم،

سلمة،عن
الهاد.ابنعنطاوس،عن

9ولاالعلميةط.(90يه.لاالكبرى"فيالثسائيئوأخرجه: ط.ه@5

1/2@لأالمختارةفيالمقدسيوالضياءالرسالة، 6 بنزمعةطريقمنا(هل@9

أل@عنطاوس،ابنعنصالح،
رفعه.عمرقالقال:الها@ابنعن

فيالثسائيواخرجه:
9لاالكبرى!9 ط.ى960)والعلميةط.(00

عنطاوس،عندينار،بنعمروعنصالح،بنزمعةطريقمنالرسالة

ال@هعبد
رفعه.عمرقالقال:الهاد،بن

(1)
هالهاليدابنالمطبوع:لي

تحريف.رهو



الجهالةفيمساثلفى:ن@@لال@محلل
-

ماالرواياتهذهفاختلاف
أعلم.واللهزمعة،علىانتقدمماإلاهو

7/2لأسراف!اتحفة"وانظر: 18-2 1 لم@401(.9

إلبه.الإشارةسبفتالذيهريرةأبيحديثأما

فيالنسائيفأخرجه:
ط.ول964)والعلميةط.(1390)الكبرى،@

بنالحارثعنسهيل،حدثناقال:وهيب،طريقمنالرسالة
أبيعنمخلد،

فيأتى@مرلتهرجلإلى@بنظر@دالالج@:اللهرسولفالقال:هريرة،

فيالطحاوي
"

3/4الاثار"معاليشرح وفي4
العلميةط.

(44 وفي(1336)لهالاثار"،مشكللأشرحوفي(4325)و(32
حفة@

المختاربنالعزيزعبدطريقمن(1923)ماجهوابن2(،ا)ههالأخياردا

بنالحارثعنصالح،أبيبنسهيلعن
عنهريرة،أبيعنمخلد،

به.ع@،الئبي

فيالطحاويواخرجه:
"

4الاثار@3/معانيشرح وفي4
العلميةط.

بنالحارثعنسهيل،عنعياش،بنإسماعيلطريقمن(4328)
محلد،

به.عحيور،النبيئعنهريرة،أبيعن

بنالحارثعنسهيل،علىمدارهاالطرقوهذه
والحارثمحلد.

الحالجهول

فيالنسائيطريقهومن)25902(،جامعهفيمعمروأخرجه:
الكبرى"1

عنصالح،أبيبنسهيلعنالرسالةمأط.965)والعلميةط.(90ال@

بنالحارث
بنحوه.هريرةأبيعنمخلد،

فيئيلشااوأخرجه:
8وللألعلميةا0ط(5190)لكبرى"ا9 لةلرساا0ط(96

بنالحارثعنصالح،أبيبنسهيلعنسفيان،عنوكغ،طريقمن
مخلد،

عن

دبرهاأ.فيأنى@رأنهمن@ملعونص@:للهارسولقالفال:هريرة،أبي

.(1047)لققرسهلا(2)ممأ.ا20)باالتض"ديفقهةومو(1)



=

@لف@الدي@لعللفيالجامع

فأخرجه:عياس،بنإسماعيللفظهفيالرواةهؤلاءوخالف

3/4الاثار"معانيداشرحفيالطحاوي 4
وفي

من(4328)العلميةط.

بنالحارثعنسهيل،عنطريقه،
مخلد،

يكل@اللهرسولانهريرةأبيعن

علىدنه@أنزلبماكفرنقدكاهنادبرها@وفيدر@قلوحانضأ@نىالمنفال:

كماهريرةأبيعنالهجيميتميمةأبيحديثمنيعرفإنمااللفظوهذا

مجهولهريرةأبيعنالراويانإلاثقات،رجالهاالأسانيد

مخلد.بنالحارثطريقغيرمنرويوالحديثنلك،تقدموقدالحال

فيالطبرانيوأخرجه:
عديوابنالطبعتين،كلتا(4754)لأوسط،ا@

في
بنزكريابنيحىطريقمن(24يلاتفسيرهفيوالبغوي8/1،0الكامل!@ا

@الزنجيوهربنمسلمعنزائدة،أبي
الرحمن،عبدبنالعلاءعن

ديأتى@لئسا،من@ملعونقال:ح@@الثبيعنهريرفأبيعنأبيه،عن
@دبلىهق

غيرالعلاءعنالحديئان)وهذاناخر:حديثأفكرمابعدعديابنقال

عنهه.مسلئميرويمامحفوظين،

فيحجرابنالحافظقال
38الحبير!التلخيص9 9 /3(1542):9

مسلم
فيوقال@ضع@فيه

.@الأوهامكثيرصدو@فقيه@@:(6625)"التقريب"

2/0وأحصد)16961(،شيبةأليابنفأخرجه: 84
4و والبخاري7،6

في
9

ماجهوابن9(،03ياداودوأبو)76(،02-3/91الكبير!التاريخ

فيوالشاثي1(،53)لشرمذيوا3(،6لا
@

لعلميةاط.(6109)الكبرىأ

معانيالمنرحفيوالطحاوي1(،07)الجارودوابنالرسالة،ط.(8967)و
3/4الآثار، 5

4لاالعلميةط.وفي وفي(32
@

لهالاثارإ،مشكلشرح

وفي(6130)
فيوالعقيلي)5812(،الأخيار!تحفة"

ا/الكبير"الضعفاء"

3 فيعديوابن1،8
9

2/5الكامل! 1،2
اما/7والبيهقي

حمادطريقمن
بن

سلمة،
عنهريرة،أبيعنالهجيمي،نميمةأبيعنالأثرم،حكيمعن



الجهالةفيمسئلر@سناومحلل
-

كفر"نقد@برهافييمرأحائضا@وأتىالمنقال:@،النبي

فيالنسائيأخرجه:
ط.(8968)والعلمبةط.(1709)الكبرى!"

حمادطريقمنالرسالة
بن

سلحة،
الهجيمي،تميمةأبيعنالأثرم،حكيمع@

في@و@مرلقحانضا،أنى@مر@ة@المنفال:يلإ،النبيئعنهريرفأبيعن

فيصزاد@ه.محمل!علىأنزلبماكفرفقدكاهنألودبرها،
المننهذا

عبارةقردالمرفوعة-الباب-وأحاثيتواهئم،كلفيفهوكاهناا@و"عبارة:

أعلم.واللهالكفر،

الاهذاالبخاري:فقالالحديط،هداردإلىالعلمأهلبعضف@بوقد

الصريين،.فيهريرةأبيمنسماعتميمةلأبيبرفولاعليصيتابعلاحديث

فيالترمذيوقال
"

عنمحمدأداسألت:(41)الكبير"العلل
الحديتهذا

منإلايعرفهللم
جامعهفيوقالجدأ"،الحديثهذاوضعفالوجمعهذا

أبيعنالأثرم،حكيمحديطمنإلاالحدياهذانعرتلا":(135)عقب

معنى@)نماهريرة،أبيعنالهجيمي،تميمة
التغليظ،علىالعلمأهلعندهذا

كانفلوبدينلر@،فليتصدقحائضاأتىدالهنقال:بئ،النبيعنرويوقد

قبلمنالحديصهذامحمدوضعفبالكفارة،يؤمر@يهلمكفرأالحائضإتيان

فيالحافظعنهقالالأثرم،حكيمفيهالإسناد
التقريبما"

متن@حبطلموهولنإ،فب"ا(:)اوو
المنأوله:فيزادئهف@الحديث،هذا

وهذهكفر!،لنقداخره:فيفزادالحديثهذارواةعنواغربحائضأ"@تى

عبارة

هذا.علىالأثرمحكيمتوبع

فيالعقيليفأخرجه:
1ا-م@ا/الكبير"الفعفاء" 4 بنبكرطريقمن9

الهنقال:@،النبيعنهريرة،أبيعنمجاهد،عنليث،عنخني@،

منشئاأتى
كفر@.فقد@دبدرهقفيلو@لرجال@لشاء

الشاني.روايةلفظ(1)



-

الالف@ائد@لعللفي@لجامع

بنبكروأبوراشد،بنومعمرالثوري،سفياندارواهالعقيلي:قال

بنيدويفوالمحاربيعياش،
عياض،بنفضيلبنوعليالبشكري،عطاء

فأوقفوم@.هريرةأبيعنمجاهد،عنليث،ص

رويوقد
هريرة.ابيعلىموقوفاالحديثهذا

فيلنسائيافأخرجه:
ط.(9020)و(9019)و(9018)دالكبرىا"

8ولاالعلمية 08)و(96 لنالرحالنعبدطريقمنالرسالةلمأط.197)و(97

هريرة،أبيعنمجاهد،عنليث،عنالثوري-وهوسفيان-عنمهدي،

كفرأدبارهنفيوالرجالالشاءإتيانقال:

سليم-أبيابنهوهذا-الليثفإنضعيف.الإسادبهذاوالحديث
أتهوفلكمنكر،الحديثهذامتنإنثمالحديثعلماءعندضعيفوهو

الرجال"ةالثانيةالإحالةفيوجاءوالرجاولالشاءالأولى.االإحالةفيجاء

في:فقالالروايتان،اتفقتثموالشاط
"أ@بارهن"

بونوالشاءالرجالفجمع

اللغة.فيثبيهلهلي@وهذاالنسوة!،

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

فيالنساليفأخرجه:
ط.ول972)والحلميةط.(1209)الكبرى"9

عنمجاهد،عنبذيمقيبنعليعنالمؤدب،سعيدأبيطريقمنالرسالة

كفرلما.فقذوالشاءالرجالا@بارأتى@امنقال:هريرفأبي

أعلم.واللهموقوف،حسنإسنادوهذا

10/1دالأشرافانحفةةإوانظر 4 /7المنير"البدرو")05341(،0

38الحبير!التلخيصو"06،5 9 /3(5421).

ي:@@لر@ببهام-2

أواختصارأ،إمااسمه،ذكردونالحديثسندفيراويذىانهو

خطأ.ومولالمحاري!ال@طوع:فيوقع(1)

كمرظ."رواية.فيجاء(2)



الجهالةفيمسئلي@شا،:محللا

بنيبحضأوشيئ،أورجل،حدثناقبله:منفيقولبعينصحهلأأوتدليسأ،

فلثغيرأوأشياخنا،بحضأوفلافى،
عينعلىتدللاالتيالعباراتمن

يخرهعنويمزهيعينهلابماموصوفأيذكرانمادالراوي،

مزيدالحديثأهلأعطاهاالتيالحديثعلومأفنانمنالفنوهذا

لهولمالأهميته،اهتمام،
وتضعيفا،تصحيحاالأسابدعلىالحكمفيتأثيرمن

الحافظفبهفصنفالاختصاص،أهلبالتصيفأفردهفقدور@أ،قبولأ

ويخرهمبئكوال،بنالقاسموأبووالخطيب،سعيد،بنالغنيعد

منها:شيوخهمإلهامعلىالرواةتحملأسبابوللإبهام

قدالراوييكونأنا-
تعببنه،فيشكأوالمبهم،الراو@اسمنسي

مبهمأ.بهفيأتي

مرصيغيرالمبهمالراوييكونأن-2
الراويفيبهمهالمحدثبق،عند

عهالكئفلطريقوتوعيرالأمرهتعميةعه

السببهذايكونالغالبوفي

شيوخهم.إبهامعلىللرواةالحاملهو

بكونفقدالجرح،أسبابلغيرالمبهمتدلي@أرادالراوييكونأن-3

عنه.الراويمنأصغرالمبهم

حكمه:

بتماميتصفواأنيجصالصحيحالحديترواةأنبهاالمسلمالأمورن

مماوالسلامةالفبط
اورعلىالحاويالإسناددف@وعليهالعدالة،فييقدح

وضبطا.عدالةالراويفلكبحالللجهالةضعيفا،إسنادأيحدمبهم

الابهام:على@لتوثبق

@ونذلكعلىمقتصرأالثقة،حدثناالرواة:أحديقولأنصورته

ثقةيكونقدالمبهمفلكلأنثالمبهمالإسناديقويلاالتوئيقوهذاتسميته،

لإبها؟)اماثةالمحدنينادلسانانظر.(1)
"انظر:(2)

ثرح
2مه/2والذكرظتجصرةا

تجحيتي.
الإلها؟.)أبدمادةالمحدئين،للادانظر:(3)



-

لحا@
معلحي

ئدلف@ا@العلل@

غيرهعندضحيفاالراوي،فلكعد

عنه:و@لكنفديى@لمبهم@لر@تعببنطرق

فيالذيالحديثلتضحيفوسببأالأسانيد،لردمدعاةالإبهامكانلما
الحكميتمحتىالمبهمالراويلكشفيعملودالمحدئيقفإنمبهم،راوسنده
ذلك:لأجلاستعملوهاالتيالطرقومنبصيليقبماالحديثعلى

ا-
الراوينف@الواحد،الحديتطرقاستيحابالباحتعلىينعين

اخر.موضعفيبهمصزحأيأتيقدالمبهم

المبهمتج@ى@لثعلىوالسيرالعلمأهلتنصيص-2
ذلكياتيثمما،بحديثراوتفردعلىالمطلحونالنقادينصأن-3

الحديث.طرقبعضفيمبهماالراوي

لذلكأمندمالمعينفيهأسندآخرحديابوروداستدلواوربما-4

تلكوقوعيجوزإنهحيتمننظروفيهالحديث،نلكفيالمهمالراوي

اثنينلشخصينالواقعة

ةالابهامعلىلمثلة

الخبر،علةهوويكونكريب،بحديثالمبهمياتيماكثيرا@

قال:مسكين،بنسلآمروىمامئاله:@لحديث،فيالمخطئهوويكون

حدثنا
يغنون،يتلغبون،يلعبون،فجعلواوليمة،فيوائلأباسهدشيخ

اللهعبدسمعتوقال:حبوتهوائلأبوفحل
()

سمعتيقول:

(2)

(3)

(5)

الظر:

نظر

انظر:

لحبر

واأبو

2الحديشهعلمأنلالمعرفة 2 1
تجحقيقي

2ول/2والذكرمأالنبصرةلانمرح
شحقيقي.

@

لم@2/2رالتذكرقهاتصرةشرح
بتحقيقي.

الحاءمتلثة5
أنمووألاحتباءلهيخىالنيالتوبوهي

الإنماديصم
لاليدينالاخباءيكرنوقدعل@هارلدهطهر@لهءيجمعهابتوبلطهبل@

)حبا(.ثةطالعرب@واللسان@م،الهايق@1/5انطرةالنوب

سلمةسشقيقموتل
مااللهعديكودمذالعلىكوفيئ

اللهعدمو
بر=



الجهالةفيمسفلةوي@شاكعلل
-

@لقلبأفي@لئفاقينبت@لغنا،9يقول:طزاللهرسول

1،3:"الملاهيفمفيإالدنياأبيوابن)7294(،اودأبو@أخرجه:

10/2والبيهقي مرفرعا.لاسنادابهذا2،3

حذثالذيالئخلإبهاموذلثضعيف.الحديثوهذا
وائل.أبيعن

مسعود.ابنعلىموقوفأ@روي

فيالدنياأبيابنأخرجه:
9

فيوالمروزي1،3:"الملاهيفم
"

قدرتعظيم

اللهعبدعنالنخعي،إبراهيمطريقمنلما(.)الصلاظ
موقوفأ.بهمسعو@بن

منهوبلمسعودابنمنيسمعلمإبرايمنف@منقطع،الحديثوهذا

فيحاتمأبيابننقلهفيماالمدبنيبنعليقالعنه،مراسيله
"المراسبل"

"ا(:يه

أحدأيلقلمالنخعيإبراهيم
يه.النبيئأصحابمن

فيرجبابنونقل
"

الترمذيعللشرح
"2 77 / 53وا/عنرط.1 1

بناللهعبدعنليأسندلإبراهيم:قلت"تال:الأعمسعنهمامط.

سفيت،الذيفهوالله،عبدعنرجل،عنحدثتكإفاإبراهيم:فقالمسعود،

ا@ه.عدعنواحدغيرعنفهوالله،عبدقالقلت:ا@@ض

فيالعلانيوقال
"

الإرسال،مكنردمو:(13)النحصبل!جامع

منوجماعة
ابنعنأرسلهبماذلكالبيهقيوخصمراسيلهصححواالأئمة

فيرجبابن
"

الترمذيعللشرح
5و/عترط.2لاا/" 4 ط.2

إبراهيم:كلامنقلبعدماهمام،
المسند،علىالمرسلترجحيقتضيوهذا"

خاضه.مسعودابنعنأرسلهفيماخا@عالنخعيعنلكن

-

1/4@الإرضاثا@يالحيليقالمسمو@ ولااللهعبدعنالسصريقاللبفا.40

@ناعباس،ابنفهريخشهولااللهعبدعنالمكيقالدلؤاعسرو،ابنفهوينه

عنالمدنيتال
لاوا"عبدعنالكوفيتال@ناعمر،النفهرينبماولااللهعد

صحوداابندهويخشه

رضيمسعود-ابنمومهسلأياتيوأكرممماهر:قال
الجميع-عنالله

@اودلأبياللفظ(1)



=

@للفالاند@لعللفي@لجامع

أحدأإبراهيميلقالم:(21)لابهلمراسيل!@فيحاتمأبووقال
من

يسمعولمأنسادركو(منها...يسمعولمعائثةإلاجصيالنبيئأصحاب
شه.

محمذالموقوفةالروايةهذهعلىإبراهيموتابع
يزيد.بنالرحمنعبدبن

2اللهفان:إغائةكما@يمسندهفيالجعدبنعليأخرجه: م@2،-84

فيالديخاأبيوابن
"

10/2والبيهقي1،3:"الملاهيذم 2 3
محمدطريقمن

بن

موقوفا.بهمسعو@ابنعنيزيد،بنالرحمنعبد

ابنعنروىإنهقالأحدأنعلملايزيدبنالرحمنعبدبنومحمد

مسعود.

فيالعراقينقلهفبماالبيهقيقال
"

:(2011)/3الإحياء"أحاثيثتخريج

إ

أئهالصحيح
مسعودا.ابنقولمن

فيالقيمابنوفال
"م@2::"اللهفانإغاثة"

والموقوتنظر،رفعهفي

@أيصا:وقالأصحإ،
."قولهمنمسعودابنعنصحيحوهو

فيالغزاليقال
2/4@الدي@علومإحياء" إلىبعضهم@رفعه":55

صحيحغيروهوبئاللهرسول

وروي
إبراهيم.علىموفوفاالحدبثهذا

مغيرة.عن(19737)جامعهفيمعمرأخرجه:

ئابت.أبيبنحبيبطريقمن(21425)شيبةأبيابنوأخرجه:

عل!.موقوفأبهالنخعي،إبراهيمعنوجيب()مغيرة،كلاهما:

فيالعراقينقلهفيماطاهرابنقال
"

/3الإحياطأحاديثتخريج

الئقات،الرواه:(2011)
فهويجا@ز،ولمإبراهيمعنمغيرة،عنشعبة،عن

فيالملقنابننفلهفيماوفال@،إبرايمقولمن
:9/634المنير"البدر@ا

.@إبرا@مقولأنهفلثفيالأسانيد@رأصح

المئميخصديقناشرافب@)255(،/5الحديثيقاحجرابنموسوعة"انظر:
الله-وفقهالزبيري-وليد



الجهالةفيمسثلر@مسناو:علل
=

/27ال@سالد!معجطو@@،193ه@3ول/6الأثراتاتحفةوانظر:

1 5 .(2113)/4الحبير!النلخيصو")942(،2

الأحادبثلمخالفتهمنكرأمتنهوكان@لمبهم،الر@يمرو@رومما@

أهلمنالمغربمنرجلعنهند،أبيبنسعيدروىما@لصحيحة:

أباهأنالحديث-هذامثلفييكذبمنالباديةأهلمنوقليلالبادي@-

نبيئيارو:حاللهلرسولقالحدثه
منأرأيتالله،

منالدفعةفاتته

"فقد@دركتالفجرقبلعليهاوقفت@ا@ن@رو:اللهرسوللهفقالعرفات؟

نبييافقلت:
الله-ك@رو:رسولليفقالالفجر؟أدركنيإنأرأيتالله،

فقد@دركتمه.الشمستطلع@نقبلعليهاوقفت@ن"

فيمسلمةأخرجه
الئاعر،بنحجاجحدثناقال:)57(،التمييز""

قال:إسحاق،ابنعنأبي،حدنناقال.إبراهيم،بنيعقوبأخبرنيقال:

الاسناد.بهذاهند،أبيبنسعيدحدثن@

ومتنهو،منيعرتدلرسعيد،شيخوهومبهم،فيهالإسنادهذا
هذا

فيالصحيحةالأحاديطلمخالقهمنكر.الحديث
الباب.مذا

/4وأحمدك@31(،7)شيبةأبيوابن)998(،الحمبديأخرجه:فقد

93 0

1الكبيرالتاريخفيوالبخاري@@هموه 3 6 /5-1 ومسلم@@797@37

في
1لاثاودوأبو7(،يلأالتمييز@" 153)و(1530)ماجهوابن4(،9 0

م(،

فيعاصمأبيوابن)5792(،و(890)ولام@(والترمذي
والحثاني!الاحاد"

5/2والنسائي)759(، 5 و6
2 6 وفي4

(4012)و(4011)لهالكبرى"،"

3ولهو)7993(لعلميةاط.(0504)و وللا(99
0 لة،لرسااط.(34

2/2الاثار"معانيشرخفيإوالطحاوي 8 0

وفي
وفي(3862)العلميةط.

04)و(336لالهالاثار@،منكلالثرح وفي(86
11)الأخيار@نحفة9 79)

فيقانعوابنبتحقيقي،(2822)خزيمةوابنا(،وللأمم@
"

الصحابقامعجم

2/2رقطنيلداوا)2983(،دحبابنوا1(،030) لعلميةاط.39-042

2وللا فينعيموأبوالرصالة،ط.(51
7/1"الحلبة" 19-1 ه/والبيهقي2،0



=

@ند@للف@@لعللفي@لجامع

611
و

5 1و21 73
وفي

13)والعلميةط.(1213)له@،المعرفة9 ط.(901

فيالبرعبدوابنالوعي،
3/5لاستذكار!ا" وابن)1002(،والبغوي8،0

فيالأئير
4ها/3الغاقيأسد"

الوري.سفيانعنطرقمن

4/3حمدوأ)0131(،و(1309)لسيلطيااجه:خروأ 0 9
3و 1،0

فيومسلم)4981(،لدارميوا
فيوالنسائن)77(،التمييز"9

(1804)الكبرى!"

فيوالطحاويالرسالة،ط.(4166)والحلميةط.
9

/2الآنارامعانيشرح

082
وفي(3863)الحلمبةط.وفي

"

33لالهالانار"،مشكلشرح وفيم(6
2/2والدارفطنيكثا(،7)الأخبار!تحفة9 4 ط.(2517)والعلميةط.0

2والحاكمالرسالة، 78 1والبيهقي2،/ 73 / شعبة.عنطرقمن5

بنبكيرعنوشعبة(الثرري،)سفيانكلاهما:
عطاء

عن

وأتاهبعرفة،واق@وهوع@،اللهرسولالشهدتةقاليعمر،بنالرحالنعبد

"فقال:الحج؟كيفالله،رسوليافقالوا:نجد،أهلمنناس

عرفة@لحبئ

جمعليلةمنصلا@لفجرقبلجاءنمن
أيام،ثلاثةمنىأيامحجه،تتمفقد

جلأرأر@فئمعليمهاثمفلاتاخرومنعلبه،فلا@ثميومينفيتعخلفمن
بهتيناثيفجعلخلفه،

@أ:3015)عقبماجهابنتال
محمدفال"

للثوريأرىمايحيى:بن
منه!.أسرفحديثأ

عيينة:بنسفيانقالعمر:أبيابنقال":(890)عفالترمذيوقال

النوريسفيانرواهحدبثأجودوهذا

المهرظإتحافوإ3(،597)6/305الأشرافههتحفة"وانظر:
01/456

ةادالاشدكار،شالعطبوعفي(1)
خطا.عطاطعنبكير،عن

ميالمباركفوريقال(2)
هيوبال@زثلفق@البيتليلةالاي::63ولالأحوذمحهشحفة

فيالأثبرابنونالالعبدا،لبة
1/2الهابفا" 9 "ة6

سمبتللمزدلمة،علمجمع:

@لأد@بذلك،

وص@م
فىماغربوانظر:بها"،اجتحاأهطالماا.

..640"الصحيجن

4/93احمدالامامروايةلفظ(3) 1



الجهالةفيمساكلرالسناو:محلل
-

2المسند@4/أطراتوا)76531(، 7 5لا9 الجامع!المسندو"9(،8
21/3 6 5

-3 6 6(9589).

@لعلةتلكوتكونبهم،ر@بريرور@لحديثوقد@
في@لرئيسةهي

@نالبحثبعديبينكثيرة،@ختلافات@لعلةهذهعلىتتفرعثم@لحديث،

إدىكثيرايريث@قددسند@لمحلدبالجهالة،@ملاله@لحديثفي@لصو@ب

بما@لحديثبمتنتتعلق@خرىعلةإلى@لبحثفينتهيالمنن،@محل

عنيسافي،بنهلالعنمنصور،روىمامثاله:و@لودف،بالرفعيتعلق

ليلى،أبيبنالرحالنعبدعنميمودب،بنعمروصخئيمبنربغ

قالالأنصاري:يعنيأيوبأبوقالقالت:الأنصارمنامرأ؟عن

نهن@@لقر@ن؟ئلثليلةفييقرأأن9؟سجز@حدكميك@رو:اللهرسول
أقرمن

"@لقر@نثلثقرأ@رقرأ@لئلثفقدالو@د@لصمد@لثهليلة:في

2للاوالترمذئ)222(،حميدبنعبدأخرجه: 2/1والشائي9(،8 7 2

ودي
(0701)والعلمبةط.(05171)و(9946)و(0681)لهالكبرى"،"

1وياويملأما( 0 فينيلطراوالة،لرسااط.(44
4يلألكبير"ا" لبيهقيوا2(،0

في
الرعبدوابنالرثد،ط.(2313)والعلميةط.(452لاالايمان!شعب"

في
بنزائدةطريقمنالتمهيد@3/833"

المعتر،بنمنصورعنقدامة،

المنفدم.بالإمناد

إسرانيل.بعهوتا

ط.فيوجاءدخث@قهة@لعالعلميةط.الايماسهدثبمنالسطبوعفيتصحف(1)

الصواب.علىالرشد

صحيحأليىرمذاأيوسه،أبيأةاصوميا@رأتلكنقال.الترمذعاساسعلي(2)

لقفولم@البيعنروتأير@أبيزوجةوجدتالترجسةلمصاصالرجرعفعند

سابوابنالترمذيلهاررىأيوبأبيأةاصدلطوكذلثزوجها،عنرواتهاعلى

5الكماال@8/تهديطانطر.إوالنساني.الرمديلهاروىفقدالمرأةمذهأئا 87

5للا .(3512)ك@ك@الأضراشا@حفةفيالمزيجهلهاوكنالمأ.4

حميد.بنعدروايةلفظ(3)



-

@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

فيالبرعبدوابن)7343(،الدارمىأخرجه:إذ
3/33التمهيد،" 9

من

بنزائدةحديثشحومنصور،عنإسرائيل،طريق
قدامة.

هذاروىأحدأنعرتولاحسنحديثهذا"عقبه:الترمذيقال

بنوالفضيلإسرائيلروايتهعلىوتابعهزائدة،روايةمنأحسنالحدبث

منواحدوغيرشعجةروىوقدعياض،
منصورعنالحديثهذاالثقات

يهواضطربوا

إسناداالصحيحالحديثفياعرتلا@لأالكبرى":فيالنسائيئوقال

فيالدارقطنيئوقالهذا"،منأطول
@@

6/1"العلل 0 زائدةفرواه@:(1007)1

لأ.إسناده...فضبط

كبيرأ.اختلافأالحديطهذاإسنادفياختلفقدقلت:

فيالثائئةأخرحهفقد
(10450)والعلميةط.(10518)الكبرى""

فيوالطبرانبئالرسالة،ط.
عياض،بنالفضيلطريقمن(4028)الكبير،"

عنخئيم،بنربيععنميمون،بنعمروعنهلال،عنمنصور،عن

به.أيو@،أبيعنامرأتيعنليلى،أبيبنالرحمنعبد

بنلعمروشيخاخئيمبنربيعوجعلوأخر،الإسنادفيالفضيلقذمفقد

مخالفةالمضيلروايةتكونوبذلكد)سرائيل.زائدةروايةوالصوابميمون،

الترمذئ.قالكمامتابعةوليستو)سرائيل،زائدةلرواية

الحميد.عبدبنجريراسرائيل(د)زالدة،أي:وخالفهما

فيالنساثيئأخرجه:إذ
ط.(10447)والعلميةط.(10515)الكبرى""

فيوالطبرانيالرسالة،
عنمنصور،عنجرير،طريقمن(4027)الكمير،"

ايوبأبيعنالأنصار،منامرأةعنخثيم،بنالرسععنيساف،بنهلال

ليلى.أبيبنالرحمنوعدميونبنعمروفيهيذكرولمبهالأنصاري،

الصمد.عبدبنالعزيزعدأيضأوخالفهما

فيالبخارئفأخرجه:
"

1الكبير@3/التاريخ 2 فيوالتسائي)264(،6
1لاالكبرى@لا 0 فيوالطبرانيالرسالة،ط.(10451)والعلميةط.(51



الجهالةفيمسثلناو:لل@صلل
-

4لاالكبيرا" منصرر،حدثناقال:الصمد،عبدبنالعزيزعبدطريقمن(02

ليلى،ابيبنالرحمنعبدعنميمون،بنعمروعنحراش،بنربعيعن

1فقالأتاهاأيوبأباأنالأنصار:منامرأ؟عن
0 0 مردوعأ.فذكره0

واضحخطأوفيهامنصور،عنالحديطلرواةواضحةمخالفةوهذه
لا

ذكرعلىيتابعهلمإذالصمد.عبدبنالعزيزلعبدإلاينسبأنيمكن

فيالبخارئقالأحد.الصورةبهذهالإسناد
@ا

1الكبير@3/التاريح 2 6

@:إ462@
وربعي

لا
وقالخطأإ،هذاالكبرى:فيالتسائيوقاليصع،

فيحاتمأبو
عنمنصور،عنالحديثخطأ،ال@ذاكلاا(:5)لابنه"العلل@ا

/6العللفيالدارقطنيوقالالاميمونبنعمروعنيسات،بنهلال

1 0 فيصفوهممنصور،عنالصمد،عبدبنالعزيزعبد@اورواه:(1007)2

أبيالنعنميمون،بنعمروعنحراش،بنربعيعنمنصور،عنرواه:

أسقطايو@،أبيعنامرأفعنليلى،
وجعلخثيم،بنالربيعالإسنادم@

بنزائدةقولوالقولفيصووهمحراشبنربعييساتبرهلالمكان

قداض@.

آخر.طريقمنوروي

فيالثسائيئأخرجه:
ط.(10446)والعلميةط.ي@1501(داالكبرىدا

ثتلةيقولالأنصارئكانقال:خثيم،بنالربيععنمنذر،طريقمنالرسالة

القران.نلثعدلكانتلمحذ،اللههو

الربيع،عنالرواةخالفأتهإلائقةالثورييعلىابنهووالمنذر-

الراوياسموأبهمجهفمنايوبأبيوبينالربيعبينفيماالوساطةفأسقط

منيكونوقدتابعيأ،يكونقدلهذاالأنصاريعنفقال:@،الرسولعن

حاأبيلاسدالعللفيمكذا@رد(1)
برالملالوالصواب.الطبات،جيعفي3

حاأبيعدمقطالربغولعلمي@ودنه،بنعروعنالربغ،عنيسات،
تابتلهو3

اسلكتا@المتقلصيىالشغعدقليماكادالقطمناأنأواتخىلج،مصاثوفي

ثوجنمحاتم،أبي
القطمنا

أعلمواللهالمتأخرفالنخثي

6لالافقريب(2) 89).



-

@هد@للف@@لعللفي@لجامع

ماوطريقهالحديثسياقفيأنعلىنفسه،أيوبأبايكونوتدالأنصار،

أعلم.واللهالأنصاري،أيوبأبوهوالراويهذاكونيرجح

عليه.واختلفالحجاجبنشعبةالحديطوروى

محمدبنحجاجعن(46-7)@القرآنفضائلفيإعبيدأبوأخرجه:إذ

عورلأا

3/1الكبير()التاريخفيوالبخاري4،ولأحمده/وأخرجه: 2 6

فيوالثسائيى،62)
1ولهالعلميةط.(05161)الكبرى@@ 0 ط.(44

فينعيموأبوالة،الر@
1الأولياء!حلية" 6 8 /7-1 6 9

محمدطريقمن
بن

غدرجعفر

فيالدارقطنبوأخرجه:
"

6/1"العلل 0 طريقمن(1007)3

الصمدعبد
الوارثجدبن

عنمنصور،عنضعبقماعنالصمد(وعبدوغتدر،)حجاج،ثلائتهم:

عنامرأفعنميمون،بنعمروعنخئيم،بنربيععنيساف،بنهلال

مرفوعأ.بهنصاريا،ايوبابي

ط.(10443)والعلميةط.(10511)الكبرى"فيإالتسائيوأخرجه:

الأخيارا)تحفةوفي(1211)الانار!مشكللأثرحفيوالطحاويالرسالة،
1الأولاء"حليةفيإنعيموأبر"(6706) 7 / 21

6و 8 /71
اللهعيدطريقمن

بن

محاذ
معاذأبيهعن

العنبريمعاذبن

فيالطبرانيوأخرحه
طريقهومنالطبعتين،كلتامامأ.)الأوسط،"

اختلطلكنهثبت،لنقةوهو.(1)
موتطقبلبغدادتدملماعصره@خرفي

التقريبا"
(1135).

د@ققيوهو:(2)
.(5787)الترب"غملقهفيأنإلاالكتب،صحيح

.(4080)النقرسا"شحنهنينتق،لملصوموة(3)

ك@علاا@لى:الأولياطسليةوفيالعلميةط.النسقي!دشنمطوعميتحرف(4)
عدافما."

وهو.(5)
.(6740)لالتقريبمامتقناثقف@



الجهالةفيمساكلي@سناوعللإ
-

فينعيمأبو
لملأا/7الأوليا@هحلية9

بنعئمانطريقمن
الننسيطيمحمد

إبراهيمعنمدرك،بنعليئعنشعبفعنوالنيطي()معاذ،كلاهما:

اللهعبدعنخثيم،بنالربيععنالتخعيئ،
به.مسعود،بن

1الأولالموضعفيقالأتهنعيم:خلدقأبيمنوالعجب 1 7 تفزد2:9/

معاذبه
بن

دفروىهلأا:/7الثانيالموضعفيقالحينفيضعبقه،عنمعاذ

معاذشعبة-عنأي:عنه-
بن

معاذ،
النشيطيوتابعهمدرك،بنعليئعن

عليمه.

شعبة.فيهاتوبعشجة،عنأخرأوجهمنالحديث@روي

5/1أحمدأخرجه:إذ طريقمن(2لاه(811)اما/2ومسلم9،5

سجد.بنبحيى

6/4أحمدوأخرجه: فينعيموأبو)112(،حميدبنوعبد4،2

1الحلبة!" 6 8 الطيالسي.داودأبيطريقمن7/

فينجمأبووأخرجه:
1الأولياطحلية" 6 8 ب@عمروطريقمن7/

وقزمر

عنشعبة،عنمرزو@ابنوعمروداو@وأبو)يحيى،ئلاثتهم:
فادة،

طلحقعأبيبنمعدانعنالجعد،أبيبنسالمسمعتقال:
أبيعن

مرفوعأ.بهلدرداه،ا

بنوبكيزالعطار،يزيدبنوأبانعروبقطأبيبنسعيذعليه:شعبةوتابع

وهمامالسمي@أبي

بن)عليالحر@ينو@العلسيةو@الحديتط.الأومط،دالمححممنال@طوعفي(1)

يروالل@الحديت:عفالطبراليوتالمحسد(
بنعشادالاشب@عنا@حليتمذا

1محمد
0 الاسناد.وفيكذا،"قالا:)عتماد(علىالحرمينمحققاط.وعلق0،0

عنالطراليطريقمنروا.@ذنعبمأبيررايةفيالأسلوبارقةأعرفمهولم)علأ؟

ب@عنحاد
أعلم.واللهالننيطي،صمد

.(5110)لالتتريبه"أومملهفاضل،لحثقةةابامليوهو(2)

هلأا.ك@لالحلينهننسجمألوسام:مناتبلىأشار(3)



-

@للفالائد@لعللفي@لجامع

2/1مسلمفأخرجه: 9 فيوالنسائي)062(،لم@ا1)8
الكبرى!"

أبيبنسعيدطريقمنالرسالةط.(04691)والعلميةط.(05371)
وبةعر

طريقمن(260)لم@ا1)اما/2ومسلم)1343(،الدارمي

الحطار.يزيدبنأبان

4أحمدةوأخرجه 4 7 / السميط.ابيبنبكيرطريقمن6

عنوئكير(وأبان،)سعيد،ةثلاثتهم
به.قتاثف

نعيم:أبوقال
عنرواهثابتصحيححديثهذا"

أصحابة:قتادة

."@خرين..فيوأبان،وهمائم،عروبقعأبيبنسحيذ

الأنصاري.مسعودأبيحديثمنشعبةورواه

فيالئسائيفأخرجه:
1لاالكبرى"" 0 ط.(10461)والحلميةط.(52

المفضل.بنبشرطريقمنالرسالة

فيالطحاويوأخرجه:
"

الأخيارألأتحفةوفي(1214)"المشكلشرح

جرير.بنوهبطريقمن(6070)

فيالطبرانيةواخرجه
بنأميةطريقمن(707)/17الكبير!9

خالد.

فينعيمأبو:@وأض
وو/7"الحلبة"

غندر-طريقمن

قي@أبيعنشعبة،عنوغندر(وأمبة،ووهب،)بشر،أربعنهم:

مرفوعا.بهالأنصاريمسعودأبيعنميمون،بنعمروعنلأؤدي،ا

(1)

بكر
لحيالمري

أتهالأشرا@اتحفة"
مكادة@نع@تاةالنسفيلسحبعضليوتع

أوخطا،ذلكأنالظنعلىولغلبمسعود،،الابنةالأولياطدحليةمطرعفي(2)
ليتحريف

ألاأنالأول:لأمرر:ثالكتا@
خرجنجم

طريقصالحديتمذا

أحمدبناللهعد
جحل@ثافي:السشد.فيالسندهذانجدولمأبيميعنحنل،بن

ولموافقتهكنلوعحمظلاليسلموذلثالروافعلىحملهمنألدالكتب@يالومم
@لثالت:التقت.

لالذلثالستأخرفالكتبصالالحليقهكتابأنالمحرو@من

لحيذدوضليرهيمصرحعانتخدهأني@كن
أعلم.واللهشصف



الجهالةفيمساكلر@سناو:محلل
-

جع.الأنصاريمسعودأبيطريقعلىشحبةوتابع

فيعبيدأبيعندالثورئسفيانفتابعه
"

6(،4-3)القرتن!فضائل

4/1وأحمد فيوالبخارئ2،2
"

3/1الكبيراالتاريخ 2 والطبراني)264(،6

في
.(706)الكير!71/"

كدامبنومسعر
فيالطحاو@عند

9

وفي(1215)الآثارأئكلسرح
فيوالطبراني)1706(،الأخيار!تحفة"

.(708)الكبير@71/@ا

وحصبن
وفي(12للأاالاثار"نكللأشرحفيالطحاويعند

تحفة"

.(6072)ر"لأخياا

بنومحمد
فيالطبرانيعندخحاث@

7لاالكبير@9/71

عنخحاثة(بنومحمدوحصين،ومسعر،الثور@،)سفيانأربعتهم.

أبيعنميمون،بنعمروعنثروانءبنالرحال@عبدوهوقي@-أبي

مرفوعأ.بهمسعود،

1للاعقبالتسائيئفقالالإسناد،هذاالعلماءأعلوقد 0 لمالو:(52

فيالبخاريوقالفله،علىعلمتهأحديتابعه
"

1الكبير!التاريخ 2 6 /3

هزيلوحديثهذا؟حديثين،في@أبيعلىينكريحيىوكان":(462)

فيالبرعبدابنوقال"،الجوربي@علىكل@النبيمسحالمغيرة:عن

هنا،الأوديقيىأبوالحديثهذاروىهكذاك@:إك@8التمهيد@"

بنعمروعنالاسنادبهذاسعبةرواهكماأيضآ،عنهالثورفيرواهوكذلك

أعلم.واللهخطأ،عنديوهرمثلههذاسناثهب@قي@،أبيعنميمون،

عنختيم،بنالربغعنهلال،عنمنصور،حديثفيهعنديوالصواب

الأنصار،منامرأةعنلبلى،أبيبنالرحلنعبدعنميمون،بنعمرو

أيوبإ.أبيعن

فيه.وخولف@خروجهمنالحديثشعبةوروى

فيالئسائيئفأخرجه:
ط.(10460)والعلمية.@(10528)@الكبر@"

إسحاق،أبيعنشعبق@حدئناقال:المفضل،بنلرطريقمنالرسالة



=

@يد@للفي@لعللفي@لجامع

القرآن.ثلث@حذ،اللههو@ليقول:ميمون،بنعمروسمعتقال:
مقطوعأكذا

(1)

ميمون.بنعمروكلاممن

شعبة.رواههكذا

فيعبيدأبيعندالئوريسفيانوخالفه
9

6(،4-4)دنهالقر@فضائل

فيوالشائيئ
الرسالة.ط.(10459)والعلميةط.(10527)الكبرى!"

1للأ@الكبرىافيالئسائيعندوزائدة 0 1هويهالعلمبةط.(52 ط.(04

لرساا

قال:ميمون،بنعمروعنإسحاق،أبيعن@زاند@أ)سفيان،

سلأ.كذاص@لقرتناثلث@لمحذ@أنهئوثنل":@اللهرسولتال

شعبة.طريقغيرمنموصولاإسحاقأبيعنالحديث@روي

ط.(10457)والعلميةط.(10525)الالكبرى!فيالنسائيئأخرجه:إذ

حدثنيقال:ميون،بنعمروعنإسحاق،أبيعنزكريا،طريقمنالرسالة
ثك@لمحذ@اللههودهفلقال:@التبيئأنمحمد@ضأصحاببعض

@لفر@ن

فيعبيدأبو
"

عطاء،طريقمن(46-5)القرتنافضانل
عن

مرفوعأ.بهمسعود،ابنأومسعودأبيعنبسحاق،أبي

ى.أضطرقوللحديث

فقد
عهرواهالسلمي،الرحالنعبدبنحصينطريقمنروي

بنهثيم

عليه.واختلفبثير

فيع@دأبوفأخرجه:
"

.(46لا-القرآن!فضائل

5/1أحمدوأخرجه: 41.

بنهلالعنحصين،عنهشيم،عنوأحمد(عبيد،)أبوكلاهما:

@لىيبهأنغيرمنبنفسهمريقولهالذيالتابعيترلمرالمتونمنالصقطوع(1)

.@الهرمولولا@لىالصحابةمنصحابي



الجهالةفيمساكلرلالناو:علل

منرجلعنأوكعببنأبيعنليلى،أبيبنالرحلنعبدعنيسات،

به....@اللهرسولقالقال:الأنصار،

فيالكإنقائل:يمولوقد
المشكركلأنيضر.لاالحديثهذا

فالحديثالأنصارمنالرجلعنأوأبي،عنكانف@فاالصحابةمنفيهما

هاهناالك
الكئيرةالطرقإنوذلكالقويةالإعلالعواملمن

أيوبأباأنتقدموقدأبيئ،عنالطريقغرابةقابلتهاأيوبأبيعنالمتقدمقع

بوكنيالرواياتإحدىفيمبهمأجاء
"الأنصاري"

مع
هثيمعلىالاختلاف

علىويغلبالرواة-أحدأومامعنمنبثقأأبيئطريقتجعلالأمورهذهكل

أنهظني
حديثالحديثأنيبينالاتيالدارقطنيونصأعلم-واللههشيم،

أيوب.أبي

ثبمطريقنيوونعت
أخرى.مخالفة

فيالنسائيوأخرجه:خولففقد
العلميةط.(10521)الكبرىا"

حدثناقال:منيع،بنأحمدطريقمنالرسالةط.(10453)و
بنهثيم

عنليلى،أبيبنالرحمنعبدعنيساف،بنهلالعنحصين،عنبثير،

فذكره....@اللهرسرلقالقال:الأنصار،منرجلاأنكعب:بنأبيئ

فيالنسائيوأخرجه:
ط.(10454)والعلميةط.(10522)الكبرىا"

هئيم،حدئناقال:أبي،حدثنيقال:هلال،بنالعلاءبنهلالعنالرسالة

قالقال:كعب،بنأبيئعنليلى،أبيبنالرحمنعبدعنحصين،عن

لمو@الئبيئوبينأبيئبينأحدأفيهبذكرولمفذكره،...@اللهرسول

وساطة.الرحمنوعبدحصينبينيذكر

بينالثكعلىرواهنهف@الحديثفيهثيماضطرابتبينالطرقوهذه

ذلكعنأبيئروايةمنجعلهزلكوبعدمبهم،@راو@خركعببنأبيئ

به.وجزمأبيئ،عنجعلهأخرىومرةالمبهم،

فيالدارفطنيقال
6/1"العلل9 0 2

":(1007)س
الحديثهذاوروى



-

د@@@للف@@لعللفيالجامع

بنأبيئعنليلى،أبيابنعنيسات،بنهلالعنالرحمن،عبدبنحصين

إصنادهأقاموهومنصورعنزائدة،حديثوالحديثأيوب،أبيمكانكعب

وحفظه

هثيم.طريقغيرمناخروجهمنحمينعنالحدياوروي

ط.(10452)والعلميةط.(10520)لاالكبرىلأفيالئسائيئأخرجه:إذ

حصين،عنشعبة،أخبرناقال:عديأبيبنمحمدطريقمنالرسالة

بهذينيحدثحتىيقملممجلسا،جلسإذاالربيعكان"قال:هلال،عن

دالنلقال:امرأةبينهماجم@اليئإلىيرفعهوحديخامسعرد،ابنصالحديثن

القر@فه.ثلثتعدل@لمحذ@أدتههو

رواهإذعليه،واخئلفالثمعببئ،سراحبلبنعامرصالحديط@روي

عليه.واختلفعنميزائدةأبيبنزكريا

فيالبخارفيأخرجه:إذ
9

3/1الكبير"التاريخ 2 طريقمن(462)6

عونبنجعفر

فيالتسائبواخرجه:
ط.(10455)والعلميةط.(10523)الكبرى،"

عي@دبنيعلىطربقمنالرسالة

شراحيلبنعامرعنزاثدة،أبيبنزكرياعنويعلى()جعفر،كلاهما:

موقوفأبهالأنصاري،أيوبأبيعنليلى،أبيبنالرحالنعبدعنالئسعبي،

عليه.

محمدبنأسباطوخالفهما
(4)

عند

1)العللأفيالدارقطني 0 3 / 6

فيوالبيهفي1(،070)
"

ط.(2312)والعلمبةط.(2543)"الإدمانشعب

مرفوعأ.المتقدملإسنادباالشعبيئ،عنزكريا،عنفرواهالرشد

المرفوعة.الروايةعلىزاندةأبيبنزكرياتوبعوقد

(3)

ومر.
ومو:(2)(5697)المريبه"نقنا"

.(94لدلنفريبها@عدو@ا"

.(7لاطالتقريبه"لينا@فيهالتوريعنح@ينهفيإلادتقفوهوة

.(320)الالتقريب@الثوري،فيصعيفالئقة،وهو:



الجهالةفمساكلر@السناو:علل
-

فيالدارقطنيئأخرجه:إذ
@

6/1العلل! 0 فينعيموأبو)7001(،2
هلأا/7الأولياء!حلية9

شعبة،عنالفساطيطينصيربنحجاجطريقمن

اللهعبدعن
أيوبأبيعنليلى،أبيابنعنالشعبيئ،عنالسفر،أبيبن

مرفوعا.بهلأنصاري،ا

وابنزكرياطريقغيرمناخروجهمنالشعبيئعنالحديطرويوقد

أبي

فيالشائيأخرجه:
ط.(10456)والعلميةط.(10524)الكبرى،"

عنعونبنال@هعبدعنالأزرق،يوسفبنإسحاقطريقمنالرسالة

موقوفآفذكرهأيوب...أباأنميمون:بنعمروعنالعبيئ،

رويوقد
أيوبأبيحديثمناخروجهمنموقوفأالحديثهذا

أيضأ.

فيالنسانيئأخرجه:إذ
ط.(10463)والعلميةط.(10530)الكبرى""

بنعمروعنعون@بنجعفرحدتاقال:سليمان،بنأحمدطريقمنالرسالة

بنموسىعنموهب،بنعثمان
موقوفأ.فذكرهأيوب...اباأنطلحة:

فيوكذلثالحديت،هذاإسنادفيالواضحالكبيرالاختلافتلت:

الضعف،اوبالصحةعليهالحكمفيالتودفيوجبووقفصلرفعهبالنسبةمتنه

العديدذلكإلىذهبكما@)سرائيل-زالدةروايةرجحالوحتىأنناخصوصأ

من
تقدمكماالعلماء

راويةوجودبسببالإسنادضعيفيبقىالحديثفإن@

اعلم.واللهفبه،بهمة

4/3"المهرةإتحافو"5(،203)3/33الأشرات!تحفة"انظر: 9 5

ل@ههالخدريسعيدأبيحديثمنثابتصحيحالحديثأصلأن

6/2والبخارفي8،/3أحمدأخرجه:الذي (7101)يعلىوأبو5(،510)33

.(1139)التقريسا""التلقينيقلركاددضحيف،رمر.(1)

ومو:(2)
.(35اولالالتقربفاضلتجت،ثقة،@



=

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

أبيعنالمشرقيقيمىبنالضحاكعنالأعمش،طريقمن(10اول@
في@لقرلنثلثيقرألنابعجز@حدكم"قال:أنهيث@الثبيعنالخدري،سعيد
@بقرأ:فال:فلك؟بطنمنفقالوا:أصحابعلىذلكمنقال:ليلة؟ا

@لقر@نإ.ثلث@ي@لمحذ@أنههو@نل

@لمبهم@لر@هيحاللجهالةالاسنادفيعلةالإبهامأند@موما@

فيببنيزبطريقصرحابهياتيقدأتهإلاوضبطهلعد@لتهمعرفتناولمدم

الر@ى@لمبهمباسم@لتصريحياقيولحياناثفة.فير@رثقةكانلنا@ن
حدئنيقال:عياض،بنأن@روىمامثاله:خطا،@لتصريحذلكويكون

محمدعنموثوب،أبو
عنعئمان،بنأبانعنالقرظي،كعببن

ئال:المنقال:@،الثبيئعنز@نه،عثمان
بسم

معيضزلا@لذي@لثه

حينفقالها@لعليم،السميعوهو@ل@ماءفيولاالأرضفيئي،@سه

تفجل!لمبصبحقالهاحين@نيصبح،بلاءحنىتفجلإفاجنةلميمسي،

يمسيحتىبلاءفاجئة
كنتماأينله:فقلتفالجأصابهأبانو)ن"

ما@اللهارادحينولكنيكذبتولاكذبتماواللهقال:حذثتنا؟

الدعاءذلكانسانيبهأرادني

5لاداودأبوةأخرجه الأنطاكي.عاصمبننصرعن(08
اللهعدوأخرجه:

أحمدبن
1/7،2أبيهم@دعلىزياداتهفي

ومن

فيالضياءطريقه
4المختارظ" 33 / فيحجروابن0(،3لا1

"

الأفكار!نتائج
3 4 9 / محمدعن2

المسيبي.إسحاقبن
أحمدعن(357)البزاروأخرجه:

القرشي.أبانبن
فيالنسائيوأخرحه:

ط.(9759)والعلميةط.(9843)الكبرى""

وفيالرسالة
"

الشرحفيالطحاويطريقهومن)51(،لهوالليلقه،اليومعمل

وعنمرمل،@لراهيمد@نعقبه:البخوفيوقال@لرايم،معضروناالبخاريعدجاء(1)

مسنا.النرتيالضحاك

الطحري.روايةلفظ(3)الدن.برحيمرصالفالج:(2)



الجهالةفيمساكلناو:وي@محلل
=

وفي(3075)الاثار"مشكل
@اعملفيالسنيوابن)5265(،الأخيارلماتحمة"

اوأخرجه.)54(،يلق@ل@واليرما
فينيلطبراواول،52)حبانبن

لدعاء@ا"

سعيد.بنقتيبةعنطرقمن(317)

وفيل@703(لآنار"امثكلداشرحفيالطحاويوأخرجه:
تحفة"

5لىالأخيار" أسدطريقمن(62
موسى.بن

الجسطامي.عيسىبنالحسينطريقمن(862)حبانابنوأخرجه:

فيالطرانيوأخرجه:
حمزة.بنإبراهيمطريقمن(317)الدعاعاا@ا

فيالطبرانيوأخرجه.
المدينين.بنعليئطريقمن(317)الدعاصاا"

فيالطبرانيةواخرجه
الرما@ي.لاربرإبراهمطريقمن(317)الدعاء""

وابن)6231(،والبغوي)53(،ميختهليالدايمعبدابنوأخرجه:

فيحجر
"

2/3الأفكار!نتائج 4 الفروي.موسىبنهارونطريق@ن9

فيالدارقطنيوأخرجه:
بكار.بنالزبيرطريقمن(254)3/8"العللدا

المعمريوأخرجه:
(1)

فيكما"والليلةاليومداعملفي
"

نتاتج
لأفكار!ا

3 ، 9 / عمار.بنهامطريقمن2

لحسين،واسد،وآوقتيبق@حمد؟وأومحمد،)نصر،جميعهم:

عنوهام(لزبير،واوهارون،بثار،بنهيمابرادوعلي،حمزة،بنهملابرا

المتقدم.بالإسنادضمرة-أبيعياض-بنأنى

الأعلىعبدبنيون@الجميعوخالف
(2)

داشرحفيالطحاويعندفرواه

وفي(3073)الآئار"ثكل
فيحاتمابيوابن)3265(،الأخيار"تحفة@

"

العلل
2لاعفبلأ مودو@أبيعنالليثي،عياضيىبنأنىأخبرنيقال:7(،0

إلاأعلمهلايون@:قالرجل،عن@المدينبوهوجعفر:أبوقال-

به...بعد،يتجاوزولمعثمانبنأبانعنكعب،بنمحمد

1/5الميراردي،الدميعهقالقبيب،برعليبنالحسىمو(1) 0 الل@:(18الما4

حافط!صدو@@قال.ألهالدارظيصونقليرلعها،و@وقوفاتعراتص

ومو.(2)
.(79"7)سهقمرا"@قه!@



=

لدلف@ا@العلل@معفيلجا@

فيذكرناهماعلىأن@عنيون@،حدثناهداهكذاعقه:الطحاويقال
هذا

منلجمعالراويلمخالفةحجة،بهاتقوملاشافةالروايةوهذه

روايةوهيالموصولة،الروايةهيعياضبنأن@عنوالصوابالرواة.

أحمدونقهدموصأبانف@الصحة،ظاهرها
وأبومعين،بنويحيىحنبل،بن

نميروابنالمدينى،وابنداود،

لاالروايةهذهأنإلا
ونلكعياض.بنأنىعلىفيهاوالحملتصح،

مبهم.الحديثهذافيشبخهأنمودودأبيعنالمححفوظأن

الحباب.بنزيدعن(29763)شيبةأبيابنأخرجه:فقد

داودأبووأخرجه:
(2)

اللهعدعن(5يثه.
مسلمة.بن

بنأبانعنأبان،سمعع@نمو@ود،أبيعناشهوعبدلؤيد،كلاهما:

به.أيه،عنعثمان،

فيالئسائيئوأخرجه:
ط.(0976)والعلميةط.(4984)الكبرىلا"

وفيالرسالة
"

محمدعن(16)لهلأ،والليلةاليومعمل
ال@هعبدعنعلي،بن

بن

القعنبيئ.مسلمة

فيبنعليوأخرجه:
"

كما"العلل
في

9

/2الأفكار"نتائج

3 فيحاتمأبيوابن5،0
"

2لهعف"العلل /9الحليةافيأنعيموأبو7(،0

4 2
مهدي،بنالرحمنعبدطريقمن

"العللفيإحاتمابيابنوأخرجه:
2لاعقب عامرأبيطريقمن(07

العفدي.

2الت@نيب@6/و@ه@ب4(،038)الكصاال@4/815ديب@انظر. 99.

مذهروايةفيأبا@اودخالف
محمدتقتاد.القعنيعن

وأبوالشاتي،شيخعليلن
عنابان،سمععنرجل،عنموثود،أبيعنالقعنبي،صفروباهالرازي،فرعة

مأتي.كمابان؟(



الجهالةفهمساكلر@سناو:محلل
-

عنمودو@أبيعنعامر(وأبوالرحمن،وعبدال@ص)عبدثلاثتهم:

به.أيه،عنأبان،عنأبان،سمععمنرجل،

فقدكعب،بنمحمدطريقإعلالإلىالعلمأهلمنجماعةن@بوقد

فيابنهعنهنقلهفيماحاتمأبونقل
"

بنالرحمنعبدعن(2079)عقب@االعلل

مهدي:
عنيكونأنأنكرهائه

محمد
أتهايضاعنهونقلالقرظي،كعببن

"فال.
فيايضأحاتمأبيابنونقل"،باطلهو

العلل"
ررعةأبيعن(2105)@ا

محمدروايةعنقالأته
القعنبيئ،حدثناماوالصحيحخطأ،هذاةإكعببن

رجل...عنمو@و@أبوحدئناقال:
"

روايةبمثلالقعنبيحديثذكرتم

ذكرهعففقالكحب،بنمحمدروايةإعلالعلىالدارقطنيونصالشائي.

موثود،أبيعنالمضبوط،هوالقول@اوهذاعامر:وأبيالرحمنعبدلرواية

عن@يه:قالومن
فقدالقرظيكعببنمحمد

وهم
حجر@يابنوقال@ا،

"

تاثج

2/3الأفكار" حبان،.وابنالبزارعلىراجتخفيفعلة:50

بنمحمدطريقإعلالفيببةصريحةجاع@العلمأهلأقوالفهذهةقلت

مهمين.راوينأبانوبينبينهأنمودودابيطريقمنالصوابو)نكعب،

الطريق.هذاعلةالانفظهرت

بقي
فيالوهمتحديدوهوالمناثة،يستحقأمرهاك

فمنالحديث،هدا

اعتبارعلىعياض،بنأنسفيهالواهمأنالصدرفييحيكقدقدمناهماخلال

الوهمأنليتببنفالذيلظر.فيهالكلاموهذامو@و@أبيعنالرواةمخالفته

كله
فياضطربوأتهموثو@أبيمن

وجهين:علىبهفحدثالحديثهذا

كعب.بنمحمدطريقالأول:

شيحه.فبهأبهمالذيالطربقو@لثافي:

فيحاتمأبيابننقلهمافلكعلىزد
بنعليئعن(2079)عقب"العلل"

"ةقالأتهالمديني

عنمودود،أبيعنبالمدي@ائنانحدئني
1كببنمحمد

0 0 0

الثقاترواياتمعروايتيهماجمعنابذاانناإلامبهمانأثهمامعالراويانفهذان

مودود.أبيعلىفيهالوهميحملكانالمدين@ابنأنوهوحينئذالوهمتبين

الطريق.هذاغيرمنرويوقد
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@الف@الد@لعللفي@لجامع

فيوالتمائيئ)45(،حميدبنعبدفأخرجه.
1لاالكبرى"" 0 ط.(17

وفيالرسالةط.(10107)والعلمية
"

طربقمن(347)لهوالليلة!،البومعمل

حاقالالمنقال:ييهروالتبيئعنابيعععنعئمافبنأبانعنفراس،بنيزيد

لحديث.ا

فيماحاتمأبوكهقالفقدمجهول،دراسبنيزيدضعيف.إشادوهذا

فيابنهعنهنقله
"

3"والتعدي@الجرح 4 7 / يعرشه،لامجهول@:(1971)9

فيالئسائيوقال
":(10178)عقبالكبرىا"

لامجهولفراسبنويزيد

فيالذهبىوقالنعرفه!،
4/4لاعتدالاميزان9 مجهول9:(9742)38

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

1/6وأحمد7(،لاالطيالسبئأخرجه:ففد فيوالبخارفي6،6و2
3يهماجهوابن6(،06)المفرد"لأبا9 والثسائيئ3(،3المهوالترمذي6(،8

في
1ويلاالعلميةط.ل@7101(الكبرى"" 0 وفيالرسالةط.(10

"

اليومعمل
3يلاالمشكل!شرحفيإوالطحاوي)643(،لهوالليلف@، وفي(07

تحفة9

فيوالضياء1/45،1والحاكم)6265(،الأخيارا
1/4المختارقا" 3 4

فيحجروالن1(،03)
9

3الأفكارأنتائج 4 7 / 2-3 4 8
طريقمن

به.عثمان،عنأبان،عنأيه،عنالزناد،أبيبنالرحلنعبد

المذاالترمذي:فقالالحديث،هذافيالعلمأهلأقوالاختلفتوقد

1لهعقبالشاليوقالكرلمجالا،صحيححسنحديث 0 17):"
بنالرحمنعبد

فيالدارقطنيقالحينفيضعيفإ،الزنادأبي
"

:(255)قبيل3/9العللا

صحيححديث@ذاعقبه:الحاكموقالإسنا@آ"،أحسنهاوهومتصل،وهذا9
صحيح.حسنحديثهذاحجر:ابنوقاليخرجاط،ولمالإسناد،

معينابنعنهفالفقدالأئمة،منواحدغبرضغفهالرحمنعبدتلت:

برواية(1211)فيوقالضعيفأ"الدارمي:برواية(52لاتاريخهفي

لاالزنادأبيالوابنالدارمي:
تهذيبفيالمزيونقلبحديئمه،يحتج

4الكما@ا 0 0 / أصحاببهيحتجممنليس"فيه:قالاتهعنهل@083(4
عندكان"فيه:قالأتهالمدينيبنعليعنونقللثيء@،لشالحديث،



الجهالةفيمساكلولالسناو:محلل
-

الحدلط،مضطرب"فيه.قالانهأحمدالإمامعنونقلضعيفأ@،أصحابنا

فيفقالفيهالقولحجرابنالحافظولخص
صدوق9:(3861)النقريب،"

فقيهاإ.وكانبغداد،قدملماحفظهتغير

أنإلامجملفأقوالوهيالرحمىعبدفيالعلمأهلأفوالهذهكانت

فيالذهبيتالأحاثيثه،بعضترفعالتيالخصوصيةبعضالرحمنلعبد

2/5الاعتدا@ه@ميزان 7 منوكانه.وعدل@جماعةماهقد":(4908)6

بنيجىقالحتىعروة،بنموه@أبيهعنسيماولاالمكثرين،الحفاظ

هامفيالناسأئبتهومعين:
أبيهعنحديث@تجعلالخصوصيةفهذهلما

أعلم.وال@هحديثهقويمنوهثام

533الأشراتاتحفة"وانظر: / 9لط6 و7(،7
11/01المهرقهإتحات9

4/13المسند"أطرافو")92631(، 0(5946).

عندلكنوهلة،@رلمنللناظريبدوفيمامتصلياتينا@منادوقد@

نلرتبذكر@لمبهمالأسانيدوتتعددمبهمرجلالإشادفييزي@@لطرقجمع

فمنالترجيح،في@لنقادأقو@لولطالما@تلفت@خرى،تارةذكرهوبعدم

ذكر@لمبهمعدمرجحومن@لرئيسة،الحديثعلةجعلهذكر@لمبهمرجح

المعتمر،بنمنصورعنشعبة،روىمامثاله:@لحدل@علةعندهز@لت

عبذيؤمن@الاقال:أتهكف@ووالنبيئعنعليئ،عنحراثن،بنربعيعن

بعثني@ثه@رسولي6وإلا@لته،إلهلايشهد@نحتىبأربع:يؤمنحتى

بالقدرأيؤمنوحتىالموت،بعدبالبعثيؤمنوحتىبالحق،

الطيالسيأخرجه:
(3)

ضعبة،عن(2145)الترمذفيطريقهومن0(،1يلا

الاشاد.بهذا

الرح@نعدلحاللانمريدوانظر(1)
@

1الأملي!@لرع 7 61 78.

أحمد.روابةلمظ(2)

رواهساهوالكتا@نلثفاكثرصسجة،أحاديثفيأصالطيالسيادمسند(3)

شحةشجهعنالطيالي



-

@لف@ائدي@لعلل@لجامعفي

محمدالطيالسيئوتابع
جعفر.بر

97أحمدفأخرجه: فيعاصمأبيوابن1،/
هه(،7)و(031)السة!9

اللهوعبد
ب@

دالإبا@افيبطةوابني@09(،والبزار)548(،لأالسنة!فيأحمد

فيالمقدسيوالضياء)9441(،
2/6المختارظ" محمدطريقمن(440)4

بن

نفسه.بالإسنادشحبضعنجعفر،

فيالبيهقيأخرجه:عبالفبنروحوتابعهما
القضاطكتاب"

(1)
فيكما

3/9علي!المند 0 5له0 بالإسنادشعبة،عنعبادة،بنروحطريقمن(12

الحديط.هذاعلىسعبةوتوبم

فوائدهفيوتمام3،3-1/32والحاكم1(،ل@7حبانابنأخرجه.إذ

فيكما
فيوال@يهقي)04(،البسام!الروض1

القضاء"كتاب9
(2)

فيكما
مسند9

عليئ
37/95دمثق!تاريخفياعساكروابن5(،21لا3/009"

49و / 501

محمدطريقمن
كثير.لن

فيالمقدسيالضياءةوأخرجه
2/6المختارقأ@ا طريقمن(442)5

دكين.بنالفضلنعيمأبي

فيالمقدكيالضياءوأخرجه:
2/6المختارظ" طريقمن(443)6

بنعمرالحفري،داودأبي
الفزاري.سعد

33-1/32الحاكموأخرجه:
النبيل.عاصمأبيطريقمن

عاصهاوأبوالحفري،لمحاودوأبونعيم،وأبوكثير،بن)محمدأربعتهم:
الئورفي.سفيانعن

(130)"لاالسنةفيعاصمأبيوابن)18(،ماجهابنوأخرجه:

فيوالاجريلمه(،7)و
ط.(375)والمحمديةالسنةاط.ولةالشريعقا("

ليها:والحديطالكتاب،مطرعةعلىوقفتاليهمابهداإش@امعلىرت@أنوب@طا@@

هوفي(2)
14 1 7 /2.



الحهالهفيمساكلناو:ر@علل

فيواللالكائيالوطن،
@

1لاالاعتقاد!أصولسرح فيوالخطيب0(،1
"

تاريخ

3/2بغداثه 6 6
وفي

4/5الغربط. فيلأصبهانياالقاسموأبو8،1

فيكماوالترهيب!لأالترغيب
3/9علي!سند@ 0 والضياء)2315(،1

فيالمقدسي
6المختارظ" 6 / النخعي.اللهعدبنشريكطريقمن(444)2

فيالمقدسيالضياءطريقهومن)253(،يعلىأبووآخرجه:
@المختارة"

2/6 بنزالدةطريقمن(441)5
قدامة.

فيبيالفرياوأخرجه:
ا/والحاكم)385(،يحلىبووا)491(،القدر@"

1النبلاء!أعلاملأسيرفيوالذهى3،3 5 8 / 1 0

بنجريرطريقمن

يقطرمن(1105)الاعتقادلاأصولداشرحفياللالكاثي

اليشكري.عمربن@رقاءعنبهلول،

فيكماقي@أبيبنعمرووتابعهم
1الدارقطني!علل@ 9 6 س3/

(357).

بنووعمرو@رقاء،وجرير،ئدة،وزاوشريك،لثوري،)استتهم:
ا

بي

به.@عليعنربعي،عنمنصور،عنقي@(

الحاكمقال
33 قصروقدالمئميخين،شرطعلىصحيححديثهذا":1/

يعبأ".لامماعندناوهذاالثررفي،أصحاببعضبرواية

وصرقاء.وسفيانشعبةعلىفيهاختلفالحديثأنإلا

وخالفهماالسابق،بالإسنادعنهوغندرالطيالسىفرواهشعبةعنأما

ب@ومعاذشميلبنالنضر
العنبري.معاذ

شميلبنالنضرطريقمن)@أ(2145)اقرمذفيأخرجه:إذ

فيالفريابيوأخرجه:
معاذطريقمن(193)القدر!9

بن
العنبرفي.معاذ

عنربعي،عنمنصور،عنشعبفعنومعاذ()النضر،ةكلاهما

وعليئ.ربعيبي@مسمىغيررجلبجعلبه.عليئعنرجل،

الترمذي:قال
حديثمنأصحعنديسعبةعنداو@أبيحديث"



-

ئد@للف@العلل@معفيلجاا

هذافعلىعليعنربعي،عنمنصور،عنواحدغيرروىوهكذاالنضر،

الأول.الطريقالراجحيكون

ولكثهمالسابق،بالإسنادعدفعنهفرواهالثوري:سفيانعنوأما

1أحمد 33 فياللهعبدابنهطريقهومن1،/
للأله@(السنقهلا

عن

فيبطةوابن)57(،حميدبنعبد
)0541(،االإبانقا@ا

فيوالبيهقي
القضاطكتاب9

(1)
فيكما

عليمسند"
3/9دا 0 2،(،1لا0

وفي(6يلاوالبغوي
لنالفضلنعيمابيطريقص(2085)لهالتفسيرلأ،دا

(66)البغوي
و@ي

اللهعبيدطريقمن(2085)لهالتفسيردا،"
بن

سى.ص

القضاء"@اكتابفيوالبيهقيالحا@1/33،وأخرجه:
(2)

فيكما
3/9علي!لامسند 0 5يه0 حذين@أبيطريقمن(12

القضاء@اكتابفيإالبيهقيوأخرجه:
(4)

كما
عليالمسندفي

"3/9 0 0

وفي(6للاوالبغوي)9215(،
بنيعلىطريقمن(2085)لهالتفسيرإ،"

اللهوعبيدنحيم،وأبو)وكع،خمستهم:
حذيففوأبوموسى،بن

به.عليئ،عنرجلعنربعي،عنمنصور،عنسفيان،عنويعلأ

الثايخة.شحبةروايةبنحومبهمأ.رجلاالثوريإسنادفيفزاثوا

4ال@طوعفيمر(1) 1 9 4المطوعفيهو(2).2/ 1 9 /2.

.(7010)التقريسه@إيصح@وكانالحم@سئصدو@،مسحود،ب@مرسوهو@@@

4ال@طرعليهو(4) 1 8 /2.

و@ح@@
ثياورقيعد

القفاءإكد@
لاوكذا،علي...عنريد،عنرلعي،عن

قولهعنتحريماإلازيد"دكلنقوله:أطن
"

"
لعلهرحلا،عن

واللهالنسغ،بسبب

أعلم.



الجهالةفيمسئلر@مناو:علل
=

الحاكم:تال
البخاريكانوانالنهدي،مسعودبنموسىحديمةأبو"

كئيربنومحمدالنبيل،عاصمأبيعلىلهيحكملاالوهمكثيرنهف@بيحتج

بأبيالإسنادلهذامنهإعلالوهذا."خالفهمإذاالخطأيلزمبلواقرانهم،
تقدم.كماعليهاتوبعبلالروايةبهذهينفردلمحذيف@أباأنإلاحذيفض

أما
@ونمنالأولبالإسناداللالكاثيعدبهلولعنهفرواه@رقاء:عن

عنورقاء،ص(106)مسندهفيأخرجهإذالطيالسيوخالفهالمبهم.الرجل

به.عليئ،عنرجل،عنربعي،عنمنصور،

الأحوص.أبووتابعهم

اأخرجه:إذ
وفي(08303)شببةأبيبن

بيلفرياوا)3(،له"،لإيمانا9

في
فيلاحريواللأك@(،يعلىوألو1(،92)القدر"9

1الثريحقه:" اك@-87

عنالأحوص،أبيطريقمنالوطنط.(374)والمحمديةالسنةط.

بنيمنرجلعنربعي،عنمنصور،
أسد،

لن@ربع"ولفظه:@،علي،عن

بهن.يؤمنحتىالإيمانطعمرجليجد
1

00.

@اعللفيكماالإسنادبهذامنصور،عنالتيمي،سليمانوتابعهم

3/1الدارقطني! 9 6
.(357)س

"الصوابداوهوالدارقطني:قال

خالفوقدالمبهم،الرجللذكريعني.

القول.بهذاوالحاكمالترمذقي،

ومن
بترجيحالجزمعدميتبينهذا

يكونأنويمكنالإسناثين،آحد

الذيالمبهمالرجلبوساطةأخرىوسمعهمرة،عليئمنس@عهحراشبنربعي

خزجوقدأيفا،عليئمنسمعوقدمخضرمربعيألأنةيستملم
البخاري،له

حديط:عليئعن
@لنارإيلجعلنيكذبمنثهف@علئ،تكذبوالا"

1التحصيلإ:جامعفياالعلائيوقال 7 كببرتابعيتهف@":(182)4

.@ويخرهعمر@هسمع

11/37"المهرةإتحاتوإ1(،800لا7/33"لأثراتاتحفة"وانظر:

ثيومسلم)601(،اي@3ال@خاريعحبح(1)
7المقدمة / 1(1).



=

ئد@للفعالعلل@الجامعفي

1/7وا(14233) 0 و1(،4903)3
/4و(6223)4/504المسند!أطراف9

5 1 1(6488).

لاالغالبفيفهمشبوخهميبهمونحبنماوالرو@ة@
إلايبهمونهم

محمدروىمامثاله:@لخطا،مظنةالضعيفو@لر@هيلضعفهم،
بن

اللهعبدعنرجل،قال:إسحاق،
بنمجاهدعننجيح،أبيبن

مائةالودلحخةفيالله-فيرسولأهدىقال:عباس،ابنعنجبر،

مافنحرعليأأمرثمبيده،بدنةثلائينمنهانحربدنيما،
وقال:منها،بقي

شيئأ،شهاجزلراتعطينولاالناس،بينوجلوثماوجلالهالحومها@ا@تسم

لناوخذ
حتىو@حدؤ،قدوفي@جعلهاثملحم،منحنيةبعيركلمن

ففعل.مرتها@امنونحسولحمها،منن@ل

1/2أحمدأخرجه: 6

ةإلسادهضعفأمامنكر.ومتةضعيفإسنادهذا@قول:
محمدشيخفلإبهام

ها،
معوهو

أته
مبهم

أنوفلكنجيح،ابيالنأصحابخالفلمحقديعرىلا

سيأتي.كمال@بهطابأبيبنعليحديثمنيرويهنجيحابيابنأنالمحفوط
8/4المهرظإتحاف"انظر: هه(.70)2

1/1أحمدوأخرحه. 59-1 1لاوأبو@اود6،0 7،)6
طريقهومن

2البيهقي 38 / محمدعنطرقمن5
اللهعبدعنإسحاق،بن

نجيح،ابيبن
نحرلماقال:علي،عنليلى،أبيبنالرحمنعبدعنمجاهد،عن

9وقال:سائرها،فنحرتوأمرنيئلائين،بيدهنحربدنه@اللهرسول

@تسم
شيئا"منهاجا@راتعطبنولاوجلالها،وجلوعا@لناسببنلحومها

هذا
ابنعليهاتوبعالروايةوهذهل@مه،عليئحديثمنالمحفو@هو

1/1وأحمد)24(،الحميديأخرجه: 2/2والبخاري4،3 08-

احمد.روايةلفظلا(



الجهللةفيمسائلر@شاو:علل
-

3/1و(1707)902 2 لتساوا)843(،(1317)4/87ومسلم)9922(،8
ئي

في
خزيمةوابنالرسالة،ط.(1334)والعلميةط.(4714)الكبرى""

عيينة.بنسفيانطريقمنبتحقيقي(29الا

لثساوا4(،3يه(1317)4/87مسلموأخرجه:
فيئي

لكرى!ا"

الدستوائي.هنامطريقمنالرسالةط.(4134)والعلميةط.(41)وو

1/1أحمدوأخرجه: الكبرى"فيإوالثسائيئ0(،6لهوالبزار1،2

4لا 14)
(1)

طريقمن(4021)جانوابنالرسالة،ط.(4135)والعلميةط.

يوب.أ

شعبة.طريقمن(61يلاالبزاروأخرجه:

عننجيحأبيابنعنوشعبة(وأيوب،وهثام،يسفيان،أربعتهم:

علىأقومأنب@النبىأمرنيقال.عليئ،عنليلى،أبيابنعنمجاهد،

ولحومهاقال:وأراهوجلالها،بجلودهاأتصدقوأنبدف

الإشاد.علةيخصماوهذاوهم،عباسابنروايةفإنلذا

حدبانسيجدقدماهاالتيالرواياتفيفالناظرالمتنعلةوأما

نكرجا.وإئما@اللهرسولنحرهاالتيالبدنعددذكرفيهلي@د@هعليئ

فقط.المبهمالراويروايةفيالعدد

وهموقد
منئانمرضعفيالراويهذا

أنوفلثالحديث،هذا

علياوأمرالومفلكفيبدن@وستينثلاثانحرإنما@اللهرسولأنالمحفوظ

الباقي.ينحرأن

1(،351)و(3311)حميدبنوعد3/13،3أحمدأخرجه:فقد

لجيحاأليسالكريمسثدالسط@وع:في
ولحيالحلحية.@

الكريمعد"الرسالةط.

صمابه.وهم،وكلاهسالجبح!واب@
نجبح!أبيوالنالكريمبمد"

مصا@رفيكما

لتحريج.ا
معمقرو@اأير@ررايةميجاء

طرقوللحديثالجرربمالكالنوموالكريمعد

كنبرة.أحرى

خزيمة.ابنروايةلفظ



-

يللفمالد@لعللفي@لجامع

4-4/38ومسلم ماجهبنوا)5091(،ودداوأبو1(،47)ي@121(2

فيوالسائي)6703(،و(3074)
ط.(6691)و(1394)و(9114)الكبرى"1

(465)الجارودوابنالرسالة،ط.(6657)و(4125)و(0541)والعلمية

8-5/7والبيهقي4(،0اول@(3943)حبانوابن)964(،و
1و 33-1 3 4

2و بنجعفرطريقمنو.3842
محمد،

عليكانقال:جابر،عنأبيه،عن

كل@اللهرسوذبهقدمالذيالهديفكان@،اللهلرسولبهدياليمنمنقدم

رسرليفنحربدنة،مئةاليمنمنوعلي
عليونحرومتين،ثلاثامنهاي@الله

فيوخعلتبضعة،بدنةكلمقأخذثثمبدن@،فيعيأوأشركوثلاثين،سبحأ

مرقهامنوشربالحمهامنوعلييئث@اللهرسولفأكلوظبختقذيى

2/3شراشها،تحفة"انظر: 4 5-3 4 /3@المهرةإتحاتو")3954(،6

336-337(9413).

@لصحابهامإ
ممط:

ةحالهفينبحثولاعنمينألفلاالصحابيإلىالإسنادانتهىإفا

يقولكأنتضرلاالصحابياسمجهالةنف@لذلكاستثناءثبلاعدوللأتهم

سنادهب@الخطيبوروىجم@(.النبيأصحابمنرجل)قالالتابعي:
عن

الله-عبدلأبيقلت"قال:الأثرم
أحمديعني:

منرجلقالإناحنبل:بن

قال:صحيح؟فالحديث@أالنبيأصحابمنرجل)حدثن@التابعين:

كلهمالصحابةلأنقادحة،كيربالصحابيوالجهالةالصلاح:إابن
عدول!

إلىالئقاتعنالإسنادصحإفا9فال:الحمبدي،عنالبخاري،صروى

(2)

(3)

اللفظ.مذا@ساوالديجدأ،مطولالحديتولفطالنسثيروايةلفظ

.74لا@يا:والتقييدالانظر.وا@1لكفايقا:،ا@

1الحديثهعلمأنلا@مرفة@ 3 2
0

"ةوانظرتجحقيقي.
الحديشاعلومفىتراعد

2للتهانوى: 02-2 03.



الجهالةفيمسائلري@سناك:محلل
-

الرجل(فلكيستملموانحجقمافهو@النبيأصحابمنرجل

منالتحرزينبغيولكن
عنالتابعينعنحة

نعرفلالأنناةالصحابيفلث

عنالتابعيسمح
كثرةأوبالتدلي@التابعيوصفذاف@الصحابي،ذلك

الإسناد.ذلثفيالترقفيجدرفحينئذالارسال

العلم،اهلمنالجماهيرعليهماهرقدمناهماانعلىالتنبيهويجب

الحديثصحةفيقادحأواعتبرهحزم:حطنهابنذلكفيخالفوتد

عنربيعقرلنالقاسمعنالحذاء،خالدروىذلك:مثال@

اللهعبدعناوس،بنعقبة
لانألاقال:اع@اللهلرسأنعمرو:بن

مانةو@لعصابالسرطكانماالعمدشبهالخطاقنيل
في@ربعونالابلمن

نها@ولا@ماابطو

بنوا4(،ه)م@و(4547)ثاودأبوأخرجه:
والنسائي)7262(،جهما

وفي8/14
6ولالعلميةاط.(6996)لهلكبرى"،ا" لرسالة،اط.(96

فيوالطحاوي
"

وفي(49يلاالاثارامشكلشرح
2(،3)كهالأخيار!تحفة"

فيواليهقي
لمزيواالوعي،ط.(15لماولالعلميةاط.ما(72)لمعرفقها9

في
93الكما@هتهذيب9 / زيد.بنحمادطريقمن(9554)51

4ولا(45)ماودداأبووأخرجه: )1106(،حبانوابن8(،5

3/1والدارقطني 0 وهيب.طريقمنالرسالةط.(3170)والعلمية.@3

عنوو@()حماد،كلاهما:
الحذاءخالد

(4)

الاسناد.بهذا

منجمعاخالفاووميب()حمار،الاثنان:فهذان
عنرووهالثقات

خالد

الصحابي.اصمفأبهموا

فيفعيئانأخرجه:بذ
الببهقيطريقهومنبتحقيقي،(1638)المسند@9

في
14)المعرفة!" النقفيطريقمنالوعيط.(98351)والعلميةط.(87

لأيضاح!والتقل!دا(1)
7 .65لمحلى!،/داانظر:(2)4

انسفي.روايةلمظ(3)
الحلية.ط.الدارقطنيالسننشسقطتللأ

فيالسندجاء)م@
النالعيدمشد

"
سحرتجرب

النقني،-أبوبعنالنقمي،أحبرنا"هكذا.



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

131)الرزاقعبدةوأخرحه ط.3/401الدارقطنيطريقهومن2(،7

الثوري.طريقمنالرسالةط.(3171)والعلمية

5/4أحمدوأخرجه: 1 2
إسماعيل.طريقمن

4-8/41لشائياوأخرجه: 2
وفي

لعلميةاط.(6999)لهلكبرى"،ادا

فيوالطحاويالرسالة،ط.(6972)و
"

وفي(4949)لآثار"امكلشرح
المفضل.بنبثرطريقمن(3285)الأخياردا@اتحفة

فيالتائيوأخرجه.
العلميةط.(7001)و(7000)الكبرى""

04)الاثار،مشكل@اكنسرحفيوالطحاويالرسالة،ط.(6973)و وفي(95
زريع.بنيزيدطريقمن(3286)الأخيار()تحفة

منالرسالةط.(6831)والعلميةط.3/201الدارقطنيوأخرجه:

)مقرونين(.زريعبنويزيدالمفضلبنثرطريق

ويزيد(وبثر،و)سماعيل،والوري،الوهاب،)عبدالخمسة:فهؤلاء

خالد،عنرووه
عقبةعنربجعة،بنالقاسمعن

(1)

رجلعنأوس،بن
(2)

من

مصاثو@لحالرحوعرعندالث@فياأيوبس@عارة.بزياثة"الحذاء.حالدعن

أحدلمالتراجم
افتفي،أيوبعىيرويالمجيدعبدبنالومابعبدوموالئقمي

@ما@@
مقح@ةالحارةهذهأنعلىيدلوالديرساطقيللاالحذاءحالدعنيروي

ثي
س@نلاالبيهقيأنأصلآمهولشتالسند

فلمالتافحيطريقمنالحديتمناخرح
السابقةالمسدطعاتفيتوجدلمالرياثةهدهأددلكعلىزدالعملىفتلكينكر
فيولااللاحقة،ولا

@

نمأعلم.وافهب@فحامها،محرالأيرلوممبقطعمماالألأ،
@@

ب
ت@ظاله@.الأميربخطالجارةدوجلتالمخطوطديالنظرعردت

د@ر.فوزيرفعتالدكتورطعةفيالحديتتيت

56)2ك@835الافعيا 31)

دولمالصوابعلىجاءمجرشرب

غيرالتحمقفيوملاصنجر،خطايل@ر
"الطعةهذهعلىنقدوليمقبول،

ونتر..تحريرهاقهيسر

أوسا.بناليتربيريعب@ويزيدالمفصللنثرروايةفيجاء
يصرالذيولكنصحبتميلتوتيصرلاالصحابيإبهامأن@لىالإشارةبدصلا

السنداتصالمدى
بالانقطمعتوحيقريةتامتف@فاالمبهم،والصحابياياسعيلين

أعلمواللهالضحف،مرتةبالبذلكنهف@



الجهالةفيمسثلر@مسناوةملل
-

@لعمد،شبه@لخطاقتيلألا@ن@قال:ك@النبيئأنحدثه:لمج@النبيأصحاب

مانةفيهو@لعصا،@لتوطقنبل
بطونهافييعنيمن@ا@ربعون-الابلمن

ذولاأ

وفي8/14والشائي3/01،4أحمدة
(6997)لهلكبرى!،ا9

عنهيم،طريقمنالرسالةط.(6970)والعلميةط.
خالد،

ب@القاسمعن

صربيعقي
عقمة

خطبقالع@النبيئأضحابصرجلعنأوير،بن

فتحيومجم@التبيئ
@لخطا@لعمدقيلألا@لى"فقال:مكة،

(1)

و@لعصابالتوط

مائةو@لحجر
خلفقه.كتهنعامهابلزلالىثنيةفبها@ربعونالابلمن

ومن
إلىثنية@ربعونو"@لحجر،،"العبارات:زادهثبمأأنيتبينهذا

وهثيمخلفته،كلهنعامهابازل
خمسةالزيادةبهذهخالفأتهإلاثبت،ثقة

زيا@تهقولفيفيتوقفمه،بالحفظأولىوالجماعةالثوري،فيهمالرواةمن

لحينن
ما

فيوالأقربردها،أوقبولهايترجح
لمنهثيملمخالفةردهاةفلث

نه.وأولىبالحفظأوثقهو

عنرويوقد
@خر.بوجهخالد

8/4النسائيفأخرجه: وفي1
العلميةط.(69لثالهالكبر@!،"

عنعدي،أبيابنعنالرسالةط.(6971)و
خالد،

عمبفعنالقاسم،عن

مرسلأ.الئبيئ-ج@هعن

كانو)نفعقبةالإرسال،الأولى:ةعلتانفيهالسندبهذاوالحديث

فيحجرابنقالالصحابفمنلي@أنهإلاصدوقأ،
.(4631)التقريبا"

إ

صحبةإ.لهقال:منوهم

فيالبرعبدابنوقال
الرواية:هذهذكرأنبعد(2793)@االاستيعاب1

لاهذا"
يعفوبالصحابةفييعرفولايصح،

(2)
هذا

عندهم
".

منالمنمت(1)
8/4،1الالمجتى"علىالسسليوحاشيةالرسالةط.الكبرعهالسنن@

فيا@رقع
ط.ال@رعهردالسنندال@جتى"مطموعوفيالحمحادحطاالمسنما:

الحمد".نجهالخطأ@الحل@ية:

عضةرمرأوسبنيعقوبهولالاستيعالمجهسيوحلتهما(2)
انظر.=أوسص



-

ئدلف@ا@العلل@معفيلجا@

جمعافخالفالحديث،هذابإرسالتفزدعديأبيابنأنالثايخة:والعلة

عنرووهالنقاتمن
إليها.يتفتلاشاذةروايتهيجعلماموصولا،خالد

رويوقد
الوجه:هذاغيرمنالحديطهذا

اللهعبدعنربيعقطبنالقاسمعنأيوب،عنسعبففرواه
عمروبن

ص

2/1أحمد 6 4
1و فيوالبخاري6،6

"

2الكبير@6/الاريخ 2 7

(02 8/4والنسائي)7262(،ماجهوابن0(،9 0

6فىلهلأالكبرى"،وفي 99)

الآنار"منكللاشرحفيوالطحاويالرسالة،.@(6967)والعلميةط.
4للا وفي(94

3/0والدارقطني)2823(،الأخياراتحفة" العلميةط.31

لة.لرساا0ط(3169)و

لهيصغلمربيحةبنوالقاسمفيه،أيوبلاضطرابةضعيفإسنادهذا

اللهعبدمنسمع
فيزرعةأبوقالعمرو،بن

قال)148(:إ"التحصيلتحفة9

فيالحقعبد
لالأ:أحكامه@ا

يصح
له

اللهعبدمنسماع
عمرو،.بن

يثيهت،النبيئعنربيعة،بنالقاسمعنرواهمافيهأيوباضطرابومن

لساا
4-8/04لي 1

وفي
لعلميةا0@(6995)لهلكبرى@،ا"

فيوالطحاويالرسالة،ط.(69)ورو
"

فيو(4947)لانار!امشكلشرح
ثبه(3283)الأخيار()تحفة

التقرسه9فىالحافظترجمهربيعةبنفالقاسم
الئالة،منوجعله(5457)

التابحينمنالوسطىالطبقةوهي

قدأيوبأنإلا
عندالطويلحميدتابعهتوبع،

8/4النسائي 2
وفي

لاالمنابعةوهذهالرسالةط.(6947)والعلميةط.(0370)لهالكبرىلأ،"

منتصحح
مرسل.أتهالطريقهذاعلةلأنشاثالروايةهذه

=

1الكما@ادتهديب 93 / 2الكبيرهالاريخو@4(،هلاه5 2 7 / 6(02 9

راجعدالتقريبماكالهفيححرابنالحافظمصطلحاتلمعرفةالرسعوللمزيدص(1)
كابي

4-27الأوهام!:منالتقربتحريرتضمهلماالايهامكف"



الجهالةفيمسانلر@ناكعلل
-

رويوقد
عيرمنالحديطهذا

الوجه.هذا

عمر.ابنعنربيعة،بنالقاسمعنحدعان،بنزيدبنعليفرواه

فيالثافعيأخرجه:
8"الأمدا / 1وه6 0

1الوفاء7/ط.وفي /7و9

5 وفي72
وفي(637)لمأثورظالسننلأا

منوبتحقيقي،(6371)لهالمسندلما،@ا

8/4البيهفيطريقه 1ولاالعلميةط.(4870)له"،لاالمعرفةوفي4 5 81)@.

.(2536)لبغويوالوعي،ا

211@لرزا@اعدوأخرجه: 7 شيبةأبيبنوا7(،20)لحميديوا@@2

(152 5لاثاودوأبو3،6و2/11وأحمد1(،7 )8262(،ماجهوابن4(،4

لنساوا
8/4ئي وفي2

ط.(6975)ولعلميةاط.(0270)لهدا،الكبرى"

(3172)والعلميةط.3/401والدارقطني)5765(،يعلىوآبوالرسالة،

بنالقاسمعنجدعان،بنزيدبنعليعنطرقمنالرسالةط.(3173)و

عمر.ابنعنربيعف

القطانابنقالجدعان.بنزيدبنعليلضعفثضعيفإسنادوهذا

والإيهامالوهم@ابيانفي
5/4دا 1 @افأما:(2576)0

اللهعبدروايةمن
عمربن

فيالجوزيابنونقل"،جدعانبنزيدبنعليلضعفصحيحا،يكونفلا

عنونقلضعفمععيينةابنأن(2373)"والمتروكينالضعفاء9
زيدبنحماد

فيه:قالأته
عهوقال"،اختلطأنهشعبةوذكرالأخبار،يقلبكان9

بنيحيى

أبيابرونقل"،القويبذادلي@":(472)الدارميبروايةتاريخهفيمعين

فيحاتم
9

والتعديلالجرح
"6/2 4 كان"فيه:قالأتهسعبةعن(1021)0

@يه:قالأنهأحمدالامامعنونقلرفاعا"
عنهروىبالقوي،هولي@@

جمه،يحتجولاحديث@يكتببقوي،بى"فيه:قالأنهأبيهعنونقلالناسا،

."بالقو@ل@"يخه:قالأنه@رعةابيعنوقل

@يالزرك@قال
يرمعأي:":2/59@الكشا

قولأ".الغيرسيرويهما

ته:
يخهالكلامكنرمماوهذاكير،علىراللامالأل@دخولالزركيكلامودي

جوازهوالصحيح



-

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

ومع
علتي@:حديثهفيفإنعليضعف

منرجلعنرووهالثقالصالرواةمنجمعأخالفأنهالأولى:

هذافنسبجدعانابنوتفزدعمرو،بناللهعبدعنأوبئ،الثبيئأصحاب

الثقات.لحخالفتهمنكرةروايتهحعلماعمر،لابنالحديط

فياضطربقدجدعادابنأن@لثانية:و@لعلة
عنفرواهالحديث،هذا

عنالسدوسي،يعقوبعنورواهسبق،كماعمر،ابنعنربيعفبنالقاسم

ابن

فيحاتمأبيابن
1لا"العلل" 38).

ال@هعبدعنالسدوسي،يعقوبعنورواه
عمرو.بن

فيحاتمابيابنةأخرجه
1لالماالعلل" 3/1والدارقطني8(،3 0 ط.3

3ولاالعلمية حمادعنهارون،بنيزيدطريقمنالرسالةط.(16
سلمتيبن

اللهعبدعنالسدوسي،يعقوبعنجدعان،بنزيدبنعليعن
عمرو.بن

علىشيثأ،جدعانابنحدبثمنتقويولاضعيفة،كلهاالطرقوهذه

1لا"لأالعللفيحاتمأبيابننقلفقدالضعففيمتفاوتةأنها نفلهعقب(38

"قال:أنهزرعةأبيعنجدعانابنلروايات
أصع؟ربيعةبنالقاسمحديث

زرعةأبيقصدإنبلالقاسم،روايةتصحيحعلىيؤخذلاالكلامهذاولكن

خطأأقلالفاسمروايةأن
أعلم.واللهالروايات،بقبةمن

الذيهارون-بنيزيدأنالقاسملطريقزرعةأبيترجيحسببولعل
حمادعنالحديثهذاروى

سلمة،بن
قدجدعان-بنزيدبنعليعن

أسدتابعهتوبع،
)9831(،لمالأالعللفيحاتمأبيابنفكرهفبماموسىبن

أعلموالله

فيالبخاريعنهقالهذاوأسد
"

3الكبير!التاريخ 9 / 1(1645):

(1)
حمادأنوموتخرسبعلىرقفت3

سلمةلن
د،قبنعليفيالاسأنبتمن

ا/الرمذصهعلللثرحانطر.الروايات.لفهعلىالترجحقراشصرواتهقكون
1 2 ممام.ط.وا/414عرط.8



الجهالهفىمسئلر@مناوة@للى
-

1/0"الكمال@اتهذي@فيالمزيونقلالحديث،،مشهور" عن(393)72

دكرحاتمأبيابنأنإلاروايته،يقويماوهذائققه،"فيه:قالأنهالنسائي

نقريبأ.سنة(215)وفاتيهماوبينالتعليق،بصيغةالروايةهذه

معلولة.الحديثهذاطرقجميعتكونهذافعلى

6/2الأشرات!تحفة"ةانظر 61(19 4/33الراية!نصبو"لمه،1 1

3و 8/53الميراالدرو"5،6 5يلا4/83المسند"أطرافولا5-03،6 3،)4

4/4الحبير"التلخيصو" 4/7وا(كلأ)ا7 1يلا0 /9االمهرقاإتحاتوا9(،6

4 4 و(12013)8
6 1 1 / 9(46

المبتاع:الر@هيالئالث:

لغة:الدعة
لاابتدأتهإذاوفعلأقولااليءوبدعتوابتدع.بدعمن

تعالى:قالأولأ،يكونالدياليءوالبأع:والبديعسابقمثالعلى

أرسل.منأولكنتماأي:(9الأحقات:1ألرسل،يتكاشكثمما@قل

بعدالديئفيالحدثالباء-بكسرالبدعة-الفيروزآباثي:إوقال

والأعمالالاالأهواءمنعح@هالنبيبعداستحدثماأوالإكمال،

لما
الدينفيطريقةالبدعة"بقوله:الثاطبيعرفهافقدالاصطلاح:ى

بالطريقةيقصدماعليهابالسلوكيقصدالرعيقعتضاهيمخترعة

1الرعة
0 0

حجر:ابنالحافظوقال
فتكونالسنةمقابلفيالشرعفيوتطلق"

مذموضه

"بقوله:وعرفها

هي
النبيعنالمعروفخلافعلىحدثما،اعتقاد

"شبهةبنوعبلبمعاندةلاوسلموصحسهوعلى@لهعليهاللهصلى

@

لمدع(.ممالةالر@راللساناللعق@،مقايرمعجم

3الاعتصام(3))بدع(.مانالمحبطاالالقاميس 6 /1.

4/13الاريالقح .68الموا:لزهة)5(ا.(1302)عف2



-

ث@لفعالد@لعللفي@لجلمع

"بقوله:السخاويوعرفها

هي
فيئملمتقدممثالغيرعلىأحدثما

المعروفخلاتهوممابالمذمومشرعأخصتولكنهاوالمذموم..المحمود

يث@مهالبيعن

أحدلأنةبهاالعملعنوتوقفالنبويةالأحاديثمنكثيرأعلتوقد

قسمأجعلتالتيالأسبابأحدفالابتدلمبتدعا.كانرواتها
لاالعلماءمن

الأحاثيث.بعضيقبون

لبدعة:@@قسام

أهليذكرهاالتيالباعأنبيانمنبدلاالبدع،تقسيمفيالخوضفبل

أبرابفيالإضافيةالبدعلاالعقدية،البدعبها:يقصدونوالتعدي@الجرح

فيالبدعأولوهيالخوارج:بدعةإلى:جملتهاتعودالبدعواصولالفروع.

أبيبنعليالمؤمنينأميرعلىوخرجواالطاعةعصاشقواحينالإسلام،
وهموالقدرية:@ه..،لبطا

لذينالرافضة:واالقدر..،بنفيلقائلونا

بيته..،وأهلعليفيويغالونيكفرونهم،أووعئمانوعمربكرأبايبغضون

لإيماناإنيقولون:الذينوالمرجئة:بيته،وأهلعليأيبغضونمنوالناصبة:

أفيوالجهمية:ينفص..،ولابزيدلافهواللسان@)قرارالفلباعتقاد
والواقفة:القران..،خلقواعتقادتعالىاللهصفاتنفيفيصفوانبنجهم

0مخلوق.غيرولامخلوق،هونقوللافقالوا:القرآنفيتوقفواالذين 0

ممنيكونأنإمابهافالموصوتالبدعة:دوأماحجر:ابنالحافظقال

قواعدمنعليهمتفقأالتكفيريكونأنبدلابهافالمكفريفمتمق،أوبهايكفر

جميع
عليفيالإلهيةحلولبعضهمدعوىمنالروافضكلاةفيكماالأئمة،

ولي@ذلك،غيرأوالقيامة،يومقبلالدنياإلىبرحوعهالإيمانأوغيره،أو

الخوارجكبدعبهاوالمف@قالبتة،شيءهؤلاءحديطمنالصحيحفي
المخالفينالطوانفمنهؤلاءوغيرالغلو،فلكيغلونلاالذينوالروافض

3المجشا@ننحلا( 5 6 / 2والملمبةط.1 2 0 /2-2 2 الحفبر.15

3الحديشاعلوملتحريرينظر(2) 9 6 /1-397.



الجهالةفيمساكلري@سناومحلل

اختلففقدسائغ،ظاهرهتأويلإلىمستندلكئهظاهرأخلافأالسنةلأصول

السنةأهل
منحديسقبولفي

الكذب،منبالتحرزمعروفاكانإفاسبيلههذا

يقبلفقيل:والعبادفبالديانةموصوفأالمروعة،خوارممنبالسلامةمشهورأ

مطلقأإبردوقيل:مطلقأ

المديني:بنعليالإماموقال
"

أحدأتنقصمن
أصحابمن

حتىمبتدعفهومساوففكرأومنهكانلحدثأبغضهأو@اللهرسول

سليمأ@الهمقلبهفبكونجمبعأةعلبهمينرحم

وحديثه:@لمبتاخحكم

مباحثه.أخطرمنوهووالتعديعالجرحعلمفييدخلالمبحثهذا

@إتمامروياته،وعنالراويضبطعنخارجةأمورأالراويفييدخلكونه

فييبحث
بعضمارباختلفتفقدلذابه.اللهيدينوماالراوييعتقدهما

نتيالحقيدةأمرربعضفيالاختلافوهذاالعقيدففيأمررفيالرواة
أنعنه

العقاثد:فيالمخالفة"العيد:دقيقابنيقولذلثوفيبعضا،بعضهميكفر

عصبيةوأوجبتتبديه@،أولبحضبعضهمالناستكفيرأوجبتنهاف@

منولأالله،إلىبهويتقربونبه،يتدينونثيأاعمدوها
بالتكفير،الطعننلث

تقرروالذيالمتقدمين،منالمتوسطةالطبقةفيكثيرأموجودوهذاالتديع،أو

حجر:ابنالحافظوقالالروايهفيالمذابتعتبرلاعندنا
@

المعلوممن

ذلافيالتحريفبنبغيكفرتص@ربمامخالفها،فولتردفرفةكلأن

عليهمجمعأجحدمنفكل..)فقال:البقاعيبينهافقدالمكفراتوأما

العلمومعنىلا،أونصفيهكانسواءكفر،بالضرورةالديئمنمعلومأ

فييثتركالتيالظاهرةالإسلامأمورمنالمعلومذلكيكونأنبالضرورة:

السرب@مدي(1)
5 4 9

(2)

أش@رلمح@
-(755)للحلالدالشتاوالظر:3(،الهعقبا/السقهأهلاعتقادأصول

(3)"

الاقتراح
2ة" 91-2 92.

6الويقهانكت@انظر:يلأ / شحقيقي.ى1



=

يالفالالد@لعللفي@لجامع

والزناإالخمروتحريموالحجوالزكاةكالصلاةوالعوامالخواصمعرفتها

الاتفاقالنوويالإمامنقلالجمهور،عندروايتهتقبللابدعتهفالمكفر

الحافظذلثفيعليهاعترضفقدالإجماع،نقلعلىيوافقلملكنهنلكعلى

الكذبحرمةاعتقدإنقوم-عندتقبل-بأنهاونقلا:والشوطيحجرابن

كبيرااختلافأفلكفيالعلماءاختلففقدببدعتهمكفرأيكنلمإذاأما

منها:أقوالعلى

مطلقآروايتهردالأول:@لقول
وعدم

عزاهالقولوهذابهالاحتجاجا

لمالكالسيوطي

فيالكذبيستحلممنيكنلمإذاالمبتدعروابةتقبل@لثاني:@لقول

بدعتهإلىثاعيةأكانسواءوافقهلمنبالز@رالشهادةيستحلولامذهبه،نصرة

اثقاليكنلمأم
منالخطابيةإلاالأهواءأهلشهان@اوتقبلدعي:

لموافقيهمبالزورالشهاثةيرونلائهمثالرافضة
"

تقبللمبدعتهإلى@اعيةالمبتدعكانإنفلك:فصلوا@لثالث:@لقول

غيرروايةاشتملتإنزاد:منومنهمقبلت،داعيةيكنلموإنروايتم@

لم@)نتقبل،فلاظاهرأويحسنها،ويزينهابدعته،يثبدماعلىالداعبة
قبلتتنشمل

7الو@يقه@النكت / ى1
شحممي.

1/3الدرسهمعاالمطبوعالالتقريبهالظر: 24.

1/3ويالرااولتدر@@3ةل@االهزمةلظر:ا 24.

1للحاع:الحديشاعلومدمعرفةانظر: 3 حرم،ابنط.(337)وقبيلالعلميةط.5

1-12"الكفايته.و" 02الحدي@هعدمأن@ل@ودمحرفة2،5 28-2 2 9
بتحقيقي،

و6،7لرويا:السهلار@09،5لخلاعتهوالا
1/4لتمكيل!ا1 ئحرحوهبحدما،وما4

لم@2،ا/السنقه
5الترمذياعللودترح 3 / ط1

ممام،طوا/653عتر
1ا-لملأاسديظ.علوماختصارر@ 6 9

1/3ة!واد@ةالصصحوإ@لخقيقي 2 9

1للسماحي:الحديشاالمنهحو"@تحقيقي! 43.

انظر
"

1/3الرالياالتدرلب السابقة.المصا@وللا(.24

"انطر.لثأا.@الكفايقه:.2
ممه.النظر،:نزمة



الجهالةفيمساللةريالسنا،محلل

منالحديثأهلبينولي@"ةحبانابنوقال
الصدوقأنخلافأثمتنا

جائز،بأخبارهالاحتججأنإليها-يدعويكنولمبدعة-فيهكانبذاالمتقن

فيحجرابنالحافظوتعقبهبأخبارماالاحتجاجسقطبدعتهإلىدعاذاف@

قبولعلىالاتفاقفادعىحبانابنوأعرب"فقال:ذلكعلىالاتفاقدعواه

ىروإنإلاالداعية،غبرقبولعلىالأكنرلعمتفصبل.غيرمنالداعيةغير

المختارلماالمذهبعلىفيردةبدعتهيقويما

بحسبالتفريق@لرابع:@لقول
وبحسبنفسها،فيوخفتهاالبدعشدة

الراويرميإذاذلدومنصاحبهاإلىبالنسبةعدمهأوفيهاالغلو

فيالمرخةاحتملوا"فقال:حديثاأحمدالإمامقبلفقدالقدر،أوبالإرجاء

إذا@قال:القدري؟عنيكتلأحمد:قلتألو@اود:وقالالحديش@

إفاالمرجئعنيحدثاللهعبدأبووكان:(6)المروذيوقالداعيآإيكن

دا@بكنلم

لماالراويلحديتمسقطاجرحاالبدعةاعتبارعدم@لخاص:@لقول

والسلامةوالصدق،والإتقان،بالحفظ،العبرةو)نماالتأويل،منعليهتقوم

والكذبالفسقمن

1-14"/6النقاتأ" روالطر":دزهة"(2).41

5انظر:

(136)ثاود"أليلمقالاترو(.3ماا/الحليشهتحرير@م

.(135)دار@هأليلمزالات

5الترسدى"عللدثرحلير@ابنالحافظالصقمدانقل 5 / وا/853عترط1

الطبقيى.ديووقعهمام،ط.
أثتماصهابهتصحي@،ومربراي،المر@زي!@

لنأحمدلكرأبووهرأعلاه،
مصموتصراءاليمبمتحالمرودي-الححعبنمحمد

أصحابأجلكانالرود،مروبلىلشةمححمة-ماللعلماساكةوواومندة

توليأحمد،الامام
لةتتحر@ماوكئيرأمأ،275)سنة

@لى.المطرعاتلي

وهربالزاي،الالمز@ري
ومزبل@لالزاي-أعيالأحيرة-النشة@مماحطأ،

2لأنساس@4/اانظر@الحطمى.مررويرمجان،اث 7 و6
2 رالمعجم7،8

اللداد

2 ، 3 / 373النلاءاأعلام@سير4 / 11.

.(213)المررفيروايةالرجالهومعرفةلعلل@ا

الظر:
@

4الحلبشهعلرمتحرير 0 3 القول=بريدحلأنيمكنالقولهداأنعلى1،/



-
ا

يللف@لئد@لعللفيالجامع

ذلكهبيثيد@ممالكونهار@ويهرو@يةفردواالنقادأعلهومما@

مع@لر@هي
عنحنيفة،أبوروىماالثقات:مخالفته

علقمة
عنمرثد،بن

اللهعبدفإذاالمسجددخلتقال:يعمر،بنيحيى
جالمس،عمربن

اباياله:فقلتمعه،فجلسناإليه،بناانطلقلصاحبي:فقلت

فيمنقلمثأناالرحمنعبد
قدر،لايقولون:قوماونلقىالأرضين،هذه

اللهعبدأنفأخبرهماتهمفقال:ا،شديىغضبافغضب
منهمعمربن

بري
ئمعليه،لجاهدتهمأعواناأجدولومرالب،ثلاثبرا:منيانهمد4،
دخلإذأصحابهمنأناسفيعجروالنبيعندأنابياقال:يحدثناأثأ

شاثعليه
الهيئة،حسنالثياب،حسنالريح،طيبالوجه،حسن

ثثموردثنا،السلاميك@روالنبيئفردقال:الله،نبيياعليكالسلامفقال:
@انعمقال:الله؟رسولياقال:

فدنا@ا
بركبةركبتهألصقحتى

وكتبه،ومحئكته،بالثه،الابمان@اقال:لإيمان؟اماقال:ننم@،النبي

منوشرهخيرهو@لقدرصرسله،
قوله:منفعجبناصدقت،قال:اا،@

صدقت،
ماقال:نميعلئم،كأنهإياهتوقيرهمع

قال:الإسلام؟شرائع

@ا

منوالافتسالرمضان،وصوم@لبيت،وحجالزكاة،و)يتاء@لصلاة،)قام

الإحسان؟ماقال:صدقت،قوله:منفعجبناصدقت،قال:الجنابقا

متىقال:ير@ئ@،نهف@تر@صتكنلمفإنتر@ر،كأثكلتهتعملأن"قال:

ثثمصدقت،قال:"السائلمنبأعلمعنها@ما@لمسؤول@قال:الساعة؟

بينوهوفطلبناهقال:بالرجل،@اعليئجم@:اللهرسولفقالفانطلق،قام

التقمتهفكانماأظهرنا،
(1)

فأخبرناشيئأ،رأيناولاوجدناه،فماالارضق،

=

وغيرهمأطلقبعضهم@تبضيان،وتصام)يضاح،لقلاثةاثيىجعلاهمالاسماالناني،
نا@مثلليرالأصفصل،

فيوالوسعبالتفصيلالكنبمنافيحريخاوقدواسع.
أعلم.واللهالتنظير،ذكر

ال@طوع.في(1)



الجهالةفيصسئللال@سناوةعلل

فيجاءنيمادينكم،معالملبعلمكمأناكمجبربل@مذا@فقال:كيهم،النبي

@لصورما(.هذهفيإلا@ليومفيها،وأنا@حرتإلاصوفئ

1مسده:فيحنيفةأبوةأخرجه 5 نعيم(.أبيلوواية2
ما@@قوله:وهيمنكرة،عبارةفيهانإلامئهور،صحيححديثهذا

الإسلامشرائع
مسلئمحملوقدشيء،فيالحديثمنليستالعبارةوهذهلأ

في
7التمييز":1 زيادة@افهذهفقال:العبارة،هذهاخلاقفيحنيفةأبيعلى5

هذاروايةفيالحرف-هذاأدخلو)تمابسبجل،الحروفمنليستمختلقة،

شرنمةالحديث-
(1)

بنالئعمانضربملالحرففيزيادة
بنوسعيدئالت

فيقولهفيتصويبأبذلكأرادواو)تمانحوهما،الإرجاءيجاريومنسنان،

إلاالحقوعنوهنأ،إلاقولهميزدلمماذلكالإرجاء،وتقعيدالإيمان،

قلناماعلىوالدلي@العلم،بأهلكفىماالأخبارروايةفيزادواإذبعدا،
من

فيالزيادةإدخالهم
عنروياهوسفيانالساثببنعطاءأنالخبرهذا

علقمة

مثل:بعد،الناسروايةفلكوعلىالإسلام؟مااللهرسولياقال:فقالا:

وغيرهمحسن،بنوحسينوعثمان،ومحارب،وكهمس،ومطر،سليمان،

من
مامحمدياقال:@جبريلأنروايتهفييحكيكلهمةالحفاظ

شرائعمايقل.ولملاسملام؟ا
المرجثةروتكمالإسلام؟ا

روادأبيب@العزيزعبدتابعهالعبارةهذهعلىحنيفةأبوتوبعقلت:
(2"

8لأالضعفاء@افيالعقيليعند فينعيموأبي9،-3/
8/2الأولياطحلية" 0،2

العزيزعبدلأنبثيء.حنيفةأبيروايةتقؤيولاتنفع،لاالمتابعةهذهأنةإلا

علىدارتثارتاينماالعبارةهذه@إنحالكلوعلىبالإرجاء،معروف

جئص

القيل.العر@.كلامفيالنرفمة(1)

ى.9للأالالتقريب@وممربماعابدصدوقوهو.(2)

ديححرالنعنهقالالعزيروعبدآعلا@موكمالهاسلمرماهحنيمةفألو(3)

ى.697)عش@ألو@اودعهقالرعلقعةحاعه،بابالرمي0(4"9للأ@التقريسه



=

@لفعالد@@لعللفي@لجامعى

هذا":(4697)عقبداودابوفقالتوهينها،إلىالعلماءن@بوقد

فيالعقيليوقالالمرجئقا،حديث
لروايةتخريجهعقب3/9الضعفاء!@

حنيفة،ابواللفظةهذهعلىوتابعهالإسلام،شرائعقال:داهكذاالعزيز:عبد

علقمةوكانمرجئة،وهؤلاءالضحاكبنوجراح
الإرجاط.إلىيذهبمرثدبن

معالمطبوعةحاثيتهفيالقيمابنسقلهفيماأيضأوقال
"

سننمختصر

4/2@اود"ابي تقبلإ،فلاالأئمةالثقاتعنبهاتفردمرجئزيدةوهذه":95

فيرجبابنوقال
9

والحكمالعلومجامع
"1/1 6 1

اللفظةلأوهذهبتحقيقي:

تصحلم
منهمونقاله،الحديثأئمةعند

بنومسلمالرازي،زرعةأبوة

."وغيرهمالعقيليجعفروأبوالحجاج،

خطاعلىيدلوما
قدالحديثأنالعبارفبهذهقالمن

عنروي

علقمة
عنهفجعلوهالعبارة،هذهفيهتذكرفلماخرسنادب@مرثدبن

عن

فرواه:يحمربنيحىعنبريدة،بنسليمان

1/5أحمدعندالثوريسفيان 2
و

5،3
والمروزي)7964(،@اودوابي

في
9

علقمةعن(369)و(368)"الصلاةقدرتعظيم
بنسليمانعنمرئد،بن

ماةابلفظمرفوعأعمرابنعنيعمر،بنيحىعنبريدة،
الإسلام

رويوقد
هذهفيهتذكرفلمبريدةبنسليمانطريقغيرمنالحديثهذا

الربيعبنالركينفرواه:أيضاالعبارة
(1)

الصلاظقدر@قعظيمفيالمروزيعند

فيوالشائي7(،03)
25)والعلميةط.ه(لم@3)الكبرىأ1 الرسالة.ط.(85

جدعانبنزيدبنوعلي
(2)

1أحمدعد 0 7 فيوالمرصزي2،/
9

تعظيم
ك@(.)االصلاقاقدر

صويدبنو)سحاق
(3)

1أحمدعند 0 7 قدرتعظيمفيإوالمروزي2،/

.(372)"الصلاة

.(1956)سالتقرا"ال@ققهوهو:(1)

.(4كلا4)يسهلتقرا"ضحيسهوهو.!(2)

"للصافيهتكلمدوقل@وهو.(3)

)8،3(.التقريبه



الجهالةفيمساثلريالمناوعلل
-

ابنعنيعمر،بنيحيىعنو)سحاظوعلي،)الركين،ئلاثتهم:

به.عمر،

@االصلاةقدر@اتعطيمليالمروزيعندفرواهالخراسانيعطاءوخالفهم

ولمفذكرهالنبيإلىرجلجاءقال:يعمر،سيحيىعن(373)

مرسل.إسنادوهذاعمر،ابنيهيذكر

رويوقد
العبارة.نجهتذكرفلميحىطريقعيرمنالحديثهذا

@ثاربنمحاربفرواه
(1)

.(374)داالصلاةقدرداتعظيمفيالمروزيعند

الملكعبدورواه
بن

اللهعبدحدثناقال:الجمحيقدامة
ثيخاربن

(2)

فيالمر@زيعند
"

.(37ويلا(375)لاالصلاةقدرتعظيم

آحديذكرولمعمرابنعناش@وعبد)محاربكلاهما:
منهم

تلك

لعباا

"عبارة:أنيتضحتقدم

الإسلامشرائع
منوليستصحيحةليستدا

شيء.فيالحديط

3/975المسندلأأطراتو@ا7(،021)5/812لمالأشراتاتحفة"ةوانظر

و)0505(،
الجامعالحسند9

"1 1 / 11 7لا2 16).

@هح@هع@هع

وهو:(1)
.(6492)التقرسا"ارا@بمامنقة@

(3300)التقريبااثققاوهو:.(2)



-

ث@لفالالدالعللفي@لجامع

ص

@لمجلد@الولموضوعاتفهرس

@لموضوع

@لمؤلفمفدمةء

@تطبري@لقم-

لغةالعلةنعربف

اصطلاحاالعلةنعربف

بحلةالمصابالحدبتعلىبطلقالذيالاصطحح

بينهماوالفرقالخاصوالمعنىالعامالسعى

العللعلمتعريف

العللعلمأهسبة

صومو
عه

وأئسته

صعوبته

الفنهذافيلمصنفات

والمفقودةالمخطوطةالفديمةالمصنفاتةلأولاالفم

الصطوعةالفدي@ةالمصنماتالناني.الفسم

الحدينةالمصنماتالنالت:الفسم

مصنماتالرابع.القسم
هي

السعلةللاحا@يتمظان

وقوعأسباب
العلة.

النريالضحفا-
الضبطحفة-2

خلاطلاا-3

والتحريفالتصحيف-4

الصرانتقال-5



الأولالمجلدموضوعتفهرسل@منافى:محلل

@لوضوع

الجادة..سلود-6

اليوخعلىالإدخال-7
التلقبى-8

ع!لاعتمادوالحفطهالراويوثوقشدة-9

لنورعوالنوفيا1
بالمعىصرواينهالحديتاختصار-11

الدلي@-12
لتفردا-13

الشيوخدي@الجمع-14
1 )المذاكرة(الحديتنحملكيفة-5

الصحبةقصر-16

المتونوتقار@الأسايدتثابه-17

العلةكفطرائق

العلةمعرفةفيالمحذنينفامج

لتأخرونوالتقدموناا-
والمغاربةالمثارقة-2

والاعلالالترجيحفينبهايحيئوقواعدقراثن

العلةبهتزولما

العللفيايألفمناهج

المعللنفافة
@لفسم-

لجسنادعلل

لغةالندتعريف

اصطلاحاال@دتعريف

الاشادهمية(

@لانقطمع@ثناتعللأنولمن@لاولء@لنوع
التعيتىا-

الواسعبساهلارسالا-2

الظامرالانقطعالأول:المعنى

=

@لصفحة

1

7

1 7



-

@ل@وضوع

ئديللفال@@لعلل@لجامعفي

طامرأيخهالانقطاعكادمامثال
شال

تخرثال

الانيالمعنى
"

الديى
لإسناداتدلبىلأول:ا

الضعماءيهمما@ل@

المةفيهدل@مما
الصعفاءعن

عنصةتقل
مخصوصينرواةفي

قد
الحديثفيآخطأضعيماويسقطيعس

آخرمنال
أخرىعللونحصلواسطةويسقطالمدل@يعنصقد

ليهشائكةأمورمعالإسنادتديىأعلومما

التوخآوالأسماءتدل@مسالثاني:
شيخهاصمفيموهالشيوحالراوييدلحتد

@خرمنال

آخرمنال
التسوبةتدلي@ةالثالت
قد

بالرضععليهويحكمحديتأالتسويةبتدلىاستهرمنيروي
وشدوذإيسادوتدلي@تسويةتدلي@حديتلييكونقد

احرمنال

قد
فبه...فيخطئحديناالقببحلالدليىاشنهرسيروي

العطصتدلبسالرابع.

لفطعام@.لخاا
حذفتديىالا@س:

صيعالابم:
ا

تدليسالامن.

به..-...-....عرتمنوحكمالتدلي@حكم

الحديثحكم

الإرسالالثالث:المعنى

الحفيلإرسالا@طرق

1 9

1 9



الأولالمجلدموضوتفهرسر@شاو@لل

@ل@وضوع

-

@لصفحة

الخفيالمرسلمنال
آحرضال

الحاصلالمعنىالإرسالالرابعالمعى

يصحولمموعولأوجاءبالإرسالأعلمما

لاوطرقمنمرسلاويروىيصح،ولامسندأالحديتبروىوقد

لنكارنهبصح

مما
أحطأوقدببطلانه@هدومتهمرسلاروي

لاموصوفرواهصمصهم

المرسلالحديثحكم
المعضل-3

الراويسماعفيالاختلاف-4

الاخلا@يهحصلماوثال
شيحه--منالراويسمعدي

شخه@نالراويسساعفيالنقاديختلفماوكتيرأ

فيلاخلا@ا
@

مخصوصسع

اختلفمامثال
دي

سماعه

@خر..ضال

@ندنوع@،
در@هي@تضعيفبب@لاعحلاتالا@عدلانول@منني

في@لطعنبب@لسند@محلالأول:@لمبحث
@لر@يمعد@لة

بهاتهامهأوالراويكدبالأول:

بينكيةأواسمهلاستراكالراويعينتعيينفيالنقاديحتلفوقد
تقة

وشهم

سهمأكودهأوالراويجهالةالثاني:

الراويجهالةا-
لةلحهااأسا@

الحالومجهولالعيىمجهولروايةحكم

الجهالةفيمسائل

الحينمجهولعلىأمثلة

ديهوأخطأالمجهولرواهماثال

@خر.منال

تخرفال
1 0 0

00....

اخر...مثال

اخر..........مثال

2 9

3 2
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-

@للفالائد@لعللفيالجامع

@حر@نال

آحرثال
تد

مها@لتركمجهولراوالحديتيروي

مع
الأمرفيختلطلقة

تخر..ثال

احرمثال

آخرشال
الحالمحهولعلىأمنلة

فترتيهاأمورالحالمحهولروايةتحفتد

النكارةأسمعل!وأطلقرأويهلحهالةأعلمما

اخرمنال

آخرنال
@خرثال

لراوياإبهام-2
حكمه

الإبهامعلىلونيق
عهوالكفالمحهمالراويتعجي@طرق

الإبهامعلىأمنلة
الحبرعلةموويكونغرب،بحديثالم@همياتيماكتيرأ
الصحيحةالأحاثيثلمخالفتهمنكرامتنهوكانالمحهمرواهمما
قد

الحلةتلكوتكونبهمراوالحديثيروي
الحديثفيالرئيسةهي

خطأالتصريحويكونالمبهمالراويلاسمالتصريحيأتيقد

راوطرتهبعضفيفيهويزادشصل،إشاديأتيقد

الخطأمظنةوالضعيفلصعفهم،غالباتيوخهميهمرنالرواة

الصحابيإلهام
فلكمثال

الراويالالت:

الدعةأقسام

وحدينهالمبتدعحكم

راويهمدهبيشيدممالكونهفردوهالنقادأعلهمما

@لمجلد@لاولموضوعاتنهرس*

1 1

ا@

@اا@ااأااا@أ@اأ
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هننهبخ@حبمننهبخ@بخ@5@بخنخصهبختنبخخص5-.@@ننبخ@شس@بخ@هبخ@خيه@ننك@نخعه@ت@هح@@
لأبهل!
اؤنلأ

ه@

يهابهل!
ا)نلأ

ه@

بهابهل!
اؤنذ

ه@

بهل!@

بهل!
لاا
5

بهل!@

5

بهابر؟
اا
5

بهل!@
قافاا

بل!ي
فلأفئ

ءه
هابهل!

اؤ:
بهل!؟
ززلاا

بابل!

ل!

للأ

ل!
أن@كال
ه.

يهلألل!
انافي
ه.

ل!يهل!
1نهفانا

@خخع.بخبنن.يخع@كنن.خنن.ل@.بخجع.--.بخننه@منن.بخخعه@ننه@مخع.@

آلحا@

لؤإئك!لمخائل@و(!أ
كا-



@تجع.@يخه.@يخع.بخبخع.يخع.حع.@تجع.بخ.ثخع.@نر.@ثمني@.@ح@@

لأثل!
5نا5

ق@ةالبرييرللزربنلمجميعىللمجووى@فئ
وأ"قناءلاصر

كل!

الأولمصالطئعةتنه 0 5

قل!
2 3 قؤت@لأ@1

بهل!بهل!

قنه
0

يهل!يهل!
فدفنه

للأه
4محموطةالطعحقوقف@ 3 1 @ال@مدانحرعانيمحح،لاأ@6

دتمة

صشكليءمه؟أوأي-كلأ
أيليوسحهوحمطهل(الأت

ر!الكدأونرحمنهاشرححسبمكىاوإلكروكيمبكاصبكيلطام@الغ
الاشرصمقبثدحطىعلىى@ردالحصولأصلعهايبلى

يهل!قيه@-

بهيماقل!
:

ه

بهيما@يمقته
ه-"

للأبهل!
ثاتهنةذسئظ

ه@

حارابفالجوزولثلآ
بهل!

لم6لللشزو)تؤرلينيهل!
فذفنه

62،ندهد-@ل@ل@طربق@سام-@ل@ه@يةالمردية@لمة 8 @لااللأولول-1
أال@2دص

5 2 8 1 1 5

يهل!
2ا@زلرييلم 1 ثرا6-،1

@ها.لمال@حؤ@ل2ال@لأ.لمخلماك@@لرباصال@-2اا

لم6
قذحمانفجي@ث@ا@@@االا@ا@ال@.6-+4ا@ا@تح@-ا@الال@-الات@لا@عسا-

"ص@96813يهل!

اخلماكر@6اكالثالما.محمول-@م@ل@مرخعا.-الالثااحماكم
ك@961.-ل@بسن@رية-3أ.-لا3لا9الأ@م

تؤ@لربد@لألبهروني
للأطا@ن@@@سهمطال@حمم@.دثثحي-.@@صفيصم@.يهل!
قات@منه

ه@ننن.@ضء.يخعحتن.@تن.@تنح.حجهيخححيخنن.يخ@.يخ@عهيخيخع.@



@@بختنجخنخه@حجنشوهبخيخ@هح@تنهبختن@

فآت@

@

@ح@هيخننيخيه@ينههبخبخيهحضنيه@خع

جمؤاتافئف

يا@ر@يماهمل

قياقألمجلدا

لجوزببف@حارا

هحخخى@خخ@@حخخ@هحى@
@

@ههنحن@ان@اه@

ل!

يل!

ل!
في

ل!

ل!

ل!

ل!

كهتجعبخهجيو@بخع@@ه@كجقهبخخع@ك@ب5-



@نخخي.بخجعهتجخع.هبخببنءبخنخسهفي.@نن5

ل@

قأؤ

فا

د

@ه@خع@خيهبخننهه@بخعهيخخعهيخجع5

نرخ@بخبننه@مبخ@ههبخبخعهبخنحعخعبخ@هح

@ؤ@@@ر

تجخهوبختحعهبختحعهيخ@نج@ه@هتييخخعهء



الراويضبمدفيالطعنبسبباجكللدل@الناومحللا

@@!@!
@

@

الراويضبطالطعنبسبباالإعلال

سميحديثهالراويحفظفاف@لتزكيته،أساسيركنلحدث@الراويحفظ

هو:فالضبطإفنضابطأ،
حدتإنحافظامتيقظأالراوي-أييكون-أن"

من
رو@إنالمعنىيحيلبماعارفأمنمعحدثإنلكتابهضابطاحفظه،

به.
1

يتمكنبحيثوالخللالفواتمنونئبيتهالمسموع@فظهو:أو0

1العراقي:وقالاستحضارمامن بأنوفلكالغلط،كثيرمغفلأيكونلان9

ضابطإفهرغالباوافقهمنف@والإتقانالفبطأهلبحديثحديثهيعتبر

ومن
لحديئه،الراويحفظقوةمعرفةالضبط،غايةتكونالتعاريفهذه

منوتمكنه
ضبطهكانمنفمنهمالرواةعندمتفاوتوهرالاداء،حالأدائه

منونهموغيرهم،والأعمشوالزهريوشعبةكسفيانالدرجاتأعلىفي

مشودونهموالقصور،التمامبينمترددأضبطهكان
فيوالاختلالضبطه،ساء

فروع:ثلائةفيهالمبحثوهذافيه.الطحنعواملمنالراويضبط

سوءالأول:
الر@وي:حفظ

ماحديثسندفيكانإذا
رايى

توجدولمالحفظ،سرءبسببضغفقد

متابعاتلهتكونكأنحدنجه-حفظفدالحفظالسيىالراويأنعلىثالةفربنة

حبثإلابهيعملولاانفرد،بذاسبمافبهئنوقفالحدبتهذانف@شوامد-أو

بهللعملالعلماءقررهاالتيالضوابطوحسبالضعيف،بالحديطيعمل

.(1001)@الرسالة،ديالافعينصمن@قىالكحمومذا6،3:"الرريالنهللا(ا

6لحدبشااأصولمقدمةا(2) مرلابضاحا:وا@انبد(3).20

.3لماالحدلظ:لاصولبالصحيفالعملليوشروطهمالعلماملأتوالانظر.لا(



-

ئد@الفمالعلل@الجامعفي

شروطمنشرطافقدقدالضبطمختلراويرويهالذيالحديثلأنوذلك

والسبرالبحثخلالوجدناوقدحفظه،لسوءقائمفيهوهمهفاحتمالالصحة،

الضعفاء،بحضبأحاديثاحتجواقدالعلماءبعضأن
وهي

لروايةمخالفة

منفيهوسلمالحديثهذاحفظقدالراويأنالأئمةمنإماميرىفقدالثقات

رواياتعلىيطلعلمأوبالراوي،الظنيحسنأويقويم@مالهيجدكأنالخطأ

أحسنالبابفييجدلاالذيالضعيفبالحديثالعمليرىممنوهوالئقات-

العملوتركالحديث،بهذاالبعضعملفماذاراويه-تركعلىيجمعلممامنه

الفقهاءبينالاختلافأسبابمنسببأذلككانآخرونبه

ماكلليسأنوكما
الضعيفبرويه@اكلفلبمىصوابا،الثفةيرويه

فقدخطأ،
الخطأ،فيالضعفاءيقعوكذلثالضعفاء،أحاديثبعضتصح

الثقةحديثفيتكونالعلةأنوكما
عليها،الوقوفالمحدثعلىويعسر

تقعفكذلك
العلة

العلةعلىالحكمويكونالضعفاء،أحا@يثفي
حديثفي

واطلاعواسعونظرثقةإلىيحتاجأمرهوبلالسهل،الأمرمنلي@الضعيف
غابص.

ابنروىماالضعفاء:@حاديثفيالعلةفيهحصلتمامثال@

سلمةعنليلى"أبي
أفز@لم:عليعنعدي،بنحجيةعنكهيل،بن

"@مين"يقول:@@النبيسمع
الكتاب.فاتحةقراعقمنيفرغحين

فيحاتمأبيابناخرجه:
"

"العلل
بنعيسىطريقمن(251)عقب

به.ليلى،أبيابنعنالمختار،

ابنعنالرحمن،عبدبنحميدطريقمن(854)ماجهابنوأخرجه:

ولا"قال:إذايئث@اللهرسولسمعتبلفظ:لكنالإسنادبهذاليلىأبي

لا.تمين"قال:@ل@تلضا

1@ا)العللفيالدارقطنيقال 8 5 / 3-1 8 6
":(34يهس

حديثهو

1التحديتدقواعدا@ظر:(1) 1 30-1 14.



الراويضبمدفيالطعنبسبباجثددلرلالسنا،:محلل
=

بنحميدرواهعه،واختلفليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمديرويه

بنوعمرانالرؤاسي،الرحلنعبد
البهائي،صزيادصبرة،بنوسهيلمحمد،

بنحجيةعنكهيل،بنسلمةعنليلى،أبيابنعنالمختار،بنوعيسى

لبلىأبيابنعنزياد،بنمطلبورواهطالب...أبيبنعليعنعدي،

عليعنحبش،بن@رعنئاب@بنعديعنفقال:

أعماعمرانورواه
(2)

عنليلى،أبيابن
عنالزعراء،أبيعنسلمة،

ي.التبيئعنمسعود،ابن

عنه،أيضا:وقيل
بناللهعبدعنالكريم،عيدعنليلى،أبيابنعن

علي.عنعباس،النعنالحارث،

فيوالاضطراب
هذا

سيئكانلأتهليلى.أبيابنمن
الحفظ،

.@عدي..بنحجيةحدبثعنهوالمشهور

فيالرامهرمزينقلهفيماشعبةقال
دما:(412)الفاصل!المحدث"

ليلىا.أبيابنمنحفظاأسوأرأيت

حاله؟ماالمطلب،فحديث:(3)لأبيقلتحاتم:أبيابنقال

"قال:

ابنكانليلى،أبيابنمئوهذاهو،ماأدريلاغيره،يروهلم

الحفظ،.ستلىليلىأبي

1الزجاجة!المصباحفيالبرصيريوقال 0 6 مقال:فيهإسنادهذا1:إ/

وقالالجمهورضعفهليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدهوليلىأبيابن

الطقيىكتاه(هلاهدالأوسطافيالطبراليأخرج@الطريقمدا(1)

فيترد@لكن،لمظة.(2)
"

علىي@لعقبهاللارقطنيكحموساقالدارقطنيا،علل

ليلى.أليبنعمرانسمهسنهاكلي@كماوحوثما،

الحلل"انظر:(3)
محقق@رححأدي،درقالدالعللا.منالمطبوعفيوجا.(25)"

سصالحمحمدسالكتاب:
الدكتورطبحةفيالثتأما"،لأبيدقلتأ@امحمد

المنيرالبدرصالسئبتأنالهاسشديوفكرفقلش@،قال.الحسيد:إسعد

الحبيرا.التلجصو"

"ةانظريا(

1لاك@134واتحديل!الحرح 83)



=

@للفعاند@لعللفي@لجامعى

شاهدولهئقات،رجالهوباقيالصدقا،دمحلهحاتم:أبو
بنوائلحديثمن

لترمذيواود،داأبورواهحجر.
(1)

حسن!.حديثوقال:

ومخالفتهليلىأبيابنلضعفمنكرثالحديثنف@هذاوعلى

للثقات

7/2الأشراتأتحفةوانظر:إ ا/الحبيرأالتلخيصو")56001(،1

5 83

غيرفيسيأتيكماالحجبمبنلشعبةأخرىعللنجهحصلت

هذا

بنعيسىعنزياد،أبيبنيزيدروى@حر:مثال
فائد،

عن

عنرجل
سعد

أنمرتين:ولامر؟غيرحدثهقال:ز@ه،عباثةبن

دماقال:@ز،اللهرسول
لامغلولاالقياسةيومبهيؤتىإلاعشؤ@ميرمن

منيفكه
لجذم@@ثه@لقينسيهثتمقرأ@لقر@نومنإلا@لعدل،فله
فيوالطبراني0(،9333)و(95403)ضيبةأبيابنأخرجه:

الكبيرا"

محمدطريقمن(5391)
فضيل.بن

إتحاففيإكماومسدد)التفسير(،(18)منصوربنسعبدوأخرجه:

1يلاالخيرظ 5/2وأحمد1(،/84 فيوالحربي8،5
/2الحديث@هغريب"

4 فيوالطبراني2،8
5لاالبهير"دا فيوالببهقي)2935(،و(38

شعب9

خالدطربقمنالرشدط.(18اولهالعلميةط.(1970)الإيماظ
بن

الإسناد.بهذازياد،أبيبنيزيدعنوخالد()محمد،

بالعلل:سلسلالإسنادهذاأقول:

أ(1)
.@248@مذيتروا)239(،ودابر@

صرواهصبالتقاتوأعي(2)
اثقات

سلمةعن
هنافيسياتيوالحديتكهيل،بن

"والظر.الكبر.

8/3لأضراشهاويتحعة2(،)هاالرمدياحمع 2 1هله7 71)

@نلا@هشة.أليابنروايةفي(3)



الراويضبمدفيالطمنبسببلالإعد@ناكل@ملل
=

فيالمزينقلفقدزيا@أبيبنيزيدضعففهيعلله:أولىفأما
7للا126/8@الكمالتهذيب" أحمدعن(58

حديئه"فيه:قالأتهحتبلبن

لا"فيه:فولهمعينبنيحيىعنونقلبذاكأ،لي@
روايةوفيبط،يحتج

فتعقبهجمأ،لأأكرمفيه:قولهالمباركابنعنونقلبالفريا،لي@الدارمي:،

فيحجرابن
11/2التهذيبمااتهذيب@ 8 1المبارك:ابن@اوفالفقال:6 9

لجهرم

كذا
المزيأصلفيووقعتاريخه،فيهو

نقلهوقدتحريف،وهولج@أكرمدا

محمدأبوالصوابعلى
فيحزمبن

المحلى@9
(1)

فيالجوزيبنالفرجوأبو
الضعفاء!"

(2)
له!.

بنعيسىجهالةفهيالثانية:علتهأما
فيالمزينفلدقدفائد،

تهذيط"

5الكمالأ 5 6 / 5لا5 يرودلميخه:قالأئهالمدينيبنعليعن(23
عه

يرولميعني:غيرمه
فيالدهبيوقالزياد،أبيبنيريدغيرعنه

ميزان"

3/3@الاعتدال فيحجرابنوقالهو"،منيدرىلا9:إ1
التقريب!@

جهو@ا.!:(5319)

قدحاله-ضعفمنبيناهماوعلىيزيد-نف@الثالثة:علتهوأما

عنرجل،عنعيسى،عنرواهنقدمكماتهف@هذهروايتهفياضطرب
صحد

بن

@ه.عبادة

@خر:بوحهأخرىمرةرواه

عيينة.ابنعن(5989)الرزاقعبدفاخرجه:

فيوالخطيب)4741(،أبو@اود:@وأض
"

الىاوي!لأخلاقالجاء

إثوش@.ابنطريقمن(86)

فيالطب@رانيوأخرجه:
محمدطريقمن(5391)و(53)مهالكبير""

بن

فيالبرعبدابن
2التمهيد"@ 83 / شعبة.طريقمن5

عندهالموسعةترجمتهوالظر:(2)/7(1)



يالفعائد@لعلل@لجامعفي-

زاندة.طريقمن(307)حيدبنعدوأخرجه:

عن@زائدة(وئمعبفومحمد،إثوي@،وابنعييق@)ابنخمستهم:

عنعيسى،عنزياد،أبيبنيزيد
سعد

منالمبهمسقاطب@به.عبادة،بن

د.لاسناا

بينفيمامنقطعتهف@ضعفسعلىضعفأالحديثزادالإسنادوهذا

فيالبرعبدابنقالفقدوسعد،فائدبنعيسى
2التمهيد!9 83 معناه5:إ/

فيحجرابنعنهونقل"،أعلمواللهالحجة،منقطععندي
التهذيب@تهذب9

1 97 ردلمج@إسنادهذاقال:إائه8/
(1)

بنوعشىالمعنى،هذافي
لمفائد

منيسمع
سعد

فيالذهيوقالأدركمأ،ولاعباثضبن
:(4394)الكاش@ه"

9

سعديدركلم
فيوقالعبادمأ،بن

3/3لهالميزان،،9 1 وهذا)4956(:ا9

حاله،ئتأفلوعيسىمنقطع،
الثصعبدبنوخالدوجرير،شعبة،رواهقدئم

فائدابنبينرجلأفأدخلوايزيدعنفضيل،وابن
يخروقيلسعد،وبين

فيالبوصيريوقال@،ذلث
أسانيدومدار9:(4186)عقبالخيرظإتحات"

فالهسحد،منبسمعلموعيسىمجهول،وهوالتابعي،علىهذاسعدحدبث

حاتمأبيبنالرحمنعبد
(2)

وغيرط.

فيالمزيفكرهماأبضأيزيداضطرابومن
3/2الأشراشهتحفة" 3 4

حجر@يوابن3(،538)عقب
ورواه"لا:فقا(4لهماا5/87المهرقأإتحاف"

بنعيسىعنزيا@أبيبنيزيدعنعياش،بنبكرأبو
فائد،

بنعادةعن

عياش،بنبكرأبيعلىالوهمحملإلىاللهرحمهمافصباوقدالصامشا
حجر:ابنوقالفلشهعلىيتابعالولمغلذ:المزيفقال

."بذلكوشذ"

قدبكرأبالأنيزيدثشالوهمأنإلاتلت:
توبع.

3أحمدأخرجه:فقد 2 3 / قال:مسلمبنالعزيزعبدطريقمن5

(1)
5الكما@ه@تني@ثي 5 6 / 5لا5 له.وجهولا@صا@هأحنلينا.(23

(2)
6/53"رالتعديلالجرحلحي، سسعع@ندروىوعارته:(5751)6

سمد
عادظ.بن

وممرلماعالد@قةوهو:(3)
(4122)التقري@ه"ا



الرابضبمدفهالطمنلسبصاجكل@دلةو@سنا،محلل
-

بنعشىعنزياد-أبيابنيعني:يزيد-حدئني
فاند،

الصامت.بنعباثةعن

اللهعبدوأخرجه:
بن

أبيهمسندعلىزواندهفيأحمد
(1)

3 2 8 / من5

علىأميرأوكانقال:-عشى،عنزياد،أبيبنيزيدعنعوانضأبيطريق

فذكره.الصامت،بنعبادةعنالكوفة-

فيالمزيذكرهماأيضأالاضطرابومن
3/2"الأشراتتحفة" 3

كتبلرواةمعلوتمعروفةطريقةاليهبلحضال@ؤلفيىعلىالرواةبحضزياداتب@

السنة،
وص

2)شلأالمر@ريحر@لنالحىبنالحبنريا@اتفلد علىمأ4

رعليهولهالمبارك،ابنعنالزمد@كابإ
وكنلثسنا"ب@يرويهاكنيرةا@ات

سلعيم
2)شهحماد كنيرتزيعاتالمبركلابندالرمد"كابعلىلهمأ2

الحسينبووكدلث(مسلما،الصحيحعلىهأ)شه.3سميانبنمحمدبنلابراميم

3ه)تإبراممبنعلي لهمأ4
ر

الامامبناللهوعبدماجمه.ابنعلى@سشاثات
و@لضائل@المسندانل.أبكتبمعظمفيكنيرةزياثاتفلههذا،لحعلقدأحمد

لأشرقي.ودالرمدارالابتالصحاا

عدالزياثاتمعر@ةفواتدرمن
تكنلمفمنشيحأ،والتلميذتلمينااليئجعل3

ميجدةبضاعه
ولمعااب@المسندلمؤلميحصلكماالأمور،قل@الصحاعةمده

قال.إلراميم،ححنا5(5)(1731)5/041لمسلمعروافقد(2)(2091)ك@2

محمدحدتا
مداأنيلىيتبهواولمالويدهلنالحسينعنالفراء،الوهابعدلن

راويزواندمىموإنسابليهالمثوالاماد
"

ب@بثرابممسلماصحيح
بنحمد

ازثرجوتدسفيان،
متنليالاسنادمداأقحمحيممالارالدكتررعلىالحطامذا

1دالث@2الأشرا@الحتحعة مىتخذا@ياة(92
ان@ل@ينتهودمالظراشهلالنكت

حجرابنالحافظأنيبما@لىلمركذلثلحلم،لي@لأتهالاسناد.هداأسلالمزي

نسحلعضصنقلهفيما
"

مسلمصحيح
@ل@إشارةوهيالحديت،آخرفيأتهنكر"

منالحلمهذادخللمنتاتيولحوهاالأخطاءوهنهالرواة،رواندمنالحديتأن

لالأعا@أتىقهغيرلحيتكلموصبابعير

الكابصاحصشرطعلىليستالزيا@اتتلككونموالزيا@اتمعرفةفرائدوس

الكتبميتكصالفاندةومدهالأسانيد،قوةحيتوصالرجال،جتمىالأصلي

الأفيالزياثاتتلكأنويظهرالصحة.ميهااترطالي
@حرتكونالأعب3

كانتولرلماالأبواب،أوالأحا@يت
فيصاأثوجتتئمحوالثيىتكلعلىالغالبلي

1@ه:النبيدشانل@يلتحلبقةحصلمادلكرمنلبعد 3 (2)حاضية(221)1

أعلم.واللهتا،النهستجدفلكمراجمةوعد

14/3اللاطأعححدسيرسفياناسترجمةفيانطرتبيه؟ 11-3 12.



=

يالفعالد@لعللفي@لجامع

فيحجروابن)5383(،
المزي:فقال4(،@ا87المهرمه،/إتحات"

أبيبنيزيدعنأصحابه،عنوكغاورقالحجرةابنوقالوكيعا،@رواه"
فائد،بنعشىعنزيا@

ابنوقالالمزي،روايةهذهمرسلأ،ييهتالتبيعن

حجر:
9

أحدأ".لينهمايذكرلم

كبيرأاضطرابأعيسىوالدتسميةفيواضطربشعبة@رواه
2لمهأحمده/أخرجه:فقد

محمدطريقمن
جحمر.بن

فيحميدبنعدوأخرجه:
بنيزيدطريقمنللا.3(المنتخبه"

رون.ها

عامر.بنسعيدطريقمن(3340)الدارميوأخرجه:

عنزيا@أبيبنيزيدعنشعبة،عنوسحيد(ويزيد،)محمد،ثلاثتهم:

سعد.عنرجل،عنعشى،

شعبقيحدثناقال:غندر،طريقمن(3740)مشدهفيالبزاروأخرجه:

بنعيسىعنزيا@أبيبنيزيدعن
لقيط.أوفائد

فيالبرعدابنوأخرجه:
2التمهيد"" 83 / بنعمربنعثمانطريقمن5

منرجلأسمعتقال:زياد،ابيبنيزيدعنشعبق@أخبرناقال:فارس،

لهيفالالجزبرةأهل
سعد.عنيحدثعشى،

عليه.الكلامتقدموفدشاذ،الإسنادوهذا

05)و(5387)الكبير!فيإالطبرانيوأخرجه: بنعمروطريقمن(39

زمر

كمامسندهفيالحارث
في

طريقمن(600)الباحشهبغية"
عامر.بنسعيد

عنزيا@أبيبنيزيدعنشعبفعنوسعيد()عمرو،كلاهما:

لقبط.بنعيسى

(1)

إلامام(تال3
2الدلأ:بحرالرحالاأماميفيسعبةيخطئماأكرل@احسد" 0



الراويضب@دفيالطعنبسبباج@دلناو:ل@ملل
=

(1817)والعلميةط.(1969)@الايمان@هئعبفيالبيهقيوأخرجه:

أبيبنيزيدعنشعبقماحدئناقال:عامر،بنسعيدطريقمنالرشدط.

لفبطبنعبسىعنزياد،
(1)

باد.اأو

فيالخطيبوأخرجه:
"

يقطرمنلم@7)الراوي!لأخلاقالجامع

لقيطبنعشىعنزيا@أبيبنيزيدعنشجق@حدثناقال:عامر،بنسعيد

لقبط.بنإيادأو

فقالشعبفعلىالاختلافهذاحمليلىالعلمأهلبعضفمبوقد

@ذاالبيهقي:
بنعيسىهو@)ثماخطأ،وهويثسعبةعنروي

أبو@رواهفائد،

عنشعبة،غيررواهوكذلكالصواب،علىشعبة،عنالحجاج،عنعبيد،

بنعيسىعنيزيد،
فيالمزيوقالفائدأ،

3/2الأشراشهتحفة9 3 4

أوهاصه.فيمعدودلأوذلكشعبة:علىالاختلاتلبعضذكرهعقب(3835)

52-3/423لأشرافههاالتحفةوانظر: المهرظ@و)تحاف)5383(،3

5/88(4988).

الحديث:منالأولللشطروينهد

2/4وأحمد0(،9433)شيبةأبيابنأخرجه:ما فيكماوالبزار3،1

01)الأستارا@كشف 6لايعلىوأبو4(،6 1والبيهقي2(،6 2 9 دشعبوفي3/

(4672)والبغويالرثد،ط.(6997)والعلميةط.(7382)لهلإيمانأ،ا

:@ا@4رسولقالقال.@،،ةهر@أيعنأييه،عنعجلان،ابنطريقمن

ما"
عثرة@ميرمن

(2)

@لحق@طلقهعنفه@لىبد@همنلولة@لقبامةيومبهيؤتىإلا

الدا
رمي

فيكماوالبزار)5152(،
ل@361(لأستار"اك@"

أيادا.أو@لبيطالحلمية.ط.فيلا(

ديوجاءدلائتهشيبفأبيابنروايةفي(2)
وأحمداالاممدمسند

ابنعنالبزار"؟1

أبيسمتعجلالنأ:ابر)اىقالهريرفبيعن(ميد،حدتن@ةقالعجلان،
رة.سأبيعنبحلت



-

@للفعالد@لعللفي@لجامع

1ولا أبيعنيسار،بنسعيدعنالقطان،سعيدبنيحيىطريقمن(63

برهر
به.ة،

15/1المهرظإتحات"وانظر: .(18)اكلا4

المغيرةبنيمانأخبرناقال:هارون،بنيزيدروىتخر:مثال@

عطاء،حئثناقال:العنزفي،
الله-طز:رسولقالقال:عباس،ابنعن

تعدل@لمحذ@أدنههوو@فل@لقراننصفتعدلزنرلت،إفا9إ

تعدل@@آلؤ@نجائهاو@ل@لقر@ن،ثلث
@لقرتن(.ربع

فيعبيدأبوأخرجه:
"

1القرانها:فضائل 4 والترمذي4(،2-4)0
فيالضري@وابن8(،2)كا

"

فيعديوابن2(،لثا@القرانفضائل
"

@الكامل

5 2 8 1/5والحاكم8،/ 2لاالإيمان!داشعبفيوالبيهقي6،6 ط.(51

عنطرقمن(23)كاتفسيرهفيوالبغويالرشد،ط.(22)كهوالعلمية

هارونبنيزيد

فيالبرعبدابنوأخرجه:
3/3التمهيد!@ا 4 0

بنمسلمطريقمن

اإبر
هيم

الإشاد.بهذاالمغيرفبنيمانعنومسلم()يزيد،كلاهما:

الذهبيوتعقبهيخرجاط،ولمالإسنادصحيححديثهذا"ةالحاكمقال
في

"فقال:"،التلخيص9
ضجفمايمانبل

فيحجرابنالحافظوقال
@ا

78الفتح، / ":(5015)عقب9

صحح

عندهمضعيفوهوالمغيرة،بنيمانيسدهوفيعباس،ابنحديثالحاغ

(1)
ير

5له4الأشرات!تحمة" ال@عدل0(5970)2
صرلعلهخطا،ومدا"،@القر@ربع

القرتد!ل@صفوالمشهورالامح،
.(778لادالتقريباعالدهتق@دثقةومر:(2)

6للادالنقريبهمكر"ماموددنقةوهو:(3) 61).

للأ

وقبم
لك

3الحامستدركعلىالنبمالحاطاصتدراكسحتصرسع
الملقنلابن"



الرا@يضبمدفيالطعنبسببابثلدلصللاي@شاو:
=

فيلألبانياونكره
بنبيمانوأعلهدمنكراوقال:(1342)الضعيفةا"

ا

أمازترش@،إلا"الأول:شطرهفيالحديثوعلةقالوا،كماوهو

حسانأحاثيثفبهالاكالثمطروكذاصحيحةأحاديثففيهالثانيشطره

هوالذيالمغيرةبنويمان
عنهقالالحديثعلة

فيمعينبنيحيى

3لاتاريخه الد@ري:برواية(21
فيالبخاريوقاللثيء"،حديثهلي@"

"

8/2الكبير"التاريخ 9 وفي)9753(،9
"

2/1الصغيراالتاريخ وفي6،9

الضعفاءفيالنساليوقالالحديثإ،منكر9:@4ا@الهالصغير،الضعفاء9

فيحاتمأبيابنوقالبثققه،لي@":(653)والمتروكون!
"

@والتعديلالجرح

378 / ضعيففقال:المغيرة،بناليمانعنأبيصألت":(1342)9

الحديشه.ضعيففقال:عنه،زرعةأباوسألتالحديث...منكرالحديط،

4/5@الأسراتالتحفةانظر: 2 7/14@المهرة)إتحاتو)0795(،8 5

شاهد
طريقان.عهولهأن@،حدبثمن

نابت:طريقا-

فيوالعقيلي)3982(،الترمذيأخرجه:
2الكبيراالضعفاء" 4 3 /،1

فيحبانوابن
1/2المجروحين!@ فيوالبيهقي3،4

2للأ@الإيمانشعب" 51)

2ويلاالعلمبةط.(2517)و فيوالخطببالرشد،.@(28
"

تلخيصتالي

2/4المتثابه 32-4 فيوالمزي3،3
2/1"الكمالتهذيب9 3 من(1721)1

عنالعجلي،صالحبنسلمبنالحسنعنالحرسي،موسىبنمحمدطريق

مرفوعا.بهأن@،عنثابت،

6/2البخاريةأخرجها(1) ك@6/2والخدوي،سحيدأبيحديطص(1305)33

1و@سلمالنعسانطبنقادةحديتص(50الا 9 9 / أبيحديتمن(259)الم@1)2

2/1واللوداء، 9 2ا@@812@9 مريرة.أبيحديثمن@6

م@.8للاالصحيحقهدالسلملةفيالألبانيوصححهالواهدلكنرةحان،(2)



-

@لفعالدي@لعللفي@لجامع

الشيخهذاحديثمنإلانعرفلاغ@لبي@حطال@ذاالخرمذي:قال
الح@

سلما.بنن

فيالذهبيوقال
4"الميزان" 93 / لاوالحسنمنكر،هذا)6581(:أ1

سلمبنالحسنأجلمنضعيف؟الحديثهذا
(1)

فهوهذا،

فيأيضاوقالالذهبي،قالكمامجهرل
5الميزان!" 2 3 / لا)0591(:ا1

فيالعقيليعنهوقالمنكر@.وخبرهيعرتيكاد
2الضعفاط9 4 3 /1:

محمدسوىعهروىولامحفوظ،غيروحديئ@النقل،فيمجهول"
موسىبن

الحرثي

الرفاث@:بزيدطريق-2

محمدأخرجه:
فينصربن

9

فيكماالليل!قيام
من(179)المختصر""

فيه:زادبصأن@،عنالرقاش@،أبانبنيزيدعنري@،بنعمرطريق

عدلت@انتذر@يخلةدنآ@نرتة@"9
."@لقر@نربع

نقلهفيماالفلاسعهقالريع،بنعمرفيهأيضا،ضعيفحديثوهذا

فيعديابن
@

فيوالذهبي6/60،1الكاملا
9الميزانأ" 7 :(016لا31/

عدجاءسلم:بنالحسن

ترجتيى@يالدميوذكره"،سلمبندالحسنالعقيلي.

ميحجرابنوقالمسلمإ،بندالحنةوالثايخةسلمإ،لندالحسنةالأولى
لان"

5الميرانا 9 2للا3/ سلمبرالحنهوالمجلي،سلمبنصالحبن@الحسن:(29
كتابفي@لكوقععالح،بنململنالحسنهو.وقلاترمذي،لهأخرحالدي

."صالحبنياربنالحسنويل:المقيلي،

وليمامر:تال
علىالرجالكتبترتيبفاتدة@ل@الإشارةبدصلاالمقاممنا

محرفةوالانيفالرتيب،سهولةةالأولىةفانلضينكذلكترتيهانيينبؤالحروف.
ما@@ؤ@الرجال،كبيرتقعاليوالتحريفاتالصجثات

موضعهغيرمييوفع
قالب@ةاليمانيالمحلميكححأجردوسامصحفا،يكود

علملامميةكتبير
3الرجال،: 2

ليزادكت@فيالوارثةوالتحريفاتالتصحيفاتعنكلامهمحرصمي
ترتيبعليهايخهبمصرالمطوعلاليزاتفيالواتعةالأعلاط@هلهالاحتالا:
الأسماء

كمااقرابمفي
ظاهر،.مو



الراو@يضبحدفيالطحنبسبباجكددلل@سناومحلل
-

فيالشانيوقالالدجا@ه،
الحديث!،المتروك:(4الملأوالمتروكونهاالضعفاء"

فيحبانابنوقال
عنالموضوعاتيرويممنكان":2/86المجروحينا"

فيعديابنوقالالتعجبه،جهةعلىإلاحدينهكتبةيحللاالأنبات
6/1الكاملا" نقلهفيماالدارقطنيوتالبينا،حديئهعلىلالضعف:06

6لاك@791الميزانافيإالذهبي الحديشا.القروك:(10

إليئأحبأزنيالأنشعبة:عنهقالأيضأالرقاشيأبانبنيزيدوفيه

الرقاشييزيدعنأرويأنمن
معين:بنيحيىوقاللأ

"

حديئهفي

أحمدوقالضعفأ،
دلي@الفلاس:وقالالحديثإ،منكر"حنبل:بن

لدارقطني:اوقال@،@متروكلنسائي:اوقاللقويا،با
الميزانانظر:ضعيفأ.9

4/1"عتداللاا 84(9669).

@ر@انبنسلمةطريقمنأن@عنالحديثيروي
(2)

لمفا"قال:ولكن

@لقرتن.ربعأتىش،زرك

سلمةأجلمنأبضأ.ضعيفوهو
برفمنرجمتهسنأني@ردان،بن

لم

و2(،لط2ووا/شراتاا،دتحفةانظر:
الضعيفقهالسلسلة"

4 2

@ه.هريرةأبيحديثمنشاهد@خر

فيكما(195/2)هريرظأبي@مسندفيالطرسوسيأميةأبوأخرجه:
حدنناقال:مبمون،بنعبسىعن(1342)519/3@الضعبفةالسلسلة"

بحيى

مرفوعا.بههريرة،أبيعنسلمفأبيعنكثير@أبيابنوهو-

ويعرفالمدنيميمون-بنعيسىفيهأيضأضعيفحديثوهذا

عهقالبالواسطي-
معين:بنيحيى

الفلاسعليبنعمرووقالل@ء"،ليى"

كلهالحليتعلىوالحرصاثميحر@اتونحطيمشحبةسمبالغةويخلاتهاوهذهيا(
ص

اللين.

3/2دح@أجه:خرأ@2@ 2)،سذيتروا2،1 89).



=

يللفعاند@لعللفيالجامع

حاتم:وأبو
"انظر:الحديشه.منروك"

6/3والتعديىاالجرح 6 8(1595).

عنعنوتدبالتدلي@،الشائيوصفهكثير:بيبن(يحىوفيه

بنعيسىجدأ،ضعيفإسناثه9الضعيفة:فيالألبانيالثيخقال

أبووقالجماعة،ضغفهبالراسطي،المعروتالمدنئأتهالظاهرميمون،

بهم،صدوقنفسه،أمبةوأبوالحدينه،متروك"وغيره:حاتم
قالكما

شاهدأأ.يصلحفلاالحافظ

شقيق.بنعمربنالحسئتابعهتوبع،أميةأباولكن

فيالسنيابنفأخرجه:
"

بنالحسنطريقمنلعللأ(اوالليلةاليومعمل

حدثناةقالنمقيق،بنعمر
نفسه.بالإسنادميمون،بنعيسى

الجرمي:شقيقبنعمربنوالحمن
صدوق@ه"

(3)

مداريبقىولكن

كماضعيفوهوميمون،بنعشىعلىالحديث
تقدم.

وروي
موقوفأ.لحدبثا

حمادعن)التفسير((73)منصوربنسعيدفأخرجه:
حدئاقال:زيد،بن

قرأ:منقال:حماد-شكغيره-أورافعبنالمسيبعنبهدلة،بنعاصم
جابها@ثصنرون،@ققرأ:ومنالقرآن،نصفقرأفكأئمازنزلش@إنا"

(4)

مقطوعا.القرآن.ئكقرأفكأنما@@حد@ألثههو@نلقرأ:ومن

فيالضريسابنةوأخرجه
"

الربيعأبيعن(290)"القر@نفضائل
حمادحدثناقال:الزهراني

قال:بهدلةبنعاصمعنزيدبن

القران،نصفرزك،فاوث@القر@نثك@@حذ@ال@ههو@نليقال:كان"

القرالله.ربع@@الح@نجابهاو@ل

(3)

(5)

(6)

7)

5")الالتقرسهفي(2).(73)"ال@دليقكتا@"ةا@ظر 7

في
.(1265)لتقريباا@

كنا
أتهوالمعروفشا،فضلهافيينكرولمالمطوع،ثي

القرت@.ربع
.(2هللاهالالنفرلبانفف@الحتكي:ثاودب@مليمادهرالرلغألو

.(14لعهالنقريسا"نشهنقة@ومر:

3لاهالالمربب@أرهامالهعدو@رهو



الراوكلطضبحدفيالطعنبسببابك@دلللالسناكمحلل
=

يضبطه،ولمفيم@اضطرببهدلةبنعاصملكرنضعيف.الأثروهذا

فلميقالاكان9فقال:مبهمة،أخرىصرواهرافع،بنالمسيبعنيرويهفمرة

الثانية،للروايةموضحةجاع@الأولىالروايةأنيبدووالذيقائلها.منين

عبارة:فإنبهاحدثالذيهويكنلمإنالمسيبلأنةضعيفةتبقىولكنها

أعلم.واللهمبهمأ،القائلتجعلكيرها"

بسوءومما@مل@
للمعقولمخالفاالمتنوجاءر@ويه،حفظ

سلمةروىماو@لمنقول:
بنأن@أنوردان:بن

جصرالنبيئصاحبمالك

هلفلان،@ي"فقال:صحابتهمشرجلاسأل@رواللهرسولأنحذث@:

ماعنديولش@لا،قال:@انزوجت؟
ثنلمعكألب@قال:ابه،اتزوج

ةفالبلى،قال:"@حا،؟اللهئو

ممكألي@@افال:"@لقرت@@اربع

ألير9قال:"@لقر@نالربعقال:بلى،قال:"نف@ترن،؟@أ3ا@ل

@قال:بلى،قال:"الآز@،؟ززكإنا"معك

أليس@اقال:@ا@لقرتن@ربع

قال:@ا،@لقرتنالربعقال:بلى،قال:"،التم@؟نصرجا.معكءإذا

قال:بلى،فال:@ا،هو،؟لأنه،لآإدثه@ةالكرسيايةمعكأليى9

@

تزوجتزوج@اتزوجقال:@ا،القر@ن@ربع
مراتثلاث@ا

روي
منالحديثهذا

عنطرقعدة
سلمة.

القعنبيفرواه
(2)

متة.فيعليهواختلف

فيمسلمفأخرجه:
.(67)التمييز""

فيعديابنوأخرجه:
3الكامل!9 5 8 محمدحدثناقال:4،/

بن

الحنفيعئمانبنسلمة
(3)

الدارمي.بروأبو

سلمةعنالقعنبي،عنعبى(وأبوومحمد،يمسلم،ئلاثتهم:
بن

بنأن@عنوردان،
بهمالك

.(3620))اتقري@هعابلهثقةومو:إ(2)أحسد.ررايةلفظ(1)

(3)
دالحنيفيعدي:ابنمطبوعلي

"
تحريف.ومو



=

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

فيفرواهالضريس-بابنالمعروتأيوب-بنمحمدوخالفهم
فضائل"

العلميةط.(2515)النمعبهفياالبيهقيطريفهومن2(،لعاالفر@ن

سلمةعنالقعنبي،عنالرشدط.(2285)و
إلابه.أنمى،عن@ردان،بن

."@لقر@نئلثتعدل"،نهاالإخلاص:سورةعنروايتهفيجاءأثه

فديكأبيابنعلىالحديثهذامتنواختلف

فيحبانابنفأخرجه:
1/33المجروحين!" 6

بنسريجطريقمن

سلمةعنفديك،أبيابنعنيرن@،
دربعبلفظ:أنسعنوردان،بن

فديكأبيابنعنمكرم،بنعقبةطريقمن(28)ماالترمذي

@لقرتنا.ثلث9روايته:فيجاءانهإلانفسهبالاسناد

الطريقين.هذينغيرمنالحديطهذا@روي

3/2أحمدفأخرجه: 2 1
اللهعبدطريقمن

الحارث.بن

فيكماالبزاروأخرجه:
بنجعفرطريقمنل@.32(الأستاراكثف"

عون

سلمةعنوجعفر(الله،)عبد
دربعبلفظ:أن@عن@ردان،بن

ضعيفا.حديثأيبقىأتهإلاومخارجه،طرقهتعددت@إنالحديث

سلمةلضعف
فيالمزينقلإذةصردانبن

2الكما@هتهذيب9 5 6 /3(2457)

عنهوقالالحديثا،ضعيفالحديث@المنكرفيه:قالأتهأحمدعن
بنيحيى

لي@9الدوري:برواية(69وللاالدارميبرواية(397)تاريخهفيمعين

ابننقلفقدخاصفمالكبنأن@فيضعيففهوهذهحالهوعلىليء".

فيحانمأبي
"

67"والتعديعالجرح / لي@9قال:أئهأبيهعن(761)41

حديتأنىعنحدينهيوافقلامنكرة،عامتهافوجدتحدين@تدبرتبقوي،

ومو.(1)
كلاه(.6)لنقريبهلاصدوتحه"

مرتين.تزوجادتروجعدي.وابروالزارالرمديروايةليجا.(2)



الراويضبمدفيالطحنبسبباجك@دلناو:رال@محلل
=

فرعةوأبيأبيهعنأيضأونقلحديئمه،يكتبواحد،حديطفيإلاالثقات

سلمةذكراأثهما
ثاركهأن@عنحديئاحذثأتهنعلملا"فقالا:صردان،بن

/2الاعتدالأالميزانفيالذهبيونفلواحدأ...،حدينأإلافيه

1 وقالمناكيرا،أكثرهاأن@عنالرواياتهقال:أتهالحاكمعن(4134)93

الحاكم!.وصدق"عقبه:الذهبي

سلمق@حديثفيلينةعلةاستخراجفيعملهليعملللعقلحبزأولنعط

تماما،المعقولخلافوهذاأرباعخمسةالقرآنجعلأنهحديئهفيجاءفقد

عينمنمستفرغفهوذلكعلىزادوماعينه،تساوياليءأربعأربعةفلن

السماواتاللهخلقمذالخلائقسارتالنظريةبهذهغيره.فيافيء

علبها.ومنالأرضاللهيرثحتىتجقىولسوتوالأرض،

رووهالذينأنىعنالرواةخالفقدتهف@سلمةروايةضعفوعلى

@لقرثفه.@ئكبلفظ:

فيالعقيليفأخرجه:
4/3الضعفاء"@ 6 حامدحدثناقال:0

ضعيببن

حدثناقال.الرجماني،إبراهيمبنإسماعيلحدثناقال:ببغداد،البلخي

عنعروبفأبيبنسعيدحدئناقال:الطيب،أبومحمدبنهارون
قتادة،

عن

به.أنى،

بنهارونفيهضعيف،إسنادوهذا
فيالذهبينقلإذمحمد،

ميزان"

4/2الاعتدا@ه 8 معينبنيجىعن)0719(،6
وقالكذابا،"فيه:قالأثه

فيالعقيلي
4/3الضعفاط9 ابنعنهوقالالوهمإ،حديئهعلىالغالب":60

فيعدي
8/4الكاملأ" لي@يرويهماومقداربمعروت،دليس:41

."بمحفوظ

2للااوسطدا،فينيالطبراوأخرجه: الحديثط.(733وللا(05

أحمدحدئاتال:العلمية،ط.كثلا(6)و(2035)و
قال:التستري،زميربن

أخزمبنزيدحدئنا
(1)

محمدحدئناقال:الطائي،
قال:الهنائي،عبادبن

فيتصحف(1)
أخر@ه."@لى.الحديثثارط.



-

ثالفعائد@لعللفي@لجامع

بريدعنالهلالي،الزبرقانأبيعنمهران،بنحميدحدئنا
(1)

3،مرأبيبن

به.أن@،عن

لموترجمة،علىلهأقفلمالهلاليالزبرقانابوالإساد@يهوهذا
به.بأسفلاالسندباقيوأمابريد،تلاميذفيولاحميد،شيوخفيأجده

فيالطبرانيوأخرحه:
حدثناقال:الطبعتينكلتا(7287)"لأوسطا"

محمد
بنعمرحدثناقال:الأخرم،العباسبن

محمد
قال:الحسن،بن

حمادحدتاقال:أبي،حدئنا
سلمة،بن

به.أن@،عنثابت،عن

محمدفيهالإسنادوهذا
عنهقالالأسدي،الحسنبن

تاريخهقيمعينبنيحى

لثيهوولي@أثوكته"ةلدوريايةبرواا(لما7)
ط،

وفي
6/2لكما@هاتهذيب" 7 9

(5738):9

فيحانمأبيابنونقل"،شيغ
"

403-7/303"والتحدي@الجرح

1له فيكماداودأبووقالالشيغ،فيه:قولهأبيهعن(24
كما"لآجريالاتسؤا@

في
"

6/2الكمال!تهديب 7 5يلا9 73):9

فيالعقيليوقالحديئط،يكتبصالح،
لا":4/05الضعفاط9

:7/537"الكاملفيإعديابنوقالحديئمه،علىيتابع

الثقاتعهوحدتإفراثات،فكرتمايخروله"
بأسأ!.بحديث@أرولمالناس،من

فيفقالفيه،القولحجرابنولخص
5للا@التقرب" لنيخهصدو@":(81

ماوعلى
ماأحسنالإسنادهذابكوننقدم

الحديت.هذافيأن@عنروي

(41الهيعلىأبووأخرجه:
قال:القرشي،ميمونبنعبيسطريقمن

بنحوه.أن@،عنالرفاشي،يزيدحدثنا:

لضعفضحيف،إسنادوهذا
فأماوشيخععمبمونبنعبيس

فقالعبيس

عنه
الدارمي:برواية(68لاتاريخهفيمعينبنيحيى

كماوقال"،ضحيف"

(1)
@الله.عوصطلرقطبعةوكدلثالطبقي@كلتالأولىاالطراليروايةير

فيويزيد!
وجلتهجثالمنت.رالصوا@خطاوكلهابريدظالحديت.إ@ارط.اناليةالرراية

33الكما@ادتهنيبليتحر@وقدسأصتلاميدص 5 / @لى.(64له1
يرالسلرليمريمابيرليحةبنمالكوالدهترحمةوعد@راجعةأيضأ،@هريدقا
8الكمالتهذب /71(16 مريما.ابيبربريدافيعهالووىالمزي:قال(33



الراويضب@دفيالطحنبسببلابكه@رالناومحلل
=

في
8الكمال!تهذيب" 9 / بثيلب@":(4350)5

فيالبخاريعنهوقالعأ،
"

الحديثمه.منكر":(35لا3ول/6الكبير!التاريخ

فيحاتمأبيابننقلفقدأبان،بنيزيدشيخهوأما
"

والتعديل!الجرح

3 0 8 /9-3 0 فمجةوكانالحديث،منكركان"يخه:قولهأحمدعن(1053)9

@قوله:أبيهعنونقلقاصاإ،وكانعليممايحمل
بنأبانفوقالرقاشييزيد

يضعفمه.حاتم-أبايعني:وكان-عياش،أبي

هذاأصلولكنمقال،فيهاأن@عنالحديثأسانيدأنيتبينتقدممما

ثابت.صحيحالحديث

6/2البخاريأخرجه:فقد (6643)8/631و(4105)و(1305)33

الخدري.سعيدأبيحديثمن(7374)9/041و

1مسلموأخرجه: 9 9 / الدر@اء.أبيحديطمن(259)امأ1)2

2/1مسلموأخرجه: 9 هريرة.أبيحديثمن(261)مأا2)9

تعدل@لمحا@اللههو@نلأي:اثها-الجميعرواياتفيجاء

الصواب.وهوالقر@ن،ثلت

1/4لأشرافأاتحفة"وانظر: 2 3/3و(870)7 5 7/4و(4014)5 5 8

9/4و(10966) 5 1(13441).

هولمنويتابعحديئه،منفيستنكرسثىهالضميفينفردو@حيانا@

فلامئله
وعدمبه،لتفرد@لضعفاءوهنا،إلايزيدهلافلكأنربمابليصح،

اللهعبدبنأوسروىمثاله:عند@لثقات،وجوده
حدثنيقال:بريدة،بن

يث@رواللهرسولسمعتقال:بريدة،جدهعنأبيمماعنالله،عبدبنسهل

انزلواثمخر@سانبعثفينكونواكثيرة،ببو:بعديشكون"يقول:

سوكه.يضز@ملهاولابالبركة،لهاودعافو@لقرنين،بناهاتهف@و،صمدينة

يليمساحلوثماوتخرالحراقيليسساحدودماأولوامحفبحدحراسان.(1)

مر1/5لاطححاااعددصو.وصوهراةيخابورللاثماأمهاتوشالهند..



=
يللف@الد@لعلل@لجامعفي

3أحمدأخرجه: 5 7 فيكماوالخلال5،/
)71(،"العللمنالمنتخب"

فيالجوزيوابن
فيحجروابن4(،للاالمتناهيتأالعلل"

المسدد!:القول"

16-17
بحى.بنالحسنطريقمن

فيالعقيليوأخرجه:
1/1"الضعفاه" فيحبانوابن2،4

المجروحينا9
3 4 8 فيعديوابن1،/

الكامل،"
0 7 / 21

حريث.بنالحسينطريقمن

4النبوظ:لانل@فينعيمأبووأخرجه: لائل@فيوالبيهقي1،8

33البوة! 2 / محمدطريقمن6
مقاتل.بن

فيعديابنوأخرجه:
2/1@الكامل9 النبوظلائل@فيوالبيهقي0،7

33 2 /6-333
أوس.بنسلطربقمن

اللهعبدبنأوسعنوسهل(ومحمد،والحسين،لالحسن،اربعتهم:

الإساد.بهذابريدة،الن

6/33النبوظلاتل@فيالبيهقيةوأخرجه 2
بنالحسينطريقمن

اشيعبدبنأوسحدثناقال:حريث،
الله،عبدبنسهلأخيهعن

أبيهعن
اللهعبد

بعوث...بمديستبعث)ته"قال:يكيهت،اللهنبيأنبريدفبن

"يذكرولمالحديشه،

جده!.عن

الله-عدبنأوسعلىوانكرضعيف،حديثهذا
@متروكرجلوهو

حجر@يابننقلهفيماالساجيقال
منكر":(1330)@الميزانلسان"

فيالبخاريوقال@،الحديث
@

1الكبير@2/التاريخ نظر"،فيه9:(1542)5
فيالنسائيوقال

الدارقطنيوقال"،بثقةلي@ه(:،لهوالمتروكونعهالضعفاء"
":(121)@والمتروكونالضعفاءفيإ

فيفذكرهحبانابنوخالفهم
8/1@الثقات9 3 كان"ةوقال5

منفانهاروايتهفيالمناكيرفأمايخطئئممن

منط.لاسلأخيهقل

فيحجرابنقال
1المسدد":القول" فيه"البخاري:قولعلىتحليقأ7

تروكأهومنفيالبخارييقولهاالعبارةالوهذهنظر!:

لحيوهلا(1)
الأ
الأعلب.3



الراويضبم@فيالطعنبسببابكلهدلك:ن@@لال@علل
-

بنومهلسهل،أخيهعنبهتفزثههذاعلىزد
قالبريدةبناللهعد

ماأبيهعنيرويالحديثم@المنكر:3هاا/"لمحالمجروحينفيحبانابنعنه

فيحبمابننقلهفيماالحاكموقالبحديثمه،يشتغلأنيجوزلاله،أصللا

مرو،فضلفيموضوعةأحاثيثأبيهعن@روىله.73(:االميزانطسان

عنمه.أوصأخوهيرويهافلكوغير

فيكماالدارقطنيوقال
1لالأفرالهواالغرائبأطراف" غريب"ة(47

يروهلمأبيهعناللهعبدحديثمن
أخوهعنهبهتفردسهل،ابنهغيرعنه

اللهعبدبنأوس
فيالبيهقيوقالبريدةإ،بن

الدلالل9
"333 / هذا@ة6

أعلما.فالتهغير@يروهلماللهعبدبنأوسبهتفردحديث

لا@حضعيفةبشاساتالحديث،هذاعلىسهلتوبعبلقلت:

أيضأ.

فيالطبرانيأخرجه:إذ
طريقمنالطسعتينكلتا(8215)الأوسطأ1

اللهعبدبنأوسحدئنيقال:راهوببنإسحاق
عنأبيه،عنبريدفبن

سهلا.يذكرولمبهبريدة،

بعده:وقال
يروىلا@

بهتفردالإسنادبهذاإلابريدةعنالحدي@هذا

اللها.عبدبنأوس

فيالجوزيابنوأخرجه:
بننوحطريقمن(495)المتناهيقهالعلل"

به.أيم@عنبريدة،بناللهعبدعنمريم،أبي

الجوزي:ابنوقال
لاحديثهذا@

ع@ه.اللهرسولعنيصح

مريم،أبيبنونوح
فيحاتمأبيابننقلهفيماأحمدعنهقال

"

والتعديلالجرح
"8/5 5 1(2210):9

فييكنلممناكير،أحاثيثيروي

ابخاريوقالالحديش@،متروكقال:أئهأبيهعنونقلبذاكأ،اسديط

في
"

7الكبيراالتاريخ مسلموقالجدأ"،الحديثفاهب:(2383)8/

4/2الاعتدال!الميزانفيالذهبينقلهفيماوغيره 7 المتروك:(9143)9

لحديشه.ا



-

يللفعالد@لعللفي@لجامع

مصك.بنحسامأيضأوتابعهم

فيالطبرانيفأخرجه:
عنمصك،بنحسامطريقمن(1151)الكبير""

اللهعبد
سنكونبريدة،يا"جمروةاللهرسولقالقال:أبيه،عنبربدة،بن

لملهايصببلائهف@مرو،بمدبنةعليكئتمخر@سكببعثفعلبكبعوث،بعدي

بناها".ذا@لقريخن@نسو،.

مصك،بنحسامطريقمن(49للاالعللافياالجرزيابنوأخرجه:

ومرو@لقرى،@مدمكةع@:اللهرسولقالقال:أئهإلاالسابقالإسنادبنفس

خر@سكلم

لاحديثهذا"الجوزي:ابنقال
يصح

@.

عنهقالمصك،بنحسامفيهالأنةتصخلاالروايتينكلاتلت:

وقالبثيء"،حديئهلي@"الدصري:برواية(3212)تاريخهفيمعبنبنيحى

أحمد
فيالمزينقلهفيماحنبلبن

2/9الكمال!تهذبب" 1(،)ملأا4

فيوالذهبي
":(1800)4كلاا/الميزانا"

لبخارياوقاللحديشه،امطروح

في
9

3/1الكبير"التاريخ 2 وفي(457)4
:(100)لهالصغيرإ،الضعفاء9

عندهمبالقويلي@"
فيحاتمأبيابننقلهفيماأبو@رعةوقال"،

9

الجرح
النساليوقال@،الحديثمنكرالحديت،واهي)9141(:إك@413والنميح!

في
فيحجرابنوقال@،ضعي@9:(14لاوالمتروكون!الضعفاء"

@التقريب@

فيوقاليركا،أنبكادضعيف)3911(:إ
2/5المهرفإتحات" 9 5

(2341):@

ضعي@ه.شيطانبنحسام

أحمدتال
فيكماالخلآلنقلهفيماحنبلبن

العللامنالمنتخب9
فيالذهبيوقالمنكرأ،حديطهذا@:(17)

2الميزان" 78 / 1(4601):

2وفيمنكر!هذا" 3 9 / باطلا".بلقال:ا)6853(،2

2/5المهرقهإتحاتفيإحجرابنوقال 9 بعضالراتهم:(2741)4
بوضعط.هذااللهعبدبنأوسالحقاظ

ابنكتابعلىالنكت"كتابهفيكلاماذكرحجرالنالحافظأدأإلا

الصلاح
"1/4 7 2و:1 5 6

@قال:بتحقيقي،
يعني:بهتفزدحديثهو



الراويضبمدفيالطحنبسببلابكه@ل@ناو:محلل
-

اللهعدبنسهلبريدة-حفيد
فيهيتبينولابسببمعيخهالناسوتكلمبريدةبن

فيالمبالغةفيطبالأحكام،أحاديثمنليىإثهثمبالوضع،الحكمصحة

عنط.التنقيب

4المسدد@:القول"كتابهفيكلامأذكرحجرابنالحافظانإلا 5

@نصه:
ينفر@افلمفيهما،تكلمقدكانادانوسهلأأوسأنف@حسنحديثهو

منوالعشرينالئامنالفصلفينعيمابوالحافظذكرفقدبما
النبوقه:لائل@

اللهعبدعنأيضأرواهمصكبنحسامأن
و)نوحسامأبيم@عنبريدة،بن

معإتهعدي:ابنقالفقدمقال،أيضأفيهكان
ولمالحديث،حسنضعفه

الاعنبار!.بهذاحسنفالحديثترى،كمايتفرد

كلامفلت:
قيلماكلمنالرغمعلىللحدبتتقويةفبههناالحافط

ضعفعلىيدلالضعفاءهزلاءوتفزدوالمتروكينالضعفاءمنفيهومافيه،

تصخ.لاطرقكلهالأنهاةمتعددةبطرقصرد@)نالحديث،

9انظر:

2/2المسانيد"جامع 1 1/6المسند"أطراتوإ9(،7لا7 2 1

و)1521(،
2/5المهرقهإتحاف" 9 4(12 34).

كأنخطا،@لحديتكونمعر@ويه،لضعفالحديثيضعفوقد@

مئاله:ضعف،علىضعفافيزد@دبرفعه،ر@ريهفيخطىموقوفاالحديثيكون

اللهعبدعنالمسليئشبيببنعمرروى
ابنعنعطية،عنعيسى،بن

حيضنان!.وعثتهاان،تالالأمةطلاق"مجيز:اللهرسولقالقال:عمر،

2لاماجهابنأخرجه: فيوالطحاوي7(،0
9

3/6الاثار!معانيشرح 4

وفي
(3994)والعلميةط.4/37والدارقطني4(،514)العلميةط.

7/3والبيهقيالرسالة،ط.(3995)و فيوالمزي6،9
ه/الكمال!تهذيب"

3 59-3 6 به.شبب،بنعمرعنطرقمن(4لمه5)0

لا(
بيصقيلةويرصيفنجي@ىالشةمذهوتخفيفها،السيىوسكوداليمبصم

خ@وصحرحهمىبدكرالسمعاليتوسعوقد2،يعا4دالأنساسها@حارت.

يه.الرأى



=

@للفعائد@لعللفي@لجامع

الدارقطني:قال
ضعيفأ،وكانمرفوعأ،شبيببنعمربهتفزد"

عمرابنعنوالصحيح
قولهإ.منونافعصالمرواهما

عنهقالالمسلي،شبببنعمرلضعفةضعيفإسنادهالحديثهذا

فيحبانابن
2/90:9المجروحين!"

ئميخأكانالمسلبثبنعمر

قلةعلىانفردإذابهالاحنجبمعنخرجحنىكثبرأبخطئولكتهصدوقأ،

شبيببنعمربهتفرد"الحديث:هذاعقيبالبيهقيعنهوقالروايتها،

ضعيفأ".وكانمرفوعا،هكذاالمسلي

فيه:متكلموهوالعوفي،عطيةأيضاإسنادهوفي

فيأحمدعنهقال
"

1/2العللافيالجامع 0 1لا1 ضعيف2(:ا2

فيحبانابنعنهوقالالحديثه،
"

2/1"المجروحين كتبةيحللا66:9

البيهقي:قالالتعجبه،جهةعلىإلاحديثه
"

ونافع،سالمرواهماوالصحيح
موقوفا،.عمرابنعن

فيمالكأخرجه:
المئسافعيطريقهومنالليثي،برواية(1675)الموطأ""

في
5/2"الأم" 5 7

6الوفاء6/ط.وفي معانيلشرحفيوالطحاوي5،0
3/6لاناراا 4

العلميةط.4/37لدارقطنيوا)1144(،العلميةط.وفي

7/3لبيهقيوالة،سالرا0ط(3999)و 69.

1لالرزاقاعبدوأخرجه: 2 لداوا5(،9
4/3رقطني لعلميةا0ط8

7/3والبيهقيالرسالة،ط.(0004)و 6 9
الله.عدطريقمن

طتق)يناقال:عمر،ابنعننافع،عناقوعبيد)مالك،كلاهما:
فقدتطليقتين،امرأتهالعبد

أوكانتحزةغيره،زوجاتنكححتىعليه،حرمت
موقوفأ.1(1)حبضتانلأمةاوعدةحيض،ثلاثالحرةوعدةأمة،

مالك.لفظاللمظ(1)

3/3الدارقطنيوأخرحه. 1 ابنطريقهوصالرمالفط.له@3(7)والعلحيةط.1
فيالحوزي

عنمالم،بنسلمطريقمن(1727)الخلاشاأحاديثفيالتحمق"
حريحابن

ع

تحت@ثصةكفت@ؤاقال:ا@الئبيئعنعسر؟اسعنسفع،عن

لهقحللملنزيها،نئمنطبقبنفطلقط@لرجل،
عرما.فوجاتكحخى



الراويضب@فيالطعنبسب@الإعلالري@سناو:ملل
-

عنالرسالةط.(3997)ولعلميةاط.4/38الدارقطنيوأخرجه:
لمسا

نحوه.عمرابنعنونافع،

4/3لدارقطنياقال لرهذالرصالة:اط.(4000)وعقبلعلميةاط.9

اللهعبدوحديثالصوابهو
عنعمر،ابنعنعطيقععنعيى،بن

وسالمضعيف،عطيةأنأحدهما:وجهين،منثابتغيرمنكرجمتالثبي

عمرأنالاخر:والوجهرواية،وأصحمنهأئبتونافع
(1)

ضعيفشبيببن

لاالحديث
.@أعلمواللهبرواتجه،يحنج

5"المهرةإتحاتو"3(،73له5/192الأمراشهتحفة"انظر: 9 6 /8

3و(10030) 0 0 / 9(11213).

شاهدالمرفوعوللحديث
تطلبقتان،اثصة@طلاق@مآ:عائنةحديتمن

لاضعيفشمدولكةحيضنانا.وقرؤها
يصح.

لدااأخرجه:
رمي

بنوا)9812(،وداوأبو@2(،2لط
2(،080)جهما

ط.فيولمحلأ/3الآنار"معانيالثرحفيوالطحاوي)2811(،والنرمذي

4لاالعلمية فيوالطبراني1(،4
6لا"الأوسط" وابنالطبعتين،كلتافي(74

فيعدي
8/0الكاملا" 4/3والدارتطني6،2 ط.ى..2)والعلمبةط.9

7/3لبيهقيوا2/50،2لحاكموالة،لرساا 69-37 0

4و بنوا2،6
لجوزيا

في
أسلم،بنمظاهرعنطرقمن(1725)الخلافاأحاثيثفيالتحقيق"

عنالقاسم،عن
عائثة.

"الحديت:مذاعفيبالحاكمقال
شبخاسلمبنمظاهرحدثهمامثل

عنهقالسالم،سسلمفيهضعيف.@مناثرالحديثومذا=
تلىلخهلحيمعينبنيحى

نجيالدصري.بروايةط7للاه
والمتروكونادالضحفاءفيالئانيد"وقالط،

دكرهمدل@الحرير"عبدبنالملكدحبىومو:حرلجوابنضعيشه."كا(.5)

6السللشن،:"كبفيالحراتيفرعةوأبو)71(،المدلينا"كتابهفيالشاتي 9

(3)رقمحاشيةانظرقبيحأ.تدليسأيدل@بانهالدارقطنيصرعفهعنحن؟وتدلهأ.)

4/5الكسا@اعلى@تهذبالتحليقمن 62.

حطأ.وهرلحك@رو"الحلمية.ط.في(1)

الرسالة.ط.فيالحديشا"كلمة:نردلم(2)



=

@للفعائد@لعللفي@لجامع

احديذكرهلمالبصرة،أهلمن
الحديثف@ذابجرحمئايخنامتقدميمن

المخزومياسلمبنمظاهرفيهإذفلك،فيوهموقديخرجاط،ولمصحيح،
ضعبفوهو

لاغريب،حديثعائثة@ديثالحديث:هذاعقيبالترمذيقال

العلمفيلهنعرتلاومظاهرأسلم.بنمظاهرحديطمنإلامرفوعألعرفه
الحدبث!.هذاغبر

4/4الدارفطنيوقال أبولاحدنناالرسالة:ط.(4004)والعلمية.@0

محمدحدثناقال:النيسابوري،بكر
عاصمأباسمعتقال:إسحاق،بن

بكرأبوقالهذا،مظاهرحديثمنأنكرحديثبالبصرةلي@يقول:

هذا@.خلافالقاسمعنوالصحيحالنيسابوري:

نلكعقبالدارقطنيأخرجقلت:
كمالأمةعنسئلأنهالقاسمعن

@البيئعنأبلغكله:فقيلحيضتان،وعدتهااثننانطلاقهافقال:تطلق،

لا.قال:هذا؟في

فيالعفبليوفال@،مجهولحديثدالموعفبه:داودأبوفال
الضعفاط"

1 4 1 / جميعأ"مظاهر:عنلحديثينذكرهعقب2
(2)

عنإلامحفوظينكبر

فيالملقنابنونقلهذا"،مظاهر
1المنير@8/البدر" 0 1

عاصمأبيكلام
فيالمزيوقالالرازي!،حاتمأبوفالوكذا"وفال:المتفدم،

تحفة9

":(17555)6لما/11الأشرافملأ
أسامةروى

أنهأبيهعنأسلم،لنزيدبن

محمدبنالقاسمسألأتهفأخبرهالأميرفأرسلابيه،عدجالسأكان
بنوسالم

اللهعبد
اللهكتابفيلي@هذاإنله:إقلله:وقالاهذا،فقالانلك،عن

الحدي@أنعلىفلكفدلالمسلمونإ،بهعملولكنالله،رسولسنةولا

محفوظه.غيرالمرفوع

ةالطر(1)

1ولالكساال@ي@ت@وا)1122(،*6ولالكير"دالتاريخ 3 5،)9066(

1"/4لاعدالااو@ميزان 3(2086).

(2)
غلط.ومودحممأاالمطبوع:دي



الراويضبمدفيالطحنبسيباجملالريمشاك:محلل
-

16الأشرافمهتحفة"وانظر: 97 الرايتانصبو")55571(،6لما-1/

3/03،0
0ما-/8المنيرأ)البدرو 17/4المهرظإنحاتو"2،1 7 0

4الحبير!التلخيصو")43622(، 5 7 .(1602)عقب3/

عنمه،إلاالحدبثيكونولابحديث،@حياناسيء@لحفظوينفرد@

بنرشدينروىماسثاله:بذلك،@لحديثفيضعف
سعد،

بنمحاويةعن

بنراشدعنصالح،
سعد،

:@اللهرسولفالفال:@بهأمامةأبيعن

ولوفيوطعمهربحهعلىفلبماإلاشي،،بنخسهلا@لماء@ن9

فيوالطبري)125(،ماجهابنأخرجه:
اللهعبد)مسندالاثاراتهذيب"

فيوالطبراني1(،770)و(701للاالخبر717-617عباس(:ابن
الكبير""

وفي(7503)
لحدبط،اط.(74ولهالعلميةط.(744)لهلأوسط!،ا"

1/2والدارقطني 1/2والبيهقيالرسالة،ط.(47)والعلميةط.8 وابن5،9

فيالجوزي
بنرشدينطريقمنا(ل@"التحقيق"

به.سعد،

إلاالخدريسعيدأبيروايةمنالأولبشطرهصحيحالحديثهذا

فقالبالإجماع،عنهواستغنواالعلماءضغفهالاستثناء-وهوالثاني-الئطرأن

2الدارقطني 8 بنرشدينغيريرفعهدلم:1/
سعد،

صالح،بنمعاويةعن

1/2البيهقيوقالبالقوي!،وليى النوويوقالقويا،كيروالحديث":60

في
"

المجموع
الرايتهنصبفيإالزيلعيوقالضعفط،علىاتفقوا":1/36"

فيالمناويوقال@،ضعيفالوسنده:1/95
"وو:2/5@فيض9

جزم

منهم:جمع،بضعفه
نفسمعماجهابنشرحفيومغلطايالعراقي،الحافظ

بنرشدينمنهم:الذينروانهلفعفضعيففقال:
سعدإ.

طحم@،أوريحهلححلىةقرلهعلىتقتصرفاحيانأمتاينفبألماظالررايتجاع@(1)

أخرىرأحيالاميها!،تحدتشجاسةعارة..الولونطكلسة.لحدزياثةفيهاوأحيانأ

@القلين،.ميهالفط.

روي(2)
صحيحوالحديثمقال،منأحدمايخلولاتعديىطر@مىالحديتمذا

فعيانلهسندعلىتمليقيعدفلثفصلتوقدوضوامد-لطرت
"(2).



-

@لفعالد@@لعللفي@لجامع

بنرشدينلفعفةالحديثضعفيئماقلت:
الحجاجأبووهوسعد-

فيحاتمأبيابننقلالمصريء
"

4والتعديلاالجرح 6 4 /3(02 عن2(،3

بنلرشدينقال:معينبنيحيى
حاتم:أبووقالحديثما،يكتبلاسعد

"

النقات،عنبالمناكيرويحدتغفلتاوفيهالحدبط،منكرسعدبنرشدين

فيالنسائيوقالالحديئ@ا.ضعيف"زرعة:أبووقالالحديشه،ضعبف
فقدصالحبنمعاويةأماالحديثا.المتروك:(203)والمتروكون!الضعفاء9

تبهلموا
في:حاتمابيابننقلكماأيضأ.فيه

"

4"والتعديعالجرح 3 8 /

قدمناهماوعلى
يدلمتنهفيالحاصلالاختلاتنف@رشدين،حالمن

هذاأنإليهأشرتفكماالحديثماهذاحفظيضبطلمرشديغأنعلى

رويالحديث
علىمصادر-منيديبينفيماأقف-ولمألفاظبأربعةعنه

تجمعرواية
مته.فيمضطربأنهالقلبفييثيرفهذاالألفافتلك

قدرصديخأنإلا
2البيهقيفرواهتوبع 5 9 /1-2 6 0

بنبقيةطريقمن

به.سعد،بنراثدعنيزيد،بنثورعنالوليد،

فيحجرابنالحافظقال
1/3الحبير(التلخيص1 وفيه":(3)اعقب1

بنرشدينأنزعممنعلىتعقب
فيهالطريقهذاأنإلابوصلهتفزدسعد

فيالمزيعنهنقلهفيماالشائيقالعنعن،وقدمدلىوهوالوليدبنبقية
و)فاثقة،فهووأخبرناحدئناقال:إفا":(72للا3كلأا/الكمالاتهذي@"

أخذط.عمنئدرىلالأتهعه؟يؤخذفلافلانطعنقال:

عديابنفرواهيزيد،بنثورعنعمر،بنحفصالوليدبنبقيةوتابع

في
"

2الكاملا 8 6 1/2والبيهقي3،/ 6 0

بنئورعنعمر،بنحفصطريقمن

به.سعد،بنراسدعنيزيد،

فيكماحاتمأبوفيهقالعمر،بنحفصفيهانإلا
"

الجرح
":(77له3/931والتعديلأ

لي@@زرعة:أبووقالالحديئط،ضعيف
معين:بنيحيىوقالبقويإ،

9

فيعديابنوقالط.بشيلي@
"

الكاملا
كلها،وأحاديئهالحديث،منفكرتماغيرهذاعمربنالولحفص:2ول/3



الرايضبمدفيالطعنبسب@الإع@دلري@سناو:محلل
-

السند،منكرأوالمتن،منكرإما:
أقرلهما.الضحفإلىوهو

بنرشدب@إلىالحديثيرجع
المتابعات.لتلكقيمةلاإذسعد

بنورشدين
2الدارقطنيفرواهعليه،اختلفقدضعفهعلىسعد 7 / 1

فيالجوزيابنطريفهومنالرسالة،ط.(45)والعلميةط.
(13)"التحقيق"

سعد،بنرثدينطريقمن
بنراشدعنصالح،بنمعاويةعن

سعد،
عن

منفجعلهيث@.اللهرسولمولىثوبان
ثوبان.مسند

وروي
فيالطحاويرواهإذمرسلا،الحديثهذا

9

معانيسرح

الاثاردا
(1)

1/1 6
2والدارقطني2(،للاعقبالحلميةط.وفي 8 / العلميةط.1

بنراشدعنحكيم،بنالأحوصطريقمنالرسالةط.(4ولا(4وللا
سعد،

مرسلأ.

أتهنلثثيهالأحوصباضطرابمعلولفإنهإرسالهعلىالحديثوهذا

2الدارقطنيعند@رواهتقدم،كمامرسلأرواه 8 / ط.(50)والعلميةط.1

بنصراشدعونأبيعنالرسالة،
بنراشدفقرنعلبهما،موقوفأسعد

سعد

بنراشدعنأرسلهأنلعدكلامهمامنالمتنوجعلعود،بأبي
إنثمسعد،

فيالمزينقلفقدفيه،تكغقدالأحوص
1الكمال،تهذيب@@ 5 7 / 1(281)

معينلنيحيىوعنشيئا@ا،حديئهيساويلافيه:إقالاتهأحمدالإمامعن

بئيدالي@فيه:قوله
فيالنسائيوقالط،

:(62)والمتروكود"الضعفاء"

.@شاميضعبفإ

1/2البيهقينقلهفيماالئافعيوقال منقلت:وما60:9
تغيرإذاأته

أهليثبتلاوجهمنجميهتالنبيئعنيروىنجساكانوريحهولونهالماءطعم

خلافأ".فيهبينهمأعلملاالعامةقولوهومئله،الحديث

فيحاتمابيابنقال
رواهحديثعنأليوسألت":(97)لاالعللدا

بنراشدعنحكيم،بنالاحوصعىيون@،بنعيسى
قالقال:سحد،

علىتحليقة"وانظر.بماتحتجونولاالمنقطع،تثتودلاوأنتمنقطع،دمذاوتال:(1)

حاأبيلابنالعلل
3

.23الهاس.عدلاس"



-

يللفعائد@لعلل@لجامعفي

ابي:فقالولوساطعمهعليهغلبماإلا@لماءينخس@الاع@:اللهرسول

بنرشدينيوصله
ةيقولسعد،

لي@ورشدين@حح@،النبيئعناما@يأبيعن

مرسلأوالصحيحبقوي،
(1)

".

@يعديابنوقال
عنيوصلهلي@الحديثالاوهذاك@782:"الكامل"

بنرشدينورواهعمر،ب@حفصإلاثور
سعد،

عنصالح،بنمعاويةعن

بنراشد
سعد،

معحكيم-بنالأحوصورواهأيضا،موصولاأمامةابيعن

ضعفه-
بنراشدعن

سعد،
أماض@.أبايذكرولامرسلأ،عيهنهالتيئعن

فيالدارقطنيوقال
@@

فيالملقنابنعنهنقلهفيما@العلل
المنير"البدر@ا

1/0 4 0 سعد،بنرشدينيرويهحدياالاهذا1
عنصالح،بنمعاويةعن

بنراشدعنفرواهحكيم،بنالأحوصوخالفهمرلوعا،أمامةأبيعنراشد،

أسامة:أبووقال.@كالبيئعنمرسلا،سعد
قوله،راشدعنالأحوص،عن

الحديثيئبتولاالدارقطني:قالراضدأ،بهيجاوزولم

1/2البيهقيوقال بنالأحوصعنيون@،بنعيسىورواه":60

سحد،بنراثدعنحكيم،
أسامفأبوورواهمرسلأ،@التبيئعن

عن

عونأبيعنالأحوص،
(2)

بنوراشد
سعد

قوي،غبروالحديثقولهما،من
أعلمواللهخلافا،بالنجاسةتجرإفاالماءنجاسةفينعلملاأناإلا

الدارقطنيعلىالمغنيلاالتعليقفيالطيبأبوونقل
دا

عن(47)عقب

تضعيفهعلىالمحذنوندلاتفققال:أتهالنووي

فيالملقنابنوقال
4المنبر@1/البدر" الاستئناءأن@افتلخص:01

مالأئهبه.الاحتجاجيحللاضعيف،المذكور
وضعيفمرسلبين

شاهدالحديثولهذا
محاذحديثمن

فيالطبريرواهجبلبن
تهذيب"

لارهنا(1)
يمهم

نه

أعلم.وافهأصح،للمرصولبالنةمدا@نماللوسل،تصحيح
تصحف(2)

"ةبلىالحيهفي،@سننلي

أليلابنالعللعلىتحليقةمحققاقالعون@ابن
2حماتم! @الهقيا:لس@طبوعة.40

فىالدارتطىعدالروايةومذهابنا،
بالأصلكالديلياوفيها(ست



الراويصب@دفيالطعنبسببالإعددلل@صناك:@لل
-

اللهعبدلحسندالائارا
عنثور،طريقمن(1075)الخبرعباس(بن

خالدة

معاذأن
طحمهيتغيرلمالماءوجدناإناالله-طرسولأمرنا"قال:حبلبن

ونثربمنهتوضأأنريحهولا

فيهالإسنادفهذامقويا،شاهدأيكونأنيرقىلاالطريقهذاانإلا

خالدإنإذانقطح،
منيسمعلمولكنهالجماعتعلهروىالكلاعيمعدادبن

معاذ
المراسيلفيإحاتمأبيابنقالجل،بن

يقول:أبيسمعتا(.إ)ممه"

خالد
عنمعدان،بن

معاد
يسمعلممرسل،جبل،بن

ببنهماكانوربمامه،

ماعلى
الفقهاءوأنضعيف،الحديطهذافيالاستثناءأنيتبينتقدم

بينهمخلا@لاب@ةالحدبثهذاعلىلاالإجماععلىاعتمدواإئما
الماءأن

فيالنوويقالينجس،ريحهأولونهأوطعمهتغيرإذا
"

المجموع،
1 63 /1:

فغيرتنجاسةفيهوقعتبذاالكثيرأوالقليلالماءأنأجمعواالمنذرابنقالإ

أصحالنامنجماعاتكذلكالإجماعونقلنجس.فهوريحأأولونأأوطعمأ

آوفاخاتغتراتغيركتيرأ،أوقليلأراكدآأوجاريأالماءكانوسواءوغيرهم،

بالإجمعنجس@كلهريحصاولونهأوطعمهيسيرأ،

3المنير!البدر"عللهوبيانالحديتتخاريجليانظروللفائدة 93 /1-

1"الأسرافتحفة"انظر: 3 / 1/2الزوالد@امجمعو"س(،60)4 1،4

1/3المنير،البدرو" 1/1لحبير"االتلخيصودا9،9 2 فيالدرايةو")3(،8

3/3المهرقالاإتحاتودا1/5،2داالهدايةأحا@يطتخريج .(2وو1)0

@لمخصوص:@لتضعيف

@مورضعبف.الثبوخبعضفيأنهإلاقويأ@لر@هييكونوقد@

بنالعزيزعبدروىمامثاله:الر@هي،ذلكعنرو@يتهفيعليهطرأت

كانقال:عمر،ابنعننافع،عنعمر،بناللهعبيدعنمحمد،

كتفيه.بينعمامتهسدلاعتمإذاكن@الئبي



-

يالععائد@لعلل@لجامعفي

فيسعدابنأخرجه:
1/3الطبقات!دا 1للاوالترمذي5،2 وفي(73

فيوالعقيليبتحقيقي،(117)له"،الثمائل1
حبانوالن3/2،1الضعفاء""

فيوالطبراني)7936(،
501)الكبير"@@ فيالثخوأبو4(،3

بمف@ماالبيأخلاق@ا

فيوالبيهقي3(،41)
"

ط.(5837)والعلميةط.(1562)"الإيمانشعب

فيوالخطيبالرشد،
"

11/2بغداثاتاريخ 13/1الغربط.وفي93 7،6

بنالعزيزعبدعنطرقمن(3110)و(3109)والبغوي
به.محمد،

ىقووغريب!،حسنلأالمجامع:فيالخرمذيعقبهقالالحدي@هذا

)7936(،حبانابنصحيحعلىتعليقهفيالأرلؤوطشعيبالثخإسنا@ه

7الصحيحة"الألبانيالعلامةوصححه 1 بضعفوعنواوشواهدهطرقهبكثرةلما7

لملألبانيوالارنؤوطاأنةوأرىالمتا@عات.فذكرواالدرا@رثي،عنرواهمن
منوفيهالدرا@رثيمحمدبنالعزيزبعبدمحلولفهوعلتهإلىينتبها

علتان.الوجههذا

اللهعبيدعنروايتهفيالدرا@رثيضعفأحمدالإمامأنالأولى:
بن

حديثقلبوربما"طالب:أبوعهنقلهفيما@قالحاصفالعمريعمر

ال@هعبد
اللهعيدعنيرويهاضحيف()وهوعمربن

1عمرإ.بن

الجرح
5/6والتعديى" اللهعبيدعنداحديةالشائي:قالولدلك(1833)64

عمربن

4/5@االكمالداتهذيبمكر" 2 4هله9

فيالعقيلينقلفقدالحديثهذافيالصحيحأن@لثانية:
2الكير"الضعفاء" 1 أحمدعن3/

الله:عبدلأبيقيلقال:محمدبن

الله،عبيدعنيرويالدراوردي
كانأنهةجمج@النبيئعنعمر،ابنعننافع،عن

عمامهيرخي
خلفه،من

دا.موقوف@هذالأإتماةوقالآبيوأنكرهفتبسم،

(25357)شيبةأبيابنأخرجهماأحمدالإمامإليهذهبمايؤيدومما

"علىتحليقه@يبئاللكتررعته@لىبةوكنا@(1)

الترمل@ه.حامع
ومو.(2)

@"يخحطئعيهرهكتبسيحدتكادصدرق@

ى.االهالتقريبه

أعلموالئ@وممأيكردوقدالمطوع،فيمكلا@رلت(3)



الراويص@بطفيالطعنبسبباجكللدلر@المنافى:علل
=

4/1لالاالطبقاتفيسعدوابنأسامق@أبيعن 3 1
)أبوكلاهما:وكيع.عن

اللهعببدعنووكيع(أسامة،
بعنم،عمرابنكانقال:نافع،عنعمر،بن

كتميه.بي@ويرخبها

فيسعدابنةأخرجهماوكذلك
1"الطبقات" 3 2 / اللهعبدعن4

بن

شاربمعيحفيعمرابنرأيتقال:الحاطبي،إبراهيمبنعتمانعننمير،

منويرخيهاويعتم
خلفه.

بنالعزيزعبدولحديث
للمتابعة.يصلحلاضعيفمتايعمحمد

فيالثبخالوأخرجه:
زكرياحدثناقال:)213(،مااكالنبيأخلاق"

قال:معشر،أبوحدثناقال:كامل،أبوحدئناقالا:رسته،وابنالساجي

عمر:لابنقلتقال:السلام،عبدأبوقال:الحذاء،خالدحدثنا

ويغرسهارأسه،علىالحمامةكوربدبىقال.يعتم؟اللهءطرسولكانكبف

فلك.يفعلعمرابنوكاننافع.قالكتنيه،بينلها@ؤابةويرخيورائه،من

فيالضعفووحه
عنهقالمحهول،وهوالسلام:عبدأبوالإسنادهذا

فيحاتمأبو
@ا

9/4لابنه"والتعديلالجرح 5 3:)2،91("
وكذا"،مجهولهو

فيالدارقطنيجقله
ميزانفيالذهيوقال)626(،"والمتروكونالضعفاء"

5"الاعتدال 4 8 / @،يعرتلا1(:إ0384)4
وترجم

فيحبانالنله

1المجروحين!" 5 3 "وقال.3،/
حديثيثبهلاماعمرابنعنيروي

."بهالاحتجاجيجوزلاالأئبات،

فيالهيثمياورثهوالحديث
9

5/1الزواثد"مجمع 2 0

أبيطريقمن

فيللطبرانيوعزاهعمر،ابنصالسلام،عبد
@ا@رجالهوقال:الأوسطأ،"

وهو@ه.السلامعبداباخلاالصحيحرجال

بالنقة!يصفهفكيفمحهولالسلامعبدأبافإننظر:فيههذاالهيثميوقول

أعلم.واللهموقوفا،عمرابنعنصوابهالحديثأنوتبين

5/4"الأشرافتحفة9انظر: 9 و)1308(،6
9/2المهرظإتحاف9 3



-

@للفعائد@لعللفي@لجامع

قتادفعنحازم،بنجريرروى@خر:مثال@
ل@به،أنسعن

قبيعةكانتقال:
(1)

فضبما.منعحيهرواللهرسولسيف

سعدالنأخرحه:
في

وأبو)7542(،لدارميوا1/37،8"لطبقاتادا
16)لترمديوا2(،583)وداد 91)

وير
بنحقبقي،(501)له"،ئللشماا9

8/912والنساني
وفي

ط.(9727)والعلمبةط.ها(ا3)لهالكبرى@ا،9

الأخيار@اتحفةوفيإ(1400)الاثار"مشكلداشرحفيوالطحاويالرسالة،
فيوالحقيليي@624(،

1الكبير"الضعفاء" 9 9 فيعديوابن1،/
@االكامل"

2/3 فياليخوأبو4،6
4/1والبيهقي)514(،@ا@النبياخلاق" 4،3

وفي(26وللاه(2655)والبغوي
لهالمختارلا،النبيشمائلفيوارلأدا9

فيالمقدسيوالضياء)678(،
3المخنارماادا 4 7 / عنطرقمن(2375)6

به.حازم،بنجرير

ضعيف.دالإصظهذاأنإلاغريبحسنحديث@اهداالترمذي:قال

اللهعبدقالفناثه،عنحديثهفيضعيفألهإلاثقةكانو)نفجرير
بن

أحمد
(2)

سالت"ة
بأس،بهلي@فقال:حازم،بنجريرعنمعينبنبحيى

فتاثق،عنيحدثإنهفقلت.
هوثيء،لي@فقال:مناكير.أحا@يثأن@عن

أحمدوقالضج@الا،ةقتاثةعن
فيرجبابنعنهنقلهفيماحنبلبن

"

شرح
2/6"الترمذيعلل 24-6 2 ط.6

78مم@7-/2وعر ط.5
لأكانهمام:

حديثهكأنأيضأ:إوقال"بواطيليسندهاقتادةعنأشياءبالوهم-يحدثم-

رجبابنوقالأشياءدا.ويوقفأشياء،يسندالناس،حديثغيرقتادةعن

نقلهعقب
احمدعليهأنكر)وقدالمتقدم:معينبنيحيىلكلام

ويحيى

قتاثة،عنيرويهامتعدثةأحا@يثالأئمةم@وغيرهما
ع@يىالثبيصأن@،عن

دوقالتىالئرمةمىالسي@:وقبجة"3ها/10السةادثرحديالعويقال(1)
المقص،.-

ص

"أطر:(2)

الحامعليالكلاموقد@رد(650)8"/2"الرحالومعر@ةالعللثيالحامع أحمدهوالسانلوكانمشوهمأ
@صوالاسنقلناهوقدحل،ب@

ا/الكمالاتهدب
4 4 1/3الاعتلالهدميرأدرا@طر.9(،8للا4 93(1461).



الراويصبصدفهالطعنبسببابكلدلنا،:ر@ال@علل
=

توضأالذيفيالإسنادبهذاحديثهفمنها:أسندها،مراسيلبعضهاأنوذكروا

سيفقبيعةفيحديثهومنهاةالماء،يصبهالملمعةقدمهعلىوترك

عح@النبي
(1)

.@فضة...منكانتأنها

عنروايةفيتوبعحازمبنجريرلكن
المتا@عاتهذهكانتو)نقاثة،

علل:تخلومنلا

عنهمام،عنرويوهكذا)1961(:إعق@الترمذيقال
قتادة،

عن

حازم.بنجريرهمامتابعفقدلاأن@

فيسعدابنأخرجه:
1/3الطبقات!دا وفي8/912والنساثي7،8

فيوالطحاويالرسالة،ط.(9727)والعلميةط.لما(ا3)له9،الكبرى"
"

ب@عمروطريقمن(4267)الأخيار"لاتحفةوفي(1399)الاثارأمشكلشرح

به.يحىبنهمامعنعاصم

المزيعنهنقلهفيماقالإذةعاصمبنعمروبتفرداعلهالنسائيأنإلا

في
همامعنرواهومامنكر...حديثوهذا":(1146)/1الأشرات!تحمة"

عاصمبنعمروغير
".

فيالاجريعبيدأبوقال
عنأبا@اودسألت)736(:إ"سؤالاته"

ل@36(:فيوقاللحديثه،،أنثطلافقال:الكلابي،عاصمبنعمرو

الحوضيفقدمهمام،فيوالحوضيعاصم،بنعمروعنثاود:اباوسألت"

."حديثهلتركتعاصمبنعمروتطمنفرقيلولابندار:قالوقال:

عنفرواهعوانةأبوأيضاوتابعه
به.انى،عنقتادف

فيالطحاويأخرجه:
"

وفي(13لعاالاثارامكلسرح
تحفة"

فيحبانوابن)7624(،نجيلالأخيار@
م@/3المجروحينادا

هلالطريقمن

فيحبانابنذكرهضعيفوهلالعوانة.أبيعنالحنفي،يحيىابن

ليالعبارةمدهتدكرلم(1)
مسام.ط

شيءاحفطهفيصدوتوهر:إ(2)
.(5055)التؤسه1

.(731لاالالنقرسه3وربسانفةوهو(3)



-
@للفعائدالعلل@لجامعفي

@ا

يجوزلاروايته،قلةعلىكثيرأيخطئكان"وقال:3/8،7@االمجروحين

يحيى.بنهلالوعلتهاأيضامعلولةالمتابعةفهذهانفرثا.إنابهالاحتجبم

عنالمنصلةالروايةنف@العموموعلى
قنادة،

لاأن@عن
وثلي@تصح،

الدستوائيهثامأأنذلك
(1)

عنرواهإذجريرأثخالف
قتادة،

سعيدسعن

مرسلأ.بهالحسن،أبي

سعدابنأخرجه:
في

2(،584)ثاودوأبو1/37،8"الطبقات"

فيوالترمذي
"

8/2والنساليبتحقيقي،(106)طهالنبيشمانل 1 9
وفي

9فىلهالكبرىلأ،لا 4/4والبيهقيالرسالة،ط.(972ولهالعلميةط.(81 31

به.الدشوائي،هامعنطرقمن

تابعهأحدأعلمتوما"قال:أنهقتادةعن(2هلل@عقبداودأبوونقل

بنشحبةتابعهبلبههثاميتفردولمذلك،.علىالحسن-ابيبنسعيدأي:-

فيالعقيليقالإذةالحجاج
1/1الكبير!الضعفاء" وهثامشعبةدرواه:99

قتاق،عنالدستوائي،
طريفبننصروكذلكمئله!.الحسنآبيبنسعيدعن

فيأحمدالإماموقالعللهفيالدارقطنيذلكفكركما
"

العلل!فيالجامع
1 0 3 / 1(303):"

إلىطريفبننصرواسمهجزيأبوجاءةقالعفانعن

قتاثة،حدئناةجريرفقاليحدئه،لإنسانيشفعحازملنجرير
قال:أن@،عن

حدثاهماواللهكذب،جزي:أبوقالفضة.منعي@ال@هرسولسيفقبيعةكانت

يحني:جزي-أبيقولداوهوةأحمدقالالحسن!أبيبنسعيدعنإلاقتادة
الحديثفاهبهذاطريفبننصرأنإلاجرير".وآخطأأصا@-

عددذهبوقد
منهم:المرسلة،الروايةترجيحإلىالحديثعلماءمن

فيالعجليقالتبت،نقةوهو(1)
@

@يالناسأروى@ركان:(1903)التفاشهمعرثة
تهذب@وانطرةكيرا.أبيبروجيىسليان،بيبن(وحمادقتاثفعنثلائة.

7لهولابقريبما)7717(،7/504الكمالا 29)

ليالزيلعيفكر@لك(2)
4/2الرايقهلهمص 32-2 33.

1الراية:نصصفيوقع
بننصر

تصحيف.وموطري@ا

و)5532(،7/904الكيرهدالتلريخا@طر:(3)
1

8/5يل!والتحدالحرح 33(1392).



الراويضبمدفيالطعنبسببابثح@ر@سنا،علل
-

أحمد
كصاحنبللن

هامخالفه":(2458)عقبقالإذوالدارميمر،

قتاثةفقال:الدستوائي،
أتهالناسفزعمالحسن.أليبنسعبدعن

فيكماالرازيحاتموابوثا،المحفوظ
عنابنهسألهإذ(938)لابنهلماالعلل@ا

قتادة،حديث
ال@هعبدعنالحسن،ابيبنسعيدعن

إئما"ففال:عمرو،بن

بلامرسلاك@...اللهرسولشفليعةكانفال:الحسن:أبيبنسعيدهو

اللهعبد
بنسعيدحديثأقواها".(2585)عقبقالإذداودوأبوعمرو"،بن

الحسنأبيبنسعيدحديثعقبنقلكما@اضعافكلهاوالباقيالحسن،أبي

عن(2هلل@
علىيدلوهذا@فلكعلىتابعهأحدأعلمت@اوماقال:أتهقتاثة

يسمعلمقتادةأن
الحسن.آبيبنسعيدعنإلاالحديثهذا

فيالمزيعنهلقلهفبماقالإذةالنسائتالمرسلةالروايةرجحوكذلك
1/5الأشرات!تحفةإ 2 1للأ5 قتا@صةوالصوابمنكر،حديطوهذا9:(14

1سنهفيقالإذأيضاوالبيهقيلأ،الحسنأبيلنسعيدعن 4 3 بهتفرد":4/

عنحازم،بنجرير
قتاثة،

عقبأيضاوقال"محلولوالحديثأن@،عن

حجرابنوقال"،المحفوظ...وهومرسل،وهذا"المرسل:للحدبروايته

في
1/2الحبير"التلخيص" 1 عنهتام،طريقلالومن:(50)0

قتاثة،
عن

وأبووالنسائي،داو@وأبوأحمد،ورجحهمرسلا،الحسنأبيبنسعيد

لداوار،لبزاواحاتم،
."لبيهقيوارمي،

قدالقيمابنأنإلا
نقلهفيماقالإذأنى،عنالمتصلةالروايةرجح

7/2المعبوثاعون"صاحبعه قتادةحديتإن50:9
ةمحفوظأنسعن

قتادة،علىوهمامحازمبنجريرلاتفاق
عنرواهوالذيأن@،عن

قتاثة،

مقدمأكانو)نوهنامالدستواثي،هامهومرسلأالحسنأبيب@سعيدعن

ا.بدو@ااتفقاإناوجرير،همام،فليسقاثضأصحابفي

ماخلالمنتلت:
الأصح،هيالمرسلةالروايةأنجليااتضحتقدم

مرتكماالمتقدمين-منالحديثاصحابجهابذةعليهاستقرالذيوهذا

صخالفهممنخالفهمو)نأقوالهمءإلىالإشارة
ابنمئلالمتأخرينعلماء

ابنإليهفصبماآماوضبطهم،وتحريهماطلاعهملسعةونلكجملق.القيم



ئدلفعا@ا@لعللمعفيلجا@

عنجريرروايةلأنثمحموظفغيردعأف@القيم
إلىالإشارةمرتكماضعيفةقتادة

لانثضعيفهمامإلىالإسادوانالنساني،اعلهاهماممتالعةأنكمافلك،

يحيىبنهمامفيبقىصحتو)نوحتىليه،متكلمعاصمبنعمرو
خالفقد

هثامأ،
ألهكماقتاثة،أصحابفيمقدموهام

ومنشعبفقلمنتوبع

دلالةيدلوالذيداود،أبوعنهنقلهالذيقتالةقولالمرسلالحديثمرجحات

يسمعلمقنادةأنعلىواضحة
الحسن.أبيبنسعيدمنإلاالحديثهذا

رويوقد
داودأبوأخرجهإذآخر،وجهمنأن@عنالحديثهذا

بنعثمانعنالعنبري،غسانآبيكثيربنيح@ىطريقمن(2585)
سعد،

عن

هذهأقوى)5852(:إعقبأبو@اودقالضعيف،وهذابه،مالك،بنأص

فيهوالحديثلأ،ضعافكلهاوالاقيالحسن،أبيبنسعيدحديثالأحاثيث

برعثمان
المديني:بنعليقالضحبفوهوالكاتبسعد

سمعت"
يحيى

يرويممنيحجبفجحلالكاتب-سعدبنعئمانلهوفكر-
عنط

وعن

معينبنيحيى
وقال"،لينزرعة:اأبووقال@ابذاكليى"عه:قالئها

الشالي:
بالثقةإلي@مرة:إوقاللما،بالقوييى@

تاهدوللحديث
أمامةأبيحديطمن

بنسهلبن

لثسااخرجه:أ
8/912ئي

59)لها@برى@،وفي! لعلميةا0ط(81

لة.لرساا0ط(9727)و

فيحجرابنقال
9

1/2الحيراالتلحيص 1 صحيحإسناده":(50)0
@.

امامة،أباأنإلا@قول:
أسعدوهو

وفاةقبلولدالأنصاريسهلبن

عنىرووقدلأمه،جدهباسموسماهفحنكه@ت،للنبيبهوأتيلمج@الثبيئ

فيالبرعبدابنوعدهأرسلهاأحاديق@روالنبيئ
في(2812)الاستيعاسالا"

التابعين.كبار

و4(،12)للنساتيوالفروكوش@الالصعماءالطر.(1)
1

ل@38(،6/931@والتمديلالحرح

3/3"الاعدالبزانو@ 4(5511)

1/1دالإصابقاا@طر.(2) 5 كأ.ا1)0



الراويضبمدفيالطحنبسببلابكل@ناو:ر@محلل
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أعلم.واللهوفاته،بعدلجرالنبيسيفرأىولعله

بالمخالفة.معلولالحديثهذاإنثم

4/4البخاريآخرج:فقد صديوهوأمامة-آبيطريقمن(2909)7

لقدقال:أثهعجلان-ابن
لاوالذهبس@وفهمحليةكانتماقومالفتوحفتح

والحديد.والائكالعلابيئحليتهمكانتإتماالفضة،

1/5الأسرافههلأتحفةوانظر: 2 1يلا4 و(1425)وا/326(41
12/

1 8)ملا83 4/2الرايتهنصبوإ1(،6 32-2 /2الحبير!التلخيص@و@3،3

2/1المهرظإنحافوا5(،0)012 7 9(11 الغليلإرواءوأ0(،5
"(822).

ومعوضبطه،حفظهفيمقدوحاالرسيكونوقد@
بزد@دهذا

الأعمش،عنشريك،روىمامئاله:مخصوصينشيوخفيضعفه

الله-@ت:رسولقالقال:ز@به،أنىعنالحسن،عنالرقاشي،يزيدعن

دوطاا.غنىولابعده،فقرلاكنىالقر@ن@ا@ن

فيوالطبراني)3772(،يعلىأبوأخرجه:
والبيهقىي@37(،الكبير"9

42)الإيمان،دشعبفي 2ويلاالعلمية.@(61 طريقمنالرشدط(37

بنمحمد
عتاد،

الإسناد.بهذاشريك،عنإسماعل،بنحاتمعن

كماثاودأبوفقاللبه،تكلموقدا@ععبدبنشريكفيهالإسنادهذا

في
لاجرياسؤالات@

ابنوقاللما،الأعمشعلىيخطئئقةداشريك:(91)"

فيحجر
وليمنذحفظهتعيركثيرا،يخطئ)صدوق:(2787)"التقريب@

بالكو@ه.القضاء

عنروايتهيرللراويأحطاءتمةأنالبحثبعدينو(1)
يطمتنممااليئ،فلك

و@والمروي،الراويحالعلىواقعيةأ@ل@الحلبتلأنمةالأحكامتلكأنع@القكل

وصجرانآ،تطلقالأحكامتلكتكن
لنلهالديالجهدسصفلكلييئنلك

شبخكلعنمروبانهليالنظر3عسحصأ،الراويمروتفيالنظرلحيالمحدثود

ثيالمحدغردبذلهماأننحرمفلكوبحدالأثا-وكيميةالتلقي،وطريقةحصوعأ،

البثر.يشطيحهماعايةموعليهاالدخبلمنالةتنفية



-

ئد@الف@العلل@لجامعفي@

ماعلىزد
ووصله.الأعمشعنالحديطهذاروىشريكأفإننقدم

)التفسير((5)سننهفيمنصوربنسعيدعندفرواهمعاويقطأبووخالفه

مرسلا.الحسنعنالرقاسي،يزيدعىالأعمش،عن

منمعاويةوأبو
بنيحيىسئلفقدالأعمش،لحديثالناسآحفظ

فيحاتمأبيابنلقلهفيمامعين
"

03)7/133والتعدي@،الجرح عن(61

الضرير"،معاويةأبووسعبة،سفيان@ابعدفقال:الأعمش،أصحابأثبت

فيأحمدالإماموقال
"

333العلل!فيالجامع / معاويةابو":(5722)1

وقالجيدأ@،حفظايحفظهالامضطر@الأعصئ@حدبثغيرفيالضرير

أبو@رواه@:(27للاعقيبالشهاب!دامسندفيالقضاعينقلهفبماالدارقطني

أشبههماوهومرسلأ،الحسنعنالرقائي،يزيدعنالأعممئ@،صمحاوية،

."ابلصوبا

ومع
اختلففقدمعاوية،لأبيومخالفتهحفظهقبلمنشريكضعف

سنده،فيالحسنبإثباتإسماعيلبنحاتمفرواهعليص
وروي

بماسقاطعنه

فيعديابنأخرجهإذالإسنادثمنالحسن
9

2الكامل، 5 /2 6
طريقمن

محمد
عاد،بن

صيزيد،عنالأعمش،عنشريك،عنحاتم،عن

بعله،فنىلافنى،فهوقرأ@لقرتنللمنقال:يفهاللهرسولأنز@ه:أن@

دوض@.فقرولا

واضطرب.خالفثريأسدهمنالحسنبإسقاطوفلك

يصح.ولااخروجهمتصلأصالحديثرويوقد

13/1بغداد"لأتاريخفيالحطي@أخرجه. 6
14/5الغربط.وفي 4 2

محمدطريقمن
أحمدبن

اللهعبدأبوحدثناةقالالبرمكي،إبراهيمبن
بن

محمد
المقرئ،خالدبنالليثالحارثأبوحدثناقال:الكسائي،يحيىبن

محمدأبوحدثناقال:
العلاء،بنعمروأبيعناليزيدي،المباركبنيحيى

عنالحسن،ص

محمدفيهمعلولإسنادوهذا
لهنقفلمالرمكيإبراهيماحمدسبن



الراويضبمدفيالطحنبسببابحلدلر@سناو:محلل
=

مجهوللالصغيرالمعروفالكسائييحيىلنومحمدترجمةعلى

الحال

أحمدروىاخر:مئال@
قبيصة،حدثناقال:الوكيعي،عمربن

عطاء،عنجريج،ابنعنسفيان،حدثناقال:
قال:عبامى،النعن

أتهرأيتقرأالأاقال:فراعة؟أحسنالناسأئالتبيئ-سز:مشل

فينعيمأبو
3"الحليةدا 1 7 دافوائدفيالنقاشسعيدوأبو3،/

أحمدطربقمن(5)العرافببى"
الإسناد.بهذاالوكبعيعمربن

ابنعنالثوري،حديتمنغريبحديت@اهذاعقبهنعيمأبوقال

عنجريج،
أحمدبهاسمردعطاء

قب@صقه.عنعمر،بن

تضرهولارجاله،وعدالةلاتصاله،الصحة؟ظاهرهالإيسادهذاقلت:

عنلأتهاجريج؟ابنعنعنة
الثوريعنقبيصةروايةفيأنإلاعطاء

الترمذيعللداشرحفيرجبابننقلفقدكلاما،
"6 6 9 / /2وعترط.2

8 1 معينبنيحيىعنهمام،ط:1
9عنه:قالأته

حديثفيإلاثقةهو

تقةكاند@قال:أتهشيبةبنيعقوبعنونقلالقويإ،بذاكليسالوريسفيان

يضعفمعينابنكانخاصقعسفيانعنروايتهفيتكلموافاضلأ،صدوقا

6/9@االكماللاتهذبفيالمزيونقلسفيانعه،عنروايته عن(5432)6

الغلط،كثيركان"قال:أتهأحمد
بنصالحعنونقل"،سفيانعنيعني

(2)

(3)

يعر@الكات،اللهعدألافريخ@بنإبرا-بنأحصدمحمدسيكودأنإلا

الحر@.ط.287/،8-بحداثأ@تاريحالطر.البرقالي،وثقهبالحكيمي،

4/6لفدادأالتارلخالطر: 6 العر@.@5

ومر.
(83)سهققرالاالنقة!

9واتحريح!التحديللياالاجيالوليدألونقل 0 5
0

عنالقطان@سحيدبنيحىعن

جريح،ابن
ونقلممعتط،أقللملانن@سمعتهفاناعطاصأ)تالقلت.ينا"قال:

4/5الكمالالتهذيبيرالمري 6 ثينرلنسمروقال:أئهأحمدعنممأا27)1

جريجوابن
ميالاسأثت

عطاط.



-

@الفعالد@لعللفيالجامع

يدلومماسفيان!منسماعهفيتكلمواأنهمإلاصالحارجلأداكانمحمد.

هذهروايتهفيقبجصةضعفعلى
متصلا،تقدمكمارواهقدأنهسفيانعن

فيعبيدأبيعدورواه
ابنعنسفيان،عن(18-14)لأالقرانففاثل"

فذكرهطاوس،عنمسلم،بنالحسنوعنأبيصعنطاوس،ابنعنجريج،

عنلاطاوسعنوجعلهمرسلأ.
عطاء.

رويوقد
الطريق.هذاغيرمنعباسابىعنالحديثهذا

فيعديابنفأخرجه:
83"الكامل9 فيمر@ويهوابن3،/

"
فيهجزء

4/1،9اسجة،فينعيموأبو)5(،@حبانابنأحا@يث
وفي

اعبهان،اخسبمار9

فيوالبجهقي2/9،0له
"

ط.(1958)والعلميةط.(2145)"الإيمانشعب

عنكدام،بنم@عرعنالبجلي،عمروبنإسماعيلطربقمنالرثد

مرفوعا.بهعباس،ابنعنطاوس،عنمخارق،ابيبنالكريمعبد

علتان:يهالإسنادوهذا

فيحاتمأبيابننقلفقدالكريم،عبدضعفالأولى:
@ا

الجرح
7"والتعديح 6 / معينبنيحيىعن(311)6

الحديئه،ضعيفيه.إفالئها

لهقوحاتمأبيعنونقللما،متروكشبهشيء،لأليىنجه:قولهأحمدعنونفل

9فيه:قولهزرعةأبيوعنالحديش@،@اضعيففيه:
عنهوقال@،لينهو

فيالشائيئ
الحديش@.@متروك:(401)والمتروكون!الضعفاء9

فكماالكريم،عبداضطربإذالاضطراب،و@لثانية:
عنرواهأتهتقدم

عباس.ابنعنطاوس،

الرزاقعبدفأحرجه:
(1)

والدارميول،2يلاسيبةأبيوابن)5814(،
فيوالببهقي)9843(،

9
1ولاالعلميةط.(2146)@الإيمانشعب ط.(95

مرسلأ.فذكرهطاوس،عنالكريم،عبدعنالرشد

قرا@صأطبقطقراعةسمحتساراللهالزيا@ة:يخهاسالرزاقعدرواية(1)
"إوترلهةقلتالقانلطارسجسا،

لعلهحيا
حبي@!لنطلق"عوابه:و@،

التحربح.مصا@رفيصإتيكما
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عنه(30443)شيبةابيابنوأخرجه:
أقرأمنسثل:طاوس:عن

أولئكمقطلقوكانهنا:وزادالله.يخىرأيتهقرأإذامققال:الناس؟

مقطوعأرواهكذا

عنه@)التفسير((47)منصوربنسعيدوأخرجه:
ةفالأتهطاوسعن

مقوسئل:بيده،وأثارحبيب،بنطلقمنقراعةأحسنأحدأرأيثماوالله

جعلكأتهكأ.اللهيخشىأتهرأيتقراعتةسمعتإفامققال:الناص؟أقرأ

لطلق.هناالمتن

فيأحمدوأخرجه:
صوتاالناسأحسنقال:طلق،عن(977)الزهد""

زيادة.فيهودكر.@اللهيخىأتهرأيتقرأإفاالذيأ،بالقر@

رويوقد
بصحولاالكريمعبدطربقغيرمنطاوسعنالحدبتهذا

فيالطبراني
فينعيمأبوطريقهومن)25801(،الكبير"دا

1لأالحليةإ 9 / 4
لنيحيىعن

(2)
قال:أبي،حدثاقال:صالح،بنعتمان

أنعباس:النعنطاوس،عندينار،بنعمروعنلهيعة،ابرحدثنا

@قر@@لناس@حسن@ن"قال:عيئاللهرسول
."يتحزنترا@ذامش

ابنسمعمنالقلبوفيلهيعة.ابنلضعفثضعيفإسنادهذالقول:

عمرو،منلالسماعيصرحاجدهلمإنيحيتشيء،ثيناربنعمرومنلهيعة

فيلا
فيحبانابنقالعنعن،وقدمدل@إتهثمكيره،فيولاالحديثهذا

ومووألعالهم،أقرالهممنالتالعشعلىرقفماوهرالمترن،أللاصوالمقطرع

انيد.الأ@صفاتمنالمقطعلأنالمقطع.غير

فيالسدحاء
"

عالحسعنانسدثاالكبيرهالمححم
الشدومدا"

فيبسقطلجرم

تو@يصالحلنوعناد(260)ولد@ةالطراليلأنأوله؟
لي@فيكرد(2الاسة

نتلالطبراليآتته؟ماوالصوا@عامأ،وأرصعونإحدىالتانيووفاةلأولاولاثة

بريحبىعنروابنه
الأولباطحلية"@ل@الرحرعحالبدلكالحزمتاكدنمعنماد،

حدتا5تال:الطراني،عنخرحهليمأبافوجدت
ةقالعالح،بنعثمادلنيحى

16/1@@ابأ-سيرةانظرالفاندةولتمامالصواب،هوومداأبيحدثا 1،9

.(7605)(4480)التهنيبهوالتقريب



-

يللفعاندالعلل@لجاصعفي

الضعفاءعنيدل@كانولكثهصالحأ،شيخالأوكان:2/18المجروحين!"

1كنبه.احنراققبل
00.

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

اللهعبدةأخرجه
فيالمباردبن

بنعمراخبرناقال:(113)الزهد""

لا9الله-ووترسولقالقال:طاوس،عنرجل،عنحسين،أبيبنسعيد

نه@شهىرجل،من@لقرتنبممع
لما.@@لئهبخشممن

مرسل.فهووكدلدبه،الحديثفيضعفمبهمفيهالإسنادوهذا

رويوقد
يصح.ولاعمر،ابنحديثمنالحديثهذا

فيكماالبزارآخرجه:
فيوالروياني)6332(،الأستار!كثف"

مسند"

فيوالطبراني1(،154)الصحاقي
الحديثط.(5062)و(0952)@الأوسطادا

0ولا فيعديوابنالعلمبة،ط(62"5)و(72
ليوتمام3/8،3لاالكاملدا

فيكما"فوائده"
البسامالروض"

1يادا فيوالخطيب1(،3
@@

/3بغدادداتاريخ

2 0 8
4/3الغرب.@وفي 4 1

حمادبنحميدطريقمن
عنخوار،بن

اللهعدعنكدام،بنمئعر
مرفوعا.عمرابنعندينار،بن

منوالحدي@
حمادلنحميدبهتفردالطريقهذا

قالخواربن

9عقبه.البزار

عنمسعز،يرويهإتماهذه،روايتهعلىحميديتابعلم

مجاهدصالكريم،عبد
(2)

اللهعبدعنيحدثلمومسعزمرسلا،
ديناربن

محمدمنإلاهذالسمغولمبثيء،
وقالكتاجمه،منإليناأخرجهمعمر،بن

الطبراني:
"

محمدبهتفردحما@بنحمبدإلامسعرعنيروهلم
معمر"،بن

فيعديابنوقال
"

اللهعبدعنمسحر،عنوهدا":"الكامل
عندينار،بن

بنحميدإلايروهلمعمر،ابن
مسعرعنالحديثهذارويولدهذا.حماد

شالتبىسئلطاوس،عنالمعلم،الكريمعبدعناخر،لون
من)مرسل(:رو

.(1543)ايقرسلأ@الحدبهه@الىوهر.(1)

منالمطبوعفيموكدا(2)
يروالصوا@الرار@،مسحد1

كماطاوسدلك
فيتقدم

محامد.عنويىالتحاريح



الراويضبمدفيالطعنبسببابكل@دلل@الشاكعلل
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مسعر،عنالبجلي،عمروبنإسماعيلووصلهفذكرهصوتا..الناسأحسن

جمور:النبيسئلقال:عباس،ابنعنفقال:طاوس،عنالكريم،عبدعن

محفوظتين،غيرجميعالأوالروايتانقال:آنإلى"قراعق؟..أحسنالناسائ

اسامة،أبورواه@وو.الثبئسئلقال:طاوس،عنمرسل،والصحيح

وقالمرسلا!،مسعرعنوغيرهمإسحاق،بنوشعيببثر،بنومحمد

عنعمرو،سإسماعيلوخالفهخوار،ابنلروايتهتفرد"عقبه:الخطيب

ع@االنبيئعنعباس،ابنعنطاوس،عنالكريم،عبدعنمسعر،

رويوقد
الطريق.هدايخرمنالحديثهذا

فيحانابنفأخرجه:
1"المحروحين" 5 6 /1-1 5 7

بنأحمدطريقمن

محمد
وعمي،أبيوحدئناقال:مصعب،بن

حدثناقال:أبي،حدثناقالا:

اللهعبدعنوالثوري،شعبةحدتناقال:عثمان،بنيحيى
ابنعنلمحينار،بن

فذكره.مح@..الله4رسوشئلقال:عمر،

تالف،إسنادوهذا
لأولعلهعنه:فالمحمد(بن)أحمدحبادابنشيخ

منأكترمنهاأناكتبتحديث،آلافعشرةمنأكئرالثقاتعلىأقلبقد

وغير@قديمأبهعهديعلىكانقلبها،أنهأشكلممماحديثالاتثلاثة

عنالأخبارقلبإلايفعللاوهو
الأثباتأحا@يثعلىوالطصالثقات

ذكرثمقلت:
عددأئحالها

الحديثهذاوجعلقلهاالتيالأحا@ي@من

أحدها.

@خر.وجهمنرويوقد

فيالمباركابنةفأخرجه
للغناقال:الزهري،طربقمن(114)الزهد""

سمحته@ذا@لذيبالقر@ن،عوتا@لنلس@حسنمنلا@نقال:الله-وو،رسولأن

."@بخشى@لنهأتهرأيتيقرا،

نقل@قدالزهري،مراسيلمنفإثهالضعففيعايةالإسنادوهذا

الراوي@اتدربفيالسيوطي
"1/2 0 5

سعيدبرويحيىمعين،بريحيىعن

الزهري:مراسيلفيقالااثهما
بثيلي@"

"ذلك:عقبوقالط،
@روى



ثالفالائدالعلل@لجامعفي

لأئهةغيرهمرسلمنشرالزهريمرسلقال:أتهسعيدبنيحيىعنالبيهقي

أنيستحبلامنيتركداتماسمى،ئسميأنقدروكلماحافظ،

محمدروىتخر:مثال@
عنالزهري،حدثنيقال:إسحاق،بن

عنعروة،
له:فقالت@تاللهرسولسهيلبنتسهلةأتتقالت:عائثة،

فكانولدأ،نعدهكناإناعلمت،قدحيثمناكانسالمأإنالله،نبيئيا

لاشاءكيفعلييدخل
نحتشم

ماأشباههوفيفيهاللهأنزلفلمامنه،

عثرفأرصعيهقال:اعلي،يدخلرآهإذاحذيفةأبيوجهأنكرتانزل،

تراهعالةفكانت@ا.ابنكهوفإثماشاء،كيفعليكليدخلثمرضعات

خاضةكانتأنهايرىالنبيئأزواجمنسواهامنوكانللمسلمين،عاما

منسهلةفكرتالذيحذيفةأبيمولىلسالم
له.رخصةشأنه

6/2أحمدأخرجه:الحديقهذا فيحزموابن6،9
1/9المحلى@1"

منكرلفظالحشرفلمظرضعالتهعثرالنأرضعيهقوله:@ونصحيحوهو
محمذفيهأخطأ

الزهريعنرووهالذينالأثباتالئقاتوخالفإسحاق،بن

وسافضلرضعالت@.خمس@رضعيهالصحيح:!فاللفظرضعاتخمسفذكروا
حزمابنقالذلك،قبلحزمابنكلامسأذكرلكنيالله،شاءإنذلك

معلقأ

صحيحإسادوهذا"الحديث:هذاعلى

(1)

أحدمنيخلولاائهإلا
لاوجهين

فيهوهمإسحاقابنيكونأنأحدهما:لهما:ثالث
(2)

هذاروىقدلأنه"

أحفظهومنالزهريعنالخبر
فيه:فقالجريجابنوهوإسحاقابنمن

إسحاقابنروايةنخونحفوظأيكوداورضعاشالا..خمس@رضعيه"

فلك،كانفإذااثنين،ضرينفيكونانصحيحةجريجابنوروايةصحيحف

ثقفإسحاقابنيعدمنرأيعلى(1)

ومم.الحديتأنالصوابهوومدا(2)

دناماالجمعلهذاولا@اعي(3)
أننتطغ

الروايات.ينلرحح



الراويضبمدفيالطعنبسببابملالةل@مناكعلل
=

أنمنضر@رةيخلولاإدالخبر؟هذافسقطالرضحاتفالعر

م.صابنكلاماننهىأحدهما".منبدلامنسوخأأووهما،يكون

وهم.إسحاقمحمدسروايةأنالثكيقبللابماسأث@كلتول:

فمحمد
آخرون،وضغفهحماعةتوثيقهأطلقوقدكلام،فيهإسحاقبن

فهووالسيرالمغازيفيروىإفاأماالحديط،حسنصدوقانهوالصواب

(15)تاريخهفيمعينبنيحيىقالمقال،فيهاالزهريعن@روايتهحجة،

الزهريصالحدبثضعيفوهوةإالدارميبرواية

باليسيرةليستاحاديثوجدتفقدجدأ،@قيقمعينابنكلاملتول:

أصحابمنالمتقنينالثقاتفيهاخالفالزهريعنإسحاق،ابنرواها

الزهري،أخيوابنجريج،ابنرواهالحديثهذاإنإذمنها،وهذاالزهري،

برالرحمنوعبدربيعة،بروجحفرالأيلي،يزيدبنويون@ومالك،
خالد،

عنعروة،صالزهري،عنرووه
خمم@فارضعيه"فيه:فذكرواعائة

الصحبح.هووهذا@رضعات

بنو)سحاقم@31(،7)الرزاقعبدةفأخرجهاجريجابنروايةأما

6/2حمدوأ)607(،هويهرا 01.

6/2احمدفأخرجها:الزهرياخيابنروايةوأما ه/والبخاري7،1

1 0 ب@وا0(،004)4
3/1نةعواوأبو)096(،رودلجاا 2 2(4431).

لكماروايةوأما
(1)

فيفهي
1ولاللينيابرواية(1775)لموطأ!ا" 74)

مصعبأبيبرواية
6/2وأحمد3(،1لمه6)الرزاقعبدطريقهومنلزهري،ا 5 5.

فهييون@روايةوأما
.(2061)ثاودابيعند

فهيربيعةبنجعمرروايةوأما
فيالنسائيعند

ط.(5449)الكبرى""

5وللاالعلمبة الرسالة.ط.(42

ةللنظرمهبكلمالأبالإرمالالحليتهناعلىفيحكمالأحكام،متحجليتمحلوقد(1)

عالةالسيدةفكرأنسيحدالحدبتحينياتفيالأفىأنإلااشد،الأولى@الدا

أعلم.واللهالشد،متصلالحديتليكونالمتن،طاتيرراتج



-
يالفعائد@لعلل@لجامعفي

بنالرحمنعدروايةوآما
خالد

فيالطبراليعدفهيمسافربن
2/1كملحاوا)147(،/24لكبير"ا9 63-1 64.

11/3الأسرات،تحفة"وانظر: /17"المهرةإتحاتو")76461(،67

فييضعفلكنهالأئبات،الثقاتكبارمنالر@هييكونوقد@

علةذلكيجعلمما@لشيوخ،منشيخ
روىمثاله:الخبر،صحةمنتمنع

سلمة،أبيعنكثير،أبيبنيحيىعنالأوزاعي،عنمسلم،بنالوليد

النصرسولياقالوا:قال:هريرة،أبيعن
قال:النبوة؟لكوجبتمتى

والجسد@ا.الروخببنلاوتدم

3لاالترمذيأخرجه: وفي(60
"

9لهالكبيردا،العلل 2 5(51،)4

فيلآجريوا
4ةالريعقه" 2 1

حبانوابنلمحا(،7)و(94يلاالوطن.@وفي

في
2/6والحاكم1/4،7"الثقات@ا فيواللالكائي0،9

لاعتقاددااأصول@@

فينعيموأبو)3041(،
"

/2النبو@الائلسفيوالميهقي2،2النجوظ:دلاثل

1 8وه/3/07بغدادلما@اتاريخفيوالخطيب3،0 2
4/911الغربط.وفي

2و 53 / الإسناد.بهذامسلم،بنالوليدعنطرقمن6

بخطأمعلولأتهإلاثقات.@رجالهبالظاهر،نظيفشدهالحديتهذا
عي.لأوزاا

كماالخلالنقلهفيمااحمدالإمامال
في

@ا
.(93)@العللمنالمنتخب

مذامنكر،هذا"
من

كثيرا،أبيبنيحيىعنكئيرأيخطئالأوزاعيحطأ
فيالذهبينقلهفيماأيضأوقال

"
1النبلاعااأعلامسير 1 3 فيعساكروابن7،/

"

1ك@/@اثممثقتاريخ 26:"
مضطربيحىعنالأوزاعيحديث

عساكرابننفلهفيماالأوزاعيعنشثلعندماأيضاأحمدالإماموقال

دمق@اتاريخفي
37/1@ا لما.ضعيفورافيضعيف،@احديث:28

@ولهفقال:نفسهالمصدرعساكر@يابننقلهفيماالبيهقيعليهعققوقد

مابعضبهيريدضعيف،حديثالأوزاعي:في
فيضعيفأئهلابصيحتج



الراويضبمدفيالطعنبسببابكهدلر@سناومحلل

ثقةوايأوزاعيالروايقع
قدلكنهنفسه،في

منبحديتمسائلهبعضفييحتح

كتبهفيبينوذلكوالمقاطيعبالمراسيليحتجئمحاله،علىيقفلمعساه

لاهريرة،أبيحديثمنغريبحسنحديث@اهذاالترمذي:وقال

منإلانعرفه
الوجههذا

فيأيضأوقال
9

9الكبير"العلل 2 عنمحمدأسألت9:(415)6
هذا

بنالولدحديثمنغريبحديتوهوعشى:أبوقاليعرفهفلمالحديث

الوليدلما.أصحابمنواحدرجلرواهمسلم

هد:شاوللحدي@

فيسعدابنةأخرجه
فيوالبخاري7/4،2الطبقات!دا

"

التاريخ

فيو(9775)الائار"مكللأشرحفيوالطحاوي1(،6للأ.7/152الكبير!

6يهالأخيار@الاتحفة فيقانعوابن4(،3
"

)5571(،الصحابتامعجم

فيوالطبراني
فيلاجريوا)338(،/2الكبير@0"

ط.وفي124:"الريحة"

فيعديوابن)549(،الوطن
الكامل"

5/2لا 2/6والحاكم7،9 08-

فينعيموأبو90،6
البوظددلائلفيواليهقي3(،063)الصحابق@معرفة@@

8لمه-ا/ 5
و

1 2 9 فيالأئيروابن2،/
5/2داالغابةأسد" 7 2

طريقمن

طهمان.بنإبراهيم

5آحمدوأخرحه. 9 فيوالترمذي5،/
"

9الكبير":العلل 2 4،)514(

فيعاصمأبيوابن
فيأحمدلناللهوعبد)014(،نةاال@"

نة!ال@"

فيوالطبراني)5571(،عقيبالصحابقا(دامعجمفيقانعوابنهأ،6يا

فيلآجريوامأ،34)/20الكبيرأ"
4:"الثريعة" 1 4وا6 الوطنط.وفي2

فينعيموأبومما(،4)و(943)
5الحليةا1 3 / وفي9

له@،الصحابةمعرفة@

بنمنصورطريقمن(6331)
سعد.

دياليهقيأحادلقدلا(
مدهمقالهقالوقدالتعيل،منا

رصلحي
الأ@راعيكبكالت

العليبالئهإلاقوةولاحرلولاشيء،سهايصلافلمالاننحىمالديهم،(شرفرة

العطم.



@الفعائد@لعللفي@لجامع

3:"جرجاندتاريخفيالسهميوأخرحه فيلعيموأبو9،2
"الحلية"

1 2 2 سعيد.بنسفيانطريقمن7/

عنميسرة،بنبديععنوسفيان(ومنصور،)إبراهيم،تلاثتهم:

اللهعد
كنتمتىاللصرسولياقلت:قال:الفجر،ميسرةعنشقيق،بن

و@لجسله.@لروحبينوتلم"ةقال3نبيأ

الحاكم:قال
يخرجاط.ولمالإشادصحيححديثهذا"

اللهعبدعلىفيهاختلفالحديثوهذا
الصحابي،جهةمنسقيقبن

الجدعاء،أبيابنةقالمنومنهمسبق،كماالفجرميسرةقال:صفمنهم

مرسلأ.عهرواهمنومنهمرجل،عنقال:منومنهم

فيحجرابنقال
0الإصابقه" 2 1 7 فيهاختلفلكنقويسندوهذا5ا/

بنمنصورفرواهميسرة،بنبديععلى
سعد

(1)
حمادوخالفههكدا،عنه

بن

اللهعبدعنبديع،عنفرواهزيد،
لمالله،رسولياقيل:قال.شقيق،لن

حمادرواهوكذاميسرة،يذكر
عنكلاهماالحذاء،خالدوعنوالد@عن

اللهعبد
حمادرواهوكذاالبغوي،أخرجهشقيق،بن

سلمة،بن
خالد،عن

عن

اللهعبد
أيضا،البغويأخرجه:الثمعرسولياقلت:قال:شقيق،بن

اللهعبدعنفقال:حماد،عنأخرىطريقمنوأخرحه:
رجل،عنشقيق،بن

احمدوأخرجهالله،رسولباقلت:فال:
من

وقدصحيح،وسندهالوجه،هذا

ال@هعدإنهقل:
دالقبومشرةالعبادل@،فيالماضيالجدعاءابيبن

أما
الجدعاء:أبيابنعنقالمن

سعدابنفأخرجه:
في

1لاالطبقات" 1 8 / 1
فيوالطحاوي7/4،2و

5يلاالاثار"مشكل@اشرح فينعيموأبو4(،63لهالأخيار@ا@اتحفةوفي(97
"

فيالمقدسيوالضياء)0804(،الصحابتهمعرفة
9/1المختارظ9 4 2(123)

9/1و 4 4/01"الكمال@اتهذيبفيوالمزي)421(،3 3للأ0 والذهبي8(،1
في

"
11/1النبلاء"أعلامسير 1 0

الحذاء،خالدطريقمن
اللهعبدعن

بن

حا.(1)
سعيد@.الالإصاف.امطوعفي



الراوىضب@دكيالطعنبسببابكلدلناو@ل@@لل
-

نبيا؟كنتمتىالله،رسولياقلت:ةقالالجدعاءأبيابنعنشقيق،

@@@@ال@ةقال

و@لجسدالا.@لروحبينم

رجل.عنقال:منوأما

4/6أحمدفأخرجه. فيعاصمأليوابن37،9وه/6
والمئانيلاحادا9

"

وفي(2918)
فيبطةوابن1(،14)له"،اللة9

طريقمن(1892)الإبا@ه"

حماد
بن

سلمة،
عن

الحذاء،خالد
اللهعبدعن

قال:رحل،عنشقيق،بن

و@لجسلما.@لروحبين@وتدمفال:ن@ا؟جعلتمتىالله،رسولياقلت:

أما
مرسلارواهمش

وهيب.طريقمن(37550)شيبةابيابنفأخرجه:

1لالأالطبقاتفيسعدابنوأخرجه: 1 8 / 1
علية.ابنإسماعيلعن

فيبطةابنوأخرجه:
حجبم.طريقمن(1893)"الإبانة@@

عنوحجج(علية،وابن)وهيب،ثلاثتهم:
الحداء،خالد

اللهعبدعن
بن

مرسلأ.بهشقيق،

يارجل:قالعليةابنوقالش@...النبيئسألرجلاإنوهب:قال

الله....رسولإلىأعرابيجاءحجبم:وقالالحديث،ال@ه...رسول

معكلهمفاتفقوا
بنحماد

سلمة
الرجل.تسميةلعدم

صحابيقلت.
فوفيبحقيقته،الاختلا@رغمواحدالحديثهذا

كلاللهعبدواسمهالجدعاءابيلاب@وترجمةالفجر،لميسرةترجمةالتراحم

أعلم.واللهواحد،إنهمقال.منوهناكحدة،على

فيخياطابنقال
اللهوعبدالجدعاء،أبيبنالله@اعبد:59طبقاظ"

لن

عنهمروىهؤلاءنبيا،كنتمتىرو@:الفجر،وميسرةالحمساء،أبي

اللهعبد
نسبالا.لهميعرفولمالعقيلي،شقيقبن

صالمطبوعير
1المختارقه5 4 3 / موساوقال:المكلاطأديالص:(12لا9

الجدعاصاأليابنموانعادالحدعاهأبيصسماعنا،



-
و@لعوالد@لعلل@لجامعفي

فيالأثيرابنوقال
2لأالغابةأسد" 73 اسمالفرضي:ابنقال":5/

اللهعدالفجرميسرة
يكونأنولثهلهلقبوميسرةالجدعاء،آبيبن

اللهعدفإنكذلك،
@ا.نبيا؟كنتمتىعنهما:يرويشقيقبن

فيحجرابنوقال
1الإصابته" 6 9 اللهعبدفياختلفوقد":3/

بن

"حدبثفيشقيق
دانبيا؟كنتمتى

اللهعبدعنهوهل
أوالجدعاء،أبيبن

اللهعبدأدأيضا:سعضهموزعمهو،إلهوقيل:الفجر؟ميسرةهو
أبيبن

اللهعبدهوالجدعاء،
فيوقالغيرملأ،أنهوالصحيحالحمساء،أبيبن

نزهة"

اللهعبدهوالفجر@اميسرة)كل@72(:داالألقابفيالألباب
الجدعاءأبيبن

."البعويلهمنلفبما

اللهعبدطريقغيرمنأيضامرسلاالحدبوروي
يسمولمشقيق،بن

ا

سعدالن
ير

أماا/لاالطبقات"
عنهلال،أبيطريقمن

هند،أبيبنداود
لنمطرفعن

اللهعد
سألرجلاأنالشخير:بن

الحديث.بمجين...اللهرسول

سعدابنوأخرجه
في

1لماالطبقات" 1 8 / 1
يون@،بنإسراثيلطريقمن

به.عامر،عنجابر،ص

حنيفةأبوكذبهالجعفيجابرفيهالوهنفيغايةالإسنادوهذا

01/4"لأشرافاتحفة"وأنظر: 8 /61المهرقماإتحافو@ا1(،5397)0

412(67702).

فياتيمعينشيخفيمخصوصاضعفأضعفمنير@يو@حبانا@
ماذلك:مثالالرواية،تحف@خرىعللمعومتناسندأمنكربحدبث

قتاثة،عنبشير،بنسعيدعنمسلم،بنالوليدروى
خالدعن

بن

فيالحسييوكلا@ل(1)
.(8)هاالإكالا"

1/4الكما@اكدب@الظر:(2) 3 لمأ63)1



الراويضبمدفيالطعنسمببالإعهدلر@مسنا@محلل
=

عنثويك،
جملأاللهرسولعلىدخلتبكرأبيبنتأسماءأنعائئة:

إن4،أسما@اياوقال:@،كاللهرسولعنهافأعرضرقاقثياثوعليها

وهذا@اهذاإلامنهايرىأنلهاتصلحلمالمحيضبلغت@ذاالمر@ة

وكقبهوجههإلىوأشار

فيعديوابنل@014(،أبو@اودأخرجه:
4/4الكامل،" والبيهقي1،7

2/2 2 7/8و6 6
(4059)والعلميةط.الم@9(والانار"السن@لمعرفةوفي

وفيالوعيط.
بنسحيدعنمسلم،بنالوليدطريقمني@37(له"،الاداب"

الإسناد.بهذالثر،

5/7المننور"لاالدرفيالسيوطيوذكره مردويه.لابنوعزاه5

علل.عدةفيهالحديثهذا

بينالانقطاعالأولى:
خالد

ر@كنوعالةثويكبن

خالدمرسل،هذاأبو@اود:قال
وقالعائ@،،يدركلمدريكبن

فيالعلالي
"

التحصيلجامع
لأحالد:(160)"

ابنعنرو@البناليثويكبن

الحقعدوقالالمز@شيخناقالهيدركهما،ولمرصالاوعاتةعمر

منيسمعدالم(2يلأا"التحصيللاتحفةفيزرعةأبونقلهفيماالإشججلي

فيالقطانابنقال"،عائثة
والإيهامالوهمبيان"

"3/2 لنوخالد":(672)6

فيالملقنابنوتعقبه"،الحالمجهولفماتهدريك،
6المنير@6/البدر" 7 5

9فقال:
وهموهو

يعني:هو-قالوقدواحد،وغيرالنسائيوئقهفقدمنمع

خالدالنطر":أحكام"كتابهفيالقطان-ابن
عسقلاليشاميرجلثويكلن

محيرز!.ابنعنيرويمشهور

عنثويك،بنخالدتفزدالثانية:@لعلة
الحديط.هذابروايةعاثة

عنهقالضعيفصبثيربنسعيد@لثالثة:@لعلة
تاريخهفيمعبنبنيحى

داود.أبيلفظ(1)

2/3الكسا@هال@هنيبانظر.(2) 4 ا(.ه)م@1



-

والفالائدالعللفي@لجامع

فيحجرابننقلهفيماالساجيوقالبثيء"،دالي@ةالد@ريبرواية(33الا

حدث@@:4/10التهذيبالا@اتهذبا
عن

بنعليعنونقلبمناكير،،تتادة

فيحاتمأبيابننقلهفيماسميرابنوقالضعيفا"،كادةاقالأتهالمديي
لا

بفويليىبثيءولي@الحدبث،@المكر:(20)4/7"والنعديلالجرح

فيالبخاريوقاللما،المنكراتقتادةعنيرويالحديث
"

/3الكبير@االتاريخ

37 فيالنسائيوقال"،حفظهفييتكلمون":(1529)9
الضعفاءدا

فيحبانابنوقالضعي@الا،":(267)والمتروكود!
1/3المجروحينالا 19:

الخطأ،داحشالحفظ،ردلمج@كان"
عنيروي

عليهيتابعلاماقتادة

قتاثةعن@روايتهالحديث،هذابروايةقتا@ةعنتفزثههذاعلىزد

فيالحافظقالسلفا.مزكماضعيفةخاصة
"

1الحبير!التلخيص 0 7 /3

فيه..خالدبذكرقا@ةعنمقال-وفيهلثر-بنسعيدبهلاوتفرد:(1244)

عنرواهنعلملأولاعدي:ابنقالالاضطراب،هي@لرابعة:و@لعلة

خالدعنفيه:مرةوقالبشير،بنسحيدغيرقتادة
سلمةأمعندريكبن

بدل

@لخامسه:
فيحاتمأبوقالالإرسال،هي

@ا

لابنهلاالعلل
هذا":(1463)

قتاثة،هوإنماوهم،
خالدعن

عائئة..أنثويك:بن

ص

مدل@ائهإلاثقةةمسلمبنالوليدفيه@لساثسة:
(1)

عنعنوقد

أيضا.بثيربنسحيدعنالحديثبهذاوتفرد

ماعلىسعبداإن@لسابعة:@لعلة
ضعصمنتفدم

حالهفي
رواينهوفي

خالففإثهالخصوص،وجهعلىقتادةعن
مه.أوثقهومن

فيأبو@اودأخرجه:فقد
"

2:"المراسيل 1 ط.5
ط.(437)والقلم

داودأبيطريقمنالرسالة
(2)

اللهرسولأنقتاثة:عنهثام،عن
قال:ي

.(7456)لتقريبهاو@)96(،ملسين!ل@ا@كتا@(1)

هكذاالطيالسي،لاودأبرومو(2)
الصميحي،=وط.القلمثارط.الالمراسيل!فيررد



الراويضبمدفيالطعنبسب@الاعلالةر@شا،محلل
=

الى@لمفصلويد@ماوجههاإلامنهايرىأنيصلحلمحاضت@ذا@لجارية@ن9
"

2البيهقي 2 6 /2:9

مع
الصحابةمنمضىمنقولالمرسلهذا

-

رضي
ال@هأباحمابيانفيعنهم-تعالىالله

القولفصارالظاهرةالزينةمن

2/6الكبير!السنناختصارفيلأالمهذبفيالذهبيوقالقويأ"،بذلك 6 5

2لاقبيل قبلهإ.الصحابةباقوال@ايعنضد:(85

المرأةجلباب"كتابفيالألبانياليخصخحهالحديثوهذا

@ا:75-06.المسلمة

شاهد:وللحديث

فيالطبرانيأخرجه:فقد
7/8والبيهقيك@(،8)/24الكبير"" 6

من

اثهالله:عبدبنعياضعنلهجة،ابنطربق
رفاعةبنعدبنإبراهبمسمع

أظنهأبيه،عنيخبر،الأنصاري
عن

دخلةقالتأئهاعميىبنتأسماء

بكر،أبيبنتأسماءأختهاوعدهابكراليبتعائثةعلىمجنروال@هرسول

فخرج،فامك@اللهرسولإليهانظرفلماالأكمام،واسحةشاميةثياثوعليها

تنحير@لا.عائثةلهافقالت
فتنخت،كرهم@أمرأعح@اللهرسوذرأ@فقد

"قال:قام؟لمر@اعائةفسألتةعححدهاللهرسوذفدخل

هيئتها،إلىتري@ولم

بهمافغطىبكفيهوأخذوهذا"،هذاإلامنهايدو@ن@لمسلمةللمر@ةليىإته

حتىصدغيه،علىكفيهنصبثمأصابعهإلاكفيهمنيبدلمحتىكفيهظهر

وحهه.إلايبدلم

كدلكوهر
دي

9.@الأسرانح@21/954تحفة@ 2 والعر@،@ار@ا@2
13/9+

رلرلامحالدين،شر@الصمدعدط.(19220)
@يالتيوالمحطوطةالحر@تهإتقان@

ديالمزيعغعلبهويملالرلامح،
@الال@راميل@يوتحر@الكماول،تهذيب@

وزعم@اود!ابن@لى.الرسالة
ماأنالأرلاؤرطثبالنحمحففه

لي
تحمة@

كانولطالماوتعحل-@لكفيأخطأوقدمحر@،لأشراف!ا
الرلل-المتعحلمع

لددلايكون،ماأصع@منكالمريعظبم@ماموتحطة
قلوالاليالمراححةمن

لتماثولهالة،حممةفيرد@رهمةلهشبراليئالأحكام،إصدار

يسيرة.با



-

@لفمائديالعللفي@لجامع

بيانموضعكيرفيتقدموقدلهيعة،ابنلضعفضعيف.إسنادوهذأ

فيالحافظعنهقالاللهعبدبنعياضأيضأوفيهضحمه.
:(5278)@التقريب"

"
ليه

هيأخرىعلة
والكفانالوجههلالحديث،معنىفيالاختلات

للرأسالخماروهلتغطيتهما؟واجصغيرأمنغطيهما؟أنيجبالعورة؟من

معأ؟والوجهللرأسام

ألبئجأيها"تعالى:قولهوفسرواوالسنةللكتابمخالفااعتبرهمنفمنهم

.(59الأحزا@.1"بخيبهت...مىعل@تيتنلإ%اتصؤنيررلساولانكلأ@ؤجكنل

1تفسيره:فيكثيرابننقل 5 2،6
نساءاللهامر"قال:أتهعباسابنعن

رؤوسهنفوقمنوجوههنيغطينأنحاجةفيبيوته@منخرجنإذاالسؤمين

محمدعنأيضاونقل"،واحدةعينأويدينبالجلابيب
سيرينبن

قال:أنه

فغطىجئيبهت،منتعل@يلعلإص"تعالى:اللهقولعنالئملمانيعبيدة@اسألت

اليسرى@ا.يخهوأبرز@رأسهوجهه

1صجهفيالبخاريوروى 3 6 / 4لا6 أثهاعائثةحديثمن(75
أزرهنأخذنن،ج@فىيحرمنوتيصرق"الآية:هذهلزلتلمانقول.كانت

بها.فاختمرنالحواشيقبلمنثققنها

فيحجرابنقال
9

الفتح
"8/6 2 فاختمرن:دوله:"ة(4759)عقب1

منوترميهرأسهاعلىالحمارتضعأنذلكوصفةوجوههن،كطينآي

@ا.التقنعوهوالأيسرالعاتقعلىالأيمنالجانب

ماإلازيمتهنيدب@رلاتعالى:قولهفسرمنالاراءهذهخالفوقد

هذا:فيأقوالعدةعاسابنفعنمتهاع.طهر

)15691(،تفسيرهفيالطبريعندوالخدان@االكحلمنهاالظاهر"قال:

ما"وقال:
عدوالفولانوالخاتم!لأالكحلأخرى:وقالوالوجه!،الكففي

2البيهقي 2 5 /2.

لكف،اوخضابالعين،وكحللوجه،االظاهرة:لزينةوالاوقال:

.(19655)تفسيرهفيالطبريعند."والخاتم



الراويصب@دفيالطمنبسبلالإعد@ر@مشاو:ملل
=

البيهتيعندوالكفانعا.الوجهمنها،ظهرما9قالت:@متاعائثةوعن

2البيهقيونقل 2 6 / الظاهرة:الزينة"ةقالاثهعمر@بهابنعن2

والكفان!.الوجه

8البيهقينقلهفيماالثافعيوقال 5 وكفيها،.وجههاإلا7:إ/

عنوالكفانالوجهةاتهعلىتفسيرهفيالطبريوأخرج
عدة

العلماءمن

ع@(19653)وفيجبير،بنسجدعن(19652)في
(19661)وفيعطاء،

عن
ا

ليساوالكمينالوجهأنعلىتدلالتيالأحاثيثمنكثيرأهناكأن

منها:الأولالرأيوتخالفبعورة

جمعصالله-ظرسولردفكنتقال:العباس،بنالفضلحديت

(1)

وكانجميلة،لهابنةمردفاأعرابيلهعرضإذيسيرهوفبينامنىإلى

وجهها،صوجهيفقلبعطالنبتإليئفنطرإليها،أنظرفكنتقال:يسايره،

أنتهي،لاوأناثلاثاذلثفعلحتىوجههاعنوجهيفقلبالظر،أعدتئم

العقبة.جمرةرمىخىيلبييززفلم

و1/112أحمدأخرجه:
16)يعلىوألو31،2 خزيمةوالن3(،7

فيوالطبرانيبتحقيقي،)ك@82(و(2832)
ابنطريقمن(084)/18الكبيرلا"

به.العباس،ب@الفضلعنعاس،

رثيفالعب@اسبنالفصلكانقال:عباس،ابنعنالحديثوروي

الحديثوذكرإليها...ينظرالفضلفجعلخثعممنامرأةفجاع@النبي-في

بنحوه.

(1)
سراصدالشانينعلاتيبيىميهئحمغلأتهتجمحأ.شميالمز@لفة،موجمع.

الاطححا
3 4 6 /1.

ئمنىلمالذلكشميالحرم،الجمارصيخهرمي@الحبمبزلهالنيالراديش:(2)

منيخه
الإطححالمراعدئراقأيالدماء،

3/1ه 3 12.



-

ي@لف@ائد@لعلل@لجامعفي

3/2و(1351)2/631لخارياأخرجه: 3(58 4/101ومسلم1(،5

(1334)(074).

نظرفكيفوالامكشوفأ،كانالمرأةوجهأنعلىيدلالحديثوهدا

جميلة؟أتهاوعرفالفضلإليها

العيديومالله-شحررسولمعشهذتفال:الله،عبدبنجابروحدبث

فأمربلالي،علىمتوكثأقامثمإقامة،ولاا@انيبغيرالخظبةقبلبالصلاةفبدأ

أتىحتىمضىثتموذكرهم،الناسووعظطاعته،علىوحثاللهبتقوى

جهئمحطبكثركنفد@اتعثقنفقال:و@كرهن،فوعظفنالنساء
فقاصلأ

سطةمنامرأة
(1)

الخذيئسفعاةالئساء
(2)

قال:الله؟رسوليالمفقالت:

يلقينحليهن،منيتصدقنفجعلنقال:@لعشيرداويمفرن@لشكاةتكئرنلأتكت9

وخواتمهنأقرطتهنمنبلاليلوبفي

3/3حمدأخرجه.أ لنساوال@(،مه(5)3/91ومسلم1،8
3/1ئي 8 6

-1 87
وفي

العلميةط.(5592)و)598،(والم@71(لهالكبرىإ،9

19)و(58)ىو(1797)و بتحقيقي.(4601)خزيمةوابنالرسالة،ط.(21

ياةفقالتك@هاللهرسولإلىامرأةجاع@قال:سعد،بنسلوحديث

فيهاالنظرفصعدكتال@هرسولإليهافنظرنفسي،لكأهبجئتال@ه،رسول

الحديث.راسه...لمجرواللهرسوذطأطأثموصؤبه،

4/1مسلمأخرجه؟ 4 3(1425)(76).

كاسفةكانتالمرأةأنعلىيدلأيضأوهذا
وجهها.عن

سلمصحيحلترحلحيالرويصقل
"3 5 5 لمعناهقرله.القاصيعن3/

خيارمن،ش
2/3@الهايتهوفيوالخيلى!،العدلوالوسط 6 وجاءوشأ"،حسنأرساطهسدمن(6

التمقا@@الفاء:وكسرالينسفتحوالثلة.السملقهوالشائي:أحمدعند
الاس.من

ك@2/6النهايه

)
3مسلم!صحيحالنرحانظر.وسوادتجرفيهاي 5 6 /3.

مسلم.روايةلمط



الراويصب@دفيالطحنبسبباجملاللل@شاو:محلل
-

منفأنكخنيبيدكأمريقلت:قالت:...قي@،بنتفاطمةوحديث

الأنصار،منعنيةامرأةئريكوأئمشريكلمإلىانتقليفقال:إشئت،

النفقةعظيمة
لا"ةفقالسأفعل،فقلت:@الضيفانعليهاينزذالله،سبيلفي

@رخماركعنكيقط@نكرهنيف@@لضبفان،كثبرة@مرأشربكلم@نتفعلي،

انتقليولكنتكرمين،مابعضمنكفبرى@لقومسافيك،عن@لثوبينكشف

سمعتعدتيانقضتفلمامكتومإ...@مبنعمروبنعد@لتهعتكابنالى

إدفخركأمعة@ا@ملاةينادي:ال@هرسولمناديالمنادي،نداء

ظهورتليالتيالنساءصففيفكنتك@لىاللهرسولمعفصليتالمسجد

الداري.تميمقصةويخهبطولهالحديثالقوم...

4/1مسلمأخرجه: 9 8/2و(36)(1480)5 0 لووا1(،19)(2942)3

وداد

:"المسلمةالمرأةجلباب"كتابهعلىتعليقهفيالألبانيالثيئ

66:"
دلالةووجه

(2)

لأنوفلثظاهرةبعورةلي@الوجهأنعلىالحديث

غطاءوهوالخمار-وعليهاالرجاليراهاأنعلىقي@ابنةأقزيهالنبي

شريجبكماسترهبالواجبلي@منهاالوجهأنعلىهذافدلالرأس-

هومامنهافيظهرعنها،الخماريسقطأنعليهاخيعح@ولكنهرأسها،

ابنإلى@ارالانتقالوهولها،الأحو@هوبمافأمرها@بالنص،محرم

@فعمياو@ن9وحديثخمارها،وضحتإنايراهالاثهف@الأعمى،مكتومأم

المتنإمنكرالإسنا@ضعيفإأانتما؟

الحارث.بتشيحعةوحديت

ممنوكانلؤي-بنعامربنيفيوهوخولة،بنسعدتحتكانتانها

9/2مسلملصحيحشرحهفيالوويقاللا( 4 الأولوجامحفالصلاةدنصبالمو4

الذهبه@شد@رفيمثامابروقالالحا@ه،علىوالانيالاغراعاعلى
"

2 2 3

الحالاعلىمنصو@وجامحيمامقدسأباحضزواشصو@@فالصلاة

تحلغتانليها(2)
وكسرما.الدال

.(5958)لهالصجمقه،السللة"ةانظر(3)



-

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

تنئمبفلمحامل.وهيالودلحجةفيعنهافئؤفيبدرا-شهد
(1)

وضعتأفى

تعلتفلماوفاتصبعدحملها
(2)

أبوعليهافدخلللخظاب.تجملتنفاسامن

متجئلة؟أراكليمالهاةفقالالدار-عبدبنيمنرجلبغكلث-بنالسابل

أشهرأربعةعليكتمزحتىبناكحأنتماواللهإنكالنكاحترجينلعلك

0وعثر 0 لحديث.ا0

4/2مسلمأخرجه: 0 2للأداودوأبوللاه(،ا()رو0 ابنو0(،3

حبان

التيغيرأحا@يثعدةسالفاالمذكورالكتابفيالألانيالثيئ
والكمين.الوجهتغطيةوجوبعدمعلىبهايستدلذكرنا،

2"الرايةنصبو")26061(،امه/11@االأشراف@اتحفةانظر: 9 9 /،1

6/6المحير!البدرودا 3/1الحبير"التلخيصو"7،5 0 إرواءوا)4421(،7

0"الغلبل 3 / 62(1795).

بنسالمعنالزهرفي،عنحسين،بنسفيانروىة@خرمثال@

اللهعبد
فلمالصدقة،كتاباللهرسوذكتبتقالأبيه،عنعمر،بن

قبض،حتىبكبرأبوبهفعملبسيفهفقرنهقبض،عمالهإلىيخرجه

ةفيهفكانقبض،حتىعمربهعملثم

وفيثاة،الابلمنخمسلافي

وفيثباه،أربععثرينوفيشياه،ئلاثعثرةخمسوفيشاتان،عثبر
ففيهاو@حدةز@دتفإنوئلاثين،خمسإلىمخاضابنةوعشرينخصى

ستين،إلىحقةففيهاو@حدةزيع@فإذاوأربعين،خمسبىإلىلبونابنة

ففيهاو@دةت@ز@فاذاوسبعين،خص@إلىجذعةففيهاو@حدةز@دتفإذا

ومائبما،عشرينالىحقتانففيهاو@دةز@دتفإذاتسعين،إلىلبونانجتا

حملها.وصعتخىأفيتمكتلمأي(1)

3/2دالنهايقهنير@يا،النقال(2) زويجووطهرت.ارتفحتي.لت(()تحا:93
وسلمشا.نفامهامنحرجتأيبرأ:ايتعتهمنالرجلتعقىنولهميكردسد(



الراويصبمدفيالطمنبسببالإع@دلرالناكعلل
-

@ربعينكلوفيحقة،خمينكلففيذلكمنكثرالإبلكانتفلى

فدومائه،عشرينإلىشاةشاة@ربعينكلفيالغنموفيلبون،ابنة

ففيهاعلى@لمانتينو@حدةز@دتفلأامائتبن،إلىفثاتانو@حدةز@دت

منكثرالغنمكانتفدئلائمئة،إلىشياهثلاث
شاةمائةكلففيذلك

يجمعولامجتمعبينيفزقولا@لمائة،تبلغحتىشيءفيهاولي@شاة؟

بينهمايتر@جعانتهماف@خليطينمنكانوماالصدقة،مخافةمتفرقبين

ذ@تولاهرمةالضدقةفيبؤخذولابالتوية،
عيب

".

شرارأ،ثلثأأثلاثا:4اثقسمتالمصذقجاءإفاالزهري:وقالقال:

البقر.الزهرئيدكرولمالوسط،م@المضذقفأخدوسطأوثلئأخيارا،وثلثا

ود.ا@لأبيللفظ:ا

1(،0860)و(66001)و(52001)و(9976)شيبةأبيابنأخرجه:

لداواا،وه2/41وأحمد
رمي

(01 1وللا(62 فيزنجوبهبنوا)7261(،و(62
يعلىبووا)126(،لترمذيوا)9651(،و(15)رووداوأبو@1(،101)@لأموالا9

1/3والحاكمبتحقيقي،(2267)خريمةوابن)1745(،و(5470) وابن9،2

5/1لأالمحلى"فيحزم 11وهلمه/4والبيهقي8،5 0 6
السنندمحردةوفي

لوعي،ا0ط(7877)و(787وللالعلميةا0طوي@222((2227)لهر"،لآثاوا

فيالجوزيوابن
.15-3/14"التعليقلأتغليقديحجروابن)039(،التحقيق،"

الترمذي:قال
"العلل"كتابفيوقالحسن!حديثعمرابنحديث9

عنالبخاريإسماعيلبنمحمدسألتةإهه/4البيهقينقلهفيما
هذا

وفالصدوق@أ،حسينبنومفيانمحفوظا،يكونأنأرجوفقال:الحديث،

الحاكم
3 93 فيكبيرحديثهذا":1/

التيالأحكامبكثرةيهدالبابهذا

حسينبنلسفيانيخرجالمالشيخينأنإلاأن@،عنثمامق@حديثفي

حسينبنوسفيانالكتابين،فيالواسطي
بنيحيىوئقهالحديطأئمةأحد

معين.
1

فيالجوزيابنوقال0،0
عقبالخلا@هأحاثيثفيالتحقيق"

."مسلمعهأخرخثقةمسفيان:(930)



-
الللفوائد@لعلل@لجامعدي

فيالثافعيةوأخرجه
الثقةآخبرنيقال:بتحقيقي(697)المسند""

من

به.سفيان،عنالحلم،أهل

الئافعي.شيخجهالةيهوهذا

فيعبيدأبووأخرجه:
امالعوبنعبادوكانقال:(939)لأموا@ها@لم

عنسالم،عنشهاب،ابنعنحسين،بنسفيانعنالحديث،بهذايحدث

عنه.بذلدحدئتأبيه

وعاد.عبيدأبيبينالوساطةجهالةفيهالحديثوهذا

فلعلهالحديثلهذاالترمذينحسينفأماقلت:
لامتنهأجلمن

من

وقفتفالذيحسينبنلسفيانالجوزيوابنالحاكمتوثيقوأماسنده.أجل

ثقةأئهعليه
إذالمحدثين،جمهورعليهماوهذافيه،ضعيفالزهريغيرفي

عنهقال
لأثققعا(:لاالدارميبروايةتاريخهفيمعينبنيحيى

ضعيفوهو

فيالمزيعنهنقلهفيماأيضأوقالالزهريأ،عنالحديث
"الكمالتهذيب"

وفيالزهري،أصحابكبارمنولي@باس،بهليى":(2383)3/412
ثقة"أخرى:وقال"،الزهريعنروىماضعفحديثه

لاالزهريغيرفي

سمعإئمابذاد،لي@الزهريعنوحديث@ي@دح،
نه

أبيابنونقل"،بالموسم
1والتعديح!لأالجرحفيحاتم 3 / بنسفيانفيه:إقالأتهابيهعن(974)42

فيالمزيونقلبمه،يحتجولاحديئصيكتبالحديثصالححسين
تهذيب9

4الكما@ما ثقة،كان"فيه.قالائهشيبةأبيبنعثصانعن(2383)312/

بهلي@فيه:اقالثهاالنسائيعنونقل"،الحديثفيمضطرباكانولكثه

فيحبانابنوقال"،الزهريفيإلابأس،
@ا

1/3"المجروحين 58:"

يروي

وفاكالائبات،حديثحديثهأشبهغيرهعنروىو)ذاالمقلوبات،الزهريعن
فيفالإنصافالتوهم،علىبهايأتيفكانعليه،اختلطتالزهريصحيفةأن

عنهوقالغيرمه،عنروىبماوالاحتجاجالزهري،عنروىماتنكبأمره

فيعديابن
"

4/4لماالكامل 77:"
صالحالزهريغيرفيهو

لاضعيفةالزهريعنحسين،بنسفيانروايةفتكونهذاوعلى
يحتج

قدأتهإلاالروايةهذهفيسفيانضعفوعلىبها،
لهذاوصلهفيتوبع



الراويضبمدفيالطحنبسبباب@لدل@سناكمحلل،
=

فيعبيدأبيعندكثيربنسليمانتابعهالحديث،
وابني@39(،الأموال،"

4/2الكامل!فيعديوابن)5081(،ويع@71(ماجه مه./4والبيهقي9،0

لاالمتابعةهذهولكن
السابقةالعلةلنفسشيئأسفيانروايةمنتصحح

عنهقالالزهري-عنروايتهفيضعيفكثيربنفسليمان-
معينبنيحيى

فيالمزيعنهنقلهفيما
2"الكمالتهذيب" 9 6 "،لأضعيف.(2542)3/

وعن

وقالعليط،يخطئثهف@ةالزهريفيإلابأسبهلي@"فيه:قالأتهالنسائي

حدثن@وقال:االحديث@،مضطربا:@م/2الكبيرالضعفاءفيالعقيلي

اللهعبد
الزهريعنروىمايقول:يحيى،بنمحمدسمعتقال:علس،بن

ابنوقالأثبت@ه،الزهر@حديثغيرفيوهومنها،أشياءفياصطربقدئهف@

فيحبان
الزهريعنروايتهأماكثيرأ،يخطئ)كان:1/334"المجروحين"

فلاصحيفته،عليهاختلطفقد
عنبهينفردبسيءيحتج

بماويعتبرالئقات،

."الرواياتفيالأثاتوافق

2/1الدارقطنيعندأرقمبنسليانأيضا،حسينبنسفيانوتابع 11-

1 1 د@أوله:فيوزادالرسالة،ط.(1983)والعلميةط.2
قال:عمر،ابنعن

ساقثمالإبل...!صدقةفيقالعح@اللهرسولأنعمر:كتابفيوجدنا

المتن.بقية

مترود".الحدبث،ضعيفوهوأرقم،لنسيمانرواهكذاالدارقطني:قال

عنهوقال
لي@"الدوري:برواية(2577)تاريخهفيمعينبنيحيى

فيالبخاريعنهوقالفلسأ"،يساوي
9

4/2الكبير"التاريخ 2(1756):

فيحاتمأبيابنونقلتركوط،ا
"

ئهاأبيهعن(450)لما/4"والتعديحالجرح

ضعيفرفيدب@فيه:قالأتهزرعةأبيعنونقلالحدئط،متروك9فيه:قال

لحديشا.اذا@لحديث،ا

الأيلييزيدبنيون@نف@الزهريعنالرواياتهذهضعفعلىزياثة

مرسلا.بهسالم،عنالزهري،عنفرواهخالفهم

فيعبيدأبوأخرجه:
)0751(،داودوأبو)639(،الأموال!"

1/3والحاكمالرسالة،ط.ا(ما6)والعلمةط.2/511والدارفطني 9،3



-

يالفالائد@لعلل@لجامعفي

4/9والبيهقي 0

وفي
2لاله"،المعرفة9 ط.(7مه.)والعلميةط.(22

1@االتعليق@اتغلبقفيحجروابنالوعي، 7 عنيزيد،بنيون@طريقمن3/

الصدققطفيكتبهالذيع@اللهرسولكتابنسخةهذهةقالشهاب،ابن

وهي
اللهعدبنسالمأدرأنيهاشهاب:ابنفالالخطاب،بنعمرآلعند

بن

اللهعبدمنالعزيزعبدبنعمراتسخالتيوهيوجهها،علىعمر@وعيتها
بن

اللهعبد
اللهعبدبنوسالمعمر،ب@

@اف@تاقال:الحديث،فذكرعمر...،بن

وعئرين-،.@حدىكانت

عنواحد،وغيريزيد،بنيون@روىوقد":(621)عقبالترمذيقال

بنسفيانرفعهو)نمايرفعوهولمالحديثهذاسالمعىالزهرك!

ليالمزيوفالحسين!،
روايةعقب(6813)5/901الأشراتاتحفة9

"ةيون@

عمر".ابنعنيسندهولم

عنيونى،روايةيرتكلمقدالعلماءبعضانمنالرغموعلى

الزهريفيالناسأوثقمنجعلهمعينبنيحىأنإلاالزهري

رويوقد
عنعقبة،بنموسىروايةمن@خروجهمنالحديثهذا

مولوفا.عمرابنعننافع،

فيفعياثأخرحه:
(69يلاالمسند@"

فيزنجويهوابنبتحقيقي،
4/87والبيهقي1(،021)"لأموالا9

وفي
العلميةط.(2225)لهلمعرفة!،ا"

أربعكلفيفيه:الصدقاتكتابهذاأن9بلفظ:الوعي.ط.(7871)و
فدونها....!.الإبلمنوعثرين

و)7386(،021وه/الملأ(3)5/801الأثرافعهتحفة9انظر:
إتحات9

8/37"لمهرةا 6(9591).

المسدبهعىكأله(1)

نسيوالينويخره:المروديلروايةى4)"الرجالومعرفةالالحللأحمد@يالامامل@(2)
فيححرابنرقالالمسيا،ابنع@ئصئرهالزمريرأيصالنيءرفعرلما

7لاالتقريبه@ قليلأ..!.وممأالرهريعنرواية،فيأنإلا@ت@ضة(91
"انطر.(3)

الد@ر@برواية(479)ميى"استلىلخ



الراويضب@دفيالطعنبسببابكلثدل@الناو:@محلل

الحديث.هذابنحورويوقد

-

يرالافعيأخرجه:
1/1،1وآحمدبتحقيقي،(69لىالمسند،9

2/4والبخاري 01)ماجهوابن)7651(،ثاودوأبو1(،454)61 8،)0

5/1والنسائي4(،1)و(04)والبزار (126)يعلىوأبو2،8-27وه/8

لطحاويوابنحميقي،(2261)خزيمةبنوا)243(،الجارودوابن)721(،و

في
"

4/37الآثار"معانيشرح 4
ودي

2يلاالحلميةط. حبادواب@9(،9

3يلا 2/1والدارقطني6(،2 الرسالة،ط.)م@91(وا(وللعاالعلميةط.31

1/3والحاكم فيحزموابن9،0
1ا-لهه/5المحلىا" 4/8والبيهقي8،5 6

وفي
طريقمنالوعيط.(7864)والعلميةط.(2222)لهالمعرفتا،"

اللهعبدبنثمامة
هذالهكتبل@هبكرآباأنحدثه:أنسأأنآن@لن

الصدقةفريضةهذهالرحيهأالرحمنالله)بسمالجرين:إلىوجههلماالكاب

فم@رسوله،بهااللهأمروالنيالمسلمين،على@اللهرسولفرصالتي

أربعفييحط:ظرفوقهاسنلومنفليعطها،وجههاعلىالمسلمينمنسئلها

خمبىكلمنالغنممنفما@ونهاالإبلمنوعرين
خمسأللغتإذاشاة

وثلائينستأبلغتناف@الى،مخاضبنتففيهاوثلاثينخمسإلىوعرين

ستينإلىوأربعينستأبلغتفإذاأنئى،لبونيبنتفميهاوأربعينخمسإلى

ففيهاوسبحينخصيىإلىوستينواحدةبلغتف@ذاالجمل،طروقةحقةففيها

يعني:بلغتفإذاجذعف
بلغتفإذالبوني،بنتاففيهاتسعينإلىوسبعينسنا

علىزادتفإذاالجمل،طروقتاحقتانفميهاوماثةعرينإلىوتسعينإحدى

حقة،خمسينكلوفيلبونيبنتأربعينكلففيوماثةعسرين
يكنلموص

خمسابلغتفإفاربها،ث@ءأنإلاصدقةفيهافليىالابلمنأربعإلامحه

إلىأربعينكانتإفاسائمتهافيالغنمصدقةوفيففيها@ئاة،الإبلمن

ذاف@شاتان،مائتينإلىومائةعثرينعلىزاثتفلأاشاة،ومائةعثرين

كلففيثلاثمانةعلىزادتذاف@ئلاث،ففيهائلائمائةإلىمائتينعلىزادت

فيهافليسواحدة،شاةأربعينمنناقصةالرجلسائمةكانتفإفاثاة،مائة

وماثةتسعينإلانكنلمنف@العشرربعالرقةوفيربها،بثاءأنإلاصدفة



-

@للفعائد@لعللفي@لجامعى

ثاءربهاشيءإلاأنفيهافلي@

8/2"المهرةإتحاف9وانظر: 0 8(9228).

ابنعنسفيان،عنالزبيري،أحمدأبوروىذلك:ومن@

عطاء،عنجريج،
الفجر@اقال:جمزاللهرسولأنعباس:ابنعن

@لصلاةفبهيحرموفجزالصلاة،فيهويحل@لطعامفيهيحرمفجرفجر@ن:

@ا.الطعامفبهوبحل

2/1والدارقطنيبتحقيقي،(3للاهخزيمةابنأخرجه: 64-1 6 ط.5

1/1والحاكمالرسالة،ط.(2185)والعلمية 4/2والبيهقي9،1 1،6

والخطيب
(2)

5بغداد"تاريخفيإ 8 4/9الغربط.وفي3/ 5.

1/1الحاكمعنهقالالحدبثوهذا 91:@
شرطعلىصحيححديث

اللهعدحديثمنرأتهقدأنيوأطنيخرجاه،ولمالرواة،عدالةفياليخين

أعلمواللهموقوفأ،الثوريعنالولبد،بن
فيالذهبيتعقبهوقد

"

1/1التلخيص! 9 عنبعضهمودفه"فقال:1

صحيحوشاهدهسفيان،
لما.

2/1الدارقطنيقالبالوقف،أعلأتهإلا أحمدأبيغيريرفعه@الم.65

عنلزبيريا
عنوغيره،بيلفريااووقفهلئوري،ا

أصحابووقفهلثوري،ا
جريجابن

أيضا".عه

يالح@روايةلمظ(1)

حريمق@ابنطريقمنوالخطيصالبيطقيرراية(2)

الريريحمدألر(حدنافال:غرب،سجر
أعلموافهالمختصر"،

النالرليريحمدألي(بتمزدحكمقبلهومن(3)
أبيعرالدنيافييرفعهدلم(356)عقيص
5لعداثه 8 وثي3/

9الغر@4/ط. 6
حكم

الناقد،محمدعمررسرواههكدا@
أبيعن

عيرمه.

محمدحدئاوفيهاا
محرزسعليبن

"ولفطة."

فيليمتغريبه

المحتصرافيدقالحريمقى
فيوالخطيبالزبيري!،أحمد

"

تلىلخ
فقال:الزليريأحمدأليبتفزدأيضأ

الوريعنيرفعهولمالرلري،أحمد



الراويصب@دفيالطمنبسببلاجكل@ر@شاو:@لل
-

غيرهورواهمسندأ،أحمدأبورواهدمكذا:1/377البيهقيوقال

ألموقوفواموقوفأ،
صح

".

عنرووهجماعةيهوخالفالزبيري،آحمدأبوفيهأخطأالحديثفهذا

عطاء،عنجريج،ابنعنالثوري،
موقوفأ.عباسابنعن

7البيهقيةأخرجهفقد / ك@1
حفص.بنالحسينطريقمن

1/1الحاكموذكره 9 1
اللهعدطريقمن

الوليد.بن

2/1الدارقطنيوذكره 6 5
الفريابي.طريقمن

جريج،ابنع@الثوري،عنوالفريابي(الله،وعبد)الحسين،ثلائتهم:

عن
عطاء،

موقوفا.عباسابنعن

وهم:الثوريسفيانعنالرواةوهؤلاء
الزبيريأحمدأبو"

اللهوعبدحفص،بنوالحسين
واحدةتكونتكادزتفموالفريابي!الرليد،بن

سفيانعنلروايتهمبالشبة

فيكماخيثمةأبيبنبكرأبوقالحيث
5الكما@هتهذيب" 7 2 / 6

أثبت؟أيهمالثوريأصحابصوشلمعين،بنيحيىسمعت9يه.36(:

همفقال:
يحيىخمسه:

وأبومهدي،بنواالمبارك،بنواووكغ،لقطان،ا

بنوقبيصةحذيفقماوأبوالفريابي،وأماثكين.بنالفضلنعيم
الثمماوعدعققما

سفيانفيكلهمفهموطبقتهمالرزاقوعبدالزبيري،أحمدوأبوعاصم،وأبو

وهمبعض،منقريببعضهم
والمعرشأ.الضبطفيأولئك@ونكلهمثقات

ولممرفوعاجريجابنعنسفيان،عنرواهالزبيريأحمدأباولكن

أكئرهممنوخالفبها،ا@فردحيتضاذةروايتهتكونفبذلثأحد،يتابعه

الروايةعلىسفيانتابعواالذينجريج،ابناصحابخالفائهكماعد@أ،فه

الدارقطني.بذلكصزحكماالموقوفة

اخر.وجهمنالحديطرويوقد

فيحجرابىقالفقدأحبانا،سفيانفيضحيفالزبيريأح@دأباأنعلى(1)
التقرسأ"

النوريا.حديتفييخطئقدأنهإلانتنقة".(6017)



و@لفالائد@لعللفي@لجامع

1/1الحاكمأخرجه:فقد 9،1
377البيهقيطريقهومن / 1

بكرأبيعن

اللهعبدحدثناقال.بمرو،الداربرديحاتمبنأحمدبنمحمد
روحبن

عنتب،ابيابنأنبأناةقالهارون،بنيزيدحدثناقال:المدائني،

بنجابرعنثوبان،بنالرحالنعبدبنمحمدعنالرحلن،عدبنالحارث

@@اللهرسولقالفال:اكععبد
بكونفاما@لفجر@لذىفجر@ن:@ا@لفجرة@

@فرحانكذنب
(1)

بذهبو@نا@لذييحرآ@لطعام،ولا@لصلاةيحلفلا

@لصلاةيحلتهف@الأفقفيمسنطلا
@لطعامويحرم

"

البيهقي:قالومتنأ.سندامعلولالحديطوهذا
هكذا"

بهذاروي

.@أصحوهومرسلا@رويموصولأ،الإسناد

فيثاودأبوأخرجه:فقدالمرسلالطريقأما
"

من(97)"المراسيل

أحمدطريق
يون@.بن

1/2الدارقطنيوأخرحه: 6 منالرسالةط.(1053)والحلميةط.7

هارون.بنيزيدطريق

2/1الدارقطنيوأخرحه: 6 منالرسالةط.(21ولكهالعلميةط.4

فديك.أبيابنطريق

377البيهقيوأخرجه: / 1
علي.بنعاصمطريقمن

377الببهقيوأخرجه: / 1
الجعد.بنعليطريقمن

ابنعنوعلي(وعاصم،فديك،ابيوابنويزيد،)أحمد،خمستهم:

محمدعنالرحمن،عبدبنالحارثعنفئب،أبي
بنالرحمنعبدبن

2/3النهاية،الأئير@يابنلظا(@ 5 احسروجمعهالأسدوقلالدث،الالرحان:8
ومر
حي@!ا

"(435)عفالعويقال(2)

أولايطلعفالكاف@والصالتىالكاف@لحران.الفجر
وقتيمخللالبطلرعهالسرحاد،فبالعر@:تسميهالسعاءيصعد@ل@مشطيلأ

مسنطيرأالصادقفيطلعلحلكيعب3الصانمعلىوالرا@الطحاميحرمولاالمح
ابوالثرالطحامويحرمالصحصلاةوقتيدخللبطلوعهالأفق،فييختئرمحترضأ

الصاعلى
3

"



الراويضبم@فيالطعنبسببابكلالر@سناو:محلل
-

ذنبكأنهفاما@لذينجر@ن:لمماكيه@:اللهرسولقال:(1)تالئوبان،

فهوالأفق،ياخذو@ما@لمسنطز@لذيبحرم،ولاشينايحللافاته@لسرحك،

@لصلاةيحل
."@لطعمويحرم

الروايةأنوذلثالموصولة،الروايةمتنإعلاليتبينالروايةوبهذه

طرقفيجاءكمامستطيرأ،والصوابمستطلا-!يخها:جاءالموصولة

هذاالمرسلةالرواية
إليه.ذهبنامابؤيدماالصحيحالحديثوفيجهفمن

ز@ه.جندببنسمرةحديثمنالصحيحالحديثوأما

سوادةبناللهعبدطريقمن(43)(1393.1./3مسلمفأخرجه:

يغرئكملا"بم@ت:اللهرسولقالقال:جندب،بنسمرةعنأبيه،عنالقشيري،

هكذا".بستطبرحنىهكذا،@لمسنطيلالأفقبياضقولابحل،@نانسحوركممن

7/4الموقااإتحات"وانظر: 1 4الحبير@1/التلخيصو")3018(،8 5 4

.(255)عقب

الر@يى:@ختلاطالثاني:

موضوعإلىأئرتقدكنت
وقوعآسبابمنسببأباعتبارهالاخلاط

باعتبارهومتفرقاتهالاختلاطفروعلملمةمحاولأهناكماعلىأزيدوهناالعلة،

فأقول:فرعاولي@أساسيأموضوعأها

حذثإنيرويهلماضابطأيكونانالراويفييثترط
من

حفظه،

حدثإنفيهوالنقصانالزيا@ةدخولمنكتابهعلىومحافظا
كتابهمن

مهمفنالمختلطينومعرفةضابطأ،لي@مختلطفكلالضبطينافيوالاختلاط

الحديث.علمفنونمن

"فديك.أبيابنروايةفي(1)
عن

محمد
بى

@لحم@اأثهثوبادبىالرحلىعد

فيماالانبان(2)
يكرنفقدالواهم،تحديىعليئعسروقدخلل،صالروايةهذه

مرالوا@انآحهرالديونصيكود@يسنوقدالروافلمخالفتههارودبنيريد

أعلمواقهالحاكم،فيئ
1/2لكتا"لظر.ا(3) 6 8و:7 5

02الكفايقاو"بتحقمي، 27.



لعماثدث@العللفي@لجامعى

@لختلاط:تعريف

فيالاختلا@
خلطورجلعقله،فسدأيفلاناختلطيقال:اللغة،

بين

عقلهواختلطمخلطفهوالرجلخولطويقال:العقل،مخالطأحمقالخلاطة

عقلهتغيرإذامختلط:فهو

العقلفساد@بقوله:السخاويحدهفقدالمحدثين،اصطلاعفيأما

منعرض:أومرضأوضررأوبخرتإماوالأفعال:الأقوالانتظاموعدم

احتراقهاأولهيعة،كابنكتبذهابأوكالمسحودي،مالوسرقةابن،موت

لاالملقنكابن

يلمختلط:@ويةحكم

لممهمعزيزفنهذاتعالى-.االلهرحمهالصلاح-ابنالحافظقال

وهمجدأ.بذلثحقيقاكونهمعبهواعتنىبالتصنيفأفردهأحدأأعلم

أوبصرهلذهابخلطمنومنهموخرفميلاختلاطهخلطمنفمنهممنقسمون:

منحديثيقبلأئهفيهم:والحكمفلك،لغير
أخذ

لاوالاختلاط،قبلعنهم

منحديايقبل
اخذ

أخذهليدرفلمأمرهأشكلأوالاختلاط،بعدعنهم

بعدمهأوالاختلا@قبلعه

"النووي:الإماموقال

مايقبل
مايقبلولاالاختلاط،قبلعنهمروي

فيه،شكأوبحده،

الجريريمثل:أعمارهم-أواخرفيالمختلطونأماطوحبان:ابنوقال
هذا،كتابنافيعنهمنرويناف@وأشباههما-عروبةأبيبنوسعيد

بصاونحتج

نعنمدلاأناإلارووا،
الثفاتعنهمروىماإلاحديثهممن

من
الذبنالقدماء

الثقاتوافقواومااختلاطهم،قبلمنهمسمعواانهمنعلم
التيالرواياتفي

)حلطأ@اثةالعرسه@لسان(1)

2المغيشا@قح(2) 77 والحلمية@3/
5 8 / 44-5 الخضير.ط.94

4الحديشهعلمأنلاالمعردة(3) 9 4
0

بتحقبقي
@@التقريب(4)

معالمطرع
ك@.2/2التدريبه"



الراويضبمدفيالطعنلسبصالإعددلر@سنا،محلل
=

فياحتلطوادانحكمهم-لأنأخرى.جهةمنوئبوتهاصحتهافيلكلا

إذاالثقةحكغعدالتهيم-تقدمبعداختلاطهمفيعنهموحملأعمارهمأواخر

@يه،يخطئلمأنهنعلمبماوالاحتجاجغلمإذاخطئهتركالواجبانأخطأ،

ىرومماانفر@واوماالثقات،وافقوافيمابهمالاحتجاجهؤلاءحكموكذلك

عهم
القدماء

من
سواء"الاحنلاطنجلمنهمسماعهمكانالذيالثقات

الحازمي.وقال
أما"

وتغيبكالاختلاططارئ،بأمرعقلهزالمن

فإناختلاطه،وقتعنالبحثالطالبيلزمولكنبحديته،يحتدفلاالذهن

طرأقدعارضهذالأنةبالكليةحدينهطرحعلمهإلىالوصوليمكنلاكان

ممنسمعهمالهتميرفاظالمشهورين،والحفاطالمتقدمينمنواحل!غيرعلى

عنه،الروايةلهجازصخهحالفياختلط

بهاإالعملوصح

منالراويفيهيخطئلمالذيالحديامعرفةفيثاقبةنظراتوللسلف

لمأثهلهمتبينفماالمختلطين:أحاثيثمنيننقونفهميه،أخطأالذي

الجراح:بنوكيعقالتركو@فيهأخطأائهلهمتبينوماأخذو@فيهيخطئ
فنسمعسعيدعلىندخلكنا9

لموماأخذناه،حديثهصحيحمنكانفما

طرحناطصحيحأيكن

نعيم:أبووقال
حديثينإاختلطمابعدعنهكتبت9

بعضعنأخرجاففدالصحيحين،صاحيص@نبعهوهذاأنويبدو

البخاريالإمامأخرجفقدالاختلاط،بعدمنهمسمعمنبطريقالمختلطين

السلميالرحمنعبدبنلحصين
(6)

واشارنميربنحصينبطريقالمختلط

(2))الئ@مة(0ا/161صحيحه(1)

يحني(3)
ير@الحرحترجمتهعروبفأبيابنة

.(2365)التقىساوإ4/5،6التهنيبه

4/0التهديسهد@هنيب(4)
5 7(5)

1النيراشا:الكواكبديإترجتهانظر(6) 2 6

2/3التهنيسهتهديبو"5(،8لا ودمدي5،2
ا

5ةالاري!المدي(7) الرأماحجر.ابنوقال.66

1الحمسفاالأنمةلمروط 4 6

مطت@و@7(،2للاثلأ/4"والحديل

.4/57الهديا@دب"

ك@312"والنحدي@والالجرحا(،لا

.609:"لري

يخرجفلمنميربنحصين
البخاري=له



-

@الفعائد@لعللفي@لجامعى

بعدالرحمنعبدبنحصينمنسمعنميربرحصينأنةالسحاوي

لاختلاطا

@3وكذلك
السبيعيإسحاقلأليمسلمالإمامروى

(2)

لنعماربطريق

@زيىبن@اعمارةحاتمأبوقال
(4)

بأخرظإسحاقأبيمنسمع

النبي:ربعبدالقيومعدالنيخيقول
الصحيحينصاحبيأنوالحقيقة"

والذيالاختلاط،بعدمنهمسمعوامنبوساطةالمختلطينعنكثيرأأخرجا

يخرجانلماالصحبحشصاحبيانهوالبحثهدافيبهيحكم
(6)

عن

لاوحديثم،منينتقيانالاختلاطبعدمنهمسمعمنبطريقالمختلطين

@أحا@يئمجميعيخرجان

يستطيعهفلاالثأن،كبيرإمامقبلمنإلايكونلاالانتقاءهذالكن

المجتهدينالحظامالأئمةلأولتكخصيصةهوبلبالحديث،متغلكل

اهلمنالجمهورعندالمختلطينفحكمومكلاته،الحديطسعللالعارفين

منحديطيقبلالهالصحع:ابنعنبيانهسبقكماالعلم-
أخذ

قبلعنهم
منحديثيقبلولاالاختلاط،

أخذ
دللاأمرهأشكلأوالاختلاط،بعدعنهم

(2)

(3)

(5)

6)

(7)

س
عه-حدل@

عليهتابعهواحد..حديثسوىالرحمن-عدبنحصينعنيعي:
مححه

لضيلا.بنومحمدهم

2الميشهدفتحالظر: 83 4والعلميةط.3/ 73 /4-4 7 الخضير.ط.4
اللهعدبنعمرومو

1الكبير"الالارلحانطر"الدحاليعيدبن 6 0 / 2(،للاه6

5التهدباتهديبو@ 3 3اليراشهالكو@ثبر@8،/ 4 ثأ..)1

.14:"اليراتالكواك@@مقدمةانطر

@رويقحزم.اب@ثارطوعفيوقع
"

وط.نثات،ط.شوالمنبتالراي،شتليم
.(4821)الالتقريبهالراء.تقديمعلىححرابنالحافطوصصاسمد،

1

ا(.مالهالحدلشاعلل

ممااللاالقبومعدال@نناشل
طهشرالمحىبهداوامتعمالهاحينإ،بمعنى:إ

2الليهانطر:الماضيبالفحلتختصأن 4 3 /1.

1البراشاالالكراكبمةم@ 4



الراويضبمدفيالطعنبسببالإعلدلرال@صند:محلل
-

اخذهليدرى
أثمةحكمفيجليالراهماوهذابعده.أوالاختلاطقبلعنهم

المختلطينعلىوالتعديلالجرح

و@لتغير:@لتخليطتلاط@

رالأموبعضهاوأزيدالاختلاط،عنالكلامالعلةأسمابفيتقدم

فهو:التخليطوأمامعروففالاختلا@التخليط:غيرالاختلاطأ-

ابنقال@االخرفلاالصحةحالفييقعالضبط@يعارضاختلال9

منإند@حبان:
ماعليهاختلط

بعدلرهاعنيرعلمئميسمع،لمبماسمع

بسماعهاييقىلاوهوبهاوحدثنثرهاحتىمنهاعليهاختلطبماعلمه

لاأنلبالحري
أوشاك،وهويكذبمنمعنىفيلانهالأخبارثفيبهيحتج

بصاثق،يكونلايقولماصدقفيكواكصدقه،فيثدوهوشينأيقول

بهالمانإتهالهتكإسبالوتركالستر،اللهونسأل
حالةلي@والاختلاط"

منالأوقات،بعضفيعارضأيكونقدبلالموت،الراويتواكب
ذلك

فاتحةألقنكتحتىعقليفذهباحتجمتمعمر.قال@اود:أبيقول

أنداوبلغنيالسخاوي:قالهامتهاعلىاحتجموكانصلاتي،فيالكتاب

فا@الفالجلهعرضالحلبيالبرهان
عوفي،ثمالفاتحفخىشيءكلنسي

عنيحكيوكان
شيتأ،شيئأكالطفلالأولمحفوظهإيىيراجعصارأتهنفسه

منواعجب
برإبراهيمأدعياض:القاضينكرهماهذا

الحضرميمحمد

حصلقدكانوثلاثمائةوتسعينستسةفيالمتوفىالثرقيبابنالصروت

بكتبولاالله،إلاإلهلابغيرينطقيكنفلمفالج،شهرأبثلاثينموتهقبلله

بسمغير
أنلائلاثةوهاداش@اياتمننلكفكارالرحيم،الرحمنالله

@الحثالسيلعلىانظر(1)

حي@!والت@الحرح
3 / و(1)4

3 83 / و(0831)4
5 / 613

6/4و(1347) 3 0(1848)

(2)@
1/5الحديشهعلومتح@@ر 1/3"الالمجروحبن(3)@4 69.

.(3860)عقبستهالمأ

2المحبشادفنح(5) 9 1 /3-2 9 والعلبةط2
4 9 6 الحصير.@4-497/



=

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

ضعفمنالأول:النوعأنفذكرالحنبلي،رج@ابنعدهاللاختلاط،ىأض

بعضفيحديثهضعفمنوالثاني:بعض،ثودالأوقاتبعض@يحديثه

ثقاتقوموالثالث:بعض،@ودالأماكن
بعضع@حديثهملكنأنفسهمفي

فيذلكويقعرابعأ:نوعأسعيدهمامالأستاذوأضاتضعفليهالثيرخ

الحديث.أبوابمنمعينلنوععنايتهموافرغوانخصصواالذينالرواة

فالتغيرمتباينان،امرانوالتغيرالاختلاطإنالتغير:غيرالاختلاطب-

هذاولازمالسن،وكبراليخوخةأجلمنيحصلكماالحفطفيرقةهو

انفلكووجهالمختلط،معاملةيعامللاالتغيرأصابهالذيانالتفريق:

الأوهاممنبسببهيحصلمالقلةالراوي؟مروياتعلىبؤنرلاالتغبر
قدالذيالثقةحالحالهوالأغلاط.

أتهتحققمافيجتنبيهم
فيهوهم

يجعلالذيالاختلاطبخلافقبولهفييوقفولاحديثهباقيويقبلوأخطا،
شاء،كيفويحدثسئل،فيمافيجيببهيحذثمايحقللابهالمتصف

السقيمبحديثلأالصحيححديث@فيختلط

@ثختحط:عنمهمات

ماراليعلىالحكمصدرفإذابالاختلاط،الراويوصفمنالتيقنا-

أعرففإنهمبالدليعنطالبهمولمإليه،فصبواماوراءمثيناالكبارالأئمةمن
يخرهم.منالرواةبحال

ضعيفمناختلاطهمبعدالمختلطونبهحدثماكلليى-2

إذاالمختلطروايةاستثنىيجدهحبانابنكلامفيالنظروالممعنحديئهم.

اختلاطه.بعدعنهحدثدانالثقات،وافق

رويإذاالمختلطحديثروايةقبولمسألةإن-3
اختلاطهقبلعنه

اختلاطه،قبلضعيفأالمختلطكانإناأمافاحتل@ثقةكانإفافيمايختص

بعده.أواختلاطهقبلكانسواءحدلىيردفحينثذ

2/5التر@دي!علل@ثرحانطر:(1) 216 733وعرط.2 /2-17 ط.8
ممام.

أحسدالإسامالصهحانظر.(2)
4الأحاديف:إعلالمي 03-4 04.



الرا@يضبمدفيالطمنبسبباب@لالشافى:@محلل!
=

4-
أنلاحتماليتفطنأنينبغي

فيمرةمرتين:شيخهمنالراوييسمع
هذاحديثيتميزفلاالخرف،حالفيومرةالصحة،حال

من
وقعكماهذا

لحمادذلك
بن

عطاءعنروايتهفيسلمة
اسائببن

وؤجدتاختلاطهبعدعهحدثمختلطروايةعلىالوقوفحالفي

صاحبيأنواعلمالرواية.تلكتجضعي@تعجلفلاالصحيحينفيالروايةهذه

وغابتالصحيح،صاحبيعرفهالعلةالمختلطحديطمنانتقياقدالصحيحين

الصحيح.صاحبعندصحيحةالروايةتلكتكونأويخره،عن

6-
قعوو)نماكذلث،ليسواوهمبالاخنلاط،وصفوامنالرواةمن

الله،عبدبنوشريكعييقابنلسفيانالحالهوكماالحفظفيتحيرنوعلهم

ماوهذاالفضاء،توليتهبسبضبطهضعفشريكأإنبل
تخليطأ.يسمى

ماراوروايةمعرفةإلىيهتدلمإفا-7
عن

يعزفتهف@المختلطينأحد

بالكامل.روايةعن

صحيحيعرفولكنهالاختلا@بعدشيخهمنسمعراويكونقد-8

فالمعينلنيحبىأنذلكمثالعصحديئهيقبلفحينئذضعيفه،منحديثه

لوكيع:
تحدث"

الاختلاط؟فيمنهسمعتو)ئماعروبة،أبيبنسعيدعن

مستبر؟بحدبثإلاعنهحدنطرأيتنيةفقال
لا

أمرين:لأحدفيهيؤثرلااختلاطهولكنالراوي،يختلطقد-9

الوها@لعبدحصلكمااختلاطه،حالبثيءيحدثلمأنهالأول:

9راود:أبوقالحازم.بنوجريرالثقفي،
الثففيالوهابوعبدحارمبنجرير

عنهما".الناسفحجبتغيرا،

بنأبانفيعديابنقالكمامنكر،حديثعنهئؤثرلاأن@لثافي:

اثهصمعة
مع

أنإلىأحمدالإماموأشارمنكرأ،حدينألهيجدلماخنلاطه

2،ك@70التهدسهلحتهذيبةالفاندةلت@اموانطر(1)
2كمال@غيثوالقح العلية@78

4/4ر 64 6 الحضير0ط2

1ةالكمافي"الظرة(2) 4الحديشه.علمأللاولمعرمة3،5 9 لنحقيفي6



-

@لععالد@@لعللفي@لجامع

الحديثصالحفهوبأخرةتغيراندصسةبنأبان

عنهأصحابهمنالأكابرفروايةالراوياختلاطوقتيعرفلمإذا1

إلامتأخرأ،يقعالاختلا@فيالغالبلأنةعنهالصغارروايةمنوأمثلأولى

تأخرأ.عنهأخذواممنالأكابرأنبالدللتبينإذا

بحيثمئايخهبعضبملازمتهمعروفأالمختلطالراويكانإذا-11

لسانهعلىحدلةيكون
من

علىالرواياتتلكمثلتفضلفهنالهحفظهشدة

لها.ويعتبريخرها،

المختلطعنروىإفا-12
صحيحإلاشيوخهعنيحمللامن

الحال.تلكبمئلفيعتبرحديث،

حذثالمختلطأنتيقنابفا-13
كتابهوكانحفظه-منلاكتابهمن

عهرواهاولوبحينها،الروايةتلكفتقبلصحيحا@
سمعمن

الاختلاط.بحدنه

ل@ر@@،@سنا@فيفاخطاالاخنلاطبعدالمخنلطرو@هومما@

اللهعبدروىما@لمرسل:
عنالجريري،إياسبنسعيدعنالمبارك،بن

إفاالله-سترسولكانقال:ز@ه،الخدريسعيدأبيعننضرفأبي

@ايقول:ثمرداءأوقميصاأوعمامةباسمهسماهثوبأاستجد

لكاللهثم

@سالككسوتنيهأنت@لحمد
ماوخيرخيرهمن

صنع
شرهمنبكو@موذله،

ماوشز
صنع

أصحابكاننضرة:أبوقالالروايات:بعضفيوزيد@ا.له

اللهويخلفتبليقال:ئوبا،صاحبهعلىأحدهمرأىإنامج@رواللهرسول

3/3أحمداخرجه: 0

داودوابومه(،2)حميدبنوعبد5،و.

وفي(1767)لترمذيوا4(،020)
(06)له"،ئلالشما"

ليئاوأبوبتحقيقي،

"ا@ظر(1)

أحمدالإمامسهج
4ةالأحاديف@ملالفي 04-4 عيدأبيردسؤالات0،5

2/3الرجا@اوسرلحةولالحلل2/7،4عديلاس"الكاملو@)3231(،ارثهلالي 4

(2))
نضرفأبيع@الحريري،عنعيفاسإمصاعلص(30255)شيةألياسخرح
فقط.@صرةأبيكلامفذكر...@اليأصحابكانقال.



الرا@يضبمدفيالطحنبصبباب@لدلرلالشاو:محلل
-

في
فيوالبيهقي)462(،@@النبيأخلا@"

@
ط.(6284)@الإيمانسعب

بناللهعبدعنطرقمن(3111)والبغريالرشد،ط.(5871)والعلمية

لإسناد.ابهذاالمبارك،

حسنحديثالمذاالترمذي:قال
فيالنوويوقال"

الأذكار!"

صحيححديث")،4(:
@ا

عمره،@خرفياختلطالجريريلأنضعيف.الحديتهذاإسنادأنإلا

اللهوعبد
سمعممنالمباركبن

قدالمباركابنأنإلاالاختلاطبعدنه
تربع.

فيالثيخوأبو)2801(،يعلىأبوةأخرحهإذ
مج@هالنبيأخلاق"

4/1والحاكم)752(، بنحمادطريقمن(1131)عقبوالبغوي9،2

هإ.يخربودمسلمسرطعلىصحيححديثهذاةاادحاغقالمةأ@

خالدطريقمن(5420)حبانابنوعه)9701(،يعلىأبووأخرجه:
ب@

عبدالله

فيسعدابنوأخرجه
1/3"الطبقات9 فيالخسبخوالو5،6

أخلاق"

فيوالبيهقي2(،هيه@ثسفاالنبي
طريقمنى32)الكبير،الدعوات"

بنالوقابعبد
الخفاتعطاء

فيوالنسائي)1204(،ودداأبووأخرجه:
ط.(10141)لكبرى!ا9

صحيحكريبحسنلحديتشاكرةأحسدطبحةفي(1)
تحق@قهلار@يالدكورقال"،

صحيح،غريبحنشاكرتأحسدطبعةايلهه-دفية3*/3الكبيرللجامع

فيوكدلكقلت)مهاو)لمجاوصوأثتناه
لقال:.(4326)/3الأضراشهتحمة"

@ةيهينكر@حس@!
صحيحعرب

"

ححرالنالحافظ@لثفيتحقبما(2)
ياله.سيأتيكما

9للحقيليالكجيراالضعفاءو")675(،3ثاا/للحجليانقاشا@معرمةانطر:(3) 9 2؟/

3واتحديل!الحرحو / ليو@الكامل)1(،4
4الرجاال@2/ضعماء الثاو4،4

2/7د@حا 1.لنيراشاالكوا@او"47،4-،4 7823).

ا@.487@اتقربب!ربما@ل@!إنجتنقةالكولي،أمامةأبوةومويا(

تبشاشقةالواسطي:ومو)مأ
ا(.مما7)التقربا"

.(4262)لاتقري@اأحطأربماصلوقوهر(6)



-

يالفعائدالعللفي@لجامع

1ويثلأالحلمية وابن0(،3لالهوالليلقه،اليومعملوفيإالرسالةط.(00

فيوالطبراني)1245(،جان
فيالسنيوابنل@93(،الدعاء@ا"

اليومعمل"

يون@بنعيسىطريقمن(271)والليلة!

وفي)7671؟لترمذياوأخرجه:
"

منبتحقيقي(61)له"،الشمائل

المازنيمالكبنالقاسمطريق

@يناربنمحمدطريقمن(4022)داودابووأخرجه:

فيالنيابنوأخرحه:
"

بنيحيىطريقمن(14)والليلة!اليومعمل

المارنيراشد

3للاهشيبةأبيابنوأخرجه: هارونبنيريدطريقمن(02

اللهعبدروايةبمثلالجريريإياسبنسعيدعنرووههؤلاءجميع
بن

خالدعداالاختلاطبعدالجريريمنسمعواهؤلاءكلولكنالمبارك،
بن

بعده؟أوالاختلاطقبلالجريريمنسمعهليعرففلاالواسطي،اللهعبد

5الساري!:داهديفيحجرابنقال 75:"

أيضاالبخاريلهوأخرج

إلىأمرهلييتحررولمعنه،الواسطي،خالدروايةمنالجربري-اي:-
سمعهلالآن،

1بعده؟.أوالاختلاطقبلمه
00.

حمادوخالمهم
سلمضبن

سمعممنوهوالحريري،عن
قبلمه

اخنلاطه

عنه،رواهإذ
العلاءأبيعن

اللهعبدبى
الثحخيربن

(8)
أن

(2)

3)

(5)

6)

.(5341)@التقريبمامود@إثقةالشبعي،إسحاقأبيابنوهو:

وهر
.(5487)التقرسا@لبن!فيهصدوق"

ومر
.(5870)دالتقري@!الحفطهسيئصدرقالأر@ي،1

.(75@)دالتقريبطدضحي@هوهر:

.(778لهاققريسأعابد!،تقنشقةومر.

فلك.بيادوسأتيالوفا@،عدروايةفلكمنيثى

.(57للاللعحليالثقكادمعرفةا@طر:

"الرسالةط.الكبرى!الشاتيالمنفى
اللهعدبنيزلدالحلاءأبيعن

الخير،-س



الراويضبطفيالطعنسمببابكثدلون@ر@ال@صلل
=

خلافةفيولدئقة،تابحيهذاالعلاءوأبوالحديث،فذكر...@اللهرسول

هعمر@

(1)
مرسل.لحديثفا

يرالنسائيأخرجه:
1وياالحلمبةط.(10142)الكبرى!" 0 ط.(06

الحجبع،بنإبراهيمطريقمن(301)لهوالليلة،،اليوملاعملوفيالرسالة،

عن
حماد

به.سلمة،بن

النسائي:قال
يون@،بنعيسىمنأثتالجريريفيسلمةبنحماد"

@نهسلمةبنحمادوسمعاختل@قدكانالجريريلأن

يختلط،أنقلقديم

الطاعون.أيامالجريريانكرناكهم@:قالالقطان:سعيدبنيحيىوقال

."التوفيقوبالتهالمبارك،وابنعشىحديثمنبالصوابأولىحمادوحديث

":(4022)عقبثاودأبووقال
الثقفيالوقابوعبد

(2)

أبافيهيذكرلم

=

ألمهدصزيعة.أثبتأ@هالمحققودكرأليطعن
من

وعندالأشراسه،تحمة"

الزيادفمنهوجدتالليىشرتالصدعبد@الأشرافهالتحفةكا@@ل@رجوعي

نيححوثةيخرأنهاإلا
حمنهايقالأسراسهتحفةمناالاللاميالغر@لار.@

حننهاوأنهالخطية،النحولحصالصسدعدطفيوجوثمابل@وأشارالمحقق

الأشراسه.لتحن@نيموحه@ةألهاالصوا@بذنلدةمىيوفقولمحطأ،لأصها

ليالحليتدكرسكلقالمريأنفلدو@ل@
اللهعدمند

أبيوالدالتحيرس
ديالمفدحميالحديتهداروىوفدالحلاء.

9/4المحترظ" طربقصى61)78

وثكربالقلم،دبالإتالاتي
@

عنالحلاعطأليعنالجريري،سعيد
لناللهعد

واليلقا.الومعملكابفيالنانيرواهكنا@الحليت:عفوفالالثخير"،

@البهرىاالناتيودسنىواليلقااليومصالمطرعفيمرجيماانإلا

بنحماديهنادعنكلامهساقميثاودأبريذكرولمأيمه،دكلنفيه:يىالعلمية

يرداردأبيكلامال@زيونقلأيضأ،الزيالةمدهسلمة
3للاالأشراشادتحمة لهأ2

"صا@ولقلأيصأ،الزيادةفيهيذكرول
أنهالسنويثلأص/11المجولهعرن

ميهلي@المدويعدداودأبيك@3أنعلىيدىومداأرسلاماألهماسعنيقال:

غيرالقلاثةوانالساتي،كتا@رراياتفياخلاتأنهلييظهروالذيزيادة،

الومعمل"كا@روىعدصاليمموقعللهساثاود،بيتول(بحل@موجودة

عه.للنمانيوالليلقه

(7740)لتقريبهاد(1)

انقفي.الوقابعدروايةعلىأقفلم(2)



-

@لفعائد@@لعللفي@لجامع

بنوحمادسحيد،
جمز...النبيعنالعلاء،ابيعنالجريري،عنقال:سلمة

الوهابعبدسماعأنبذلك:يعنيواحدلما.سماعهماوالثقفيسلمةلنحماد

حمادسماعمثلالثقفي
بن

الجريري.اختلاطقبلكلاهماسلمة

1/1الأفكار"دفتائجفيحجرابروقال والحاكمحبانابندوغفل:24

عن
@الحديث:رواياتنكربعدوفالفصححاطثعلته

سوىذكرناهمنوكل

أي:اليخ-منفعجباختلاطهبعدالجريريمنسمعواوالثقفيحماد

المننصحيحيكونأنويحنملصحيح.حديثبأتهحزمكيفالنووي-

أعلم،.واللهأيضأ،حسناخرطريقمنلمجيثه

باختلاطمعلولةالمتصلةوالروايةأصح،المرسلةفالروايةهذافعلى

لجرا

للروايةتصحيحهفيمعروتعوادبثارالدكتورأتغالسالقفي

بحجةالمرسلةعلىويرجحهاالمتصلةالروايةيصححالدكتوركانإذةالمتصلة

خالدأن
فيالجريريعنومسلمالبخاريعهروىممنالواسطياللهعبدبن
قناعةإلىتوصلتأننيإلاصحيحيهما،

وهي
منانتقيافدومسلماالبخاريأن

يخرجالمفهماثقيقا،انتفاءالاختلاطبعدعنهمروىوممنالمختلطينرواية

خالفهوقدالأخير،الراوياختلاطبعداخرراوياسمعلراو
الأخيرسمعمن

هناالحالهوكمااختلاطهقبل
خالد،روايةفي

تصحفلاالجريري،عن
لترجيححجةتكونأنالصحيحين-فيالجريري-عنالواسطي،خالدرواية
حمادخالفلأتههنا.روايته

وكلاهماالثقفي،الوهابوعبدسلمةبن
سمع

كمااختلاطهقبلالجريريمن
ينطبقخالدروايةعلىينطبقوماتبيانه.مر

حمادروايةعلى
الروايةلترجيحأيضاالدكورلهااحتجوالتيأسامقيبن

حمادأنذلكعلىزدالمتصلة،
سةوتوفياه@21)سنةولدأسامةبن

فيالعجليقالوقدعدي،أبيوابنهارون،بنيزيدطبقةمنفهوهأ201)
1/3"الثقات@امعرفة 94:"

عنهروى

وابنهارون،بنيزيدلاختلاطافي
@يختلط...فهوالصغارهؤلاءمثلعنهروىكلماعدي.أبيوابنالمبارك،

الجريري.تلاميذفيبهايستوضحالعجليمنإشارةفهذه



الراويضبمدفيالطعنسببالإعلالر@سناكعلل
-

روىبأنهالثقفيالوهابعبدروايةأعلقدلارأالدكتورأنكصا

أق@لمأنيإلىسبقليماأشرتوقدمتصلأ،ومرةمرسلامرةالحديث

التيالمتصلةالروايةأماأبو@او@دكرهاالتيالمرسلةالثقفيروايةعلى

لمالدكتورأنكماطويل،بحثبعدأجدهافلمالدكتورإليهاأشار

علىعللهبعضابتعدتولربماالحديت،بإعلالأسهبتقد

هذاخلاصةفاقولذلث،فيالحكمألخصأنفاحتالمقاملطولالقارئ

روايات:ثلاثللجريريأنالحديث

بنالوقابعبدعنهرواهاوقدسعيد@هأبيروايةالأولى:
عطاء

تابعه.ومنالخفاف

حمادعهرواهاةو@لثانيه
بن

سمعممنوهوسلمة،
الاختلاط،قبلفه

اللهعبدبنيزيدعنوجحلهاأرسلهاحماثأأنإلا
الخير.بن

بذكره@اودأبيكلاممناستفدتهاوهذهمرسلا.نضرةأبيصو@ثالثة:

مر.كماالنمفي،رواية

أقوالاختلفتوقدفيه.الجريرياضطرابعنينبئالاختلافوهذا

ماالعلمأهل
والحاكمحبانوابنالترمذ@صححهفقدومصعف،مصححبين

لنووا

منوالراجححجر،وابنوالنسائيداودأبو
منقولنلث

أعله،

والله

3/4"لأشراتاتحفة" 5 4يلأ3 3لملأ/6المسندلماوأطراف"2(،3

4المهرظتحافدال@)7858(، 3 8 / 5(5723)

عطاءروىمافيه:و@خطاالاختلاطبعدرو@ر@لمخنلطومما@
بن

نزلت:لماقال:ز@به،عباسابنعنجبير،بنسعيدعنالسائب،

1الألعام.1لخسن،بأتتىسالأأنجنيرماللفربراثولا الأمواعزلو(52

يث@،للنبيذلكفذكرينتن،واللحميفسد،الطعامجعلحتىاليتامى،



-

يللفعائد@لعللدي@لجامع

البقرة:1ألمضلئىمنألمفسديقلموألنهنكغفإضتخال@غثولفنزلت:

2 لطوهم.فخاقال:2،0

1/3أحمدأخرجه: /3والفكرط.(3342)تفسيرهفيوالطبري2،5

6 98-6 9 كمامردويهوابنالكتب،عالمط.9
في

1/4المنثور"الدر@ 5،6

2والحاكم 7 8 / 2-2 2والبيهفي7،9 5 8 /2 5 المقدسيوالضياء5،/6و9

في
02المختارظدا 5 8 / إسرائيل.عنطرقمن(272)1

12)ودداأبووأخرجه: لفكراط.(3343)تفسيرهفيلطبريوا7(،8

3/6و 9 2/0والحاكمال@،عالمط.9 31
3و 0 3و3 فيوالواحدي1،8

"
فيالمقدسيوالضياءبتحقيقي،(7لاالنزو@هاسباب

/10المختارة!9

5 جرير.عىطرقمن(273)92

لسااجه:خروأ
6/2ئي 56-2 5 7

وفي
ط.(6497)لهى"،لكبرا"

طريقمن(2081)تفسيرهفيحاتمأبيوابنالرسالة،ط.(6464)والعلمبة

بنعمران
عنة

6/2النسائيوأخرجه: 5 6
وفي

ابيطريقمن(6496)لهالكبرى@،@ا
المهلب(بنيحى)يعني:كدي@

عطا.عنويحيى(وعمران،وجرير،)إسرائيل،أربعتهم:
السائب،بن

بهذا

تلكأحدفيليستالعلةأنإلابعضا،بعضهايقويمتابعات

العلةإنمابغير@فينقوىالطرق
عطاءفي

:(3)أحمدالإمامقالإذالسائب،بن
يرفعها@.يكنلمأشياءجبيربنسعيدعنيرفعفكان"

5/37الأوطار،نيلفياالثوكانيوقال "ة5
عطاء-يعي:بوصله-تفرد

."مفالوفبه

(2)

(3)

.(5الللالهالنقريساأومامالهصدوق"ومر.

ومو.
.(7654)سهلققرا""و@صد"

1
أحمدالامامت@الح@(ص

2/4وعللهاالحلبترحالفي 5 .(17)كه1



الراويضبح@فيالطعنلسبصابثلدلر@سناوعلل
-

مئسمعواالأربحةهؤلاءنظى،اضجهةومن
الاختلاط.بعدعطاء

مقدمةإفيحجرابنقال
6:"الباريتح مجموعمنلي@اوتحصل:01

@زائدة،معاويضبنصزهيرالنرري،وسفيانشعبة،روايةأنالأئمةكلام

غيرعنهرو@منجصيعوأنالاختلاط،قبلعنهزيد،بنوحمادوأيوب،

لنحمادإلااختلاطهبعدلأنهضعيف،فحديثههؤلاء
."سلمة.-.

عطاءاختلاطعلىيدلومما
فيالطبريعندرواهأنههذهروايتهفي

6والفكرط.(3344)تفسيره 9 9 بنحوه.مرسلأ.سعيدعنالكتبعالمط.3/

عطاء.عليهاتوبعالمرسلةالروايةوهذه

9،1تفسيره:فيالثوريسفيانأخرجه:فقد
فييالوا@طريقهومن

به.جير،بنسعيدعنالأفطس،سالمعنبتحمقي(7لهاالنزولاساب"

فيحجرالنقال
دا

الفتح
"3 / روايةذكرهعقب(2767)عقيبوو5

سالم:
5العجابفي:وقالإرساله،معالمحفو@هووهذا9 4 8 /1:

عطاءنف@اقوى،وهوعباس،ابنيذكرلممرسلا
ممنالائببن

اختلط،

لأ.منهأتقنوسالم

رويوقد
الطريق.هذاكيرمنالحديثهذا

حدثناقال:)التفسير((58للأمنصوربنسعيدفأخرجه:
قال:هثيم،

مرفرعآ.عكرمةعنإسحاق،أبوحدثا

لإرساله.ضعيفأنهإلاثقات،رجالهإسنادهذا

حدثناقال:(260)تفسيرهفيالرزاقعبدوأخرجه:
عنمعمر،

قتاثة

فومر

مرسل.أتهإلاثقات،فرجالهسابقهمثلإسناد

4/3الأشراف!نحفة9وانظر: 4 لما/3المسند!أطرافو")9655(،7

و@@3347@
1/5المنثور"الدر9 64-5 84.

بنحصينروىماوشنأ:إصناداالمختلطر@ويهفبهومما@خطأ@

قال:مرفبنعمروفحذثهإبراهيم،علىدخلناتال:الرحمن،عبد



-

ئدلفالا@العلل@معفيلجا@

رأىأنهأبيه:عنوائل،بنعلقمةفحدثنيالحضرميين،مسجدفيصلينا

فقالسجد،ذاد@ركع،وإفاالصلاة،يفتتححينيديهيرفعع@لىاللهرسول

فحفظالواحداليومفلكإلاروجماللهرسولرأىأباكأرىماإبراهيم:

عنداليدينرفعإنماإبراهيم:قالثممه،ذلكيحفظلماللهوعبدذلك،

الصلاةافتتاح

فيالبخاريأخرجه:
"

فيوالطحاوي)94(،اليدين،رفع
"

شرح

المعاني
"1/2 2 4

1/2والدارقطنى)9131(،الحلميةط.وفي 9 العلميةط.0

الإسناد.بهذاحصين،طريقمنالرسالةط.(1121)و

اختدطقدحصينأأنوذددمقالأ،فبهأنإلامتصل،إسنادهذالتول:

2/2لأالكمال@اتهذيبهامشفيكماطهمانابنقاللأخرة، 1 2(1342):

لاسمعت
عطاءةيقوليحيى

عنهيئمروىومالأخرة،أنكروهالسائببن

اختلط-إتهئتمصحيح،فهووسفيانحصين
موضعفيوقالحصينا-يعني:

له:قلتثالث:موضعفيوقال"،بأخرةجميحأأنكراوعطا.حصيناخر:إ

عطاء"
ةقلتنعم،قال:اختلطا؟وحصينالسائببن

سماعا؟أصحهممن

حجرابنونقلحصينإ،فيوهيمالثوري-يعني:أصحهم-سفيانقال

في
2/3"التهذي@تهذيب" 4 5

وقاللا،اختلط@اقال:أثههارونبنيزيدعن

فيالتسائي
":(130)والمتروكون@االضعفاءدا

فيحجرابنوقالتغير"،
2/3التهذي@اتهذيط" لألهالحدي@علومفيالنذلثوأنكر":45

لاوتغير..اختلط

اللفظجاءمكدامختصرة.البخاريصررأيةالدارقطي،روايةلثظ(1)
لحي

كلتا
دسننطبحتي

وكلاممامرقيبنعمرووالمخاطصإبراهيم،المتكلمدإنعحيفليهةو@يهاارقطياالد
حطأومومنهاالمرادماأثويلاألاك!"وقوله.حجر،بنرانلإلىقرالةبصلةيمتلا

يردكرتهو)تماالشح،في
روايةفيالنصحاءوقدالص،هذاخطالأي@المكانهدا

أصحاصماولامعود@النيرهولممرواتلأ-يعي.ي.الطحكل
داجووهر

إلراهيم.قولثودلحمحتصرةالخاريروايةأماارقطني،الدسصمى
33-931اليراتا:الكواكب"وا@طر:(2) .(3فى4



الراويضب@دفيالطحنبسببلابكل@ر@مشاكمحلل
-

صدوقفهوعلقمةوأما

علقمةسمعفيالعلمأهلتكلموقد
عللهفيالترمذيفقالأبيه،من

محصدأسألت":(2للأاالكبير
عن

علقمة
فقال:أبيه؟منسمعهلواثل،بن

معينابنوقالأشهر@،بستةأبيهموتبعدولدإنة
فيكما

@

@التحصيلجامع

:(1454)عففقالالترمذيوخالفهماشينأ"،أبيهمنيمعالم)73،(:

بنالجبارعبدمنأكبروهوآبيه،منسمعخخربنوائلبنوعلقمةا..

أبيهمنيسمعلمالجباروعبدوائل،

علقمةأنعليهيدلالراجح،هوالترمذيإليهذهبالذيأنإلاقلت:

مسليمأخرجهمامنها:أبي،حدثنيةحديثغيرفيفال
1 0 9 / 5(1680)

"،حدثه...أباهأنحدنهوانلبنعلقمةأن":17-8/16والشاثي)23(،

الما/2النسائياخرجه:ماومنها
و@ي

عن(640)لهالكبرى"،دا
بنعلقمة

1أبيحدثنيقال:وائل،
0 00.

علىيدلوالده،عنبالتحديثوتصريحهعلقمةإلىالأسانيدهذهفصحة

عليه،غبارلامتصلالاسنادأنيعنيوهذاصحيح،أبيهمنعلقمةسماعأن

والله

علقمة،أخيالحبارعبدسمعإلىيصرتفإئهالأئمةإليهذهبما

اعلم.واللهذلك،بيانوسبأنيشينأ،ابيهمنيسمعلمفإته

لامعلولالحديثهذافإنتقدممماالرغموعلى
وفمعلتهووجهيصح،

بناللهعبدقالفقد@يه،حصين
فيأحمد

"

العللفيالجامع
"1/1 7 2(977):

عنمرة،لنعمروعنحصين،عنهثيم،حديثعنأبيسألت"
بنعلقمة

مرفبنعمروعنشعبة،رواهقال:الرفع،فيجمورالنبيئعنأبيه،عنوائل،

@فظكلب،النبيئعنوائل،عناليحصبي،الرحمنعبدعنالبختري،أبيعن

شعبة،قولالقولحصين،منمرةبنعمروفيأئتشعبةفقال:شعبة،حصين

."وائلعناليحصبي،الرحمنعبدعنالبختري،أبيعلىشعبةبقعأينمن

.(4ياملادالتقرسا(1)



يالفعائدالعللفي@لجامع

مرة،بنعمروطريقمنالمحفوظأنأحمدالإمامكلاممنيفهمقلت:

فيوهمحصيناوأنوائل،عناليحصبي،الرحمنعبدعنالبحتري،آبيعن

عنمرة،بنعمروعنالحديطإسناد
وهولشعبةمخالفتهوهمهوديىةعلقمة

حصينروايةفتكودمرةبنعمروفيسيماوأجلمهأوثق
يلتفتلاضافة

إلبها.

عنالرحمن،عبدعنالبختري،أبيعنعمرو،عنشعبةطريقوأما

والدارمي)6503(،شيبةأبيوابن)1201(،الطيالسيفأخرجه:
@والطبراني)2521(،

ي
2لكبيراا" 2/2لبيهقيوا)301(،2 6

طريقمن

عنيحدثالطائيالبخترياباسمعتقال:مرفبنعمروعنشعبض

معصلىاثهالحضرمي:خجربنوائلعناليحصبي،الرحمنعبد

التكبير،عنديدهويرفعرفع،و)فاخفض،إذائكئرفكانعلإ،اللهرسول

ويساره.يمينهعقوئسفئم

كماإسنادهفيوهموأئهحصين،روايةبطلادالانظهر
بيانه،تقدم

طريقالطريق:هذامنالمحفوظوأنالسجو@فيالرفعبزيادةمتنهفيووهم

وهواليحصبي.الرحمنعبدعنالبختري،أبيعنيرويهالذيمرفبنعمرو

فقداليحصبي،لجهالةةضعيفإساد
ترجم

فيالبخاريله
"

الكبيراالتاريخ

5/2 29-2 3 فيحاتمأبيوابن1(،165)0
"

5/3والتعديع!الجرح 6 7

فيالحسينيذكرهوكذاعم@وسكتا(1437)
ابنوذكره)535(،"الإكمال"

فيحبان
1ثقاتها9 0 7 / لاضعيفةروايتهوتكونالحال،مجهولفبكون5

تصخ.

هذاغيرمنالسجودفيالرفعبذكرخجربنوائلحديثرويوقد

ا

فيعاصمأبيوابر)327(،أبو@اود
لآحادا"

والمثاني،
(905)خزيمةوابن)9162(،

فيوالطبرانيبتحقيقي،
)16(،/22الكبير""

فيحزموابن
فيالبرعبدوابن4/6،0المحلى،"

1التمهيد@4/" 5 0

من



الراويضب@دفىالطعنبسبباب@لدلناكفى@محلل
-

محمدحدئناقال:سعبد،بنالوارثعبدطريق
حدئنيقال:جحاثة،بن

فحدثميأبيصلاةأعقللاغلامأكنتقال:حجر،بنوائلبنالجبارعبد

جمرواللهرسولمعصليثقال:خخر-بنوائلأبي-عنعلقمة،بنوائل

يديهوأدخلبيمينم@شمالهأخذئتمالتحفئثمقال:يدي@،رفعكثرإذافكان

يرفعأنأرادو)ذارفعهما،ئميدي@أخرجيركعأنأرادفإفاقال:ثوبه،في

منرأسهرفعافادكقيصلنوجههووضعمجدثثميديهرفعالركرعمنرأمه

صلاته.مقفرغحتىيدبرفعأيضاالسجود

منالرغموعلىبثتات،متصلإسنادهذا
لامعلولالحديثفمانفلث

منفرغحتىيديهرفعأيضأالسجودمنرأسهرفعو)فا@فقوله:يصخ

نهف@الوارث.عبدعلىفيهوالحملبمحفوظ،لب@القولهذا."صلاته
وهم

3عليهاختلفقدتهف@إشادهفيوهمهفأماومتأ.شدافيه
علقمة1

وائلبن

فيأحمدالإمامقالفقدكبيرأ،اختلافا
@ا

1/6"العللفيالجامع 41(893):

أيخشفقال:الوارث،عبدإلىوعفانانا@صبتيقول:القواريريلاسمعت
(1)

فال:كتابه،منفأملاهجحادة،ابنحديثأخرجعفان:لهفقالتريدون؟

بنمحمدحدئنا
بنوائلحدثنيقال:خحاثف

علقمة،
برواثلأبيعن

هكذا،يقلفلمهمامبهحدثنايكود؟كبفهذاعفاد:لهفقالقال:حجر،

."أخطأتوتقولونكتابيإليكمأخرجوقال:لأرض،ابالكتابفضربقال:

ومن
أخرجه:ماوائلبنعلقمةاسمفيالوارثعبدعلىالاختلات

الصتخرجفيإنعيمأبوطريقهومنبتحقيقي،(905)خزيمةابن
آثهلام@("

9قال:

بنوائلفحدئني
علقمةأوعلقمة

وائلبن
خزيمةابنفالبالثك."

فيشكدونهمنأوالوارثعبدلعلفيه،شكلاوائلبنعلقمةال@ذاعقبه:

.@اسمه

بينوقد
فيالوارثعبدعلىاختلافمنوردماعامةالمزيالحافظ

فيفقالوائل،لنعلقمةتسمية
4الكمال!تهذب" 5 2 :(7270)عق@7/

العرب.لهتكلمتوقدبمحنا@ش@ء"،الايش.شحوت(1)



-

@للفعائدمى@لعلل@لجامع

بنوائلالأوهام@اومن
بنالجبارعبدعهروىحجربنوائلعنروىعلقمة

أبو@اود.لهروىوائل

محمدحدثهروىوقديزد،ولمقالهكذا
خحادفبن

بنالجبارعبدعن

محمدعنيحيى:بنهقامفقالفيه،عليهفاختلفوائل،
ع@جحادة،لن

بتمامهالحديثأبي...صلاةأعقللاغلامأكنتقال:والل،الجبارسعبد

بنعفانعنحرب،بنزهيرعنمسلم،رواهجمرو.الئبيئصلاةوصففي

محمدعنيحيى،لنهفامعنمسلم،
@،جحا@بن

وائل،بنالجبارعبدعن

علقمةأخيهعن
الصواب.وهوخخر،بنوائلع@لهم،ومولىوائلبن

محمدعنسعيد،بنالوارثعبدورواه
فيه،عليهفاخئلفجحادةبن

اللهعبيدفقال
القواريريعمربن

(1)

محمدعنالوارث،عبدعن
جحا@ة،بن

علقمة،بنوائلعنوائل،بنالجبارعبدعن
ابورواهحجر.بنوائلعن

القواريري.عن@اود

الساميالحججبنإبراهيمورواه
(2)

محمدعنالوارث،عبدعن
بن

علقمةعنوائل،بنالجبارعبدع@جحاثف
حجربنوائلعنوائل،بن

همام-عنعفانقالكما-

:(3)القزازبنعمرانوقال
محمدعنالوارثعبدعن

بن

علقمةأوعلقمةبنوائلفحدئيوانل،بنالجبارعبدعنجحاثة،
وائل،بن

حخر.بنوائلعن

الصمدعبدورواه
أيضأ،فيهعليهفاخئلفأله،عنالوارث،عبدبن

الصمد،عبدعنحرب:بنرهيرفقال
قالكماعلقمة-بنوائلابيهعن

حرب:بنزهرقال
علقمةهوإئما"

بنإسحادوقاللأ،وائلبن

محمدعليهاوتالحهثاودأليروايةهده(1)
الآحاد"فىعاصمأبيابنعندعبيدلن

ديوالطرانيوالمفانيا
عدال@قحدمحمروتابعهقريأ،وستأتيحاداسروايةهذه(2)

فيالطراني
1

حريمةالنرراية@ه(3)



الراويضبصدفىالطعنسب@ابثلدلر@سناو:محلل
=

علقمةأبيهعنالصمد،عبدعنائيل:إصأبي
عنالساميقالكماوائل-بن

اعلمواللهالصواب،وهوالوارث-عبد
"

خطانه.كلامهانتهى

منالوهمفجعلحبانابنخالفهمتلتت
عقبفقالجحادة،بنمحمد

محمد9:(1862)
منجحاثةبن

إلاالدين،فيالحفظوأهلالمتقنين،الئفات

ثها
اسمفيوهم

بنوائلفقال:يعئر،الجوادإذالرجلهذا
هوو)ثماعلقمف

علقمة
."وائلبن

ماقلت:
لامهالرهميحكمالوارثعدعلىاختلاتمنالمزيبين

من
محمد

بصورةفهالوهمبينتأحمدالإمامروابةأنسيماولاجحادة،بن

جلية.

فيشيخهتسميةفيالوارثعبدمنعظيمأاختلافأيوضحوهذا
هذا

فياختلافهيؤمنفلالذلكالحديثص
هذهيذكرنارةاثهمميماولاايضأ،متنه

ليالرفعذكرفيهاالتيالرواباتتخريجتقدموقديذكرها،لاوتارةالزياثة

الزيادة.هذهنكربدونأيضأصرواهالسجود،

حدثناقال:الوارث،عبدطريقمن(1862)حبادابنفأخرجه:

كنتقال:حخر،بنوائلالجبارسعبدحدثناقال:جحاثق،بنمحمد

بنوائلفحدثن@ألي،صلاةأعقللاغلامأ
قال:خحر،بنوائلعنعلقمض

@يدخلإذافكانجملا،اللهرسولخلفصليت
ئموكئر،يدي@رفعالصف

أخرجيركع،أنأرادفإفابيمينه،شمالةفأخذئوبفييدهفأدخلالتحف

فسجد،فكبريديهرفعالركوعمنراسهرفعفإذاركع،ثموكبر،ورفعهمايديه

أبيبنللحسنذلثفذكرتجحادة:ابنقالكقيه،بينوجههوضعثم

الحسن
(1)

هيفقال:
فحلة@اللهرسولصلاة

من
تركهمنوتركةفعلص

يعي.(1)
بصري.ا

أولهالحيالرياثةمن@يهاالروايةومده(2)
"

ليدخل@فكاد@لا
1الص@.

0 فيتردولم0

أنعليهابشنكلوماالسابففالروايك
يدخللكبفبمامايصليكاد@البرسول

أمامتةفيومذاالصف؟في
لي

علقمةلهوحم@علقمةبنوانلقالدنهالد
بر

تقدموتدوانل،
ما

ناإعادت@عنيغني



=

يللفعائد@لعلل@لجامعفي

فيالرفعإلىيتطرقولمالصلاةوصفالوارثعبدأنفالملاحظ:

لمالوارثعبدأنعلىدلي@الوجهينهذينعلىالحديثفدكزالسجود.
-(723)عقبداودأبوقالهماأيضاوهمهعلىيدلوماالحديث.هذايضبط

جحالةابنعنهمام،الحديثهذادالروىالرفع:بذكرالوارثعبدرواية

لزيالحةداود-أبيمنإعلالفهذاالسجوثهمنالرفع@عالرفعيذكرفلم

همام.روايةذكرعلىاقتصراندالسجود،فيالرفعالوار@-عد

الحديث.هذاإسنادعليهاختلفقدهقامأانإلا

4/3أحمدعندفرواه 2/1ومسلم1،7 خزيمةوابن)45(،(401)3

4عوانةوأليبتحقيقي،(90للأ 2 8 / 1للا1 فينعيموأبي9(،5
"

المستخرج!
2والبيهقيلالم@(، 8 / ط.(3241)والعلميةط.(76للالهالمعرفة،وفي2

محمدعنالوعي
خحاثفبن

علقمةعنوائل،ب@الجبارعبدعن
وائلبن

حدثا@أتهمالهمومرلى
دخلحينيدي@رفع@تابخيئرأىأثهوائل:أبيهعن

اليمنىيدةوضعثمبثوبه،التحفئمأذنيه-حيالهماموصفكبر-الصلاة

كبرثمرفعهماثمالئوبمنيديهأخرجيركع،أنأرادفلمااليرى،على

قال:فلمافركع،
لاسمع

حمدطلمن@لته
بينسجدسجد،فلمايدي@،رفع

السجود.فيالرفعيذكرولمكقيه.

فيالطبرانيعندورواه
@اجزءفيالقطيعيبكروأبي)06(،/22الكبير@ا"

فينعيموأليما(،2)ثينار"الألف
@ا

المشخرج
لما/2والبيهقيم@(،9)"

محمدطريقمن
أنابيه:عنوائل،بنالجبارعبدعنجحاثة،بن

السابق.المتننحوفذكرط...البيئ

فأسقط
السدمن

منقطعاالسندفاصبحوالمولى،علقمةالثاني
لين

صلاةأعقللاغلاماكنتقال:ئهاكلامهتقدموقدوأبيصالجبارعبد

أنالملاحظانإلاالإسنا@ين،هذينفيالتباينمنالرغموعلىأبي...،

يدلماوهذابينهما،خلافكبيرولي@متئابها،جاءالروايتينكلتافيالمتن

أعلم.واللهالوارث،عبدبحك@المنن،هذاضبطهماماأنعلى
رويوقد

الطريق.هذاكيرمنالزياثةبهذهالحديتهذا



الراويضبمدفيالطحنبسببالإعلالريمسناوعلل
-

4/3أحمدفأخرجه: فيوالطبراني1،7
طريقمن(71)/22الكبير""

فيالردعبزيالحقفدكرهأبيهعنوائل،بنالجبارعبدعنسوار،بنأشعث

لسجود.ا

منوالحديث
بعلتين:معلولالطريقهذا

عهقالفقدسوار،بنأشعثضعفالأولى:
تاريخهفيمعينبنيحى

2ال@1/الكمالأتهذيبفيالمزيونقلضجف،الدوري:برواية(3230) 7 0

فيال@سائيعنهوقالالحديا@ا،ضعيف"فيه:قالأتهأحمدعن(516)
صج@ه":(58)والمتروكون!الضعفاء"

ذلك.بيانتقدموقدوأبيهالجبارعبدبينمنقطعفإنهالثانية:العلةوأما

فيالسجود@يالرفعونكارةشذوذعلىيدلوما
أنالطريقهذا

الزياثة.هذه@ونمنحجربنوائلحديطمنالمحفوظ

فيالثافعيفأخرجه:
/2البيهقيطريقهومنبتحقيقي،(197)مسنده

2 وفي4
3ويالعلمبةاط.(765)لهالمعرفة!،" الوعي.ط.(23

ي@7(/22لأالكبير"فيالطبرانيطريقهومنمثأ5)الحميديوأخرحه.

2/2النسانيةوأخرجه 3 وفي6
1وللأ(746)لهالكبرى"،" ط.(81

1/2والدارقطنيالرسالة،ط.(1871)و(075)والعلمية 9 العلميةط.0

عيينة.بنسفيانطريقمنجميعهمالرسالةط.(1120)و

فيالنسائيوأخرجه.
1ولاالعلميةط.ا(ا)@هالكبرى!9 ط.(18

فيوالطبرانيالرسالة،
المفضل.بنلرطريقمنللاول/22الكبير"9

2/7والبيهقي4/63،1أحمدوأخرجه: 11وا2
الواحد.عدطريقص

فيوالطبرانيبتحقيقي،(6والما(697)خزيمةابنوأخرجه:
/22لكبيراا"

شعبة.طريقمن(83)

ضحي@ا.":(52لالالكربميومو(1)



-

ي@لفعائد@لعللفي@لجامع

فيالطبرانيوأخرجه.
2/5والبيهقيمأ،)ا/22الكبير!دا 7

طريقمن

الثوري.سفياد

2/2الساثيوأخرجه 1 وفي1
العلميةط.(68لالهدا،الكبرىدا

اللهعبدطريقمنالرسالةط.(693)و
إثوير.بن

فيالطبرانيوأخرجه:
الربغ.بنقي@طريقمن(79)/22الكبير!د@

فيالطبرانيوأخرجه:
لأحوص.اأبيطريقمن(80)الكبير@22/"

فيالطبرأنيوأخرجه:
زهير.طريقمنلل@(/22الكبير""

فيالطبرانيوأخرجه:
جامع.بنغيلانطريقمنالمه(/22الكبير""

فيالطبرانيوأخرحه:
كثير.بنموسىطريقمنمأ9)/22الكبير""

فيالطبرانيوأخرجه:
عوانة.أبيطريقمن(90)/22الكبير!"

1/2الدارقطنيوأخرجه: 9 منالرسالةط.(1122)والعلميةط.1

جرير.طريق

2/3البيهقيواخرجه: 0

9و 9
الجبار.عبدابنطريقمن

وشعبق@الواحد،وعبدوبثر،عيينة،وابن)الثافعي،حميعهم:

وموسى،وغيلان،وزهير،لأحوص،اوأبووقي@،اللصوعبدلثوري،وا

عنأبيصعنكليب،بنعاصمعنالجبار(عبدوأموجرير،عوانة،وأبو

ثميديه،ورفعوكبر،الصلاةافتتح@تالنبيئرأيتقال:خجر،بنواثل
علىراحتيهفوضعيديه،فرفعكبريركعأنأرادفلفابيمينه،شمالهأخذ

فلماأصابعه،لي@و@زجركتيه،
جبيةوضعسجدفلماورفع،كتررأسةرفع

أصابعصرفعاليسرىرجلةثنىرفعفلمارجلي@أصابعونصبكقيصبين
وضعجلسفلمااليمنى،رجله

ووضعال@سرى،فخذهعلىاليسرىكفه

بالوسطىوحلقتليهاوالتيالخنصروعقداليمنىفخذهعلىاليمنىمرفقه

بها.يدعوبالسبابةوأشاروالإبهام

طريقأيفييذكرفلمص@الرسوللصلاةتفصيليوصففهداقلت:

من
السجود.فياليدينرفعالطرقهذه



الراويضبمدفيالطعنبسببابث@ددر@مشاو:محلل
-

منله-أساسلاوأتهذلكونكارةشذوذعلىدليلفهذا
الطريق-هذا

وأبيعييق@لنوسفيانوشعبة،النوري،سفيانمئلفيهمراويآعثروأربعة

ليحفظحفظهمخانهمهؤلاءمثلفهلالزيادةتلكيذكروالموغيرهمعوانة

أعلمواللهوعلما؟!وحفظا،شهرفدونهممنعنهم

8/33الأشرافطتحفة"وانظر. /13المهرظإتحافو@1(،1774)4

6 5 و(17270)7
13/6 5 5/4المسند"أطرافو")17271(،8 4 9(7531)

5/04و .(7534)و(7532)5

عنوائلحديثغيرمنالزياثةهذهفكرجاءوقد
وهم.صحابةعدة

@ه.الحويرتبنمالكحديث

قتاثفرواه
عنعاصم،بننصرعن

رأىأئهالحويرث:بنمالك

نبيئ
@)ذاالركوع،منرألةرفعافادركع،و)ذاصلاته،فييديهرفع@الله

أئنيه.فروعبهمايحاذيحتىالسجودمنرأسهرفعاذادسجد،

فىواه:قتادةعلىيخهاختلفةقلت

فرواه:عليهواختلفعروبةأبيبنسعيد

سعيد.عنأي:عنهالساميالأعلىعبدابنوهوالأعلى-عبد

وفي2/602النسائيعند
ط.(677)والعلميةط.(673)لهالكبرى"،"

وفي(5838)المشكل،لأشرحفيالطحاويطريقهومنالرسالة،
تحفة"

فيحزموابن)236(،الأخيارا
السابق.المتنفذكر4/06المحلى"9

عديأبيابنذلثعلىوتابعه
4أحمدعند 3 6 فيوالئساثي3،/

داشرحفيوالطحاويالرسالة،ط.(67وللاالعلميةط.(672)الكبرى!"

وفي(5837)الائارلأمشكل
فيحزموابن(5837)الأخيار@تحفة"

4/6المحلى!" بالزياد-.فأتى0

فيعدياسقال(1)
4/4الكاملا" بدي.السامياالأعلىعبدعهأرواهم..@.51

صعيد.عن

الدسقط(2)
لي

صالأيخارهتحفة"
"التكلشد@ترحعلىاعتماثاوأثةستدأ@



=

يللفعالد@لعللالجامعثي

محمدوتابعهما
4أحمدعدجعفربن 37 /3.

محمدأمافلت:
سماعهفيفاختلفجعفربن

بنعمروفأنكرسعيد،من

سمعت"وقال:اخلاطه،بعدسعيدمنسمعغندزيكونانالفلاسعلي

سعيدمنفرغتحتىشعبةأتيتمايقولغندرأ
(1)

فيالعلائينقلحينفي"،

"كتاب

قال:إأثهمهديبنالرحمنعبدعنا(ل@"المختلطين
سمع

كدرمنه

الاختلاطا.فييفي:

7مسلمعندالحديثهذاروىفقدعديأبيابنروايةوأما / 2(391)

2/7والبيهقي2(،يلا فييثيرروايتهفيلاختلافافهذاالزيادة،يذكرولم1

منيخئأالنفى
الزياثة.هذه

لمعارضتهاةمعلولةالروابةوهذهسعبد،عنالأعلىعبدروابةبقيت

الزياثة.فكر@ونمنسعيدعنالئابتةالأخرىالروايات

عليةابنإسماعيلرواهفقد
(2)

5أحمدعد 3 /2والنسائي5،/

2 8او3 21
وفي

(957)والعلميةط.(9701)و(595)لهالكبرىلأ،@@

لة.سالرا0ط(1098)و

زريعبنويزيد
(3)

فيالبخاريعند
"

/2والنسائي1(،1لااليدين!رفع

1 9 4
وفي

والطبرانيالرسالة،ط.ى(7)والعلميةط.(643)لهالكبرى"،دا
في

.2/52لبيهقيوا3(،06)/1لكبير@9ا"

اللهوعبد
نميربن

(4)
أبيوابن)9342(،و(2424)شيبةأبيابنعند

فيعاصم
والمثانيالاحاد@

فيوالطحاوي)329(،"
@

المعانيشرح
"1/2 2 4

فيوالطبراني)1131(،العلميةط.وفي
.(630)/19الكبير،"

الحارثبنوخالد
()

عند

.2/71البيهقي

@طر؟1(1)

ومو(2)

(3)

وهر(4)

ومو.(5)

5الرمدعهعلل@نرح 6 7 / 7وعنر،ط2 4 4 / ط2
همام.

.(4اللا"القرب@حافطه@نهقة

كلا(.ا3)التفرببا"نشانقة"

.(36لثلاالنقرب1السفهأهلمنحدبتصا@@ئقة

1لاالتفريسهنشا@نقة@ 61).



الراويصبمدفيالطعنبسببلاجكد@ناو:ي@@محلل
-

عنصعيد،عنوخالد(ا@عوعبدويزيد،)إصماعيل،@ربعتهم:
قادة،

السجود.فيالرفعذكردونبه،

اختلافمدىيبينوعدممعالرفعذكرفيالرواياتهذهواختلافقلت:

الحديث.هذاروايةفيسعيد

يتبينسعيد،علىاختلافهمومدىالرواةحالفيالناظرأنإلا
له

لمخالفتهمالسجودثفيالرفعذكرفيهاالتيالرواياتشذوذواضحفوبصورة

منهمأوثقهممن
هذاروياقدسعيدفيالناسأوثقمنائينوأنسيمالا

ب@وخالدزريع،بنيزيدوهما:السجود،فيالرفعذكردونالحديث

فيعديابنقالفقدالحارث.
1

الكامل
"4/4 بنيزيدعهالاسدرأثبت:1،

."اختلاطه...قبلونظراوهمسعيد،بنويحىالحارثبنوخالدزريع،

4فيظهونقل 4 6 / "قال:أئهحنبلبناحمدعن4

رواهصيءكل

منتسمعهألاتبالفلاسعيدعنزريع،بنيزيد
قديمسعيدمنسماعهأحد،

بيقه.الحديثيأخذوكان

ف@ذابعض،علىبعضهاالرواياتترجحفيمهمةقريةوهذهقلت.

حالدإليهانضموقدفكيفسعيد،فييزيدحالهذاكان
وهوالحارت!بن

منإليهماانضموقدوكيفأيضا،سعيدفيالمقذمينمن
شأناعنهمايقللا

شكبلافهذاوأضرابهم!نميروابنعليضابنكإسماعيلوتثبتا
ئذوذيوضح

الأعلى.عبدرواية

عنالحديثرويوقد
قتادة

آخر.وجهمن

وفي2/602النسائيفأخرجه:
لعلميةاط.(67دلهلكبرى!،ا"

المشكللاشرحفيالطحاويطريقهومنالرسالة،ط.(67وله
وفي(5839)"

معاذحدثناقال:المثنى،بنمحمدأخبرلاقال:(633)الأخيار@لاتحفة
بن

عنأبي،قال:هثام،
بنمالكعنعاصم،بننصرعنقتادة،

السجود.منالرفعيهوجاءالحديثفذكرالحوبرث،

فيه،اضطربلدمعافأأنإلاالصحة،ظاهرهكاناندالإسنا@وهذا



-

يالفعالد@لعللفي@لجامع

بدونه.أخرىتارةصرواهالسجو@فيالرفعبذكرهنارواهفقد

4عوانةأبيعندالحميديرواهفقد 2 6 / 1(1587).

@يالتراجعندراهويهبنإسحاقوتابحه
فيوالطبراني)49(،مسنده

.(629)/19الكبيرلأ"

عنو)سحاق@لالحميدي،كلاهما:
محاذ

عنأبيمحعنهثام،بن

قتاثة،
مالكعنعاصم،بننصرعن

الزيادة.فكرثونمنبهالحويرث،بن

توبعوقد
الزيادة.تلكفيهايذكرلمالتيالروايةعلىمعاذ

زريعبنبزيدتابعه
فيوالطبراني5(،8لاماجهابنعد

/19الكبيرأ@

الملكعبدعامر-وأبوالصمد
عندمقرونين-العقدي-عمروبن

5أحمد 3 / 5.

قتادة،عنهثام،عنعامر(وابوالصمد،وعبدليزيد،ثلاثتهم:
عن

احديذكرفلمبه،مالك،عنعاصم،بننصر
منهم

الزياثة.تلك

السجود.فيالرفعفكرفيهاالتيالروايةشذوذالانتبين

قتا@ةعنالحديثوروي
آخر.وجهمن

53أحمدفاخرجه: / حدثناةقالعفان،حدثناقال:5
قال:همام،

قتاثة،حدثنا
مالكعنعاصم،بننصرعن

كان@روالنبيئأنالحويرث:بن

والسجود.الركوعفيأفنيهفروعحياليدي@يرفغ

أصحابإلىيرتقىلاهمامأنف@فيه،مافيهالإسنادبهذاوالحديث
خالفوقدفكيفقتاثة،

يه؟!الاسأوثقهومن

عندالحجاجبنشعبةرواهفقد

53وأحمد)3521(،الطيالسي /،5

ودثاوأبي)961(،و(25)اليدينارفعفيإوالبخاري)1521(،لدارميوا

2/1والنساثي4(،57) 2 وه3
02-60،2

وابن)39(،مسندهفيوالسراج
1/2والدارقطني)526(،/19لأالكبير!فيوالطبراني)3681(،حبان 9 ط.1

الرسالة.ط.(1123)والعلمية



الرايضبمدفيالطعنبسب@الإعلالر@مسنا،:محلل
=

عوانةوأبو
(1)

7مسلمعد / فيعا@أبيوابن)52(،(391)2
فينيلطبراوا)229(،لمثاني(والآحادا"

لدارقطنيوا)726(،/19لكبيرأا"

1/2 9 فيوالمزيالرسالة،ط.(1231)والعلميةط.2
/7الكما@هتهذيب"

بئيربنوسعيد
(2)

فيالطبرانيعند
وفي(628)/19الكبير،"

دمسند

.(26)ماله"،الناميين

القطانوعمران
(3)

فيالطبرانيعند
.(631)/19الكببر""

بنوحماد
سلمة

(4)
فيالبخاريعد

"

فيوالطبراني)701(،"اليدينرفع
فيعساكروابن2(،6للا/19الكبير!"

"

.38/024دحى"تاريخ

عنوحماد(وعمران،وسعيد،عوانة،وأبو)شعبة،خمستهم:
قتاثة،

عنعاصم،بننصرعن
كترإذاكان@اللهرسرلأنالحويرث:لنمالك

فا@أفني@،منقريبايجعلهماحتىيديهرفع
رفعدانافلث،مثلصنعركع

أحديذكر@لمفلكمثلفعلالركوعمنراسه
السجود.فيالرفعمنهم

منالزيادةهذهعلى@ئذوذيدلوهذا
قدمناهعمافضلاالطريق،مذا

من

عدمعلىتدلوالتيم،وه@سعيدعنالابتةالطرق
الزيالة.هذهصحة

عنالثابتةالطرقكلأنيتبي@الطريق،هذافيقدمناهالذيوبعد
قتادة

لاشانةكلهابذكرهاعنهجاع@التيالطرقوأنالزيادففكرمنخلت

عنجا.الحديثأنالحكمهذايقويومانصخ،
غيرمنالحويرثبنمالك

الزيادة.يهيذكرولمقتالة،طريق

وابن)42(،(391)2/7ومسلم)737(،المها/البخاريةفأخرجه

خالدطريقمن(1873)حبانوابنبتحممي،(585)خزيمة
اكععبدبن

عن

.(7407)التفىسا"نبظدنقةومو:(1)

2للألالتقرسهدضعي@اومو:(2) 27).

5لىلالتقريبايهمأ@مدوقوهو:(3) 15).

ومو:لكأ
1لا@التقريباعابطثقة" 5أحسدروايةلفظ(5)(49 3 / 5.



-

يللفعاثدالعللالجامعفي

الحذاء،خالد
مالكرأىأنهقلابةأبيعن

يرفعكبرصلىإذاالحويرثبن
يديمعرفعالركوعمنراسهرفعاذاديديه،رفعيركعأنأرادذا@يديه،

صنعع@اللهرسولأنوحذث
هكذا

منفريباللفظوهداتلت:
الرفعذكرفيهالي@التيقتادةروايةلفظ

ذكرفيهاالتيالروايةشذوذتبينمحأالروابتينجمعنافاذاالسجود،في
لزيا@ة.ا

8و(11االمه8/7@الأشرافتحفة"وانظر: إتحاتو@)58111(،8/

و)75461(،لم@/13المهرقا
5/2المسند"أطراف9 4 7يلأ5 02).

ل@ه.مالكبنأنسحديث

يرفعكانجم@النبيئأنأنس:عنحميد،عنالثقفي،الوهابعبدرواه
والسجود.الركوعفييديه

شيبةأبيابنعندفرواهالوهابعبدعلىفيهاختلفوقدقلت:

2للأ فيحزموابن)2573(،يعلىأبوطريقهومن4(،4
.4/61المحلى!"

1/2الدارقطنيوأخرجه: 8 1وياالعلميةط.9 عنه،الرسالةط.(11

المتقدم.بالمتنبهأن@عنحميد،عن

أن@،عنحميد،عن(3793)يعلىوأبيلم@،66)ماجهابنعندورواه
رفعاذادركع،اذادالصلاة،افتتحإفايديهيرفغالله-سترسولرأيتقال:
فيه.السجودذكر@ونالركوع.منرأسه

طريقمنالمحفوظإذواهم.الحالتينكلتافيالوهابوعبدقلت:
1/2الدارقطنيقالفقدالموقوف،أن@ 90."

غيرمرفوعأحميدعنيروهلم
فيالطحاويوقالأن@إ،فعلمنوالصوابالوهاب،عبد

"

المعانيشرح
"

مالكبنأن@حديثوأما@:(1329)عقب
لموأنهخطأ،انهيزعمونفهم

د@هأفسعلىيوقفونهوالحفاظخاصفالثقفيالوهابعبدإلاأحذيرفعه

روايةلمط(1)



الراويضبمدفيالطدنبسببابثلدفىلالمشاو:محلل

أن@.علىالموقوفةالرواياتأما

فيوالبخاري8(،2يه.شيبةأبيابنفأخرجها:
9

(177)"اليدينرفع

بنأن@رأيتقال:إسحاق،أبيبنيحيىطريقمن
يديهيرفع@نه،ماللث

السجدتينبين

عتان:فيهالأثروهذا

بناللهعبدقالفقدفيه،تكلمقدإسحاقأبيبنيحيىإنالأولى:

فيأحمد
"

1"العللفيالجامع 5 4 / أبيبنفيحبىلأبي:قلت(793)عقب1
"قال:أنإلى"،ضغفه-...كألهنكارة-حديئهفيقال:إإسحاق؟

يحيى

1التهذيط!تهديبفيإحجرابنوغلالضحفإ،بعضشطح@في 5 8 / 1 1

معينبنيحيىعن
"فيهقالأته

علىيدلوماالضع@هبعضحديث@في

وحدي@الحديث:هذاعقبقالخطاأالبخارفيأنالروايةهذهضعف

سيأتي.الذيالمرفوععمرابنحديثيعني:أولى!جمتالثبيئ
"قوله:فإن@لثانية:و@ما@لعلة

هرمنيحيىبهاخالف"السجدتينبين

عن(2445)شيبةأبيابنأخرجه:فقدمنهأوثق
معاذ

بن
معات

حميد،عن

رأسهرفعو)ذاركع@فاالصلاة،فيدخلإذايديهيرفعكانأنهأنى:عن

منخمسةروايةهيالروايةوهذهالسجدتين،بينالرفعيذكرفلمالركوع.من

الخطيب.كلامفيسيأتيكماحميدعنرووهالثقاتكبار

ماعلىوبناء
قدأنهسيماولاالزباثفبهذهانفراثهيحتملفلاتقدم

السجدتي@.فيالرفعذكرفيخولف

أن@.عن@خر،طريقمنوروي

البحاري.روايةلفظ(1)

مرادغال@أنو@لكالسجر"فيالرفعذكرميتي:ديهلشالأنرومدالتول

@:(3"لاعقبالنرمذيقالالركحتان@لالسجدتينالمتقدمي@
قام@ناقوله:!ومعنى

دتوالأنرمناحرجتلانما"،الركحنينصقامينايعييليمهرمعالجلقينمى

هنا.كابيطاتتصفحلمنابيانولمريدالامدراك،ل@ستحجلتلاليأيخصما

أخطااربماعدوق"(7501)لنقربد@ننومو(2)



-

يالف@ائد@لعللالجامعفي

عن(118)و(46)اليدين!@الرفعفيالبخاريعندالنجودأبيسعاصم

السجود.فيالرفعيذكرولمموقوفافذكرهأن@،

رويوقد
ذكرنالطردصهذهغيرمنيرفعهأن@عنالحديثهذا

يصح.ولاالسجو@فيالريع

فيالخطيبفأخرجه:
"

2/38بغداد!تاريخ 6
3/67الغربط.وفي 2

محمدأخبرناقال:
عليبنإسماعيلأخبرناةقالرزق،لنأحمدبن

محمدحدثناقال:الخطبي،
السغديمرداسبنعامربنعبدبن

(1)

سفيانحدئناقال:يوسف،بنعصامحدثناقال:علينا،قدمالسمرقندي

يدي@يرفغجموراللهرسولكانقال:أن@،صسعيد،ب@يحيىعنالوري،

الركوع.منرأسهرفعافاديركع،أنأرادو)فاالصلاة،افتنحإفا
محمدبروايتهتفرد"عقبه:الخطيبقال

عصام.عنعامر،بنعبدبن
روىوقدالثوري.عنوكيع،عنالجرميمسلمأليبنمسلمورواه

يرواههذامثليروالتبيئعنأن@،عنحميد،عنالثقفي،الوهابعبد

خالد
اللهوعبدالواسطي،اللهعدبن

القطان،سحيدبنويحبىالمارك،بن

موقوفأأن@عنخميد،عنهارون،بنويزيدالعنبري،محاذبنومعاذ

تفزدالثوري،حديثمنفغريبأن@عنسحيد،بنيحيىحديثوأما

محمدانونرىعنه،وكغ،عنالجرمي،مسلمبروايته
فالزقهسرقهعبدبن

أعلمواللهيوسف@بنعصامعلى

(2)

(3)

إلىالشةهنهمهملةثال@خرماوفيالمحجمة،الغيىوسكرنالمهملةالسيىبضم
المغد،

جماعةيليهالسبسمرقند،نواحيرالأشحارصالم@اهكتيرةناجةومي

الحلما.منبخرة

اللا@@انظرة
1/4كهالأنسدكذيب@ي 0@

تصحف
@ة@ل@المطبوعفي

15/1بغداط@ت@لخانظر.مهملة.بحاءالحرمي، 2 0@

الغر@.

فىالرفعثكرفيهايىالتىروايتهعلىالوهابلددمتالعاتبل@الحطي@ألمح
لسحود.-ا

الموقوف.آص.حديتديالصوا@أنماالحطيببين



الراويضبمدفيالطعنبسبباككحلوي@شاو:محلل
=

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

فيالخطيبفأخرجه:
"

4/1بغدادلاتاريخ 7 5/2الغربط.وفي4 8،5

محصدالفتحأبوأخبرناقال:
بنعليحدثناقال:قطيطالحطارالحمينبن

اللهعبد
الدارمي،دارمبننفشلحدثاقال:حفظه،منالبردانيالفرجبن

بنحمادحدثناقال:القواريري،سليصانأبيبنأحمدحدثناقال:
سلمة،

الصلافافتغإذايديهيرفع@لىاللهرسوذكانقال:أن@،عنثابت،عن

السجدنين.بينيرفعولايرفغ،ماوبحدركع،@@فا

متهم،فالفواريريتال@،إسنادوهذا
إلىبإسنادهالخطيبأخرجفقد

محمدالفتحأبي
القواريريسليمانبنأحمد"قال:أنهالحافظالحسينبن

@ارمبننهشلعنهحدئناسلمة،بنحمادعلىيكذبكذاب،ببغداد،كان

الحديثهذاروىأعلئملاالحديث:هذاعقبأيضأوقاليكون،لابما

قطيط،عنإلاأكتبهولمجدأ،بهأغربوقدالبرداني،إلانهشلع@

"،لفظا...الأزهريالقاسمأبوحدثنيهمانهشلعنالإسنادبهذاوالمحفوظ

بنحمادحدثناقال:القواريري،عنأسانيدبضعةذكرثم
ثابتعنسلمة،

منكربة@لمسلم@خيهعنفرجالمنجمرو:اللهرسوذقالقال:أن@،عن

عنه@ت@فرج@لدنبا،كرب
عينفيو@لته@لقيامتاجممكربمنكربةسبعين

@لدنيا،ني@لمسلملخيهعلىسترومن@خيه،عونفي@لعبدككما@لعبد

@لقيا@ه.يومعلبه@ثهشر@

1/1"المهرةإتحافو")327(،3لهها/لماالأشراتتحفة9وانظر: 36

ز@ه.هريرةألي

2/1أحمدأخرجه: فيوالطحاويى،60)جهماوالن3،2
"

شرح

المعاني
"1/2 2 وفي4

فيوالخطيب)2131(،العلميةط.
"

/7بغداد!تاريخ

3 9 وفي4
3الغربط. 9 9 بنصالحعنعياش،بنإصماعلعنطرقمن8/

9الألقبهليباي@لنزمةانظرة(1) 6 / .(22يثلا2



يالععائد@لجامعفى@لعلل

الله-@ه،رسولرأيثقال:هريرة،أبيعنالأعرج،الرحمنعبدعنكيساد،

وحينيركع،وحينالصلافيفتتححينمنكبيهحذوالصلاةفيبد@يهيرفغ

حذثإذاعياشبنإسماعلنف@نظر،يهإسنادوهذا
الئايينغيرعن

فيالمزينقلفقدختط،
1/2"الكمالتهذب" 5 محمدعن(465)0

بن

دصمعتقال:أئهفيبةأبيبنعثمان
بنإسماعيليقول:محينبنيحيى

اثعنروىفيماثقةعباس
كتابهفإنالحجازأهلعنروايتهوأماميبن،

حفظهفيفختطضاع
عنهم

حتثإفا@اقال:أنهالبخاريعنونقللما،
اهلعن

للده
حدثو)فافصحيح،

بكرأبيعنونقلنظر"،ففيهللده.أهلعيرعن

سألئة-"قال:أثهالمروفي
أحمديعني:

عياش،بنإسماعيلعنبن

اثعنروايتةفحسن
عنروىمماحالأأحسنفيهمهووقال:ميين،

وغيرهماالحدنيين

1لاعفبالمعاني!@اثرحفيالطحاويوفال عنرواهماوأما":(32

نماف@فلك،من@ههريرةأبي
عنعياش،بنإسماعيلحديثمنهو

وهمكيان،بنصالح
اثغيرعنروىفيماإسماعيليجعلونلا

ميين

يسوغوهلمعليهمبمثلهاحتجلوبماخصم،علىيحتجونفكيفحجة،

مدن@كيسان-بنصالحهنا-شيخهقلت:
(3)

ضعيفقيعهروايتهفتكون

خالفففدهذهإسماعيلحالوعلى
منه.أوثقهومن

أنهالحليثهنادلالة(1)
يهطأنأراد@نايديىرنعالركرعمنرأسةرنعبناي

موصعفيثاحلألي@وهذايديصرفعللجود
الحت

أنناباعتلىالحديثهنافي
نالا

هدهلمنائةوايصأالفاندفلتمامنكرته@فماالحلوس،حاليرايديىرنع

ميوهلالحركف
لا.أمثاتة

تصعيفعلىيطبقونيكاثونالعلمأملأنسيجدالكتابهذافيالنطروالممعن(2)
الام@.عرصرواية

@الظر.(3)
3/4الكمالا@ديب 3 4(02 82).



الراويضبمدفيالطعنبسببالإعلدفىناور@م@@لل
-

عندالزهريشهابابنعنجريج،ابنعنأيوب،بنيحيىرواهفقد

2والبيهقيبتحقيقي،(69لاخزيمةوابن3(،7لطداودأبي 7 / 21
أبيعن

أثهالحارث:بنالرحمنعبدبنبكر
جملأاللهرسولكان@ةيقولهريرةأباسمع

دالذافلك،فعلركعو)نامنكبيه،حذويديهجعلثمكتر،الصلاةافتتحإذا

منقاموافاالسجو@منرأسهير@عحينيفحلهولاذلث،مئلفعلسجد

خزيمةابنلفظهذافلهمثلفعلالركعين

يدي@حعلللصلاةكترإذامجيهتاللهرسولكان"@اود:أبيروايةوأما

اذادذلك،مئلفعلللسجودرفع@افاذلث،مئلفعلركع@)ذامنكبيه،حذو

قوله:فأبدلإسماعيلعلىدخلالوهمفلعلفلك!.مثلفعلالركعتينمنقام

"
يسجد@اوحينبقول:للسجود...رفعاذاد

رويوقد
الزياثة.بذكرفلمإسماعيلعنالحديثهذا

فيالبخاريأخرجه:فقد
9

1/2والدارقطني)011(،"اليديئرفع 9 5

1ويلاالعلميةط. بالإسنادكيسان،لنصالحعنالرسالةط.(1)(13

السجود.فيهيذكرولمالسابق،

رويوقد
الزيادة.بذكرهريرةابيعنالطريق،هذاعيرمنالحديثمذا

فيحاتمأبيابنفأخرجه:
العلل"

أبي،وسمعت9قال:(291)"

أبيبنصالحعنالنجار،لنحفصعنبيان،بنوهبعنوحدثنا

كانفال:الحارث،بنالرحمنعبدبنبكرأبيعنالزهري،عنالأخضر،

افتتحإذايديهيرفغفكانمج@،اللهرسولمسجدفيبايصليهريرةابو

سجد،إفايدي@يرفغوكانالركوع،منرأسةرفعاذادركع،نا@الصلاة،

إنيوقال:إلينا،التفتستمفإفاالركعتين،مننهضإذايدي@يرفعوكان

ط.بالنبيئصلاةأشبفكم

يروىإتماخطأ،هذاأبي:قال
لي@فقط،يكتركانأتهةالحديثهذا

اليدين!.رفعفيه

يرسرفوفاكمريرفأبيحديث@يالبحت@والظر"(1)
الطريق.مداعلة



-

@للفع@لد@لعللفي@لجامع

فيضعيففماثهالأخضرةأبيبنصالحعلىفيهوالحملقلت:

فيكمازرعةابوعهفالفقدخاعة،الزهري
7البرذعي:أسئلة 59-

7 عنده":60
فاختلطامناولة،والاخرعرض،أحدهما:كتابانالزهريعن

هذايعرتلاوكانجميعا،
من

فيالمزيونقلهذا@ا،
/3الكمال!تهذيب"

معاذسمعتةاقالعلي،بنعمروعن(2781)914
بن

وذكرمعاذ

وقرأتالزهريمنسمعتيقول:سمعتهفقال:الأخصر،أبيب@مالح

هذاأثويفلاعليه،
من

هكذاهذاكانلوحبه.إلىوهويحىفقالهذا.

لافقال:مكتوبأ،شيئاووجدوعرضسمعولكثهوعرض،سمعجيدآكان

هذاادري
من

6الترمذيعللشرحفيرجبابنجعلهوقدهذا،، 1 4 / 2

ط.
منهمام

الثالثةالطقة
الطبقة9فقال:الزهري،أصحابطبقاتمن

حفظهمفيتكلمولكنعنه،صروواوصحبوهالزهريلازمواالثالثة:
بنوزمعةالأخضر،أبيبنوصالحإسحاق،بنومحمدحسين،بنكسفيان

ونحوهم،.لح،صا

حالهضحفوعلىقلت:
عه.الرواةخالففمائهالزهري،في

2/2أحمدأخرجه:فقد طريقمن(2يه(392)2/7ومسلم7،0

بري@.ابنأخبرنيقال:الرزاق،عبد

2/8ومسلم)987(،1/002لبخاريوا2/45،4أحمدوأخرجه:

2/2والنسائي2(،لا(392) 33
وفي

العلميةط.(73للالهالكبرى"،@ا

عقيل.عنالليث،طريقمنالرسالةط.(740)و

بنبكرأبيعنالزهري،عنوعقيل(جريج،يابنكلاهما:

انههام:بنالحارثبنالرحمنعبد
كرزاللهرسولكانيقول:هريرةأباسمع

ولي@الحديقفذكريركع..حينيكبرثميقوم،حينيكبرالصلاةإلىقامإفا
التكير.فيهو)نمااليدين،رفعذكرفيه

01/3الأشراف!تحفةوانظر:إ 06-3 0 7(48621).

سلمة.أبيعنالزهري،عنأيضأوروي



الراويضبمدفىالطعنسمببالإعهدلر@سناو:علل
=

فيمالكرواهفقد
أبيبرواية(207)والليثيبرواية(19لاالموطأ@"

(200)مسندهفيالثافعيأخرجه:مالكطريقومنالزهري،مصعب

2/2وأحمدبنحقيقي، 1/9ريلبخاوا3،6 (392)2/7ومسلم)587(،91

2/2والنسالي)72(، 3 5

وفي
ط.(745)والعلميةط.(174)لهالكبرى"،"

بنوالة،لرساا
فيلجارودا

لبيهقيوا)6671(،حبانب@وا)191(،لمنتقى"ا"

2/1السائيعندالأيلييزيدبنيون@ورواه 8 وفي1
لهالكبرى"،"

.(1767)حبانوابنالرسالة،ط.(9701)والعلميةط.(9601)

جريجوابن
2للأالرزاقعبدعند بتحقيقي.(57لهخزيمةوابن9(،4

ثلاثتهم
"سلمةأبيعنالزهري،عنبريج(وابنويون@،)مالك،ة

أحديذكرفلمبه.هريرفأبيعن
فيالرفععنفضلاالسحودفيالرفعمنهم

الحالاتبفية

فيهاالتيالسابقةالرواياتشذوذبوضوحينجليالرواياتهذهفبتوافر

مها،أقوىلأحاثيثبمعارضتهامحلولةالسالفةالطرقوأناليدين،رفعذكر

أبيبنوصالحأيوب،بنويحيىعياش،بنإسماعيلرواياتبينفرقولا
وصالحإسماعيلوروايتابين،وشذوذهامعلولةكلهاالرواياتفهذهلأخضر،ا

يحيى،روايةوأماعلتهما،وبيناتقدمتاقد
رواهالذيالرزاق،عبدخالففقد

فيالتكبيرذكرو)نما@يه،الرفعيذكرفلمشهاب،ابنعنجريج،ابنعن

صدوقويحيىاليدين،برفعالتكبيرفيهاقرنيحيىروايةأنحين@يصلاته،

هذاوحديظأخطأربما
من

خطاتهحاتمأبيكلامفينظرومنأخطاف

إقرانهعدممعالتكبيرذكرإلافيهاليىهريرةأبيعنالطرقعامةأنعلم

الصحيحةالطرقببنتهنحتن@حاتمأبيمنالتنصبصوهداآحر،بنيء

@به.هريرةأبيعنالمحفوظة

الروايات@قةفيللاخصارميةمطولةبرصرواية(1)

.(7511)لتقرسهد@(2)



-

@الفالائد@لعللفي@لجامع

روايتيفيشهابابنمنبسماعهصزحجريج،ابنأنالفوائدومن
ومسلم.أحمد

01/4الأشراشهتحفة"وانظر: 3 1/4و.(52471)6 5 53يلا8 2،)1

و
16/9المهرظإتحاف9 6(20444).

@ه.عباسابنحديث

أخرجه:ا
لنساوا4(،07)ودابو@

2/2ئي 3 2
وفي

لهىا،لكبرا"

فيحزموابن7(،402)يعلىوأبوالرسالة،ط.(736)والعلميةط.(732)
"

6المحلى" 2 / جنبيإلىصلىقال:كثير،بنالنضرعنطرقمن4

اللهعبذ
فرفعالأولىالسجدةسجدإفافكانالخيفمسجدفيطاوسلن

بنلؤهيبفقلتفلث،فأنكرتوجهميتلقاءيديهرفعمنها،رآسه
خالد،

خالدةابنوهيثلهفقال
طاوس:ابنفقاليصنعه؟أحدأأرلمشيثأتصنع

كانقال:أنهإلاأعلمولايصنعميعباسابنأبي:وقاليصنعه،أبيرأيت

يصنعه.يالنبى

فيكئيربنالنضرحبانابنذكرفقدمنكرالإسنادبهذاوالحديث
9

3/4لأالمجروحين ممن@اكانةفقالعليهاستنكرفبماالحديثهذاوساق9

الحديثمنسمعهاإفاحتىروايتهقلةعلىالثقات،عنالموضوعاتيروي
ابنرايتقال:بحال،بهالاحنجاجيجوزلاموضوعةثهااشهدصناعئه

جبي.إلىصلىطاوس
1

المزينقلفقدحبان،ابنغيرفيهتكلموقد0،0

7/33"الكصالداتهذيبفي لأضعيففيه:قالئهاأحمدعن(207يلا5

عنونقلمناكير@عنده9يه:قالأتهالبخاريعنونقل"،الحديث

"،داصالحفيه:قولهالسائي
"ةقالأنهحاتمابيوعن

وعننظرإ،فيهشيخ،

نظرإالفيهقوله:الدارقطني

4المحبوثهعوفىفيا@باثيالعظيمالطيبأبوقال 38 / لكنة2

فيال@خاريقال(1)
"

(2303)كل@793الكبير"اللريخ
"

نطر".ليه
فيوهو(2)

@

ا.صي@@.(7147)التقريبما



الرا@يضبمدفيالطعنبسببابكلدلر@الشاو:ملل
=

أبوالحافظوقالالحديط،ضعيفالسعديكثيربنالنضرلأنضعيف!الحديث

المندري..قالهطاوس.ابنحديثمنمنكرحديثهدااليسابوري:احمد
"

طهمانبرإبراهيمخالففقدضعفهعلىزيادة
(2)

عندرواهالذي

عباسابنانطاوس:عنالزبير،أبيعن(10لا"اليدينالرفعفيالبخاري

تحافيحتىيديهرفعالصلا@إلىقامإفاكان
منرأسهرفعذا@أفنجصي

نلك.ملفعلقائما،واستوىالركوع
السجود.ديالرفعيذكرلميعني:

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

1/2أحمدفأخرجه: سعيد.بنقتيبةعن(73يهداودوأبو5،5

1/2أحمدوأخرجه: فيوالطبراني8،9
عن(27311)الكبيرأ"

ثاود.بنموسى

ميمودعنهببرةأبيعنلهيعة،اب@عنوموسى()قيبة،كلاهما:

وحينيقوم،حينبكفيهبثيربهموصلىالزبير،بناللهعبدرأىأتهالمكي:

إلىفانطلقتبيدي@،فيشيرفيقومللقيام،ينهضوحينيجد،وحينيركع،

يصليها،أحدأأرلمصلاةصلىالزبيراب@رأيتإنيفقلت:عباسابن

ىجماللهرسولصلاةإلىتنظرانأحببتإنفقال:الإشارةهذهلهفوصفت

اللهعبدبصلاةفاقد
الزبيربن

منوالحديث
ومتنأ.سندأمعلولالطريقهذا

البخاريذكرهفقدبالهين،ليىمقالفيهلهيعةابنففيهشده:علةفأما

في
عهوقال)091(،الصغير"الضعفاء"

(53المهتاريخهفيمعينبنيحيى

الدوري:برواية
لا"

فيالعقيليعنهونقلبحديثهه،يحتج
2/2الضعفاط@ 9 5

:(34للأاوالمخروكونالضعفاءفيإعهالشائنوقالالضعيفإ،يخه:قالأثه

.(709)2ماا/@ار@هأبيصننالحتصرديعليهوقفتثم(1)

ومو:(2)
(189)الانقرببغرس@ثقة"

المصري.بيرةأبربيرةبنافهعدوموة(3)
ك@(.ي@7اتتريبتققا@@

داودأبيروايةلغظ(4)



-

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

"
ضعب@ما

(1)

فيحبانابنعهقالعنعن،وقدمدل@نهف@هذاحالهوعلى
قبلالضعفاءعنيدل@كانولكنصالحأ،شيخاكان2/11:9"

كنبهاحنراق

فيالذهبيعنهقالبذمجهول،المكيفميمونالئانية:شدهعلةوأما
4/2الميزان!" 3 68 ال@هعبدعنهنفزديعرت،لا":(973

السبائيهبيرةبن
"

فيحجرابنعنهوقال
مجهو@ه.":(7054)النقريب،@ا

وهيمنكرةزيادةحوىمتنهفإنالإسنا@هداعللعلىزياققلت:

ال@هعبدلحديثمخالفةسجد"و)ذا9ةقوله
الز@ر.بن

73البيهقيأخرجه:فقد / محمدإسماعيلأبيطريقمن2
إسماعيلبن

محمدالنعمانأبيخلفصليتقال:السلمي،
حينيديهفرفعالفضلبن

الصلاةافتغ
فسألتهالركوع،منرأسهرفعوحينركع،وجى

فقال:فلكعن

حمادخلفصليت
الصلاةافتغحينيديهفرفعزيدبن

وحينركع،وحين

فسالتهالركوع،منرأسهرفع
المختيانيايوبخلفصليتفقال:ذلكعن

فسالهالركوع،منرأسهرفعافادركع،و)فاالصلاةافتتحإفايديهيرفعفكان

عطاءرأيتفقال:
و)فاركع،و)ذاالصلاة،افتغإفايديهيرفعربعأبيبن

اللهعبدخلفصليتفقال:فسألته،الركوع،منرأسهرفع
فكانالزبيربن

فسألتهالركوع،منرأسهرفعو)ذاركع،و)فاالصلاة،افتتحإذايديهيرفع

اللهعبدفقال
يديهيرفعفكانل@نهالصديقبكرأبيخلفصليتالزبير:بن

بكر:أبووقالالركوع،منرأسهرفعو)ذاركع،و)ذاالصلاة،افتتحإذا
@)ذاركع،و)ناالصلاة،افتتحإذايديهيرفعفكان@لجاللهرسولخلفصليت

@رأسهرفع
ا

لركوع

فكماقلت:
لمرووهالذينالطبقاتكلالحديثهذامتنمنظاهرهو

ومو:(1)
عندفقالاالتحريرعاحباتمقبهوقد.(3563)@التقري@اعدوف.!@

(3563)
"

"
لتصجثه.القولمعونحنبا،يشرضعي@

واحدة.صمةعلىفيهاالرواةيكردجتالمللة،الأحاديتمنيحدمذاونل(2)



الراويصبصدفيالطمنبسببلالإعد@ناو:ري@ملل
-

نقات!.درجالهعقبه:البيهقيقالالركوعمنالرفععلىيزيدوا

4/4@الأشرافتحفة"وانظر: 1 اختصارفيالمهذبو")9175(،9

2المسند!أطرافو")7522(،الكبير!الشن 78 /3(3918).

ز@ه.عمرابنحديث

عننافع،عنالعمري،عن(140)"اليديندارفعفيالبخاريأخرجه:

اذاب.در@حإذاير@حكانأى،@ج@:النبيعنعمر،ابن

بناللهعبدهذا:فالعمريومتأ،سندأضعيفالإسنادسهذاوالحديث

فيالمز@نقلفقدضعيف،وهوالعمري،حفصبنعمر
"الكمالتهذب"

2 1 6 / بنصالحوعنضعيفإ،"فيه:قالاتهالمديخيبنعليعن(3427)4

فيالبخاريوقالالحدي@،مختلطلين،9فيه:قالأتهالبغداديمحمد
النسائيعنهوقال@،يضعفهسعيدبنيحيىكانا(:ا)م@الصغير"الضعفاء"

في
."بالقويلي@":(325)"والمتروكونالضعفاء"

عحر.ابنعنللمحفوظمخالففماتهمتنهعلةوأما

فيالافعيفأخرجه.
فيالبيهقيطريقهومنبتحقيقي،(192)مسنده

الوعي.ط.(3218)والعلميةط.(757)@الأالمعرفة

اوأخرجه:
فيلخاريوا@/2وأحمد)9342(،شيبةأبيبن

"

رفع

جهماوابن)127(،ودداوأبو)12(،(390)2/6ومسلم)81(،"ليدينا

لنساوا2(،55)لترمذيوا)858(،
لي

2/2 3 وفي1
ط.(073)لهلكبرى"،ا"

04)يعلىوابو)771(،الجارودوابنالرسالة،.@(73ولاالعلمية 25)

4عوانةوألوبتحقيقي،(583)خزيمةوابن)4355(،و)اماه(و 2 3 / 1

6والبيهفي)4681(،حبانوابن)2751(، 9 / بنسفيانعنطرقمن2

(1111)والعلميةط.2كها/والدارقطني)227(،ثاودأبوواخرجه:

الزبيدي.الوليدبنمحمدطريقمنالرسالةط.

.(614)لحميدياخرجه:وأ



ئد@للفعالعلل@لحامعديا

سالم،عنالزهري،عنوالحميدصأوالزبيدي،عيينة،)ابنتلائتهم:

يحاذيحتىيديهرفعالصلاةافتتحإذاكوراللهرسرلرايتقال:أببصعن

السجدتينبينيرفعهماولاالركوع،منرفع@)فايركع،أنوقبلمنكبي@

)8296(،1وه/74(68يلاا5/111@االأشراتتحفة"وانظر:

8/3المهرمماإنحافو" 63 9يه67 56).

السجدةفيسواءالعموم،وجهعلىالسجودفيالرفعنفيرويوقد

الركعتين.منالقيامقبلأمسهاالرفعلعدأمالأولى

بتحقيقي.(193)مسندهفيالافعيعدعيينةبنسفيانفرواه

وفي(738)امها/البخاريعندحمزةأبيبنوشعيب
"

اليدين،،رفع
2/1والسائييلامأ،له 2 1

وفي
(952)والعلميةط.(950)لهالكبرى"،"

ومعمرالرسالة.ط.
2/1وأحمد)7152(،الرزاقعبدعند والنسائي4،7

2/602
وفي

وأبيلة،لرسااط.(67ولاالعلميةط.(675)لهالكبرى!،@ا
الرسالة.ط.(1115)والعلمبةط.2ولا/والدارقطنيه(،)لمحلأهبعلى

فيومالد
محمدبرواية(99)الموطأ@"

الليثيبرواية(196)والحسنبن
فيالثافعيطريقهومنالزهري،مصعبأبيبرواية(204)و

(193)المسند@ا@ا

(573)1/871والبخاري1(،3ل@0والدارمي6،2و2/81وأحمدبتحقيقي،

وفي
@

2/591والنسائي)33(،له"،اليدين@رفع
وفي

لمحلأ(6)لهالكبرى@ا،"

1/4عوانةوأبيالرسالة،ط.(954)و(650)والعلميةط.(952)و 2 4

2/6والبيهقي)1681(،حبانوابن1(،576) 9
وفي

ل@،7(لهالمعرفته،9

13)و(1932)والعلميةط.(759)و .(559)والبغويالوعي،ط.(22

جريجوابن
وابن)22(،(390)2/6ومسلم)8152(،الرزاقعبدعند

1/4عوانةوأبي)98(،مسندهفيوالسراجبتحقيقي،(4للاهخزيمة 2 4

2والدارفطني1(،577) 87 / الرسالة.ط.(0111)والعلمبةط.1

محمدوهوالزهري-أخيوابن
اللهعبدبن

/2أحمدعندمسلم-بن

ملمروابةلمط(1)



الراويضبمدفيالطعنبسببلابثل@ناور@علل
=

1 2ولا/والدارقطني)09(،مسندهفيوالسراج)871(،الجارودوابن3،4

الرسالة.ط(1114)والحلميةط.

1/4عوانةوأبي)321(،@اليدينالرفعفيالبخاريعندوعقيل 2 4

1له والبيهقيالرسالة،ط.(1113)والعلميةط.م@2/2والدارقطني7(،5

1البخاريعنديزيدبنويون@ 87 / لهلأ،اليدينالرفعوفي(736)1

2/1والسائي7(،1ويلا(101) 21-1 2 وفي2
ط.(951)لهالكبرى@،"

فيوالسراجالرسالة،ط.(953)والعلمية
2لمها/والدارقطني)19(،مسنده

6والبيهقيالرسالة،ط.(1112)والعلمبةط. 9 /2.

وابنومالد،الرحمن،وعبدومعمر،وشحيب،عيينق@)النتسعتهم:

عنسالم،عنالزهري،عنويون@(وعقيل،الزهري،أخيوابنجريج،

رفعاذادمنكيم@حذويدي@رفعالصلاةافتغإذاكانكس@اللهرسولأنأبيه:

السجود.فيفلثيفعللاوكانكذلك،رفعهماالركوعمنرأسه

11وه/لمثلأ()ا5/121الأشراشهتحفة"وانظر: 6ويلا(6875)3 87)

4وه/ 31(56 5وه/(91 1وه/(6962)91 6 المسند"أطرافو")9796(،5

3/37 2(7814).

نفيوقد
أبيبنعليحديثمناصلاالقحودفيالرفغعيهتعنه

ز@ه.طالب

داودوأبو)72(،اليدين!درفعفيوالبخاري1/9،3أحمدفأخرجه:

خزيمةلنوا)3243(،لترمذيوا)468(،ماجهبنوا)167(،ول@47(

فيوالطحاويبتحفيقي،(584)
9

المعانيشرح
"1/2 2 العلميةط.وفي4

2/7وا@ي)2031(، اوك@4
الزناد،أبيبنالرحالنعدعنطرقمن

بنالحارثبنربيعةبنالفضلبناللهعبدعنعقبة،بنموسىعن

عنرافع،أبيبناللهعبيدعنالأعرج،الرحمنعبدعنالمطلب،عبد

المكتوبةالصلاةإلىقامإذاكانأنهعح@:اللهرسولعنطالب،أبيبنعلي

يركع،أنوارادقراعتهتضىإذاذلكمثلويصنعمنكبيمعحذويديهكتر@رفع



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

وهوصلاتهمنشيءفييدي@يرفعولاالركرع،منرفع@)ذا
قامو)ناقاعد،

وكبر.كذلكيدي@رفعالسجدتي@من

بنإسماعيلبنمحمدالترمذيإسماعيلأباسمعت"عقبه:الرمديقال

الحديث،هذاوذكريقول:الهائميداودبنسليمانسمعتيقول:يوسف

أبيم@عنسالم،عنالزهري،حديثثلعندناهذافقال:

7/1لماالأشرافتحفة"وانظر: 0 /11المهرة!إتحاتو"ل@2201(،0

5 5 4/4المسند!أطرافو")90641(،1 5 8(6353).

الآنئت
منالقيامفبلأوالسجودفيالبدينرفعبئبوتفالمنوهم

فلثفيال@نةوأنالركعتين،
نختمأنوقبلالرفع،عدم

لنابدلاالبحثهذا

النقاط.بعصذكرمن

يازعولا@ليعالصلاة،فياليدينرفعسنيةالكيقبللابماثتا-
قدمناهما

الرفعوفيوالركوعالاستفتعفيسيمالاالرفععدمفيالأدلةمن
من

منألي@قدمتموها،النيالرواياتاختلافإنيقولأنلقائل

ويختصرونتارةالزيادةيثبتونكانوايعني:الرواةمنتصرفجاءأنهالممكن

يروونها؟فلاتارةالحدبث

لاد@الزياثفثبوتعدمعلىدلي@الكلامهذامثلأننلث:عنأجيب

فيالرفعشارةك@ثابتةكانتفلووترك؟إثباتمحلالزياثةتلككانتفلمافا

أخرى.تارةوئركتتارةأثبتتلماكيرهاأوالركوعفياوالاسنفتع

خمسةعنالحديثهذاخزجتميقول:انولقائل-3
بذكرالصحابةمن

منهمالزيادةتلكزادمنغالبأنسيماولاأص،لهايوجدألاالزيادف

أناسيماولامقبولة؟الثقةزيادةأليستبها،تفردواأنهمفرضوعلىالثقات؟

طرقابعضهانجدفمانناالزياثة،ذكرفيهاجاءالتيالطرقفيالنظرأمعناإفا

النظرعنها.غضيمكنلاقويف

ومنلتول
أما@لتوفيق:ده@

حيثمنوأمافموجو@الأصلحيثمن



الراويضبطفيالطعنلسبصالإعلدلر@سناوتمحلل
=

الصحة
زيادةبذكرالحديثهذابهارويالتيالوجوهعامةلأنلحمعدوم.

الراويمخالفةأوالراويباختلاتإمامقال،منتخللمالسجود،فيالرفع

نقدم.مماذلكوغيرالرواية،تلكفيالوهمأومنه،أوئقهولمن

بأمرين:عهايجابفهده@لقةزيادةمسالةو@ما

لوفيماناقلبه،تواتردوافعفيهتتوافرمماالأمرهذامنلإنالأول:

الراويهدايختلفثمالتواتر،تستوجبشثةبنقلراويتفردأنوآماصح،

اللفظة.تلكإعلالعلىدل@فهذايذكرها،لاوتارةالزياثةيذكرقارة

ماكلولي@مقبولة،الئقةزياثاتكللي@أنمعروتهوكما@لثاني:

تلكتقبلبهااليالقرائنإلىيعودوالردالقولمنذلكوحكممردود،زاده

كماالسجودفيالرفعزياثةذكرفيهاجاءالتيوالأحاثيثئرد،أوالزيادة

لافمماأخرىجهةومنجهقههذاسقدمناه-كمامقال-منتخلولاتقدم،

وجودعدمحالفيتقبلالثقةزياثةأنفيهشك
مائبوتأويعارضها،ما

إناسيمالاالزيادة،تلكزدتالمخالفةأوالمعارضةثبنتفاف@يناقضها،

التيالأحا@يثهدهوفيالمستزا@ة،الطرقمناقوىبطرقالمعارضةجامحت

مالةزادهالوالسجودمناليدينرفعزيا@قفيهاجات
من

حديطلردهاالئقات

ابنحديثأنتقدمفكماعلي!حديثإليهانضموقدفكيفوحده،عمرابن

ينفيكان@هعليحديثوفيخصوصا،السجدتيفبينالرفعينفيكانعمر

كانلناالصحابةحملهاالتيالبابأحاديطإنثمعمومأ.القعودفيالرفع

اذادالركوع،منرفعاذادالركوع،وفيالاستفتاحتكبيرةحوليد@رفيهاالرفع

فيفالرفعالركعتين،منقام
فلماذاالصحةمتواترئابتالحالاتهذه

نفسأعنرسبحةعىيروىوكذلك"لا("اليديندرحدييالحكلقال(1)
أصحابمن

وألوالأنصاري،قا@ةابومنهمالركرع،عدأيديهميرفعودكانراأتهم@النيئ

بنرسهلاللو@،مسلعةومحمدس@البدريالاعديأسبد
الساعم@،معد

اكهوعبدالخطاب،بنعمربناللهوعد
الهاشمياالمطبعبدسعباسبر

سواص
خامالك

اللهوعبدالدوسي،هريرةوألر@ائهرسول3
بنعمروبن

اللهوعدالحاص،
لن=ومالكالحصري،حجرسووانلالقرضي،الحوامبنالزليرس



=

يالفعائد@لعللفي@لجامعى

تصحيحويحاولوني@شكل؟!مابعضنقلهتواترماعلىبعضهميدخل
ذلك

يستشكل،ماتركفالصواب،إفأالتسميات؟!مختلفوتحتالطرقبشتى

خلاف.كلمنللخروجفيهلب@لابالديوالتمسك

قالاللف،إليهفصبعفاخروجاالفعلهذامثلتصحيحفيإنثم

فيالطحاوي
"

المعانيشرح
"

اجمعواقدفاتهم"العلمية:ط.(1331)عقب

وقالمعها"،رفعلاالسجدتي@بينوالتكبيرةرفع،محهاالأولىالتكبيرةأن

2المعاثه@الزادفيالقيمابن 1 5 /1:"

يدي@،يرفعولاساجداويخزيكثرثم

رويوقد
ابنمحمدكأبيالحفاظبعضوصححهأيضا،يرفعهماكانأنه

فلاوهم،وهوحزم،
بصح

أعلم.والله@البتة...عنهنلك

ير@يوقد@
وبعرففيه،فيخطيء@ختلاطهحالحدينا@لمختلط

جرير،رواهمامثاله:@لثقات،رواباتعلىتلكروايتهعرضبعدخطؤه

عطاءعن
قولهفييرفعهعباسابنعنجبير،بنسعيدعنالسائب،بن

بالزجلكانتإذاقال:(6الحاتدة:1سفر،عك@ؤئغعكنئمثينتعالى:

إنفيخاففيجنب،الجدري،أوالقروحأوالله،سبيلفيالجراحة

ظيتبممبموتأناغنسل

(272)خزيمةبنوا)921(،لجاروداابنأخرجه:
عديبنوابتحقيقي،

في
"

7/7،5"الكامل
1/1والدارقطفي 7 الرسالة،ط.وي@76(العلميةط.6

1/1والحاكم 6،5
1/2والبيهقي 2 4

وفي
9

وفي(213)الصغرىلأالسنن
"

الوعي،ط.(1648)و(1647)والعلميةط.(342)لهوالائاراالسننمعرفة
ديالمقدسيوالضياء

01/2"المختارة" 96-2 9 جرير،طريقمن(315)7

بهذا

عطا.أنإلائقاترجالهإسناد
قالبأخرة،اختلطالسائببن

-

بنوعمرلألصاري،االاعديحمبدوألوشعري،ا،موصلرو(الحويرت،

رعياللو@اءوأمطا@،أبيبنوعليالخطاب،
عنهملىظالله

".

خزيمفابنروايةلمظ(1)



الراويصبصدفيالطعنبسبباجكددلرلمشاومحلل
=

جريروحديث@مهلا:-72ول@الكاملفيعديابنلقلهفيمامحينبنيحيى

فيحاتمأبيابننقلهفيماأيضأوقالعمرط،اخرفيعطاءتغيربعدوأشباهه
9

6/4"والتعديحالجرح 3 عطاء"ا(:ممهل@1
سمعومااختلط...الساثببن

منه
وقال"،بحديثهيحتجولاعطاء..حديثصحيحمنلي@وفووهجرير

فيعديابن
73"الكامل" سمعفمناختلط،قددكان:7/

الاختلاطقبلمنه

سمعومنفجيد،
صروىمنوجميعبثيء..فلي@الاختلاطبعدمنه

عطاء

ابننقلهفيماحنبلبنأحمدوقالوسفيانا،شعبةإلاالاختلاطفيعهروى

فيحاتمأبي
"

6/4والتعدي@،الجرح 3 فيعديوابنا(،لمه8)1
الكامل"

@ا

73 /7:"
سمعمن

سمعومنصحيحا،كانقديمامنه
يكنلمحديثامه

سمعلئيء،
بنوخالدجرير،حديثاوسمعوسفيان،شعسةمثلقديأمنه

جبيربنسعيدعنيرفعفكانعاصم،بنوعليعليفابنو)سماعيلالله،عبد

يعرفها"يكىلمأشياء

فيالملقنابنقال
6المنير"البدر1 7 2 منها".هذالعل":2/

بتحقيقي:(272)عفخزيمةابنقال
عطاءغيريرفعهلمخبرهذا"

بن

فيحجرابنعهنقلهفيماالبزار
3الحير"التلخيصدا 93 / 1

عنرشهنحلملاا@:ول@
عاء

من
هذافإنهذاوعلىجريراأ.إلاالثقات

صالراويلأنضعيف.موقوفأأومرفوعأكانسواءالحديت
عطاء

سمع
نه

بعد

عنالمرفوعةروايتهعلىتوبعجريرأأن
عطاء

تابعهالسائب،بن

لاالعللفيكماعاصمبنعلي
عنرواهإذ(40)حاتمأبيلابن"

عطاء
بن

المجدورفي@التبيئعنعباس،ابنعنجبير،بنسعيدعنالسانبص

تيمم.نفسهعلىخاتبذاوالمريض

دررواه:(40)حاتمأبيلابنالحديا،صللفيإكمازرع@أبوقال

@يابنعد(1)
"

فلشه.تجليرفحهالا"



لد@للفعالعلل@لجامعدي@

عنفقال:أيضأ،جرير
عطاء،

فيرفعه-عباس-ابنعنسعيد،عن

قالالمجدور-
(1)

عوانةأبوورواهعاصمبنعليفيهاخطاخطأ،هذاإنة

ع@وعيرهما،وورقاء
عطاء

موقوفا،عباسابنعنسعيد،عنالسائب@بن

وهو

1/1الدارفطني اهالروالرسالة:ط.لملأ(.)والعلميةط.77

عوانةوأبو@رقاءووقفهده،كالنبيئإلىورفعهعطاءعنعاعم،بنعلي

الصوابا.وهووغيرهما،

رويوقد
عاصم.بنعليعلىموقوفأالحديثهذا

2البيهقيفأخرجه: 2 4 / 1
عطاءحدثناقال:عاصم،بنعليطريقمن

بن

وبهالجنابةتصيبهالرجلفيعباس:ابنعنجسبر،بنسعيدعنالساثب،

موقوفا.وليصل،فليتيقمقال:يموت،اناغنسلإذايخاتالجراحة

الموقوفة:الروايةعلىعاصمبنعليوتابع

ا-
عطاءعن(5362)تفسيرهفيحاتمأبيابنعندالوليدبنشجاع

بن

السائمص
سفبر،عكأؤنهضعكنتمثطنةعباسابنعنجير،بنسعيدع@

فليتيممفيموتيعتسلأنفيخافالجرحبهأوالمحدودالرجلهوقال.

.(1076)شيبةأبيابنعندسليمبنسلام

1الدارقطنيعندالأحولعاصم-3 7 7 / (679)والعلميةط.1

عطاءع@الرسالةط.هلأ(.)و
ابنعنجبير،برسعيدعنالسائب،بن

بالصحيد.التيممللمريضرخصقال:عباس،

5للاالبزاروأخرحه: عنلأحول،اعاصمعنسفيان،طربقمن(07

قتاثف
التيممفيللمريضرخصقال:عباس،ابنعنحبجر،لنسعيدعن

مجدصرأ.كانإفابالصعيد

حاأبياسكلامسقالا"قرله(1)
3

أقحمه
للتوضيح.زرعةأبيترلمي



الراويضب@فيالطعنبسببابكللدلر@سناومحلل
-

2البيهقيوأخرجه: 2 4 /1-2 2 5
عا@آخبرنيقال:شعبفطريقمن

قتادة،عنالأحول،
موقوفا.بهجبير،بنسجدعنعزرة،عن

هذافعلى
تارةفرواهالحديث،هذاروايةفياخلفقدعاصماأنيتبين

عطاء،ع@
عنوشارةسعيد،عن

شاثة،
عنوأخرىسعيد،عن

@قتا@
عن

منالراجحأنإلاسعيد.عنعزرف
بعتولأتهةمنهالأحرهوالاحتلافهذا

1/2البيهقيقالفقدعليه، عنأيضأ،وغيرهطهمانبنإبراهيمورواه":24

موقوفا"جيربنسعيدعنعزرة،رواهوكذلثموقوفأ،عطاء

7لاتفسيرهفيالطبريأخرجه: 7/6والمكرط.(58 عالمط.0

عنسعيد،طريقمنالكتب
قتاثة،

موقوفاجبير،بنسعيدعنعزرة،عن

بهكانإذاقال:@ع،كمنمثينتعالى:قولهفيعباسابنذكردونعليه

ينيممقروخأوجروخ

6-2/067المنير"البدر9انظر: 7/7@االمهرةإتحافو"7،2 0

3الحبير"التلخيصو"5(،473) 93 / .(1)ما1

@رو@إنماعنهر@ىمنلأنةفيهفأخطأالمختلطرو@هماومنال@

محمدحدبثالاخنلاط:بعدعنه
أبيبنسعيدعنعدي،أبيبن

عنعروبة،
قال:بئ،الخبيئعنموسى،أبيعنتميمة،أبيعنقتادة،

تسعينوعقدهكذالاجهتمعليهضبقتالدهرلمنى@ام

عليهأق@@لمطه@اناسطريقأسا(1)

بدالمزنيضيخهصخزيمةاسنقلهماالحليتلهداشرحمنعليهوقمتماأتدممى(2)

أي.مع@ا@علجهيكودأدلبماةفقالالحديخ@هداممنىع@المرليسالتقال:ا

صلأنمذا،كيرمعناهيكونأنيخهولامجه@يدحلللاجهئم،عهصيقت

قربقا@محتمر@ليهكراتوعليهرمعة،اثهعندازمادوطاعةعملألثهازثاد

(2155)عمبالمحتصر"

لصومصحراءيدخلهاللاعليهتصقأنأعلمواللهعديمداهليحتلالزار:قال

مخالفةفتعحدصومها،ص@الئيئلهىاليالأيامعام@نايكرنأنأيصأوبحتمل

6الزار،المسند@ا.ا*رسوللسخالفةعقوبةدلكيكينانثالرسول 9 /8=



=

@للفالائد@لجامعفى@لعلل

فيكماوالنسائيئ)2603(،البزاراخرجه:
6/1لأسراشهاتحفة9 8 1

(2155)و(2154)خزيمةوابن)165(،مسندهفيوالروياني)1109(،

الاسناد.بهذاعدي،أبيابنطريقمنبتحقيقي

بنسعيدمنسمععديابيبنمحمدأنإلاثقات.رجالهالحدبتهذا

محمدلسماعضعيف،الحديطهذاسنادف@الاختلاطبعدعروبةأبي
بن

الاختلاط.بعدعروبةأبيبنسحيدمئعديأبي

قتادةعنالخبرهذايسنددالم:(2155)الحديثعقيبخزيمةابنقال

المتابحاتهذهولكنمتابعات،لهقتاثةأنإلاسعيد،عنعدي،أبيابنعير

/4وأحمد)1469(،شيبةأبيوابن)415(،الطبالسيأخرجه.

فيوالعفيلي3(،630)والبزار41،4
حبانوابن2/91،2الكبير"الضعفاء"

فيوالطبراني3(،هلمها
ط.(6252)والحديثط.(5832)لمالأوسطا"

4/3والبيهقيالعلمية، 0 0

دشعبوفيلث@41(الصغيرا)السننوفي

الضحاكطريقمنالرشدط.(8036)والحلميةط.(1389)له"،الإبمان

مرفوعا.بهموسى،أبيعنتميمفأبيعنالعلاء،أبي

تاريخهفيمعينبنيحيىقالضعيف،علاءأبويساربنوالضحاك

الضحاك"الدوري:برواية(4125)
ابنوذكره@،البصريونيضقفهيساربن

فيالجوزي
فيالمغنيفيإوالذهبي)6171(،والمتروكون،الضعفاء"

.(2915)الضعفاء"

أبيعنعياش،أبيبنأبانطريقمن(564)حميدبنعبدوأخرجه:
مرفوعأ.بهموسى،ابيعنتميمف

فيالبخاريذكرهالحديث،متروكعياشأبيبنوأبان
الصغيراالضعفاء"

فيوالنسالي)23(،
الالضحفاءفيوالدارقطني)12(،والمتروكونالضعفاء@

-

4/2الاربسغوالطرة0(،633) 8 2
2ر .(91)سعقب83

اختلطصمحرفةمياليراتلالكواك@الظر.لا(
1اليهال.لابناتقاشهالرواةش 99.



الراوىضبحدفيالطعنبسبباب@لددر@السناو:محلل
-

متابعاته.وضعفالحديثهذاضحفيتينفبهذا.(103)والمتروكون،

فيالعقيليقالبالوفف.أعلفدالمتفدمةعلتهعلىوهو
الضعفاء"

2/2الكبير! رويدوقد:19
هذا

مرفوعأ".يصحولاموقوفا،موسىأبيعن

4/4وأحمد)0469(،شيبةأبيوابن)315(،الطيالسيأخرجه: 1،4

4/3والبيهقي 0 0

سحبة.طريقمن

يحى.بنهمامطريقمن(563)حميدبنعدوأخرجه:

عنوهما؟)سعبق@ةكلاهما
قتادة،

موسىأبيعنتميمفأبيعن

عليه.قوفاص

فيالناسأوثقمنوشعبة
قتا@ة

قتادةأنكما
الرزاقعبدعندالئوريتابعهالموقوفةروايتهعلىتوبع

الأصماللهعبدبنعقبةايضا
(2)

اللهعبدعند
بن

زيا@اتهفيأحمد

.(1103)لأبيهلزهد"اعلى@ا

وهموالثوريقنادةلاتفاقةالوقفالحديثهذافيفالصحيح
النقات

المرفوعة.الرواياتصحةوعدمالموقوفضالروايةعلى

6/1الأشرافههتحفة"انظر: 8 10/1المهرظإتحافو")1109(،1 1 6

/3البخاريرواه@االمرفوعالمتننكارةعلىبهليستدلهنايزاد

52-5 اللهعبدحديثمن(18يلاا(الاهلهلأا/3ومسلم1(،979)3
بن

منصاملاالأبد،صاممنصاملا"قال:بمححروالنبيعنالعاص،بنعمرو

الأبدإصاممنلا@مالأبد،صام

0الكمالهكذيبةإانظر(1) 3 / 61(4375).

ابنذكرهانمرس،بنحوترةعهوالراويلمأ،642)@التقريب@ربما@لعأضحيف،1(2)

ليجان
لأسأا.بهأعلم@ما:6ملا/10@الشر،ليالذبيوقالالالثقاش@8/512،

تكراردودمنالبخاري@رواية@سلم.رواية(3)



@للفعائد@لعللفي@لجامع

يرديوقد@
ذلكفيمشيبالثقة،الضعيففيبدلالحدبث@لمختلط

أخذا@لحديث،بصناعةيعملمنبعضعلى
دووالاسنادظاهربنقدمنهم

منالمتقدمونذلكإلىويتنبهعلله،وبو@طنالحديثخفايافي@لغور

وكانتالرو@ية،عاينواالذين@لكاملةو@لمعرفة@لتامة@لخبرة@صحاب

مروياتمنو@لخطا@عليها@لصو@يقيسونالسنة،لحفظوعاءصد@رهم

أبيعننضرة،أبيعنإياس،بنسعيدالجريريرواهمامئاله:@لثقات،
عحرواللهرسولكانعشرو،اللهرسولبوصيةمرحبأقال:أنهالخدريسعيد

بكم.يوصينا

فيحاتمأبيابنأخرجه:
"

1/3"والتعديلالجرح 0 لالمقدمقأ،6

فيوالرامهرمزي
صلالفالمحتثا@

لحاوا)12(،@ا
في3

مدا/"لمستدركا"

فيوالبيهقي
"

سليمانلنسعيدطريقمن(621)الكبرى"السننإلىالمدخل

به.الجريري،عنعوام،بنعبادعنالواسطي،

فيالرامهرمزيوأخرجه:
أبيطريقمن(20)"الفاصلالمحدث"

اللهعبد
حمادمنزلوراءلقيشيخ

أبيعنالجريري،حدثناةقالزيد،بن
بوصيةمرحبأقال:الثابرأىإذاكانأنهالخدري:سعيدأبيعننفرف

المجال@.فيلكمونوسعالحديث،نحفظكمانأمرناعحر،اللهرسول

بهاستهدإذالطريق؟هذالأجلالحديتهذاالأثمةبعضصحح

صحيححديسهذا"وقال:الحاكم،وصححةحاتم،أبيوابنالرامهرمزي
عوامبنوعبادسليمانبنبسعيدالاحتجاجعلىالشجخينلاتفاقةثابت

لهعدتفقدنضرةأبيبحديثمسلماحتجاجثموالجريري،
المسندفي

أولهوالذيالحديثهذايحرجاولمللجريري،أصلأعثرأحدالصحيح
طرقالحديثفلهذاعلة،لهيعلمولاالحديث،طلابفضلفيحديس
هارونوأبوسعيد،أبيعنالعبدي،هارونابيعنالحديثأهليجمعها

عنم@.سكنواممن

أبيلروايةعاضدةنضرةابيعنالجريريروايةأنإلىالبيهقيوأشار



الراويضب@فيالطدنبسببابثلدلرلالناو:ملل

فيقالبذثهارون
جماعةرواههكذا":(623)الكبرى"السننإلىالمدخل1

أبيفروايةضعيفأكان@)نهارونوأبوالعبدي،هارونأبيعنالأئمةمن
لالأإسنادهفقال:2/2الملتمم@!البغيةفيالعلائيوحسنهشاهدظ،لهنضرة

عهحدثمحتمل،لينفيهالنئميطي،هوهذا،سليمانبنسعيدلأنبه.بأس

فيأسر@هإذالألبانيايضاوصححهوكيرهما،.الرازي،حاتموأبوزرعةأبو
مستندأتصحبحهفيالكلاموأسهب(280)الصحيحقهالسلسلة"

لي
بلىفلك

الواسطيهوسليمانبنسعيدأنفيالعلائيعلىصردالحاكم،إليهذهبما
النشيطي.وبىالثقة،

هذالتول:
وكائهمالأحا@يث،تصحيحفيالمتأخرينمنكثيرثيدنهو

الحديث،فعلمصحيحغيروهذاوحسب،تطتققواعدالحديثعلمجعلرا

هيللحابيفرياضيةعمليةليستوالتضعيفالتصحيحقضيةسماولا

الملكةأصحابيعرفهاوعدمأوجو@آالحديثمعتدوروقرالنمعطياتجملة

الحديط.أهلمن

دقةعلىدلتالاسنادلهذاأخرىنظرةلهكانتأحمدالإمامنف@لذا

منالمتقدمينملاحظة
تلميذهسألهحينماقالإذثنظرهموبغدالحدل@أئمة

عنمهنأ
مناللهخلقالماالإسناد:هذا

عنهارودفأبيحديثهذاشيثأ،فا

سعيد"أبي

نعرفهلاحديثهذا9فقال:(2651)حديثعقبالرمذيعلقوكذا

سيد@.أبيعنهارون،أبيحديثمنإلا

احمدالوجوابةففالأحمدالإمامجوابعلىالألبانيالعلأمةوعلق

وحينئذالواسطي،هوعدهسعيديكونأنإماأمرين:أحديحتملهذا

يكونأنو)ماسبق،كمالثقتهنظريفيلهوجهلامماإياهإسنادهفيفتوهيمه

عنى
الواسطي،.أئهثبوتبعدلهوجهلامماوهذاالضعيف،النثميطيائه

الالمنتخجهفيعيهوقفتتم(280)الصحيحق@الاللسلةفياثلبانيالحححةنقلهلا(



-

و@لفالائدالعللفي@لجامع

أوالواسطيهوسليمانبنسعيدبكونلشتالحديثعلةأنوالحقيقة

هيوالترمذي-أحمدالإمامانلهاتبهالتيعلته-بلالنشيطي،
اختلاط

تاريخهفيمعينابنقالسنين.بثلاثوفاتهقبلاختلطإئهبذالجريري،

4يا ولكنالجريري،منسمعتقديون@:بنعيسىقال"الدوري:رواية(40

عنهنهاني
يعنيسعيد،بنيحبى

الجرحفياحاتمأبووقال"،مختلطأئه

4لاشهوالتعديع! / 4(1):"
فهوقديماعنهكتبفمنمونه،قبلحفظهتغير

فيالشائيوقال"،الحديثحسنوهوصالح،
:(271)والمتروكون،الضحفاء"

سمعالمن
بثيفليسالاختلاطلعدنه@

ادعوبثارالدكتورحصروقدط.

فيالاختلاطقبلالجريريمنسمعواالذيئالرواةشعيبوالثيخمعروف

بنوحمادالثوري،وسفيان)شعبفوهم:(2273)داالتقريبلأتحريركتابهما

بنالوارثوعبدراشد،بنومعمرعليقيابنو)سماعيلسلمقعبنوحمادزيد،

بنووهيبزريع،بنويزيدسعيد،
الثقفي،المجيدعبدبنالوهابوعبدخالد،

عيية(بنوسفيانالسامي،الأعلىعبدبنالأعلىوعدالمفضل،بنوبشر

من
هذا

وأنالاختلاط،بحدالجريريمنسمعالعوامبنعبادأنيتضح

أخطأالجريرفي
أنفلدعلىيدلومماهارون،ابوهود)تمانضرة،أبيذكرفي

هارون:أليعنالحديثهذاروواالرواةمنجمعا

فيالبيهقيطريقهومن)66402(،جامعهفيمعمررواهفقد
@المدخل"

مهزمبنومحمد
.(2191)الطيالسيعند

لصيداويوا)0562(،لترمذيوا)942(،جهماابنعندلثورياوسفيان

3شيوخه:معجمفي 5 8(343).

الالذافيالأباسيبهسقهماالحصرهداوجدتئم(1)
2/7الثياح 5 ب@سفيان@ون4

"قال.ولكنهعيينة
@قطسلملهصررى

عنهالألصارياللهعدمحمدسررايةمن

دقطململهصروى
وابننوح،برومالمالصبحي..مليمانبنححفرروايةمن

عهالروايةصحةثاودألوقدوقدبن..!الواحدوعدالممارك..
عدمها،من

@فقال:

فسماعهأيوبثوكص(ركلعليضابنإسماعيلالجريري،عنأررامم
من

جيهلحريريا



الراويضب@لفيالطعنبسببابكورر@سناومحلل
-

.(247)ماجهابنعندعبدةبنومحمد

فيالرامهرمزيعندعاصمبنوعلي
.(22)@الفاصلالمحذث@

فيالبيهقيعدذكوانبنومحمد
العلميةط.(1741)الإيمان!شعب9

فيوالخطيب)426(،لهلأالمدخل!،وفيالرشدط.(1610)و
شرف"

.(35)@الحديثأصحاب

فيالخطبعندصالحبنوحسن
"

.(360)الراوي!لأخلاقالجاح

عبدفبنومحمدالثوري،وسفيانمهزم،بنومحمد)معمر،سبقهم:

هارونأبيعنصالح(بنوحسنفكوان،بنومحمدعاصم،بنوعلي

به.الخدري،سعيدأبيعنالعبدي،

عنهقالالحديث،متروكهذاهارونوأبو
تاريخهفيمعينبنيحيى

الدوري:رواية(3624)
ليى9:(4044)فيوقالحديثطفييصدقلا"

فيالذهبيعنهنقلهفيماشعبةوقالبئقةإ،
1"الاعتدالميزان" 73 /3

أحدثأنمنإليأحثعنقيفنضر@اقدمدالأن:(6018)
هارون،أبيعن

فيحاتمأبيابنكهنقلهفيمازيدبنحمادوفال
"

4والتعدبل،الجرح 77 / 6

فيأحمدوقالكذابأ"،العبديهارونأبوكان":(2005)
@

"العللفيالجامع

1 5 9 / بئيليى":(843)1
عنهمانقلهفيمازرعةوأبوحاتمأبروضغفهط،

فيحاتمأبيابن
"

فيالنسائيوفال2(،500)477/6@والتعديعالجرح
فيرقطنيلدااوذكرهلحديثثه،االمتروك:(47يلالمتروكون!والضعفا.ا@

.(381)@والقروكونلضعفاءال@

روايةبأنالقولأماهارون،أبيلضعفضعيف.فالإسنادهذاوعلى

نضرةابيروايةلأنمحفوظ.غيرفهذاهارون،أبيلروايةمتابعةنضرةأبي

الجريري.فيهاأخطأخطأ،

سمععباثاأنالجريري،روايةصحةفرضوعلى
الاختلاط،قبلمنه

يبينوالإتقان-الحفظفيهممنوهمالرواة-لهؤلاءالجريريمخالفةففي

مرفوعأالحديثأنعنهمحيدلاالذ@الصوابوأنالجريري،روايةشذوذ

أعلم.واللهغير،لاهارونأبيحديت



يالفالائدالعللميالحامع

المتابعاتأما
(1)

تصلحولاضعيفةفإنهاالألبانيالحلآمةساقهاالتي
أبيعنالئوري،سفيانطريقمنالحديثرويإذهارون،أبيروايةلعضد
جم@...اللهرسولبوصيةمرحبأقال:سعيد،أباأتيناإذاكناقال:مريرة،

ليسعيمأبيعد
9/2@الحلية" 52-2 5 فيللانقطاعضعيف.إسنادوهذا3

سنده
هريرة.وأبيالوريسميانبين

أبيعنحوسب،بنشهرعنسليم،أبيبنالليثطريقمنصروي
فيالخطيبعندبهسحيد،

"

فيوالذهبي)063(،"الراويلأخلاقالجامع
15/3السير"@ا ضعيف،وهوسليمأبيبنالليتيخهضعيف.إسنادوهذا.62

عنهقالإذ
فيعديابننقلهمافيمعينلنيحيى

2لأالكامل@ 3 3 /7:

"
احمدوقالضعي@الا،

في
9

2لأالعللفيالجامع 7 / هولي@9:(137)1

فيحاتمأبيابننقلهفيماأيضأوقالبذالى،،
"

2"والتحديعالجرح 4 3 /7

بنالرحمنعبدوقالعنمد،الناسحذثولكنالحديث،المضطرب:(1014)

فيحاتمأبي
دا

2@اوالتعديلالجرح 4 3 زرعةوأباأبيسمعت9:(1410)7/

أبالأسمعتأيضا:وقالالحديثإ،مضطربهوبه،يشستغللاليثيقولان:
العلمأهلعندالحجةبهتقوملاالحديث،لينسليمأبيبنليثيقول:@رعة

فيالشائيوصعفهبالحديثه،
.(511)والمتروكون!الضعفاء"

ابنثنا@دال:المحماني،الحميدعدبنيحيىطريقمنأ@حألروي

بهالخدري،سعيدابيعنالأسدي،الصثاحابنمولىخالدأبيعنالغسيل،

فيالرامهرمزيعند
فيهضعيف.أيضأوهذا.(23)"الفاصلالمحذث"

بروايةتاريخهفيمعينبنيحيىوثقهدانوهوالحماني،الحميدعبدبنيحى

بطواهرالاكتماهوالمحاعرينالمتأخري@كيرصبهرقعالديالكيرالخطأمنإن(1)
تسقطهاالتيالعللمنيعتريهافيماوتدقيئنطرعرسبعضلعضهالتقريةالأسايد

لأنيصلحقريالمتالعةطريقأنلباحثيطهرثقدوالاعلى"الاحتجبمحدص

غيروالطريقخطا،الستابعةتلكأنالممبقالحتلحديتيىنملعير@عامدأيكرن

لالأمرظاهرآالضمفكاناي@أساتوياوالطريقالمنالعةطاهركانبناوهداصحيح،
بنلك.الاحتيعشحيممااسد



الراويضب@دفيالطعنبسببالإعورأو:@ري@صلل
-

حتبلبنأحمدالإمامقال@ذالحديس،بسرقةاتهمئهاالا7(،6لاالدارمي

فيعديابنعهنقلهفيما
9

9الكامل! 6 هاهناإلىالحمانيابنجاءقد":9/

مايصدقحالعلىشيبةأبيابنجهارأيكذبوكانالناس،عليهفاجتمع

ويتلقطهاأ.الأحاثيثيسرقأثهالحمانيابننعرفزلا

المتقدمينإعلالبينواضحأالفرقيبدوالحديثهذاطرقعرضبعد

علىانفقوقدسبمالاتصحيحه،فيالمتأخرينتسرعوببنالحديث،لهذا

مختلفتين:مدرستينمنجلبلانعالمانتضعيفه

أحمدالمبجلالإماملولهما:
الجهبذالإماموثانيهما:حنبل،بن

أنعلىمنهماالجرمومذاوخريجمطالبخاريتلميذالترمذيعشىبنمحمد

ولمللمرويات،تاماستنراءصناتجحكمهوهارونأبيحديثالحديث

لذامركب،خطأإسنادوأئهالجريري،عنالعوام،بنعبادطريقعليهميخف

مناللهخلق)ماحنبل:بنأحمدالمبجلالإمامقولكان
نصأشيثأافا

الحدبث.خطأعلىالحكمفيصربحأ

3/4@لأسرافاتحفة"وانظر: 2 4(4262).

على@ختلاطهقبلعهر@ىمنفيرويهحديثايرور@لمختلطوقد@

يجعلمماخالف،وجهعلىبعد@تلاطهعنهر@ىمنويرويهوجه،

ثمالأصل،هيلأنهاالاختلاطتبلعنه@رو@منروايةإلىتطمئن@لنفس

فيجزمالأولى،الرواية@طخارجيةقىينةتأقي
بتصوبيترثلىولا@لناقد

بنإبراهيمروىمامثاله:الاختلاط،قبلالمختلطعنر@ىمنرواية

عنطهمان،
عطاء

عنعباس،ابنعنجبير،بنسعيدعنالسائب،بن

نبق@ن9@ت:النبيئ
بيننابتةئجرةرأىيصليقام@ذاكانسليمان@لته

أنت؟شيءلأفيفيقول:كذا،فتقول:ما@سمك؟لها:فيقوليديه،

فبينماغرست،غرسمنكانت@نكتبت،@لدو@كانتفلىلكذا،فتقول:

أنويطهرالمطبوع،فيهكذا(1)
يروما@ثنرهسقطا،ايإسنادير

الرثيئة.الطعةمده



@الفوائدالعللفيالجامع

@ذ@هو
ما@سمك؟لها:فقاليديه،بيننابتةشجرة@ذايصلي،يوم

قالهذا@لبيت،@لخر@قالت:أنت؟شيءلأقيقال:@لخرنوبة،قالت:

يملمونلاالجنأنالان@تعلمحتىعلى@لجنعئماللهمسلبمان:

فيالأرضةفثلتهاتعمل،و@لجنفمات،عليهافتوكاعصاهفاخذ@لغيب،
فيحولالبئواما@لنيبيعلمونكانوالو@نالجنفتبينتفسقط:سنقي

الجنفشكرتقال:كذلث،يقرؤهاعباسابنوكان"المهين@لعذ@ب

بالماءتأتيهافكانتللأرضة

الفكرط.(97612)تفسيرهفيوالطبري5(،060)البزارأخرجه:

19/2و 4 وفيالكتب،عالمط.0
"

ا/له"،والملوكالأممتاريخ

2 فيوالطبراني9،6
1-4/971والحاكم)18221(،الكبير@دا 9 و8

0 2،4

4/3الحليقهفيإنعيموأبو 24/2"@فقتاريخفيأعساكروابن0،4 1،2

فيالمقدسيوالضياء
10/2المختارمه" 92 9 )803(،و(307)وللا.3(1

فيوالذهبي
"

33البلاطاعلامسير 8 /4-33 9
طهمان،بنإبراهيمطريقمن

بهذا

فيالسيوطي
5/4المثورأالدر9 3 وابنالمنذر،ابنإلىوعزاه2

مرثويه.وابن"،النبوي)الطبفيالسنيوابنحاتم،أبي

عطاء،عنجماعةرواهقدالحديث@اوهذاالبزار:وقال
بنسعيدعن

طهمان،.بنإبراهيمإلاأسندهنعلمولاموقوفا،عباسابنعنجبير،

غريثوهويخرجاه،ولمالإسنادصحيححديثهذا"ةالحاكموقال
اللهعبدروايةمنبمرة

(2)

عنهأجدلافإنيطهمان،بنإبراهيمعنوهب،بن

سلمةرواهوقدالواحد،الحديثهذاروايةغير
بنسعيدعنكهيل،بن

."عباسابنعلىفأوقفهجر،

للرار.اللمط(1)

"دالمشدرك!.مطبوعفي(2)
حطأ.وهواقعيد



الراويضبصدفيالطعنبسببالإعددلو:ن@@ال@محلل!
=

عطاءلا.بهتفزدسعيدحديثمنغريبنعيم:إأبووقال

عنطهمان،بنإبراهيمرواهالحديثهذا
سلف،كمامرفوعابهعطاء

موتوفأ.فروياهوجريرعييةبنسفيانوخالفه

فيالمروزينصربنومحمدمه،.61)البزارفأخرجه:
"

قدرتعظيم

بنسفيانطربقمن(207)الصلاظ
عة.

4الحاكموأخرجه: 2 3 / الحميد.عبدبنجريرطريقمن2

عنوجرير(عيية،)ابنكلاهما:
عطاء

جبير،بنسعيدعنالسائب،بن

يرفعه.ولمعليهموقوفأبهعباس،ابنعن

الحاكم:قال
يخرجاط.ولمالإسنادصحيححديثهذا9

1تفسيره:فيكئيرابنقال 5 مرفوعحدياذلثفيوردوقد5:إ3

"أيضأ:وقالنظر!،صحتهوفيغريب،

أنوالأقربونكارفغرابةرفعهوفي

"قوفاصيكون

رواهعيينةبنسفبانلأنكثيرةابنقالكماأصوبوالموقوفقلت:

عن
سمعممنوهوعطاء،

جريروأماقطعيفبصورةالاختلاطقبلقديامنه

فسمع
طهمادبنو)براهيمعيينة.ابنبروايةيتقوىأتهإلاالاختلاطبعدمنه

روايتهعلىإبراهيميتابعولمالاختلاط،قبلعنهأخذأئهأحديذكرلم

أ@المرفوعة

أنهالموقوفةالروايةيرجحومما
عطاء.طريقغيرمنموقوفاروي

المباركلابنالزهد!9علىزوائدهفيالمر@زيالحسينفأخرجه:

24/2@مسق!تاريخفياعساكروابنا،ما/4والحاكم)2701(، 12-

@كلطاعهيخها.قالأئهإلاالطري،جريرابنروايةأصرربعدماهناقالا@@
الانبهعر

بنعصاء@متت:محساوالمرابخطأ،ومطا
الطبرمح@تصيرفيكماألاش@

لهالخراعانيسلماليلن@رعطاءةقالعليهتحليقهوفيالأخرى،رالروايات

لي@مناوعطاءهذا؟بعطاءجاءأينمنأثويولانكارقه،حليتهبحضوفيغرابت

فلعلهسلص،كماسلمأبيابن
ومم



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

2 1 3
موقوفابهعباس،ابنعنجبير،بنسعيدعنكهيل،بنسلمةطريقمن

عليه.

آخر.طريقمنعباسابنعلىموقوفاوروي

عالمط.91/142والفكرط.(97712)تفسيرهفيالطبريفأخرجه:

1/2له"،والملوكالأممتاريخوفيإالكتب 9 6
فيالسديطريقمن

مرةوعنعباس،ابنعنصالحأبيوعنمالك،أبيعنذكرهحديث

بهغيه@،اللهرسولأصحابمنناسوعنمسعود،ابنعنالهمداني،

موقوفا.

@،اللهرسولأصحابمنثلاثةعنرواهالسدينف@هذاوعلى

وففه.وكلهم

فيكنيرابنقال
1ةالتفسير"9 هوإتماأعلم-واللهالأثر-وهذا":535

وافقماإلامنهايصدقلاوقف،وهيالكتاب،أهلعلماءمنتئفيمما

.@يكذبولايصدقلاوالباقيالحق،خالفماإلامنهايكذبولاالحق،

7/1المهرظإتحافوانظر:إ 7 7يطلأ5

مافيه:و@خطأرولا@لمختلط،لماتخرمئال@
المسعودي،ر@ى

معاذعنليلى،أبيبنالرحلنعبدعنمرة،بنعمروعن
جبل،بن

منأياموئلاثة@عاشور@يومفصامالمدينة،قدم@لته-طرسول@نقال:

ذكره:تعالى@لثهفأنزلرمضان،شهرنرضوعزجل@لله@نئتمشهبر،كل

الذجمتثوعلىبلغ:حتىالقيام،عليحمبهبافواألذيىحايقا

شاءمنفكانمنكينكاطعامفذيةيطيقونص
ولطعملنطرشاءومنصام،

وثبتالمقيم،على@لصحيحالصيام@وجب@تدنه@إنثنممسكينا،

وهو.الرحمن-عدلنإسماعيلالدي-(1)
بهم،صدوق"

لمأ.63)النقرسه@

1الظر.ضعيف،ملئأملىصصالحألولاثادةويقالبافامومو@2@
الكماال@تهدب

3 2 6 / 1(625)
محقفهحانجةمع



الراويضبحدفهالطحنبسبباجكددللال@هناومحلل
=

منكمثهد@من:@@ثه@نانزل@لصوم،يستطيعلاالذيللكبيرالإطعام

1القرة.1مفر،عكأؤبصخاصصانومنفتيصشهالثنهر إلى@خر8،6

لآبةا

هارون.بنيزيدطريقمن(507)داودأبوأخرجه:

2ويلا(2243)تفسيرهفيالطبرفيوأخرجه: 3/1والفكرط.(24 6 1

بكير.لنيون@طريقمنالكتبعالم.@

2/2الحاكموأخرجه: 7 4
القاسم.بنهاسمالنضرأبيطريقس

4/2البيهقيئوأخرجه: 0 0

علي.ب@عاصمطريقمن

بنالرحمنعبدعنوعاصم(النضر،وأبوويون@،)يزيد،أربعتهم:

اللهعد
بن

الإسناد.بهذامرفبنعمروعنالمعودي،عتة

بعلتين:معلولإسنادهذا

فيحجرابنالحافظقالعمره،تخرفياختلطالمسعوديالأولى:
سمعمنأنوصابطهموته،قبلاختلطصدوق9:(39الاالتقريبط9

منه

الاختلاطإ،فبعدببغداد
همالمسعوثيصالحديثهذاروواالذينوجميع

علومأنلاالمعرفةفيالصلاحابننقلالاختلاط،بعدعنهروىممن

4الحديا: 9 معينبنيحيىعنبتحقيقي6
منسمعالمنقال:أته

سمعومنالسماع،صحيحفهوجعفرأبيزمانفيالمسعوثي
أياممنه

لئيسماعهفليسالمهدي
عاصمسماعقال:إأتهأحمدالإمامعنونقلط،

فتعقبهاختلط!مابعدالمسعوديمنوهؤلاءالنضروأبيعلي-ابنوهو-

فيفقالالأبناسي
2/7الفياعهالثذا" عليهاعترض":57

(2)

أتهمنها:أمور

سمعممنائنينذكرعلىاتتصر
وأبوعليبنعاصموهما:الاختلاطبعدمه

سمعوقدالقاسم،بنهاضمالنضر
ب@الرحمنعبدأيضا:الاختلاطبعدمه

الطرى.روابةلمط(1)

رحمالصحح،اسعلىأي.(2)
الحمغ.الله



-

ئدلفالا@العلل@معفيلجا@

الطيالسي،داودوأبولأعور،امحمدبنوحجاجهارون،بنويزيدمهدي،

الجعد".بنوعلي

فيالكيالابنوقال
2:"النيراتالكواكب" بنحنبلالذكر:87

أحمدعنإسحاق،
النضروأبيعلي،بنعاصمسمعةقالأنهخبلبن

اختلط،.مابعدالمسعوثيمنالقاسمبنهاثم

الاختلاطقبلعنهروىئهاعلىنصمننجدفلمبكير،لنيونىسوى

كان@)ذاالتاسعفالطبقةمنسيجدهمالرواةطبقاتفيوالناظربعدهأو

منوأشهربالطلبأعرفوهاشمأيزيدفإنوفاة،أقدمهمبكيربنيون@

سمعيزيدكادفإنايونس،
واللهالحال،بنفىيون@فيكونالاختلاطبعدنه

قدالمسعوثيلأنواضح.واختلاطهالحديثهذافيالمسعو@ي

حالفهخولف،
سيأتي.كمااخربوجهالأض@فرواهنصأوثقهومن

معاذمنيسمعلمليلى،ابيبنالرحمنعبدفانالئانية:أما@لعلة
بن

9:(3113)حديثعقبجامعهفيالنرمذيقالفقدجبل،
بنالرحمنعبد

.(2667)حديثعقبمسندهفيالبزاروقالمحافا،منيسمعلمليلىأبي

وقالعمر،،اثوكوقدمحاذ،منيسمعلمليلىأبيبنالرحمنلاعبد

سماعهحول(976)6/16لمالاالعللفيالدارقطنى
لأننظرةفيه"معاذ:من

معانأ
ماتالوفاةقديم

الحديث:عقبالبيهقيوقال"،عمواسطاعونفي
معاذيدركلمالرحلنعبدمرسل،هذا"

جبلبن

ماعلىزيادة
علىفيهاختلفقدفإنهالحديث،هذاعللمنتقدم

عنه،فرويمرةبنعمرو
معاذعنليلى،أبيبنالرحالنعبدعن

جبلبن
كما

ورويتقدم،
عه

آخرى.وجوهمن

3/4البخارفيأخرجه:إذ فيحاتمأبيوابنتعليقأ،(19)ماعق@5

أنهيعلملمدصةتقولالقاعدة(1)
علىفيحملبحدهأوالاخلاطقلالراويمنسمع

اخياطاإ.الاخلاطسعداته



الراويضبصدفيالطعنبسب@ابكل@دلةر@مشا،علل
-

3تفسيره 0 9 / 4/2والبيهقي)6461(،1 0 0

اللهعدطريقمن
نير.بن

6تفسيرهفيحاتمابيابنوأخرجه: / بنعيسىطريقمن(6321)103

يون@.

عنمرة،بنعمروعنالأعمش،عنوعيسى(نمير،)النكلاهما:

فذكره.جم@،الثبيئأصحابحدتناقال.ليلى،أبيبنالرحمنعبد

القولهذافنقول:السابقة.معاذروايةبينتههناالمبهمإنقيل:نف@

منيسمعلمليلىأبيابنأنعلىنصواالعلمأهللأنبجيد،ليس
معاذ،

صريح.بسماعأنىهناوهو

وأتقنأحفظالأعمشلأنالمسعوث@،طريقمنأرجحالطريقوهذا

الباري@افتحفيحجرابنقالالمسحوثي.منللحديث
"4/2 4 0

عقب

هذهنميرابنوطريقكثيرا،اختلافأإسنادهفيواختلف"ا(:لمالا

عليه.واختلفشعبة،عنالحديث

بنالرحمنعدطريقمن)التفسير((2لثلامنصوربنسعيدأخرجه:إذ

قال:ليلى،أبيبنالرحمنعبدعنمزة،بنعمروعنشعبة،عنزياد،
هي

الرصاصيزيادبنالرحمنعبدفإنمنكر،متن
(1)

فيه،أخطاقد

أحديوافقهولمالحديث،متنواختصرالإسناد،بهذاشعبةعنفرواه
من

محمدرواهمايهوالصوابذلد،علىالرواة
تابعه.ومنغدر،جعفرب@

مرزوق.بنعمروطريقمن(506)ثاودأبوأخرجه:فقد

لفكراط.(2247)تفسيرهفيلطبرئوا)605(،داودأبووأخرجه:

و
1 6 2 جعفر.بنمحمدطريقمنالكتبعالمط.3/

اللانليحجرابنوقالأحطا،الربماوتال@@النقق@8/4يرجاداب@فكرها@@

يرولملكهالغي،لمبددالكمالهكبفيترح@ةدوله.(4631)"اليزان
أحدله

الشقأ.ال@أصحابش



=
@للفعائد@لعلل@لجامعفي

3/1والفكرط.(2247)تفسيرهفيالطمريةوأخرجه 6 عالمط.2
الطبالسي.داودأبيطربقمنالكنب

شعبة،عنوالطيالسى(جعفر،بنومحمدمرزوق،بن)عمروثلاثتهم:

@زاللهرسولأنأصحابنا:حدثناقال:ليلى،أبيابنعنمرة،ب@عمروعن

لحا
قال:فريضة،غيرتطوعأشهبركلمقأيامثلاثةبصيامامرهمعليهمقدم

يثتذوكانقال:الصيام،يتعودوالمقوماوكانوافال:رمضان@صيائمنزلئم

الاية:هذهنزلتئتممنكينا،أطعميصنملمفكانقال:الصرم،عليهم

ننفئقسفرعلىأؤيصخاعس@انومنفليصتهالئشسكمفهددمن@

بالصياموأمرناوالمسافر،للمريضالرخصةفكانتشر،لفل!
أصحابنا،حدثناقال:مرفبنعمروإلىسدهالطبرفيساقوقدقلت:

قدالسياقوهذا
يتوهم

أصحابا(،)حدثناالقائل:هومزةبنعمروأنمه

قال"فقال:ليلى،أبيابنهوفلكقائلأنيفيدمابعدهساقالطبرفيولكت

محمد
كأنليلى،ابيابنيريدأصحابنا:حدثناعمرو:قالقولهةالمثنىبن

أصحابنا@.حدثناالقائل:ليلىأبيابن

محمد@رواية
لأنكافيةجعفربن

لأنالروايات.باقيعلىترجح

محمد
نحوأوجالسهفأكثر،عنهروىنهف@شعبة،@يالناسأوثقمنجعفربن

فيحاتمأبيابنرواهفيماالمباركابنقالفقدربيبهوكانسنقيعرينمن
@امقدمة

1/2"والتعديلالجرح سجة،حديثفيالناساختلفإذا31:9
بينهمفبماحكمغندرفكتا@

فيالحجليوقال@،
وكان":(1582)"الثقات"

لألجرحفيابنهنقلهفيماحاتمأبووقالشعبقه،حديطفيالناسأثبتمن
شعبةحديثوفيمؤدياوكانصدوقا،كان":(1223)2لما/7والتعدي@!

الأئباتاحد@:(7324)3/205"الاعتدالدميزانليالذهبيئوقالثقتأ،
شعبقا.فيسيماولاالمتقنين،

الطري.روايةلثظ(1)
1"والتعديلدالجرحفيحانمأبيابن(2) 0 3 / "القدمة:1

يمني
أئهة

يكنلم



الرابضبمدفهالطحنبسببابكحل@سناو:محلل،
=

8/9@الأشرافتحفةوانظر:ا 1لى7 3 13/2المهرةأإتحافوإ1(،4 6 7

عمر.ابنحديثمنهاشواهدوللحديث

3/4والبخارفي0(،9لكاشيبةأبيابنأخرجه:إذ 1لا5 6/3و(94 0

والفكرط.(2251)تفسيرهفيوالطبرئ4(،2يلا.
1 63 عالمط.3/

4/2والبيهقيئالكتب، 0 0

اللهعيدعنطرقمن
(1)

عننافع،عنعمر،بن

@ديةيطيقونصانذب@حكليعني:الآية-مذهنسختقال:عمر@،ابن

يمخاص@انرمنفتيصتهالثئهرمنكمشهدح@نبعدها:التيمتكينكاطعام

@خر،اسأدفنفحذيرسفرعل@أؤ

بعدالمختلطعنر@ىكانر@ررو@هالذي@لحديثومثال@

ببب@لرو@ياتتلكفضعفتالاختلاط،وقبلالاختلاط
لعدمذلك

روىما@لقوة،موطنإلىالضعفحيزمنالحديثترفعقرينةوجود

بنحماد
عنسلمة،

عطاء
قال:علي،عنزاذان،عنالسائب،بن

"يفول-لمجزالنبيئسمعت
يصبهالمجنابةمنشعؤموضعتركمن

ثمفمنعلي:قال@لتلى@امنوكذاكذابهتعالى@لثهفعل4،ما
(3)

شغريعاديت

مماا/وأحمد)3701(،شيبةأبيوابن)571(،الطيالسيأخرجه:

و
لبزاروا)995(،ماجهوابن4(،2ياودداوأبو)157(،لدارميوا1،0ا

بناللهوعبد)318(،
1أبيهمسندعلىزياداتهفيأحمد 33 فيوالطبري1،/

علي(:)مسندالاثار"تهذب"
2 76-2 عديوابن)24(،و(14)الخبر77

الطريشمسيرصالمطبرعميصرد(1)
"

"

تحريف،وهوالمكر،داراكاط.بمد"

@انظر.أثبتاه.ماوالصواب
1الكمالاتهديب 8 / 5(4192).

مخصرة.الخاريرروايةالطريلمط(2)

"@غ(3)

1الليبه@مغيابحيد.المكان@ل@بهيثاربالفتح 0 6 /1.

أحمد.روايةلفط(4)



=
@لفمالدالعلل@لجامعفي

في
9

77@االكامل فينعيموأبو7،/
1/57،1والبيهقيئ4/00،2"الحلية"

فيالأصبهانيالقاسموأبو
فيكما"والترهيبالتركيب9

/3@عليمسند"

فيالجوزيوابن93،4
فيوالضياء)262(،"الخلافأحا@يثفيالتحقيق@ا

2/7المختارقاإ 7-2/74و(451)4 حمادطريقمن(452)5
سلمة،بن

بهذا

روايته.علىحمادتوبع

فيالمظفرابنأخرجه:فقد
9

/3@عليالمسندفيكماشعبقهغرائب

93،4
فيالضياءطريقهومن

2/7المختارقا" وشعبةحمادطريقمن(453)5

عطاء،عنلمقرونين(،
به.علي،عنزانان@عن

فيالطبرانيوأخرجه:
لصغير@ا،دل@وفيالطبعتينكلتا(7034)"الأوسط@

بنالمجيدعبدحدثناقال:الصنعاني،المملمبنحريزطريقمن(96للاله

عطاءعنأبيه،عنرواد،أبيب@العزيزعبد
عنزافان،عنالسائب،بن

به.علي،

الاخر.تلوواحداماقشتهاستأتيالطرقوهذه

حمادروايةمنهوالحديثوهذا
سلمفبن

معروفمووكماعطاء،عن
فيالبخارئنقلفقداختلاطه،قبلعنهروواالذينمنوقلةاختلطعطاءأن

"

2الكبير!التاريخ 5 3 / سمعت@امافيه:قالائهالقطانيحيىعن(3000)6

أحدأ
عطاءفييقولالناسمن

ليحيى:قيلالقديم،حديثهفيشيئأالسائبلن
يقول:شعبةكانحديثيقإلانعم،قال:هو؟أصحيحوشعبةسفيانحذثما

العلماءاختلفوقدبأخرظسمعتهما
حمادسماعفي

عطاءمن
منفمنهم

قال:
سمع

اختلاطه،قبلمنه
فيالكيالابنقالفقدبعد@قالمنومنهم

حمادروايةالجمهوراستثنىوقد":(39)عق@النيراشالاالكواكب@ا
سلمةبن

اقالهأيضا،عه
لطحاواود،داوأبومحيى،بن

الكناوحمزةوي،
وذكرني

(4592)"اققرب@(1)
أحلمما.يانسأتي(2)

"@لحالنيراشهالكراكب@صققعدتصحف(3)

لالمثناةالكتفيا
لي

منا
3ال@وضع. 25-



الراويضبصفىالطعنبسب@الإعلالنا،؟ر@م@علل
-

فيعديابنمعينابنعنذلك
بنوأبو@كرالدوريوعباسالكامل9

يؤخذتغيرهقبلمنهكانالذيعطاءحديثو)نماالطحاوي:وقالخيئمة،أبي

بنوحمادالئوريم@وسفيانشعبة،وهم.سواهممنلاأربعةمن
سلمق@

فيا@مانيمحمدبنحمزةوفالزيد،بنوحماد
1 حادةيىإط9

بن
قديمسلمة

منالسماع
7/1التهذيب!لأتهذيبفيحجرابنونقل"،عطاء... 8 0

ابنعن

فيقالئهاالجارود
بنوحمادوشعبةصفيانحديث"الضعفاعه."

عهسلمة

"قال:ثهاسفيانبنيحقوبعنونقل@،جيد...
عنهروىوماحجضثقةهو

بنوحمادوشعبةسفيان
فيوقال"،قديم...سماعهؤلاءسماعسلمة

1/38الحبيراالتلخيص" تهف@صحيح،وإسناده"ة(190)2
عطاءروايةمن

بن

سمعوقدالسائب،
حمادنه

بن
فيالعقيليقالحينفي"،الاختلاطقبلسلمة

3الكبير!الضعفاء9 9 9 عنحملعوانةأبووكادليحيى:قلتعلى:قال".3/

عطاء
وكذلثمذا،هذاصيفصللاكانفقال:يختلط،أنقبلالساثببن

حماد
بن

فيالحقعبدوقال@اسلمة
فيكما"الأحكام"

عفالنيراش@الكواكب"

حمادإن:(3يا
بن

سلمة
ممع

فيحجرابنو@قلالاختلاطه،بعدمنه

مرنينالبصرةعطاءالوخلقال:أتهالدارق@يعنك@971التهذيطا@ذيط"

بنوحمادأيوبفمع
فيحجرابنوقالصحيح،،الأولىالرحلةفيسلمة

1ولالتهذيباتهذيب ريافوسمانأنكللامهممجموعلخاصفيحصل@:80

عنهوأيوبزيدبنوح@ادصزائدةصزهيرآوشعبة
فيهيتوقفعداهمومنصحيح،

حمادإلا
بن

أنهوالظاهرقولهم،فاختلفسلمة،
سمع

ايوبمعمرةمرتنمنه

وسمعالبصرةإليهمدخللماذلثبعدومرةالدارقطني،كلامإليهيومئكما
نه

أعلم(.واللهوفويه،جريرمع

عنحماد،روايةعلةظهرتهذافعلىقلت:
عطاء

وهي
أته

سمع
منه

علىذكرهالمحققأنعلىالكتاب،صفحاتوغيرهاصالتاليةالصفحةفيركذلك=

ميالصواب
2 1 وترجم9

والطرلحهوالكسالحروف،عطلالونلأتهوضبطهله،

1النلاعهأعحمدصير@يترجمته 7 9 / 16.

1ه@ررافيفي@2@.72ا@7/@ 4 6@.



@للفع@ئد@لعلل@لجامعفي

أثهالسماعهذاصفويعكرماأنإلاالاختلاط،فبل
سمع

الاختلاطبعدمنه

فيأعنيأيضأ،
هذاحديثهيتميزولمللبصرة،التايةالقدمة

من
هذا.

المنابعات.واما

فيكمالأسعبةلاكرالبفيالمظفربنمحمدفأخرجه:
/3@عليدامسند

فيوالضياء93،4
قال:مسلم،بنعفانطريقمن(534)المختارق@2/57"

حمادحدثنا
عطاءأخبرناقالا:وشعبقيسلمةبن

أنزافان:عنالسائب،بن

تفدم.كماعليا...

قالالإسناد.إلىلثبةفأضافالرواةأحدفيهوهمالطريقفهذا

فيالدارقطني
"

حمادعنعفان،الالورفعه:(365)ك@802"العلل
سلمةبن

حماد،عنعفان،عنوالمحفوظحمظه،تغيروعطاءعطاء،عنوشعبف

عطاءع@يذكرسمعتهقال:
"،شعبةفقال:الراوي،فصخفهالسائببن

منهشعبةوسمع

(3لاعقبالنيراشلأالكواكبفيإالكيالابنفنقلصحيح،

قط،شيئاالقديمحديثهفييقولأحدأأسمعدالمقال:أتهالقطانبحيىعن

عنهوشعبةسفيانوحديث

حديتمنحدينينإلا@القدي@بعني:صحبح،-

قانلا:الكيالابنفتعقبهانتهى.@زانانعنبأخرة،منهسمعهماشعبة

يذكرهما!.لمأتهنهوالحجب9

بذلتوقد"فقال:النبي،ربعبدالقيومعبدالشيخالمحققفتعقبه

عطاء،عنشعبة،سمعهمااللذينالحديثينعلىأقفأنمجهودي
زافانعن

السند،بهذاواحدأحدلأالمظفرلابنسعبةغرائ@فيفوجدت
حديثوهو

منشعرةموضعتركطمنيقول:طاللهرسولسمعتيقول:@هعليئ

لأجنابقىمنجسده
.@الثانيالحديثأجدولما(-26الشعبةغرائب

انإلااختلاطه،بعدعطاءمنشحبةسمعهالحديثهذاأنيعنيوهذا

كماخطأسعبةفذكرثبهيفرحلاهذا
الدارقطني.الحافظعنتقدم

فيالطبرانيأخرجه:مافهيالأخيرة:المنابحةأما
7فى"الأوسط" 03)

وفيالطبعتينكلتا
"

الصنعاني،المسلمبنحريزطريقمن(96للألهالصغير"،
عطاءعنأبيصعنرواد،أبيبنالعزيزعبدبنالمجيدعبدحدثناةقال

بن



الراويصبمدفيالطحنبسبباجمددلناو:ل@محلل
=

فذكره.قال:...كع،النبيئعنعليئ،عنزافان،عنالسائب،

فيالطبرانبقال
"عقبه:الصغيرأ"

بهتفردابنه،إلاالعزيزعبدعنيروهلم

عنسلمفبنحمادحديثمنوالمشهورمسلم،بنحريز
عطاء

السائبا.بن

ديحبانابنفكرهمسلم،بنحريزفيهالإسنادوهذا
2"الثقات9 1 3 /،8

فيالدارقطنيوذكره
1/3@والمختلفالمؤتلف9 فيماكولاوابن5،6

2/8الاكمالأ" ابنعبارةاقتصرتانمادتعديلأ،ولاجرحأفيهيذكرواولم6

بنإبراهيمعهروىوغير@روادأبيبنالمجيدعبدعنيرويعلى:إماكولا

راجع:المعمر!.بنمحمد
فيليسواالذينالئقاتالرواةبمعرفةالاحتفال"

4/4الكمال!تهذيب 89.

عنفضلأ
فيجاءكمافيهماتكلمقدواباهالمجيدعبدنف@هذا

تهذيب"

4/5لاالكمال 16-5 1 4/5و(0354)7 45-5 4 6(4098).

الوهذامأ:ا3)عقبالبزارقالفقدبالوقف،الحديثأعلوقد

منيجإلاالنبيعنعليئ،عنيروىنعلمهلاالحديث
بهذاالوجههذا

فيالطبريوقالالاسناثه،
:(42)عفالخبرعلي()مسدالاثارأتهذيب"

عندناخبروهذا
صحيح

الآخرينمذهعلىيكونأنيجبوقدسند@

لعلل:صحيحغيرسقبما

لهيعرتلاحبرأته@حد@ما:
@اللهرسولعنعليئ؟عنيصحمخرج

منإلا
فيهالتثبتوجبمفردعندهمبهانفردإذاوالخبرالوجه،هذا

4عطازاذانعنراويهأنو@لثانيه:
السانببنوعطاءالساب،بن

-

عندهم-
جانزفغيرحديث@عليهفاضطربأخيرأ،حفظهتغجرقدكان

بحديثهعندهمالاحتجبم

مذا(1)
لي

بناأ@ا@ا(نحعىروايةنيمقدوحاأوليميضدوحأإمااراويكودحال

ويرشفرل@لاسفلابالروايفمعروفأتقةالرال@كان
حما@رايةفدنهذاحدتا

عن
أعلمواللهتضحيف،قرينةالتفردقريةفتكونديهامتكلمعطاء

وفي(2)
وتحبةسفيانروايةصححواتقدم-وكماالأئمة-فل@نطر،الاطلاقهدا

عهصزاندةزيدلنوحماد



=

ث@لفعائد@لعلل@لجامعفي

حمادأنو@لثالثة:
بن

حتىأخيرأ،أصحابهحديئ@استنكرقدكانسلمة

حدث@.تجركهموا

اغتسلتإذايقول:كانئهاعليئعنالمعروتأنو@لرابعة:
الجنابةمن

مرتجنرأسكعلىتصبأنأجزأك
(1)

كلامه.انتهىلأ

فيالدارقطنيوقال
0"العلل9 8 حمادعنالوروي:(365)عقب32/

بن

عطاء،عنزيد،
عامر،بنالأسودقالوكذلثموقوفأ،عليئعنزافان،عن

حمادعن
(2)

فينعيمأبووقالسلمقه،بن
4/2@الحلبة" حديطهذا00:9

حماد،بهتفردعرب
القطان@سعيدبنيحيىورواهعطاء،عن

حمادع@

فيالحقعبدوقالسحوه!،
"

1/2الوسطى"الأحكام هذا":00
مرفوعأيروى

فيالقطانابنفتحفبهأكئرإ.وهوعليعن
والإيهامالوهمبيان9

"
عقب

مسندأوتارةموقوفأتارةالحديثئروىأنأعنيالأصلوهذا"ة(1019)

وبالرفعتارة،بالوقفأعقه":(1817)عقبوقالفيم@تناقضقدمرفوعأ
حمادروايةمنلكونهيعرضولمأخرى،

سلمقيبن
عطاء،عن

إنماوهو

سمع
لأ،الاختلاطبعدمنه

فيفقالحجر،ابنالحافظإسنالهوصحح
9

38الحبير"التلجص 2 / @و)سنا@9:(091)1

عطاءروايةمنفإتهصحيح
بن

سمعوقدالسائب،
حمادمه

إنقيل:لكنقبلسلمةبن

فيالصنعانيوقال"،عليئعلىوقفهالصواب
"

السلامسبل
لا

:(113)عقب

"

ليكثيرابنقالولكن
هذاعليئحديثإنالإرشاثه:لا

عطاءروايةمن
بن

ضعيفحديثإنهالنووي:وقالالحفظ،سيئوهوالسائب
(3)

القائلقلت-

الأثمةاختلافوسببالصنعاني:
عطاءأنوتضعيفه:تصحيحهفي

بن

اختلطالسائب
عنهدروايتهاختلاطهقبلعنهروىفمنعمره،اخرفي

(4)

ليالطبريأخرحهالأنرمنا(1)
2ةعل@ه)ص@دالآنار"تهدب" (42)الخبرعقب77

كحا@.وهوالأعرر،الحلىتال@دوفي

ثافةالررايةهده(2)
حمادص

عهالمحفوظ@ؤسلمفبن

النقاتعهرواهك@االرفع

1/1الخلاعة!@(3) 9 وو(3)5

(4)
المطوعلي

"
أثت.ماوالصوا@عنا



الواوىضب@دفيالطعنبسببابكلدلري@شاو:محلل
-

هذاعليئوحديثصعيفة،عهفروايتهاختلاطهبعدعنهروىومنصحيحف

وتضعيف@تصحيحهفياختلفوافلذاسعده،أوالاختلاطفبلرواههلاخنلفوا

الصوابوقيل:فيصالحاليتبينحتىوتضحيفهتصحيحهعنالوقفوالحق

@إ.عليئعلىوقفه

3-7/33الأيثرات،تحفةانظر:إ /11المهرظإتحافودا1(،0900)4

4)ما383 و1(،2
4/0المسند!أطراف9 74(06 23).

التلقين:الر@هيقبولالثالث:

فيتلق@(.يلقن)كانأوفتلقن(والقنوالقهحديثأ(القنيقال

يرويه.لماالراويضبطالحديتصحةشروطمنأنسبقفيمالينت

وسائلمنوالتلقينوتضعيفصالحدبثردأماراتمنأمارةالضبطوعدم

سيئفهوالتلقينقبلفمنضابط،غيرأوصابطهوهلالراويعنالكشف

ضابطفهوالخطأويصلحالتلفبنردومنضابط،غيرعليهومختلطالحفظ

لماحافظ
يروي.

@حبان:ابنقال

سيءكلعنيجيبكانمنومنهم
كانسواءئسأل

هذاله:قيلفإفالقن،ماينلقنأنيباليدلاحدين@غيرمنأوحدينهمنذلك

من
لاوأحزابهفهذايحم@أنيخرمنبهحذثحدلك،

بهميحتج
لأنهمث

"يعلمونلاحيثمنيكذبون

الئقةيسقطلبالتلقش-يعني:و)ثه-"القطان:ابنوقال
يتصفلمن

لقنوهصربماوصدقه،لحفظهتجربةبالمحدثذلكيفعلونكانواوقدبه،

بغداد"قدمحينبالبخاريفعلواقدكماالخطأ،

أنهيعلمأنغيرمنبهفيحدثافيءيلقنأنوهوالصنعاني:إوقال

.69ي@6-المجروحين،ا"ضلصة(1)

والايهالأالوممبيان(2)
5 8 / @ي:للخاريالبغلالمحيي@امتحانوالظر.(1496)4

عديلالنالبخاري،دممروىمنأسامي"
2-22/،ادابعدويتريخ5،2 1

رلي

3الغر@0/2ط 41.



يللفعالد@لعللفي@لجامع

@حديث@من

البماني:المعلميوقال
فيالثبخبوقعأنهوالملقنفيالقالحالنلقين9

فيذلكوببنللشيخامتحانافلكفعلإتماكاننف@يبين،ولاالكدب

يسقطإتهف@فهفلكوكئرالتلقينقبلنف@الثخوأمايضره،لمالمجلى،

حزم:ابنوقال
"

صحمن
لأثهكله،حديثهسقطمرةولوالتلقينقبلأئه

ماحفظولا@الله@ينفييتفقهلم
@مرءا@ثهن@ر@":@قالوقدسمع،

سمع
فيرممابلغهحتىحفظهحديئأمنا

(3)

الحافظ،تبليغبقبولامر@تماف@

وشمميبكذافلانحدنكالفائل:لهبقولأنهو:والنلقين
له

من
شاء

غبرمن

منيخلولافهذانعم،فيمول:مه،يسمعهأن
أحد

لدولاوجهين
من

منيكونأويسمع،لمبمايحدثفاسقأيكونأنإماضرورة:أحدهما
الغفلة

لي@لأنهةلهيلتفتلاهذاومثلالذهن،المدخولالعقلالذاهليكونبحيث

ومنالألباب،ذويمن
سماككانالنوعهذا

حرببن

(4)

شاهدبأتهأخبر

الحجاجاابنالرئي@الإمامسعبةنهذلك

الحفظ،فيالكبيرالاختلالمنينثأوالتلقين
فهوضبطهاختلومن

"الحمبدي:قالالرواينعمر@ود
فيه،لفنالذيحدبثهنركالنلقبنقبلومن

حادثاالتلقينفلكعلمإناحفظهاتقنماعنهوأخذ
بهيعرفولاحفظهفي

5الأفكار،لتوصيح 7 / 2،2
مثلهوللسيوطي

.1/339دالدريبالي

@

2"التنيهل 2 8 /1.

1للالهالالمسند"،وفيشحقيقي(1102)الالرممالق@فيالثافعيأض-. بتحقيقي،(80
1/4وأحمدالم@(،لحميديوا رأبو2(،ملأ7)لترمذيوا)232(،جهمالنوا3،6

لحيوالراحمرمزي)572(،نيواث6(،يلاحبادواسم@،ا26)يحلى
الالمحدت

2الحليف.علوملمحرلةليوالحاكميلا(،الفاصلا 6 ط.(58ولاالحلميةط0

7/13،3دالحليةافينحيموألرحرم،ابرلار
ديوالبيهقي

1/2،3النبومهلائلد@

ديالرعدوابن2،9:"دالكفايةديوالخطيب
"

والبغوي1/4،0الحلم!بيانجامع
اللهعدحليتمنكلهم(112)

صحيعالحسنالر@ذي.وقالسعود.س
سساكترحمةليالجاتالدراسدص

حربلن
ما

"التنيلالفحفي

التعليقمع
3عيه 1 9 /1-3 26.

1/1الأحكام!أصولفي@ايإحكام 32.



الراويضبمدفىالطعنبسب@الإعلدلر@الناو:علل
-

جميعفيقدي@أ-بهعرفمنوأماقديما،
يؤمنولاحدثه،يقبلفلاحدثه-

"لقنمماحفظهمايكونأن

رتبةفيفهوالتلقين.يقبلولمالصوا@،إلىففطنلقنإذافالراوي

ومنوالاتقان،الحفظرتبةفيبلالئقة
إنسيمالاالتركرتبةففييفطنلا

فلككثرمنه

أما
منحذثإذايقبلفلاينلقن،كانمن

منحدثإذاوأماحفظه،

حفظهعلىلاكتالهعلىالاعتمادلأنفيقل.المصخح-كتابه-

صو

منأنهاعلىعليهفتقراسماعممامنليستبأحاديثللراوييؤتىأن

منليستاتهايبينأقدونويسكتأحاثيثه،
ابنفيهوقعمماوهذاسحاصح

سماعهمنهيهلبدريولاعنده،مروياتعلىالراوييقفأن

حصلكماكذلك،أنهاعلىبهافيحدثمروياتصمنإتهاله:فيقاللا؟أم

اللهلدد
صالحبن

@لتلقين:قبولنسباب

بسببللراويالتلمينقبوليقع
@،البيحديطفيالتساهلأوالغفلة،

عديمالتهاونأوالظن،إحسانفيمفرطاالفطنةقليلكونهأونسيانه،او

وسوءبالملقنالظنحسنبينجامعأأووالحرص،البالاة
لمروياته،الحفظ

عنهتحرجهوعدمفيهورغبتهالكذبإلىميلهيدفعهوقد
منومنهم

فعله

عمنذلكبعدليرويه
التلقينقبولهإلىالحديثيالئرهيقودوقدلقنه

حديه.منليىبمافيحدث

الكفا"(1)

@طر؟1(3)

انظر:(4)

انطر:(5)

@ظر.1(6)

1يقاة 4 3التدبدالمحانظر.(2)9 2 6 /1.

2الحديشاعلوملينراعدا 87.

8كلالهالدبياالحافطعدوالتعلبلالحرحعوابط" / وو2

)التلف@أ.السحذني@!لسان"

إ

38المغيشاقح 6 / والمليةط.1
0 / 22 الخصير.ط.7



=
@للفالائدالعلل@لجامعدي

للملقن:@ويةحكم

أفوال:ثلاثةالملفنروابةفي

يصلحفلعلهالرواية-منمكثروهوثفيتلقنقليلةأحيانأيلقنكانمنالأول:
عدمنجهالغالبلأنالحفظ،السئالضعبفكثأنبصللاعتبار

التلقينفلك

فيإياهيلقنهممنالاطلالتلقينقبلأو"السخاوي:قال@لئاني:
علىلدلالتهمرة،ولوبذلثالتحديتإلىوبادرمتاأوإسنا@أالحديث

غيركانوقدسيمالابميلالمتصفالوثوقوسقوطتثبته،وعدممجازفته،

ظلآأفالسخاويوحذقم@اوضبطهالراويحفظلتجربةاختبارأ،يفعلهواحد

سبفهوقدأحاثبثىعامةزدتواحدةمرةولوباطلاحديثألقنمنأنيرى

حزمابنفلكإلى
كما

عه.النقلتقدم

ماقبلفيهلقنالذيحديثهمنيحفظكانالذيحدبثهتميزإفا@لثاك:

هذالزقهمنوأماحديثه،جميعرديتميزلمو)نفيصلقنماوردحفظ

طريقهمنمردودحديثفكلأصلابضبطيعرفولمالوصف،

الألفاظاختلفتو)نواحدأ،منحىينحيانوالثاكالأولأنيخفىولا

لقنمائيزإفاالملقنإنالقول:فخلاصةوالمعلمي،الحميديبهقالوبنحوه

يثبتولمالروايةواسعالراويكانو)فاسواه،بماواحئجتلقنهالذيظرح

عدمعليهالغالبلأنثحديئهيقبلفاكفعنديسيرةأحا@يثغيرلقنأته
هذايفيدأنويجبالتلقين،

فلكفيشذوذأونكارةتظهرلمحالفي

لماموافقايكونأنأي:الحديث
أعلم.واللهغيره،يرويه

موضوعةأحاديثتلقنمنيكثرقدالراويانعلىيتنبهأنويجب

الحديتمطروحأومتروكأالراويبذلثفيصير

الماذلك:فمنالرواةكذبلكشفمدعاةاشقينلمجونوقد
قعو

)التلقيأ.المحنغيىالسان1الطر(1)

3المغيشاالشح(2) 8 5 / والحلميةط1
0 / 22 الحفير.ط7

1/4الحديفعلرمتحريرانظر@(3) 2 5

هذاتثشرفيوالظر(4)
المصطلح.

3-34المرفطقا:@ 5.



الرا@يصب@دفيالح@عنبسببابك@دلريمسناومحلل
-

لقينهف@غياثبنلحفص
(1)

@بناربنموسىوغيرهماالقطانويحيىهو

يضعحفصفجعلالمكي
طلحفابنةعاثثةحدثتكفيقول:الحدبت،له

عن

بنالقاسموحدثثله:ويقرلعاثفحدئتيفيقول:وكذابكذاكايالنآعائثة

محمد،
عن

بنالقاسمفبقول.بمنله،عان@
محمد،

عن
عائة

المقصد،يعلملمممنحضرمنلبعضيدهمدحفصفرغفلمابمثله..

وبينومحاها،فيهاكتبالتيألواحهفأخدنباهة،لهوليست
كذبله

موسى"

موضعهعناخرتهو)نماذكرتميماعلىاخرنوعيزادأنويجب

ثقةالملقنكانإذاوهومقبولة،يهالتلقينعمليةتكونالوعومذالأهميته.

بمنوثوقهالمتلقنوآظهر
الثقة،هذاغيرمنتلقينللمتلضيعرفولالقنه،

حيزفيجيدةالأحا@يثتلكفتكونالمتلقنة،الأحاديثعلىتظهر@كارةولم

مافلك
بعضفييقولكانفإنهصالحأبيبنلسهيلوقع

7/4الكامل!ألي.إعنعني،ر@يعةحدننيأحا@ث@: 01.

الحميدي،رواهمارو@ته:فيوقدحالتلقين،فيهحصلمامئال@

عنبمكة،زيادأبيبنيزيدحدثناقال:سفيان،حدثناقال:

الله-س@!رسولرأيتقال:عازب،بنالبراءعنليلى،أييبنالرحلنعد

به،يحدثفسمعتهالكوفةقدمةسفيانقاليدي@.رفعالصلاةافتتحإذا

يعوثلالا@اثمفيه:فزاد

"دقوله:منكرةلفظةمتةفيفإنكلاممنفيهماعلىالحديثهذا

لاثم

أيسفيان-قالنلك،علىالنقادالأئمةنصوقدالكو@عفييزيدئقنهايعوثه

منهأحفظيومئذبمكةوكانلقنوه،أثهملأفظننتعيينة:ابن

رأيتهيوم

"العلية.ط.في(1)
خطا.ومونهى!

3المغيشاالقح(2) 8 6 / 2/2والحلمية@1 7 الحضبر.@1

.(724)المسندا"(3)



@الف@الد@لعللفيالجامع

"حفظهساءأوحفظه،تغيزقدإتهلي:وقالوابالكوفض

فييزيديغثطأنإلىسفيان@وف@بفعي:اثوقال
الحديث،هذا

الدارمي:وقالفتلقنمهالحرفهذالفنكأنهيقول:
قوليحققومما9

معاويةبنوزهيرالئوريسفيانأنالكلمة-هذهلقنوهئهماعيية-بنسفيان

سمعمنبهاجاءإنمابها،يجيئوالمالعلمأهلمنوغيرهموهشيما
منه

يعد@لمثمعمره:إاخرفييزيدلفندا@)ئماالدارقطني:وقال"بأخرة

يرويزيادأبيبنيزيدوكانحبان:اابنوقال"احتلطقدوكادفتلقحه،

يث@اللهرسولرايتقال:عازب،بنالبراءعنليلى،أبيبنالرحمنعبدعن

الحدياهذافروىعمر@فيالكوفةقدمثميديه،رفعالصلاةافتتحإذا

9فلقنوه:

الرفعإلىالعودتركالذكرالخطب:وقال"فتلقنيعد،،لمثم

يرويزيادأبيبنيزيدفكانالبي-@ععنبئابتلي@
لاوقديماالحديثهذا

بمتنووصلهفتلقنه،فلكالكوفيونفلقنهحفظهوساءتغيرئميذكر@

الحديطإ

العبارة،لتلكيزيدتلفنفيدليلأضرحعنعيينةبنسفيانجلىنم

ةأيعنه-فنقل
يه:وليىثقديمأ،حديزيدأنالبرعبدابنصفيان-عن

"

حدثميعود!لائم
يه:فذكربعدئبه

9

ملحقفإذافنظرتهقال:يعوثالاثم

بين

أحمدكره@البر:عبدابن
عيينتعابنعنوالحميديحنبلبن

داود"أبووذكره

(724)ال@ندا"

7الكبرعه@السننليالهقينقله 6 /2.

ليابهقينقله
ثلا./2الكرى!السنن@

2الناإ 9 6 / الرسالة.ط.(1321)وتجلالحلسيةط1
أضواءط.(964)وعفالفكر@اط./2دالموصي@شهديالحوريابنلقله

2/4"للرصلالثصل الهجرة.ط.(37)والحلميةط.33

4/1التيه@الظر: 46.



الراويضبحدفيالطمنبسببالإعددلوي@شاو:علل
=

@عبارة:أنإلىنخلصوبهذا

ومنالكوفة،فييزيدتلقنهايعود"لاثم

وقدفقط.الإحرامتكبيرةيفيأيدرفعالكوفةأهلمذهبانالمعروف

داحديثةالملقنابنقالالبراء،حديثتضعيفإلىالعلماءمنكوكبةذهب

والنافعي،عيبنة،بنكسفيانالحفاظباتفاقضعيفحديثفهوالبراء

اللهوعبد
بنويحيىحبل،بنوأحمدالبخاري،شيخالحمبديالزبيربن

منوكيرهملبخاري،وارمي،والدامعين،
الحدبثأركانوهؤلاءلمتقدمين،ا

فبم@الإسلاموأئمة

لاثركتانجاراجعطرقهولانالحدي@تخريحميوللتوصعه@،ك@7المنير"البلر"(1)

1المقهاء".اخلاتفيالحليتعلل 22-1 24.



@الفعالد@لعللفي@لجامعى

@@!@!
@

@

أ@ل@و@ةمن@إلمب@ثيقهالثاتجريحه@لمختلفحكمأ
@رعان:المبحثهذافي

النقادأقوالاختلاتالأول:
الواحد.الراويفي

الواحد.الراويفيالواحدالاقدقولاختلاف@لثاني:

النقادأقواللاختلافكثيرةأسبابهناكالأول:@لفرع
كأنالراوي،في

عليهيطلعولاذلث،بسببفيجرحهالراويفيجارحعلىبعضهميظلع

متثددأوالتعديلالجرحائمةمنبعضيكونوقدالاخر،
(1)

فيجرحالجرحفي
لسقو@موجباسببأغيرهيعدهلامماسببلأدنىبالضع@.ويصفهالراوي

الجرحأئمةمنالعالمفيضعفجارحعلىبعضهميطلعقدأوروايتص
تزولأوفلكمنالراوييتوبثمالجارح،الأمرلسببالراويهذاوالتعدير

فلثيعلمولاالراوي،ضقفبسببهاالتيالعلة
غيره.عليهويظلعالمجزح

ومنالرواةفيوالتعديعالتجريحاختلاففيسبجافلثفيكون
ذلك

المخالفة
تبديعهمأوبعضأ،بعضهمالناستكفيرأوحتئهاف@العقائد،في

العيددقيقابنفلكذكركمابهيتدينوندينأاعتقدوهاعص@ةوأوجبت

هؤلاء@اواختلاففقال:النقاداختلافأسبابالمنذريبينوقد
عندهشهدإذاالحاكمفإنالاجتهاد،يقتضجهفلككلالفقهاء،كاختلاف

بجرح

أرادإذاالمحدثوكذلثلا؟أممؤثراالقدرفلدأنفياجتهدشخص،

دالموق@هاصظر:(1)
"

2ه:والتكملالرفعو"8،3 وو1/2حجر"لابنالنكتو"8،2

2و 67
0

تجحممي
04الأماياطؤو"السا@قةالمصاثر(2) 2/5المحدثينااحتلا@ولأسب5،9 42.

2اخ،؟قترلالا(3) 91.



الهواةمنوتجريحهتوتيقهفيالمختلفحكمي@شاو:مللإ
-

لا؟اممؤثزهوهلاجتهد@يهجرح،فيهإليهونقلشخصبحديطالاحتجج

اشتراطوفيوعدممعالجرحتفسيرفيجرحا،يكونفيماعندهالكلامويجري

كماذل@،فيالعدد
يجري

مخبراالجارحيكونآدلي@فرقولاالفقيه،عند

لهناقلااومافهةللمحدثبذلك
@أعلم@واللهبطريقة،غيرهعن

وتجريحتوثيقفيالنقاداختلافسبفيهيتلخصقدمناهالذيفهذا

المتقدمبنللنقادوجدذاف@فيه،المختلفالراويلحكمالآنولنتطرقالرواف

معالتعاملفيالحديثفلعلماءواحل!راوفيمختلفةاحكاثم
الأقوالتلك

مذاهب:الراوي-علىشاملجامعحكمإلىللوصول-

والائنانالواحدجرحهمنأنعلىالعلماهلاتفقالخطب:إقالا-

عددثلوعدله
الجارحأنذلكفيوالعلةأولى،بهالجرحفإنجرحهمن

منعلمتقدلهويقولالمعدلويصدقعلمهقدباطنأمرعنيخبر
حاله

المعدلو)خبارأمره،اختبارمنتعلمهلمسعلموتفردتعلمتها،ماالطاهرة

عن
أنلذلكفوجبلهأخبرفيماالجارحقولصدقينفيلاالظاهرةالعدالة

الصلاح:ابنوقال"التعديعمنأولىالجرحيكون
فياجتمعإذا"

منظهرعمابخبرالمعدللأنمقدم.فالجرحوتعدبلجرحشخص
حاله

"المعدل..علىخفيباطنعنيخبروالجارح

يكونأنالخطيبكلاموظاهرالحدي@،أمللنمتداولةالقاعدةهذه

هذاالحرح،علىالمعدلاط@حظهرفمانالمعدل.عندلي@الجارحعندما

يخلوفلاوالتعديح،الحرحتعارضإذافقال:إالامديعنهأجابالاحتحال

الجارحفقولعينم@نف@يعينصلمأوابعينقدالجارحيكونأنإما

علىالشهادةلامتناعنفاهولاالمعدليعرفهلمماعلىلاطلاعهمقدمايكون

أنإمايخلرظرفلانا،قتلوتدرأيتهتقديرأ:يقولبأنالسببعين@)نالنفي

الجارحفقولالأولكاننف@لنفيه،يتعرضأوفلدلنفيالمعدليتعرضلا

3الشذريابج@ا@@
0

1الالكفايق@:(2)@ 05-1 06.

2الحليف.علمأنلاسرمة"(3) 2 شحقيقي.1



-

@لف@ائديالعللفيالجامع

حياقتلهالمذعىفلانأرأيتقال:بأنلنفيهتعرضو)نسبق،لمامقدمأيكون

ترجيحويصحينعارضان،فهاهافلك،بعد
العدد،بكئرةالاخرعلىأحدهما

ممافلكغيرإلىالبصبرة@زيادةوالتحفظالورعوشدة
إحدىبهترجح

الأخرىأعلىالروايتين

المعروفينئمةا،منالمعدلونكانإفاالجرح:علىمقدمالتحديح-2

معيتنافىالقولهذاإنقيل:فإنالجارح،قولعلىقولهمفيقدمالثأنبهذا

الصلاح:ابنقول
أولى.التعديلقيل:فقداكثرالمعدلي@عددكانفإن"

"أعلمواللهذكرنا@لماأولىالجرحانالجمهور:عليهوالذيوالصحيح

نف@لاخر،ااحدهمايفسرالقولانائمادالقولين،بينتعارضلافنقول.

توثيقعلىغالبهم-الكبار-رأيتفإفاالثاني،القولقيدهمطلق،الأولالقول

مقيدالجمهورقوللأنةخالمهمبمنعبرةفلانضحيفهعلىومخالفوهمما،راو

أعلم.واللهالصلاح،ابنقولينافيهلاالمعروفينالأئمةمنالمحذلينبكون
إذافمنها:المباحث،بعضالجرحعلىتقديمبمبحثويلتحق

علىالمجروحوكانببدعة،معروفأكانبأنالحق،عنزائغأالجارحكان

علىالجمهوروكانوغيرها،ناصبيأ@رافضيايكوناكأنالبدعةتلكنقيض

الجارحكانإنومنهاالجرح.علىمقدمأفيكونأحدهماتوثيق
نف@الأقران،منوالمجروح

جرح
علىتهجمولافتأنالآخر،أحدهما

بمافاعمليوثقونه،وجدتهمفإنالنقاد،بقيةكلامتراجعحتىتضعيفه

مخالفهم.إلىتنظرولااجمعوا،

بنيحيىالجارحيكونكأنحثضيهالجارحكانإذاايضابهويلتحق

المتوسطن،منمخالفوهموكانوأمثالهم،الرازيحاتمأباأوالقطان،سعيد
عرفتهبماأقربالئانيالفريقفقولزرعة.وابووالبخارياحمديخالفهمكأن

الأول.الفريقحالمن

.2/87الأحكالأصوللي(الإحكام(1)

2الحديتعلمأنلاالمعرفة(2) 2 1
شحقبقي.



الهواةن@وتجريحهتوديقهفيالمختلفحكميم@ناوة@لل،
-

فلاوالتعديلالجرحتعارضبنا-3
يترجح

فاللمرجح،إلاأحدهما

الحرحتحارضحالةبهيعنونإنمامقدم،الجرحةقولهملاإنالسبكي:

زيادةفيهلماالجرحقدمناالترجيحجهةمنلأمرتعارضانف@والتعديل،

أماالمتعارضين،نشةهذالأنعدهماثالظناستواءهووتعارضهماالعلم،

جرحمنالطنينبأقوىالعملبلتحارض،فلاعندهماالظناستراءيقعلمإغ

تعديلأو
@

(1

عذلإفاالخطيب:إقالوالمجرحين،المعدلي@عددفيالنظر-4

عد@أأقلوجرحهرجلأجماعة
جمهورعليهالذينف@المعدلين،من

الحلماء

وهذاللعدالة،الحكمبلطالفة:وقالتأولى،بهوالعملللجرحالحكمأن

بالظاهر،العلمفيالمعدلي@يصذقونالجارحينأنمنذكرناهمالأجلخطأ،

"أمرهباطنمنتعلموهلمعلمزيادةعدناويقولون:

فيهم@لمختلف@و@ةعلى@@لحكمفي!@@

بنالعظيمعبدقالاتجهاثي،أمرهوالراويعلىالناقدحكمإنا-

المنذري:القويعبد
يقتضيهفلككلالفقهاء،كاختلافهؤلاءواختلات"

عندهشهد@ؤاالحاكمفإنالاجتهاد،
القدرذلثأنفياجتهدشخصبحرح

إليهونقلشخص،بحديثالاحتجاجأرادإفاالمحدثوكذلكلا.أممؤثر

يكونفبماعندهالكلامويجريلا،أممؤثرهوهلفيهاجتهدجرح،فيه

كمافلثفيالعدداشتراطوفيوعدمه،الجرحتفسيرفيجرحا
يجري

عند

ناقلأأومثافهقماللمحدثبذلكمخبرأالجارحيكونأنبينفرقولاالفقيه،

له
"أعلم@واللهبطريقمعغيرهعن

منكثيريخهغلطقدبابهذا9الر:عبدابنقالالأقران:كلامرد-2

ميالأعطمينقله(1)
2ا.والتحديلالحرحليراساتد@ة 38.

فيالأقوالمدهانظر(2)
بتصر@@سةوالتعديلالحرحليراساتال@

1الكمايقه)كا. 0 7

7والنحبل!الجرحفيالرسالة(3
0

@



=

ئد@للفالا@لعلللجامعفيا

وقاللأذلك..فيعليهاماتدريلاجاهلةنابتةبهوضلتالناس،

فلث،نحوأومافرة،أوعداوة،أوتحصب،منصدرإذاالجرحاللكنوي:إ

مطروثلأإلابهيؤمنولامردود،جرحفهو

العقائدلاختلافالانتاه-3
بيانتقدموقدوالمجروح،الجارحبين

ذلك.

الرجلكانزيد:ابنحمادقالشيخه،بحالأعرتالرجلبلدئ-4

عهويحدثالرجلويذكرالبلاد،منعلينايقدم
ويحسن

سألنافإفاعليه،الئناء

أعرفالرجلبلدييقول:وكانقال:يقول،مانجرعلىوجدناهبلاثه،اهل

غيرهم.علىمقدمونفهمبلدهأهلالراويجرحأوعدلفإذا"بالرجل

قولهم:-5
@ا

و)تماإطلاقه،علىلي@هذا"علىمقدمالجرح

القاعدةهذهتقوى
الرائجأنغيرمفسرأ،الجرحكانلوبهاالعملوشتوجب

بعضأوقعالأمروهذامفسرة،ليستالأقوالغالبأنالتراجمكتبفي

توافقأوالنقادبإجماعالجرحتفسيرعوضناإنناوجوابه:العلم،لطلبةاللب@

الجرح.تفسيرعنالنظرغضيمكنفحينئذالراوي،فياقوالهم
كانمنيوئقونغيرهماو@خرونوال@ائيمعينلاابنالمعلمي:فال-6

فيمالهيكونبأنمستقيمةاحدهمروايةوجدواإفاأتباعهمأوالابعينمن

إلاعنهيبلغهمولمواحد،إلاعنهيرولمو)نمثاهداومتابعيروي

واحد"حديث

أماعدالته،حيثمنالراويتنفعوالصححوالتقوىالعباثةكثرة-7

تنفحهلافإنهاوالإتقانالضبطحيثمن
العدالةحيثمنالتوثيقفإنبئميء،

آخر.أمروالاتقانالحفظحيثمنوالتوثيقأمر،

الأمثلة:سوقأوانانوقد

(1)1

1وفصلهاالحلميانجامع 5 2 /2.

1الكمابفا"(3) 06.

شامد.ص@ابه:حطأولعلهالأعل،كنا(4)

(2)"

4:"واتكميلالرمع 09.



الرواةمن@تجريحهتحيقهفيالمختلفحكمر@السنا،:محلل
-

فيلاختلافهمعليه؟الحكمفي@لنقاد@تلفحديثمثال@
@حد

اللهعبدعنمزة،بنعمروعنشعبة،روىوتعديلا:تجريحارو@ته
بن

بئاللهرسولكانفقال:ورجلان،أناعليئعلىأتيتقال:سلمة،

يحجزهولااللحم،معناويأكلالقران،فيقرأيخرفيثمحاجته،يقضي

الجنابةلي@2شيالقرآنمنيحجبه-قال:وربما-

فيعبيدوأبو)101(،الطيالسيأخرجه:
6(،1/2)القران!فضائل"

83واحمدالفر،ط.(16)والعل@يةط.ياه(الجعدوابن / 8و1 و4
0 71

1و 0ماجهبنوا)922(،ودوأبو@ا2،4 ا/والشاكث)807(،لبزاروا3(،9

1 4 وابنالرسالة،ط.(257)والعلميةط.(261)لهالكبرى!،وفيإ4

خزيمةوابن4(،80)و(704)و(04وللا(287)يحلىوأبولكا(،الجارود

فيالمنذروابنبتحقيقي،(2ي@.
فيوالطحاوي2(،6للأاالأوسط1

"

سرح

المعاني
"1/87

ودي
3(،5ولا(538)و(537)و(536)الحلميةط.

فيوالآجري
1/1والحاكم)67(،الفرآن،أهلأخلاق" 5 2

و
0 7 / 4،1

8ومها/والبيهقي وفي9
"

(9331)والعلميةط.(12لا.لهالإيمانإ،سعب

(1033)4/451لكمال!ا@اتهذبفيوالمزي)372(،والبغويلرشد،اط.

الإسناد.بهذاشعبةعنطرقمن

فيعديابرعنهنقلهفيماأحمدقال
5/2@االكامل" يرو@الم:80

أحد:

اللهعبدعنمزة،بنعمروعنشعبة،غيرالجنبيقرألا
سلمقمابن

عن

علي

الحديث.هذاعلىتوبعشعبةأنإلا

ومحتصرفطرلةوالروايئممها/أحمدررايهلمطلا(

1الالمستدركمطبرعفيالإمحادجاء(2) 5 2 / بنحفصلو@حربسالمليمانمكدا.1

عنمرفبنعمرو
4المهرةلاتحافمراحعتيرلحدسلمقا؟اللهعد 9 7 / 1 1

سرحججعمر،سوحفصحر@لنالسليمانمكذا.السندوحدتا(ما.5)

كاملأسطرأهناكأنيدلمابمه؟سبفحدثاقالوا.3،@برابنوملمسهال،

المطبوع.منسقط



-
@للفعالد@لعلل@لجامعفي

فيوالبيهقي)75(،الحميديأخرجه:فقد
ط.(110)المعرفق@"

شعمةطريقمنالوعيط.(774)والعلمية
ليلى.أبيوابنومسعر

(799)حبانابنوأخرجه:
(1)

1والدارقطني(080)و 8 / ط.11

فيوالسيهقيالرسالة،ط.(42ولاالعلمجة
العلمبةط.(114)المعرففا"

فيوالخطيبالوعي،ط.(782)و
"

الجامع
(2041)والعلميةط.(1374)لا

فيوالسمعانيالرسالة،ط.
8ةوالاستملاء"الإملاء" 0

نعبةطربقمن

شيبةأبيوابن6(،2/2)"الفرآندافضائلفيعبيدأبو

1/1وأحمد)5801(، (524)ولع@3(يحلىوأبو)707(،والبزار3،4

المعانيلاشرحفيوالطحاوي)326(،و(57ولا
"1/87

الحلميةط.وفي

فيعديوابن)145(،
@ا

5/2@االكامل 8 0

ليلى.أبيابنطريقمن

والئسائيئ"(706)والبزار)3111(،ولل@01(شيبةأبيابنوأخرجه:
1/1 4 4

الرسالة،ط.(2هول@العلميةط.(262)لهالكبرى"،وديا

فيوالطحاوي
"

المعانيشرح
"1/87

طريقمن(540)العلميةط.وفي

والأعمش.ليلىأبيابنطريقمن(146)الترمذي
فيلخطي@اوأخرجه:

"

اأوهامموضح
ط@2/6"لتفريقوالجمع

من

تغلب.بنألانعنالجعفي،اللهعبدأبيطريق

عنوأبان(لأعمش،واليلى،أبيوابنعر،وم@)شعبة،خمستهم:

السابق.بالإسنادمزةبنعمرو

تصحيحإلىالعلمأهلبعضف@بوقدالصحة،ظاهرهإسنادهذالقول:

ابابمىلأنليلى،أليابرلعلهأقول.معهسا"@خرقرح@أبردرذكروقال.(1)
ثيالإبهامأنعلىالراوي،صعفالمحتغيىعدالإبهام

هنا
لأثهيضرةلاالمرضع

المتالعفعلى@سيل

معهماا.@حرقةاسوقال(2)

التخربج.مصاثومنوالمنت)عمرقهإلىنةأبياسعدتحر@(3)



الرواةمنوتجريحهتونيقهفيالمختلفحكمر@الناومحلل
=

فيعديابننقلهفيماعيينةبنسفيانفقالتحسينه،أوالحديثهذا
الكامل9

5/2 يرولمشعبة:قالسفيان:قالشعبق@منالحديثهذاسمعت:80

منأحسنمرةبنعمرو
فيالملقنابنونقل"،الحديث...هذا

المنير!البدر"

2/5 5 4
عقصالترمذيوقال"،ماليرأسثلثمذا"قال:أثهسعبةعن

فيحبانوابنخريمةابنأخرجهوكذا"،صحيخحسنعليحديط":(14للأ
نيءعلبهبتكلماولمصحبحبهماإ،"

الحاكموفالعندهما،صحتهعلىيدلما
1 0 7 فيالحقعبدوقاليخرجاط،ولمالإسناد،صحيححديثهذا":4/

الأحكط
1/9الرسطىأم

0 2 0 اب@وصححهالتسالييث@والمحيح4

فيكماالسكن
1/37الحبير"النلخيص1 :(273)عقبالبغويوقال1(،84)5

فيحجرابنوقالصحيحإ،حسنحديثهذا"
9

الباريفتح
"1/5 3 0

عقبب

أنهوالحق@:(305)
الاستدلالفيقل:لكنللحجة،يصلحالحسنقبيلمن

تحريمعلىيدلىلامجردفعللأتهنظرةبه
عداط.ما

يه.7(:عفالبزارفقالتضعيفصإلىفذهبواآخرجمعوخالفهم

عليئعنيروىولاعليئ،عنإلااللفظبهذايروىنعلمهلاالحديثوهذا"

اللهعبدعنمزةبنعمروحديثمنإلا
بن

بنعمرووكانعلي،عنسلمقما

عنيحدثمزة
اللهعد

بن
فيبعر@فيقول:سلمة

ابنوقالوينكرحدثه

فيالمنذر
لأنإسناثه؟يثبتلاعليوحديت".(627)عقب"الأوسط9

بناللهعد
بناللهعبدسمعتقال:@رة،بنعمروفيتكلموقدبه،تفردسلمة

الاحتجاجبطلفجرحهبخبرهالناقلهوكانفإفاوننكرءلنعرتو)ناسلمة-

وقال@،أجله...منالقراعةمنالامتنعيجبلمعلي،خبرئبتولوبمع

)الموضحفيالخطيبنقلهفيماأبانطريقعقبالدارقطني
"2/4 هذا".86

اللهعبدعنمرة،بنعمروعنتغلب،بنأبانحديثمنغريبالحديث
بن

ضا.هلال-بنمعلىوهوالجعفي-اللهعبدأبوبهتفزدعلي،عنسلمة،

(1)
مذاحدبثايحي

أحاثيتهمحمليرمنكرةأخروأحاثيتالصحيحةحديتا،لعضتوجدمحناه.(2)



=

@للفعائد@لعللفي@لجامع

فيفقالالحديث،لهذاالترمذيتحسينالنووبمأالاماموتعقب
الخلاصقه@ا

فيحجرابنعهنقلهفيما
1/37الحبير!التلخيص" الترمذيخالف")مملاا(:5

الترمذيوتخصيصهعقبه:إحجرابنوقالالحديثأهذافضقفواالأكثرون

/\@ال@نمعالمفيإالخظاليوقالا،لغيرماتصحيحهيرلمأنهعلىثليلبذلك

أحمدوكان":66
يوهنوكانونحوها،الايةيقرأأنللجنبيرخصحنبلبن

اللهعبدأمرويضعفهذا،عليئحديث
بن

فيمالكقالوكذلثسلمف

نقلهفيما"حرملةسننفيإالثافحبوقالونحوها"،الآيةيقرألاإثهالجنب:

فيحجرابن
"

ثاتأالحديثهذاكانإن"ا(:لل@*1/5الحبيرلاالتلخيص

كتابداجماعفيقالئهاأيضاونقل"،الجنبعلىالقرانتحريمعلىدلالةففيه

يثتونهلاالحديثأهل@االطهور@:
"

فيعديابنونقل
"

5/2"الكامل 8،0

4/1الكما@الا@اتهذيبفيوالمزئ 5 ىالروتال.أتهشحبةعن(3301)4

اللهعبد
فيالبيهقىوقالكبر"،بعدماالحديطهداسلمةلن

عقبالمعرفقا"

الحديث،ثبوتفينجلذالافعيتوقفإثماداالشافعيئ:كلامعلىمعقبأ(110)

اللهعبدعلىمدارهلأن
وعقلهحديئهمنوأنكركبرقدوكانالكوفي،سلمةبن

شعبقه.قالهكبر،بعدماالحديثهذاروى@)ئماالنكر@بعض

الاخنلافوهذاةقلت
أنإلىظاهرهفييرجعالعلمأهلأقوالبين

قسمأ
الاخروالقسمالحديث،فصححواالإسنادظاهرعلىاعتمدوامنهم

منقالوا:وقديحأتضعيفه،إلىفذهبواالإسنادهذافيخفيةعلةعلىاطلعوا

أنوقبليعلم،لامنعلىحجةيعلم
نبينأنمنبدلاالطرفينأحدنرجح

اللهعبدحال
فيالحجليفقالفيصاختلفواقدالعلماهلأنونلثسلمة.بن

"ه@:ل@9ثقاته

تهذيبفيإالمزيونقلالكوفيين،،ثقاتمنتابحي،كوفي،
1"الكمال 5 3 / فييعدثقة،"فيه:قالأثهشيةبنيعقوبعن(3301)4

2دالحلاصفديعليهوقمتثم(1) 0 7 / صحيح،حناقرمذي:شالولفظه.(525)1
فضغمومهالأكنرودرخالفه

كدا(2)
لي

5الميراالدر1 ، 5 / يختولعه.الحديتامليكنلم@ن"قال.أتهإلا2



الههاةمنوتجريحهتحيقهفيالمختلصحكمري@شاو.ملل
=

فيعديابنوقالالصحافي،بعدالكوفةفقهاءمنالأولىالطبقة
الكامل"

"

1الكمال!تهذيبفيإالمزئوقالبط،بأسلاأتهأرجر":5/81 53 / 4

الامامعنونقلالسبيعي!،إسحاقوأبومرة،بنعمروعنهدروى:(3301)

حاتمابووفالالعالقه،أبووكنيةغيرهما،عهروىأعلملا"ةقالأتهأحمد

فيابنهنقلهفيما
"

87"والتعديعالجرح / 9ة(345)5
بىعمروعنهوروى

فيحبانابنوذكره"،المكيالزبيروأبومرة،
5/1@االثقاتدا وقال.2

فيالذهبيوقال@،يخطئ"
":(2760)الكاشف@ادا

صويلح

أما
فيالبخارئقالفقدتضعيفه،إلىذهبمن

"

5/1الكبير!التاريخ 0

فنعرتيحدثنا،اللهعبدكانمزةبنعمروعنشعبق@عنأبو@اود:ل@@ة(285)

حاتيمأبووقالحديئمه،فييتابعلاةإأيضاعنهوقالكبر"قدوكانوننكر،
نجما

فيافيعنهنقله
"

الشاتيئوقالوتنكر"،تعرف":(345)وله/"والتعديحالجرح

في
الضحفاءفياالعقيليوذكرهوئنكر"،يرت":(347)والمتروكونألضعفاءا"

2الكبير@2/ فيالجوزيوابن6،0
ي@302("والمتروكونالضعفاء@@

فيبخ@ن@تغقبلقدعنه،إسحاقأبيروايةمنأحمدالإمامنكرهماأما

فيالبخارينقلفقدذلك،
@

5/1الكبير"التاريخ أثهنميرابنعن(285)0

اللهعبدإن9قال:
بن

عنهروىالذييمرإسحاقأبوعهروىالذيسلمة

فيمعينابنوقالمرة!بنعمرو
الدوري:برواية(3753)ناريخه!9

وأبو"

اللهعبدأيضأالعالية
بن

يرويسلمة
الذيهوولي@السبيعي،إسحاقأبوعه

يروي
فيالخ@وقالمرظ،بنعمروعنه

9

11/1بغداثهتاريخ 3 ط.1

اللهعبدالعاليةأبيعنالسبيعيئإسحاقأبوروىالوقدالغرب:
بن

سلمة

فزعمالهمداني،
وقالمرة،بنعمروعنهروىالذيأتهحنبلبنأحمد

معين،بنيحىوكاناخر،رجلهوبلبه،لي@نمير:بناللهعبدبنمحمد

رجعثمحبل،بنأحمدقولئلقال
عنها.

فيالعلمأهلاقوالبعضفهذهقلت:
منئلانةاتفقوقدالراويهذا

ثافيهيدكرولمك@(65)لالتقرسهفيحجراسوثكره(1)



-

@الفعالد@لعللفي@لجامع

وتنكراتعرت"ةعلىوالتسائيحاتموأبوالبخاريوهم:العلمأهلأكابر

ليسجرحهالذيالمجروحالراويعلىنيطلقهاالعبارةوهذه

ماآحاثيئهتتقلبو)ثسابالدي@،
وافقفماومخالف،للئقاتموافقبين

فيداخلفهوفيهخالفهموماتعرش@،فيإداخلفهوفيهالثقات
تنكرإ،"

أعلم.واللهعليصالحكمفيالتوقفهويلزمماوأقل

7/7"الأشراف@اتحفةوانظر: 1للا8 11/4"المهرةإتحاتو"1(،80 9 6

يصح.ولاالطريقهذاغيرمنروي

1/1أحمدفأخرجه: فيالمقدسيوالضياء)563(،يعلىوأبر1،0
2/2المختارة!9 4 4/2الكما@هلأتهذيطفيوالمزي2(،16)4 من(3027)7

عائذطريق
الئسمط،بنعامرقال:جيب@بن

قال:الغريف،أبيعن

يديهوغسلثلاثأ،وجههوغسلثلاثا،واستنثقفمضمضبرضوءعلبأتي

نلاثا،ثلاثاوفواعيه
رأيثهكذاةقالنمرجليمماغسلثمبرأسميمسح3

بجنبلي@لمنالمداقال:ثمالقرآن،منشيئأقرأئمتوضأ،عح@اللهرسول

ابت@ولافلا،نأما@لجنب

أئهظاهرهإسنادوهذا
بنوعامرصدوقفعائذحسن،

مطال@

اللهعبيداسمهالغريفوأبوئقة
هذاأنإلاصدوقوهوخليفةبن

عائذأخالفلقدضعيفالإسناد
نه.وأوثقأكثرهممن

ئمريك.طريقمن(1092)شيبةأبيابنأخرجه:فقد

1/1الدارقطنيوأخرجه: 1 طريقمنالرسالةط.(425)والعلميةط.7

هارون.بنيزيد

8البيهقيئوأخرجه: 9 / 1
بنالحسنطريقمن

بحلى.أ@صروايةأحصدروابةلمظ
(3117)التقرسه"

.(4286)@التقرسه

واشا.فلاالجنب@ناما

3لا@ايقريبا(3) 09).



الرواةمنوتجريحهتوديقهفيالمختلفحكمر@النر-@لل
=

فيالمنذرابنوأخرجه:
1/9والبيهقيئ)916(،@لأوسطا" 0

طريقمن

خالد
الده.عبدبن

فيالخطيبوأخرجه:
"

9/4بغداثاتاريخ 7 وفي2
/11الغربط.

1 4 7
الأشعث.أبيبننصيرطريقمن

عنونصير(لد،وخالحسن،واويزيد،)شريك،خمستهم:
عا

بنمر
فط.ل@ا

1للاالرزاقعبدوأخرجه: فيالمنذروابن0(،3
من(620)"لأوسطا"

الن@عبيعامرطريق
كئاقال:الغريف،أبيعنوالعبي(السمط،بن)عامركلاهما:

مع

أمأحدثابولأأدريمافواللهالرحبفأقصىإلىفخرجالرحبة،فيعليئ
منبكوفيفدعاجاءثتمغاسطأ،

قرأثتمإله،قبضهماثئمكفيه،فغسلماء،

3القر@ن،منحدرآ
نف@جنابئ@أحدكميصبلمماالقراناقرؤواقال:

واحدأ.حرفأولافلاجنابةاصابته

@فقال:وقفهالدارقطنيرجحولد
.@عليئعنصحيحوهو

ةالصحيحةهيالجمعفروايةالحق،هوالدارفطنيرجحهوماتلت:

حصوللأنالخطأةعلىتواردهمالباحثن@نفيتستبعدالعددكثرةلأن

منحصولهمنأقربالواحدمنالوهم
قدالواحدهذاكانإفاسيمالاالحدد

منينزللمفعائذكذلك،هاهناوالحالأحيانأ،حديثهفييخطئاتهعرت

اعترنه.لأخطاءإلاصدوقإلىالثقة

11/6المهرةأإتحاف"وانظر: 8 م@1(.6له6

النقادبعضترىئكف@@لر@هي:في@لناقدقول@ختلاف@لثاني:@لفرع

منأشهرومنأخرى،تارةبالثقةويصفهأخرى،ويقويهتارة،الراوييضقف

معينبنيحيىوالمعدلينالمجرحينإمامذلكعنهنقل
فيأقوالهاختلفتفقد

بنيحيىعنالنقلاختلاتسببفيالزركئيقالكئيرأ،اختلافأالرواة

النديا،لكامرتال.أتهالرزاق-عدممصراوياللبري-أوماميكودصربمايا(

بن@اصوصوابه.
السهه.دكامرالمنذر:ابنعدوحاءاعلم.واللهالممطأ،



-

ال@لفعائد@لعلل@لجامعفي

معين.
سألهوقد"

منواحدغيرالرحالعن
تراؤهاختلفتثمومنالحفا@،

لهموصارتالفقهاء،اجتهاداتاختلفتكماالرجالبعضفيوعاراته

الرجا@هفيمعينابناجتهدكماالمسائلفيفاجتهدواوالوحو@الأقوال

علىيخطرقدلأنهلأوهذالأ:المدخلفياالإسماعيليبكرأبوالحافظقال

منالرجلعنالمسؤولقلب
فيخرجقلبه،ينكرهماوقتأالحديثفيحاله

@خر،وقتفييخالفهمالهويخطرقلبه،فيالتيالنكرةحسبعلىجوابه

ولكنهإحالة،ولادتناقضذلكولي@قال:منه.الوقتفييعرفهعمافيجي@

وقال"غيرهفيوالاخروقتفيأحدهماعرضمحتلفينحالي@عنصدر

فسمعشيخارحلتهفيلقيإذامحينابنكان"ةالمحلمي
يردأومجلسامنه

فس@عشيخبغداد
عنسئلثممستقيمفالأحاديثتلكفرأىمجلسا،منه

بأحاثيثمعينابناستقبلدجالأاليخيكونأنيتفقوقدوثقه،الثيخ

"فلكبحديخلطأوفلكقبلخلطقدويكونصحيحة،

والابذلك،لاشتهارهبهمثلتو)نماالحالة،بهذهينفردلممعينوابن

لعصفكرحبانوابناخر،موضعفيووثقهمالرواةبعضضعفالساليفإن

بهاينفردلمالحالةهذهفإذنالمجروحينفيأيضاوذكرهمالثقات،الرواة

معين.بنيحيى

عىالمنوي@حوابالطر.
أسئلة

.89والتعديلا.الجرحلي

@9والتحديلاالجرحفيأمئةصالننويدجمابالطر.

.1/67"اتسكيل@

فيالرجلذكرأعيدلك-جادصالناكتر
فيذكره@كلاثةالاشه@

"

عيبوتدكابأ،فلثفيالمعاصرينالاحثينلعضحمعخىحد@أ،المحروحيى"-

لا-النكي،:لالصارميرالهاديعدابرالحامظقالالصغ،هداجانابنعلى

الذيموإنهوتالالالضحفاعهكتابليمليمانبرحفصجادابنذكرناما@
له.يقال

قالهالذيوهدا@اود،أبيلنحعص
صحيح

ن"ب...تكلا
صح

عنه

-

سع
بينأتاقضاتاقضفقدائقا"كتبفيثاودأبيلنحمصنكرانههنا-

يروالوهمالتاقضهنامنللهوقعوقدفاحنأ،وهماووممظامرأخطاوأحطا

فيالثاخ@الحلطعلطأنهالصححبنعمروألوالنيخفكروقدكنيرفمراصع
أخذلاولوتصرفمي

طبقتين-ميالواحدالرجلدكرهشوتاقض-يخهأخطاماثكرفي



الههاةمن@تجريحهتحيقهفيالمختلفحكمناور@ملل
=

ماعنرالديننورالدكتوربينوقد
فيعملهالعلمطالبعلىيجب

هكذا

هذاعلىدوبناءفقال:حال
ف@ذاالعالم..عنالمنقولينالحكمينبينالجمعيقدم

صالروايةقوةسحسصالنرجيحدوريأنيالتعارضنحنم
عنهنقلالذيلإماما

تفسيرهعدمأوالجرحتفسيروبحسبالواحد،الراويفيواقعديحالجرح

اجتهادطشعيرالعالمصرح@ربما

وكا@دالنقاشاكا@الكتابي@فيالرجلدكربينوجمعهرجيى،كونهمترهسأ-

الخطاسالطاللإيهام-واالومممنفلكونحو@المجروحيى!

الصاحعليافيوصفهاثواسةالهاش@يسحدىللدقورأننافكرهيحسنسما(1)

مده@راسةمعفيهمالسختلفالروأةفيالنقادأقرالاختلا@عنوالها.ابالنفية

يننيالتيللخطراتعنواناالحيععلياليئثكروقدمعينا،ابنعندالطاهرة

معبنابنأقوالبينللجسعاتاعها
الظر:الذكر.المةاللراسةعننقلاالمحتلفة

1
.59الأحاديث@.عللبيانفيالمحذني@جهرد

2والقحيل،الجرحلاعول(2) 08-2 09.



-

@لف@ائد@لعللفي@لجامع

ل@ا@إيي-

عفئالإسناد+-لأأن@ل@من+6
التفرد

@للغة:في@لتفرد

)تفرث@.بحرفينالمزيدالثلاثيالفعلمنمأخوذ

لائتفرثأوحدهكانالرجل:وفردانفر@والرأي:لأمربافرديقال:

اشتتد.برأيه:وفزدمعة.ثاني

فارسابنأشاروقذ
(1)

أنإلى
الأصلهذاواشتقاقاتتراكي@جميع

وحدة.علىيدلصحيحأصلوالدالوالراءالفاء"قال:إذالوحدة.علىتدل

لماالمنفرد...الوروالفرد:والفاردالوتر،وفوالفردةفلكمن

الاصطلا@:في

الميالثيحفصأبوعرفه
(3)

بروايتهانفردمافهو:المفردأما"قال:

أحمدالحسينأبوالمحتثاللغويالعلامةالإسام
القرويي،زكرياسفرسلن

مقايي@ودمححملححر"او"لمجملاامؤلفاته:امنلكي،لماالرازي،لاالمعرو@
اللغقأ،

مأ.390)ريخل.مأ،395)سةتوفي

إصطرء@
17/1اللاءاعحمير( ا/لأعحمااو@ا/.+،اوالهايةاوالالداية0،3

والالمعجمالعروسا؟تجو"العرب؟دلسانوانظر.)فرد(.مالةاللغقه
)فرث@.مادةاللحقهودمتنالرسيطه،

برع@رحمصألوئو
انحديتعلمميكراسلهالميانني،الفرسيالمجبدعند

لادماأسصاه.
يمع

علىمأ583)مةأومأ581)سنةبسكةتوفيجهلهإ،المحنت
33الثينادالحقدفيالفايراللي@تقيرجحهما 5 /6.

.5/53لأعحح!او"ك@،6/4"الثجنودالحقد@3/3العبر!"انظر:



التفردالإسنادعللأنواعمنر@سنا،:علل
=

عنالرواةسائردونسيخه،عنالثقاتبعض
الثيخإفلك

وفي
المعزفافرادبعضإدخالفييتجلىالقصوربعضالتعريفهذا

فقطالئقةانفرادعلىقصرهإذالتعريف،حقيقةفي
عنهوأجابئسيخصعن

روايةكلاافقةيخرروايةبأنبعضهم

شخصيرويأنبالتنرد:يراد"فقال:التفرد،المليجاريحمزةوعرف

"الاخرونثاركهأندونحديثأالرواةمن

لتفردجامعنهف@الأول،التعريفمنوأشملاعمالأيخرالتعريفوهذا

الناقلين.وجهابذةالفحذثي@نقادتصرفاتتدلوعليهوغير@افقة

تعيراتهمومن
قولهم:الإسنادطبقاتإحدىفيالتفردوقوععلىالدالة

إلايروىلاأوفلان،بهتفردأوفلان،حدبثمنغريبأوغريب،حديث

منإلايعرفلاحديثهذاأوفلان،عن
عنيروىنعلمهلاأؤالوجماهذا

بعيدمنالتفردإلىيومثونوقدعلبه،يتابعلاأوفلان،حديخثمنإلاشلان

كقولهم:به،مصزحينغير
أشبطبفلانوهوو"فلان@عنإلاأعلمهلا@

التعبيراتمنونحوها

دونبالثقاتالتعريفتخصيصعلىللميانثيالحاملكانولربما

تر@صقرية)ميالأيل@لسبة)المياتيه،ترجستهمصادرلعضفيوتعوشذ

المعحمانظر.المهلية
8/3الللان! 3العبر"و@5،2 الررك@و@نكت@3/

ا/"

17/3"العروستعر"9،1" 92.

ومي)ال@يانح@أسضهاومي
بلد)ميانمأيلىآوبالام،موضع)ميالج(يل@نة

4/3لألسابا@نظر.ابافوبيحان. رالمعحم8،1
صداوالمر13،5ش@8/االحلد

الاطلاع
"3/1 3 41.

فيحجرابنالحامظنسهوكنا
شراحوتابمه4،9النرمته:1

على@لثالنرهته"

1القلىفيعليشرح*مثلأ.انظر 42.

لاالها
بع

2الراوياالندربانطر(2).29جهلها.السحذت 4 9 /1.

.15ةوالمتاخريىاالتقدمينمهحبينلالموازنة

على

"2ا@جامع.2لل\ا@منال
)@أا(طا.)و)ك@41(عفللترمنيالكبيرا



-

@للفعائد@لعللفي@لحامع

عندبهااعتدادلاالضعيفروايةأنغيرهم،
منولكنوالعاضد.المتابععدم

عتدالفحدثيننجدالتنظيريةالناجة
تشخيصهم

كونبينيفرقونلاالتفردلحالة

بهتفرديقولون:كماالزهري،بهتمردمثلا:فيقولونضعيفا،أوثقةالمتفرد

اوب@أبيابن

والمعنىاللغويالمعنىبينالواضحالترابطيظهرالمعنىوبهذا

فييدورانإنهماإذلاصطلاحي،ا
والوحدان.التفردحلقة

التفرد:كشفطريقة

اعتبارذلكإلىوالسبيلالنقاذ،الجهالذةمابحديثالراويتفرديكشف

طبقةكلفيوهذاتفرد،منما@يهاليظهرةببعضبعضهاوعرضالروايات،

عنوالتفتيشالجثبكثرةإلايتحققلافلككانولماالإسنا@طبقاتمن

عندللاعتباركانالرجال،وصد@رالكنببطونفيوالروايات،الأسانيد

الحديثرواةحاليتبيننجالاعنبارالقصوى،وضرصرتهالبالغةأهميتهالمحدثين

خلافادفبقفجذعملبةفهيبعرفون@لاما@روايةوالإغرابالتفردحيثم@

عنصرضينالأحاديطبتخريجالمحاصرينمنكثيربهيقوملما
الجانبهذا

التخريجعابةهوالدي

سعلةلي@والتفرد
كاشفولكنهأحواله،كلفي

إلىمرشدالعلةعن

الحنلي:رجبابنالحافطيقولهذاوفيوجودها،
الحفاظأكثروأما"

الئفاتبرولنمند@واحد-بهتفردإفاانحديخط@يبقولونفإتهمالمتفدمين

ممنيكؤنانإلااللهمفيه،علةفلكويجعلونعليه.يتابعلاإثهخلافه:

بنبسماعيلفر(1)
الهعد

افهعبدس
عبدأئوالأصبحي،مالدبنأويربن

الصدليأوش@أبي
"

أخطاصدوت
حثظه،صأحديثلي

2للأسنةتوفي ه@2

(5227).

2الكسالادتهذبنظر. 3 9 /02 /01البلاطأعلاموس@ير)254(،4
3 (460)لتؤيب@ا@ا،!يع@@ش@لكااو@9،5

مىيرشالاتودا73"والمتاخرينالتتحمينبينالمرازنة"اسظر:(2)
1ديف:لأحاا

3 91-



التفردابسنادعللأنواعمنلل@شاو:محلل
=

بعضبستنكرونوربماونحو@كالزهريوحدثهعدالتهواشتهرتحفظه،كثر

عدهمولب@خاص،نقدحديخثكلفيولهمأيضأ،الكبارالثقاتتفردات

يضبطهإصابطلذلك

منبتفردمخصوصفلثأنعلقلأ،فلكويجعلون9قرله:ومعنى
لا

هوفتفرده1،0حفظه.كنرممنبكؤنأنإلاقوله:إبقرينةتفرور،يحتمل

مظنةهوإذخطؤه،
وجودعلىدالفانفرادهالأوهام،ودخولالضبطعدم

غيروجدناوقذما،مرضوجودعلىدالةالحفىأنكماحديثه،فيماخلل

منواحد
النقاد

د@ذام@لم:الإمامقالفقذيضر،لافلانتمردبأنصرح

يرويهحديتاتسعينمننحووللزهريقال:الزهري،غيرأحذيرويهلاالحرف

جياثمابأسانيدأحديخهيثاركهلاجم@الثيئعن

حجر:ابنالحافظوقال
"

منوكم
اخر،ثقةفيهثاركهلنمبماتفردثقة

الانفراد"يصرهلمحافظاالمقةكانو)فا

يضرطلابالحديثالئقةوانفراد":(4)الزيلعيوقال

كلفييضرلاالراويتفردآنمنقنل-منأصلناهماعلىوتأسيسأ

اليماني:المعلميقالما@أمرعلىالناقديبهولكئهحال،
الغرانبوكئرة"

حالين:أحدفيالراويتضرإئما

جيدة.بأسانبدنفاتشيوخعنمنكرةغرابتهامعتكونأنالأولى:

الطبابكثرةمعروفكيرغرابهكثرةمعيكؤنأن@لثانية:

(3)

(5)

وعترط.352/1@الترمنيعلل@شرح
5 8 2 / ممام.ط.2

"

ا(.كا7)عقبمسلما5/28صجح

1

1الاربتح 5 / .(2328)عقب5

صمنالزيلحي،ئحتدبنيرس@لناللهنجدئحندألوانحديتعالمالمقيما،
ةلمات

إلرايةألص@
الكناسه،أحا@يتتحريحوإالهدايتهأحاثيتتحريجفي

نولحي
سنة

و2/03،1الكامنقه@اللحرا@طر.
4/4"لأعلاما1 71.

1/1الاتكيلا@6@.1/74الرابئالهصب 04.



-

يللف@الد@لعللالحامعفي

وتمتع
منالجانبهذا

تتغيديمونفنراهمالنقا@باهتمامالحديثيالنقد
كتابمنها:المصنفات،نلكاجلمنوأفردواوتقريرها،الحالةهذه

)التفرث@
(1)

وو@داأبيللإمام
لأفراثاواالغرائب9

(2)

لمفاريد@او"للدارقطني،
د@ه

معجميهفيالطبرانيالإماموعنييعلى،لأبي
بذكرالصغير!و""لأوسطا"

والعقيليمند@فيالبزاروكذا@عللأفراد،ا
(4)

دي
ليىوفوضعفاله.

"فهوالهيق،بالعلم

ماوكثيرأالحفظ،فيالبحلاتساعيحتاج
الحافظيدعي

المتابععلىغيرهويطلععلمه،بحسبالتفرد
@

الروايات،لردضابطايصلحلاذاتهبحدالتفردنف@الأحوالكلوفي

جميععلىيحكملاالضعيفتفردحالفيحتى
بلالمطلق،بالردبهتفردما

عدموالمرجحاتبالقرائنيعلمونماأحياناأفرادهمنبستخرجونالنقادإن
إمامروايةهذاعلىمئالوحيزالانتقاء،بعمليةنسميهماوهوفيه،خطثه

عنهروىإذأوس؟أبيبنإسماعيلشيخهعنالخاريالإمامالمحدئس

ولاابنالحافظقالحديثه،صحيحمنوهمابهما،تفردحديئين

حديثينسوىبهتفردمماالبخاريلهأخرج
@ا

علىيقبللاالثقةتفردفكذلكمطلقأ،يردلاالضعيفتفردأنومثلما

علىموقوفوالردالقبول@ائمارجب،ابنكلامفيسبقكماالإطلاق

(5)

6)

فيكتيرافةينقليوالضاتاش،القرنفيمرجوثاوكانضقودفو
الأترافتحفة@

4/63ال@ثال.سلعلىانظر 6له0 .411ةالستطرفقهالرسالةوإ4(،2

ام.9لماعاملبيروتالحلميةالكتبثارليالمقدسيطاهرلابنترتيبهطبعوقد
اللهعدتحقينطغ

الأولىالطبعةالكويت،الأقصى،لارفيالجديعيوسصب@

ئحمدححفرأبوالاقدفطالحا.فو
الحجاريالمقيليحمادسموصبنعمروبن

هأ.322)شةتوفيالكبير"،الصعفاءكتابإصاحب

52النلاطاعلامليرالظرة 3 6 / 1-2 1العبراوا3،8 7 ك@الحفاظاكرةو@ت@2،/
833-483.

ا.لما/2الررفيالفكت

5الري!:@مدى 7/2الكاملاميإمقرباثالاوا@ظر7،، لاعتالااودميزار7،4
5 5 7 محمدعنالثوريرواية(7574)3/

هناك.قولهوانظرالسات،بن



التفردابسنادعللعأتمنرالسناوعلل
-

انحديختأصحابسمغتإفا9أحمد:الإمامقالوالمرجحات.القرائن

فيحديخثدخلأوخطأ،أنهفاعلمفاتدة،أوغريبحديثهذايقولرن:

خطأأؤحديخت،
من

روىقذكانو)نإما@لهلب@حديثأوالمحذلص

ذاف@وسفيان،شعبة
حديثاتهفاعلمشيء،لاهذايقولون:سمعتهم

صحبح
"

أكثرها"السنن9كتابفيوصعتهااتنيئوالأحا@يت"ماود:أبووقال

وهيمثاهير،
يقدرلاتمييزهاأنإلاانحدنجت،منشيئاكتبمنكلعند

لاتهف@ماهير،أتهابها:والفخرالناس،كلع!
ولؤغريب،بحديثيحتج

العلمأئمةمنوالثقاتسحيدبنويحىمالكروايةمنكان
@

ابنالحافظقولمنهاالنقاد،ممارسةفيمتعددةتطبيقبةأمئلةنجدونحن

كانو)نضحيفة،كلهاطرقهأنوالحقالتسبيح:إعلاةحديثفيحجر

وعدمفيه،الفرديةلثدةشاذأثهإلاالحسنشرطمنيقربعئابرابنحديث

0،مقبر.وجهمنوالاهدالمتابع

فيموقعهحسبالتفرد-نقسمأنويمكنا
قسمين:إلىالشد-

@لمتقحمؤللطبقاتفيتفرد@لأول:

راويهكانإنامقبولالتفردوهذاالثابعين،كباروطبقةالضحابة،كطبقة

لأسبابجدأواردأمرفهو@التابعينطبقةيخصفيماالاحترازوهذائقة-

التلاقيمنالمحذثبنتمكنمنعدثةفرصنوفرعدمفيحصرهايمكنمتعدثة

هذينفيسيمالاالبلدان،فيالتنقللصعوبةوذلكالمرويات.وتبا@ل

لعصرين.ا

4الكمافي:5(1) أنيستحقثيءيخهلي@انحديختأنالأخيرتالج@لةمنرالمرادا.2

تاتا.صجحألكونهيخثينظر

@7مكنه:أملبلىداودأبي@رمالة(2)

1رو-/2الحير!دالتلخيص(3) الترمذعهالجامعالتسبيح:صلاةفيوانظرلأ.82)9

.(482)و(481)



=

لد@للف@العلل@لجامعدي@

أنسيماولاكيفيته،عناستفهامأالناقدعثديوتدلافبهمافوقوعه

علىزيادةالأسانيدلقلةنظرأيذكر،يكادلاشيءلينهافيماالأحاديتتداخل

حفظأمتهأولىفومنأوالمشهور،الثابتيخالفلمإذافيماهذاقصرها.

عددأ.أو

فحكمهالتابعين-يخصفيمامجهولأ-أؤضعيفاالمتفردكانو)د
بين

حيزإلىالردحيزمنالحديثترفعأخرىقرائنتوجدأنإلاالردوهو

القبول.

@لمتلخرف@لطبقاتفي@لتفرد@لثاني:

فنونه،فيوالتبحرفيهالرحلةوادامواالعلملطلبالناسلطأنبعد

للمدارسالأولالغرس@كانتنفوالموقفالطلبفيمتعددةمناهجظهرت

شتاتلئمفيالعظيمجهدهالهافكانبغد،فيماتأتالنيئالحدينية

لهمفوفرتالأصيلة،مصادرهامنتلقيهاعلىوالحرصوجمعها،المرويات
انفردفإفاالمروياتطوتبا@والرواةالمشايخلقاءفرصةالمتعددةالرحلات

من
أحدالطبقاتهذه

بثيء
سيمالاالناقد،عدالريبةيوقعأمرفلكفإدأما

وسمانوشعبةومالككالزهريأصحابه،يكئرأؤحديثهيجمععمنتفردإذا

هموغبر

فسمين:إلىوعدمهالتقيبدحيثمنالأفرادفسمواالعلماءإننم

الزواةأحدعنالزاويبهينفردماوفوالمطلق:الفردالأول:

فيقيدماجهةإلىنسبيافيهالتفردكانماوفوالشبي:الفرد@لثاني:

الجهة.هذهيحددبوصف

2والمتأخرين!المتقديرسنهجفيودالموازلة77الموقظته"الظر.(1) 4

اله@علمألعالمغرفةاسطر(2)
والذكرقه\/التبصرةوالفرحبتحقيفي،

2 8 6
ك@.-036الظراو@رهةشحمقي،

1لهةالحديهعلمأللادشرفةانظر:(3)
1ةوالشراردالتقريببتحقيقي، 19-

1 2 0

2اليشاودفتح@نحقيقي، 3 9 / ظفرواالحضير،@3يه2العلمية،ط.1
2ني!لأماا 44.



التفردالإسنادعللعأنيمن@ن@@ر@علل
=

هذينبلىحقيقنهافيراجعةفإئهاأخر،أقسامألهأنمنقيلوما

فيالمقدسيطاهرابنفكرفقدبيانها،منبدلاولكنالقسمين.
مقدمة

الغرائبهأطرات1
(1)

هي:للتفردأنلاخمسة

صحبحة.وأفرادغرائبا-

الصحابي.عنالتابعينمنجماعةيرويهاأفرادأحاديث-2

شيخه.عنواحدراوفيهاألفاظبزيادةينفردأحاديث-3

فلثفرويمنهمواحدعنأوالصحابقعمنجماعةعناشتهرتمتون-4

الواحد،هذاطريقمنإلابهيعرفلاممنالصحابةمنغيرهعنالمتن

غيره.عليهينابحهولم

روايتهم.منإلاتوجدلابلدأهلبهاينفردومتونأسانيد-5

نف@لين-هووكماالنسبي-التفردإلىتعودالخمسةالأنلاوهذه

مقيدة.جاع@عامتها

و@لمتلخرين:المتقدمينعند@لتفردمدولات

منهمفكلالحديث،بغرابةمرادممفيوالمتأخرونالمتقدموناختلف

يرادالذيالمعنىلمطبةوركوباصدر@فيجاشلمااستفراكابهيريدكان

الاصطلاح.هذامثلإطلاقعند

بالحديثالراويتفردعلىتنصيصهمفيعندهمفالأصلالمتقدمون:أما

يريدونقليلةوأحيانأبه،الروايةاعلالدالمتفر@ذلكاستغرابإلىإشارتهم

وعدمقابعاتها،إعلال
دالتفرطلاقب@يريدونماوأكثرالمتابحات،بتلكلاعتدادا

إعلال،عبارةالغالبفيفهيفلان،تفردبالحديث:قالواإناتهمف@النسبي،هو

وهمإلىو)فارة
التفرد.ذلكثلحالهاحتمالعدمبل@أوالمنفرد،ذلك

فيمسلكهمعلىالغالبكانولما
الإعلالمقصدهوالقضيةهذه

عنالساقطةبالمتابعاتيعتدونلاصاروا
إليها،يلتفتونولاالاعتبار،حد

(1)53/1.



-

@للفعائد@لعللفي@لجامع

شاركهند@الجملة،فيالمقبولأوالثقةالراويذلكتفردعلىينصونفتراهم

الرواة.منالمخطئيناوالهلكىبعضالحديطلذلكروايتهفي

الإحصاءهوالتفردعلىالتنصيصفيعندهمفالأصلالمتأحروفى:أما

والأصلالمستقرئ،الباحثعلىتيسيرأالمتابعةانتفاءوبيانالغرائب،وذكر

مخالفاأوضعيفأ،المنفردكانإفاإلاعلةيكونلاالتفردانأيضأعندهم

الروايتينبينالجمعمعهايمكنلامخالفةمنمعأوثقهولمن

فقظالمتفردالزاويحالباعتبارالأفرادعلىالحكمأما
اعتارغيرمن

خلاففهووالمرجحات،للقرالن
منهج

فليىإذنالمتقدمين،النقادالأئمة
تتفاوتبلالضعيف،تفردردآوالئقة،تفردبقبولمطردحكمهناك

وفلكةالتزيهالنقديالمنهجضوءعلىوفهمهماهماتحدي@ويتمأحكامهما،

فييحدثلخللوالثوخوالأماكنالأحوالباخلاتضبطهيختلفالئقةلأن
تمكنهاثتيئالوساللتو@رلحدمأوللأحا@يث،التلقيكيفية

سمعهماضبطمن

حتىشيوخه-بعضعنكتبهمابعضفيضياعلحدوثأوشيوخه،بعضمن

النقادينكرولذا@وألزمهمآصحابهمأثبتمنكانولو
الثقاتاحاديثمن

القيم:ابنقالفقدبالقليل،لي@ماائمة-كانواولؤخى-
"

التفردةقيل

@االمتفرد..فيهخولفوتفردبه...تفردمنفبهيخالفلمتفردنوعان.

د:بالفر@لغريبعلاقة

فماواحدأ،معنىتخفيوثيقفعلاقةوالفردالغريببينأنشكلا
من

إلاالغرائبعنصدرهفيجاشمافيهوبثالحديثعلمفيصنفمصنف
فيينحصرلاوهذاكذلك،والعكسالتفرد،عنبكلامخثلهوتجده

التفردليئالروابطعمقيتبينوبهذاالنقاد،أقوالإلىيمتدو)ئماالمصفات،
مماالرغموعلىوالعرابة،

بينالاختلافنوعأدركواالمتأخرينفإنتقدم

حجر:ابنالحافظقالالمصطلحين،
الفردعلىيطلقونهماأكثرفالفرد9

لالمرح.المحدنب@ادلسان(1)

2-1/24ثاوثهأليسشالتهذيب(2) 5.



التنردالإسنادعللأنعاعمنل@سناو:محلل
=

بطلاقحيثمنوهذاالنسبي،الفردعلىيطلقونهماأكثروالغربالمطلق،

فيقولونبمرفون،فلاالمشتق،الفعلاسنعمالهمحيثمنوأماعلبهما،الاسم

نف@وبالاستقراء@فلاناغربأوفلادبهتفردوالنسبي:المطلقفي

السندأوالمن@بهويراديطلقوالغريبالسند،بهويراديطلقالتفردمصطلح

أخرىناحيةومنالتفر@مصطلحمنأعمالغرابةمصطلحفيكونكلاهما،أو

ابةالغرإنحينفيالاصطلاحيالتفردإلامنهيفهملاالتفردإطلاقفإن

لتكونأخر@بألفاظيقرنوقدالتفرد،تحتملفهيمعنى،منأكثرتحتمل

تحديثعلىيحكمماكثيراتخطتةالترمذيفتجدالحديث،علىحكحا

صحيحغريبا
"

الحديثضعفبهافيرادالكلمةهذهتفردوفدغريب@ماو@احسن

فيالترمذيصنيعوهو
فينعيموابيحامععع

الغريبفاصطلاحإفنالحليةأ"

السندطبقاتإحدىتجريدفييتفقانوالفرد
أسهلفيهذاالمتابعات-من

عندالغريبولمصطلحالإسناد.فيالرواةأحدتمرداثباتدالاحتمالات-

عندهمالأمرفليسالمتأخرونأماخطير،نقديمعنىالمحدثينمنالمتقدمين

أيعنمجردمحضإحصاليمقصدعلىمعناهايقصرونيكاثونفهمكذلك،

منعندهمهوالغرابةببيانفالاشتغالنقدي،معنى
منولي@الفن،لطاثف

ومهماتهأصوله

@لغريبت@لحديثمظك

صربحمومامنهاالغريبالحديثفيألفتخاصةكتبهاك

الصريحكبرأماوغيرهما.للدارقطنيمالالاغرائبو"والأفراد،كالغرائب

وءكيرطلأولياط)تينوالبزاروالمسندالصغير!والأوسطا9المعجمينفمئل

بيانه.سبقكما

ومن
فكتبالغرائب،منأخصفالفوائدالفوائد:كتبأيضأمظانه

وحدهم،مصنفيهاغراثتجمعالفوائد
أصلافتعنىالغراثكتبأما

بجمع

إمامعنراوبهتفرد-أيأغرب-ما
منوكثيرضهير.مكثرحافظ

هذه

)غريما.المحتشيناللسانانطر.(2).37النظر":لنزمة(1)



=

@للفالائد@لعلل@لجامعفي.

وذلكالمتفرد،فلكلطبقةالتاليةالطبقاتفيلتهرأنتلبثلاالغراثب

علىالرواةمنكثيريحرصالذيالإمامذلثطريقمنمرويةكونهابسبب

ماكلجمع
روي

فيأوجامعهابلدفيعرائبفهيالفواندبخلافعمي

الغرالبسائرغرابةعنطبقتهافيمنأخرةفغرابتهاتقدم،كماعصره

الترمذي:فقالأنلا،إلىالغريبالحديثأهلقسمالغريب:أنلا

ا-
واحدوجهمنإلايروىلاغريبأيكونحديثرب

2-
حديئه.منإلابعرتلابالحديتيحدتالأنمةمنرجل@رب

3-
إفاتصحاتمادالحديث،فيتكونبزياثةيسنغربإئماحديثورب

حفظه.علىيعتمدممنالزيادةكانت

4-
الإسنادلحاليستغرب@)تماكثيرفأوجهمنيروىحديثصرب

منهاأنلاإلىالغريبالحاكموفضل
(4)

ة

الصحبح.غرائبا-
الثيوخ.غراثب-2
المتود.غراثب-3

النقادللأئمةأحكامأالحديثعلممصنفاتفيالباحثونيجدماوكثيرأ

أوغريب(،حديث)هذامثلا:فيقالبالغرابةالأحاثيثعلىفيهايحكمون

غرابةبوجودتوحيالتيالعباراتمنوغيرهافلان(،إلافلانعنيروهالم

)غريب(.هدلسارةانظر(1)

1الرمذعهعللدضرحفيرجبابنالحالظعلق(2) 3 / 6وعترط.14-514 2 7 /2-
6 2 ر@منالايروىلاالحدبتبكودأنةإفقالالرعهداعلىمسامط.9

لااد@ال!فلكيكونأنأحدمما:نوعان.الحقيقةليوممابمنالين،صتلهنمواحد

أيضا.الحديتدلدإلالهيروى

لمالتنهنالكنكئيرفأحا@يثبهيروىشهورأالإساديكونأنالئاني.والنوع
الإشادا.بهداإلاروالةتصح

6/2الصغبر!الحلل"أدطر(3) 51-2 53.

9مما-الحديشا:علومدمعرفةا@طر:)ى 43-31واالعلصية@6 حزم.الندارط.1



التفردالإسنادعللأنواعمنر@مسناومحلل
=

الغربلأنةلالضعفالحدي@ذلكعلىالحكميلزملاوهذاالإسنا@في

الذهبي.قالوغير@الصحيحعلىينطوي
صخماعلىصاثقوالغريب"

ويكونمتنأ،أوإسنادأالراويبهانفردلمايكونوالتفرديصح،لمماوعلى

معين.01ميخعنبهتفردلما

نصالحفاظبحضنجدإنامتعجل:يقولفقدقدماهالذيهذاوبعد

المتفرد.الراويلذلكمتابعاتنجدئمما،بحديطفلانتفردعلى

احتمالات:دوهاهناقائلأ:سلامةخلفمحمدعهأحابالقولهذا

تركوها،ولكنهمالمتابعات،تلكعلىوقمواأتهمأظهرها:وهواولها-

وثانيها:العدم..حكمفيفعدوهاوهائهاوشدةلسقوطهاإليها.يلتقواولم

أو@يكتبوهالمفهمعندهمفليستبدونه،أومنهمبتعمدإمافاتتهمأثها

أومعاصريهممنعندهم،المتروكينروايةمنكونهاببأصلايسمعوها

لحاجاتالمتروكب@بعضعنأحيانأيكتبرنوالأئمةشيوخهم،طبقةمن

فيبرواياتهمينتفعلاالذيىومممنهم،كثيرعنالكتابةويتركونالنقد،

بسرقةإماعصرهمبعدافتريتأوؤجدتأنهاةوئالثهاالنقدية.الدراسات

عصرهمبعدوجدتأوتزوير،أوإدخال،أوتلقينأومتعمد،تركبأو

بسبببلتعمد،غيرمنولكنكذلك،
خطأ

فإنولهذامخطئ،روايةمن

استدراكهبكونلاأنينبغيالمتابعاتهذامئلعليهميستدركأنأرادمن

فوقفإتهمالحفظ،فيالقصورأوالتفتيشفيبالتقصيربوصفهممشعرأ

منمحصومينيكونوالمو)ننلك،
فليحلمالعلم؟بكلمحيطبنولاالخطأ

فيقويااحتمالاالتفردفلكعلىتنصبصهميجعلأنينسغيوأيضأذلك،

صلاحيتهامنيمنعهابماتعليلهاأوالمسندركة،الروايةتلكسفوط

كلفيوالقرائنالاحتمالاتكلدراسةمنبدلاوحينئذبها،للاستشهاد

.43ةلموقظقها@(1)

)القمرلأهالمحتفيندلاد(2)



=

@لفالالد@لعللفي@لجامع

للتفرد:مثال

هريرة:أبيعنأبيهعنالرحلنعبدبنالعلاءحديث@

تصوموا".فلاشعبانانتصف@ا@ذاقال:@فهاللهرسؤلأن

والدارميوأح@دشيبةأبيوابنالرزاقعبدأخرجه

بنواودداوأبو
لنساوالترمذيواحهما

لطحاوالي
وي

نعيموأبونيلطبراواحبانبنوالدينوريوالحقيليوا

منجميعهموالخطيبوالبيهقي
الطريق.هذه

لنالحلاءشلأبوهو(1)
ومم،ربساصدوقالمدني:الحرقييعقوبب@الرح@ىعند

مأ.ا38)لسةنوفي

5/2الالتقاقلأا@طر: 5الكماال@5/تهنيبوإ4،7 26-5 2 التقريب@وإمه،ا66)7
(5247).

الحرقةمولىالمدغي،الحهنييحقو@سالرحمنعدئو(2)
"

تتة.

4اسظر

0

@

5/0النققه 81-0 4/4الكال،تهذببوإ9،1 9 و@التقىلبه)5893(،2

(3)
لي

.(1119)مصنمهفىلك@.(5732)مصممه

من@2/244.ني(5)

الحافظيلا(
إلإسام،

افهعندئحئدأبوالأعلام،أحد
املهربنالمصلسالرحسعدبن

مه،ا81)سنةولدالس@رقدي،الدارستئمالتميمي
مأ.255)سنةوتولي

انطر

2 إثقاشا4
4/1الكصا@هول@هليب3،مملأ/8 8 البلاماأعلامو@سير)ا+3(،9

.(1741)و(1740)ستهفيرالحليت

.(1561)سننهفى(8).(2337)سهفي(7)

.(738)حامحهفي(9)

2لاالكرى!الالننفي(01) الرسالة.5(2923)والعلمية@(91
(11)

2/8الانر!ساليدهرحبر 2
.(3243)الحلمبةط.وفي

في(12)
3البهبر"الضعفاء" 5 4 في(13).3/

2المجالسة!" 9 1 / 6(2654).

(41)
.(3591)و(3589)صحيحهلحي

في(15)
1/33أصهاتلتاردحا(للاالطعتيئ.كتالملأ(63)هالأوسط@

في(17)
.2"4/9الكبرمحهالسنن"

4بغدادادتاريخفي(18) 8 /8
ودي

8/5الغربط 82.



التفردالإسنادعللأنواعمنا@سناو:محلل
-

النسائي:قال
بنالعلاءغيرالحديثهذاروىأحدأنعلملا"

.@الرحمنعد

الترمذي:وقال
صحيح،حسنحديثهريرة:أبيحديث"

إلانعرفهلا

من
اللفظا.هذاعلىالوجههذا

المقدسيطاهربنالفضلأبوالحافظواورده
(1)

في
الغراثأطراف"

دإالأفروا

الحفاظأنكرهوقد
الرحمن:عبدبنالعلاءحديطمن

به.يحذثلامهديابنيحني.الرحمن-عبدكان"أبو@اود:فقال

شعبانيصلكان@تالتبيئأنعندهكانلأثهقال:لم؟لأحمد:قلت

لموخلافه،عنديهذاولي@"وقال:خلافط@التبيعنوقالبرمضان،

أبيمهعنالعلاء،غيربهيجئ

هذا"إلاحديئلأمنينكرلاثقةالعلاءأحمد:أالاماموقال

مهديابنداسألت:(6)المروفيئروايةفيوقال
وكانبه،يحدثنيفلنمعنة

"محطالئبيئعنرويتائتيئالأحاديثخلاتهذاالله:عبدأبوقالثئميتوقاه.

بنعليبرطامرئحثدسالمضلأبوالرحالالجوالالحالطالامام
أحمد

المقد@
أ.@.7)@سةترفيلأفرأد!،اأطراف"مصنماتهمني،

@انظر.

1:"الامحمتاريخ 6 11/9،2الاملاميالغربثاروط.مأ507)رفيات9

19/3طافيأعلامويير 6 و1
3 .4/14الجر!ر@6،4

2 1 8 / 5(9

وقيل.الحنربمهديبنالرححنعندسحيدألرالمجودالاقدالحافظالامامفو

مأ.االماوتوليمأ،ا35)ةرلد@اللؤلؤي،البصري3مولالأزسيا

2ولسعد!ابنطقات@ان@. 9/1البلاطأعلامواليير6+،/1العبر!و@1،8 92.

@2/14الرايتهدنصب(5)(2337)عف@اود!أليلفن

معا@المرولبالحجعئحئدسبنأحمدلكرألوالقدوةالأسم
أحمد

ب@

مأ.275)وتوفيالتين،حدودفيولدخبل،

7الحنابلتهدطبقتانظر. 2/6والالعر"كلاا،/13ابىطأعلامسيروإ1،،/

المروفي.برواية(27لهالرجالاومعردةالحلل"



-

@الف@الد@لعللفي@لجامع

أيضأمعينابنواستنكره

السخاويوزعم
(2)

عنروايةفيمتابعألةوأنلهبتفردلمالعلاءأن

الطبرانيروىفقذأبيه،
(3)

أحمد@احذثناقائلأ:الحديث
بن

محمد
نافع،بن

اللهعبيدأخبرناقال:
عنأبيه،عنابي،قال:المنكدري،اللهعبدبن

قالقال:هريرفأبيعنالحرفييعقوببنالرحالنعبدعنجد@

فافطروا".شعبكاتصف@ذالجب:!اللهرسول

ئحئدعنانحديخطهذايروالنمعفبه:الطبرانيقال
ابنهإلاالمنكدربن

ا@ه.عدابنه:بهتفردالمنكدر،

عضديئدأنعنفضلاللاستهاد،يصلحلاالحدبثهذاأنوالحق

الطبرانيشيخمنبدعأةوال@جاهيلبالضعفاءمسلسلهوإذالعلاء،رواية
أحمدوفو:

محمدبن
لماالاعتداللاميزانفيالذهجيأورثهنافعبن

()

وقال:

يزد@لمقالكذااتهموه.وقال:مرةالجوزيابنذكرهذا؟مقأدريلا9

اللهوعبد
العقيلي:فيهقال@الحديثبهذاالمتفردالمنكدر-بن

"
عن

"عليهبتابمولاأله،

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

اللامسلاصظر.إ
2لأوطار@4/انيلو@لهلأ،2/2" الردالياالفتحو"6،0

"1/2 07.

عوانة.وأبوعساكروابنحزموابنحانرابنالنرمذيوصححه

@انطر.

03)حان@ابنصحيحوه3(،7يلاالكبير،الحامع ودال@قاعد)2953(،و(59
2الرلالي!المغو"3،5الحسنته. 0 5 / يقصلامؤلاءتصحيحينأترل.ولكن1،0

عمدة
معين،وابنمهدي،ا@نوالنقد.الإعلالأساطينمننلاتةامتمكاررحه@ي

حل.وابن

3الحنقا.دالمقاصدفي 5.

فيالخال@وعزاهالعليفط.(1936)والحديتط.ا(ط7)لالأوسطالي
3سقاعدمه. فيالبيهقي@لى5

الخلايخت!."

جمد
الطبرا

9

ي
"الحديظ.ط

الحريإ.

يرونحى
واللسان)57(،التيش@الكفوانطر:.(4)ووالضحماءا

.1/34النريحقاولتنريه)087(،الميزا@ه

3الكيرالالضمفاء 0 3 /2.



دالتفرابسنادعللأنواعمنناو:ريال@محلل

-

لامرة:وقالمنكربخبروأتىجهالة،فيهالذهبي:وقال

@يحرت

يرولنماتذفيمحمد-بنوالمنكدر
فيهقالغيره-أبيهعنالحديطهذا

حاتم:أبو
يكقلنمالخطأ،كئيروكانانحديصيقيملاصالحارجلاكان"

النسائي:وشالأسطالحديثبالحافظ
@لي@مرة:وقال@ضج@"

بالقويإ
()

بقوييى@زرعة:أبووقال
العباثةقطعته@حبان:ابنوقال"

لهأصللااثذقيبالثيءيأتيفكانالإتقان،فيوالتعاهدالحفظمراعاةعن

"لبندفيهالذهبي:وقالتوهما"أبيهعن

أوهاممنجزمافهوللاعتبار،صالحغيرالاهدأنتبينوبهذا

بنالمنكدر
عنالرحلن،عبدبنالعلاءأفرادمنالحديثويبقىمحمد.

أبيه.

العملفيثتمانحديثهذاصحةفيالحلماء)واختلفرجب:ابنقال

2/5الاعتالهد@يران(1) 0 .2/69والمترركي@االضعماءالليوان(2)لما.627)8

(3)"

يلوالتحدالجرح
"8/4 6 5.)681،(

4/1لاعتدالاادبراديك@ 9 .(57لاوالمتروكود،لصعفاءل@م@@لمه(..3)1

1ال@4/لاعدااالبزاد@6@ 9 .@ول.3@1

للىرعلىفبقوياللي@عبارفلىلرقثسةأرالحلمأملبعضثكرفانمة.

1/2اتنكيل!ليإال@عل@يقالبالقويإ، النسانيأنالكوتريرعمعلىتحقيا-32

ولربالقوبليىالساتي.عبرةلقوي-الىالصباح:بنالحنفيقال

بقريلي@فكلمة.لالحرلضعار@علىولاالأمادعلىيخفىأراهلافرقالج@رتين

اللوجةذمى@ي@ابالقويلي@وكلسةمطلقأ،الضحفتتلمدادمطلقآالقوةتنفي

الكا@لة
اتوياءحماعةفيالكلمةهنهقالفقدالفرق،هنايراعيوالانيالقوفص

فيحجرابنتجينالغسيل،سسيلمانبرالرحمنوعبدلافعبنربهعدفيهم

مننرححتهما
اثثابرصدرحةيرلاألهمابنلثالمقصودادالفتحضدمة

عما...!.اقرأ

5ةالاربلحمديفيحجرابنوقال بالقوي-لي@الشاني.قوللقللحد-65

مينا.تييئلمذا

.(5651)شش@لكاالا(8@.24-23وللمجروحين،ا)7(،



=

@لفعائد@@لعلل@لجامعفي

حبان،وابنالترمذي،منفم:واحد،غيرفصححهتصحيحهفأمابه:

هؤلاءمنأكبرهومنفيهوتكلمالبر.عبدوابروالطحاويوالحاكم،

والإماممهدي،بنالرحمنعبدمنفم:منكر،حديثفووقالوا:وأعلم.
حديثأالعلاءيرو@المأحمد:لإماماوقاللأثرم،واالرازي،زرعةوأبوأحمد،

بحديق:أحمدالإماموردهأنكر@نه
يومبنلوبومبصومرمضانتقنهوالا9

،"

يومينمنبأكثرالتقدمجوازمفهومهفان
"

بنالليثعنسعيد،بنقتيبةحديث@خر:مئال@
سعد،

عن

معاذعنواثلةبنعامرالطفيلأبيعنحبيبأبيبنيزيد
بن

الشمسزيغقبلارتحلإذاتبوكغزوةفيكانع@تالنبيأن:(4)جبل

ارتحلو)ذاجميعأ،فيصليهماالعصرإلىيجمعهاأنإلىالظهرأخر
لعد

جميعأوالعصرالظهروصلىالظهر،إلىالعصرعخلالشمسزيغ

معيصليهاحتىالمغربأخرالمغربقنلارتحلإذاوكانسار.ثم

فصلاهاالعشاءعجلالمغرببعدارتحلداذاالعشاء،
المغرب.مع

(3)

1المحارسلأ"لللانف 2ةاللهعوضطارقاثيرطجة5،1 44.

ولديرسل،وكانفقهئقةالمصري.3مولاالأزدي،حيبألييزيدسرجاء،أبر
مأ،ه")سنةصغد

امأ2لهسنةوتوفي

8/1الكمماول@تهبةانطر 1 8،(7 يبهوالايقر6/3،1النبلاء،أعلامو@مير7(،5
(7701).

تمناخروئرالليني،واتلةلنعاصالطميم،ألوالضحاينئو
الضحابتيمن

امأ.10)سةتوفي

2/0الضحابقهدمححمانظر: 2الضحالقهأسماءتجريدو@2،1 8 9 / "3(،للاه1

1/1والالحبر! 18.

معادالجليلالضحاببئ
وئرأسلمالحزرجي؟الأنصال@أوسبنعمروسجلبن

سق@عرةنمانيابن
اهأ.ل@سنةرتوفي

2/2الضحالقهالمعجمالظرة 1العابقهاسدو"2،1 87 / ه/الاصابقهو")0694(،5
1 5 4(8037)



التفردالإسنادعللأنواعمنو:ن@@ر@محلل
-

إسحاقبوواجادبنوالترمذيواثاودوأبوأحمدرواه

هيمإبرا
لحاوارفطنيلداوالمزكيا

لخطيبوالبيهقيواكم

هذا.قتيبةطريقمنكلهموالذهبي

الحديث-أيعليه-قتيبة:اقالالصحةظاهرهالحديخثهذا@قول:

عنيكتبواالحفاظ،منسبعةعلامة
أحمدالحديث:هدا

بنويحىحنبل،بن

حنىخثيمةوأبوسيبة،أبيبنلكروأبووالحميدي،معين،
سبعة،عد

الأفراد"منفردلكنهالشيخين،شرطعلىإسادوهذا@الملقن:ابنوقال
(12)

فلث.علىالحفاطونصالليث،عنقتيبفبهتفردهذاحديثناأنغير

يرولنمداودةأبوفال
وحده!.قتيبةإلاانحديخثهذا

لاقتية،لهتفزدغريب،حسنحديثمعاذحديثالترمذي:إوقال

ا(
@ي

2م@ه 4 1 / .(1220)شهفي(2).5

.(9351)و(41هل@صحيحهفيللأ.(455)و(535)لالحامع،في(3

ه(
ثي

لى("زيهاتل@ا@

أحمدعمرسسعليالحن،ألوالحاف@الإمام(6
لتارفظيئ،البعداسيمهديبر

فيولدوعيرهما،النوصقهالأحادبتفيالراردةولالعلللسى"ل@كت@مؤلفاتهس
وتوليط،306)مة

@أ.385)سة

@انظر.
4النبلاطأعلامير 4 9 / 1 4و6 و5،7

1

1الإشلاما:تاريخ 0 ياترد1

رسأ،385)
.4/413لأعلام!ا1

ثيوالحديت
1/3سه 9 و2

3 الرسالةط.(6541)و(41ولللأالعلميةط93

1انحدغت.علرملمغرفةفي(7 ابنثار@(293)و(291)والعلحيةطو.9121

."..@الاش@ضادومرتفات،أنمةرواتهحديتدمناوقال:حزم

8)
1الكبرىالالننلي 6 3 /3.

9)
4بغداثه@تاريخلي 6 6 / 1 14/4الغربطوفي2 8 مر3س-2و2

اللينشسىعنماربنأحمدئختدساللهعندأبوالمحقتىالححصةالمزرخالحافطا("

لدوالفا@!،تذكرةوالنلاه!،أعلاموالسيرالاضه@،@اريخ@ؤلماته.منالدهبي

وترفيهأ،673)سة
هأ.748)لة

5/3لأعلام!او"3،1،/6لدمبهاوالضدراتكا،ا/4نابئا@الهر@ظر.ا 26.

.11/21ابخلاءاعلاملحسير(فيوالحديث

11)"

1لاتجلجالناابنصحيح 4/5السير،دالدر(12).(9، 61.



-

يللطالد@لعللفي@لجامع

غيرمااالليثعنرواهأحدانعرت

البيهقي:وقال
يزيد"،عنليث،عنسعيد،بنقتيةبهتفرد"

"الخطيب:وقال

الطفيلأبيعنحبب،أبيبنيزيدحديخطيرولنم
أحذ

قنيبقا.يخرالليث:عن

أحدرواةماالذهبي:إوقال
قتي@قاسوىالبثعن

ومتناةسنداقيةعلىالحديثهناانكروقد

اما
أبيعنالزبير،أبيروايةهيالمحفوظةفالروابةالسند:في

9:(3)يون@بنسعيدأبوقالمعاذ.عنالطفيل،

قتيبفإلابهيحدثلم

1(4)الزبيرأبوةحبيبأبيبنيزيدموضع@)نغلط،إنهةويقال

عنالطفيل،أبيعنالزبير،أبيعنرووهأنفسنمانيةعلىوففتوفد

سعاذ
وهم:

مالكا-
الرزاقوعبدالمئافعيئطريقه:ومنأن@بن

لداواوأحمد
بوواومسلمرمي

لنساواودثا
لي

(5)

(6)

(7)

9)

(13)

في
"

11/2النلا@هأعلاملشر(2).(554)عقبالكيراالجامع 2

أحمدبىالرحلننجدسجدألوالصتقنالحافظالاصام
بريرن@الاماملن

علىا،عد
ك@اصاح@المصري،الصدفي

علاءتاريخ
وتولىمأ،281)سنةولدمصرا،

مأ.347)شة
ص

5ولس@الأنط9انظر. 51/5اللاعاأعلاموالصير3،8 الإنمحمتاريخو"7،8
".

3 8 .(5347)ويخت1

شحتدالرليرأبومو
ائةالاصدوتالمكي.الأسديالقرشيتدرسبنضنلملن

0الكمالهتهذيب"ا@ظر.امأ28)شةتومييدفى، 3 / اعحموالسير6(،931)65
5/03البلاعه 8

3و 16)ودالتقريبه8،6 29).

2الالير"ميالدهبينقله 3 / 11.

صمي
الزهر@مصصأبيبرواية(3)ملاواللنيلرواية(383)طه

لحي
(365)و(136)مله

.(4399)مصنفهفي)مأبتحممي

2مشلهفي 37 /(01)
لحي

.(5231)شة

6صحيحهمي 0 .(1206)سهفي(12).(10)(706)7/

1/2لالمحنى،لي 8،5
5وللاالحلميةط.(5631)لهلالبهرىا،و@ي الرعالة.ط.(71



دالتفرالإسنادعللىعأنيمنرالسناو:

=

حبانبنواشيوالالطحاويواخزيمةوابن
(4)

الطروا
لبيهقيواني

قرة
(7)

بن
وأحمدالطيالسيثاودأبيعندخالد"8(:

(10)

لطحاواخزيمةلنوارلبزاواومسلم
وي

(14)

نيلطبراواحبانبنوالثاشيوا

الطبرانيعتد:(18)@لحلرثبنعمرو

و(9الملأصحيحهفي
1 7 لتحقيقي.(3.

1/1الانار،سالي@نرحثي 6 0

ولي
.@932@الملمية.@

(1595)صجحهفي(4)(1340)م@دهفي

.(102)/20لالكمير"في

5/2النرظالرلاثلوديك@261،البهرىادال@نفي لهالمحرفقه،وفيأ3،6

الوعيط.(9661)والعلميةط.(6321)
لمرظ.بل@الطالسي!ثاودأسيمى@مدالمطبوعنيتصحف

لنقرةئحمد،أبوويقال:خالدأبو
ترفيضابط،ئقةالصري.السدوسيخالد

.(5154)منة

:"الإسحمت@يحو"9،6وك@59ابخلاطأعحموسيرك@952،لألسبل@الظر:

5 7 اط54)ولبات6

في(10)(56لهمحهفي
2مله 2 9 /5.

2/5صحيحهفي( .(2637)الزخرا@الحرفي(21)(53)(607)21

تجحقيقي.(96للاصجحهفي(

1/1المحانياالشرحفي( 6 0

.@933@العلمية.@وفي

)
مي

(1338)م@ه

)
)19،1(.صحيحهلي

.(108)/20دالكبير،في(

المصري،الأنصارييحقو@بنالحارتبنعمروأيةألوالثتالحامظالعلامة(

وينلهأ،19)سةولدوممتيها،الصريةالديرعا@
"

هأ،93)وفيل:هأ،92)

سأ.ا47)سنةوتوفي

3الكسا@اشهديبانظرة 9 9 / وا5
3النبلاطأعحمرلصيرثأ،930)04 4 9 /،6

.5/76ولالأعحها

.(104)/20لالبهير"في(



-

لد@الفمالعلل@لجامعفي@

بنهثم
والبزارحميدبنوعبدأحمدالإمامعتد:(1)سد

الطبرواش@لثاوا
لبيهقيواني

وابنالرزاقعبدأخرجه:طريقهوصسعيد@لثو@ي:بنسمين

بنواوأحمدشببةأبي
وأبولطبرانيواجهما

نعيم

خيئمةابو
(14)

والبزارلمم@عندمعاوية:بنزمير

نيلطبراوا

عادأئرفر
بنيسرلىويقاللهص،أبيطمولى@القرني،المدنيسعدلننام

مخزوم
"

توثيلالتنغ،@رميأومام،لةصدوق،
سأ.ا60)سنة

7/4الكماله@تهنيبانطر: 0 2
4و 0 ك@443،اللاطأعلامسيرو@)2717(،3

(72للالنقريص@اوه

2مسم@5/في 33.

عدشحتدأبرالحوال،الححة،الحال@الإمام
ةمصماتهمنلصر،بنحصيدبن

@ةانطرهأ.249)سنةتولحيردالتمسير،،البهير!،الالسسد
5/2الكمالهتهديب 2

12/2اللاعهآعلامودير4(،1)ها 3 5
2و 13لإشلام!:اتاريخو@3،6 4

ياتو

لي
الشخ@

س
.(122)صده

@ه@.@2639@الزخراالحرليإ
بر

ا@+9@مشده

.(103)/20دالكبير،لحي

6الكرعاال@ليا 2 / 11
رلي

ط(9716)والحلميةط(6331)لهالمعرلحقه،1

لوعي.ا

لي
5)مصنفهفي(9).(4398)مصممه

5/2ير@سده 3 0

2و ا@.07.@شهفيا@ا@.36

في
م@.ولالحليق@ميا(13)(101)/20الك@ير""

ولد@سةالكوفى؟الجعفي،مماويقيبنزمرخيئةأبوالمحو@الامامالحالط
مه.ا)ممامنةونوفيمما،95)

@النبلا@أعلامويمير2(،00فىك@83الكسا@هود@هدب2/9،5لأنساسهداةاسظر

8/1 8 1
1و 84.

2/5صحيحهلي في(61).(52)(670)21
(2638)الزخار!الحرأ

.(105)الكير"02/لي!



دالتمرابسنادعللأنواعمنناو:ريال@محلل

-

@شعث-7
الطبرانيعندوروايته:(1)سو،بن

الطبرانيكما@خرجها:(3)أنبةأ@ىبنزيد-8

بنيزيدعنالليثعنالحديثهذاروايتهفيقتيبةخالففقد@مول:

الزواة.هؤلاءحيبأبي

بنالليثأما
عنفالحديثأصحابهروىدقذسعد

بنهثامعن
سعد،

عنالطفيل،أبيعنالزبير،أبيعن
وهم:به.معات

@عبد@ا-
الطبرانيعتد:()صالحبن

بنيزيد-2
خالد

والبيهقيثاودابيعد:(7)يزيد@لرمليبن

أشحت(1)
و@مال:النواست،صاحصذويقالالكوفي،الحرالكنلى،موارس

هأ.ا36)شةتوفيصعيف،لأترم:ا

4الالأنساسهانظر" 63 1اللهوالمنوات)425(،التقريبهاو@1،/ 9 3 /1.

ا@.06@/20الالبهيرأفي

العنري،الرهاوي،الحرري،أيخسةبيبن(زيدأصاضيأبوالثبت،الحافطالاسام

وفيل.امه،25)سنةتوفيللعلم،راويةلقيها،تقفكادسعد.ابىرقال

6/3@التقافةانظر هه/6النبلاعهأعلامسجرو"1،5
و

الاشحمو@ت@يح@9
".

في
ا@كببر"

2

/ 2 0 1"107)
الهنجدعالح،ابو

سصالحبن
المصري:مولاممالخهي،ئنملمبنئحتد

توفيغفلففيوكانتالغلط،كثيرصدوف
مأ.223)سة

اللاءاعلامو@سير(2(،33لا1كلأ/4الكماللهلتهذيبالطر:
01/50،4

يع@33(النقرببهو"

في
2البهير" 01/(3

بوئو(
بندينخالد

حالد
ويخل.مأ،232)سنةتوفيعالدنقفالرملي.يزيدبن

9/2تقاشها"نطر.امأ.)كثاوقيلهأ،)ك@2 ةول@7،6
يب

8/121لهلكماا

.(7708)لنقرباو"5(،7)كلا

.(1208)شهفي

1الكرمحهلالننير 6 2 /3.



-

ال@لف@ائدالعللالجامعفي

بنالليثقىنآنهإلا
سعد

المفضلمع
(1)

فضالةبن

محالة،لاسعيدبنقتيبةإلىانحديثهذا@شادفي!الحمليتجهوهكذا

المكي.الزبيرأبيموضعحببأبيبنيزيدإبدالفي

الحديطروىمنفكلافمنن:واما
(3)

أبيعنالزبير،أبيطريقمن
عنالطميل،

فيالتقديملجمعتعرضغيرمنالجمعمطلقذكرثماف@معاذ.

سعيد.بنقتيبةروايةفيإلاالحديث،طرقمنشيء

بنيزيدروايةوأما
فقذالانفة-الرملي-خالد

للفظمقاربألفظهاوقع

حجر:ابنالحافظقالالروايق@هذهأعلواالحفاظأنإلاقتيبة،حديث
وله"

معاذعنأخرىطريق
سعد،بنهامروايةمنثاودأبوأخرجهاجبل،بن

الحفاظخالفهوقذفيميمختلفوهامالطفيل،أبيع@الزبير،أبيعن
من

اأصحاب
خالد،بنوقرةوالثوري،كمالك،الزبيربي

ايذكروفلنموغيرهم.

التقديمجمعروايتهمفي
@ا

"الترمذي:وقال
أبيعنحبيب،أبيبنيزيدعنالليت،وحديث

معاذحديطالعلمأهلعدوالمحروفغريب.حديخطمعاذةعنالطفيل،
من

عح@التبيأنمعاذ:عنالطفيل،أبيعنالزبير،أبيحديث
غزوةفيجمع

وسفيانخالدبنقرةرواةوالحشاء،المغربوبينوالعصر،الظهربينتبرك

المكيالزبيرأبيعنواحد،وغبرومالكالثوري
الببهفي:وفاللما

وإنما9

(2)

(3)

(5)

لحصالةلنالمفضلالقاضي،محاويةأئرفو
فاصل،تقضالمصري:القتبانيعدبر

هأ،ا"7)ولد@سةعالد،
هأ.ا82)وقل.هأا81)منةرترفي

7/2الكير"دالارلخانطر. 8 و)3771(،2
1

602-7/502الكمالهتهنيب

و)6476(،
ل@التقربسه1

عدوقع
فضالة،بنالمفضللاود.إأبيطريقمناليهقي

بنالليثعن
وفوسعد!

كتاسحلهبنلرالليثةلهعيحطأ
لتحفةوانظر:ثاود"،بىلسنن(صالمطوعلي

01)8/87لأشرا@اا 3 21).

الساسقة.التحريحانطر.

@

7الارلمجاقح 5 3 / .(1112)عقص2

.(554)عقبالكير،@الحامع



دالتفرالإسنادعللعأنيمنر@سناو:محلل

-

منأنكروا
أبيروايةفأماالطفيل،أبيعنحبيب،أبيبنيزيدروايةهذا

صحيحقامحفوظةفهيالطفيلأبيعنالزلير

جداإمنكربلفظوأتىالإسناد،فيغلطالذهبي:إوقال

"حديث@منجدامنكردموالخف:وقال

ممتع،فصلفيالحديخثعلةبيانفيانحاكمأفاضوقذ
@المذافقال:

بها،نعللهعلةلهنعرفلاوالمننالإسنادشاذوهوثقات،أئمةرواتهحديث

بهلعللناالطفيلأبيعنالزبير،أبيعنالليت،عتدالحديثكانولؤ

لنمفلمابم@لعللناالزبيرأبيعنحبيب،أبيبنيزيدعتدكانولوالحديخث،

أبيبنليزيدلجدفلنمنظرنانئممعلأ،يكؤنأنعنخرجالعلتينلهنجد

أحدعتدالسياقةبهذهافمتنهذاوجدناولارواية،الطفيلأبيعنحبيب،

أحدعندولاالطفيل،أبيأصحابمن
عنرواةممن

معاذ
أبيعنجبلبن

شاذأانحديثفقلنا:الطمل،

حاتم:أبووقال
بنالليثعنحديثاقتيبةعنكتبت9

أصبهلمسعد-

@الليثعنلمصر
عنالطفيل،أبيعنب،أبيبنيزيدعن

معاذ،
عن

"الصلاتينبينفجمعسفرفيكاناثهيث@تالتبيئ

حديخثمنأعرفهلا"قال:ثم

حديثإفيحديثلهدخلأئهعندي:والذييزيد،

عليه،أدخليبدوفيماقتيبةحديثأنالرئيسةالحديثهذاوعلة@قول:

منمعسعيد:بنلقتيبة@اقلتقال:أئهالبخاريطريقمنالحاكمأخرجفقد

بنالليثعنكتت
قال:الطفيل؟،أبيعنحبيب،أبيبنيزيدحديثسعد

معكتبته
البخاري:قال"،المدانيخالد

يدخلالمدائنيخالدوكان"

الثيوحعلىالأحاديق
يعنيحديثه-جدأسمنكرالوهوالخطيب:وقالال@

(6)

د@(2)ك@361.الكبرىالالى
كا./11ابخلاطأعلامير

1

تارلح
12/4نداثه@ 6 .4لهه/14الغربط.ونن7

1الخديشهعلرمسرفةانظر: 2 0
حزم.ابنثار@(291)وعقبالحلميةط.0

.(245)انحدبشاسكلل

1الحديتى:علومدسرفةانظر: 21 2 حزم.النلارط.(259)والعلمية،.@1



-

@للفعائد@لعللفي@لجامع

فالثهمعه،قتيبةوسمعهالليث،علىأدخلهالمدائنيخالدأأنويرونقتيبة-

الذهي:وفاللاأعلم
ةجدامنكربلفظوأتىالإسناد،فيغلطقدفبكون"

أعلم،فاللهمعه،قتيبةوسمعهالليث،علىأدخلهالمدائني،خالداأنيرون
ويرويالتلقين،يقبلكانالليثأنإلىيؤثيالتقريرهذافلت:

يسمع،لمما

وكانقتيبة،منفيهوقعتالغفلةائماد@تثبتأ،حجةكانبلكذلك!كانوما

مننحواروىقدصدق،سيخ
الخطألهفيغتفرألفمائة

واحد"حديطفي

انسيجدالبخاريكلامفيالناظربلالبتة،تقريرهذافيلي@@قول:

والذيالليث،علىولي@سعيد،بنقتيبةكتفيالحديثهذاأدخلخالدأ
معقنيبة-إلاالليتعنيروهلمأحدأانذلكعلىيدل

معروفالليثأن

هذايفتعلخالدوكانحديئ@يجمعالذيفالرواةأحدوهرالتلامبذ،بكثرة

أبوعنهقالولذاوالداني،للقاصيوبانأمرهافتضححتىالائنالفعل

وأبيمريم،أبيابنكتبفيويضعهاالأحاديث،يفتعلكان)كذابحاتم:
يتوهمصالحأبيعلىأنكرتالتيالأحاديثوهذهصالح،

أته
"فعلهمن

بنالليثاحاديثجعلانهتلاعبهومنبالأحا@يث،يتلاعبهذاوكان
سعد

كانتو)فاسالمأ،أدخلعمر،ابنعنالزهري،عنكانتإذا
الزهريعن

وخصومك.خالذياتلتقياللهعدةأقولعروةأدخلعائثة،عن

مقالاتخمسعلىفتحصلنا9ا@لقن:ابنقال
الحديثهذافي

أته
الترمذي.قالهغريب،حسن

صحيح،محفو@أتهثانيها:
والبيهقي.حبانابنقاله

داود.ابوقالهشكرأتهئالثها:

12/4بغماله@تاريخالطر:(1) 6 6
طوفي

2النلاء!علاملسير((2) 3 / 1 1-24.

(3)"

3/3يل!والتحدالحرح 5 0

(1605).

1العقيلي!ضحماء5ا@ظرة(3 3 /2.

14/4لغربا 84.



دالتفرالإسنادعللعأتمنكن@ر@ال@محلل

=

حزم.ابنقالهمنقطعأنهرابعها:

ئهاخاممها:
@وضوع،

الحاكم.قاله

فيمعاذعنالطفيلأبيحديثوأصل
9

مسلمإصحيح
(1)

معدودوهو

عنه:ولفظهأفراد@من
والعصرالظهربينتبوكغزوةفيجمرواللهرسولجمع

لاأنأرادفقال:دلك؟علىحملهمافقلتقال:والعشاء،الصغربوبين

يحر@
"أته

التقديمجمعفييصحلنمأثهإلىانحديثأئمةمنواحدكيرذهوقد

سيء،
قانم،حديطالتقديمجمعفي@الي@ثاود:أبوقال

حجر:ابنوقال
والترمذيداودأبوأخرجه:ماالتقديمجمعفيوالمشهور@

عنالطفيل،ابيعنحبيب،آبيبنيزيدعنالليث،طريقمنحبانوابنوأحمد

معاذ
منجماعةأعذوقذجبل.بن

"الليثعنقتيبةبتفردانحديطأثمة

بهتفردما@حر:مثال@
()

بنالرحمنعبدقي@:ابو

(3)

(5)

6المير،دالبلو(2).(52)(607)2/151 7 كلأه.4،-/

2/1الجير"التلحيص@ 2 6/3المحهوثلأو@هدل1(،6لا2 .4/62المجود!عودو"0،7

الريلنغ
"7 53 / .(1112)عف2

ألحلةلهمالحمهور-رممالسثر-فيالتقليمحعبجرارقالمنأنعلىماهر:قال

سعفهدلث،فيأحرى
صلىفالعاس،ابنحديتوهوصريح،غيرصحيح

مفر.ولاحرتعريرجميحأوالعاهوالمعر@والعصرالطهر@اللهرمول

2/1ملمأخرحه 5 1(705)(49).

بينالحمعالفقهكتابهفيملمانت@حسنمهورالثيختناولهاأخرىوأ@لة

4المحممنحةوانظر.عللها،عنوأبان211-79الصلاتي@ا: 78 /3-8 2@

أحمدالمحلالامامتفردهغتىنصوقذ
فياللهعندابنهعنةنقللحيماحنلبر

2الحللأفيالالحامع 2 9 / الأشحعيلحليتأليالحذنتنال.بذ)7902(،2

ئروىلب@بي:قال(ال@غيرةعىمزيل،عني@،أليصمماد،عنووكيع،

بيحدتأنمهديبرالرحمنغدأبىأبي:قاليى،أليحديتمنإلامذا

منكرإ.ئوبقول.

لأنسه،عليهيحسزسئاالوئوفقالالذارفظنيئالامامتفردهاضلى@ل@وكنلك

ويخت)0421(،ك@211لالعللاالحفين،.علىالصحالمغيرةعنالمحفوظ



-

يللف@الد@لعللفي@لجامع

)توضاقال:شعبة،بنالمغيرةعنشرحبيلبنهزيلعنثروان

.@الجوربينعلىومسح@د@الئبيئ

منرواةوقد
بنوعبدوأحمدشيبةأبيابنالوجه:هذا

بنواودداوأبوومسلمحميد
لترمذيواجهما

لطحاواالمنذروابنخزيمةبنواوالنسائي
وابنوي

لبيهقيواحزمبنوانيلطبراواحبان

العلمأهلبعضصححهوقذهزيلعنقي@،أبوبهتفردهكذا

(2)

(3)

5)

(7)

9)

فوتركماولحليغمز،؟نسخة.فيان@لىالحانبةفيوأشارديغمزا،طب@
أعلم.واللهالصوا@،

محش.ابنوتالأحا@يثه،فياليحالفأحمد.الامامليهقال
ةالحجليوتالالثقق@،

له.فلبحاف@ولي@انحدنجت،قيلئوبقوي،حاتم:أبووقالتجتا،التقة

لاس،.لهلي@انساتي:وقالانحدنتإ،لنفو،صالحفقال:3حدئهكف
4/3"الكالتهنيبانظر"إ 8 فيحبانابنوفكره6(،37للا2

9الثقاشه@ 6 تذ5،/

جمع
ليححرابرالحافط

رلساصدوتفقال:النقادق@ال((383)التقريب@"

خالف،.

لقةالكودي.لأودياثرجلالنلالتصعير@فزيل-
مخضرم

5لاالكان@هر"5/41،5النقتاا@طر@ .(7283)التقريس@ر"5(،9

لا(ا(.ما5)مصنمهلي
مسمل@4/252.لي

دالتففي
س

(6).(3)ماالسند"
مي

.(79)التمييز"@

ا(.لاهمسهفي
.(55لاسننهلعلحي

.(99)جامحهلي

83المجتبى""مامىمي / 1
العلبةط.(13")لهالالكبرط،فيرفونسخقيمن

شحفةفيالمريدكركماالأحمرابنروايةمىوئرالرصالة،ط.(12ولا

1لااما/8الأشراشا 1 فيحجرابنوقالعاكر.بنالقاسمأبوينكرهولنم.(53
4"الظرا@النكت@ 9 3 ."اللحقفيال@زي@زكره.8/

@12@تحقيقي.ا()ولصحبحهفي
.(4)@هالأومطامي

9المعاني،النرحفي 7 / 1
ولي

(594)الحلسيةط

.(996)/02الكبير!فيا@ه@.@1338@صحيحهير

4الالمحلى!في / 2الكبرىالالس@(71).25 83 / 1.

1لااللا8الأثراشاد@حفةانظر. 1 13/4المهرقهود@تحاف3(،5 4 .(16لما3)3



دالتفرالإسنادعللأنواعمنر@منا،:محلل

-

وغيرهمحبانوابنخزيمةوابنالرمذيمتفنم:

بتعردانحديخثأعلواقدالفنهذاجهابذةمناخرينأنعلى

التفرد.بهذاانحديطوأعلواشرحيل،بنهزيلعن

المسح:فيشعبةبنالمغيرة@احديتالمدينب.بنعليقال

بنهزيلصرواهالبصرة،وأهلالكوففوأهلالمديخنة،اهلالمغيرة

قال:أنهإلاالمغيرةعن
"الناسوخالفالجوربين،علىومسح

معين.بنيحيىوقال
الحفينعلىيروونهكلهمالناس@@

"قي@

قي@أبي

عنرواه

شرحببل

غيرابي

صحيح!دحسن:(9لاعقصجامحهفيقالفقد

صحيحيهما.نيأحرجاهبذ

فيشاكرئحندأحمدوالعلا@ة"،الحورببنعلىدالمحةرمالهفيكالقاس@ي

"علىتحليقه

1/1الترمذي!حامع 6،7
دالسير!علىتعليقه@يوطالأرلكلوسحيب

1-84،/74 لقالانحديثمدافيجدآحكمهاصطر@فقدبتمارالدكررأما8،1

"علىتحليقهفي

1الترمدبحامع 4 4 / 1عام1 9 9 قؤلعلىمعفالكنا(6

عدوهقذالسققدحيىالعلساءأكنرأنعلىاحتهاثصوفوقال،كدا@ةالرسدىالإسام

لنوامعش،ب@واأحمد،منفنم:لرواية،ان@ب@قي@أليدنفرالادأ،شا
لمدينب،ا

المغيرة.حديثمىالمحرر@لأنمهدي.لنالرحل@رعدوالوري،وسلم،

فقظ،الحفينعلىالمسح
وسصحح

رجعا@ل@وقذه(.لاهماجهابنعلىحكا

الحكم.درحدلاالأولىالطبعة1،9@اعامالمطبوعلم@ا/ماجمهالنالسش
الدكتوروحدنالكنا1،0ثاودأبووقالالضحيح،رجالرحالهصحيح،إساء"

فالبثرأ
6ماجهلاب@تحقيقه@خرثي 9 7 /6.

في
3الكرالقارئ

اعتماد

يهنالهكتب:نئمماجمه،ابنشنأحا@يتعلىتحليقاتاديالاتيةالأحكام

صحيح
نجرقذلارأالدكنورأنوالحرب"،داود.ألوقالوقذناتلكنه

نصحيحعلىوأعرارأ؟صانحدنجثهذافيأحكمه
انحدغتسند

بتفرداعرافه@

2/3التحريرافيإقالأئهعلىئروان،بنالرح@نعندقي@.أبي حوق@!.11

حسن
انحدت@ه،

هلامصطلحهشرحليوبالغ
لي

ومقدمةها،ا/@اتحرير"مفدمة

1/2ماجهابن يحسئراويهبأن4
نة.

تخريجابخارقيالاسامالاسماعيلبئالحافطوألزمحزم،ابنوضححه
ي@الحليثهذا

5وال@دعاشهالسنن"الظر:ئرطه.على@هه
0

@

.2كها/للبيهقيالكبرمحاالن)5(المح@2.ا/لبيهقيالكبرمحه@الن



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

ئحفدأبووقال
منصوربنيحى

(1)

بنئ@لمدلرأيت:(2)البيهقينقلهفيما

لاسرحبيلبنوهزيلالأوثيقي@أبووقال:الخبر،هذاضقفالحجاج

هنايحتملان
فقالوا:المغيرةعنالخبرهذارووااتذينالأجثةمخالفتهمامع

."الخميئعلىمسح

النسائي:وقال
الزوايقيهذهعلىقي@أباتابعأحدأأننعلمما"

أعلمإواللهالخفين،علىمسحووالئبيئأنالمغيرة:عنوا@محيح

الحدبث.بهذايحدثلامهديلنالرح@نعبدكان"أبو@اود:وقال

@الخفينعلىمسحعيهيرالثيئأنالمغبرةعنالمعرو@لأن

9المبارك:ابنوقال
منالمغيرةحديثيعخي:انحدب-هذاعرضت

يكونأنفعسىغير@بهيجئلنمفقال:النوريعلىقي@-أبيرواية
وهمأ@

سفيانضقفهمنكرحدنثإتهةإوفالهذاالمغيرةحديطالبيهقيوذكر

معين،بنويحيىحبل،بنواحمدمهدي،بنالرحمنوعبدالئوري،

المسححديثالمغيرةعنوالمعروفالحجاج،بنومسلمالمديني،بنوعلي
لاالخفينعلى

الترمذيكانو)نالحدي@أئمةأعلامهم@اوهؤلاءالنووي:الإمامقال
منواحدكلبلعلبه،مقدمونفهؤلاءأصحبح(حسنحديثةفال

(2)

(3)

(6)

7)

شحثدأبوفر
بريحيىبنمنصوربنيجى

غمركادبنيابور،القاصيالملكعد
تو@يانحلبت،

ه@.351)سنة

16/2،8البلاعهاعلامةالظر
الإسلاماولتارلح

0

6 مأ،351)وفد6

2/2لعبر"ولا 99.

.2@ا/للبيهقيالكبرى"ال@@

1لىاما/8الأضرافطتحمة"وانظر.)031(،عقبالكبرى!السن1 1 53).

.(81)قيلات@ييزا0(5).(159)عقيب@اودلي@شن(

@م.ا/.الأحوديتحفة،

ما
المطبوعفييوجدلاالمعقوق@بين



دالتمرالإسنادعدلأنياعمنلالالناو@لل

-

انمغرفةإأهلباتفاقالترمذيعلىقدمانفردلوهؤلاء

المباركفوري:وقال
الأئمةأكثر"

هذاعلىحكمواالحديخثأهلمن

ضعي@هبأنهالحديخث

بالرد،الحديثهذاعلىالفنهذاوجهابذةالحديثنقادفحكم

الثاقبالنظرننيجةهوإنمااعتاطيأ،أمرأيكنلمبهقي@أبيلتفرد

التامةوالموازلةالدفبقوالبحث
الحدنجثهذاإنإذةوالرواياتالطرقبين

الخمبن،علىالمسحوذكرواشعبفلنالمغيرةعنالغفيرالجمرواةقد

وهم:

إثوشىأبو-
(3)

لخولانيا

الأسود-2
()

هلالبن

أمامةأبو-3
(7)

الباهلي

(5)

(8)

11/2الالمجموع 84.

.1/331"لأحرلمح@اتحفة"

اطهعاتذالقاضي
لن

يرم@التيئجاةفيولدالحرلالي،ألو@درصاطصعند

@انظر.سأ.)مةوماتحين،

الأمحمتلىلغ
5ه. 4 سأ،.)ولات2

و
(3115)النفريبا9

يرالطراليعدوحديث
.(1085)/20البهيرا"

مخصرم،الكودي.المحارليهلالبنالأسودسحم،أبرفو
توفيئققي

@سة

.@النيأثوك@سه،4)

2الكماولال@يبالظر 6 2 /1-2 6 3@.5 للامكأ،والالإصابق@1/161@،0

(5"لهالتقرسهو"

1ضنلمعد.رحديته ، 7 / 12 دالكبيرافيوالطمرالي7(،للا(73
02/،)179(

3والهقي /1*

سنةتوفيوب،بنعحلانبنصليحمص،نزيل@ه،اللهرشزلعاحب

)اهسأ.ونجل.مسا،6)

2الاضحههولن@يخلمأ(،ل@،اماك@الكماله@تهنيبانظر: 2 وفباتو.632

ك@953.البلاء!أعحمواليريلاهسأ،

4/2أحمدعد:وحديثه لحيوالطبرالي5،4
.(858)/2الكبيرا،"



بثر
(1)

بكر
(3)

جر

()

الحسن

حمزة
(8

فحب@ب@
(2)

بن
المزلياللهعثد

(4)

الثقفيحيةبن

البصري
)

شعبةبنالمغيرةبن
(9)

يللعالائد@لعلل@لجامعلمحي

(5)

(6)

(7)

(8)

حاداسدكرهالعامري،قج@لنلر
مي

نقاته.

إأدطر.

2/2والتعليل!الجرحو")3671(،*/2البهبر!الاريح 8 6،)7931(

6النماشاو@ 9 /4.

ثيحبادوابن)3671(،يعلا2الكير"لالارلح@يالبخلريعدوحديخه
لالتقشا

ول(5)وول(4)/20الكيرفيوالطبرالي4/6،9

سةتوفيجليل(،ثت)تقضالبصري،المرنيافهعندلكرسأط@عندأئوفو

.(5108)وقل:سأ،ا06)

.(743)لتقريمهااو!)537(،1/373"لكمالاودتهدب4/4،7فقاشاا1ا@ظر

4/2وأحمد)196(،لسىلطيااعد.وحدفي 47.

الملكنجدخلا@ةفيتجليل،نقفى
مروال@لن

4الك@اال@1/ليب@و@11،1الالنقاش@4/انظر. 3 .(89لاالتقريب@ولكعه(،8

فيالطرانيكدوحدثه
.(1050)/20الكير!@

عند(وححيثه
ا/واليهقي)1501(،/20@الك@يراليوالطبراني)251(،ثاودلي

2/2لكما@هاو@تهديب@لا\،4لثهانظر! 9 ودالتقرب4(،1الما6

عندوحديئه
ديالتافعيئ

(74)منده
والحميدب4(،7لاالرزاقوعبدشحقيقي،

2وا2وو/4وأحمدا(،لمه2)شيحةأليوالن 2،هوه5
1/1ومسلم 5 لم@2)9

2/2و(83)و ا/لشاتيوالترمني،وا1(،5")ود@اوأبي1(،50)عمب(274)7
7 6

و
3@

العلمية،ط(671)ر(011)وا(ولد.ا("7)و(82)لهالكبرى"،وفيإ
وأبي)38(،الجرودوابنالرسالة،5(671)و(011)و(901)و(801)و(82)و

2عوانة 1 7 / (1346)حبانوابن)317(،و(712)و(711)وا/812(710)1

1/1والدارقطنيلامث@،/20الكبير!فيإوالطبرالي)7431(،و 9 العلمية@2
فىالبرعدوابنوامأ،و.6هايهواليهقيالرمالة،ط.(839)و(838)و

4/3لالتمهبحه 84..



دالتفرالإسنادعللعأنيمن@الناو:إ

-

(7)

(8)

رةزرا
(1)

بن
وفىأ

هريلزا-

زياد-
(4)

علاقةبن

زهرةبنهاممولىالساثأبو-
(7)

سالم-
(8)

الجعدأبيبن

"الروايات.بعضفيرقد@رد
أدإلااسمه،ذكرنللصأبيمهصالمغيرةابنص

صحيحعلىالوويدثرحانطر:المجرفلنحمزةاممهأندكرالنوريالامام

1ئنملم 5 0 / 2 1.

في@حأةتالحرسي،الحامريأولىسزرارةالضري،حا@أبوالحابدالثقة
نوفيالقحف

مأ.93)سة

2انطر+

وداققريب!4/55،1البلاعهأعلاميروال@)2691(،3/12الكمالأتهدب@

1ا@/20الكبير،فياوالطراني@،@اود@251أبيعد 0 5@

.(747)الرراقنجدكدوحدثه

رالكوفي،مالكأبوئو
الة

توديبالنصب،زميثققيالتعلبي،علاقةبن
سنة

يسبر.بحدهاأوامأ25)

1انطر:
1الإنلام!:تريحو")6402(،ههك@الكسالهتهديب 0 اط،25)وميات1

.(2092)لتقريسهاو@

1الكير":دالملل@يالترمذيعد 69-1 7 فيوالطرالي)ك@(،0
/20الكيرا1

(1018).

اسمهفال
"

اللهعبد
س

ثقةالسان@

ر15،6لنقش@5/الانظر:ا
1ال@8/لكمااتهذيب1 س@لتقروالا)5797(،63

4/2أحمد 1/2عحانةوألي5،4 1 ليوالطراني)507(،6
/20الكير،"

.(1801)وا("08)و(7901)و(7801)

وقيلمأ،97)سنةساتيدل@،وكانكيرأ،يرسلكادتقة،
"

ةويللعامأ،

(5101).

3/9لالكسااشهني@نظر. 2/1لميزانأاو!)6212(،2 0 طبقاتو")5403(،9

3ال@لنأ؟ 1(48)

يروالطبراني)6681(،يخةأسابنعد:وحدك@
الكبير!1

02/(972).



-

سعد-14
(1)

عبيدةبن

طلحة:(3)سفيانأدو1
نافعدن

سلمةأبو-16
عوفبرالرحلنعبدلن

()

الضحىأبو-17
(6)

صبيحبنئ@لم

الشعبيشراحيلبنعامر-18

عباد-19
(9)

ادقبن

يالفعائد@لعلل@لجامعفي

سحدحمرة،أبو(1)
ئقةالكولي.الئلميعبيدةبن

بنع@رولايةفيماتالنالة،من

العراقعلىبيرة

1الكماللأتهذبرإ2،@ا/6سحدلابرالطبقات!@انطر. 2 6 2لا3/ 2،)0

2لهودالتؤسه 24).

ثيالطرالينجذوححثه(2)
الكيرا"

02/(997).

طلحةالراسطي،مميادأئو(3)
صدوق.ةالإمكا@المكي،ويقالالقرمي،لايعلن

والالئمش@4/393،اسطر
1ولالكمال!تهنيب1 التقريب@وإ2(،097)35

.)303،(

بياس(عندوحدثهلكأ
8للاضة ثيوالطرالي1(،6

.(972)/02الكيرا"

1،9-1/18والاني2،للا4أحمدع@ينهوحد)،(
كلناا(للالهلالبهرىا،وير

@ينيوالطرالطمعين،ا
0ولا(0631)و(0621)/2لكير"ا" .(1لههالغويرا1(،6

@انةسةصحوتوليفاعل،نقف(6)
الحزيز.عدبنععرحلالةفي

5/7،1النلاء،أعلاموالصير)32،6(،101-01"/7الكسالهتهني@انطر@

.(6632)يبالقرودا

2حمدو()057(،الرزاقعدعدرحلبنه(7) 4 7 / 4

ليحجرابنقال
5/3المند"أطرا@" 8 0

المغيرظ.عنالضحى)ابوترجمةتحت
مسروقأ!.@ينهماأن@رالظامر

2حمدعند:(حمينهللا( 4 5 فيوالطبرالي4،/
ا/واليهقي)099(،/20الكبير!@

سنةتوفيحان،ابنوئقهحر@،أبايكنىسفيان،أبيلنبزيادسيهالمعرو@((9)

4/4الكسا@هيبود@هدا،هي@7النقاشا"الطر(01) 3للا7 التقرياو"6(؟0

شحئدبرواية(47)الالموطأ!فيمالكعتد.رحداشه(10)
أبي-برواية(87)والحسنبن



دالتضرالإسنادعدلعأتمنرل@سناو:محلل

الرحمنعبد2
(1)

ئعمأبيبن
عروة-21

()

سعبةبنالمغيرةبن
(4)

-

(4)

ليالافعيأحرحه.مالكطريقومىالليني،درواية(7ولاالزهريمصعب
سنله

2وأحمدبتحقيقي،(7يلا 4 7 لنا@هوعد4،/
أحمد

/4على@السحدهرياثاتهير

2 ميالبرعدوابن1/6،2والناني4،7
فيعساكرواس4/38،1التسهدا"

1

1@مق!تلىلخ 5 6 و8/
1 57.

@هده.مالكالإمامروايةفيووقع
رعبادسع@

اد
بنالمغيرةولدمى

عرشحة،

حطأؤفرأليما،
شمالكالاماممن

فالالمعيرة،ولدمنريادلنعادحعلحيت

فيافينقلهيصاالرازي-حاتمأبو
لومم-(182)"العلل"

مالك
ثي

الحديث،مدا

لحي
ربنعادلس@

أبيبنزيدعادسله.ريقالالسحيرفرلدهرصولي@ا@

المميرفعنعا@صالحديتجعلهفيأيضأ-مالك-الامامووممسمادا،

أنوالصواب
ميوعادالمغيرةير

ليالدارقطنيقالالمغيرفسعروةالحديتهدا

العللا
0-01ك@6" ع@الزمري،صمالك،ثرواه."(2361)71

عاد
ربن

اد

يعنيوومم-المعيره،صالمغيرة،ولدمنرجل
بهيعتدساومدائظانما،يهمالكا-

عادلأنهعليه،
يرويرموسمان.أليلنزيادبر

لنعروةعنالحديثمدا

وعمروسالأيلي،يريدسبرصالحديتهداروىقدألي@.ع@المغيرف

عىالزمري،صلأخصر،األيسوصالحبسحاق،وابنحريج،وابرالحارت،

عنالمحيرة،ب@عروةصزببنعاد
وفالالرمريا،عنالمحيح-وموأله-

دالحللفيكساحاتم-أبو
عادمرللاسمات(182)لاله"

عروةعنريا@لن

بنالمحيرةصشجفسالمعيرةانجيوحرة
1ضصة

0.

28/5"دمقن@لحو@4/38،0الالتبطةوالظر 4/4الكماولوالتهدب7،1 7

7الحرالهتنويرو"كأ،.66) 2المسالهأوجرو@1،،/ 4 5 /1.

المانفقلماتالصدوتالعابدسعم:أليبنالرحمننجدالكولي،الحكمأبوئو

6هابأعلامالسيراظر 2 و5،/
له@..2لهالتقرب@او@،@@.@@الكان@

4/2أحمدعد.وححيثه مينيوالطرا1(،)6،ودا@وألي4،6
/20لكير"دا

7/33،5لالحليقهلينحيموأدي1؟1/07والحاكم1(،200)و(01"1)و(0001)

1/2وابهقي 71-2 4/3@التعهيد"ليالرعدوالن7،2 92.

كاناتسحب@،لغدمتثقفةاتابحبئالثقميشحبق@بنالمعيرةلنعروةيحفور،أبر

ية.أهلأفاضلمن

5/1الثقاتاسطر 1الكماال@5/وشهدب9،5 6 الفريبماواممأ،502)0

ليالنافحبئعد:وحلبنه
9(،=6يأوالطياليلتحفيقي،(75)و(73)سنده



-

الزبيربنعروة-22

علي-23
(2"

الوالبيربيعةبن

24-
عمرو

(4)

الثقفيوهببن
()

@الفالائدالعللالجامعفي

(5)

4/2وأحمد7(،)ماالرراقوعد 4 2وا9 5
2و 5 )793(،حسبدب@وعد2،5ره4

1/5رالخاري)317(،والدارمي 6وا/(182)6 (4421)6/9و(206)و(2)2،3

7/1و 8 رسلم@،5799@6
5 7 / (80)و(79)(274)وا/851(75)(274)11

2/2و(81)و بيوا1(،50)(274)6
لاوا@@151)و(491)ود@ا

1/6ني 8ر2 2@

فيفهر(122)عداالطعتبنكلتا(16وللا(165)و(122)و(111)لهالكبرى،وفي
وأبي"بتحقيقي(1642)و(203)و(191)و(190)خريمةواس)121(،الرسالةط

فيالمنذروابن0(،27)و(170)1/512و(69له1/412عيالة
@أ67)الأرسط!@

المعانيدائرحديوالطحاوي4(،)ملار
1/83لأ

ن@وابن"(501)العليةط.وفي

الهاا/والدارفطنيمه(،2)-(8لكلأ/20@الكيرلأليوالطرالي)6231(،

9و فيحزموالنالرسالة،ط.(763)رالحلميةاط7
واليهقي2/8،1المحلىا1

1/2 7 4
و

2ا فيعاكروابن)632(،و(235)والعوي2،9وا8
"

دمتقاتارسح
1 5 7 / 2 1و8 58.

4/2أحدعد.حديه الجارودوألنل@9(،والترمذي)161(،ماودوأبي4،6
ميالمنورالن@،5)

1/1والدارقطنيك@،75)الأوسطه" 9 7والحلميةط.5 03)

الرسالة.ط

نقةالكودي.الصجرةبووموحدة-(مكورةبلامالوالي-نضلةاس

1ش@5/لثفاالانظر:ا ريب@ودالت@ممأ،657)لث@2ال@5لكمااتهنيبو،6،0
(4733).

ليوالطرافيملاا(،7)شي@ةأبياسعذحدقي
.(977)و(97للا/02الكبير"@

نممي
الناله.مى

@إاسطر:
1الثقاشه 6 9 5/4الكمالاتهذيبوإ5،/ 7 لقريباول@مه،.60)5

عد.حدته
و@يالافعيئ

لملأصنده
شيةأبيوابر)996(،والطيالميتحعقي،

4/2وأحمد)س(، 4 4
2و 4 7

2و 4 8
2ر 1/7،7لنسانيوا4،9

وفي
لكبرىا،ا"

ى\(5)خزيمةوابىالطبعتين،كياا(*)ر(112)له
حادوالنلتحقيقي،

فيوالطرالي)2431(،
1/1واللارتطمي1(،041)ا(-"30)الكير@02/" 9 2@

.(232)والغويه،اىوا@يالرسالة،ط.(737)والعلمية



2

التفردالإسنادعللأنواعمنناو:رل@

فضالة
(1)

الزهرانيعبيداوعمبر،بن

لبيصة
(3)

برمةبن

قتادة
بن

دعامة

سيرينبنمحقد

مسروق
(7)

بن
لأجدعا

شرحي@لبنهزبل

-

سصريعد،ابنوبقال.الزهراني،عيرابنئو

هكدات@يه.
@يسي

3ووقعترجمتهاثو@
لنفصالةالك@ر،@المعحمفيفضالة1

(9237)773-11/772@والنالاليد@حامعفيكدلكوموالزمراني،ع@رو

قدطريقذكروسيأتيهد@الطرانيروايةكيرالنالحافطذكرعند
ألهايترهم

راسمهمذا،@ضالةطريقمنالإسماعيل!عدالطريقوتلكقي@،أبيلحديتمتابعة

الاسماعيلي.عد
التارلحوالظر.االطراني.عدماثلالرهرالياعمروبنفضالة"

والنحديلالجرحو@)855(،اهولالبهبر"
0ول" 2والالنقق@3/5(،4للأ31 96.

فيلطبرانياعتد:حدل@
.(1"2ولال@201(لكبير@02/ا@

ميجادابنوذكرهصحبتصفيمختلصالأسي،ترمفاب@ويخل.
الالجن.نقت

3ولالالثقاش@ةا@ظر 6/9الكماول@ذيطو@4،5 (55@،رالالتقريب@)8245(،3

2أحمدعد.حدلة 4 8 فيوالط@راني4،/
.(1007)/20الكببر!"

.(740)الرراقعبدعد:حدشه

2احمدعدحدينه 5 1 /4.

بنالأجدعبرمسررقعاننقيألرالاممئو
الهمداني،الوادعيأمية،بنمالك

محمرم.عابد،@قبتققيم@63)ويخل.مأ،62)صةتوفيالكوفي،

4/6للاطاأعلامودمي@6/7،6سعد!ابن@طبقاتنظر:ا .(1066)لتقريباار"ولملأ،3

1لاشيبةأبيابنعذ:حدلة 4/2وأحمد5(،8 1/1ريوالمجظ5،0 0 @ه@الم1

4/5و(3)مد1وا/80 7/1و(2918)0 8 1ومسلم)م@75(،5 5 8 / 1(274)

وفي@1/2سانيوال@8(،3لاماحهوابن)ملى،لهدالتمييز"،وفي(78)و

1/2عوالةوأبيالرسالة،@(9585)والحلميةط.(96يكلالهلالكحرىا، 1 6

.(946)و(945)و(944)/20الالكيراليرالطبراني)307(،

قي@.أبيشالوهمانعلىدليعومداقي@،أبيحديختمداروئو

ففوهنا،تي@أبيروايةوفرص(995)/20لالكبير،فيالطبراليعد.حديثه

سنة.والوممبه،مضطرب



-

ثالفالائد@لعلل@لجامعفي

وانلأئو-31
(1)

لمغيرةاكاتب:(3)وزاد-32

هموغير-33

ريبةقيسأبيحديثخلاتعلىالكانرةالكثرةهذهاجتماعإنلتول:

الناقدتجعلقوية
ئعتةتيسأبيروايةنف@هذافعلىقيى.أبيبخطأيجزم

مسحبلفظ:المغيرةعنروواكلهمالناس"المباركفوري:قالالديد.بتفرده

جميعا"يخالفهمقي@وأبوالخفين،على

إذبعيد.وهوواقحتانأتهمافذكرشاكر،أحمدالثيحتكقفوقذ

كماالمغيرةعنجمعلرواهواقحتينكانالوإتهما
روي

الخفين.علىالمسحعة

(5)

6)

(7)

نققطالأسدي.سلمةبرشقيقالكودي،واتل،لوفر(
منرفيماتمخضرم،

اتةخلية.ودكرالجمابم،رقحةصغدالحجج
تولي

ممأ2)لسة

3الالثقاش@4/انظر: 4/1النبلاء!أعلامواليم5،4 2للاوالالتقريبه6،1 81).

كدعد.حميثه
فيوالطراني)993(،حميدب@

.(9*)/20الك@ر!@

تقة.ومولاهالعجرةكافالكودي،النقفيالوردلوو(سجد(ئوفو(

@7)نطر

4ولالكماال@والتهنيطلل@4،الثقاش@5" 5 سهوالالتقر2(،7)س4

4/2أحمدعند.وحدلة لترسذيوا)055(،جهماوالن)ملأ\(،ودا@رألي5،1
وفي)79(،

1له:الكبير"،العلل@ والن)كمأ،الجارودوالن)53(،79-081
يرالمنذر

لهأ،7لالأوسط،دا
دالكببر"ديوالطبراني

3(،9وله(923)/02

1/1ارقطنيوالد 9 1/2وال@هقيالرسالة،@(742)رالملميةط.5 وابر9،0
م@3؟/4دالتمهيد،فىالبرعبد

وير
اكلىينسخكان@الئبيئأنالروايةمده

لافقال:انحدنتهذامحمداص@ممالتالرمدي.قالوأشفلفماالخقين
يصح

مذا.
خدثتةقاليزيد،بنثورعنالملىك،ابنصروي

عنحيوتبنرحاءعن
لحوفقالأبا@رعفوسألتمنا،وضح@سلأ،ص@التيئعنالمغيرفكات

ا

ئحتدقالمئا
@إمماعيلإ.ب@

1ةالكميرإالعلل 8 0(35).

ودالننللسفي،كلامسا(111)الكرى!رالالنى1/6،3المجتبىا1انطر:
1/2للهقيالكرىا 9

ا@م.ا/الأحو@ي@تحفة

1الحورينا:علىدال@سحلرسالةتقديهانظر:



التفردالإسنادعللأنياعمنل@سناو:علل
=

عأمرفويردلنماثهبالتفردقي@أبيحدبثبماعلالالجزميقويومما

منإلايردلنمأتهفسيأتيالخفين،علىالممحأحاثيثتوازيبأحاب

أحاديثامامقال.منهاواحدكلوفيوبلال،وثوبانموسىأبيحديث

أكترجم@البيئعنرواهاوقذجم@النبيئعنمتواترةفهيالخفينعلىالمسح

من
الكتانيذكرهمنفسأوستينشة

المنذرابنأسندوقذ
(2)

منسبعونسذثنيةقالالبصريالحسنإلى

:@أتهجم@النبيئأصحاب
الخميئ،علىمسح

(3)

7-71التمانرالنيانظر. 2

5)ث"الالأوسطفي 3الباري!دفتحديحجربنالحسنعنوسقلهى،7 9 9 /،1

1ترحهديرالررقاني 1 3 العددهنالغيابسكروالتنضج@،السندأنعلى1،/

ميالصحابةمنالرواةمى
@المراسلةوالظرالحديثكتص

ودتهني@)59(،"

2/2القذب 44.

بكرأبورواةماوفوق@،أبيلحديتمتاسعاالمتاملغيريراهحدبمناكلقي

7سيوخه.محجمفيالاسماعيلي 03-47 لنالرحمنعددحذثاقال(327)0

مىبكرألرالواسطيمرثاسبنالحسئحتدس
سمغثقاذإملاء،حفظه

بنالمغيرةصعدييقولمهدى،بنالرحمنغدسمغثيقول.منان،بنأحمد

يريدسحذتااللحرفي.أحمدفقالالخفيى.علىالمسحفيحلبنأعرنحنةنجة

هدأ@يبرعى@اودما@رن،
دصالةعنالعالة،أبيعى

ع@الرمراني،عمروبر

دلنمقال:"،والتغلينالحرربينغلىوصحترضأ@التيئدانضعبة.بنالسجرة

1فاعد-يكن

نلانة.لأمررتصحلامحلةالزوايةوهنه.3

منوصظهرالمحهولين،عدادفيلهوترجمه،منأحدلمالإسماعيليشيح@لاول.

لييصمهلنم@ذحكمعنهلةلي@الإسساعيليأنترحتهيياقخلال
يسقولأس

انحدفت.مدامرىلة

ليالطرانيرواةفقدمخالفحدبنه@نة@لناني
1لا/20البهير"" سذنناقال:(02

أبيبنداودأجرناقال.هارون،يزيدسحذثناقال.العطكل،حمفربن@ثوي@
هند،

سالمغيرةصالرهرالي،عمررسفضالةعنالمالبة،أليعن
كاقال:شعف

كدالمكانتركئفمففنث!3@ناصتزكتثين"وفال:لا@متهمتز@فياليئ-جمورء

الرخليفصيمابقدوفاخ@عئي،لترارىبئئمفزل،راحتةفأبغركذا،

ونجهفمغسليدفيعلىدصبثنحم،ةفنث"ما،؟الحك@فقال.حاءنتمحاجتف

شيحةفأذحليداها،صاقتتذشايئةخةؤعليهرأسضومح
فرفمها=الختة،تخت



-

يللف@الد@لعلل@لجامعدي

منبتفردومما@مل
المقرئ،الرحمنعبدأبوروىماتفرده:يخ@للا

عامبر@،،بنعقبةعنهاعان،بنمثرحعنعمرو،بنبكرعنحيوة،عن
بنعمرلكانبعدينقكانالربميه@:اللهرسولقالقال:

@لخطالمأ.

4/1أحمدةأخرجه 5 4
وفي

"

والترمذي1(،5لالهالصحابتأ،فضائل
فيوالروياني3(،هلأ6)

فيوالطبراني)412(،الصحابئمسند"
/17الكبير!"

)1942(،الاعتقادداأصوللاسرحفيواللالكائي3/8،5والحاكم)228(،

فيوالخطيب
"

4الموض@2/ 78-4 فيعساكروابن7،9
9

دمثق!تاريخ

02 97 / 1
1-47/111و 21

عنالمقرئ،الرحمنعبدأبيع@طرقمن

الإسناد.بهذاحيرف

منإلالا@مرفهغريثحسنحدبطهذاالنرمذي:إقال
مثرحيثص

هاعانعه.ابن

يخرجاه!.ولمالإسنا@صحيححديثالمذاالحاكم:وقال

إنإذهاعان،بنمشحرحبتفردمعلولاثهإلاالقوة،ظاهرهإسنادهذا

قالفقدحفظه،فيتكئمقدأتهإلاالعدول،جملةمنكانو)نهذامرحا

3وخقيهسهر(علىومسحروخهئىيدنيعل3يلنميعن
حابة؟إ،أتك"قاد:

حالذرواية.علىيزيدوتاحالنم@إ.أفركاحتقفربخاقاللا،ئلث.!
افهعبدبن

الحوري@.فكربلون(1028)/20دالكيرافيالطرانيعد.الواسطي
لنالرح@ننجدالجهبذالاسامعلىقصةثارتالإسساعيليحديختبطة@لئالث

القصةنيكانتفلوقي@،أبيبتفردانحديتأعلألهعنةالن@لمقوقذمهدي،

جهابذةفذوكذلكق@،أبيعلىالحملجعللماصحيحةوالواقحةثابتف

لساحرميالماناتجاالامصاعيليحديتكادللرفي@،لأبيفرثأهعىقذانئحذنن

ا.جرمو

محير،ابنو@ال:@مروبن@الةالمعيرةصراويهأنرئرأمر@ر،انحديتوفي

2الالتقهفينكرهحانابنإلاونقصأحدصلنمعيد،ابنولقال. 9 6 /،5

لحيالخريوأصرلح@
7/1الكبير"تارلخه" 2 الجرحفياحاتمأبيوابر)855(،4

7/1رالتعديل! 0 فهوحالههناكادوصتمديلأ،ولاجرحأيخهيدكراولنمى.36)3

لي
أعلم.واللهالمحهولي@،علاد



التغردالإسنادعدلأنياعمنر@صناك:ملل
-

5/4لأالثقاشالافيحبانابن فيوقال@ا،ويخال@يخطئ":52
المجروحين،،"

2له 8 وقالعليهالما،يتابعلامناكبراحاديثعامربنعقبةعن@ايروي:3/

وافقبماوالاعتبارالروايات،منبهانفردماتركأمرهفيطوالصوابأيضا:

لأ.لثقاتا

فيالنجادبكرأبورواهإذتخروجهمنمثرحعنالحديثرويوقد
فيكماالمنتقاظالفوائدإ

لهيعة،ابنطريقمن(327)"الصحيحةالسلسلةدا

به.مشرح،عن

اللهعبدفإنثضعيفالإسنادوهذا
هذاروايةفياضطربفدلهيعة،بن

عندكماعثانة،أبيعنأخرىمرةورواهمثرح،عنمرةفرواهالحديث،

فيالطبراني
ابنعنالناجي،كثيربنيحيىطريقمن(857)/17الكبير!"

به.عثانةأبيعنلهيعة،

@خر.بلفظلهيعةابنعنرويالحديثهذاأنكما

فيعديابنأخرجه:إذ
4/8@الكاملدا 0

قال:رشديئ،طريقمن

قالقال:عامر@مه،بنعقبةعنهاعان،ابنعنلهيعة،ابنحدثنا

نبيا".@لخطاببنعمرلبعثنبيأفيكمأبثلملو"بم@:اللهرسول

ككلو"هذا:متنئماد@متنم@رشديفقلبالحديثالاوهذاعقبه:وقال

بنممرلككنيئبعدي
ا".@لخطالها

اخر.وجهمنمثرحعنوروي

فيعديابنأخرجه:إذ
5/3@االكامل" 2،4

الجوزيابنطريقهومن

في
اللهعبدطريقمنه@95)الموضوعالهه"

بنحبوةحدثناقال:واقد،بن

قال:عامر،بنعقبةعنهاعان،بنمئرحعنعمرو،بنبكرعنشريح،

عمردا.لبعثفيكمأبعثلملو9:@اللهرسولقال

اللهعبديهثضعيفإسنادهذا
فيالبخاريعنهقالواقد،بن

"

التاريخ

3)التقريبا@تقتهةإيؤمنبنحيومو(1)



إ
@ئد@لف@ي@لعللفي@لجامع

2الصغير" 83 عنهالمزيونقلعنمه،سكنوا":2/

في
الكمال!،/تهذيب"

3 1 3للأ4 فيالتساليوقالالحديف،منكرتركوه،":(62
الضعفاه"

لحديدما.امروكلأة(337)دالمتروكونوا

اللهعبدطريقمنالحديثصروي
مرحأ.نهوآسقطوهب،بن

فيعساكرابنأخرحه:
"

47/1"@مثقناريخ 1 1
وهب،ابنطريقمن

عامر.بنعقبةعنعمرو،بنبكرعنحيوة،عن

صمعرو@غيرالحديتوهذا
يسمعهلمعمروبنبكرنف@الطريق،هذا

عقبه.عساكرابنقالهعنه.هاعان@بنئرحعنرواهإثماعقبفمن

بها.بفرحلاشراهدالحديتولهذا

فيالطبرانيفأخرجه:
بنالفضلطريقمن(475)/17الكبير"@ا

اللهعبدعنالمختار،
قالقال:مالك،بنعصمةعنموهب،بن

@لخطال@ه.بنعمرلككبعدينب@كانالوبمين.اللهرسول

نقلهفيماحاتمأبوعنهقالالمختار،بنالفضلفيهضعيف،إسادهذا

فيابنه
"

7/9"والتعديلالجرح 2(391):"
منكرفوأحاديثهمجهول،هو

فيالعقيليوقالبالأباطيلأ،يحدث
4الكبير"الضعفاء" 4 9 منكر":3/

."الحدلط

فيعديابنوأخرجه:
"

4/1"الكامل تاريخفيإعساكروابن7،5
47/1دا@صنق @يالجوزيوابن2،1

بنزكرياطريقمن(594)الموضوعالظا@ا

اللهعبدبنبكرأبيعنبكر،بنبمنرحدثناةفالالوفار،يحيى
أبيبن

بنبلالعنالحارث،بنغضيفعىحبيب،بنضمرةعنمريم،

عمر@.لبثفيكمأبعثلم@الوكع:اللهرسولقالقال.ل@مه،ربى

لاتمامحفوظ،غيرالإسنادبهدابلالعن@اوهذاعقبه:عديابنقال
هذايروى

ومععجدميالتبيئعنوبلالعامربنعقبةعن
لأنثمتةقلبماهذا

دمرا.كانيختبعديككلو"الرواية:

فيالعقيليفكرهالوقار،يحيىبنزكريافيهضعيف،إسنادوهذا



التفردابسنادعللأنواعمنر@شاو@لل
-

7الكبيراالضعفاء" / فيعديابنوقال@2
"

4/1الكامل! 74."

يضع

"الجوزي:ابنوقال@،الحديث
الكبارأ.الكذابينمن

@ه،الخدريسعبدأبيعنالزوائدال@9/86مجمعفيالهبثميوأورد

بنعمرلبعثبعديرسولاباعثا@@كانلو9ك@رو:اللهرسولقالقال:

@يالطبرانيدرواهعقبه:وقال@لخطالبه.
بنالمنعمعبدوفبه"لأوسطا"

ضعيفإ.وهولثر،

فيالعقيليعنهقالبشير،بنالمنعموعبد
الكبير@3/311:الضعفاء"

2/1المجروحبن!فيحبانابنوتالضعيف، جدأ،الحديسمنكر:49

بحالإ،بهالاحتجاجيجوزلاالأثبات،حدبثمنلي@ماالثقاتعنيأتي

عليمه.يتابعلاالمنعمعبديرويهماداوعامة:7/36دالكامل!فيعديابنوقال

ر@ا.عمرابنحديثمنوروي

47/1"ثمشق@اتاريخفيعساكرابنأخرجه: 1 أبوأخبرناقال:2

الفتحأبواخبرناقال:الخطيب،بكرأبواخبرناقال:المجلي،بنالسعود
حدثافال:بقطيط،المعروفالسمعانيجعفربنمحمدلنالحسينبنمحمد

آحمد
بن

منالتستريالضقارالحسينبنمحمد
بنسعيدحدثناقال:حفظه،

قال:يعيثى،أبوكاظمبنظالمحدثناقال:اليسابوري،سعيدأبوأحمد

خلفحدثنا
اللهعبدحدثناقال:البخاري،حمودبن

بن
حدثناةقالمسلمف

بنلعمررجماللهرسولقالقال:عمر،ابنعننافع،عنأن@،بنمالك

"لكننهكقبعديكانلو@@ه:الخطاب

منكرأ.حديثدال@ذاعقبه:عساكرابننقلهفيماالخطيبقال

بنعمارعنالحسن،عنعمر،أبوزيادروى@خر:مثال@

ىيلولا@لمطر،مثلأمتي@مئل@الله-لجفه:رسولقالقال:ز@به،ياسر

@خرمه.أمخبر@وله

3أحمدأخرجه: 1 9 / عمر،أبيزيادعنالرحالن،عبدطريقمن4

الاسناد.بهذا



=

@لفعائد@@لعللفي@لجامعى

فقدفيم@تكلمقدزيا@أأنالأولى:بعلتين:معلولإسنادهذاأقول:

فيافينقلهفيماحاتمأبوعهقال
1

3/4والتعديى"الجرح 9 2يلا2 ال@و:(46

بنيحيىبضعفهألمحوقدالحديئ@ه،فيبقوفيولب@حديثه،يكتبشيغ

فيحاتمابيابننقلهفيماسعيد
"

3/4@اوالتعدي@الجرح 9 2للا2 قال:إذ(46

بأسلامغفلا،شيخأوكانبأشياء،بعدجاءثمثلاثة،أوحديث@يروي@اكان
فيحجرابنالحافظوقالفلا"،الحديثفأمابه،

:(2100)"التقريبدا

بن!.لبه@اصدوق،

هذاعنوغيرهماوأيوبكقتالفالحس@،اصحابوأينقلت:

عمر؟!.ابوزيادبروايتهعنهميغربخىالحديث،

فيالمزيقالفقدعمار،منيسمعلمالحسنفإنالانية:العلةاما
2/1الكمال،لاتهذيب 1 يسمع@اولم:(1200)4

نم@ا.

.(6501)/5/6المسند"أطرافلاانظر:

الحسن.علىفيهاختلفقدعمومأالحديطوهذا

فقد
@ه.حصينبنعمرانعنالحسن،عنالحديثهذاروي

عبادحدثن@قال:نصر،بنإسماعيلطريقمن(3527)البزارأخرجه:

حصين.بنعمرانعنالحسن،عنراثد،ابن

نعلمهلاالحديطوهذا"عقبه:البزاروقال
باسنادجم@عالنبيئعنيروى

أحسن
(1)

من
نعلمهولاالإسناد،هذا

منإلاحصينبنعمرانعنيروى
هذا

ا

قدنصربنإسماعيلإنالأولى:بعلتين:معلولالإسنادهذا

فيابهنقلهفيماحاتمأبوقالففدفيصئكئم
"

1"والتعديعالجرح 3 9 / 2

@ال@ذا.(682)
بأسأ"بحديثهأرىولاعه،أكتبولمروى،قدشيخ

معناهعلىليىومذا(1)
بنعمرانأدلنلكقصد@)نما

ضحف.منفيماعلىاسثلهاالإسادومداصعا@،كلهاحصين

وميالرواةمنكيرعلى)سينهأقول:مىأكرفقدحاتمألرأما(2)
جرحأ=تفيدلا



التمردالإسنادعللعأنيمنلل@سنا،:@لل
-

حصين،لنعمرافىمنيسمعلمالحسننف@الثانية:العلةأما
الننقلفقد

فيحاتمأبي
"

لمالحسن9قال:أتهالمدينعبنعليئعن(121)المراسيلا

يصحويىحصين،بنعمرانمنيسمع
ذلد

وعنيثبت@ه،وجهمن
(122)أله

"قال.

."ثتوجهمنيصحوليسحصين،بنعمرانمنالحسنيسمعلم

@ه.مالكبنأنىعنالحسن،عنالحديطوروي

فيعديابنأخرجه:
5"الكامل1 33 / اقهعبيدطريقمن5

تمام،ب@

أن@.عىالحسن،عنعد،بنيون@عن

اللهعبيدفيهةضعيفإسادهذاتلت:
زرعةأبوعنهقالإذتمام،بن

فيحاتمأبيابننقلهفيما
دا

5/37@والتعديعالجرح ضعيف":(4711)4

بالقوفي،دالبسقوله:ايهعنونقل"،حديثهعلىيضرببأنوأمرالحديث

منكرظ.أحاثيثروىالحديث،ضعيف

اخر.وجهمنأنىعنالحسن،عنرويوقد

بنمحمدأخبرناقال:(1351)"الشهابمسندفيإالقضاعيأخرجه.إذ

محمداللهعببدأبوأخبرناقال:التستري،منصور
قال:أميق@بنإبراهيمبن

محمدحدثنا
حدئخاقال:الزيادي،زيادبنمحمدحدئناقال:غسان،بن

ان@.عنالحس@،عنعد،بنيون@عنيريد،

محمدبضعفمعلولإسنادهذاقلت:
نقلفقدالتتري،منصورب@

4/4@الاعدالالميزانفيالذهبي فيحجروابن)3128(،8
الميزان!لسان"

كساتحديلأولا
ي@

فيلياهوقدوالايهالأالوهم@يانير@القطانلنالحنألوفلك
عصأكتبلرلمةتال@ذالراويعصديخدمابيهصا@لقد(ماأمااخر،مكان

لكنحح@نياستقا@ةعلىتحللأسأالحدينهأرىلا"فصلىة:لأصأ"لحدينهأرىولا

تدلدمانكبدرلموعرة.الراوي،حديتلقولتكفيلاوحدماالاستقامةهذه

يكونأنيترطرديدكتيرون،عيهماضومداالحديث،أملمنليىأنهعلى

@خرينأنعلمأ@قط،الروايةأهليكردصانبكفيولاالحديث،املمنالراوي

كترطالأكر-عليهوالذيالصجح-لكىأحاثثه،بامقمةيجرحلمبصيكتفون

من@@بلالحديث،أملمنالراوييكونأن
مرتبةلييكردالحالمدامثلحاله

ملا.دانض@ي@@طتربع،ممترأ@طحدينه@يكودالاعتار،



-
@للفعالد@لعلل@لجامعفي

فيالكناليعراقوابن)8447(،
9

1/1@الثريعةتنزيه 1 4
إسحاقأبيعن

محمد"قال:الحافظ،الحبال
كذاب!.التشريمنصوربن

ضعف.فيهاالحسنعنالموصولةالطرقكلأنيتضحسبقمما

الأصح.وهومرسلأ،الحسنعنالحدبثرويوقد

3/1أحمدأخرجه: 4 فيوكما4
1

2العلل!فيالجامع 0 7 / 2(1922)

حمادعنموسى،بنالحسنعن
عنويونى،وحميدثابتعنسلمة،بن

حمادمرسل،وهوالحسنإلىصحيحإسناد
سلمةبن

أثبتمن

ناتفيالناس

يمح.ولااخروجهمنمرسلاالبصريالحسنعنالحديطرويوقد

فيعديابنفأخرجه:
9

8/5لماالكامل 0 4
بنالرحمنعبدطريقمن

حمادخت@عبدةبنيوسفحدثناقال:المبارك،
سمعتقال:سلمة،بن

مرسلأ.فذكرهلحسن...ا

نقلهفيمااحمدعنهقالعبدة،بنيوسففيهضعيف،إسنادهذاقلت.

فيحاتمأبيابن
"

9/2@اوالتعديلالجرح 7 6-2 7 احاديثاله:(947)7

"فيه:قولهأبيهعنو@قلمناكير،،

@ا.ضعيفبالقوي،ليسشيخ،

فرواهموسى،بنالحسىخالفالزببري،حمزةبنإبراهيمأنإلا

لأ.موصو

فيالرامهرمزيخرحه:
الما(الحديئ@اأمثالدا

بنإبراهيمطريقمن

حمادعنالزبيريحمزة
سلمة،بن

علإ،البيئعنأن@،عنثابت،عن

5"/2العللا@نرحمير@اسلقلهلحبماوغبرهالدارقطيفالهايا( ط.0
/2وعتر،

6 9 ممام.ط.1
"الأتاله.@كتا@فيجاء(2)

كتبفيبحثتوقدبحلوان!أنىلنحمزةبنببراميم
اسصهعمنالرجال

فيبحثيولعدضيء،علىأففلمأن@،بنحمرةبن@مراميم
بن=إبراميمصيرويوجدتهنا؟إبراميمعنالرا@يالحلوالييحىأحمدسسيوخ



التمردالإسنادعللعأنيمنر@سناومحلل
-

@لتهأنزلهماءكمثل@فنيمثلقال:ا
لر@ولهافيبدرى@لبركةلا@لمماه،من

ني

فإتهصدوقأنىند@الزبيري،صزةبنإبرا@ملأنشاذةإسناد

خالف
روىالذيئقةوهوموسىبنالحسنخالففقدمه،اوثقهومن

عنالحديث
حماد

سلمفبن
مرسلأ،الحسنع@ويوص،وحميدئابتعن

شافة.إبراهيموروايةالأصح،هيموسىبنالحسنفروايةتقدم،كما

نازلة،متابعةالموصولةالروايةعلىالزبيريحمزةبنإبراميمتوبعوقد

الابح.يحىلنحمادتابعهإدضعيفة،لأنهاالمتابعات.بهذهيفرحلاولكن

3/1وأحمد2(،023)الطيالسيفأخرجه: 3 0

و
1 4 فيوكما3

"

الجامع

العللافي
0 7 / 2لاوالترمني)2291(،22 فيوالعقيلي6(،8

الضعفاء"

3الكبير@1/903- )21(،لأالمنتخب!فيكماعللهفيوالخلال1،0

فيوالرامهرمزي
3/2،3"الكاملفيإعديوابن)372(،"الماصالمحذث"

فياليخوأبو
فيوالقضاعي)033(،الأمثال!"

)2531(،"الشهابمسند"

فيوالبيهقي
ثابت،عنالأبح،يحيىبنحمادعنطرقمن(3لثاالزهدلما@ا

منغريبحسنحديثالوهداعقبه:الترمذيقالأنى،عن
الوجمه.هذا

لاالإسنادوهذا
فيأحمدالإمامقالإذيصح

@@

العلل
الا

بعده:
@@

خطاهو

فير@ابنوقال@،الحسنعنالحديث،هذايروىإنما
"

العللشرح

2/6وعترط.2/105@للترمذي 9 داحمادهمام:ط.2
آوهاملهالأبحيحىبن

عنوالصواب:@لمطردامثل@متط@المثلمرفوعا:أن@عنحديثهمنهاثابتعن

مرسلا".الحسنعنئابت،

=

2للحفيليالكميرالالضحما.فيالرديريحمرة 9 7 امأ1)الالأومط،ليوالطبرالي2،/

فيرالرامهرمزيالحرمي@،ط.
أعلم.واثهمو،يكودولحله(125)"لأمثالا@

ر@دالأمثا@هكا@فيوالموجرد
يقويوالدىأص.@لحلحيهالربيريتحرتسا

واحدةصمحةفيوقمثفقدوالتحريمات،بالتصحيفاتةمليالكتا@أدهدااعتقالي

متايىأحالمحيتنحنهفيأحطاءنحنةعلى@قط

(12المهاتفرب"(2).(1للااتقريبا"(1)



-

@للفمالد@لعللفي@لجامع

فيحاتمابيابننقلهفيماعنهزرعةأبوفالإدفيه،تكلمفدوحماد
"

3/1"والتعدي@الجرح 6 فيمامهديابنوفاللأ،بالقوفيدالي@.(2952)5

فيالبخارينقله
"

2الكبير"التاريخ 7 /3(2991):"

يهم

(1)

بعدالئيءفي

فيالذهبيوقالط،افي
دا

المغني
وقدوغرائب،أوهاملهثقة،":(1734)"

."لين

1/2@لأسرافا@اتحفةوانظر: 8 1/33المسند"اطراتو@ا)193(،2

عطية.بنيوسف

ع@عطية،بنيوسفطريقمن(3717)و(3475)يحلىأبوأخرجه:ب@

أن@.عنثابت،

معينبنيحيىقالفقدايضا،صعيفعطيةبنويوسف
عنه

تاريخهفي

لىلي@عطيةبنيوسف9الدوري:برواية(39لاوا(3272)
وقالط،

فيالبخاري
"

8/2الكبير"التاريخ وقال"،الحديثمنكر":(3424)63

فيالثسائي
الحديث@تروك":(617)"والمتروكونالضعفاء"

السابري.صاحبمسلمبنعبيدوتابعه

بنعبيدطريقمن(6لاالحديشهأمثالفيإالرامهرمزياخرجه:إذ

أصاحب(مسلم
(2)

به.أن@،عننابت،عنالسابري،

ذكرهالحال،مجهولوهومسلم،بنعدفيهةضعب@إسنادوهذا

فيالبخاري
9

2الكبيرلأالتاريخ 8 9 / فيابهنقلهفيماحاتموأبو)1941(،5
@

تعديلأ.ولاجرحأفيهيدكراولم(7)6/4"والتعديلالجرح

فيحبانابنإلايرثقهولم
7/1الثقات!" 5 المجاهيل.توثيقفيعادتهعلى8

(1)
"الكير":لاللردحصالمطوعلحي

خطا.ومووهم!

ما(2)
سقطالمحكوقي@بين

@فأصبح.المطبوع،س
خطا.وهناالمابرلمجهمسلملنعبيد

@اهصز@
فيوحاء(7)6/4"والحديل@الحرحمن

"

2الكير،اللىلخ 8 9 / 5(4911):

السابرىاشع



دالتفرالإسنادعدلأنواعمنل@مناوةمحلل

@روي
أيضا.يصحولاثابت،طريقعيرمنأن@عنالحديثهذا

فيعديابنفأخرجه:
7"الكامل" 4ههما-3/

لنخليدطربقمن

عندعلج،
قالة،

أن@.عن

عنهفالإذدعلج،بنخلبدفيهضعيف.إسنادوهذا
فيمعينبنيح@ى

فيافسائيوقالبثيء،لي@الد@ري:برواية(5150)تاريخه
ا@حفاء@

فيحبانابنوقالبثقق@،لي@":(175)"والمتروكون
ا/المجروحين!دا

2 8 عنيرويفيماالخطأكئيركان9ة5
وغيرط.قتادة

آخر.طريقمنأن@عن@روي

فيالئيخأبوفأخرجه:
فيوالخطيب)133(،الأمئا@ه9

"

بغداد@تاريخ

1 1 3 / 1 12/4الغربط.وفي1 فيالبرعبدوابن1،5
3التمهيد!" 5 5 /،7

1دمسقاإتاريخفيعساكروابن 3 / 4 عنطرقمن6
عنالمغيرة،بنمحمد

عنالرازياللهعيدبنمام
أن@.عنالزهري،صمالك،

حبانابنقالفقدالرازي،اللهعبيدبنهثامفيهضعيف،إسنادهذا

في
كان3/9:9"المجروحين9

عنروىإناويخطئالروايات،فييهم

ليحجرابننقلهفجماالدارتطيوقالالأئباتأ،
:11/44التهذيمأتهذيب9

وقال"،حديثفيحديتعليهفدخلفيهوهموأتهمالك،بحديثتفردأته"

فيالذهبي
4/3الاعتدال!ميزان@ 0 ةاخروحديئ@الحدياهذاذكرهعقب1

باطلاد".كلاهما"

فيالخطيبوأخرجه:
"

11/1بغداد"تاريخ 1 وفي3
12/4الغرب.@ 1 5

بنالجبارعبدطريقمن
بنالرحمنعبدحدئناقال:أحمد،

الجلاب؟حمدان

بنإبراهيمحدثاقال:حلب،نزيلالعباسأبوإسحاقبناللهعبدحدثن@قال:

بنالرحمنعبدحدثاشال:حتاد،بنيحيىحدثن@قال:الجوهري،سعيد

ان@.ع@الزهربم@عنمالك،حدثناقال:الئوري،سفيانحدثاقال:مهدي،

في@رد(1)
منهأتمارالصرا@حطا،رموللالالندنامافي.لأبيالأنا@ه"

اتخريجصادر



-

يللف@الد@لعللفي@لجامع

بنالجبارعبدعلىالسندانقلبإذمعلولإسنادهذا@تول.
إذأحمد،

والصوابالحديثان،هذانالجبارعبدعلىانقلبدوقدعقبه:الخطيبقال

الله،عيدبنهامعنالأول،الحديثفي
عنالزهري،عنمالك،عن

أن@،

تعالى:قولهتفسيرفيحديثبهيروىالحديثهذاإشاد

1)2(،رتحزرو" 0 0 0

@منيمثلحديث:إإسنادوأما(9المتح.
تهف@"

يرويه

أن@.عنالزهري،عنمالأ،حدثناقال:الرازي،اللهعبيدبنهثام

الله،عيدبنهامإسنادبخقنهالخطيبخرجثم
مالك.عن

أنوذلكمرتين،إسنادهانقلبوقدعجيجة،علةلهالحدياوهذا

وقدأحمدبنالجبارعبدعلى@إسنا@انقلبالحديثهذاأنذكرالخطي@

قالالرازي،اللهعبيدبنهثامعلىبانقلابهالحديثأعلوأيضاتقدم،

فيالحافظ
2ياالميزان@هلسان9 له-ا@ردهالذيالخبروأما9هأ:6

ابنيعني

وأئهمالكعنبهتفردائهلأالغرائبدفيالدارقطنيفكرفقدمالكعنحبان-

فيحديثعليهودخلفيهوهم

":3/90"لأالمجروحينفيحبانابنقال

حديثغيرمنيصحلم

هريلزا
".

صنل@م@ياصبنعمارحديثمن@روي
طرق.عدة

حدثناةقالفناد@عنعمران،طريقمن(647)الطيالسيفأخرجه.

لنا،صاحب
به.ياسر،بنعمارعن

ضعيف،القطان-وهوعمران-أنلأولى:ابعلتين:معلولإسنادوهذا

لىلي@"الدوري:لرواية(3لمأ7)تاريخهفيمعينبنيحىقالإذ
وقالعه،

فيالتسالي
فيحجرابنوقالدا،ضعيف"ل@74(:داوالمتروكون@الضعفاء"

ديللرالدكتورعلق(1)
مدا

اضحوموكماالأيخر،الحديثأرادالالسامقال.المرضع
هلاحديتاوهوساقتمهمن

@لظر.ا(2)

12/4د!@عدات@لح 1 لعرباط.6



التمردالإسنادعدلعأتمنناول@محلل

5لالأالتقريبأ ."لخوارجابرأي@رمييهئم،صدون،"ة(15

شيخهومبهم،راوففيهالثاية:العلةأما
قتادة.

اخر.طريقوله

فيالرويانيةأخرجه
سموسىطريقمن(1343)الصحابقهمسد"

@قيمئل"ة@اللهرسولقالقال:ز@ه،عمارعنأخيه،عنعبيدة،

خبرا".@خرهوفيخيرا،@ويهفي@ن@@بجعلهكالمطر،

تاريخهفيمعينبنيحىقالعبيدة،بنموسىفيهضعيف.إمنادوهذا

لداابرواية(732)
رمي:

كان"قال:لدصري،ابرواية(1161)وفيضعي@ه"

لا"ةقال(1210)وفيمناكيرابأحا@يطحدثصالحأ،رجلأ
بحديثما،يحتج

فيابنهنقلهفيماحاتمأبووقال
"

1"والتعديلالجرح 7 5 منكر8(:إ6يلا8/

فيالمزينقلهفيماالئساثيئوقالالحديث!،
7/2الكمال!تهذيب" 7 0

.@ضعي@!:(6875)

أخاهفإنعبيدة،بنموسىحالفيالبينالضعفذلكعلىزد

اللهعبد
فيعديالننقلهفيحامعينبنيحىقالفقدأيضأ،ضعيفعبيدةبن

2الكامل!9 1 2 فيحاتمأليابنسقلهأحمد@يماوقالبثيء"،لي@5:إ/

"

واقعديلالجرح
"1 2 3 / بهما"،يشتغللاوأخوهعبيدةب@طموسى:(466)5

فيحبانابنوقال
الحدلها.منكر":2/12المجروحين!"

اخر.طريقمنوروي

قزعة.بنالحسنطريقمن(1412)البزارفأخرجه:

اوأخرجه:
)07(،@الحديثاأمثالفيإمهرمزيلراوا)6227(،حبانب@

فيوالبيهقي
المبارك.بنالرحمنعبدطريقمن(397)الزهد@ا"

عنسليمان،بنالفضيلعنالرحمن(وعبد)الحسن،كلاهما:

عمارعنأيه،عنسلمان،بنعبيدعنعقبفبنموسى
(1)

ياسر.بن

سالمطسوعفيصرد(1)
عنالحدينعهدامنال

منأنتاهماوالصوا@حطأ،وموعنالنه"

التخريجمصاثو



-

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

قالفقدضعف،وقدسليمان،بنالفضيلفيهأيضأةضعيفإسنادوهذا

فيحاتمأبيابنفيما@قلهمعينبنيحيى
1

9والتعديع!الجرح 6 /7(134):

إ
@يه.قولهأبيهعنونقلبئقق@،لي@سليمانبنفضيل

يكتببالقوي،ليمى"

فيالتسائيئوقالحديثمه،
بالقوي!،لي@":(49لاوالمتروكونأالضعفاء9

فيحجرابنوقال
كخجر@.خطألىالاصدوق،:(5427)التقريب!الا

ز@ثه.عمرابنحديثمنرويوقد

فيوالقضاعي)2211(،شيوخهمعجمفيالأعرابيابنأخرجه:
مشد"

فهد.بنإبراهيمطريقمن(1350)الهاب!

فيالقضاعيوأخرجه:
بنعليطريقمن(1349)الشهالطم@د9

عبد

بنمعلىعنوعلي()إبراهيم،
أسد.

فيالسهميئوأخرجه:
9

4:"جرجانتاريخ 3 0

محمدطريقمن
أبان.بن

2/2لأالحلية!فينعيمأبووأخرجه: 3 1
عاصم.أبيطريقمن

عبيسعنعاصهأوأبوومحمد،)معلى،ثلاثتهم:
(1)

عنميمون،بن

ز@ه.عمرابنعنالمزنياللهعبدبنبكر

عهقالإذميمون،بنعبيم@فيهضعيف،إسنادهذا
فيمعينبنيحيى

فيالبخاريوقالداضعيف!،الدارمي:بروايةلالملأ(تاريحه
@ا

الكبيرأالتاريخ

الآجرياسؤالاتفيإكماداودأبووقال"،الحديثمنكر":(359)3لمه/6
فيحجرابنالحافظوقالحديثمه،تركقد9لمأة48)

:(4417)"التقريب"

ل@ه.حصينبنعمرانحديثمنرويوقد

@بل@:خرتجهاليالمصاثوحميعفيتحرف(1)
الصوا@علىوجاءخطا،رموعيسى!

1الروانمهالحسعلي

أئتاه.ماوالصوا@الئطعيدبىبكربلىالهاب.الصدمنالمطوعفيخر@@2@

373الكمالهكذبانظر@ / كلا(.5)1



التفردالإسن@عدلأنواعمنر@سناو:ملل
-

طريقمنالطبعتينكلنا(3660)"لأالأوسطفيالطبرانيأخرجه:

)يعني:نجيدأبيعنجده،عنأبيه،عنأسلم،بنزيدبنالرحمنعبد

حصيأ.بنعمران

عنهقالإذأسلم،بنزيدبنالرحمنعبدفيهضعيف.إسنادهذا

فيعديابننقلهفيماالمدين@بنعلي
4ا@امل!@ 4 2 ولدفيلالي@.5/

الدارمي:برواية(527)تاريخهفيمعينبنيحيىوقالئققما،أسلمبنزيد
اشهنقلهفيماحاتمأبووقالثيءإ،حديثهدلي@قال:(664)وفيضعي@ما@

في
"

والتعديلالجرح
"5/2 89-2 9 وفال"،الحدبثبقويلي@":(0711)0

فيالتسائيئ
داضعيف،.:(360)والمتروكون@االضعفاء"

اللهعدحديثمنوروي
ز@ه.العاصبنعمروبن

فيكمامسندهفيالحدنبعمرأبيابنأخرجه:
العالية(المطال@"

4يلا فيوالطبراني2(،6
فيالبرعبدوابن)56(،/13الكبيرأ"

/7النمهيد!"

3 5 4
أبيبزيدبناللهعبدعنأنعم،بنزيادبنالرحالنعبدطريقمن

اللهعبدعنالرحمن،عد
العاص.بنعمروبن

الإفربقي-وهوأنعم-بنزيادبنالرحلنعبدفيهضعيف،إسنادوهذا

عنهقال
الد@ري:برواية(5075)تاريخهفيمعينبنيحيى

لأس،بهيى"

المروفي:برواية(20ياالعلل،فيإأحمدرقالضعف!،وفيه
منكر"

فيالشائيئوقالالحديئه،
وقالضعيف!،@:(361)"والمتروكونالضعفاء"

فيالدارقطني
بالقويا.لي@9:(337)والمتروكونأالضعفاء9

فيالهيثيوذكره
9

فيهوالطرانىالرواهفقال:لملأ/10الزواثد!مجمع

ضعيفا.وهوأنعم،بنزيادبنالرحمنعبد

حجرابنحتنوتد
فيفقالالحديث،هذا

"

9الباريافتح عفب7/

حسنحديثوهو3(:إ)اهلأ
الصحقما.إلىبهايرتفيقدطرقله

كالصحابةالفضلفيهممنايامةهذهفيأنهناالحديثمعنىولي@

وال@ة.القر@نفيصحيحثابتفضلهملأنثعليهماللهرضوان



-

@الف@الد@لعللمبم@لحامع

2صحيحهيرالحديثلهذاحبانابنلوبوقد 0 9 / 1 الذكزبقوله:6

الفضلفيالأمةهذهاخرأنالحديثصناعةيحكملممنأوهمخببر

كأؤلها

فيالرامهرمزيوقال
هذابظاهرمتعلقتعلقإن@ا:(70)الحدي@هأمثال"

يلونههما@لذينثمقرنيخير@متي"عح@:قولهفيتناقضأعليهفادعىالحديث،
دانلها،ئافىالخيرإن@خرط،خير@ميد@ى@ولهلا"قوله:فيالمعنىفإن

حترتتم@:@قالكماومذاالئاني،منخيرالأولالقرنأدمعلوماكاد

1عمران:أ@طللتاس،لخرجتأئز 10)".

فيقيبةابنوقال
1الحديثا:مختلفتأويل" المثلقال:و)نما":07

صحابتهمنلهمالتقريبعلىاخرطخبز@ميدرى@ولهلا@لمطر،ثل@متي

إلاافضل،ووجههمؤخره؟امأحسنالثوبهذاأوجهأدريمايفال:كما

أماحسنالمرأةهذهأوجهأدريماةتقولوكمامنه،التقريبأرتأتك
.@الحسنفيبينهماماتقريبأردتأنكإلاأحسن،ووجههاقماها؟

فيتيميةابنوقال
18/1الفتاوىلما" الأمةاخرفييكونأتهمعناه":74

أيهماالناظرعلىيثتهحتىمنهم،يكنلمند@المضل،@يأولهميقار@من

المتابهالثوبفييقالكماأفضل،الاولأنيعلماللهكانو)نأفضل،

خيرطرفيهاحدبأنالعلممعيخر،طريهأييدرىلاالثوبهذاالطردين:

اللهأنالمعلومومنخيز@و@خرما(يد@ى@ولهلا@قال:لأنهوفلثالاخر؟مئ

عنلاالمخلوق،عنالعلمينفيو)سماكدلك،الأمركانإذاخير،أيهمايعلم

المخلوقعلىاشتبهكذلككافىوماوالتقارب،التثابهالمقصودلأنالخالق؟

أيهما

بنيونسروىمامنكر@ته:منوعذ@لضعيفبهتفردماومثال@

محمد،
فضالة،بنمفضلعن

محمدبنعنالشهيد،بنحبيبعن

مجذوبم،بيدبئالنبيئأخذقال:ز@ه،اللهعبدبنجابرعنالمنكدر،
معةفأدخلها

بسم@اكلقال:ننمالقصعة،في
عليمه.وتوكلابالته،ثقة@لنه،



دالتفرالإسنادعللأنياعمنريالممناو:علل

=

وفي(24905)شيةأبيابنأخرجه:
بروعبد)561(،له@،الأب"

فيحميد
)2453(،ماجهوابن)5293(،وأبو@اود1(،092)المنتخبه"

وفي(7181)والترمذي
"

فيالدنياأبيوابن2(،53)077له:الكبير!،العلل
فيلطبريوا)2281(،يعلىوأبو)38(،لخمول@واضعالتوا9

"
لائارأاتهديب

3ةعلي()مسند 3الاثار!معانيداشرحفيوالطحاويلل@(،1 0 9 / ط.وفي4

فيوالعقيلي)2396(،العلمية
2الكبيرأالضعفاء" 4 2 كماخزيمةوابن4،/

لي

فيالسنيوابن6(،021)حبانوابنبتحقيقي،(333للأ"لاالذيل
"

اليومعمل

فيعديوابن)464(،"والليلة
8/1"الكامل" 4/1والحاكم5،1 36-1 3،7

7/2ليهقيوا 1 وفي9
وفي(442)لآدابا9

لعلميةا0ط(1356)له"،لشعبا"

2/5المهمقهالأسماء@اغوامضفيبشكوالوابنالرشد،ط.(1294)و 5،8

فيالجوزيوابن
معجمهفيالدقاقاللهعدوأبو4(،1يلاهالمتناهيقهالعلل"

2-2كه/2 8 9
بنيونىطريقص

الإسناد.بهدامحمد

بن@امفضلالحديط:عصحبانابنقال
بىمباركاخوهوهذا،ففالة

دا.ثقتانجميعاوهماالقتباني،فضالةبنبالمفضللي@فضالة،

فيالحاكموقال
4/1"المستدرك" 36-1 الإسادصحيححديث":37

فضالةبنالمفضللأنةإليهيلتفتلاالتصحيحهذاأنإلايخرجاط.ولم

تفرد

فيالترمدي
ىروأحدأأعلمولا":(32لاهكلااالكبير":العلل"

بنيون@غيرفضالةبنالمفضلعنالحديثهذا
1محمد.

00.

فيالجوريابنعنهنقلهفيماالدارقطنيوقال
عصلماالمتناهيةالعلل"

@ا.فضالةبنالمفضلبهتفرد9:(1456)

عهقالالحديث.ضعيفوالمفضل
(4011)ناريخهفيمعينسيحيى

@@الآجريمؤالاتفيكماأبو@اودوقال@،بذاكلي@الد@ري:برواية

(1075):9

فيالنساليعنهوقال"،نكارةحديثهفيقال:أئهعليعنبلغني

فيحبانابنإلايوثقهولم.@بالقويلي@":(563)@والمتروكونالضعفاء"

4نفاته 9 6 سالفأ.صحيحهفيفالوكما7/



-

ئدلفالا@العلل@معفيلجا@

عذهذاحديثهنف@المفضل،حالفيالنالضعفوعلى
منكرافمن

فيعديابنفقال
8/1لماالكامل" منأنكرحديثهفيأرداولم:51

هذاإ.

فيالترمذيوقال
محمدأ-سألت":(325)الكبير"العلل"

يعني:

عنالبخاري-
بنحبيبعنالحديثهذاشعبةروىفقال:الحديث،هدا

اللهعبدعنالشهيد،
منشيئامجذومبيدأخذعمرأنبريدة:بن

هذا"

إلانعرفهلاغريب،حديث@اهذا:(1817)عقبجامعهفيأيضاوقال

محمد،لنيون@حديثمن
هذافضالةبنوالمفضلفضالة،بنالحفضلعن

منأوثقمصرياخرشيخفضالةبنوالمفضلبصري،شيخ
وقدواشهر،هذا

عمر@هأنبريدة:ابنعنشهيد،بنحببعنالحديتهذاشعبةروى
."وأصحعديأشبهشحبةوحديطمجذوم.يدأخذ

."غريبحديث@ذا@:(3250)السحه!لأشرحفيالشويوقال

رويوقد
جابر@ه.عناخرطريقمنالحديثهذا

فيعديابناخرجه:
"

4"الكامل 5 8 / 5وه/1 3،5
ابنطريقهومن

فيالجوزي
اللهعبيدطريقمن(1457)االمتناهيقاالعلل"

عنتمام،بن

محمدعنالمكي،إسمايل
مرفوعا.بهل@به،جابرعنالمنكدر،بن

اللهعبيدلضعفضعيف،إسنادوهذا
فيحاتمأبيابننقلإذتمام،بن

"

5/37لأوالتعديلالجرح "فيه:قالأنهأبيهعن(4711)4

بالقوي،لي@
فيه:قالأنهزرعةأبيعنونقلمنكرقهأحاديثروىالحديث،ضعبف

فيالعقيليوقالحديثمما،علىيضرببأنوأمرالحديث،لاضعيف
الضعفاء"

1الكير! 1 8 عجائبعندهكان@:3/

مختطأ.كانوهذامسلم،بنإسماعيلسندهفيوكذلثقلت:

فيالمزيسقلفقد
"

2الكمالهتهذيب 5 6 / بنعليعن(47للأ1

اللهعبدلأنةضجفو@سدهاالروايقيمذهعلىأق@لم(1)
منيسمعلمبريدةبن

عر@ه.

"المرايلنظر.إ

.(4)0،حاتمأبيلالن



التفردالإسنادعللعأنيمنري@شاو:علل
-

سمعت"قال:أنهالمدين@
المكيمسلمبنإسماعيلعنوسئلالقطانيحبى

بالحديثبحدنناكانمختطا،يزللمتال:أمره؟أولفيكانكيفله:تيل

فقال:مسلم-بنإسماعلوذكرسفيان-عنونقلضرولبهئلاثةعلىالواحد

فيحاتمأبيابنونقلالحديش@،فييخطئ)كان
"

1"والتعدي@الجرح 3 6 / 2

مخلطالحديثضعيف9قال:أتهايهعن(669)

هذاروىقدأنهالحديث،هذاروايةفيإسماعلتخلبطعلىيدلومما

عنالحديث
عندرواهثمقدمناه،كمار@هجابرعنالمنكدر،بنمحمد

فيالطحاوي
"

المعانيشرح
وفي4/903"

أبيعن(6933)العلميةط.

جابر@ه.عنالزبير،

وهيفيه،أخرىعلةوهناك
فيعد@ابنقالهما

:463/1@الكامل9

يعنيوأحاديث@-"
والكوفة،والبصرةالحجازأهلعنمحفوظةغيرإسماعيل-ت

أنهإلا
حدلما.يكتبممن

يعنيوهذامكي،الزبيروابومدن@،المنكدربنمحمدقلت:
الائنينأن

نزيدماالعلةوهذهمحفوظقحغيرعنهماروايتهفتكونالحجاز،أهلمن

ضعفا.إلاالحديث

رويوقد
أوجه:منموقوفاالحديثهذا

عنعلية،ابنحدثناقال:(24903)شيبةأبيابنفأخرجه:
خالد،

عن

يضعفجعلمجذوم،معيأكلز@نهعمرابنرأىأنهةرجلعنمعشر،أبي

المجذوم.يدموضعيده

حاله.يعرتلامبهمأفيهأنإلاثقات،متصلإسنادهذا

فيالصوابأما
الحديث:هذا

فيالعقيلياخرجه:فما
عنشعبة،طريقمنالكبير@4/242الضعفاء9

اللهعبدسمعتةقالالئهيد،بنحبيب
يعملسلمانكانيقول:بريدة،بن

معه.فياكلرنالمجذومينإلىيبعثثمطعامأ،يثتر@ثمبيده،

قالمرت،التيالمرفوعةالأحاثبثأصلوهوبثقاتمتصلإشادهذا



-

يالفالاثدفى@لعلل@لجامع

4/2الك@راالالفعفاءفيالعقيلي الروايةوهذهالحديث،أصلهذا:42

قدشعبةأنقوةالروايةهذهيزيدماولعلأولى"
سعيدبنيحىتابعهنوبع،

(1)

أعلمواللهالإسناد.بهذاالشهيدبنحبيبعن(24902)ثيبةأبيابنعند
با

2/4"لأشراتاتحفة" 7 3/5@المهرةإتحافو@ا3(،010)8 5 6

(3730).

الحديث@خرفيبزيادةتفردهيحنمللاالذيالر@هيياتيوتد@

بنبشرروىمامئاله:الزيادة،بتلكانفريعهمعوقطعاوقفافبهايضطرب

محمدعنمهران،
هند،أبيبنداودعندينار،بن

عنالشعبي،عن

النبي-كل@:علىنجرانأهلوفدقدمقال:ر@مه،اللهعبدبنجابر
والسيدالعاقب

(2)
قال:قبلك،أسلمنافقالا:الإسلام،إلىفدعاهما

الاسلاممنيمنعكمابماشئتما@خبرتكما@ن@اكذبتما،
أنبئنا،هاتفقالا:ثا

إلىفدعاهماالخنزير"لحموكلالخمر،وشربالصليب،@احبقال:
بيدفأخذيث@ح@اللهرسولفغدابالغداة،يغا@ياهأنعلىفواعداهالملاعنة

يجيئا،أنفأبياإليهماارسلثثموالحسين،الحسنوبيدوفاطمة،عليئ

لهوأقزا
@مجنبهرو:النبيفقالبالخراج،

لمطرفعلالوبالحق،بعئني@و@لذي

نرا"الولصي
(3)

لغلقالؤاثنقلالآية:هذهفيهمفنزلتللآحمه:جابرقال

قال6،.اعمراد:@أ@نفسكم،و(وأنفسناونإحمنمنمآءناركزوإشاهأبنا،

أبيبنعليوأنفسنافاطمة،ونساءناوالحسين،الحسنابناعناةالشعبي
ز@ططالب

حافظمتقىتقة@ةرهو(1)
.(7557)التقريباقدوظإ@مم

درال@هنحيم:أليعد(2)

نحيمأبيعد(3)
نارأ".عليهماالواثيلأمطر"

كففسنا="جابر@ه:قالالندي،قالنحيم،أبيوعندالواحدي،روايةلمظمدا(3



دالتفرالإسنادعللعأنيمنفىالسنا@محلل

-

فيكماتفسيرهفيضاهينوابنالطبرانيأخرجه:
/3المهرظإتحاف"

فيكمامردويهوابن)2382(،102
فينعيموأبولملأ،/2المنثور!الدردا

2لنبوقه:الدلائل فيحديوالوا5،8
بتحقيقي،(121)لنزول!اأسباب"

له،واللفظ
به.دينار،محمدسعنمهران،بنلرطريقمن

محمدإلاثقاترواتهالصحة،ظاهرةحديثهذا
هذاومحمدثينار.بن

مرة.وقالبأس!بهدالي@معين:بنيحيىقالفيه،اختلفوا
وقال@،ضعيف"

سعيرثاود:أبووقال"،صدوق9زرعة.أبووقالبطا،بأسلاحاتم:إأبو

وقال"،ضعيفمرة:إوقال"بأسلهلألي@النسائي:وقاللما،يموتأنقبل

الاحتجاجتركالترك..استحقحتىخطأهيفحىلميخطئكان"حبان:ابن

عد@:ابنوقال"،انفرد..بما
"

بمما.ينفردحديثهوعامةالحديث،حسن

لتعديعوالجرحالالظر:ا
7/1مللكاوا)7631(،7/333" لمجروحي@وا3،4

6/3الكمالوتهذيب2،هلأ/2 0 3(5793).

فيحبانابنذكرهمهرانبنبثرفيهالإسادهذاأنكما
/8"الئقات"

1 فيالذهيوقالالعجاثب@،البصريونعنهدروىةعنهوقال4،0
الميزان!"

1/3 2 حاتم:أبيابنقال9ا@2240@5
إلىالرجوعوعند"،حديئهإأبيترك9

"كتاب

2/2لاوالتعديعالجرح 9 1للأ0 عنهكتب"هكذا:النصوجدت(41

فيماأنعلى"أبي
بنحو(1511)"الميزانلان"

ما
عهوقال"،لاالميزانفي

فيعساكرابنعنهنقلهفيماشيبةبنيعقوب
"

4دمى"تاريخ 7 رجل@:35/

هومهرانبنشرأنيقينأيزيدناوممامستورأ،يكونهذافعلىصالح!

فيأخرجهالثيخأباأنبهالمتفرد
38المحذثين،طبقات" /3-3 (26لا9

و
6 9 ال@نعبي.فولعلىمقتصراطريقهمش(2)@ا3/

الحاكمأخرجه:
5 9 3 /2-5 9 4

بنعليعنحجر،بنعليطريقمن

الثمعببئ.قرلثونالمتقدمبالاسنادهندأبيبنثاودعنمسهر،

ثلصلا،لحمن،والحناكز،.ولتا.و@اش@،وعلئ،@اللهرسولوثنفكتم،.

رضيفاطمة@رنآيمتم
الله

رليأحمعين،عهم
@م@نس@جابر@هقالالمننور"،اللو"

طمففانا،@رقيلحين،والحناوث@نآفال@.وعليئ؟@للهارسولةوثنئكم،



ال@لف@ائد@لعللالجامعفي-

عهقالوعلي
كان"الد@ري:برواية(30هلطتاريخهفيمعينبنيحيى

أحمدوقالثبتا،،مسهربنعلي
فيحنبلبن

"

2العللافيالجامع 9 /2:

"

2لملأ/6لابنه"والتعديحالجرحفياحاتمأبووقالدا،صدوق@الحديثصالح

صدوقثقة":(1119)

محمدروايةمنبالقبولأولىصروايتهثقةفعلي
انكماثينار،بن

محمد
يجعلهفمرةالشعبي،إلىالمنسوبالقولنقلفياضطربقدديناربن

كمال@نهاللهعبدبنجابركلاممنيجعلهومرةالعبي،كلاممن
روايةفي

محمدحديثفيذكرماضعفبذلكفبانالمنثور".الدرو"نعيمابي
ثياربن

ل@ه.اللهعبدبنجابرأوالشعبيقولمن

لاأنهإلاالشعبيكلامبنحوعباسابنعنوقد@رد
يصح

عه.

نيالحاكماخرجه:
5الحديئالا:علوممعرنة" سأ9)والعلميةط.0

محمدعنعلي،بنحبانطريقمنحزمابنط.
أبىعنالكلبي،السائببن

ر@الا.عباسابنعنصالح،

كذ@هوبلتالف،إسنادوهذا
بين.

حاتمأبيابننقلهفيماالنبيلعاصمابوقالالكلبيالسائببنومحمد
في

"

7/3@اوالتعديلالجرح 6 فيحبانوابن1(،ل@174
"

/2المجروحين!
2 52:

لناقالقال:الثوري،سفيانلي@ازعم
(1)

حدثطماالكلبي:
(2)

عني،
تزوهفلاكذبفهوعباسابنعنصالح،أبيعن

(3)
فيمامعينابنوقاللما،

فيالجوزيابننقله
ي@982(:داوالمتروكونالضعفاءدا

كذاببثيء،
فيالبخاريوقال"،ساقط

@ا

1/1الكبير!التاريخ 0 بنيحيىتركه)382(:إ3

7/3لابهلماوالتعديللأالجرحفيحاتمابووقال"،مهديوابنسعيد، 6 1

"ي@741(:

فاهبوهوبه،يشتغللاحديثه،تركعلىجتمعونالناس
فيالنسائيوقالالحديط،،

دمتروك:(514)"والمتروكونالضعفاء9

دلي،حباد:ابنعد(1)
الللااسعد(3)

عنييروه
"

سمحتعه.الماجان.ابنعد(2)



التفردالإسنادعللعأنيمنةناكر@م@محلل

2الجروحبن،فيحبانابنوقالالحديش@، 5 3 فبها@كذبالوضوح:2/

ابنعنصالح،أبيعنيرويوصفه،فيالإغراقإلىيحتجأنمنأظهر

سمعولاعباسابنيرلمصالحوابوالتفسير،فيعباس
سمعولاشيئأ،منه

الحرتبعدالحرفإلاصالحأبيمنالكلبي

ماللقصةويشهد
الصحيحبن.فياليماد@بنحذبفةحديثمئروي

ريلبخااجه:خرأ
(1)

5/1 7/1ومسلم)0834(،72 2 9(02 42)(55)

أنيريدادجم@اللهرسولإلىنجران-صاحباوالسيد-العاقبجاءبلفظ:

لافلاعتانبيأكانلئنفواللهتفعل!لالصاحبه:أحدهمافقالقال:يلاعاه،

عقناولانحننفلح
رجلأمعناوابعثسألتنا،مانعطيكإناقالا:بعدنا،من

@@هينحقرجلا@مينامعكملألأبعئنففال:أمينأ،إلامعناتبعتولاأينا،

@لجرلبنعيدةأباياطغفقال:مح@اللهرسولأصحابلهفاستثرف
فلمالما

اثمقماهذهلمينللمذاالله-@ي@:رسولقالقام

.(2832)3/102"المهرةإتحات"انظر:

روىمايتقوى:ولاعندهموتعددالضعفاءبهتفردماومثال@

بنعئمانعنوائل،أبيعنشقيق،بنعامرعنيونى،بنإسرائيل

لحيته.يخللكانعحروالنبيأن@ه:عفان

)034(،ماجهوابنل@07(،والدارمي)311(،شيبةأبيابنأخرجه:

وفي(31)والترمذي
1له:العلل!،" 1 فيالمنذروابن)31(،4

"لأوسطالا

لإسنادابهذاإسرائبل،طريقمن(1081)حبانوابن)073(،

(152)و(151)خزيمهوابن)521(،الرزاقعبدمطولأ.وأخرجه

لنوابنحقيقي،(671)و
1/8والدارفطني)27(،رودلجاا و6

لعلميةاط.9ا

البحاري.لمطومدا(1)

فليراحعالكتابمدافيالحديثمداخرجتوقد(2)

@الإسناد.رحاءواتلأبايدكرلمدالأوسطامنالمطوعفي(3)
لنسقيقلنعامرعى

خطا.وهوعثمان...!أنةسلمة



-

لى
@الف@الد@لعللفيالجامع

1/4والحاكمالرسالة،ط.(302)و(287)و(28ويلا 1/5والبيهقي9،1 4

63و
إسرالبل.طربقمن

أبيعنوروايتهمقاذ،وفيهشقيق،بنعامربهتفردالحديطهداول:ل
ضعفا.أسدوائل

معين:ابنقال
فيحاتمأبووقالالحديتأ،ضحيف"

"

الجرح
6/4لابنه"والتعديل 1 4(1801):"

وائلأبيمنولي@بقوي،لب@شيخ

أحمدعنالمروذيوقالبشلإ،
فيحنبلبن

9

78الرجا@ه:ومحرفةالعلل

فيهفتكلموائل-أبيعنروىالذيشقيق-بنعامروذكر@:(99)

لي
فيمغلطايالحلامةقالط

1الكما@هتهذيبإكمال" 37 /7:

أحمدعنالخلالكتاب
بئققه.لي@حنبل:بن

ونكرهبأسإبهلي@"فيه:قالالنسائيسجدفيه،تكلمسقولومع

فيحبانابن
3"الثقاتد@ 4 9 /7.

فيحجرابنالحافظتاللذاتضعيفه،هوذلثفيوالأقر@
التقرسأ"

الحديث!.لين":(3093)

النفاتأحاثيثلمخالفتهمنكرةشقيقبنعامرحديتأفول:
ذكربعدم

فيحزمابنقالاللحية،تخليل
2المحلى!" 7 فمنعثمانحديثاما":2/

النفلإ،بقوةمشهورأولب@شقبق،بنعامرع@بالقوي،ولب@ائيلإسطريق
@يالنركمانيابنوقال

النقيالجوهردا
شقيق،بنعامرسنده:1/54"

أخرجوقدبقوفيلي@حاتم:ابووقالالحديا،ضعيصمعين:ابنقال
الشيخان

(3)

منالوضوءفيعثمانحديث
فيللتخليلذكرولاطرق،عدة

شيءمنها@.

فيوالنص(1)
7/1لهالكصاتهذيبإكمال@ يعني:فكره-المروف@.درقال(2655)37
ماوالصواببتيء،بيتكلمملمأحمد-

عندهتحرفوتدساتي،كماالعللفي

لزاي-لالمر@زيالى@لنال-!بالمرونيا@
4/3الكما@هتهذيب)2(إ 0

2/3لاعتلالأاوديزان)0303(، 5 لهأ..80)9

1/4مسلم!صحبحو،)3346(،8/411البح@ري،دمحيح(3) وحدبت=1(،2)(232)31



التمردابسنادعللعأنيمنةنا،رال@علل
-

معالحديثبهداتفردقدشقيقبنعامرأنعلىالةق
الزياثةهذه

منوائلأبيأصحابفأينسلمقمابنشقيقوائلأبيعنالمنكرة
هذا

الحديث

1/1المعادأالزادفيالقيمابنونقل 9 وأبوأحمدالإمامقال"فقال:1

حديثإ.اللحيةتخليلفييثبتلا@رعة:

فيكماابنهاللهعبدنقلهأحمدوكلام
2الحبيراالتلخيص" 78 / لم@:7)1

شيءصحيحاللحيةتخليلفيلي@
".

فيحاتمأبيب@الرحمنعبدوقال
"

الحلل
يقول:أبيسمعت:(101)"

حدي@لأاللحيةتخليلفي@كالنبيعنيثبتلا"

فيالمنذرابنوقال
1/38@الأوسط9 التيوالأخبار":(36لاعقب5

حدبثوأحسنهاأسانيدهافيتكلمقدلحيته،خللأتهس@النبيعنرويت

عثمان

فيالعقيلي
3الضعفاءا" 2 7 لين،فيهاالتخلبلفيوالروابة4:9/

ماويخها
مئأصلحهو

الإسناد".هذا

(2)

دالتفيتحريجهاانطرعتمان،عنةعديىطرقمىمنهورالوضرءفيعنساد

4الجامعا 2 9 / 1 و(9للاملأ2
4 4 5 / 1 9لا2 اقخليل.فكرمهاضيءويى@ي(67

الصجحمقدمةفيمسلمالإمامقال
5 المحذ@حديتثيالمنكرلوعلامة.1-6/

روايئهخالمتوالرضا،الحمطأملسعيرهروايةعلىللحديتررايتهعرفتما@نا

الحليتمهحوركانكذلكحديخهصالأغلبكانفلثاتوافقها.تكدأو@رواتهم

"مستعمله..ولامقولهيخر

ينسحر@والذيالعلم،املحكملأن"قال:نم

منالماتشاركقديكودانالحديت،منالمحذثلهتمردماقبولفيمدههم

لعصفيوالحمظالحلمأمل
"رووا..ما

د@امافال.نم
الرمريلمنليعمدتراهمى

سفاملستلأوعير@وحديتلحدقيالمتقينالحعاظأصحابهوكترةحلالهفي

حدينهماعنهماأصحالهمالقلفدمتركمسرطالحلمأهلعدوحدينهماعروت

مماالحدف@العددصأحدهماأرصعهمايخرويأكرهليسنهمالاتفتىعلى

ممنولي@أصحالهما،منأحديعرفهلا
عدمماالصحيحفينمركهمقد

لغير3،

أعلمواللهالاس.منالضربمناحليثقولجانز
"

1/2الحيراالتلخيص"ةانظر 7 8(87).



-

@الفعالد@لعللفي@لجامعى

يث@،النبيعناللحيةتخليلفيالواردةالأحاثيثحزمابنضعفولد

فيفقال
2المحلىلا" 6 لاكلهداوهذا:2/

يصح
شينه

إعلالعقبقالثمط

فيماكلفسقط"الاب:أحاديث
."البابمذا

شقيق،بنعامرحديثقؤىقدالعلمأهلبعضنجدهذا،كلومع

فيالترمذينقلفقد@عثمانعنوائل،أبيعن
1الكبير".العلل" 1 5

أصحمحمد:قال"فقال.الحديث،ساقأنبعدالبخاريشيخهعن(13)

عنديشيء
(1)

هذافييتكلمونإتهمفلت:عثمان.حديثالتخليلفي

حسن،.هوفقال:الحديث،

"البخاري:وفول
حسنهو

لعلها
لااللغويالمعنىبه:يعني

لاصطلاحيا

فيالترمذيوقال
9

حسنحديثهذا:(31)عقبالكبجر!الجامع

صحيح
صحيحيهمافيأخرجاهإذحبان،وابنخريمةابنكذلكوصححه"،

كما
فيالحاكموقالالتخريج،فيمر

1/1"المستدرك" اتفققد":49

فييذكراولموضوئه،فيعثمانلحديططرقيإخراجعلىالشيخان

صحيحإسنادوهذاثلاثأ،اللحيةتخليلروايتهما
احتجاقد

غيررواتهبجميع

الوجوماامنبوجهطعناشقيقبنعامرفيآعلمولاشقيق،بنعامر

فيفقالعامر،عنالكلامفيالذهبيتعقبهوقد
"

المستدركاتلخيص

1 4 9 شاهدولهقال:معينابنضعفهقلت:":1/
صحيح

"

فيمغلطايوقال
1الكمال@اتهذيبإكمال@@ 3 6 7:إ/

عيسى،ابوصحح

الحالم.قولأنالحديتأهللدىرسلرم(1)
بستمادلاعهشيحنأو@(عانيأعح"

الا@.فيشيءأنلالهمعناهبلصحفنه

ضعفهمنوقودقولهبيىالجمعاحتمالليكردتاولهمكدا(2)
أحا@يثضعفمئوبين

المعنىبهيرادمإنماللحسنالمتقدمينكثيرصلأد@طلاقوكنلكقاتمأ.الاب
اللغوي.

معغريبقولرهناة@تول(3)
قدمناهما

لهذاحزموابىحاتموأبيأحسدتصعيصص
وي.لراا

1/1الدبر،الحافطامتدراكوانطرةلكأ 14-1 1 الملقن.لالن7



دالتفرالإسنادعللعأتمنرالشاو:محلل

-

الطوسيعليوأبو
(1)

."اللحيةتخليلفيحديثه

الألبانيالعلامتانالمتأخرينمنصححهوالحديث
(2)

وسأنقلوشعيص،

نلدخلالومنطرقه،وأناث@شعيبالثيخقول
الألباني،اليخعلىالرديتم

فيشعيبالئخقال
3"الإحسان" 6 3 /3-3 شاهد@اوله:64

أن@حديثمن

1/5والبيهقي)541(،@اودأبيعند صححهاأخرىطربقولهحسن،وسنده4

1/1الحاكم عدياسربنعمارحديتمنواخرالذهبيووافقه4،9

1/1والحاكم)924(،ماجهوابن2(،لاالترمذي عائنةحديثمنوئالت.49

1/1الحاكمعند منصرابعموئقون.ورجالهأحمدورواهالهيئمي:وقال5،0

الأنصاريأيو@أبيحديثمنوخاص.(432)ماجهابنعدعمرابنحديث
2الرايقالأنصبوانظر:بها.صحيحفالحديث(433)ماجهابنعند 3 /1-

فقدالثخذكرماغيرأخرىطرقوللحدي@انتهى،.!26
حديثمنروي

وأمأولى،أبيوابنالدرداء،وأبيوجابر،أماضعوأبيالمازني،دزبرتميم
اللهوعبدوجرير،طالب،أبيبنوعلي@كرة،وأبيعمرو،لنوكعبسلمف

بن

ضعيفة.الوجوههذهعامةأنإلاعاس.وابنعكبرف

التوفيق:وبالته@مول

بنأن@حديثأما
@ه:مالك

فيعبيدأبوفأخرحه:
لبيهقيوا)541(،وداوأبو@)313(،الطهور@ا"

فيوالضياء)512(،والبغوي1/5،4
7/2داالمختارة@@ 62 6 1(2708)

02)و(2709)و عنزورانالوليدسعنالمليح،أبيعنطرقمن(71

أن@.

2الطوسيكابليالدي(1) شيرأصح1(2يلأ6
يقال-ماعلىالا@-مدافيعط

عنمال@هعنوانل،أبيعن@تقيئ،ب@عامرحليث

زلة.عالمولكلتصحبحا،بىومذامامرقال

2ثاولهأبيسننصحيحير@(2) 4 5 /1-2 5 0

سوغيره
كته

.12ايهوالدكرمهالقصرةعلى@صرحتحليقناانظرةصحيح،عيرالاصطححمذا(3)

لي=حجرابنقاليضر.ولاالواو،لتأجرالفروان!رالضياء.البغويعندجاء(3



-

@للفعالد@لعللفي@لجامع

فيالبخاريذكرهفقدز@ران،بنالوليدلجهالةةضعيفإسنادوهذا
@

8/3الكبير!الاريخ 9/7والتعديل!الجرحفيإحاتمأبيوابن2(،005)6

فيحبانابنوذكرهنعديلأ،ولاجرحافيهيذكراولم(16)
7/5الثقاتا@ 5 0

يتكلمولمكتابه،فيذكره)نماحبانابنلأنله،توثيقأيعدلاهذاأنإلا
أهلمنولاشيوخه،منالوليديعدولاحاله،عرفأنهيقتضيبماعليه
توثيقفيعادتهعلىجريأكتابهفيفكرهإنماحبانابنيكونهذافعلىبلد@

فيعليهحكمحزمابنإنثمالمجاهيل.
2/2المحلىلأ" وكذلكبالجهالة،6

فيحجرابن
دا

1/7الحبير!التلخيص ه@.6)4

منالحديثفجكوفى
لاجهالتهعلىوهرالوليد.بجهالةمعلأالطريقهذا

لهيعرف
كماداودأبوعنهقالفقد@ب@أن@منسماع

سؤالاتفيإ

":(1796)ثاالآجري
لا؟أممالكبنأن@منسمعندريلاجزرى

يصح.ولاالطريقهذاغيرمئ@بهأنسعنالحديطهذارويوقد

فيعديوابنم@3(،7)يعلىأبوفاخرجه:
"

2ها/3@الكامل
من

عنئابت،عنسيا؟،بنحسانحدثاقال:حصين،برعمروطريق

لحيته.خللتوضأإفاكان@روالنبيأن@ه:أن@

لضعفثضعيفإشادوهذا
حاتمأبوعنهقالإذحصين،بنعمرو

فيالرحمنعبدابنهعهنقلهفيما
"

:(1272)295/6@والتعديلالجرح

لىالحديث،فاهبهووقال:بحديثه،يحدثناولمعنميالروايةتركت9

عنعيحدثموضعفيهولي@فيه:إقولهزرعةأبيعنونقلط،بثي

فيالدارقطنيوقالالحدينلأ،واهي
:(390)والمتروكون@االضحفاء@

إ
.@وكمتر

يقولرتدعليها@،الراءبتقديميعي:الواو-لأخير@ونيل.(7423)التقرسا@
عنهقالحجرابنبنقانل.

في
النبيلانالحليشا،للين:(7423)التقريبه"

ليونقه
أنهأعلم-واللهلالظامر-سظ@غحجرابرأماةفنقرلالكان@ه،"

جمع
ابنتوتقعلىاعتمدف@نهلكالةالنمبيواساله.حبانابنوتوتيقعليهالعلماءسكوت
هكنا.التوثيئنييطلق@العلمأهلأححأسط@3التوتيق،بفأطلقحبان



التفردابسنادعللعأتمنناو:ل@محلل
-

ولاميزان@3/842،الكامل"انطر:منه.أضعفشاهدنحسانوئيخه

4@االاعتدال 78 / 1(1806).

ى.أضطرقمنئابتعنرويالحديثأنعلى

فيالعقيليفأخرجه.
عنفؤيب،بنعمرطريقمنالضعفاء@93/751

بنأن@عنالبناني،ئابت
منفرغفلما@اللهرصولوضأتقال:مالك،

سوقال:يده،أدخلوضوئه
".

بالنقل،مجهرلالعقيلي:إعنهقالذؤيببنعمرضعيف.الطريقوهذا

أعلا@الحديثساقنمذؤيب!بنحفصبنعمرولعلهمحفوظ،كيرحديثه

فيالذهبيوقال
3/1الاعتدال!ميزان" يعرفلا":(6100)93

فيالحقيليوأخرجه:
1الضعفاء"" 5 5 حفصبنعمرطريقمن3/

فرايتهك@اللهرسولوضأتقال:أنى،عنثابت،عنحفص،أبيالعدي

بأصابعه.لحيةيحلل

فيماأحمد-عنهقالإذحفص،بنعمرلصعصثضعيفإسنادوهذا

فيه:فولهمعينبنيحيىعنونقل"،وحرقاهحديثهتركاالعقبلي:إنقله

بئيلي@"
عه،

."بالقويلي@"ةقالأنهالبخاريوعن

الطريق.مذاغيرمنرويوقد

الحاكمفأخرجه:
1 4 9 / بنمروانطريقمن1

حدثناقال:محمد،

بنإبراهيم
عائشقيأبيبنموسىعنالفزاري،محمد

بنأن@عن
مالك،

@يبهذا@مرني9وقال:لحيتة،وخللتوضأكعاليئرأيتقال:
".

منيسمعهلمموسىأنالأولى:بعلتين:معلولالسندبهذاوالحديث

بنأنى
فيابةعنهنقلهفيماحاتمأبوقالمالك،

"

الحلل
الخطأ9:(16)"

من

ابيبرموسىمروان،
عنالرقاشي،يدبئعنرجل،عنيحدث،عائثة

يالنبيعنأن@،
محفوظ،.غيرهذا"للال@:فيوقال@،

فيالحقيقيةالعلةولكنلتول:
السندهذا

نل@موسى@يه،اضطرابهي

تربع.مروان



=

@للف@اند@لعلل@لجامعفي

فيكماجعفرأبوأخرجه:إذ
9

@البختريجعفرأبيمصنفاتفبهمجموع

الفزاريمحمدبنإبراهيمحدثناقال:صالح،بنصفوانطريقمن)ووه(

ةقالإسحاق،أبو
به.عاثثة،أبيبنموسى

لاحظتأنكإلاالتسويةتدلي@يدل@كانو)نصالح،بنفصفوان

قدأنه
زيادةتدليس@سبهةفاتفتالد،طبقاتجميعفيلالتحديثصرح

مابغيررواهموسىأنعلى
تقدم.

فيحاتمأبيابنأخرجه:فقد
البختريجعفروأبولله(،@العلل"

أحصدطريقمن(549)
أبيبنموسىعنصالح،بنحسنعنيون@،بن

عائثة،
أن@.عنالرقاشي،يزيدعنرجل،عن

3الكامل!فيإعديابنواخرجه. 67 / عنالأشهب،أبيطريقمن2

عاثشفأبيبنموسى
يزيدعنأنيسة-أبيابنوهوالجزري-زيدعن

به.مالك،بنانسعنالرقاشي،

عنهقالالأشهبآبوصحيف،إسنادوهذا
معين:بنيحيى

لي@"

بثي
منكر"البخاري:عنهوقال"،الحديثضعيف@اوهوأيضا:عهوقالط،

النسائي:وقال"،الحديث
"انظر:ضعيف"

2/3"الكامل 67.

عنعالح،بنالحسنطريقمنا(للا.شيبةآبيابنوأخرجه.

عائثفأبيبنموسى
ان@.عنالرقاشي،يزيدعن

أبيبنموسىأنيتبينبعضمعبعضهااالطرقهذهولضربلتول:
بلاأن@عنرواهإذأوجه،بئلائةفرواههذاحديثهفيمضطربعائة

أنيسة،أبيبنزيدعنورواهأن@،عنيزيد،عنرجل،عن@رواهوساطف

علىالعلمأهلتكلموقدان@.عنيزيد،عنورواهأن@،عنيزيد،عن
فيحانمأبوفقالالحديث،هذا

"

بنالحسنطريقعقب(84)لانجهالعلل!

صالح:
هذا"

منتركةعلتهلناتبينئمغريبذلثأننظنوكناالصحيح،

فيحجرابنوفاللأ،ان@عنموسى،وجعلنفسين،الإسناد
التلخيص1

2لتفريسهدا(1) 933)



التفردالإسنادعللأنواعمنر@سناو:محلل

1/2الحبيرا 7 عائثة،أبيب@موسىرواهالفإنماة(8يلا5
أبيبنزيدعن

أنى".عنالرفاشي،يزيدعنأنبسة،

موسى.طريقغيرمنالرقاشيبزبدعنالحدبثرويوقد

فيوالطبراني)134(؟ماجهوالن)411(،شيبةأبيابنفأخرجه:

يزيدعنطرقمنالعلمبةط.(520)والحديثط.(52ياالأوسط،"

د@ه.أن@صالرقاشي،

قدماهالذيأتول:
الرقاشيأبانبنيزيدعلىأن@حديثمدارأنيبين

فيالمزينقلفقدضعيف،وهو
8/1الكما@اتهذيب" 1 أبيعن(7553)0

الرقاش@،يزيدحديثيكتبلايقول:حنبل،بنأحمدسمعت"قال:طالب،

الحديث،منكركانولك@لا،قال:نجه؟كانلهوىحديثه؟تركفلمله:قلت

معينبنيحيىعنو@قل"،عليهيحملسصة:وقال
"،ضعي@"فيه:قالأنه

ثيحديث@ولي@لح،صامرجلومرة:
علأ

يزيد.طريقغيرمنالحديثرويوقد

فيكماالزهرياتفيالذهليفأخرجه:
1/2الحبيرداالتلخيص" 7 5

والحاكم)68(،
1 4 9 / عنالزبيدي،عنحرب،بنمحمدطريقمن1

بنأن@عنالزهري،
ز@ه.مالك

عامر-بنالوليدبنمحمدوهوالزبيدفي-نف@معلول،إسنادوهذا

عنالبلاغبصيغةيرويهوتارةأعلاه؟هوكماالزهريعنبرويهتارة

@ه.أن@

2الحبير"لاالتلخيصفيكماالذهليال 7 6 / بنيزبدحدثنا9:(86)1

أنى".عنبلغهأنهالزبيدي:عنحر@،بنمحمدحدثناقال:ربه،عبد

منالرغموعلى
قدالقطانابننف@الاضطراب،هذا

صحح
هذا

8القيمابنحاشيةفيكمافقالالطريق، 6 منلي@تهف@يضر@لاوهذا":1/

فيف.الرامد:(7ملا3)@التريبافيوهو(1)



-

@لفالالدي@لعللفي@لجامع

منعلىحجةيحفظلم
قدوالصفارحفظ،

وبينفيه،الزبيديشيخعين
أنه

حرببنمحمدإنقلنا:لوحتىالزهري،
عنفيه:فقالتارة،بهحدث

الذيأنمنهفيعرتكتابهيراجعفقدفلك،يضرهلمأن@،عنبلغنيالزبيدي

فأخذهعه،بهفيحدثالزهري،بهحدث
هكذا!.الصفارعن

1/8حاشيتهفيالقيمابنوتعقبه يلتفتلاالتجويزاتوهذه9فقال:6

الزبيديرسالب@معلولالحديتأنويعلمونعلله،وأطباءالحديثألمةإليها
والاحتمالالم@.التجويزاتيهولينهمبيةيحوللافوقولهمله،

الروايةعقبقالالذهليأنهذاالقيمابنتعليلبرجحوماقلت:

8القيمابنحاسيةفيكماالمرسلة 6 / هذاةإ1
المحفوظهو

(1)
ابنوقال@،

فيحجر
معلو@ه.آنهإلاتقاترجاله"الحبير@:التلخيص"

رويوقد
الطريق.هذايخرمنالحديثهذا

الكنى!فيإوالدولالي)072(،لأستار@ا@اكتفيكماالبزارأخرجه:

1/3 فيعديوابن59-03،6
9

1/601والدارقطني2/0،2الكامل!

بنمعلىطريقمنالرسالةط.(370)والعلميةط.
أسد،

اللهعبدبنايوبعن

ل@ه.أن@عنالحسن،عنالملاح،

رواهنعلمإلاالبزار:عنهقالإذآيوب،لجهالةةضعيفإسادوهذا

معلىإ.إلاعنهحدثنعلملابصري،وهوايوب،إلاهكذا

بنوأيوب"ةعديابنوقال
لهأجدلمهذااللهعد

غيرالحديث،من

منوهوالواحد،الحدي@هذا
فيالذهبيوقالعليمه،يتابعلاالطريقهذا

1/2الاعتدا@هميزان" 9 0(1085):"

يعرفإ.لاالحن،عن

منالحديطهذابروابةتفردقدأيوبأنيعنيوهذاقلت:
الطريقهذا

ضعما.إلايزيدهماوهذا

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

المهملة.لالطاءالمحموط!@التلخيصا:فيإتصح@(1)



دالتمرالإسنادعدلأنواعمنل@شاو:محلل

فيعديابنأخرجه:
"

الكامل
"1 4 8 / عنالطويل،سلامطريقمن4

@ه.أن@عنقرة،بنمعاويةعنالعمي،زيد

فيعديابننقلفقدالعمي،زيدلضعفضعيف.إسناداوهذ
1"الكامل@ 4 7 / معينبنيحيىعن4

لثيلي@9فيه:قالأنه
عنونقلط،

الكامل:فيعديابنوفال@،ضعي@يخه:قالأنهالنسائي
الحديثوهذا9

ولعلهالطويل،سلامعنهالراويمنالبلاءالعمي،زيدمنفيهالبلاءلي@

ومنهما،.فهأضعف

البخاريعهقالالسعدي،سنمبنسلامهوهذاالطويلوسلامقلت:

في
"

1الكبير!التاريخ 2 5 / نقلهفيماحانمأبوعنهوقالالتركوهإ،ل@222(:4

فيابنهعنه
"

4/2والتحدي@!الجرح 4 تركو@ه،الحديث،ضعيف@ة(1122)1

الحديئه.لأضعيفقال:زرعةأبيوعن

ةالطريقهذايخرمنرويوفد

فينيلطبراافأخرجه:
2ويلالحدي@ا0ط(3000)"لأوسطا" 97)

ز@ه.أن@عنالرراق،مطرطريقمشالعلميةط.

أبو@رعةقالفقدأص،منيسمعلمالوراقمطرثمنقطعإسنادوهذا

فيحاتمأبيابنعنهنقلهيخما
"

الروايتهة(9131)8/033"والتديلالجرح

فيوقالشئأ"،أن@منمطريسمعلممرسل،أن@،ص
(807)"المراسيل"

حاتم:أبيلابن
.@مرسلوهوفئأ،أن@مئيسمعلممطر"

الطريق:هذاغيرمنوروي

1/5البيهقيأخرجه: 4
خالد،أبيعنالصائغ،إلراهيمطريقمن

عن

ان@

7حاشهفيالقيمابنقالهخالد،أبيلجهالةةضعيفإساد / 1@

مصادر.منيديبينفيمالهترجمةعلىأقفلمهذاخالدوأبوقلت:

الطريق:هذاكيرمن@روي

فيالطبرانيفأخرجه:
(452)والحدبثط.(455)لأوسط!ا"



-

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

حدثناقال:إسحاق،حدئناقال:خليدبنأحمدحدثناقال:العلميةط.

ل@نه.أن@عنحميد،عنجعفر،بنإسماعل

ترجمةعلىآقفلمالأذنب،التيمياللهعبدبنإسحاقفيهإسادوهذا

أحمدإلاعنهراوياوجدتماالبحثطولوبعدله،
الطبرانيعندخليدبن

في
"الاوسط"

اللهعبدحدياوالاخرأحدهما،هذاحديثينعنهروى
بن

@وسيساله-إلا@حدمنكمالماقال:جمبه@،البيعنمسعود،
وييرووجدت@

الحال.مجهولفبكونجعفر،بنو)سماعيلشريكعن

فيعديابنوأخرجه:
"

8/4الكامل! فيوالخطيب1،9
"

الموصح
@

5 2 5 / محمدعنسعيد،بنهاسمحدثناةقالفياض،بنهلالطريقمن2
بن

التخليل.بذكر@هأن@عنزياد،

فيحاتمأبيابننقلفقدسعيد،بنهاشملضحفةصجصإشادوهدا
إ

9/1@اوالتعدي@الجرح 2 وعنأعرفمأ،ما"فيه:قالأنهأحمدعن(443)9

معينبنبحيى
عديابنوقال@،الحديطضعيف"أبيه:وعنث@ءإ،لي@9ة

في
8/4لأالكامل" له":19

ماومقدارذكرت،ماغيرالحديثمن
لايرويه

.@عليهيتابع

ياصر@ه:بنعمارحديتوأما

بنوا)741(،لحميديافأخرجه:
)03(،لترمذيوا)924(،جهما

1والحاكم 4 9 / 1
@عيينةابنوهوسفيان-عنطرقمن

أبيبنسعيدعن
قتاثة،عنعروبة،

رأيتقال:ياسر@ه،بنعمارعنللال،بنحسانعن

لحيتهبخللبمج@اللهرصول

كماأحمدالإمامقالمعلول،أتهإلاالصحة،ظاهرهالإسنادهذا@قول:

87القيمابنحاشيةفي يكونأناماداختلط،الحميدييكونانلأإما:1/

ليجادابننكرهالحلبي،الكنديوهو(1)
عنهوقال8/5،3اققاشا@

سفيالذبي

9اللاطأعلام / 1 بأسأ،.بهعلمتدماما.3
ماحه.اب@روايةلفظ(2)



دالتفرالإسنادعدلأنعاعمنلال@مناو:ملل

-

من
فيكماالمدينيبنعليوفالخلطإ،عنهحدث

/11"المهرةإتحاف@

07 2(49301):"

فيالبخاريوقال"،الكريمعبدمنإلاقتاثةيسمحهلم
@

3/3الكبير!التاريخ حانمأبووقالسعيددا،حديثيصحداولا:(12له6

فيابنهعنهنقلهفيما
"

":(60)"العلل

عيينة،ابنسوىآحدبهذايحدثلم

صحجحأكانلوقال:صحيح؟هولابنه-القولقلت:-عروبة.أبيابنعن

ليعيينةابنيذكرولمعروبة،أبيابنمصنفاتفيلكان
الحديتهدا

ا/الحبير")التلخيصفيحجرابنوقاليوهنما،مماأيضأوهذاالخبر

7 معلول،وهوماجه،وابنالترمذي،فرواهعمار،حديتوأما9يلام@:4

ماحه،وابنالترمذي،رواهماطرقهأحسن
أبيابنعن

(2)

سفيان،عنعمر،

عنعروبضأبيلنسعيدعن
قتا@ة،

ئقة،وحسانعه،بلالبرحسانعن

عةالنيسمعهلملكن
قادةولاسعيد،من

حتانعه.من

بعشروفاتهقبلاختدطعروبةأبيبنسعيدأنالمعروفمنلقول:

أطالوقدبعده،أمالاختلاطقبلعليهاأقفلمعنهسفيان@روايةسنين،

الكتابمحققوأيضأ(25)@االنيراتالكواكب"كتابهفيالكيالابنالنفس

مناستيفاءفيالنبيربعبدالقيومعبدالثيئ
الاختلاطقبلعنهحدث

م@إنتقول:والقاعدةالفئتين.ضصسفيانيذكرلممنهماأحدأأنإلاوبعده

ممنسمعهلعنهيعرفلم
انهعلىفيحمللعدأمقبلاختلط

بعدسمع

احتياطأ.الاخلاط

فدعيينةابنولكنقلت:
لووحتىالحاكم،روايةفيبالتحديثصرح

صح
ببنبالانقطاعمعلولايبقىالحديطفإنهذا،

للال،لنوحسانقتا@ق

قتاثهأنيجدالمدين@بنعليكلامفيالنظروالممعن
بنلحسانذكرهفيوهم

أعلم.واللهعن@المخارقأبيابنالكريمعبدعنبلال،

عبيدوأبو4(،1للاوالحميدي)546(،الطيالسيأخرجه:الطريقوهذا

في
ماجهوابن2(،لاوالترمذي)ما(،ثيبةأبيوابن)013(،الطهور(1

يحني.(1)
ال@طرع.شسقطت(2)يخهمساعأيلكر@أنه



=

@الفعلئد@لعللفي@لجامع

1والحاكمل@061(،يعلىوألو2(،4لا 4 9 / 1
عيينفبنسفيانعنطرقمن

بلال،بنحسانعنالمخارق-ابيابنوهوأمية-آبيبنالكريمعبدعن

به.ياسر@بنعمارعن

عنمرةفرواهالحديثهذافيعليهاختلفقدسفيانأنيتببنتقدممما

قتا@فعنسعيد،
حسان،عنالكريم،عبدعنأخرىمرة@رواهحسان.عن

كماالثانيرجحواالعلمأهلأنغيرالأول،منأعلىالانيوالإسناد
تقدم،

والله

فيكماالحاكم
1/07المهرم@1إتحات9 2(49301):9

صحيح!.

ضعفهالكريمعبد@قول:
لأالجرحفيحاتمأبيابننقلفقدبين،

6/7والتعديع! فبه:قالأثهوهوأيوب-عن(311)5

9
عشبهبثيهولي@@فيه:قالأتهأحمدعنونقلبثققه،لي@الله!يرحمه

دا،متروك
حاتم:وأبيمعين،بنيحمصوعن

."الحديطضعيف"

عييةابنقالمنقطع،الإسادهذافإنهذا،الكريمعبدحالوعلى

"الحديث:عقبالرمذيإليهأسدهفبما

بنحسانمنالكريمعبديسمعلم

فيالبخاريوقالالتخليل،،حديطبلال
"

3الكبير@3/التاريخ :(12له6

@

@حسانمنالكريمعديسمعولم

فيحجرابنوتعقب
/11المهرظإتحاف"

07 تصحيحفيالحاكم(14930)2
يخرصحيح،قوله:"ةفقالالحديث،هذا

عدهوقعومامعلول،هوبلصحيح،
هوو)نماوهم،الكريمعبدنسبفي

"ضعفهوقدأميقيأبو

رلآ@تها.عالةحدبطوأما

فيعبيدأبوفأخرجه:
)1731(،راهويهبناسحاقد)413(،الطهورا"

لحانترحمحيصاكخلةالخارينوفلث(@خر،بأصالحديثيعلوقد(1)
بلال،بر

سصاعهعندهنترلو"،عمارأ..@رأىعه:قال
لقالعملىمن

كماعملىأ،سمع

عمابحتتوقدالتراحم،بقية@يثأبهمو
فلمالعدم،قرينةأوالسعتريخةيرحح

أعلم.لاللهديء،أظفر



التفردالإسنادعللأنواعمنل@شاو:علل
-

6/2وأحمد فيوالخطيب0،1،/1والحاكم3،4
"

12/414بغداد"تاريح

14/4والعلميةط. 0 فيوالمزيالغرب،ط.4
"

6/6الكمالهتهديب 9

ابنوهوموسى-قال:و@،أبيبنعمرعنطرقمن(5381)

عنئروانء
طلحة

اللهعبيدبن
عنكريز،بن

@وواللهرسولأن@نما:عائة

لحبته.خللتوضأإفاكان

فيالهبثميفالالصحة،ظاهرهإسنادوهذا
@

1/2@المجمع الرواه:35

ا/الحبير!التلخيصفيإحجرابنوحسنهموثقونا،ورجالهأحمد

2 7 6

قالمجهول،السندهذاأنالأولى:علتان:فيهالحديثهذاأن

":(500)البرقانياداسؤالاتفيكماالدارقطني
عنئروان،بنموسى

طلحة

اللهعيدالن
عنكريز،بن

الناسا.حملهمجهولإشادعالتع

فيالدهبيقالمرسل،أتهفيه:الأخرىوالحلة
:(2477)@الكاش@"

"
طلحةمرسل!وعائةالدرثاءأبيعن

اللهعبيدبن
منيسمعلمكريزبن

عائثة.

عمر@.ابنحديثوأما

فيعديوابن)234(،ماجهابنفأخرجه:
الكامل"

"1 8 / 6،5

1/1والدارقطني 5 1/5والبيهفيالرسالة،ط.(555)والعلميةط.2 5
من

عنالاوراعي،حدئناقال.الع@نرين،أبيبنحبيببنالحميدعبدطريق

كانقال.2@،عمرابنعننافع،حدثنبقال:قي@،لنالواحدعبد

بأصابعهلحيتهشبكثمالعرك،لعضعارضيهعركتوضأ،إذايهاللهرسول

تحتها.من

فيالدخولقبل
منالحديثمنالة

علىالتعريجمنبدلاالطريقهذا

ضغمه،والآخروثقهقدالحلماءبعضأنوذلكقي@،بنالواحدعبدحال

فيالبوصيريألمحوكذا"عدالته..فيواختلفوا":1/55البيهقيعنهفال

الزجاجقه.@مصباح



-

@لفعاثدي@لعللفيالحامع

فأماةقلت
كماعنهأحمدالإمامداودأبوسألفقدضعفه،من

في
"

حدينهبكونأنأخنمىي،أصلا"ففال:(1651)أحمدلمالأماماأقوالموسوعة

5/1الكمال،تهدي@فيإالمزيونقلمنكرأ، سعيدبنيحعىعن(4ها.)1

والمتروكون!لأالضعفاءفيالنسائيعهوقالمحه،شيلا@اشبهفيه:قالتها

فيالمزينقلهفيماوقالدا،بالقويلي@":(372)
5/1الكمال!تهذيب" 1

معينبنيحيىعنالغلابي،عنونقل"،ضعيف":(4180)
@فيه:قالأنه

لم
فيابنهنقلهفيماحاتمأبوعنهوقال"،قريبولابذاكيكن

@ا

والتعديح!الجرح
6/3 دالا:(120)0

/2"لاالمجروحينفيحبادابنوقالحديث،يعجبني

1 يخالفبماالاحتجاجيجوزلاالفاهير،عنبالمناكيرتفردداممن:45

بحديئهاعتبراندالثقات،يخالفلمالذيبحديتهمعتبراعتبرو)نالثقات،

)721(،)الضحفاء@فينعيمأبووذكره"فحسنفيهالاثباتيخالفلمالذي

وذكره9المزي:وقالالحديت!،منكر9فيه:قالأتهالحاكمعنالمزيونقل

وقال"،المتروكينمنالدارقطنيالحسنأباعليهوافقفبمنالبرقانيبكرأبو

فيحاتمأبيابننقلهفيماالقطانيحيى
"

6/3"والتعدي@الجرح 0(120):

فيالذهبيوقالبعجائب،عنهيحدثذكوانبنالحسنكان@@
المقتنى!دا

ضغف!،:(1780)
وفي

الحديث،.منكر)7053(:إلهالكاس@لأ،الا

منكرمنهمقسموجعلهتضعيفصعلىكانواالعلمأهلأكابرفهؤلاء
حجق@اتفاقهمكانشيء،علىالحفاظمنأربعةأوئلاثةانفقفإذاالحديث،

عرة؟!.إلىوصلواوقدفكيف،

تاريخهفيمعينبنيحىفقالفوثقوهالعلماءمنمجموعةوخالفهم

.(280)آحمد"ماملم@اودبيدسؤالات(مطبوع@يعيهوقفتتم(1)

للفاتدةمايدكرو@ما(2)
قالهماالثقةمعنىتفميرفي

16/0الالسير!فيالذمي 7 0

الن@ن
سساغةالديالثحعلىاللفظةمنهيطلقودالحفاظعاروقبله-للالرقت-هذا

التقةانادبالنقة،تسسيتهفيوترخصواعدل،و)تباتئتقن،بقراعةصحيح
كرتفي

كانتالنقدنمة(
ولهنقل،لساالضابطحسله،لماالمتقنلمصفيالعدلعلىتفع

الصتأخرودقرسعلالمن،وسرفةلهم



التمردالإسنادعدلأنواعمنل@مسناو.علل

7/1لأا@قاتفينبابنوشكرهلأثققا،الدارمي.برواية(471) 2 3

فيالعجليوكذا
ابنوقالثققه،تابعيطثاميعنه:فقال(1145)الئقات!"

فيعدي
6/5الكامل!" الأوزاعيروايةفيلأنبه.بأسلاأنهوأرجو":19

فيوهواستقاضاعه
@ا.ومراسيلآوهاملهصدوق":(42)ووالتقرب،@ا

منأقوالسنناقث@والمجرحينالمعدلي@دكروبعدقلت:
فأماعدله.

حيثمنلاعدالتهحيثمنوثقهإئماأتهالراجحفمنمعينابنتوثيق

أحدافإنتقدمفكماضبطه،
فييطحنلمالرواةمن

الغلابيإنثمعدالته،

يحيىعننقل
فيالطعنهوهاهاتصحيفه@يكون@ضعي@لمحيه:اقالأته

أعلم.واللهالحفظ،

فيكذلكنكرهئحئت@نهف@الثقات،فيلهحبانابنذكروأما

لاوبمراسيلهولابمقطوعاته،يعتبرلاأتهعندهالراجحولكن"،المجروحين"

أقرب.الضعفإلىعندهفيكونبالروايةتفردهحينولاعنه،الضعماءبرواية

نهف@له،الحجليتوثيقوأما
فلاالتوثيقفيبالتساهلالمعروفينمن

الكبراء.خالفوقدسيمالاتوئيقه،علىيعتمد

روايةفيلأن)2(؟بهبأسلاأئهوأرجو"فيه:عديابنقولوأما

عنه،الأوزاعيلروايةحصرأعلم-واللهمذا-أقول:استقامه!عنهالأصزاعي

لاوبمقاطيعصيشرولاير@ولممريرفأليعنيرويالدي@رهووقال.

."عهالضحثاءلروايةولابراسيله،

لاصطححمحالصله-لأسلاأنهأرحوقرله-فيعلىابناع@طححانليحلم3

4المحمرعقهدالمراندعلىتمليقهديالمل@يقالالحصهرر، 5 اليرطيقولشقدأ9

مدااللي@صصه:مابهالاسلاأنهآرحوفقالعدي،ابنالررتقهحدأواهراوفي

له-باسلاأنهأرجوبقول-نمالراويمنكراتينثرعديوابنبنونبق

لالباسيحني

ألهأرحويحني:اسم@-منه35:1المنكور.التعليقفيأيفأوقالالكذب،تحسد

ضصردهيكودأنتقتصيممافغفييطلقهاسيالنرأيتله-لاسلا
لاأنهأرجر"

يعيومما-الكذسهيعتمد
لعدالكلمة-أي:قالها-نهمها،عليه-المحلقالموضعة

انطر:انتهى،عليها"يتابعلمرعامتهاالمنكدر-ابنوهريرلف-أحاثيتساقأن

1المددالحكمتهلمجلة 33 / سلامة.خلفمحسدالتحأخيامقال4



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

بيانه.سيأتيكمامعلول،أثهإلاكهالأ@زاعيروايةمنالحديطومذا

فيلهالدممئقيزرعةأبيذكروأما
معلمقارنتهمجالفلاثقات!نفر"

أحمدأقوال
الطريفةبهذهالتونيقإنثموغيرهم،والحاكممعيئبنويحبى

التساهل.منكنيربدخلهالإجمالعلى

مما
ليىضعفهأنإلاضعيف،قي@بنالواحدعدأنلناتبينتقدم

منهأقوىأومثلهبراليتوبعفمتىشديدا،
أعلم.واللهحديثه،حسن

1/5البيهقيقالبه،تفردمماالحديتهذاأنإلا بهتفرد9ة5

قي@إ.بنالواحدعبد

أخرى.طرقمنقيسبنالواحدعبدالحديثهذاروىوقد

1/0والدارقطني)234(،ماجهابنفأخرجه: 5وا7 العلميةط.21

قال:العشرين،أبيلنالحميدعبدطريقمنم@55)و(375)وك@(4)و

قال:عمر،ابنعننافع،عنقي@،بنالواحدعبدعنالأوزاعي،حدئنا

بأصابعهلحيتهوشتكالعرك،بحضعارضيهعردتوضأإذمح@اللهرسرلكان

من

1/1الدارقطني 5 طريقمنالرسالةط.(556)والعلمبةط.2

أننافع:عني@،بنالواحدعبدعنالأصزاعي،حدثناقال:المغيرة،أبي

أحيانا.ويركبأصابعه،لحيتهولثكعارضيه،يعركتوضأإذكانعمرالن

أنهإلاالعشرينأبيابنقولنحوفذكر)573(:،عقبالدارقطنيقال

الصواب!.وهولموقوفه(:يلاهعقبوقالالصوالمج@،وهويرفعه،لم
فيحاتمأبيابنقال

"

ابنرواهحديثعنأبيوسالت@ه(:ل@لاالحلل

عنالأوزاعي،عنالعثرين،ابي
(1)

ابنعننافع،عنقي@،بنالواحدعبد

أبي:قاللحييه.بينوشبكعارضيه،عركتوضأإذاكانعحمالثيئأنعمرة
يزيدعنالواحد،عبدعنالأصزاعي،عنالوليد،الحديثهذاروى

لفيالخمبتوفالالصواب.علىالصوأثبتاحطأ،صصوهودر!المطوع.فيلا(
خطأ".وموالراحدوعدالحجميع



دالتفرالإسنادعللعأنيمنو@السناومحلل

@@

أشبهوهو@رو...البيكانلا:قاوقتالة،الرقامي،

اللهعبدتابعه
البيهقيعندعامربن

5 5 / 1
ابنعنناثع،طريقمن

موقوفا.ه@،عمر

رويوقد
عنوقتادفيزيدعنقي@،بنالواحدعبدعنالحديثهذا

1/1الدارقطني 5 طريقمنالرسالةط.(557)والعلمبةط.2

اللهعبد
قال:قي@،بنالواحدعبدعنالأوزاعي،عنميمون،بنكئيربن

حدثي
لنأن@عنالرقائمي،ويزيدقتادة

إذاكانجم@اللهرسولأنمالك:

بأصابحه.لحيتهوشبدالحرد،بحضعارضيهعركتوضأ

مرسلا.عنهمارواهوكذا

1/1الدارقطنيأخرجه:إذ 5 صالرسالةط.ه(هول@العلميةط.2

اللهعبدبنإسماعيلطريق
بن

قال:الأوزاعي،حدثناقال:سماعف

صقيى،بنالواحدعبد
مرسلأ.الرقاشي،ويزيدقاثة

رويوقد
يزيدعنقي@،بنالواحدعبدطريقمنالحدبثهذا

قتادة-بدونيعني:الرقاشي-
نحوه.@م؟البيعن

1/1الدارقطنيأخرحه: 5 طريقمنالرسالةط.ه(هويهالحلميةط.2

عنقبى،بنالواحدعبدقال:الأ@زاعي،حدثناقال:المغيرفأبي

يزيد

الصواب!.هووالمرسل@عقبه:الدارقطني

يتضحتقدممما
فيلهالواحدعبدأنلنا

روايات:أربعالحديثهذا

يزيدبهاوتفردتارة،ويزيد()قتادةبينفيهامقرونومرسلةوموقوفة،مرفوعة،

ومنأخرى،تارة
عليها.توبعالتيالوحيدةالموقوفةالرواياتهذه

لحديثالأسانيدهذهمثلتعدديحتمللاالواحدعبدحالأنإلا

هدابعدتميقهفيالطبأبوزادا(@
@المواب..@@@ل@الدارقطيا@سلي



=

و@لف@اثد@لجامعفى@لعلل

سوءمنالواحدالحديثفيالتلونهذاأنفالظاهرواحد،
حفظه.

@ه.الأنصاريأيوبأبيحديطوأما

1أحمدفأخرجه: 7 / )334(،ماجهوابن2(،اي@حميدبنوعبد5،4

فيوالترمذي
فيوالعقيلي)31(،511:"العلل"

4/3الضعفاء"" 2،7

فيعديوابن1(،137)مسندهفيشيوات
8/37"الكامل9 2

عنطرقمن

ان@ه:أيوبأبيعنسورة،أبيعنالسائب-ابنوهوواصل-

بالماءلحيتهومسحتمضمضتوضأ،@اكان!لمجرواللهرسول

فيالمزينقلإذالسائب،بنواصللضعفضعيف،إسنادوهذا

معينبنيحيىعن(72هل@ه@7/4لاالكماللاتهذيب
لي@@فيه:قالأنه

منكر@:(387)الصغيراالضحفاءفيإالبخاريعنهوفالبثيء،،

فيالنساليعنهوقال"الحدي@
متروك":(600)@والمتروكونالضعفاء"

."لحديثا

8/33@الكماللأتهذيبفيالمزينقلفقدسورةأبووأما لمأيلاا.1

لامناكير،أيوبابيعنيرويالحديث،@يه.قالأنهالبخاريعن

ضعفهالحديط،فييضعففيه:اقالأنهالترمذيعنونقلعليم@يتابع

فيالدارقطنيوقالجدأ"،معينبنيحيى
:(617)"والمتروكونالضعفاء9

أيوب.أبيعنيرويطمجهول

لهيعرفلانهف@حاله،فيالبئنالضعفهذاوعلى
بيصنسماع

فيالترمذيقال@،أيوب
"

1لا:العلل 1 عنمحمداسألت":(13)5

لافقال:اسمه؟ماسورةأبوفقلت:شيء.لاهذاةفقالالحديث،هذا

ماحهابنورواياتأحمد،روايةلمظ(1)
@اللهرعولرأيتةبلفظعديوابنوالعقيلي،

لجة.فخللتوضا

"@ثفمه:ابحابتال(2)
عنمه.الروايةتحلفلاالحدلصمنكرةيهتلتمنكل

.(3)1/6@المبزا@ه

2دعقبالرمذصه@حامعفيالصهناعلىوتفتنم(3) نا@سررةألو"ةتال(54

عليها!يتابعلاأيو@أليعنمناكيريرويالحديتمنكر



دالتمرالإسنادعدلأنواعمنلالمسناو:محلل

-

ماادري
أيوب،.أبيمنسماعلهيعرفولامناكير،عندهبه،يصنع

لا@هأيوبأبيحديثأنالآنظهر
كسوابقه.يصح

المازني:زيدبنتميمحديثوأما

فيالطبرانيفأخرجه:
ملولبنهارونحدثناقال:(1286)الكبير@دا

أبيبنسعيدحدثناقال:المقرئ،الرحمنعبدأبوحدثناقال:المصري،

رأيتقال:أبيه،عنتميم،بنعبادعنالأسود،أبوحدثناقال:آيوب،

صرحليه.لحيته،علىبالماءومسحتوضما@زاللهرسول

عنجميعأحديثا(4لاالثلانةالمعاجمفيفلهالطبرانيشيخأمافاتول:

فيجاءماإلااللهمله،ترجمةعلىأقفولمالمقرئ،الرحالنعبدأبي

1/3@النسبةمثبه9 0 ال@صاحبه:وقال1

ثانيةلاموآخرهديد،وا@بالفتح

وهذاشاهي@!.ابنمعجمفيمصغراوقعوقدالطبراني،شيخملولبنهارون

ماوعلىوالتعدبح.الجرحأصولمنلب@بلتونيقأ،يعدلامعروتهوكما

بالمخالفة.معلولفإتهالسندحالمنتبين

4/4أحمداخرجه:فقد

حدثناقال:(2192)والمثاني!لأالاحادفيعاصمأبيابنوأخرجه:

بنبكرثروأبوشيبة،أبيبنبكرأبو
خلف.

بنالمجيدعبدزهيرأبيطريقمنبتحقيقي(201)خزيمةابنوأخرجه.

المصري.إبراهيم

الرحمنعبدابيعنزهير(وأبولر،وأبوبكر،وأبو)أحمد،اربعتهم:

الرحمن،عبدبنمحمدوهوالأسود-أبيعنأيوب،أبيبنسجدعنالمقرئ،

رأيتقال:ابيم@عنتميم،بنعبادعنالزبير-بنعروةيتيمنوفل،مولى@ل

ويمسحيتوضأجميه@راللهرسول
لحيته،."زياثة:يذكرفلمرجليهعلىالماء

فيالطبرانيوأخرجه:
هارون،سنادب@الطبعتينكلتا(9332)لمالأوسطا"

فيخريمةابنمناعلىسهوتدعل@محضالرحينعلىالسحنكرأننكولا(1)

.(201)قبيلالشتصرال@ختصر!



=

@د@@الف@@لعللفي@لجامع

@كتابكانولماالعبارة،هذهذكر@ونلكن

بالأخطاءحافلأالكبير@المعجم

تضعيففينعتمدهأنيمكنفلاوالتصحيفات،التحريفاتمنالكثيرة

فيخللهناكنقول.ولكنالحديت،
"

الكبير!.المعجم

أمامة:ابيحديطوأما

فيعبيدألوفأخرجه.
)211(،شيبةأبيوابن)713(،الطهورا"

لنعمرعنالحباب،بنزيدعنطرقمنه@.70)لكبير!ال@فيوالطبراني

نوضأإذاكانيث@هاللهرسولأنأمامة:أبيعنغالب،ابيعنسليم

خلل

فيالبخاري
1

6/2الكبير،التاريخ 2لا1 غالبأبيعن(02
رفيقة.وكانتلحينه،بخلل@هامامةأبارأىأنه

نقلفقدمقال-وفيهغالب-أبيعلىالحديثهذااختلفألحول:

فيالمزي
8/3الكمال،تهذب" 9 المنكرفيه:قالأنهسعدابنعنام@56)4

النسالي:وعنبالقويإ،لي@يه:إقولهحاتمأبيابنعنونقل@،الحديث
الحافظوقالضعيفإ"

في
@

1/2التلخيصا 7 ضعي@ه.د)سناده"يلاهأ:6

جابر:حديثأما

8الكامل!فيإعديابنأخرجه:فقد 9 / غياثبنأصرمطريقمن2

تال:جابر،عنالحسن،عنحيان،بنمقانلحدثاقال:الخرساني،

أيتهفرأربعولاثلاث،ولامرتين،ولامرتيغيرالله-فيرسولوضأت

مئط.أنيابكأنهابأصابحهلحيتهيخلل

لأالضعفاءفيالبخاريعنهقالفقداصرم،لضعفةضحيفوهدا

فيالنسائيوقال"،الحديثمنكر".(34)الصغير،
"والمتروكونالضعفاء"

2الحبيرالاالتلخيصفيحجرابنوأعلهالحديثإ،متروك":(65) 77 /

1ةبل@لالطهررامطبوعنيتحر@(1)
3الكما@ال@هنيبرا@طر.عمرو" 5 6 / @مط.37)5

لهقدملصةلهأ911)دالتقريسافيوهو(2)
أوهالأ.

(3)
تخليطومرشأربحا"،ولانلاثادولا:"دالكاكلمنالمطوعدي



التفردابسنادعللأنياعمنا@سنا،:محلل
=

"فقال.(8يلا

عنالحسن،روايةيريدخت@كأثهآيضأأ،انقطعالسندوفي

فيحاتمأبيابننقلفقدجابر،
"

المراسيل
المدين@بنعليعن(112)@

لمالحسنالجميع:كلامومعنىبهز،عن(114)و@رعةأبيعن(113)و

جابر.منيسمع

الدرراءةأبيحديثواما

فيعديابنفأخرجه:
2/2@الكامل1 8 1

عننجيح،بنتمامطريقمن

لحيتهفخللتوصاع@ال@هرسولرأيتقال:الدرداء،أبيعنالحسن،

دىلمرنيالمكذاوقال:مرتين،
@ا.

الحسن،عنبتمام،يعرفإنماالحديثوهذا"عقبه:عديابنقال

وعامةيسير،شيءالرواياتمنذكرتماغيرولتمامعير@رواهقدأنهعلى

عليمأ.الثقاتيتابعهلابرويهما

فيمازرعةأبوقالالدر@اء،أبيمنيسمعلموالحسنضحيفتمام

فيحاتمابيابننقله
المراسيل"

مرسلا.الدرداءأبيعنالحسن1:(148)"

أوفى:أبيابنحدي@أما

فيعبيدأبوةفأخرجه
الورقاءأبيطريقمن(311)و(82)الطهور@9

اللهعبدعنالعبدي،
ثموجهه،غسلفيلحيتهوخللتوضأأئهأوفىأبيبن

هكذا.يفعلجميه@اللهرسولرايتقال:

فانداسمهالورقاءأبرةضعيفإسناثه
الحافظعهقالالرحمن،عبدبن

في
."وكالمتر:(5373)يبهلت@را"

سلمة:أمحدبسأما

فيالعقيليفاخرجه:
فيوالطبراني3،/2الضعماء!"

/23الكبير!9

خالدطريقمن(66لا
سلمق@أمعنرافع،أبيبناللهعبدعنإلياس،بن

اللحية.ويخللينرضأيث@اللهرسولكانقالت:

فيالبخاريعنهقالهذاوخالد
"

2الكببر!التاريخ 8 ة(336للأ31/

الحافطقاله(1)
ير

.(7المااتقريسه1



-

يالفعلئدفى@لعللالجامع

لثيلي@"
عنالعقيليوقالعا،

عليمه.يتابعلا"هذا:حدثه

عمرو:بنكحبحديثأما

عمروبنمصرتطريقمن(412)الكبير@91/فيإالطبرانيفأخرجه:

كعببهيبلغجدهعرابيمطعنعمرو،بنكحببنمصرفبنالسريابن

وقفاه.لحيتهباطنفمسحيتوضأ،النبيئ-@رأيتقال:عمرو،الن

فيالحقعبدقال
1الوسطىلماالأحكام" 6 6 لاالاسنادوهذا":1/

فيماالقطانابنوقالتعالى@ا،اللهشاءإنعنهآسألحتىتذكرةوكتبتهأعرفمط

فيحجرابننقله
":(77لاهالميزا@هلسان"

مثتجمجهولإسنادهو
يعرفون@ه.لاالسري:وجدهوابوهالسريبنوعصلنومصرف

ماعلىريادة@قول:
وهذهوقفامه"زياثة:فيهفإنخللمنالإسنادفي

منجاءماإلااللهمالوضوء،أحاثيثعمومفيتردفلمالنكارة،غايةمنكرة

اللهعبدحديث
هذافيجاءالذيغيروهذاقفاه.إلىرأسهبمقدمبدأزيدبن

اعلم.واللهالحديث،

بكرة:أبيحديطوأما

محمدحدثناقال:(3687)مسندهفيالبزارةفأخرجه
بنصالحبن

أليقال:العزيز،عبدبنبكاربنالرحمنعبدحدثناةفالالعوام،
عنيحدثبكرة،أبيبنالعزيزعبدأبيسمعتقال:العزيز،عبدبكاز

ومضمضثلاثأ،يديهفغسلتوضاعيهزاللهرسرلرأيتقال:@هأبيه

برأسهومسحالمرفقن،إلىذراعيهوغسلثلاثا،وحههوغسلئلاثأ،واسثى

مقدمه،إلىمؤحرهومنمؤخره،إلىمقدمهمنبيديهيقبل
رجليهغسلثم

لحيته.وخللرجله،أصابعوخللئلاثأ،

نعلمهلاالحديثوهذا"ةعقبهوقال
منإلابكرةأبيعنيروى

الوجههذا

الحديشه.صالحالرحمنوعبدبأس،بهليسالعزيزعبدبنوبكار@شاد،ال!بهذا

فيالهيثميوقالترجمة،علىلهأقفلمالبزارشيخأنغير
"

المجمع
@

)نبهأ.ماثةالعرس@اللادمانلأي(1)



التفردالإسنادعللأنواعمنر@سناو:علل

2 33 /1:@

محمدالبزارشيغ
وبقيةترجمه،منأجدلمالعوامبنصالحبن

الصحيح!.رجالرجاله

فيالحافظوذكر
"التلخبص9

الوقوفليينسنلمالتيالطرقبحض

2فيفقالمسندة،عليها 77 / الطبرانيفرواهعلي،حديثوأما@للاسأ:1
حديثواما9وقال:ومنقطعإ،ضعيفو)سناثه@مردويهابنعليهانتقاهفيما-

1/2فيوقال"،مروكوهوالزيات،ياسينوفيه:عدي،ابنفرواهجرير 74:

اللهعبدحدياوأما"
فيالطبرانيفرواهعكبرفبن

عنولفظه،الصغيرأ9

اللهعبد
الكريمعبدوفيه"شةالتخليل@اقال:صحبقيلهوكانتعكبرة،بن

1/2فيوقالضعي@ما،وهوأمية،أبو فرواهعباس،ابرحديثوآما":77

أيضا"الطبراليفيوهوضعيف،وهوهرمزأبينافعترجمةفيالعفيلي

متعددة،طبقاتفيالحديث@سنادفي@لتفرديحصلوقد@
عدممع

حلا@@ذلكفيالباحثيتوقفوقد@خرى،@حاديثفيالمتنوجود

عنالئوري،سفيانروىمامثاله:وتصحيحأ،
أبيعنالحذاء،خالد

عيهة:اللهرسولقالقال:ثوبان،عنالرحبيئ،أسماءأبيعنقلابة،

منهم،و@حدالىيصيرلاثتمخليفة،ابنكفهمثلاثة،كنزكمعندبغتتل"

ئنم@مايقتلهلمتتلافيقتلونكم@لمثرق،قبلمن@لنود@لز@ياتتطلعثنم

الثلج،علىحبواولرفبايعوهرأينموهالفلأافقال:أحفظة،لاشيئاذكر

(2)

)329(،الصحير"دالمعحممطوعفيعليهوقمتثم
ودي

كلتا(7639)الأرسط1

عىالحديتمدايررىلا"ةفيهوقالالطعتي@،
الإلسا@لهذاإلاعكرةلنالهعد

اللهلجدولا@حفظالزبيري،أحمدألولهتفرد
عيرحدثأعكمرةس

هناإ.

@يالعقيليعدعليهوقمت3
لالأوصطا@يوالطرالي1/،82،الكبير"لالصمماء

عقبما.الطراليقالالعلمية.ط(22)سوالحدبط.(22يعا
1

يرو@م
مذه

صاللمطة
إلاالوضوءفياللحيةتحبلدي@النيعنعاس،اسعنعطاعط

تهالحخاري(ع@العقيلينقلدقدضحيف،واكسنادشيان،بهتفردهرمز،ألونافع

بهلاعليهتابعلا@الحليث:مداعفالحقيليرقالالحديش@،المنكرةندعفيقال

ضالها.ميهااللجة،تحلبلفيوالروايةالامناد



=

يللف@الد@لعللفي@لجامع

@لمهدفي،@لنهخلبفةتهف@

)مقرولن(.يوسفبنوأحمديحى،بنمحمدعن(40لطماجهابناخرجه:

6/5النبرقمالانلكفيالبيهقيوأخرجه: 1 5
سويدبنإبراهيمطريقمن

6/5"النبوةلائلفي*البيهقيئ فيعساكروابن1،5
"

تاريخ
كاش.بنحميدبنيعقوبطريقمن194/34@دثق

6/5النبوظلائلسفيالبيهقىوأخرجه: 1 5
محمدطريقمن

مسعود.بن

خمشهم
سويد،بنو)براهيميوسف،بنوأحمديحيى،بن)محمدة

بنحميدبنويعقوب
كا@

عنمسحود(بنومحمدب،
هتامبنالرزاقعد

أعلاه.بالإسنادالثورفيسفيانعنالصنحاني،

أحمدوخالفهم
فيالدانيعمروأبيعندالرمادقيمنصوربن

السنن"

الئورفي،سفيانحدثناقال:الرزاق،عبدع@فرواه(54لاالفتن!فيالوارثة
الحذاء،خالدعن

أسماءأبافيهيذكرلمبه.ثوبان،عنقلابة،أبيعن

اقالرزعدعنرايرمنأكئرلاتماقالإسناد.فيفكرهوالصوابالرحبيئ.

حفصبنالحشنتابعهروايته،علىتوبعالرزاقعبدأنكمافكره،على

4الحاكمأخرجه:إذ 63 / 4
الحذاء،خالدعنسفيان،عنطريقهمن

فذكره.ئوبان،عنالرحبيئ،أسماءأبيعنقلابة،أبيعن

@كتابصاحبإسنادهصححوقدثقات،رجالهإسنادهذا

المهدي
1:"الصحيحةوالائارالأحاديثضوءفيالمنتظر 9 1-1 9 رالدكتو2

1قال:إذالبستويالعليمعبد 91-1 وسفبانقلابةأبيعنعنةوأما":92

ا@رلسينلأنا@أ؟د@ال!@ئفيتضرفلاالمدلسين،منوهماالئوري
فيححرابنالحافظرتبهموقدالمحققين،عندسواءحدعلىكلهملي@
"المدلسينطبقات@كتابه

يوصفلممنالأولى:منها:مراتبخمسعلى

ماحهالنلفط(1)

(1319)التقريسه1"الصدو@ةوهو(2)



التفردالإسنادعدلأنياعمنل@مشاو:علل
-

لهوأخرجواتدليسهالأئمةاحتملمنوالثانية:ناثوأ،إلابذلك
الصحيح،في

فيالثوريوسميانالاولى،المرتبةفيقلابةاباونكرتدليسه...وتلةلإمامته

وبناءتدلسه!أقلماسفيان:فيقالأئهالبخارفيعنوذكرالثانيقعالمرتبة

سرطعلىصحيححدياهذاالحاكم:قالتضر.لافعنعنتهماهذاعلى

الذهبيووافقهالشيخين،
(1)

وهذاماجه.ابنبهتفردكثير:ابنوقالأيضا.

فيالبوصيريوقالصحيحقوئإسناد
الزواثدإ"

(3)
صحيحإسنادهذاة

صحيحإسنادهالنتيجة:نقات.ورجاله
".

فيالحديثالألبانيالعلامةضحفدقداخرجانبومن
السلسلة9

1"الضعيفة 1 9 / بس@واسننكرهمأ5)1
لفظة:فيهواستنكرقلابة،أبيعنعنة

رفيخ@ئلقتيميةابنالاسلامشيخعنقيماكلاماوذكر@لمهدي!@لثهالخليفه
د

فلينظر.اللمظةهذه

فيكثيرابنوقال
13/2@والنهايةالبداية" ثوبانعنبعضهم@رواه":73

أعلم،.واللهأشبصوهوفوقفه،

"كتابصاحبغالىحي@في

السنةأهلرواياتفيالمنتظرالمهدي

قال:إذالإسنادتضعيففيالحصت@محمودعدابالدكتورالإما@والشيعة

3 مدلسون،ثلائتهمالجرميقلابةوأبوالحذاء،وخالدالثورفي،دسفيان:18

منواحدالإسنادفيكانولوبالعنعنة،إلاطرقهممنالحديثهذايردولم

إإ.بهالاحتجاجلناجازلماحدئ@،ط@وقدالئلاتةهؤلاء

إن"فقال:عليع@وردالمتقدمالبستويالدكتوركلامفلثبعدوفكرقلت:

منالثور@سفيان
يمكنكانوقدحان،ابنالحافظيقولكماتدلشأالناسأشد

فيالتساهل
الأكثرونعليهابعلقاعتقاديةمسألةغبرفيجدلأ-ندلبس@-مسألة

يد@نالانحثالأخطاءمنوميالمحدلين،بحضذكرهاعلىاعتادمماالصرةمذه(1)

"دالمستدركفىما@ردردعنالدمبيسكوت
لاالحاعكحمص

يعني
يوافقهأله

يروالمصيلالمحتمجالناولي@أبلأحكمهعلى
المسالة.مذه

والملاحمالفتنكتابهإفيفلكفكر(2)
"1/31.

4/2ماصاابىزواظفيالزحاحةدمصاح(3) 03-2 04.



-

@للغعائد@لعللفي@لجامع

هذا@مالا،
سفيانلأنأيضا.التساهلينبغيلاأخرىجهةومنجهقعمن

مناكير،صاحبضعيفوهوجدعان،بنزيدبنعليعنيرويممنالورقي

الثوري،روايةمنالحديطهذاأنيدريناومالعينه،الحديثهذارواةمنوهو

عنبالععنة،فجعله@دلسهزيد،بنعليعن
طبقاتوترتيبالحذاء؟خالد

إنحيثمطرثفقاعدةلعدهيصلحلانطري،ترتيبحجرابنعندالمدلسيغ

منها".عدثأقلابةأبيشأنفيوفكرعديدفمواطنفيئطزث@الملمسهالحافظ

عنالثوري،سفيانروايةيخرجالمومسلماالبخاريأنفلكبعدوفكر

إلاقط،حديثأالإسنادبهذايخرجالمأتهمايعنيالوهذا@قال:الحذاء،خالد

والذينالبخاري،@ونوحدهمسلمفاخرجهاخالد،عليهاتوبعواحدةرواية

الكلام،هذايحنيهمايدركونالذينوحدهمهموالتعدي@الجرحعلميفقهون
وفيبالمحاصرة،الاكتفاءأواللقاءتحققفيومسلمالبخارفيشرطيخصفيما

لهمأخرجواهمنعم،والتدلي@..الخفيالإرساللقضاياالحمليالتطبيق
عندأمامناتكونأنيجبمخصوصة،بكيفبات

مطلقأ!لاوالنقد،التخريج

الحافظأضاروقد
في

@ا

الفتح
أعلهافلابةأبيروابةمنعديدةأحاثيثإلى"

الحفظواضطرابلإرسالوابالدليح

قلابة،أبيروايةعنحجرلابنكلامفيهماموضعينذكرثمقلت:

المصنفذكرثاني:موضعفيقال9قال:منهما،الثانيالموضعهووهدا

-

بنالوليدطريقمنأور@هالعرنيين،قصةفيأن@حديثالبخاري-يعني:

فيهمصرحأقلابقيأبيعنكثير،أبيبنيحيىع@الأوزافي،عنمسلم،

والتسولمجهالتدلي@منفيهفأمنجمبعه،فيبالتحديث

حجر:ابنعنالكلامهذانقلبعدوقالقلت:
جميعهاالنصوصهذه@

العمليئوالتطبيقشي:،العامالتوثيقأنالأولى:اثنتين:نقطتينعلىتؤكد
أنالباحثوعلىبينهما،الخلطيجوزفلااخر،شيءحديثكليخصالذي

يصدرماكلمعدنيأ،قالبألي@نفسهالراويأنوالثانية:جيدا.لهذايتفطن

1البري!التح(1) 3 5 / 1 2
لملأ(..3)تجل



التفردالإسنادعدلعأنيمنل@م@ناو:@لل
-

عنه
منواحدةمرتبةفيالأحاديثمن

1والإتقاد.الدقة
00.

ةضعيفالحديثهدابأنالقوليمكنناهذادوبعدأخيرا:وقال

له،بعضعنبعضهمروايةفيوالتدلي@بالإرسالوصفواممنئلائةلاشراك

كلامه.انتهىأعلم!تعالىواللهبالتمماع،النصريح@ون

أئماالحديثسندتفجففيالحمشمحمودعدابالدكتوربالغقدقلت:

قلابةالحذاعوأبيوخالدسفيان،عنعنةهوللسدتضبفهسببوكادمبالغة،

أبوأماتدليسهم.بسببروايتهمضعصشبهةعلىالرديمكروثلاثتهمالجرمي،

2/4الاعتدال!الميزانفيالذهيذكرفقدقلابة 2 فقال:يدل@،أته(4@م4)6

صحفلهوكانيلحقهم.لموعمنلحقهم،عمنبدل@أثهإلانفسه،فيثقة@

فيحجرابنوقالويدل@،.منهايحدث
2:"المدلسينطبقات" 1(15):

قالالرازقيحاتمأباأنإلا."والعلائيئالذهي،بالتدلي@-أ@بذلك-وصفه"

في
"

6لابنه@والتعدي@الجرح 8 / تدلي@!.لهيعرفلاظربةأبو":(2)ملأ5

علىبلالمتفدمبن،منبالتدلب@وصفهأحدعلىأقفلمقلت:

يصمهولمتقدم،كماعنهالدلي@معرفنهبعدمصرخحاتمأبافإنالعكس

ذهباو)سماالعلماء،كلاممنعليهوقفتفيماوالعلائىالدهىإلابالتدلي@

قاللذامحتملة،بصيغةيلقهملممنبعضعنيحذتكانلأتهفلث،إلى

الذهيئ:
يلحقهملموعمنلحقهم،عمنيدل@"

"

لقيهعمنحذثإفاإلابالتدلي@،أحدأيصفلا@إثهحاتمأبوأما

وسمع
بصيعةالراويحتثبناأمامحتملة.بصيغةمنهيسمعهلممامنه

ذلثيصفولامرسلعندهفهذا@قط،عاصرهلليلقهلمعمنمحنملة

التدلي@ينالمريقعدمثيالتاخري@ركادلعصعليهمارتالديالمنهجومدا(1)

لحيثقيقاب@سحدلدالارمال،وا
2لاقراحاا1 1 7 @لقالالندلي@،عر@0

أروهر

رصوحآ،أضداللمبيالحالطنليلىوكدانم@،يس@حهلمعمىحدلأالراويبروي

فيالتدل@نعريففيفقال
يسععهولمتحرعنالرحلرواه@ما:47الموقظة!:@

الاصطلاعكتبفدالحالحطن،بهذينحاصأنهحأمداولعليدركما،لمأونص

أعلم.وا*يخر@على



-

يللف@اند@لعللفي@لجامعى

فيحجرابنالحافظقاللذاتدليسا.
5/2التهذي@هتهذيب" 0 3يا2 44)

حاتم:أبيكلامعلىمعلقا
اللقاءاشراطإلىف@بمنيقويمماوهذا"

في

."بالمعاصرةالاكتفاءلاالدلي@،

عنهيعرتلمالتدليى،فيحاتمأبيمصطلحعلىقلابةفأبوبذن،

يسمعلمماولقيهسمعهعمنيحدثأنهعنهيعرفلاأثهأيالتدلي@،
منمع

عهحدثوقدالرحبيئ،أسماءأبيعنكانتهناروايتهأنوبما

هذاغيرفي

عنهمصرحاالحديث

بسماع
(1)

أسماءأبالقيقدقلابةفأبوإفت
وسمع

مه،

لذا
يسعولم@لمعمنيرسلهوإشماعنه،يدلىلاهو

فعنعنتهلذامنه،

أسماءأبيعنروايتهوأنخصوصاالسماععلىتحملالرحبيأسماءأبيعن

الدمنةبصيحة
دي

9

مسلمصحيح
@

حجرابنالحافظأقوالمنالحم@ضمحمودعدابالدكتورذكرهماأما

شيء،التدليىذكرمنيهلي@منهاالأولالموضعنف@قلاتجيأبيروايةعن
التدلي@@افأمنبقوله:قصدالحافظأنالدكتورفهمهفالذيالئانيالموضعأما

الحافظقصدهمالأنثكذلكهوولي@قلابةأبيتدليىيقصدأئهوالتسوية!

يدلىكانمسلمبنالوليدأنومعلوممسلم،بنالوليدأمنأثههو
لنسوية.الي@تد

الحذاءخالدأما
الحافظأنسوىبالتدلي@،وصفهأحدعلىأقففلم

2:@المدليقطبقات9كابهفيذكرهحجرابن الأثباتأحد"وقال:(10)0

سمعهحديثامالكبنعراكعنروىالمشهورين
مى

خالد
عنهالصلتأبيبن

البولإ.فيالقبلةاستقبالفي

إنبلفقط؟هذاالحافظبقولالتدلي@،بداعيحديثهيضعففكيف

أنتلابة:ألوأخبرنيقال:شانطريقحليثاس(2367)شنهفيأبو@اودأخرج(1)

2ا@سناهناوفيأنجره...،،@اللهرسول@ولىئرلانأنحمفتالرحيأصماءابا

مماأسماء،أبيعنقلالفأبي@بالمعالتصريح
يحني

وممعلق@هأنه
منه.

81/،و4(،0)(39)(52*@8/11@2@ 7(2889)(91).
@



التعردالإسنادعللعأتمنناو:ري@@لل
=

صنيع
بلالحديث!!هذاغيرتدليحلهيعرتلاخالدأأنإلىيرشدكالحافظ

يعني:الثلاثة-هؤلاءمنواحدالإسنادفيكانالولوقال:الدكتورإن

إ".بهالاحتججلاجازلماحدثه،وقد@لحقلابة-وأباوخالدأ،شيان،

قال:إذعنه،عجيباكلاماعدابالدكتررقال@قدالثوري،سفيانأما

منالئورفيسفيان@
أثويولاحبافه.ابنالحافظيقولكماتدليساالناسأشد

ابنكتبجميعفيالقولهداأجدفلمحان؟النعنالنقلبهذاجاءأينمن

المصنفاتفيأجدهلموكذابالرواية.أمبالترابممحتصةأكانتسواءحبان

أنكمافتأمل.حبانابنبلهالعلمأهلعندعليهأففولمبعده،أتتالتي

فليتثبت.الكلامهذافيهذكرحبادلابنمعينمصدرإلىيئرلمعدابأالدكتور

بهذاوصفهأحداأجدلمالئوريسفيادترجمةمصادرفيونظريبحئيوبعد

:"المدسي@@اكتابصاحبالعراقيزرعةآباالحافظوجدتأنيإلاصفال@

5 @سفيان:عنقال(21)2
"،بالتدلي@مئهور

ورجع
نفسه،زرعةأبوالحافظ

1@ا:التحصيلتحفةكتابهإفيفقال 6 دا:(328)0

يدل@،المثهور،الإمام

فيالوريسفيانعلىبهايحتجأحاديثعدةلهذكرثمبالكثيرالي@ولكن

أنكمامنها،هذاحديثنايذكرولمتدليسه،مسألة
النيالأحا@يثجميع

عنالثوري،روايةمنواحذحديثفبهاليرذكرها
والثورئالحذاء،خالد

عنبالروايةمشهور
أذكرلاهناوأناالصحيحين،فيعنهروايتهإنخالد

عنبروايةأحتجيرفلك
مدىعلىللدلالةبلالصحيحين،فيلأتهاخالد

تبالروايةاشتهرعمنيدل@التوريسفيانمئلانأعتقدولاالروايقحشهرة

الحذاء.كخالد

عداب:الدكتورقولأما
ب@عليعنيرويممنالئوريسفيانلأن9

إلخ!.ضعيف...وهوجدعانبنزيد

سفيانمثلراوروايةنضعففهلدليل،إلىيحتجكلامهذاتلت:

مذاكلامهأنكحاوالئبهة؟بالظنالثوري
روىفدزيدبنعلييكونأنبقتضي

عنالحديث
عنالروايةويذكرالثوريسفيانيدلسهحتىالحذاعطخالد

خالد

ذكرها.سيماتيقلابةأبيعنزيد،بنعليروايةإنحينفيباشرق@الحذاء



=
يللفع@ئدالعلل@لجامعفي

ابنعنهنقلهفيماقالالبخاريولكنبالدلي@،وصفالثوريوسفيان

فيحجر
3:"المدلسينطبقات" فيالعلاليوقالإلأ،تدلس@أقلما)15(:ا2

"

1:"المراسيلأحكامفيالتحصبلجامع 8 ":(24يه6

ولكنيدل@،أئهتقدم

تقدم.كما"التحصيلدقحفةفيالعراقيزرعةأبووصفهوكذابالكثير!لي@

قالماعلىتفريعأهنا-إليهالإشارةيحسنومما"عداب:الدكتوروقال

لكتهماعديدة،رواياتالحذاءلخالدخزجاوسلماالبخارفيانالحافظ:

خالد،عنالئوري،سفيانحديتمنواحدةروايةلهبخرجالممعا
أبيعن

اسماء،أبيعنقلابة،
كلامه.آخرإلى"لوبان...عن

البخارفييكونأنالأسانيدمنإسنابتصحيحفيلترطلاقلت:
هذاصحيحيهما،فيالإسنادهذاآخرجاقدومسلم

أخرىجهةومنجهقيمن
احدوكلاشتهرقدالجرميقلابةوأبيالحذاء،وخالدالثوري،منكلأفمان

هؤلاءبعنعنةالحديطأعلقدعدابوالدكتوريليه،الذيعنبالروايةمنهم

صفةالصفحاتمنمضىفيماناقثتوقدمدلسوفى،أتهمبحجةالرواة

يثبتولمونادر،قليلالثوريتدلي@انوثبتمنهم،واحدكلعند

ظاهرالحديثسنديكونفبذلثقلابة.وأبيالحذاء،خالدعلىالتدليى
الصحة.

تصحيحإلىنذهبأنناالأسطرهذهخلالمنبعضهميستقرئوقد
إلاعداب،الدكتورناقئةفيأطنبناو)نفإنناخافى،استقراءوهوالحديث@

كانتالمنالةهذهأن
ماإعلاليبيانأجلمن

أيضأواردناعلال،ل@هو

الذيفهوالحديثلهذاالصحيحالإعلالوأماخاطثة،نظروجهةتوضيح
استحصلاه

كماالحلآلقالالنقا@أفواهمن
في

"

أخبرنا":(170)المنتخبه
هذافيعلية-ابنيعني:لإسماعيل-قيلةقالأبي،قال:ا@ععد

خالدكانفقال.الحديث،
أمرمه.إسماعيلضسفإليه،يلتفتفلميرويه،

تباعأ.سأفكرهاأخرىطرقوللحديث
فقد

عطاء،بنالوهابعبدطريقمنالحديثروي
الحذا@خالدعن

موقوفا.بهثوبان@عنقلابة،أبيعن



دالتفرالإسنادعللأنواعمنلال@شاوصلل

-

ه@.53)لاالمتنأفيحمادبننعيمأخرجه:

سفيانموقوفا@روايةفرواهالثورقيسفيانالوقاثعبدفيهفخالف

روايةتصرلاالمخالفةوهذهالرحبي.أسماءأباالإسنادمنوأسقطمرفوعة

ب@الوفابعبدلأنسفيان،
فيأحمدضقفهعطاء

"

@الرجا@ومعرفةالعلل

الشانىكهوقالمضطرسما،الحديث،ضعيف"فقال:المرونيرواية(359)

رواينهتقارنلافبذلك."بالقويلي@":(374)والمتروكونعاالضعفاءفيإ

إلائقةخالفهماإتهحتىوالإتقا@الحفظفيالجبلالئوريسفيانبرواية

فالحديتإفنضعيف.خالفهماإنابالكفماالثورلمجماعندالصوابوكان

سفيان.حديث

لاولكتهاقلابة،أبيعلىالحذاءلخالدمتابعةصردتوقد
تصح.

5النبوظالثلائلفيالبيهقيأخرجه:فقد 1 6 / بنكثيرطريقمن6

عنقلابة،ابيعنجدعان،بنزيدبنعليعنشريك،حدئناقال:يحيى،

@لسودبر@باتلتبلوا@ذا9ط:اللهرسولقالقال:ثوبان،عنأسماء،أبي

@لمهدي!.@لتهخلبفةفيهاف@نحبوا،ولرفاتوهاان@@خر@عقبمن

المتابعةهذهولكنروايته،علىالحذاءخالدأزيدبنعليئتابعفقد

فيماحاتمأبوعنهقالفقدجهة،منجدعادبنزيدبنعليلضعفضعيفة؟

فيعنهابنهنقله
"

والتعديعالجرح
6/2لا 4 وقال"،لالقوي@الي@:(1021)1

فيالمريعنهنقلهفيماالتسائيئ
2الكمال!تهذبب" 4 9 / 5(4659):

1ولالاعتدال!ميزانفيالحديتهذاالذهبىوأوردضعيفأ، 2 ه(ممه4)7

منكرا".أراه"فقال:زيد،بىعليمنكراتمنوعده

يحيىبنكئيرعنهفرواهسريك،علىاختلففقدأخرىجهةومن

وكيععنهرواهحينفيأعلاه،بالإسناد
2أحمدعند 77 ابنطريقهومن5،/

فيالجوزي
أبيعنزيد،بنعليعنشربك،عن(1445)المتناهيق@العلل9

الرجمب.أسماءأبافيهيذكرلمبه،ثوبان،عنقلابة،

وعدمالمتابحةهذهضعفبذلكفتبين
فائدتا.



=

@الف@الد@لعللفي@لجامع

.(2513)53المهرق@3/إتحاف"انظر:

اللهعبدع@الحديثهذاجاءوقد
ل@ه.مسحودبن

)2804(،ماجهوابنول،52)"لأالفتنفيحمادبننعيماخرجه:

فيوالعقيلي
فيعديوابن38،1الكبير@4/الضعفاء"

9/1"الكامل" 6،4

فيالدانيعمرووأبو
عنزيا@ابيبنيزيدطريقمن(547)"الفنن"

علقمة،عنإبراهيم،
اللهعبدعن

عندنحنبينماةقالز@مسعودبن

فتاغروريخروالنبيئرآهمفلماهاشم،بنيمقفتيةأقبلإذعكلهاللهرسول

نزالماقلث:قال:لرلهوتغيرعيناة،
(1)

فقال:نكرفة؟شيئأوجهكفينرى

بعديسبلقونبيتطلملاندالدنبا،علىالآخرةلنا@ختلى@لثهببتلملإتا9

سوثر@ياثمعهم@لمنرققبلمنقغبأتيحنىوتطربدا،وننريدا،بلاء،

يقبلونه،فلاسألوا،مافيعطونفينصرورفيقاتلونيعطوته،فلا@لخبر،فبسالون

نمنجهرا،ملؤوهاكماقسطا،فيملؤهاببتلا@ل!منرجلإلىيدنعوماحتى

على@لنلججواولونليانهمبنكم،فلكلررك
"

قالهاسم،بنيمولىالكوفيزيادأبيبنيزيدفيهةضعيفإسنادوهذا

فيالذهبي
4/4"الاعتدالميزان@ 2 بالقود-لي@يحيى:قال)5969(:إ3

لاأيضا:وقال
وكيع:وقال"وقال:لمجا،ارمالمبارك:ابنوقالبمعيحتج

علقمقيعنإبراهبم،عنزيا@أبيبنيزيد
الله-عبدعن

حديثيعني:

دلضالرايات-

4/38الكبير!لاالضعفاءفيالعقيليئوأخرجعا،ثي قال:1

محمدحدثنا
أباسمعتيقول:قدامةاباسمعتةقالالجوزجاني،حفصبن

9ةأسامة

علقمقععنإبراهيم،عنزياد،أبيبنيزيدحديثفي
اللهعبدعن

حلفلوففال:السود،الراياتفي
صدقتمعماقسامةيصيناخمسينعندي

إإ.الله؟عبدمذهبأهذاعلقمة؟!مذهباهذاإبراهيم؟!مذهبأهذا

4/4الحاكمأخرجإذروايتهعلىيزيدتوبعوقد 6 أبوأخبرنيقال:4

مطوعليتحرف(1)
@

بل@:القى!

حصادبن@حيمروايةير@رندماحه،اسروايةمده(2)
المهديا.د@ن@@خرهلي



دالتفرالإسنادعللعأنيمنلال@سناو:ملل

-

محمدحدئن@قال:بالكوفقهالحافظثارمبنبكر
القرشي،سعيدبنعئمانبن

بنيزيدحدثناةقال
حنانحدثناقال:الثقفي،محمد

(1)

عنسديي،بن

عىإبراهيم،عنالحكم،عنالملاتي،قيىبنعمرو
وعبيدةقيىبنعلقمة

به.ل@بثمامسعودبناللهعدعنالسلماني،

الدارقطنيعنهقالسدبر،بنحنانفيهاإنإذبهايفرحلامتابعةوهذه

في
5/8@العلل1 "يه.8(:امى4

فيالذهبئوقالالثيعق@،شيوخمن
4/4المستدركأتلخيص9 هذا@:64

علىالذهبيحكمسببولعلموضوع!.

ا/@االاعتدالالميزانفيعنهقالإذالحاكمشيخهوبالوضعالحديثهذا

2 9العلمية:ط.)صه@8(38

:(595)1/151الفكرط.وفيالكذاب!الرافضي

أحمد"
بن

محمد
القصار....اللهعبدبنإبراهيمأثوكالحافظ،@ارمأبيبن

بهيوثقلارافضيوقال:الحاكم،عنهروى
"

فرواهالحديث،روايةفياضطربفقدحنان@ضعفعلى@زيادة

4كلأ/4الحاكمعندأخرىمرةورواهالسالف،بالاسناد
قي@،بنعمروعن

عنإبراهيم،عنالحكم،عن
عنلمقرونين(،ال@لمانيوعيدةعلقمة

اللهعد
معفقرنبه.ز@مسحودبن

السلماني.عبيدةعلقمة

فيالجوزيابنعندورواه
اللفأضواءط.لمه54)الموضوعاتا"

38و /2-3 عنعبيدة،عنالحسن،عنقي@،بنعمروعنالفكرط.9

به.الثماعبد

الحسنأنيعلمولاله،أصللاالحديثهذا9عقبه:الجوزيابنقال

@ا.الحسنمنسمععمرأأنولاعبيدة،منسمع

حان.طريقغيرمنعيبةبنالحكمطريقمنالحديثرويوقد

فيعديابنفاخرجه:
ابن@اهربناللهعبدطريقمن378/5@الكامل@

"والتميلالالحرحةانظرتصحيف.وموالحباناه:الحاكمالهدركصال@طوعفي(1)

3/."3(1331).

.(75لاالسيزا@اللسانوالظرة(2)



=
@لف@ائدي@لعلل@لجامعفي

عنعتيق@بنالحكمعنليلى،أبيابنعنابي،قال:الرازي،يحى

اللهعدعنوالأسود،علقمةعنإبراهيم،
به.مسعود@ه،بن

اللهعبدفيهضعيف؟إسنادوهذا
أحمدعنهقالداهر،بن

فيماويحيى

فيالذهبيئنقله
4الالاعظميزان9 1 6 / 4ه@2 2 ديء،ليى:@9

:(1)قال

فيالعقيليوقالخيرا،فيإنسانحديثهيكتبوما
2/2الكبير"الضعفاء9 50:

فيالذهبيئوقالخبيشه،
2/4لاعتدال!اميزان9 9 2(4561):"

قدو

وا؟،.ائهمز

محمدوأبوه
فيالعقيليعنهقالبداهر،الملقبالرازييحيىبن

4الكبير!الضعفاءإ 6 حديثمه،علىيتابعلاالرفض،فييغلوممنكان2:9/

فيالذهبيئوقال
يتابعلابغيف@،:(5872)2/3الاعتدا@هميزان"

على

01/3لمهرظاإتحافنظر:ا 9 2(071 3

روىما:(2)علةكلفيه@جتمعتئمبلد@ملبهتفردوسا@

خالد
اللهعبدعنمعدان،بن

ليقالقالت:الصماء،أختهعنبسر،بن
لملندعليكم،فيما@نترضإلاالسبتيرمتصوموالا"ط:عاللهرسول

لحاء@وعنبةمودالابجد@حدكم
(3)

فلبمضنها".شجؤ

6/3أحمدأخرجه: 7يلالدارميوا6،8 (6312)خزيمةوابن1(،5

فيوالطحاويبتحقبقي،
"

2/8الانار!معانيشرح 0

العلميةط.وفي
3يا فيوالطبراني3(،2

فينعيموأبو)818(،/24الكبير!9
الصحابقامعرفة"

الدهبي.أي(1)
مذافيصفته@ن@ا(2)

أعلهجثالكر@ميبهاالحديتهذاأعلعلةأندمكونالوع

ةسنهاعللبحدةللمناثاشاأعللحديطفلى@@الالصحمصملشرد(الزهري

لصاراويهومحالفةالصحيحة،حاثيثا،وس@رضةالاضطراب،
ماومخالفةيروي،

الفنرى.علبه

النجرففرالمهملة:وبالحاءاللامبكسر(3)



التمردالإسنادعللأنعاعمنل@سناو:@لل

فيالجوزيوابن4/20،3والبيهقي7(،077)
أحا@يثفيالتحقيق@

فيوالمزي1(،171)الخلاشه
5الكمالأتهذيب" 4 7 طريقمنممه(ل@87/

النبيل.عاصمأبي

بنوا)1242(،ودثاأبووأخرجه:
لترمذيوا)6271؟،جهما

فيوالنسائي4(،37
الرسالة،ط.(2776)والعلميةط.(2763)الكبرى@1

فيوالطبراني
1للاوالبغوي)128(،/24الكبير"" فيبشكوالوابن0(،8

7المبهمظالأسماءغوامض" 97 فيالأئيروابن2،/
7/1"الغابةأسد@ 7 4

حبيب.بنسفيانطريقمن(7073)

فيعاصمأبيوابن)1242(،ثاودأبووأخرجه:
والمثانيلاحادا"

"

فيوالطبراني)1143(،
وفي(8ال@/24البهير،"

له"،الئاميينمسند"

1/4والحاكمل@34(، فينعيموأبو3،5
طريقمن(0777)الصحابة!معرفة@

مسلم.بنالوليد

ط.(2775)والعلميةط.(2762)الكبرى!فيإالنسائيوأخرجه:

فيوالطبرانيالرسالة،
زيد.بنأصبغطريقمن(820)/24الكبير،1

فيالنسائيوأخرجه.
2لاالكبرى"9 (2777)والعلميةط.(76

الملكعبدطريقمئالرسالةط.
الصباح.بن

الرحمن.عبدبنقرةطريقمن(819)/24الكبيرأفيإالطبرانيوأخرجه:

فيالطبرانيوأخرجه:
موسى.بنالفضلطريقمن(821)/24الكبير""

فيكمافواندهفيتماموأخرجه:
البسامالروض@

طريقمن(592)"

لأوزاا

فيالمقدسيالضياءة
فيكمابمرو"مسموعاتهمنالمنتقى@

نصر.بنيحىطريقمن(960)الغليلابرواء"

فيالدارقطنيوذكره
2علله 5 8 / طريقمنالمخطوطالجزء(2708)5

صهيب.بنعباد

واصبغ،والوليد،حبيب،بنوسفيانعاصم،)أبوعثرتهم:



=

يللف@لمد@لعللفي@لجامع

يزيد.بنئورعنوعباد(ويحى،عي،لأوزاواوالفضل،وقرة،الملك،وعبد

فينعيموأبو3،لملأ/6أحمدوأخرجه:
منكلا(71)الصحابقهمعرفة"

محمدعنعياش،بنإسماعيلطريق
بنلقمانعنالزبيديالوليدبن

عامر.

عنولقمان@أ)ثور،كلاهما:
خالد

الإسناد.بهذامعدان،بن

فيالطبرانيوأخرجه:
بنلقمانطريقمن(1591)ميين!اثمسند@

اللهعبدعنعامر،
بسربن

فأسقط
خالدالإسنادمن

معدان.بن

اهنهىو@شحسن.حدي@هذا"الترمذي:فال
بخصإن@ذا،في

السبشه.يومتعظماليهودلأنبصيام.السبتيومالرجل

الحاكم:وفال
"

معارضولهبخرجاهولمالبخاريشرطعلىصحبح

سنادب@
أخرجاوقدصحيح،

(2)

قتادة،عنهمام،حديث
أيوبأبيعن

دخلوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنالحارث:بنتجويريةعنالحتكي،
وهيالجمعةيومعليها

قال:لا،قالت:لص؟االصتفقال:صانمة،

@الحديتفدابهه...تصوسلنالنتريدبن

قدامةبنالموفقوقال
في

"

الكافي
"3 63 /1:"

صحيححنحديث
".

حديثهذا":(17)العشاريتأالأربعين9كتابفيالعراقيوقال

فيالملقنابنعنهنقلهفيماالسكنابنصححهوكذاصحيحا،
المنيراالبدر"

5/07 7فيههوصححهوكذا6 63 فيحجرابنوالحافظ5،/
التلخيص@

فيوالألباني3(،9يه4ملأ/2الحبير!
.(096)/4الغيلاإرواء"

حتىالحديثهذاضعفواقدالحديثاهلمنالمتقدمينالعلماءأنإلا

(1)
دسمدةنعيملأليالصحابتادمعرفةصالمطبوعلحي

تحريفوهوالزبيرى،الولدبن
.(6372)لتقريباا@ةنطرا

1/4لالسمتلوك،في(2) الخطأمناتكرروتدخطا،أخرجاماا:35
الجديدةالطبعةفي

2/7علرشثرهاالتي 5.

تحريج@بأني(3)



دالتفرالإسنادعدلأنواعمنناو:ل@محللى

-

2لاعق@شنهفيثاودأبوعنهنقلهفيمامالكتال وتعفبهكذلمههذا9:(42

فيالهاديعبدابن
"فقال:)556(،المحررا"

فيوالنووينظرا،ذلكوفي

6/3المجمرع! 1 أسندهفيماالأ@زاعيوقاليقليأ،لاالفولوهذافقال:1

4/3والبيهقي)4242(،فيثاودأبرإله 02-3 حتىكاتمالهزلتما":03

اللهعبدحديثيعني:انتثر،رأيته
بسربن

البتيومصومفيهذا

2/5الموطأأ@نمرحالقبسفيإالعربيبنبكرأبوأيضأوضقفه 1 قال:بد4

صحولوالحديث،فيهيصحفلمالسبتيوموأما@
أهلمخالفةمعناهلكان

الكتالبه.

والنسخ،بالاضطراب،أعلفقدمختلفة،بعللالعلماءأعلهوقد

لمتن.ارةونكالقفر@وارضة،لمعاوا

وطرقعديدةوحوهمنالحديثهذاجاءفقدبالاضطرابإعلالهأما

اللهعبدعنجاءفقدمختلفف
عنبسر،بن

تخريجه.مركماالصماءأخته

اللهعبدعنوجاء
منالإسنادهذاجاءوساطة،ثون@النبيعنبسر،بن

طرق:أربعة

1يلأماجهوابن)805(،حميدبنعبدأخرجه:مالأول: 7،)2

فيوالنسائي
12)الكبرىا" والعلميةط.(76

2 وأبوالرسالة،ط.(773

الترمذيعلىدالمستخرحفيالطوسيالحسن
فيشاهينوابن3(،6للا"

فينعيموأبو3(،لعاونسوخعهالحديث@اسخ
5/2الحلية!@ والضياء1،8

فيالمقدمي
9/6المختارظ" يرن@.بنعشىطريقمن(48)و(47)4

نعيم:أبوقال
ثور".عنعيسىبهتفردخالد،حديثمنغريب"

السكن.بنعتبةتابعهتلت:

لهذاالأ@راعيكسانعلىنحلبغأ(2095)ولداوث@أبيالصحيحلياثبفيردوفد(1)

لملألهكانولعلهبمنله،الحديتيحلمفسراجرحألي@@ياهدكتمانهفقال:الحديت

مفاول.لهيظهر

أيهدجرح@وجدأ،لميدالتا@للمنالمول.



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

فيكمافوائدهفيتمامفأخرجه:
البسامالروض"

طريقمن(593)"

الضع@ه.شديى"وعتبةالسكن.بنعتبةعنالجيلاني،الحارثبنربيعة

5لا@الميزانلسان"انظر: 08).

عنيزيد،بنئورعنوعتبق)عيى،كلاهما:
خالد

عنمعدان،بن

اللهعبد
عنه.ئور،أصحابرواهماخلافوهذاوساطة،دونبهبسر،بن

الولبدبنبقبةعلىمدارهالمتقدمالإسنادبمثلالحديتوردقد@لثاني:

بقية.فيهواختلف

2يلالاالكبرىلأفيالنسائيفأخرجه: (2779)والعلميةط.(76

عثمان.بنعمروطريومنالرسالةط.

فيالطبرانيوأحرجه:
بنحمزةطريقمن(1850)@الثاميينمسند"

وافد

الزبيدي،حدثنيقال:الوليد،بنبقيةعنوحمزق@)عمرو،كلاهما:
خالدعنجمئيب،بنعامرعنعامر،بنلقمانحدثناقال:

عنمعدان،بن

اللهعد
مرفوعا.بسر،،بن

فيالنسائيوأخرجه:
02)الكبرىا" ط.(2783)والعلميةط.(77

فيوالطبرانيالرسالة؟
اثم@د9

ميين
@(1850)

(1)

ربعدبنيزبدطريقمن

ولمالمتقدمبالإسادجئب،بنعامرعنالزبيدي،عنبقية،حدثناقال:
عامر.بنلقمانفيهيذكر

فيالمزيوأخرجه:
2-4/24"الكمالتهذيب" طريقمن(3023)5

محمد
ينعمبنالسريعنالوليد،بنبقيةحدثناقال:مصفىبن

المتقدم.بالإسنادجثيب،بنعامرعنالجبلاني،

لقمان،فيهالذيالاسنادمعمقررنأ"الاينالمسدفيالحديثمذاإسدليجاء(1)

فيهيدكرولمالسئيأخرجه:دقدلقمانفيهلي@هذارلهعبدلنيزيدطريقنإلا(
4/1الأضرا@ادتحفةفيالمزيذكرهوكدلكلقماد، 7 فقال:عيهونبه(5191)1

عمرا.بنلقماديذكر@رلم

رهو(2)
1

الننريبا@036(."بدل@اوكاناوماملهصدوق0



دالتفرالإسنادعللأنواعمنفىةن@رال@ملل

خصوصافيه،باضطرابهينبئالروايةهذهفيوقعالذيالاختلاتوهذا

قريبا.تخريجهاسياتيبقيةعنأخرىأوجهاهناكوأن

4/1أحمدفأخرجه:لما@لثالث: 8 إسحاقبنإبراهيمعن9

فيالخطببأخرجه:أحمدطريقومنالطالقاني
"

6/2بغدادأتاريخ 4

وفي
5الغربط. 1 7 فيالجوزيوابن6،/

"الخلافأحاثيثفيالتحقيق@

فيالمقدصيوالفياء1(،169)
9/0المختارة!" 41(91).

فيالمقدسيالضياءأيضأ:وأخرجه
9/1"المختارة" 0 طريقمن(92)4

بنمحمدحدئناقال!التستري،إسحاقبنالحسينحدثناقال:الطبراني،

ئيلجرجراالصباحا

عنمسلم،بنالرليدعنالصباح(بنومحمد)إبراهيم،كلامما:

اللهعبدعنحسان،بنيحيى
به.بسر،بن

الضياءروايةفيبالسماعصزحأنهإلامدلى،مسلمبنالوليدقلت:

الطبراني.طريقمنالمقدسي

خالفاوقدصدوق،وكلاهماومحمد،إبراهيمالرواية:هذهوعلة

قبي@،بنيزيدمسلم:بنالوليدعنرواهإذمسلم،بنالوليدأصحاب

بنوصفوانراهويه،بنو)سحاقودحيم،إبراهيم،بنالرحمنوعبد

عنيزيد،بنثورعنمسلم،بنالوليدعنرووههؤلاءجميعصالح

خالد
اللهعبدعنمعدالفبن

عنبسر،بن
أولىالجمعصروايةبه.أخت@

وأ

فيأحمدرواهما
4/1مسنده فيعساكرابنطريقهومن8،9

29/1@دمقإتاريخ فيوالمزي0،6
2/1الكمالأنهذب9 0 2(1180).

فيجانالنوتال)541(،الالقريسهيغربهه@صدو@ومو:(1)
6الالتقشا 8 /8.

ويخالفهيخطئ@

.(5965)يب@ققرالاوتح@صدمر:و(2)

تخريجتقدم(3)
عنبسر،لناثهعبدحديتتخريحليالطرقمنه

أخت@



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

فيالضياءةوأخرجه
9/5المختارقا@ا كتابفيوالعراقي)24(،9

زرعةأبوحدئناقال:الطبراني،طريقمن(17)العشاريفهلأربعينا"

بنالحارثبنمحمدبنواحمدالدمقي،عمروبنالرحمنعبد
محمد

بن

عرق.بنالرحمنعد

بنوأحمدعمرو،بنالرحمنعبدوابو@رعةحبل،بن)أحمدةئلاثتهم

محمد
نوح،بنحسانحدثناقال:عياش،بنعليحدثناقالوا:الحارث(بن

اللهعدرأيتقال:
وضعتهاأنيفأشهدهذه،كفينرونكيفيقول.بسر،بن

@ن"وقال:فريضقيفيإلاالسبتيومصيامع@ونهىعح@،محمدكفعلى

عليها@.فلبفطزشجؤ،لحاءالايجد@حدكملم

فيالطبرانيوأخرجه:
زرعةابوحدئناقال:ل@452("الثاميينمسند"

محمدبنوأحمدالدمقي،
قال:عياش،بنعليحدئناقالا:عرق،بن

اللهعبدسمعتقال:ق@،بنعمروعننوحبنحسانحدثنا
بسر،بن

عنونهاناعحفه،محمدكفعلىوضعتهاانيفأشهدمذا؟كفياترونيقول:

ؤضجرلحاءإلالمحدكميجدئم@ن"وقال.فريضة،إلا@يالبتيومصيام

بنعمروأنوهووسابقه،الإسنادهذابيناختلافأهناكأنيخفى

مطبوعفيجاءقي@
انمشد"

مين
"

أنإلاالأخرى،المصادرفييذكرولم

أنهالطبرانيروابةيرجحالذي
لهبوب

فقال:تنفأ،المذكورالمصدرفي

"
اللهعبدصعمرو،

المازنيبسربن
"

يعنيالإسناد-بهذاأحا@يثعدةفكرثم
اللهعبدعنقي@،بنعمرو

بالصواب.أعلمواللهبسر-بن

الزياترمدهبناالسليسانبريعفنوحبنحانبنالسليمانالمطبوع:فيحماها(@
مقحمةألهاالظامر

اثةماوالصوابالص،لي
فلث:علىو@يل@

السند.فيوجاءالطبراليطريقمنالحديتأخرجاوالمراقيالصياءأنا-

نوحإ.بنحساد"
الا@لوجدتليلاالمحققتانىلو-2

المصف.عدلفسهالدبلالصواب،علىم

حانبنسليسانن(-3
لحت.طولبحدترحمةعلىلهاقفلمنوحب@



التفردابسنادعللأنواعمنللمهناو:محلل
-

فيالنساثيوأخرجه:
ط.(2772)والعلميةط.(2759)الكبرى"@

فيوالدولابيالرسالة،
2/2لأسما.اواالكنى" 4 فيقانعوابن4(،ه)ول4

"

2/1لأمالي!@افيوالثجريلم@،ا1)الصحابتهمعجم حبانوابن1،4

4/1لأالصحاقيفيوالبغوي)5163(، فيعساكروابن7،0
9

/29دمى!تاريخ

1 فيالمقدسيوالضياء0،6
5المخنارمما" 8 / ئنرطربقمن(41)و(40)9

(1)

بن

اللهعبدعننوح،بنخانعنإسماعل،
.@النبيعنبمربن

فيالذهبيقال
ال@

الإسلامتاريخ
1-16اسنةوفيات@ 70:1 إسناده:26

الحجبعبنالقدوسعبد
(3)

عننوح،بنحئانعنفرواه

أبي

فيالروياني
.(1258)@الصحابةمسند@

فيالطبرانيعندثيناربناللهعبدأمامةأبيعلىخانوتابع
الكبير""

الله
منهونوحبنحسانعنالصوابولعلضعيفديناربن

اللهعبدحديث
ذلك.علىئقتينلاتفاقبسر،بن

اللهعبدعنالحديثبهارويالتيالأربعةفالطرقإفف
عنبسر،بن

لا@النبي
الأخير.الطريقإلافبهايصح

عنبسر،بناللهعبدعن@روي
منوجاءالصماء:عمته

الطريقهذا

ديالنسائيأخرجهما@لاول:
العلميةط.(2765)الكبر@!"

فيفقالبالحروفحجرابنالحافظضطه(1)
لكسرسبنرة(6465)التقرب1

صصدوق،مرلامم.الكلبيأبو@س@اعيلالحلبي،إمماعيلابنالتقيلة،الممجمة

."ماتبنسةساتسحفان

بر،.بناللهلكلبيدةالكبرىمىالحلسيةير@د.(2)

كأ.ا45)لالتقريبالحتقةاةالمغيرةأبو(3)

.(3301)@التقريباانو:الأسلي-ابهرانيمودينر-لناللهعدلكأ



-

@للف@اثدالعللفيالجامع

عنيزيد،بنئورحدئناقال:بقية،طريقمنالرسالةط.(2778)و
خالد

بن

اللهعبدعنمعدان،
عنبسر،بن

الصماء.عمته

أنهإلامدلسأكانو)نبقيةتلت:
هذهروايتهعلةأنإلابالسماع،صرح

هي
عنرووهالذبئئورأصحابمخالفته

خالد،
اللهعبدعن

عنبسر،بن

فيالوليدبنبقيةاضطرابعلىزيادةأختص
بضعةمنجاء@ذالحديث،هذا

منها.قسمتقدمطرق

لثا@لوجهما@أ
ني:

فيالنساثيفأخرجه:
02)الكبرىأ" ط.(2773)والعلميةط.(76

2ياخزيمةوابنالرسالة، فيوالطبرانيبتحقيقي،(16
(81يلأالكبير@42/"

فينعبموأبوام@،7)و
/4والبيهقي6(،77ولا(77الملأالصحاتجهمحرفة"

3 0 2
اللهعبدابنعنصالح،بنمعاويةطريقمن

عنأبيماعنبسر،بن

عمته

اللهعبد
5"الاعتدالميزان9انظر:يعرف.لابسربن 93 / 4

له(.75)لتقريبهاوا)50801(،

اللهعبدروايةرجحالإشبيليالحقعبدأنإلا
فيعمتهعنبسر،بن

2/2الوسطىأالأحكام" لمانظر،فيههذاوترجيحه2،5
ضعفمنتقدم

بهما.جاءاللذينالطريقين

اللهعبدعنصروي
الصماء.خالتهعنبسر،لن

فيعاصمأبيابنفأخرجه:
فيوالشائي)2143(،والمثاني!الاحاد"

02)والعلميةط.(2767))الكبرىا فيوالطبرانيالرسالة،ط.(78
الكبيرا9

فضالةبنالفضيلعنالزبيدي،طريقمنلمأ22)/24
اللهعبدعن

بن

به.الصماء،خالهعنبسر،

عا@:أليابنوعندالعلمية،طفيالائيعند(1)
"

وهوفضالقهلنالفضل

6/5الكمالهكذب@انظر: 6/5و(5357)5 4 5للاالتقريسهو")5626(،6 43).



دالتمرالإسنادعللأنواعمنناو:ل@محلل

-

فيحبادابنذكرهفقدتفرده،يحتمللاالفضيلقلت:
ه/"الثتات"

2 9 فيالبخاريهوذ@المراسيلا،يرويوقال:ا5
"

1الكبير@7/التاريخ 1

7/9@والتعديلالجرحفيإحاتمأبيوابن)835(، فيهبذكراولم(142)9

فيحجرابنوقالتعدي@،ولاجرحأ
آرسلالمقبول،:(5436)@االتقريب1

خالدنابعهمتابعفضالةبنالفضيلإنقائل:قالدانشبئا"،
عندمعدان.بن

فيالنساثي
2لاالكبرىا" طريقمنالرسالةط.(2782)والعلميةط.(76

عنعامر،بنلقمانعنالزبيد@،عنبقية،عنعمرو،بنسعيد
خالد

بن

عنمعدان@
اللهعد

عنبسر،بن
به.الصماعطخالته

خالدمتابعةفاجيب:
تصحلاضعيفةمعدانبن

واضطرابهبقيةلتدلب@ة

فيوردالحديثأنكماسبق،كما
3أحمدالإماممسند 6 8 / طريقمن6

عنعياش،بنإسماعيل
عنعامر،بنلقمانعنالزبيدي؟الوليدبنمحمد

خالد
اللهعبدعنمعدان،بن

عنبسر،بن
به.الصماء،أخته

منأصحهذهفروايتهجيدة،بلدهأهلعنعياشبنإسماعيلورواية

بفية.رواية

فيالألبانيقال
الغليلإرواء"

رجالهجيد،إسنادلأوهذا:(960)/4"

عنروايتهفيئقةعياشبنإسماعيلنأف@ثقات،كلهم
ان

منها@.وهذهميين

عنبسر،بناللهعبدعنوروي
أمه.

فيعاصمأبيابنةأخرجه
والمثانيالآحاد@

فيوتمام)3143(،@

البساملأالروضفيكمافوائده
المقرئ،بزيدبناللهعبدطريقمن(591)"

عنيزيد،بنئورعن
خالد،

اللهعبدعن
عنبسر،بن

سمعتقالت:أمما

ريئ....اللهرسول

وصفهالمقرئ،بكرأبوالقرشي،راشدبنيزيدابنهوهذااللهوعبد

فيحاتمأبووقالوالستر،بالصدقدحيم
1

والتعديحالجرح
"5/2 52 5 1

لاشيخكا(:)ا
"

رووالذيئنورأصحابخالفقدهذهحالهعلىوهر
ا

اللهعبدعنالحديث
عنبسر،بن

اللهعبدجعلهحينفيالصماء،أخته
بن

عنبسر،بناللهعبدعنيزيد،
تصح.لاشافةالحبارةفهذهأمه.



=

@ئد@لف@@@لعللفي@لجامع

اللهعبدعنوروي
أبيه.عنبسر،بن

ط.(2781)والعلميةط.ل@672(الكبرى"فيإالنسانيأخرحه:

فيوالطرانيالرسالة،
ما(75)له"،الثامييندعسندوفي(1191)الكبير"9

عنفضالة،بنالفضيلعنالزبيدي،طريقمن
خالد

اللهعبدعنمعدان،بن
بن

به.أبيصعنبسر،

الطبراني:روايةفيزاد
اللهعدقال"

فاسالواشككتمفإنبسر:بن

خالدإليهافمشىأختي،
بذلا.فحدئتهالله،عبدقالعمافسالهامحدان،بن

كماتفرده،يحتمللاممنوأنهعليماالكلامتقدمفضالةبنالفضيليهوهذا

لهحفظهعدمعلىيدلوجهينعلىطريقهمنالحديثهذاصرودأن

يخه.واضطرابه

اللهعبدعنصروي
@ا.عانثةعنالصماء،أختهعنبسر،بن

فيالنسائيأخرجه:
ط.ولك@72(العلميةط.(2771)الكبرى!"

الله،عيدبنداودطريقمنالرسالة
خالدعن

اللهعبدعنمعدان،بن
بن

الصماء،أختهعنبسر،
به.عائثتاعن

"المجهولوهو:الله،عيدبنداوديهوهذا

اللهعبدعنصروي
للحديث.مخالفةيهومتنهموقوفأ،بسربن

فيالنسائيأخرجفقد
ط(2785)والعلميةط.(2772)الكبرى@9

احمدأخبرناقال:الرسالة،
محمد،بنإبراهيمبن

قال:إبراهيم،بنإسحاقعن

عامر،أباسمعتقال:أرطافقال:مطيع،أبويحيىبنمعاويةحدثنا
سلواقال:السبت،يومصيامعنوسئلعيه@اللهرسولمولىثوبانسمعتقال:
اللهعد

عليك.ولالكلاالسبتبومصبامنفال:فسنل،قال:بسر،بن

وسيأتيالظاهر،حيثمنفيهمطعنلاإذةالجودةظاهرهالإسنادوهذا
عه.الحافظكلام

.(1799)لاقؤساانظر(1)



دالتنرابسن@عللأنواعمنالسنا@محللا

-

لاأغلبهاالحديثهذابهارويالتيالعديدةفالوجوه@ذن،
لكنيصح،

فيها:مطعنلاصحيحةأوجهنلانةبقيت

ماالأول:@لوجه
اللهعبدعنروي

عنبسر،بن
أخته.

ما@لثافي:@لوجه
الله،عبدعنروي

وساطة.بدون@النبيعن

ما@لئاك:@لوجه
اللهعبدعنروي

عليه.موفوفأبسربن

فيقالإذالأول،الوجهالدارقطنيرخحوقد
(2710)/5@العلل"

اللهعبدعنالصحيحإن"المخطوط:الجزء
عنبسر،بن

الصماءا.أخته

فينقلكماالنسائيقالبذبالاضطراب،أعلوهوغيرهالنسائيأنإلا

5/7المنيروالبدر5/40،1لالفروعأ 2/04الحبيروالتلخيص6،2 7(938):

مضطربةأأحاديثالرهذه

فيحجرابنوقال
2/4الحيراالتخبص" 7 اقلونهذادلكن:(93له0

معالواحدبالإسنادالواحدالحديثفي
وينبئراوببومنالمخرج،اتحاد

(2)

منيكونأنإلاضبطه،بقلة
طرقبجمعالمعروفينالمكثرينالحفاظ

بلكذا،هناالأمرولي@ضبطه،قلةعلىدالانلكيكونفلاالحديئ@

اللهعبدعنالراويعلىأيضأفيهاختلف
أيضا".بسربن

منعلىالملقنابنردوقد
فقالبالاضطرابأعذ

@ي
ه/المنير"البدر"

7 نف@ةقاحغيراضطرابفهومضطربةكانتدانتقول،أنولك":60

الصحابةفينكرهمممنوالصماء،والد@وكذاصحابي،بسربناللهعبد

سمعهفتارةالثقات،أوائلفيحبانابن
منوتارةأبيهمن

منوتارةاختما

أخئهسمعتهوتارةمج@،اللهرسول
من

@ه.اللهرسولمنوسمعتهعائف

بعضهمأعلهوقد":(2092)/7داودأبيصحيحفيالألبانيوقال

لثيءثولي@بالاضطراب،
قادح.غيراضطرابلأنه

(1)
مضطرب.حديتدمداالجيرا.@التلخيص@ي

دربنيئة"دالتلخيصمنالمطبوعفي(2)
"

الأوابدبهنهطتةالطعةومذهتصحيف،ومو

الحافبةاللهلال



=

@لف@ائدي@لعللفي@لجامع

فيالألبانيردوفد
كلامعلىموسعأر@أ(960)/4@الغليلإرواء9

اللهعبدعنوجوهأربعةمنيأتيالحديثأنمفاثه:حجرابنالحافظ
بن

اللهعبدعنالأول:الوجه
عنبسر،بن

عنالثاني:والوجهأخته،

اللهعبد
الئالث:والوجهالوساطتذكر@ونع@النبيعنبسر،بن

عن

اللهعبد
ةالرابعوالوجهأبيه،عنبر،بن

اللهعبدعن
أخته،عنبسر،بن

به.عائنة،عن

وجعلشاذفالأخرىالوجوهواعتبرالأولالوجهالشيخرجحوقد

يزيد.بنثورعنرواهممنالحديثهذاإسنادفيالاختلافسبب

الذيالاختلافوجوهمنالثانيالوجهذلكبعدرجحالئيخأنإلا
بينالجمعوأنالحديث،صحةفيأيضأبضرلافلكأنوذكرأولأ،ذكره

اللهعبدأنهوالوجهين
أخرىمرةوسمعهأخته،منالحديثسمعبسربن

عيه@.النبيمن

الأولالوجهانكانذاف@الحديث،فيقاثحالاضطراببلقلت:

ماوهوالئالثالوجهفإنالخلاتفيهمايضرلاوالثاني
اللهعبدعنروي

بن

اللهعبدفكلاماضطرابه.علىويدلبالحديث،يقدحقوله،منبسر
بسربن

فيالسبت،يومصيامعنتامنهيالمرفوعففيالمرفوع،يحارضالموقوف
حديثبروايةالصحابيينفردوكيففقط،الصيامأمرينفيالموقوفأنحين

بخلافه.يفتيثمعي@النبيعن

بالسخ.إعلالهاما

الحديثذاد@قال:إذ(2421)عقبسننهفيثاودأبوأعلهفقد

منو@
".

فيحجرابنالحافظقال
@ا

2/04الحبير"التلخيص معقبا:(938)7
هذاأنثاودأبووادعى"

أنيمكنةقلتفيصالنخوجهيتبينولامنسوخ،

أخذهيكون
فيثمالأمر،أولفيالكتابأهلموافقةيحبكان@كونهمن



التفردابسنادعللأنواعمنليشاو:محلل
=

الخالفوهمقال:أمرهاخر
"

يومصومعنفالنهي
الأولى،الحالةيوافقالست

أعلمواللهالنسخ،صورةوهذهالثانيق@الحالةيوافقإياهوصيامه

فيالنوويالإمامصرد
9

المجموع
"6/3 1 فقال:داودأبيقولعلى1

قاله.كماولي@منسوخ،حديثهذاداود:أبوقال"

فيالملقنابنوقال
5/7المنبر"البدر@ صحيححديثأئه@اوالحق:60

فيالألباني
الغليلإرواء"

"4/1 24-1 2 أبيقرلعلىنعليقا5

@داود:

عباسابنأنعباس:ابنمولىكريبحديطعندهالشخ@ليعولعل

كانالأيامأيأسألها:سلمةأمإلىبعثوني@شح@اللهرسولأصحابمنوناسأ

اللهرسول
قالت:لصيامها؟أكثري

إليهمفرجعثوالأحد،السبتيرم

إليكبعئناإنافقالوا:إلجهابأجمحهمفقامواذلث،أنكروافكأنهمفأخبرئهم،

هذا
في

ماأكثريث@اللهرسولإنصدففقالت:كذا،قلتأنكوفكركذا،

كان
للمشركين،عيد@نإنهمايقول:إوكانوالأحد،السبتالأيامصيصرم

اأخرجه:@خالفهم!،لنلريدوأنا
إسنادهوقال.والحاكمحبانبن

الذهبيووافقهصحيح

فيالإشبيليالحقعبدالإسنادهذاوضغفقلت:
الوسطىأالأحكام"

منفيهلانعندي؟الراجحوهو
الأحاديثفيبينتهكماحالهيعرفلا

بسر،ابنلحديثناسخأيحتبرأنيصخلمصح،ولرالألفبعدالضعيفة

البتمعصامأتهعلىحملهلإمكانالحاكم،ادعىلمابهيعارضأنولا

بصيامالسبتخصقديكونلاوبذلكالجمعة،يوم
الألباني.كلامانتهى"

ةبالمعارضةإعلالهأما

7المستقيم!الصراطاقتضاءفيإتيميةابننقلهفيماالأثرمقالفقد 2 /

(1)
1/3لالمسندردافي(2)(3ويلأثلأ(36اللاصحبحهلي 6@

الدبيدروامقهضالة:(3)
صخها.عدمبيانفيكلاشاتقدموفدصحجحفغير"

.(1099)رقم(4)



-

يللف@ائدالعللفي@لجامع

"علىحاشيتهفيالقيموابن7،3-
داود@أبيسنن

(1)

المعبودعونمعالمطبوع

فيمفلحوابن7/66-6،7
9

الفروع
اللهعبدأباسمعت":5/401-501"

جاءفقدبه:يفردالسبتيومعيامأمافقال:به؟بفردالسبتصيامعنئسأل

عنيزيد،بنثورحديثيعني:الصماء.حديثالحديث،فلكفيه
خالد

بن

اللهعبدعنمعدان،
عنلسر،بن

يومتصوموالا"لمجيئ:النبيعنالصماء،أخته

عليكمفيما@نترضإلا@فبت
أبىيتقيهسعيدبنيحيىوكانالله:عبدأبوفال"

سمحهكانوقدبهيحدئىان
فسمعتهقال:ئور.من

عاصم.أبيمن

أنالسبتيومصومفيالرخصةفياللهعبدأبيحجةالأثرم:قال

اللهعبدلحديثمخالفةكلهاالأحاديث
سلمة،أمحديطمنها:بسر.بن

حين

السبتفقالت:لها؟صياماأكثر@اللهرسولكانالأبامأيشئلت:

@صمت"الجمعة:يوملهاقالالنبي-@هأنةجويريةحديثومنهاوالأحد

غدا؟أتصوسلن@تريدين"ةقاللا.قالت:"@ص
(4)

فالغد
السبت.يوم

مقروناإلاالجمحةصومعنمج@النبىنهىهريرة:أبيوحديط
بيوبم

أوقبله

رمضانصامالمنوقال:السبت.يومهوبعده:الذيفاليومبعدهيوم

شو@الامنبتو@تبعه
(6)

الأيامبصياموأمرالسبت.فيهايكونوقد
(7)

(2)

(3)

(5)

(6)

7)

2/3يهعليهونمت3 41.

التخقولعلىفيهسقبينإياهنرحاتقدمالذيالأ@زاعيعنغمثلالصنغوهنا
ني.لأباا

نحريجهتقدم

3/5لخارياأخرحه: (2422)ودداوألو)6891(،4

.(147)(1441)ك@451ومسلم)5891(،ك@45الخلىياخرجه.

1سلمأخرحه 6 9 /3(1164)2 الأنصارى.أبو@أليحديثمن(3.
فيالأنيرالنقال

"

3الأصولاجمع 2 6 /6:"

نالتشهر:كلمناليضالأيام

لطلوعسيض،لبالهالأنبيضأرسئيتعر،وخاصعر،ووالععر،
الليالىايامتقديره.ضا@،حدفبدصولااحرما،يل@ولهامن(ميهاالقمر

اليضا..

3:"الصالجنل@ياضعلىتعليقيفيوتلت أياميريدالمضافحنفعلىسذا.51
@خرها،=مننيهايطلعالقمرلأنبيصا.ياليهاوسميتاليض،الليالي



التفردالإسنادعللأنواعمنري@شاو:ملل

الأثرم.كلامانتهىكثير"هداومثلالشت،فيهايكونوقدال@ض
فينيميةابنقال

المسنقيمالصراطاقنضاء"
"7 5 / كلامموضحا2

الأخذعنتوقفأنهالله،عبدأبيكلاممنفهمالأثرم@فهذاالأئرم:

فيبهيحتجالذيالحديثذكرحيثصومه،فيرخصوأنهبالحديث،

وأبىيتقيه،كانسعيدلنيحمىالحديث-عللفيالإمامأن-وذكرالكراهة،

النصوصرمنولبماالأثرمواحتجللحديث.تضعيففهذابصيحذثأن

لأنإفراده،علىالنهييحمليقال:ولاالسبت،يومصومعلىالمتواترة

علبكمفبما@فترضإلا@لبتيومنصوموادلالفظه:
طيلوالاشثناءلأ

أريدلووالاوحه،كلعلىصومهعمالحديثأنيقتضيوهذاالتناول،

على@ليعفاشنناؤهيه،إفرادلافإنهليسئشيالمفروضالصومدخللماإفراده

بب@فإنهالجمعة،يومبخلاتغير@دخول
مذاوعلىإفراثه،عننهىإنماأنه

قدماءطريقةوهذامنسوخأ،و)مامحفو@غيرشاذأإماالحديث:يكون

صجوه،الذينأحمدأصحاب
داود".وأبيلأثرمكا

فيالطحاو@وقال
"

2/8الآئار"معانيشرح 1
وفي

العلميةط.

3او@@3239@ 2 3و@24@4 صومفكرهواالحديط،هذاإلىقوملأفذهب.@2

وكانبأسأ.بصومهيروافلم@خرون،نلكفيوخالفهمتطوعأ.السبتيوم

نهىأنهاللهءرسولعنالحديثجاءقدأنهذلث،فيعليهمالحجةمن

بعدهالذيفاليوميوم...بعدهأوبومقبلهبصامأنإلاالجمعةيرمصومعن

ففيالسبت.يومهر
فيالمرويةالآئارهذه

السبتبومصومإباحةهذا،

منالعلماءأيديفيوأظهرأشهروهيتطوعأ،
قدالذيالاذالحديثهذا

إنيقلولمعليه،وحضعاشوراءصومفيجمتاللهرسولأذنوقدخالفها.

كان
وقدفيم@الأيامكلدخولعلىدليعذلكففيتصوموه.فلاالسبتيوم

ماوأكر=
لأدبالاصافثاليصأيامبقال.أنوالصوا@البيض،الأيامالروايةتجيء

."اللياليصفةمناليض

2لاثاودألوأخرجت(1) 4/2والنساني)ثأ؟(1707)ساجهوالن4(،4 2 حليثمن4

ملحان.بنقاثة



-

@ئدثللف@@لعللفي@لجامعى

يصومكاند@ود@،صيام@إلى@لثه@ل@ئيام@حث":@كاللهرسولقال

سائروبينالسبتيومبينالتسويةأيضأذلكففييهمأإوئفطريوما

السبتيدخلوفدالبيض...أبامبصبامأيضألىجماللهرسولأمروقدالأبام.

يومصومإباحةايضأففيهاالأيام.سائرمنغيرهفيهايدخلكماهذ@في

إنمايكونأنثابتأ،كانإنأعلم،واللهكدنا،يجوزوقدتطوعا...السبت

فيه،والجماعوالثرابالطعامعنفيمسكبذلك،يعظملئلاصومهعننهى

فأمااليهود.بفعلكما
داليهونريدلماولاتعظيمه،لارادتهلاصامهمن

الطحاوي.كلامانتهىمكرومهغيرفلكنف@فيه،السعيبتركها

فيحجرابنالحافظوقال
"

10/4@الباريفتح 4 :(5918)عقب4

فلكجاءوفد"
متعد@ةطرقمن

بأنهداودأبووصزحوكيره،النسائيفي

أنإلىعيد"ييما"بقوله:وأشارسلمة...أمحديثوناسخهمنسوخ
يهم

تصاملاالعيدوأيامالنصارى،عندعيدوالأحداليهو@عندعيدالسبت

منويستفادبصبامها.فخالفهم
كراهةمنالثافعيةبعضقالهالذيأنهذا

ذلكعلىالمحافظةفيالأولىبلجيدألي@الأحدوكذاالسبت،إفراد
يوم

يصاماأنفالأولىوالأحدالسبتوأمافيه،الصحيحالحديثكما@ردالجمعة

الكتابا.أهلبمخالفةالأمرلعمومامالأوفرادىمعا

في@باديالعظيموقال
"

هذافيطعندوقد:69هلأ-/7المعبود!عون

مالكالأئمة:منجماعةالحديث
الزهري،شهابوابنأن@،بن

ثتند@الحاكم،وتصحيحالترمذيبتحسينتغترفلاوالشائيوالأصزاعي،

الشيخان@اعليهاتفقالذيالحارثبنتجويريةحديثيعارضفلاتحسينه

فيبازابنالئيخوقال
"

4متنوعقهومقالاتفتاوىمجموع 1 3 / 15:

"
:@قولهومنهاالصحيحة،للأحاثيثومخالفشاذ،ضعيفحديثوهو

3/5لحارياأخرجه.ا@@ 2@9791@@

6@همومسلم وول(182)و(181)(5911)21
1 6 اللهعدحديطمن(190)و(189)ا(الاه5

ع@رو.بن

فيتخريجهتقدم(2)
"

دتحفةوانظر:."مسلمدصحيحفيأجدهولمالبحارياصحيح

11/4الأشراف! 7(57891)



دالتفرالإسنادعللعأتمنرالسناو:محلل

-

أنومحلوئمبعدمابوما@وقبلهيوماتصومواأنإلا@لجمعةيومتصوموالاإ

فيرالمذىوالمححديثالسبت،يومهوبعدهالذياليوم
كانواد@حينأ@

ويومالسبتيوميصوم@اللهرسول
عيل!يوماإنهما"ويقول:الأحد

تدلكلهاكثيرفالمعنىهذافيوالأحا@يط@خالفهم،لنفاحثللمشركين

تطوعأإ.الشتيومصومجوازعلى

حنبلبنأحمدالإمامأصحابعننقلتيميةابنالإسلامشيخأنإلا

إفراثهكراهةعلىالحديثويحملونالحديث،هذافيالمعارضةينفونأنهم

قدأحمدالإماموأنالنافلق@فيبالصوم
الإسلامشيغقالإذكذلك،بهاحتج

في
المستقيمالصراطاقتضاء9

"7 6 منففهمواأصحابناأكثروأما":2-77/

الحكم.عينعنسئلنهف@الإفراد،علىوحملهبالحديثالأخذأحمدكلام

إلمابحى:عنذكرهومااتبا@طيقتضيبالحديثوجوابهبالحديث،فأجاب

مابيانهو
بهذاعصلابالصوم،إدرالهيكرهونوهؤلاءالشبهة،منفيهوقع

كبومالإفرادعلىوحملوهبمماللعملموجبوفلكإسناور،لجودةالحديث،

فيأحمدروىوفدرجب.وسهرالجمعة،
المسند""

د@(

لهيعة،النحديثمئ

حدئنافال:
ةقالالأعرج،عيدعنوردان@بنموسى

يعنيجدتي-
ة

يتغذىوهوالسبتيوممجن@هالدهرسولعلىدخلتانهاالصماء-
(4)

فقال:

نغذي
لا،فقالت:@مر!@صمت"لها:فقالصائمة،إنيففالت:1()

"قال:

كلط
(6)

إسناوركانو)نوهذاعليئ@ه،ولالكلا@لسبتجممصيمفذ

اتصيمولاقوله:إفيكونهذاوعلىالأحا@يت،سائرعليهيدذلكنضعيفأ،

يقصدالرجلنف@الفرض،فيإلابعينهصومهتقصدوالاأي:يوآ@لسبش@

ولمأسلمكمنالشت،يومصرمإلاعليهيجبلملوبحيثبعينه،صومه

فيبعينهففصدهوأيضأوحده.يصومهتهف@ثالسبتيومإلاالشهرمنيبق

تخريجه.تقلم(1)

(3)6/3 68.

في)ى
المهملة.بالدالاليتغدمح@أحمد،:اله@د

(5)
."لنكلي@الشدإ:طوع@ي

نحريج@تقدم(2)

دفكلي!.الالمسند!:مطبوعدي(6)



-

يالف@ئد@لعللفي@لجامع

الكراهةتزولولايكره،تهف@النفل،فيبعينهقصدهبخلاتيكره،لاالفرض

كونهمجردالفرض،فيللكراهةفالمزيلعادة،موافقتهأوإليهغيرهبضئمإلا

غيرهضمللكراهةفالمزيلالنفلفيوأماكير@وبينبينهالمفارنةلافرضأ،

صوربعضأخرجالاستثناءيقال:وقدفلك.ونحوعاثة،موافقةاوإليه،

."بالدليحالاقيوأخرجالرخصة،

فيعنيمينابنالنيخوقال
"

1المسنفنع!زادعلىالممتعالرح 0 2 /3:

جمعهواماإفراده،يكره"
@تصومين"يجع:النبيئلقولبأسفلاالجمعة:مع

يلغزقدالمسألةوهذهبه،بأسلاالجمعةمعصومهأنعلىهذافدكفدأ؟ا

كراهة...فلااجتمعالانكره،أحدهماأفردإنيومانويقال:بها،

النافلةنيالسبتيومصومإنقلنا:الحديث،هذاظاهرإلىنظرنالاذا

منهي
يومإلىأوالجمعةيومإلىضمهأوأفردهسواءكه

يقال:ولكنالأحد،

السبتيومصومجوازوهوالتخصيص،علىيدلمافا@ردف@عام،النهيهذا

هذافيالعلماءاختلفوقدالعموم.لهذامخصصاكانالجمعة،مع

منومنهمضعيف،إئهقال:منومنهمنسوخ.إثهقال:منفمنهمالحديث،

أفرده،ما@ذاعلىيحملأتهإلابه،بأسلاالحديثولكنشاذ.إثهقال:

منالأخرىالأحا@يثفيثبتمابدليل:
فلاالجمعةيومإليهضميذاأئه

."بهبأس

ظاهرهعلىالحديثأنالمتقدمالعلماءكلامخلالمنتبينتلت:

أماثابتقيصحيحةبأسانيدجاع@كثيرةأحاثيثيعارض
منالتعارضنفىمن

صححهفقدالحديثتصحيحإلىوذهبالعلماء
بينالجمعجهةمن

لافراد.اعلىالحديثفيالواردالنهيوحملالأحاديث،
بالتفرد:ب@لالهأما

لهفكرإذاأئه"الزمري:إلىسنادهب@(2423)شهفيأبو@اودنقلفقد

أته
حمصبإ.حديثهذاشهاب:ابنيقولالسبت.يومصيامعننهي

فيالطحاويوقال
"

2/8الائار!معانيشرح 1
العلميةط.وفي

ولمالسبت،يومصومكراهةفيالصماءحديتالزهريأنكرولقد":(3241)



التفردالإسنادعللعأتمنل@شاو:محلل
-

بنالليثعنونقلب،معرفتهبعدالعلم،أهلحديثمنيعده
سعد

(1)

2/8إيىسنادهب@ 1
صومعنالزهريالشلقال:أنه(3242)العلميةط.وفي

ففدله:فقيلبه.بأسلافقال:السبت،يوم
كراته،فييالنبيعنروي

وضقفمه.بهيقالحديناالزهرفييعدهفلمحمصيحديثذاكفقال:

فيالألبانيردوقد
@

2يا/7داوثهأبيصحيح الزهريفولعلى(09

كابابنالإماممشلمنا@ححافقةلحديثغريبنقدهذافقال:هذا

قدالأئمةمنجماعةأنعليه:ردهفيويكفيالزهري!
بعده...منصححوه

عنيزيد،بنئورعلىمدارهنف@
خالد

اللهعبدعنمعدان،بن
وكلبسر،بن

كرنهلمجردحديثهأفيرذمحروت،صحابيبسرفابنحمصي،منهمواحد

حديثاأفبر؟ئهرران.ئقتانفإتهماوثورخالدفييقالومئلهحمصبأ؟!

إلىبالنظريردالحديثكانفمتىمحدث!لنقدإنهتالثهحمصيين؟!لكونهما

@رحمالراوي؟!بلد
بالحديثأعلمأنتمأحمد:مامل@قالحينالافعيالله

يكون:شيءأيبهفأعلمونيالصحيح،الحدبثكانف@فامني،والرجال

صحيحا".كانإذاإليهأف@بحتىشاميأ،أوبصريا،أوكوفيا

يقصدإنماالراويبلدبسبالحديثلإعلاليتجهلاالزهريكلامقلت:

بحدعلةبكونلاقدوالتفردحمص،أهلمنالرواةبهتفردالحديثهذاأنبذلك

أنكماالاخجبم،ضوءمنالحديثأخرجخفيسبوجودعنينبئانهإلافاته

النفم@فيأيضايثيرالأمصاركباقيبالعلمتستهرلممدينةوهيحمصأهلتفزد

عنالأمصارباقيفيالحديثيةالمدارسبقيةفأينشيئامنه
الحديث.هذا

الطبحةفيالصوابعلىوجاء"،@لى:المل@يةطفياحسمممناتحرت(1)

الة،كبنوبهفيكبرالنحومذامنلالحلبةالكتبولدارالفدي@ة
يرتردفهم

سنبليهاويضيفردالقليةأخطامما
يصلحهم،اداللهنسألالكبير،اليءالطامات

أنولورصبأرصيأعلمياتحفيقانرانهابتحقبقبفوممنالأمةلهذهبهئىءوان

الكتبوطبعتالعسل،مدابنحرتامتالمعتبرةرالجهاتالضخسةالسؤسست

الخراعين.أولتكعلىالاثلئذأو@دعمةخيىلةطبعات

اتفرد.فيالاسادالمتصود@نسانلتهحدفيضصرثألي@بابلدالاعلالأرعلى(2)



-

@للف@الد@لعللفيالجامع

فيالحنبليرح@ابنقال
@

3العلل!شرح 5 2 /1-3 5 /2وعترط.3

5 8 همام:ط.2
@ذاالحديثفييقولونثهمف@المتقدمينالحفاظأكئروأما9

يرولمدانواحد-بهانفرد
ذلكويجعلونعليه.يتابعلاإتهخلافه:الئقات

كالزهريوحدثهعدالتهواشتهرتحفظهكثرممنيكونأنإلااللهمفيه،علة

كلفيولهمأيضأ،الكبارالثقاتتفرداتبعضيستنكرونوربماونحوه،

عندهموليىخاص،نقدحديث
.@يضبطهصابطلذلك

اليمالي:المعئميوقال
أحدفيالراويتضرإنماالغرال@وكئرة"

جيدة.بأسانيدثقاتشيوخعنمنكرةغرابتهامعتكونأنالأولى:حالين:

الأولىالحالةففيالطلب،بكثرةمعروفغيرغراثبماكثرةمعيكونأنةالنانية

الحالةوفيعنها.فوقهمنبراعةلظهورنفسهالراويعلىالنكارةتبعةنكون

معالكثيرةالغرائبهذهلهأينمنيقال:الثانية،
بسرقةفيتهمطلبه؟قلة

"الحديط

كماالروايفقليلوأغلبهمحمصأهلمنالرواةبهتفزدالحديثاوهذ

كماومتةإشادهاضطربيه،الديالتفردمعالحديثأن
سلفأ.تيانهمر

ماعلىعلاوة
جملةفيهفإنالحديث:هذابهاأعلاليالأمورمنمر

فليمضغهاا.شجئلحاءلوعنبةعودالالححكميجدلمالدلنوهي:منكرة

يكفيالصيامعدمنوىإفاالإنسانأنكثيرةنصوصفيوالثابتالمعلومفمن
وهذاشيئأ،يثربأويأكلأنإلىيحتاجولامفطرأ.يكونأنفيذلث

علبه.مجمعالمعنى

لاباطلحديثالسبتيومصومعنالنهيحديطإنالمفام:وخلاصة

أعلم.واللهبالعلل،مسلسلوهويصح،
4/1الأشراشلأتحفة"وانظر: 7 1/1وا(5191)0 2 ا/وا(15910)5

7/33ومأ7للأ062المسانبد@2/جامعو"1(،0787)لهها /7و(0125)2

33 37/3و(1752)5 2 5/7المنيراالبدرو"4(،983)8 أطراتو"5،9

1واتحليلا:الحرحيروقواعدلفواندةانظر(1) 08.



التفرداجسنادعللأنياعمنو:ن@ر@ال@ملل
-

2/6المسند! 8 8/4و(630يا4 3 و1(،1397)0
6/5المهرةأإتحات9 3 1

16/9و(6كا9) 9 4له6 2/4الحبير!التلخيصوإ1(،92 6 و3(،9له8
إرواء9

1الغليلا 8 / 41-251(096).

عتادأبيبنيعقوببنالرحمنعبدروىاحر:مئال@

محمدعنعيينة،بنسفيانحدثناقال:المكي
عنعجلان،بن

كانأتهالضالةفيالتبيئ-@تعنعمر،ابنعنأفلح،بنكثيربنعمر

علقردد@لضلالةمنتهدي@لضلالة،وهادير@د@لضاتة،)@للهميقول:

."وفضلكعطائكمنتهاف@وسلطانك،بقدرتكضالتي

فينيلطبرااأخرجه:
1لالبهيرأا" 3 وفي(28

4يلألأوسطاا9 كلتا(62

وفيالطبعتين
بهذايعقوب،بنالرحالنعبدحديثمن(652)لهالصغير@،"

لإساا

"الصغير!:وإالالأوسطأفيعقبهارطبرانيل

يرولم
عنالحديثهذا

يرو@ولاعييت@ابنإلاعجلانبنمحمد
لهذاإلاعمرابنعنالحديثهذا

يعقوبإ.بنالرحلنعبدبهتفزدالاسناد،

عنهقالإذيعقرب،بنالرحمنعبدحاللجهالةةضعيفإسنادهذا

فيالهينمي
"

"ا:ك@/10المجمع!

قدفماثههذهجهالتهعلىوهو"،أعرفهلم

خالف
عندعلتئفرواهالمدين@،بنعليخالفإذوأحفظ،منهأوثقهومن

عجلان،ابنعنسفيان،حدثناقال:(487)الكبير،الدعواتفيإالبيهقي

مرقوفا.عمرابنعنأفلح،بنكثيربنعمرعن

ابنأنسبمالامنكرة،يعقوببنالرحمنعبدفروايةهذاوعلى

4تاريخهفيالخطيبنقلفقدسفيانفيالناسأوثقالمديني 5 8 / 1 1
ودي

المدينبلنعليأصحابمنكادالفلرمي،عبادأبيب@يحقوببرالرحصعدمو(1)

بناللهيمدعهروى
بنمحسد

بناثهعد
الفسربسفيادبنريعقوبالر-،عد

1انظر:عيية.بنسعيانعنروى

13/4بحلادات@لخ 2 تهذبو"الغرب،ط.5

5/6الكصالا 1(4269).



=

@للف@الد@لعللفيالجامع

13/4الغربط. 2 4
مهديبنالرحالنعبدعن

"قال:أنه

المدينيبنعليئ

ذلكفيوقارن"عيينةابنبحديثوخاصةالله-@زرسولبحديثالناسأعلم

1/9الحاكمقولمع سفيان.بحديثالناسأعلمالحميديجعلفقد1

نازلة.متابعةتوبمبنعليأنكما

فيوالبيهقي)61203(،شيبةأبيابنأخرجه:فقد
الكبير"الدعوات"

عنعجلان،ابنعىالأحمر،خالدابيحيانبنسليمانطريقمن(4)هه

يتوضا"ةأولهفيزادولكنموقوفأ،بهعمر،ابنعنأفلح،بنكثيربنعمر

ابننف@شكأ،النفىفيتئيرالزيادةوهذه@يتشهد..ثمركعتبن،ويصلي

روايةفتكونوأحفظ،خالدأبيمنأتقنوسفيانروايت@فييذكرهالمعيينة

لاالدعواتفيفقالالموقوفةالروايةالبيهقيرتجحوقدالمحفوظة.هيسفيان

حسنوهوموقوف،د@ذالثلا(:عقبالكبير!
".

بالوقف،إعلالهوهوالحديثصهذاإعلالفيإليهتوصلتالذيهذا

عمرابنانوذلكذلك،منبأبعدلإعلالهقويةنكارةنفسيفيتنقدحولكن

منعلىبخفىلاماالتلاميذمنولهالرواية،منالمكئربنمن
اهتمامأدنىله

أونافعأوصالمعنالرواةلتناقلتهعمرابنعنصحلووحدثناالصنعة،بهذه

لأحاديثه.وجمعامنرمةأكثرهوممنوغيرهمعمرو،

عنمماأعرضواأنهمإلاالشن،أصحابشرطعلىالحديثهذاومتن

-34مكة:أهلإلىرسالتهفيثاودأبويقولذلكوفيإليه،يلتفتواولم

لكفكرنف@:35
حديثأنهفاعلمخرجتهممالي@سنة@النبيعن

آخر...طريقمنكتابيدييكونانإلاوا@

فيمنهجهإنبلفيصمافيهوكتابهالطبراني،بذكرهعنهموافصرد
"

يسردئمالمعجم،حروفعلىالصحابةأسماءيرت@أنالكبير،المعجم

الصحابي.عنتابعيكلأحاثيثاستيفاءيحاولثمالصحابي،عنالتابعين
لأربابمفتوحأالباب3حلهوتركيخر@لعمريسقلمالحديثهذاوفي

الحديث.هذاعيرعمرابنعنلعمرليىأنليستنتجواالعقول

الئميخان،لهأخرجوقدئقة،كثيربنعمربأنمتعجلعلينااعترضنف@



التفردالإسنادعللأنياعمنفىي@شاوملل
-

فيوبالأخصدونهالذيفيلثكولكنعمرفيلكلانحنفنقرل:
محمد

هذاحديئهونعدعجلان،بن
ذلكفيراويأ@ل@ألهأواوها@عمن

عدهالحافظأنسيماولاالأسناد،
الثالثةالمرتبةفي

المدلسي@مراتمن

الموقوفة.الروايةفيولاالمرفوعة،الروايةفيلابالسماعيصرحلموهو

بحضمعالآثاربحضعليهاختلطتعحلانابنيكونأنأخاهماوأخى

خثيتيومرجعالأسانيد،
فيأخرجعساكرابنأنهذه

9

/36"@ف@تاريخ

1 08-1 0 9
أحمدطريقمن

وأبوأناححجتقال.الحواري،أبيبن

السطيحةسقطتإذنسيرنحنفبيناالداراني-يعني:سليمان-
(3)

مني،
فقلت

ابوفقالا،شديىالبردوكانماسبلاوبقيناالسطيحة،فقدتسليمان:لأبي

الضالة...!.عليناارثدالضلالة،هاديوياالضالة،رادياسيمان:

فيبضاعتنامنوندرك
الأحيانمنكئيرفيتكوفىالعلةأنالصناعةهذه

منيستخلصومماذلك،غيرأواختصارهأوحديثفيحديثدخولبسبب

محمدأنالحديثهذا
ونلثمجروحا،ثل@يكونأنإماعجلانبن

هرالمجروح
أبيعنالأثرهذاعليهاشتبهيكونأن@)ماالحديث،علة

سقناهالذيالمتنفنتجإشاد@خرمعالدارانيسليمان
البا@.دي

5/9لأشراف،اتحفةانظر:إ 52-03 ولأجامع)1737(،-(7352)1

28/4المسانبد، 8/3المهرقماإتحاتوا1(،070)وو86-7 47-3 5

الدالانيخالدأبيعنحرب،بنالسلامعبدروى@خر:مثال@
عنالرحمن-عبدبنيزيدوهو-

قتاثة،
ابنعنالعالية،أبيعن

الرمذي@حللفو@ما.@نأ@مولكنأتهمصفماليحلفنيالرحل@نسيرين:أابنتال(1)

6/2الصغبر، 35.

.(97)المملنادمراتب(2)

أوانيويرسباكحر...حلم@اقربل(أثيميىمناتيال@زاثةوالطبح.السطحية(3)
يسطح(.مالةالعربادلسادالمياه



-

@لف@الد@@لعللفي@لجامعى

هوونام،ثثمالفجرركعتيصلىع@وناللهرسولرأيتقال:عباس،

يافقلت:الصلاة،إلىقامثثمنفخ،أوغظحتىجالق،أوساجذ

ناممنعلىالوصو؟يجب)نما9فقال:نمت،قدإئكالله،رسول

مفا@لمما@سترختذلك،فعل@ذانهف@مضطجعا،

)77(،والترمذي2(،20)داودوأبو6(،5ياحميدبنعبدأخرجه:

)تحفةوفي(3429)"المنمكلشرحفيإوالطحاوي)0162(،يحلىوأبو

1لثاالكبير"فيإوالطبراني7(،2للألأخيار(ا فيعديوابن7(،2
الكاملا1

9/1 1/1والدارقطني6،6 58-1 5 الرمالة،ط.(59ويلأالعلميةط.9

1/2والبيهقي ا1
وفي

الوعيط.(911)والعلميةط.(164)لهالمعرفقلأ،9
أعلاه.والمتنبالإسنادحرب،ب@السلامعبدعنطرقمن

1للاشيبةأبيابنوأخرجه: 1/2وأحمد0(،4 اللهعبدوابنه5،6
في

1/2المسند"علىازوائده الالناسخفيشاهينوابن)7842(،يعلىوأبر5،6
والنسوخ

فيالجوزيوابن)591(،"
(163)الخلافأأحاثيثفيالتحقيق"

وفي
"

أعلاهبالإسنادالسلامعبدطريقمنللأه(له"،ونسوخهالحديثناسخ

@سترختف@ذا@ضطجعيضطجع،حتىوضو،ساجدانممنعلىلي@"بلفظ:

1/1البيهقيئة 2 1
إتما"بلفظ:بماسنادهحرببنالسلامعبدعن

4@لوضو
مفاصلمه.يسترختجنهوضعفإذاجنبه،وضعمنعلىبجب

أبربهوتفردخالد،أبيعنحرببنالسلامعبدبهتفردالإسنادهذا
خالد،

فيعديابنقالقتادة،عن
9

9/1"الكامل الإسنادبهذاوهذا":67

خالد،أبيغيرعهيرويهأعلملاقتادة،عن
السلامأ،عبدخالدأبيوعن

عنحرببنالسلامعبدالحديثبهذاتفزد)591(:إعقبشاهينابنوقال

ابنعنهنقلهفيماالحاكموقالغيرمه،رواهأعلملاالدالاني،خالدأبي

الطحاوي.روايةلفظ(1)



التفردالإسشادعدلعأنع@منلل@سنا،:محلل
-

4المنير!البدرفيالملقن 38 وقال:حديثهبعضفيالدالانيتابعلا2:ا/

خالد،أبيعنحرب،بنالسلامعبدغيرالحديتهذاروىأحدأأعلملا

عن
1/1ال@هقيوقالقتادمه، بنيزيدالوجههذاعلىالحديطبهذالأتفزد:21

الدالاني!.خالدأبوالرحمنعد

الأئمةنصهماوعلى
الذيبذاكلي@حالهفإنخالد،أبيتفردمن

فيالترمذينقلفقدالتفرديخمل
1لما:العلل1 4 قالأنهالبخاريعن(28)9

فيالذهبيونقلعا،الثيفييهماتمادصدو@،فيه:
4/4الميزانا9 3 2

عن

فيعديابنوقالب،بأس@الافيه:قالأنهآحمد
الكامل9

"ا:ملأ/9"

وفي

أئهإلالين،حديث@
فياسديثمذاالذ@يفكروقدحدلطيكتبليةمع

4"الميزان" 3 2 / مابغيرمعلولالحديثهذاإنتمعيصاستنكرمماوعته4

هي:عللبستتقدم

الكرابيسيوصفا-
(2)

فيكماخالدأبا
73التهذسهتهذيط" / 1 2

عنحنتهفتكرنالحديثهذاطرقمنأيفيبالسماعيصزحولمبالتدليح،

منسماعهالأئمةأنكر-2
الكببرإ:العللفيإالترمذينقلفقدقتاثة

1 4 منصماعاالدالانيحالدلأبيأعرتولا9قال:أنهالخارفيعنل@2(9

بنلأحمدالدالانييزيدحديثوذكرت":(202)عفداودأبووقالقتادظ،

أصحابعلىيدخلالدالانيليزيدماوقال:له،استعظاماةفاننهرنيحنبل

:(165)عقبلألاالمعرفةفيالبيهقيوقال"،بالحديثيعسأولمقتاثة؟،

منسماعهوأنكروا
البخاريإسماعيلبنومحمذحنبل،بنأحمذقتاثة

."هماوغير

فيالتركمانيابناعترضقلت:
1/1النقياالجوهر9 2 البيهقيعلى1

"يدل@وكادكنيرأيخطئصدوقكما:..72)دالتقربفيومر(1)

راجعالكراليسيكتا@فمديرأفيلهأحمدالإسامأنعلى(2)
"

لاسالترمدي!عللقرح

رجب
7 / 2/8وعترط.208 سام.ط.93



=

@د@لفع@ي@لعللفي@لجامع

خالدأبيسماعمرتجحأهذافي
من

نهالكمال(صاحبدذكرفقال:قتادة
سمع

اونوممنإلاوضرءلاأنهإلىالطبريجريرابنوذهبقتادفعن

ندفعهلاالدالاتيةوقالوصححه،الحديطبهذاواستدلاضطجاع،
عن

الصحابةمنالعدوللنقلةخبرهصحةعلىتدلوالأدلةوالأمانقحالعدالة
نعلبه@ضطجعومنعلبه،وضوءفلاجالنوهونامالهنفال:@عه

علىاعترضأنهفمنها:مؤاخذاتوعليهمردوداعراضهذا

هذافأينالكما@ه،9بصاحبالبخاريالامام
لمالرجلإنئثمذاك؟من

أئهولوذلك،منبعفأنكر@)تمافلان،منفلانسماععلىيعلقأنلرط

أولى.لكانقتاثضعنروايةعنوسكتقال:

بمخالفتهمعارضفهوالحديث،لهذاالطبريجريرابنتصحبحوأما

نقلناهماإنثمسأتي،كماضقفوهالذينالأئمة
الأئمةعن

ثبوتعدمفي
بيانأ.يكفيسماعه

يسمعلم-3
قادة

فيالببهقيفلكنقلأيخاءثلانةإلاالعاليةأبيمن
أحدها.لي@الحديطوهذاشجةعن(165)المعرفقه"

نقلفقدخالد،ابيمنوهئمالإسنادهذافيالعاليةأبيذكرإن-4
1الكبير:عللهفينحكفاإ/الترمذي 4 رواهقال:أثهالبخاريعن(28)9

قتاثفعنعروبق@أبيبنسحيد
أبافيهيذكرولمقوله،عباسابنعن

العاليقه

إئهفقوله:االطريقهذامنإلاتأتلممكرةلفظةالقنهذاحوى
منإلاعليهأقفلمغريثلفط"،ساجد..وهوناميحيه@التبيئرأى

هذا

ماالقربأخبرنا:الذيوهوالحال،تلكفي@التببينائمكيفئمالطريق.

حاأبرلالندالمراسلاوانظر.(1)
6/0الكما@هتهذيبو")826(،3 م@.)ك@214

1/2@المحلىاليحزمابنعنداللفظوجاء أحا@هئا.أربحةإلا:20
الحديت.تخرلجوا@ظرةعليهأقف@الطريقهنا(2)



دالتفرالإسنادعدلأنواعمنل@سناومحلل

-

وسيأتيبطلانه.علىدليلاللفظفهذا"صاجؤ..وهوربه@لعيدشيكون
الصحيح.اللفظبيان

مذامضطجعاصهنممنعلىإلايجبلا@لوضوء@ن"قوله:إن-6

فيالترمذفيفقالعباس.ابنعلىموقوفابنحوهرويالنص
الكبير:علله

1 4 عنمحمداسألت:@2له9
لاهذافقال.الحديط،هذا

رواهسيء،

عنعروبة،أبيبنسعيد
قتادف

1قولهعباسابنعن
0 هذاضغفوقد0

على4@لوضو"قوله:9:(202)عقبداودأبوفقالالأثمةمنجمغالحدبث

عنالدالانيخالدأبويزيدإلايروهلممنكزحديثهوممطجعااناممن

شايذكرواولمعباس،ابنعنجماض@أولهلووىقتاثة
من

وقال:هذا،

ينامولاعينايدتم@حيرو:النبيقالعاثة:وقالتمحفوظأ،يروالئبيكان

قلمي

1الدارقطنيوقال 5 9 خالد،أبوبهتفرد1:9/
عن

يصحولاقتادة
،@

فيحزمابنوقال
1/2المحلى"" 2 0

@فسقطالحديط:علىتعليقهمعرضفي

1/2الخلافياشه@مختصرفيكماالبيهقيوقالالحمدإ،ولتهجملق@ 40:

عنالدالاني،الرحمنعبدبنيزيدخالدأبوالحديثهذاباخرتفزد"
قتادة،

جميععليهوأنكره
فيالحقعبدوقالالحديشهأهلأئمة

الأحكام"

1الرسطى" 4 6 /1:9
أبويسمعهولمالإسناد،بمتصلوليىمنكر،حديثهو

فيالملقنابنعهنقلهفيماالمنذريوقال@،عباسابنمنالعالية
البدر1

2/4المنير" جميعالدالانيحالاستقامةفرضولو":40
فيماكانالحفاظ

منضعفهمنقوليعضدماالثقاتومخالفتهواضطرابمعسندهانقطعمنعلم

فيالجوزيابنوقالالأئصته،
"

هذاد"للأه(:ومنسوخمهالحديتناسخ

النقلجهةمنأمالذلك،وجهولاوالمنسوخ،الناسخفيمذكورانالحديثان

فيالملقنابنونقلضعي@ه،فكلاهما
2/4المنير!البدر1 3 الرافعيعن6

2/4مسلمأخرجت(1) مريرة.أبيحدبمن(215)(482)9

(2)
لي

الحرزياب@@لي@ثبطقاملالحديت،تضحيفعلىاتفاقحلالكلاممنا



-

@ئد@للف@@لعلل@لجامعفي

@ني:وقال-الحديثأأئمةضعفه9قال:أنهالحديثهذارواياتإحدىعقب

نقلتهف@الحرمين،إمامذلكفيتغوكأنهقال،كماوهوعقبه:أالملقن-الن

ضعفهعلىالاتفاقأيضأونقلضعفه،علىالحديثاهلإجماعأساليهفي

قالوا...،.كماوهوالووفي،

فكماالحديثهذاعلىحكمهفينحتداأالجوزيابناضطربوقدقلت:

تقدم
فيضعفهأنه

@

حينفيومنسوخطالحديثناسخ
تصحيححاولأنه

هذا

فيالحديط
أنشاذىقدقلنا:"فقال:(163)اشلات!أحا@يطكأالتحقيق"

هذاوليىاحتياطا،الحديثوقفمننولإيثارالمحدثينمذهب
لي

ى

الدارقطني:وقول
لا9

"أحمد:قالوفددليع،بلادعوىيصح،
بأسلايزيد

لاوقفهمنصروايةلمجه
بفتيوقديسند،فدالراوينف@مرفوعا،كولهيمنع

فيالملقنابنقال"،بالحديث
2/4المنير"البدر" 4 منوفيه"ةمتعقبأ1

بنيزيدضسفالهفيهوذكروفديخفى،لاماالتعتف
مقالةفيهونقلخالد

فقط...وأحمدحبانابن

الحديثوقفمنإيثارالمحذثيغمذهبإن"قوله:وصقلت:

علىيخفىلاماالمجازفةمنفيههكذا،إطلاقهالقول،هذا"احتياطا...

لمايعودالوقفأوالرفعترجحفإنلبيب،
الوقف،أوالرفعقرائنمنيترجح

رخحوامرفوعحديتمنوكمرفعه،المحذنونرتجحموقوفحديتمنفكم

مالقرائنتبحأالترجيحفلكأتى@)نماوقفه،
علىتعقبهوفيذلك.يقتضي

فيتقدموقددلي@،بلاالدارقطنيدعوىتكونفكيفبعيد،نظرالدارقطني
أحديسبقهلمالدارقطنيأنوهبالنجباء،العلماءسياقه

فينف@ذلك،في
سيمالاالحديثإعلالعلىيدلماوشيخه،السلاملعبدةالديهالفردي@

التفزد.يحتملانلاأنهما

الثقاتأحاثيثعلىخالدأبيحديثبعرضأنكما
ينقسمأتهيتبين

إلى

نامننمالفجر،ركعتيصتىلىجماللهرسولالرأيثفوله:الأول:
الصلاظ.إلىتامثتمنفخأوغظحتىجالقأوساجذوهو



دالتفرالإسنادعللأنواعمن@للإالسناو:

-

مواطن:ئلائةفيمعلولالنصهذا

والتيليل-صلاةأتهاوالصوابالفجر!ركعتيصلى"قوله:الأول:

سيأني.كمابالتهجد-أيضأتسمى

"قوله:@لثافي:و@لموطن

يردلمالنصوهذاجالق!أوساجذوهونام

النوم،لهينةوص@@ونمننامأتهفلكفيوالصوالثالثفات،أحاثيثفي
هكذا:رواهفقد

1/2وأحمد)274(،الحميديعندعيينةبنسفيان ا/والبخاري2،0

4 1وا/(138)6 2/1ومسلممأ،5لا72 8 خزيمةبنوا8(،1للا(763)0

1/2عوانةوأبيبتحقيقي،(5331)ومه(4) 22-2 2 3(736).

1/1البخاريعندالرحمن-عبدابنيعني:العطار-وثاود 8 2(،7للأ5

.1/21والشائي

بنوحماد
2أحمدعدسلمة 4 4 /1.

ديار.بنعمروعنوحماثأالعطار،وداود)سفيان،ثلائتهم:

فيمالكصرواه
أبيبرواية(29وللأالليثيبرواية(317)الموطأ""

الرزاقوعبدشحقيقي،(382)مسندهفيالافعيطريقهومنالزهري،مصعب

1/4وأحمد)8074(،و(3866) والبخاري2،2
5 7 / 2/03و(183)1

و(992)
78 / 5-6/15وا(ا)ما2 6/5و(5704)2 ومسلم4(،571)2

2/1 7 لنسائيوا@@1363@ماجهبنوا@@وأبو@اود@7631@@821@@763@9

وفي3/012-112
الرسالة،ط.(397)والعلميةط.ي@93(لهالكبرىا،9

فيوالطراني2(،592)حبانوابنتجحقيقي،(6751)خزيمةوابن
الكيرأ"

.3/7لبيهقيوا1(،9212)

1البخاريعندالرحمنعبدبنوسعيد 7 9 / فيوالطبراني6(،لثا1

.(12193)الكببر،"

2/1مسلمعندمخلد-ابنوهووالضحاك- 8 لما(.5)(763)0

1سملمعندالفهرياللهعبدبنوعياض 7 9 / 2(763)(83،)1

فيوالطبراني
.(12194)الكبيرأ1



-

ال@لف@ائد@لعللالجامعفي

مخرمة.عنوعياض(لضحاك،واوسعيد،لد،لماأربعتهم:

1/2أحمدعندسفيانورواه 8/8والبخاري3،4 وفي(631للأ6
2/1ومسلم)596(،لهلمفرول،الأدبا9 7 /2لنسانيوا)181(،(763)8

1 وابنالرسالة،ط.(396)والعلميةط.(397)لهلاالكبرى!،وفي82

.(11)لجارودا

2/1ومسلم2،لهها/وأحمد)6072(،الطبالسيعندوشعبة 8 0

بتحقيقي.(271)خزيمةوابن1(،87)(763)

2/1مسلمعندمسروقبنوسعيد 8 /2والنسائيا(،لثه(763)1

2 فيوالطبراني1،8
.(12ا)مهالكير!9

بنوعقيل
1مسلمعندخالد 8 1 / .(18لا(763)2

سلمةعنوعقيل(وسجد،وشعبة،)سفبان،أرلعتهم:
كهيل.بن

قال:عباس،ابنعنكريب،عنوسلمقأومخرمقع)ع@رو،ثلاثنهم:

الليلبعضفيكانفلماالليل،منعحروالنبىفقامليلةميمونةخالتيعدبث

ئخففهخفيفا-وضوءامعلنيضنمنلتوضأالنتيئ-جيووفام
وقامويقئله-عمرو

قالصرثمايساره-عنفقمتجئتئمتوضأ،ممانحوأفتوضأتيصلي

ئئمالله،شاءماصلىئثميمينمماعقفجعلنيفحولنيشماله-عقسفبان:

الصلاةإلىمعهفقامبالصلاة،فاذن@المناثيأتاهئمنفخ،حتىفناماضطجع

يتوضأولمفصقى،

الخللمواضعتتبينالئقاترواياتعلىخالدأبيروايةبعرضقلت:

في

هذامتنفيعباسابنكلامأثوجخالدأبافإن@لثالث:

منعلى@لوضو؟يجبانما"فقوله:يث@اللهرسولكلاممنوجعلهالحديث،

عباس.ابنعنبنحوهمروئهذامضطجعأ@نام

1/4الخريروايةلفظ(1) تحر@ج@صبقوقدوخصرتطرلةرالروايات(183)6



التفردابسنادعللأنواعمنناو:وي@علل

1/1السيهقيطريقهومن)8041(،شيبةابيابنةآخرجهفقد 2 قال.0

حدثنا
عطاء،عنزياد،بنمغيرةعنوكغ،

ناممنقال:أئهعاسابنعن

.4الوصوفعليهاضطجعو)نعليه،وضوءفلاجالمق،وهو

عليه.موقوفاز@بهعمرعنأيضأوروي

فيمالكفأخرجه:
الرزاقعبدطريقهومنالليمي،برواية(41)الموطأ!@ا

1والبيهقي)284(، 1 9 / 1
قال.الخطاببنعمرأنأسلم:دسفطريقمن

فليتوضأ.مضطجعاأحدكمنامإفا

@أسلمبنزيدأنإرسالهووجهلا.مرسللاهذاعقبه.البيهقيقال

عمرمنيسمع

عمر.ابنعلىموقوفاأيفاوروي

منقال:أنهعمرابنعنبتحقيقي،لثلأ(مسدهفيالثافعيفأخرجه:

عليه.وضوءجالسا@لانامومنالوضوء،عليهوجبمضطجعا،نام

6-4/672"لأشراتاداتحفةنظر:وا لمسند"اأطراتو@ا)2636(،73

2 4 8 /3(3822).

ع@الراسبي،هلالأبوروى@حر:مثال@
بنسعيدعنقتا@ف

لخلبفنينبريع@ذاقال:اع@ي@،النبيئعنهريرة،أبيعنالمسيب،

منهماإ.ا@خرفاقتلوا

فيكماالبزارأخرجه:
فيعديوابن)5951(،الأستار@كشف"

"

الكامل
طريقمن(767)الهاسهمسندفياوالقضاعيك@4،/7"

الوارثعبدبنالصمدعبد

لاطلا(1)

لي

وهو؟(2)

يتصللاماكلدهوالمتقدين،عدالائدموالمعىهحاعلىالمرسلق

إلىيعزىكادوسواءوسطهليأو@خرهفيأوأولهليالاتصالعدمكاد

ى".الكرالس@منالإساد@ملرمالظر.الايضعولمحزيدغير@بلىأو@

سجمللدكتوربمدماوما
حل@.الرحمىعد

ئتصدوق@
لأ.8")التقريأ@تمعبقهلي



لدلفها@العلل@معفيلجا@

ير@االطبرانيوأخرجه.
(27ويللأالعلميةط.(2743)"لأوسطا

هارونبنعمارطريقمنالحديثط.

الاسناد.بهذاالراسبي،هلالأبيعنوعمار(الصمد،)عدكلاهما:

غيرماا.وأرسلههلالابومرفوعابهذا@اتفردةالبزارقال

يرودالمالطبراني:وقال
عنالحديثهذا

هلال،.أبوإلاقتاله

فيكماالدارقطنيوقال
بهتفزد":(5081)وايأفراد"العراثأطراف"

عنالراشي،هلالأبر
قتادظ.

محمدهوالراشي-هلالأبو
معينبنيحيقالسليم-بن

شلعندما

عنروايةكيف
أحمدوقاللما،صويلحضعف،دافيهفقال:قتادة،

حنبل:بن
@،قتا@حدبثفييخالفأنهإلاحدكهاحتملالاقد

عنالحديثمضطربوهو

أبيعنيحدثلاسعيدبنيحيىكافى"الفلاس.عليبنعمرووقالقتاثقه،
والنعدي@الجرحعن@ا.يحذثمهدي-ابنيعني.الرحمن-عبدوكانهلال،

7/3 6 4(4841).

أث@النيالمرسلةالروايةأما
البزار.إليهار

فيكماالخلالفأخرجها:
عفان.طريقمن(87)"العللمنالمنتخبدا

فيعديابنوأخرجها:
@ا

7/4"الكامل 3 6
موسىأبيطريقمن

محمد
الوليدأبوحدئناقال:المثنىبن

قتاث@عنهمام،عنالولد(وأبو)عفان،كلاهما:
بنسعيدعن

مرسلأ.الحديث،وذكرجمح@ه:...اللهرسولقالقال:المسيب،
قالالمرسلفبالروايةالموصولةالروايةإعلالإلىالعلمأهلذهبوقد

فيالخلآل
المنتخ@"

الله:عبدلأبيقلتالأئرم:داقال:(87)@العللمن

قاثفصهلال،أبيعنأيحمظ
:@البيئعنهريرفأبيعنسعيد،عن

عنالمسيب،بنسعيدعنمرسل،هذاقال:لخليفتين،؟بويع@ذا"

قتا@قاعنالحديطمضطر@هلالوأبوكس@ر...النبيئ

وهو:(1)
@

صعي@
أكر.بتهعترحمتهوساتيمأ(،35)التؤس@@إ



دالتفرالإسنادعللأنياعمنو:ن@ر@ال@محلل

-

فيعديابنوقال
4لاالكامل" 37 لأبيقلتموسى:أبوقال":7/

حدثهلالأبافإنالطيالسي-يعني:الوليد-
عن

لنسعيدعنقتادة،

إنموسىأباياالوليد:أبوليقالجمرو.النبيئعنهريرفأبيعنالمسيب،

هداثا.يحتمللاهلالأبا

فيالدارقطنيوقال
"

العلل
"9/402

اشبط.والمرسل@@:(1721)س

ماوأمثل
الباب.هذافيروي

2مسلمأخرجه:ما 3 / 8/1والبيهقي)16(،(1853)6 4 طريقمن4

بقية.بنوهب

4/4عوانةأبووأخرجه: 8/1والبيهقي1،1 4 وفي4
لإيمان!،اشعب"

06)والعلميةط.(735ياله عون.بنعمروطريقمنالرشدط.(97

عنوعمرو()وهب،كلاهحا:
خالد

أبيعنالجريريعنالله،عبدبن

الحديث.وذكرك@:....اللهرسولقالالخدري،سعيدأبيعننضرف

فيفقالبالجريري،القطانابنأعقهالحديثهذاآنإلا
الوهمسان@@

لإيهاموا
مسلمطريقمنلإشبيلياالحقعبديعني.دوذكر-:(1921)"

سعيد:أبيحديث
"لخليفتينبويع@ذا"

يبينولم
أنه

الجريري،سعيدروايةمن

يرويهمختلط،وهو
خالدعنه

منوهذاالله-عبدبن
يصححمتكرر،عمله

مالقديماعتبارعيرمنأحالمحيثه
روي

حديئم@.منعه

فيالخلالونقل
العللمنالمنتف@

قال:أنهأحمدالإمامعنمأ7)@ا

حديسمنسعيدأبيعننضرة،ابيعنالجريري،عنأسندوهإثماوهذا"

سماعيقولودةفإتهمللأثرم-والقولغيره-يروىلاخالد،
بعدخالد

."أثو@لاقال:الاختلاط،

فيالذهبيوقال
"

6/1النلاءلماأعلامسير 55:@@
الجريريغراثبومن

مسلم.حديت
الأحدثفاقللخليفنينبويع@ذا"

(2)

منهمالا.

مسلمعد(2)2/37الوسطى"لأحكام@ا(1)
الآحر!داقتل@



=

@لف@الد@@لعللفي@لجامع

1مقدمةفيحجرابنالحافظوقال

5:"الفتح 7 أي:له-وأخرج"ة5

أمرهلييتحررولمعنم@الواسطيخالدروايةمنأيضأالبخارفيللجريري-

سمعهلالاد،إلى
بنلربمتابعةعهحديئ@لكنبعده،أوالاخلاطقبلنه

5/4المهرخاإتحا@" 3 2(5711).

آخر.وجهمنالحديثوروي

فيالعقيليأخرجه.إذ
4الكبير@االضعفاء9 5 7 أحمدطريقمن3/

بن

محمد
الرازيعاصمبن

(1

فيالخطيبواخرجه:
9

1/2بغدادأتاريخ 3 9
-2/42الغربط.وفي

4 3
محمدطريقمن

البغدادييزيدبنإسحاقبن
فضالةعنهارون،بنعمارعنومحمد()احمد،كلاهما:

ثيناربن

بويغ@ذا@:أكاللهرسولقالقال:ان@،عنثابت،حدثاقال:الحام،
فهما!.الآخرفاقتلوالخليفتين

فضالةفيههذاأن@وحديت
فيالعقيليعنهقالالشحام،ثيناربن

4الكبير!الضعفاء" 5 7 الحديثإ.منكر3:9/

عنهقالهارون،بنعماروفيه
فيالذهبينقلهفيماهارونبنموسى

3/1@الاعتداللميزان 7 لابنه"والتعدي@لأالجرحفيحاتموأبو)9006(،1

فيعديابنوقالالحديثه،التروك:(1962)لماه/6
"

6/1"الكامل 42-

1 ماوعامةيسرقضعبف43:9
محفوظغيريرويه

4الكبير"لاالضعفاءفيالعقيليقال 5 7 غيرالبابهذافيلأوالرواية:3/

2الفزاريظهيربنالحكمترجمةفيأبضأوفالثابتقه، 5 9 / عدةفكربعدما1

،
ن

بنها
منيصحولا9هذا.حديثنا

منشيء@النبيعنالمتونهذه

@الصدو@اومو.لا@

2/2والتحميلأالجرح 8(151)

فيحاتمألياسقالالصيني،وهو.(2)
"

7/2والتعديل،الجرح 6 دهالتة(1100)5

حدثمه.@تركتكلاب،هروتال:فصلتكلمعنميعونلنعمروبنعونأبا



التمردالإسنادعللىأنواعمنناو:ل@علل
-

العقيلي:قولعلىتعليقأ(6032)الميزاد"دالسانفيحجرابنوقال

المؤلفيقولكيفالجمابالعجبهوالوهذاحديئه:هذافييصحالولم

هذايخرمنكاندانمسلم،صحيحفيوالحديثعليمعئقزأوهذا،

الكلامهذاأرفلمالعقيلي،كلامراجعثوقدالوجمع
(1)

فيمه.

في)والروايةفقوله:نفسهالمعنىفيبصثالعقيليقولقلت:
مذا

اللفظ،نقلفيالأمانةبابمنفكادالحافظاعتراضأماثابتته،كيرالاب

والله

8/5المنيرأالبدر" 45.

كانولو@لنقادفيردهالمتاخرة،الطبقاتفيالتفرديكونو@حيانا@

بننعيمروىمثاله:@لمتفرد@ماما،
عيينة،بنسفيانحدثناقال:حماد،

قال:النبيئ-يخييه،عنهريرة،أبيعنالأعرج،عنالزناد،أبيعن

عملمنزمانيأتيثمهلك،بهأمرماعئرمنكمتركمنزمانفيإتكم"

نجا@.بهما@مربعشرمنهم

فينيوالطبرا)7622(،لترمذياأخرجه:
بروا1(،127)لصغيراا"

فيعدي
8/2"الكامل1 فيكمافوائدهفيوتمام5،3

البسام!الروض"

1ا@ 7 فيوالسهمي@@2
9

فينعيموأبو)629(،جرجانتاريخ
الأولياطحلية9

7/3 فيعساكروابن)101(،الكلام!الذمفيوالهروي1،6
"

"ثمتقتاريخ

52 73 بننعيمعنطرقمن4ول/2الحفاظ!تذكرةفياوالذهبي5،/
حما@

بهذا

بننعيمحدي@منإلانعرفهلاغربحدبثهذاالترمذي:

عيينةبنسفبانعنحماد،

فيالجوزيابننقلهفيماالنسائيوقال
:(1425)المتناهيقهالعللدا

بننعيمرواهمنكر،حديث@مذا
بئققه.ولي@حما@

الميزاشه.@لادفينقلهالديالعقيليقولأي(1)



-

ئدلفعا@@لعلل@معفيلجاا

الطبراني:وقال
"

نعيما.إلاسفيانعنيروهلم

نعيم:لأقالعدي:ابنوقال
كنتدمانماينكرونه،الحديثهذا

ابنمع

عدي:ابنأي:وقال-الحديث،بهذاحدئنيتمفأنكره،ثيءفمرعيينة

محروفأيضاالحديثوهذا
(1)

غيراي:غيره-عيينةابنعنرواهأعلملا

نعيم-

فيالذهي
2/4"الحفاظتذكرة" 1 لامنكرحدبهذاةإ(424)8

لهأصل
يأتولمشاهد،ولاوسلم،وآلهعليهاللهصلىاللهرسولحديثمن

الحديث،.مكرإمامهمعوهونعيم،سوىسفيانعنبه

نعيم:أبووقال
"

لهتفزدغريب

سفيانإ.صنعيم،

فيأيضاالدهبيوقال
"

6النبلاءال@01/أعلامسير 06:"
بذاكنعيموتفرد

هذا،حديثناذكرثمالمنكر"،الخبر
بهأتىأبنمنأثويمافهذا@@قال:ثم

لعيم:قالوقدنعيم،
كنتو)نمابنكرونه،حديثهدا

شيءفمرسفيانمع
سماعفيصاث@هوللذهبي-الكلامقلت.-الحديط،لهذاثمفأنكره،

قالهسفيانأنأعلم-واللهوالظاهر-سفيان،منالخبرلفظ
إسناد،بلاعندهمن

ماوقالتعجبصالمنكررأىفلمايرويه،أنيريدكانلحديثقالهالإسنادوانما

فاعتقدالإمناد،ثلكعقيبقال
أعلمواللهالقول،لهذاالإشادفاكأننعيم

كنتإلمانعيم:قولقلت:
ئمفأنكره،ثيءلمرعيينةابنمع

أنقبلبهمرالذيللشيءإنكارهأيالحديطبهذا
يؤكدومماالحديث،يروي

حمادلننعيمقولهذا
كنتفوائده:فيتمامروايةفي

طريقفيعييةابنمع
عنلأعرج،اعنالزناد،أبوفقال.إلينا،فالتفتفأنكره،لثيثافرأى

اللفظهذاطاهرومنالحديث،وفكركنسر:...النبىقالقال:هريرة،أبي

والحديثالإسناديذكرانقبلبهمرالذيالشيءأنكرعيينةابناننرى

والله

حماد،بننعيمبهقفزدمرفوغالحدبث
ونعيمعيينقيبنسفيانعن

هكذأ(1)
محفوظه.غيرالصواب.ايكونوقدالمطبوعفي



التفردالإسنادعدلأنياعمننا،:لل@علل
=

عنهقالفيه،مختلف
فيالحطيبنقلهفيمامعينبنيح@ى

"

/13بغداثاتاريخ

3 1 15/4الغربط.وفي2 26-4 مرةوقالبثيء@ا،الحديثفيلي@@@:27

فيالذهبيلقلهفيماأخرى
2الميزانالا 6 8 / ابو@اودوقالئققه،@:(0291)4

حجر@يوابن1(،029)268/4@الميزانفيإالذهبينقلهفيما
"التهذبط@@

4 1 1 / عدكان":10
لهاليسجمروالبيئعنحديثاعريننحوحمادبننعيم

الذهبيلقلهفيماوقال@ة،@ة@1858@التقاش@فيأالعجليوقالأصل،،

2الميزانفي 6 8 / فيالنساثيوقالصدو@،الاثقة:(0291)4
الضعفاءالا

فيالخطيبنقلهيخس@امرةوقال@،ضج@:(58يهوالمتروكون!
@@

تاريخ

13/3بغداد، 1 4الغربط.وفي2 2 8 / فيحبانابنوذكرهبثققما،داليس:15
9/2الثقات!1 1 أخطأربماوقال:9

ووهم
نقلهفيماالدارقطنيوقال@ا،

13/3بغداددا@اتاريخفيالخطيب 0 وفي6
15/4الغرب.@ 1 لأكئير9

فيالخطيبوقال"،الوهم
"

13/3بغداد"ناريخ 1 وفي2
/15الغربط.

4 منيحدثنعيمكان6:إ2
قالعليها"،ئتابعلاكثيرةمناكيروعندهحفظه،

فيالحافظ
1الظراف!النكت" 73 / 1 البسامالروض"هامثىفيكما0

"

(1721)
(1)

فيع@ابنأض-أ@ذ:لوجدتبلالذهبي:قولعلىر@أ

يكونأنفيحتملمرسلأ،البصريالحسنعنالموصلي،معروتعنجامعه

فيكماحاتمأبووفالحديهه،حديا@يعليهدخلنعيم
لابنهالعلل!1

عنديهذا":(27لكا
عنليث،عنأعين،بنوموسىجرير،رواهخطأة

مرسلأ،.جمتالنبيعنالحسن،عنمعروف،

فيالبخاريعدمعروتبنعمزوموسى-جريرأأيوتابعهما-

"

7/2الكبير!التاريخ 9 بنو)براهيم)3281(،2
الدانيعمروأبيعندمحمد

.(229)الفتن،في!

عنمعروفعنسليم،أبيبنليتعنو)براهيهأ)عمر،كلاهما:

مرسلا.الحسن

تويقه.علىلتهوالحمدصحروله،النصنوحدلاالطراساالنكت"بل@رجحناوتد(1)

تحريف.وهوالساولق@الدالي.ع@رولألياالالمنفي@2@



=

يالفعائد@لعللفي@لجامع

فيالبخاريذكرهمعروت،لجهالةضعيفالحدياوهذا
"

التاريخ
7/2الكبيرأ 9 تعدبر،ولاجرحافيهيذكرولمهذاحديثهوذكر(1823)2

8/37"والتعديلدالجرحفيحاتمأبيابروذكره فيهيذكرولما(لا1

فيحبانابنوذكرهتعديلأ،ولاجرحا
7/5"الثقاتدا أبيبنليثوفيه0،0

عنهقالسليم،
الدارمي:برواية(720)و(560)تاريخهفيمعينبنيحيى

فيالخساثيلوظ"،ضعيف"
وقالضعي@ه،9:(511)والمتروكوناالضعفاء9

أحمد
فيحاتمأبيأبننقلهفيماحنبلبن

"

2"والتعديعالجرح 4 3 /7

1لى حاتمأبيابنوقال@ا،عهالناسحدثولكنالحديث،المضطرب:(01

هوبه،لتغللاليثيقولان:زرعةوآباأبيسمعت"نفسه:الموضعفي

الحديث،لينسليمأبيبنليثيقول:زرعةأباوسمحتالحديث،مضطرب

بالحديثالعلمأهلعندالحجةبهتقوملا

فيحجرابنقولفيذكرناكماعيينةابرتابعهتوبعولكنه
."الظراتالنكت"

أحمدعنهشئلالحديثوهذا
فيفكرماهذايعرفه،فلمحنبلبن

منالمطبوعفيوردالحديثلفظأنإلا3(،يلا"للخلآلالعللمنالمنتخب"

دامفلوبأ:المنتخب،ا

أينجا"بهمما@مربالعشرعملمنزمكفي@لبومأنتم
منبدلانجاذكر

خطأأنهأمأحمدالإماميعرفهلمألهذاأثويولاهلك،،"

@

9/5اف!الأضتخمة" 6 @ا@ةا@لةو"ا(،ك@21)1

(4

أصحابلهمكئرشيخعنمقالفيهالذيالر@هيبنفردو@حيانا@
@بانفر@@لحديثفيعل

ضعف،علىضعفأالحديثليزد@د@لنمميخذ@كعن

محمدروىمثاله:
عمرانعنداود،أبوحدثناقال:يزيد،بنعمرلن

قتاثة،عنالقطان،
مالك،بنأنسعن

قيلوا"قال:ئها@تالنبيئعن

تقيللاالشباطينظن

الفيلولة،=صتمل،لاالناطىقيليا@ط"ة(6لثلاا6لما/4القلبر"الفيصجاء@ي(1)



التمردالإسنادعللأنياعمنل@شاو:ملل

فيالئخأبوةأخرجه
نعيموابو33،6بأصبهان@4/المحدثينطبقات"

1/2"أصبهانلأتاريخفي 3 1و6 2/3و64 0

عمرانعنلاود،أبيطريقمن

به.القطان،

ليالسيوطيلحسنهرمزالحديثهذا
"

6يهالصغير@الحامع 1،)6

فيالألبانيوحشه
الصغيردا،الجامعصحيحو")7461(،@االصحيحةالسلسلة1

محمدفيهضعيفإسنادوهذا)1344(،له
تجريحعلىلهأقفلمعمر،بن

لعصضقفهفقدالقطان،عمرانوأماالحال.مجهولفيكونتحديعأو

اخرون.وونقهلحلماء،ا

الدوري،برواية(3687)تاريخهفيمعينابنضحفوه:الذيقفمن

بشيلي@قال:ا
احمد@يوقالط،

"

العللفيالجامع
برواية(166)لما

فيكماأبو@اودوقالوضقفط،بذاك،لي@"المروثي:
لاجريالاتسؤا9

دا

فيالنسائيوقال"،ضعيف":(851)
:(47ولن!والمتروكصالضعفاء@ا

@@قال.(1301)الثقات،فيالعجليوثقوه:الذينومن

بصري
ثقة،

فيحبانابنوذكره
7/2"الثقات" فيعديابنوقال4،3

9

ا.كلأ/69الكامل

فيفيهالقولحجرابنالحافظولخصحدل@هيكتبممنالوهو
التقريبه"

الخوارجبرايورمييهم،صدوق،"فقال:)4515(،

ةالقطانعمرانبتفردمعلولالحديتهذاأنأعلم-واللهأراه-والذي

عنالحديثهذابروايةعمرانمتلراوينفردانالصحة-عنيستبعد-إذ

قتادة،
هذامنلروابةعنالأثباتالثفاتقتادةأصحابفأبنأن@،عن

السنة.هذهمثلوذكرالحديث،

منرويوالحديث
تصح.ولاقتادةطريقغيرمنأن@عنطرقعدة

ةالحوهريقال
العر@عدوالمقيلالقبلولةالأزهريوتالالظهيرففيالنوموهي

مقيلأ،ثحاخم@@ه.قولهبدلي@نوممعهيكن@لانالنهار،نصفالاستراحة
لاوالحنة(24المرقان.1

طلولةالقيلولةأنعلىوالخلفالسلفوعملفيها،لوم

."الليلقيامعلىلاعاشها



-

ثالف@الدالعللفىالجامع

فيحبانابنأخرجه:
2/1@المجروحين" فيوالطبراني5،8

لأوسطاا"

حدنناقال:الحمصي،عياشبنعليطريقمنالطبعنبنكلتافي(2له

خالدأبييزيدعنمروان،بنكثيرعنالأطرابلسي،يحيىبنمعاوية

بنإسحاقعنالدالاني،
اللهعد

طلحة،أبيبن
أن@.عن

"عقبه:وقال

يرولم
لاوكثير،إلاالدالانيخالدأبيعنالحديثهذا

عياسبنعليلهتفرديحى،بنمعاويةإلاكثيرعن

عنهقالمروان،بنكثيرفيهضحيف،إسنادهذا
فيمعينبنيحيى

ابننقلهفيماحاتمأبوعنهوقاللما،@اضعيفالدوري:برواية(4997)تاريخه

فيحجر
يكذب":(62له.6/414"ال@زانلسان"

(1)

يحنجولاحديثه،في

1@االمنفعةالاتعجيلفيحجرابننقلهفيماالنسائيوقالالا،به 4 7 لي@":2/

فيحبانابنوقالبشيء"،حديثه
2/2لماالمجروحين" الحديثمنكر":25

وذكرهالتعجبه،جهةعلىإلاعنهالروايةولابه،الاحتججيجوزلاجدا،

فيالدارقطني
.(447)والمتروكوفى"الفسفاء"

فيالحطيبوأخرجه:
"

الموصح
"1 5 9 / عنكثير،ب@عبادطريقمن2

تتصبحوا،.لا"أوله:فيوزادبه،إسحاق،عنالواسطي،سيار

بنسيارالحكمأبوبهلأتفزدةقالأئميالدارقطنيعنالخطيبونقل

يروهولمكثير،بنعبادعنهبهوتفردإسحاق،عن@ردان،
عيرعنه

عياشلنإسماعيل

عنهقالالبصري،الثقفيكثيربنعبادفيهضعي@.إسنادهذا
بنيحيى

4لاتاريخهفيمعين 9ةالدوريبرواية(31

فيهقالومرةضع@هحديئهفي

5/3الكبير"لأالتاريخفيالبخاريوقالبثيء@ا،دالير:(3297) 2

هكذا(1)
5الراتدارط@عةبروكدلثالاللسادلي 4 6 / 5،)1976(

الالجرحوثي
2ولوالتميح! 1 @@ئماللساد،صالنصأبقيتلذلثحديثم@،يكتبى:إ74)3

@قال.عدةأبوالمتععبدالنيخ

ي@والتحديل.الحرحرفيالأصول،كدا@ي
ب@هبحنحولاحمفه



دالتفرالإسنادعللعأنيمنو:ن@@لال@محلل

-

أليابننقلهفيمازرعةوأبوحاتمابووقالتركوط،مكقيسكن":(7713)

فيحاتم
دا

1"والتعدي@الجرح 0 3 / ابووقالالحديثثا،صعيف@@:(43لى6

فيالسائيوقالالحديثأ،@المتروك:(675)الآجري!دسؤالاتفيكماداود
نقلهفيالدارقطنيوقال"،اوويثمتروك9:(4ل@.@والمتروكونالفعفاء9

فيالمزي
4/5لاالكمالتهذيب" ضعيف"ل@703(:3

وروي
عمر.عنموقوفأالحديثهذا

فينصرابنأخرجه:
"

4:(1)"الليلقيام فيكما0
"الصحيحةالسلسلة"

9ةالألبانيوقال
بلالرأي،قبلمنيقاللافمثلهموقوفأ،كاناندوهو

ل@هعمريجدلمولذلدعندهم،معروفاكانالحديثهذابأنإضعار@يه

أعلمواللهبرفعه،للتصريحضر@رة
بنعمرعنثابتةالروايةكانتإفاوجهلهيكونقدالكلامهذاةقلت

رويالحديثولكن@ه،الخطاب
فيالألبانينقلهكما

"الصحيحةلأالسلسلة

فينصرابنعندلملاا(7)
"

4لا:الليلقيام 0

بلعقال:مجاهد،طريقمن

لاالشيطانفإنفقلبعدآماإليه:فكتبيقيل،لالهعاملاآنز@عمر

عنروايةلمجاهدوليىعمر،عنمجاهدروايةمنترىكماوهذابقبل.

فيكماحاتمأبوقالعهيحدثفكيفيدركهلمهوبلعمر،
"

العلل
"

2يالابة عمر".يلقلممجاهد":(17

مجاهد!.داوعنالمروزي:قالمعلقالأثروهذا

حاتمأبيلابنالمراسيلوانظر:
7 03).

شاهدوللحديث
عباس.ابنحديثمن

والحاكمبتحقيقي،(9391)خزيمةوابن1(،693)ماجهابنةفأخرجه

ترقيمأ@ألامرقمومو(95)ملةاكالميهةديعلبهوقفت(1)

جميععلىوففناولر@سا@ال!بليناسلرزفيماالروايةلهذهلاعلالنا(2)
فلرلماالسند

يكفي.ال@قاممنافيالاعلالهدائلأنعلىمحامدبلىلالمدأخرىعللأنجد



-

@د@@للف@فى@لعلل@لجامع

1/4 فيوالضياء2،5
11/4االمختارمادا 0 بنزمعةطريقمن(423)1

سلمةعنصالح،
ي،النبيعنعباس،ابنعنعكرمة،عنوهرام،بن

فيامعلى@لنهاروبقبلولة@لنهار،صيامعلى@لحربطعم@شعينوا"قال:

فيالطبراني
صالح،بنزمعةطريقمن(11625)الكبيرا"

سلمةعن
يث@ه:اللهرسولقالقال:عاس،ابنعنعكرمة،عنوهرام،بن

@لنهار".صبامعلى@لسحروبثل@لليل،نيامعلى@لنهاربقانلة@ستعينوا"

لاهداثأنغير
يصح

الأمربابخزيمة:إابنقالزمعة،لضعف
نف@صالح،بنزمعةبخبرالاحتجبمجارإنبالسحورالصومعلىبالاستعانة

الحاكم:وقالدا،حفظهلسوءمنهالقلبفي
وهرامبنوسلمةصالحبن@زمعة@

لااللذينبالمتروكينلشا
وهذاعنهما،يخرجاهلمالشيجنلكنبهما،يحتج

فيفيهالقولالحافظولخص"،البابهذافيالحديثغررمن
"التقريب9

."ضعبف"فقال:(2035)

البخاريأخرجهمامنها،قولةلافعليةلكنهاصحيحة،سواهدوهناد
1 7 / نتغدىولانقيلكاما"الساعدي:سحدبنسهلحدبثمن(93لا2

الجمعةإ.بعدإلا

2/1أيضاالبخاريأحرجهماومنها 7(940)
كئا"أن@:حديطمن

.@نقيلنمالجمعةإلىئبكز

مننيستنكرصحيح،بحديثشيءضبطهفيمنينفردوقد@

حدئه،
قال:سعيد،بنسويدروىمئاله:غيره،حديثمنالمتنويصح

عنسعيد،ابيعنعطية،عنالأعمث@،عنمعاوية،ابوحدثنا

@لجنقه.@ل@شبابسثداوالحسينالحسنقال:إلجز،النبيئ

بغداداتاريخفيإوالخطيب)5162(،الكبير"فيإالطبرانيأخرجه:
9/2 3 1

الغربط.وفي
فيعساكروابن01/03،2

"

/41دمثق!تاريخ
4 3او6 1 9 / 2 4

الإسناد.بهذاسعيد،بنسويدطريقمن



التغردالإسنلدعللعأتمنر@مسنا،.محلل
-

متنهالحديثهذا

معلول،الإسنادبهذاأثهإلاومعروتمشهورصحيح

أعذ
الخطبنقلحبثالروابة.بهذهسعيدبنسويدبتفزدمعينبنيحيى

@يالبغدادي
"

9/2بغداد"تاريخ 3 1
الغربط.وفي

عساكروابن01/03،2

فيوالمزي42/93،1ثمثق!لأتاريخفي
338الكمال!تهذيب" والذهبي3،/

4النبلاطاعلامسيرفيإ 1 6 / 1 1
أثهالمتهمييوسفبنحمزةالقاسمأبيعن

معينبنيحيىفيهتكلمفقال:سعيد،بنسويدعنالدارقطنيلاسألتقال.

حدثوقال:
أدسعبد:أبيعنعطيفعنالأعمش،عنمعاويفأبيعن

بنيحبىقال@لجنيالا،@ملسيدا@ئمبابو@لحسين@لحسن"قال:@،النبيئ

سويدوخرحسعيد،بنسويدغيريروهلممعاويةأبيعنباطلوهدامعين:

هداأنئظنيزلفلمالدارقطني:الحسنأبوالثيئقالالحديث.لهذابروايته

حتىالحديثهذارواينهفيعطيماأمرأأنىسويدأوأنيحيى،قالكما

سنةفيمصردخلت
فيالحديثهذافوجدتمئة،وثلاثوحمسينسبع

لالمنجنيتيالمعروتالبغدا@ييون@بنإبراهيمبنإسحاقيعقوبأبيمسند
سواء،سوبدقالكمامعاويةأبيعنكريب،أبيعنروى@ثقةوكان-

."معاويةأبيعنالحدبطوصحسويد،وتخقص

فيبقىالحديثلهذاروايتهعلىسويدوتوبعالنقل،هذاصخلووحتى

عهقالإذالعوفي،عطيةفيهلأنضعيفأ.
عديابننقلهفيمامعينبنيحيى

في
7/8"الكامل" فيحنللناحمدوقالحديثا،يكتبأثهإلاضعيف"ة4

"

1/2العلل!فيالجامع 0 فيحاتمأبووقالالحديثإ،ضعيف9:(1224)1

"

6/5لابنهوالتعديى@الجرح 0 "،حديثهيكتبالحدبث،ضعيف".(2125)3

فيالنسانيوفال
حبانالنوقالضعيف!،9)اما(:@والمتروكونالضعفاء"

في
2/1المجروحين!" 66:"

أحاديثالخدريسعيدأبيمنسمع
(1)

فلما

قالالكلبيقالذاف@فصصمماويحضرالكلبييجالىجحلسعيدأبومات

بكذالمج@اللهرسول
(2)

ويرو@سعيدأباوكناهيحفظه،
له:قيلفاف@عنه

من

المطبوع:في(1)
محالبك@ال@طوع:لحي(2)أحادلأا."



-

ال@لفعالدالعللفى@لجامع

الخدريسعيدأبايريدأثهفيتوهمونسعيدأبوفيقول:بهذا؟حدتث

التعجبإ.جهةمنإلاحدثهفيحلظلاالكلبي،بهأراد@)تما

عطية.طريقغيرمنسعيدأليعنأخرطرقمنالحديثوروي

6و3/3وأحمد)31723(،شيبةأليابنفأخرجه: 2
6و 8،2و4

فيوالنسائي7(،3الملاوالترمذي
-(8525)ولم@415)و(8169)الكبرى@"

الرسالة،ط.ممه(75)لعأ-72)وممه(61)و(1381)والعلميةط.ي@258(

1لايعلىوأبو وفي(1967)الآثار"مثكلشرحفيإوالطحاوي6(،1
تحفة"

6لاحبانوابن)1246(،الأخيارا فيوالطبراني6(،9
02)الكبير"" 61)-

3/1والحاكم)3162(، 66-1 فينحيموأبو6،7
5/7"الحلية@ا 1

وفي
"

فيوالخطبا(،ممه7)لهأصبهاددا،تاريخ
"

4/2بغداد@اتاريخ 0 1/9وا7 0

338الغربط.وفي / 2378و5 فيعساكروابن3(،936)والبغوي1،/
"

3"دمثقناريخ 6 6 / 4و5 5 / 1 4
4و 4و6 منو.2وكلأ/91ا/522وه61

ئغم.أبيبنالرحمنعدعنطرق

فينيلطرااوأخرجه:
وفي(2614)لكبير@ا9

(5مملأ4)له@،لأوسطا1

عطاءطريقمنالطبعتينكلتا
يسار.بن

ادزبهالخدري،سعيدأبيعنوعطاع@الرحالن،)عبدةكلاهما

بعضهم:
@لخالة:ابنيالا"

زاد:وبعضهمزكريالابنويحيىمريمبنعشى

عمر@نإ.ابنةمريممنكانماإلاالجنةنساء@ملسيدةلرفاطمة

الحاكم:قال
قدحديطهذا"

لمأثهماأتعجبوأناكثيرةأوجهمنصح
م@يخرجا

3/37@االاشرافتحفةانظر:إ 14 1 6/2المسند"اطرافو"3(،3 7 4

(8305).

وهذاالصحيح،حجعاستيحابيريدالموململالبحاريالحاكملتحجبثاعيلا(1)

مىرعرهالحاكميعلمه
الحديت.بحلمكايةأ@نىله



التمردالإسنادعدلأنواعمننا،.@مللا
-

@الصو@أنمعبه،ر@ويهبتفردقيمفيعلهبحديثر@رينفردوقد@

بنصفوانروى:(1)مثالهالاععل،فلكصحةوعدم@لصحة،@لحديثفي

بنسعيدعنسليم،
بر@ة-ابيبنالمغيرةأنالأزرق-ابنمولىسلمة-

اثهأخبرهالدار-عبدبنيمنوهو
رجلسأليقول:ز@ههريرةأباسمع

معناونحملالبحر،نركبإناالله،رسوليافقال:الله-س@،رسول

منالقليل
فقالالبحر؟بماءأفنتوضأعطشنا،بهتوضأنافإنالماء،

@@الله-في:رسول
ميتتطالحلماؤهالطهور@و

فيمالكأخرجه:
أبيبرواية(53)والليئيبرواية(45)لموطأ@اا"

فيوالثافعيالزهري،مصعب
3له"،لأالأموفيبتحقيقي(1)المسد@ا" / 1

2/2حمدوأ5،لوفاء2/اط.وفي 3و37 6 و1
3 لداوا9،2

رمي
(729)

فيوالبخاري2(،110)و
9

3/3الكبيراالتاريخ 5يا93 وأبو@اود1(،9

1/05والنسائي6(،لاوالترمذي)6423(،و(38للاماجهوابن)38(،

و
1 7 7/0و6 وفي72

)34(،الجارودوابنالطبعتين،كلتاه(لهلهالكبرى"،"

فيالمنذروابنبتحقيقي،(111)خزيمةوابن
حبانوابن)851(،@االأوسطدا

1/3والدارقطني)3421(، ا/والحاكمالرسالة،ط.لم@.)والعلميةط.5

1 41 3والبيهقي4،1 / وفي1
العلميةط(4)و(3)و(2)له"،المعرفةدا

7/1بغداد"داتاريخفيوالخطيبالوعي،ط.(473)و(472)و(467)و 3 9

9/1و 2 وفي9
1/1و.8/9الغربط. فيوالمزي)182(،والبغوي8،7

أ
1الكمال!تهدبب 6 9 به.سليم،بنصفوانطريقمن(2273)3/

صحبح،حديثهذاأدول:
عددصححه

من
الأئمة

فيماالبخاريمنهم:

ليسبفتالتيالصجحةالأحاديثمنالمثالومنا(1)
وياددما،للددعالكتا@هنا

للإعلاليصلحلاوماعلال،ل@يصلحمالمعرفةالاحنردوليتمعأعلها،حطاس

ليبرواية(مالكروابةلفط(2)
عيدةأليصصلغ@يماحه.ابروقالالزمري.مصح@

وبحر،لرالدلالأدالحلم،نص@هداقال.ألهالجواد
أقاكفقد

وصقيالحر،لي

البر.



-

@لفعائد@@لعللفي@لجامع

فيالترمذيعنهنقله
1الكبيرلما:العلل" 3 محمدأسألتقال:ا(23)5

عن

مالك،حديث
صحيححديثهوفقال:سليم،بنصفوانعن

والترمذي،لا،

المنذر،وابنحبان،وابنالسكن؟وابنوالطحاوي،خريمة،وابن

لإشبيلي،الحقاوعبدلبيهقي،والحاكم،وامنده،وابنلدارقطني،وا
واخرون.لملقن،اوابنلبغوي،وا

"انظر:

الدارقطنيعلل
"1 3 / ا/المحتبماتحفةو@)4161(،س9

1 الأوطار@1/71.نيلو")1(،911-1الحبير@1/81التلخيصو@ا3،6

1لأالنمهيد"فيالبرعبدابنتعفبوفد 0 7 / فيالبخاريصنيع6

هذاماأدريلألافقال:الحديث،هذاتصحيح
كانولوبخلق،البخاريمن

فييعوللالأتهثيفعلولمعند@الصحيحمصنفهفيلأخرجهصحيحأعنده

لاالحديطوهذاالإسناد،علىإلاالصحيح
إساثهبمثلالحديثأهليحتج

دقي@ابنأنإلابا،والعمللهبالقبولتلقوهالعلماءلانصحيح؟عديوهو

فيفقال:العيد@تي@ابنفأماالكلام،هذار@االلهرحمهماحجروابنالعيد
"

فيكماالإلمام،شرح
1/3المنير"البدر" 5 0

صحيحأكانلوقوله:"ة
وأماصحيح!.حديثكلإخراجيلتزململأئهثلازمغبركتابه:فيلأخرجه
ابنحكمئتمالاستيعاب،يلتزململأتهمرثودةوهذا"فقال:حجرابنالحافظ

معالبرعبد
الإسنا@حيثمنفرئهبالقبول،لهالعلماءلنلقيبصحته،ذلك

درجةتبلغلاالأحاديثمنجملةبصخةحكموقدالمعنى،حيثمنوقبله

".@نقاربهولاهذا،

1الحبيرأالتلخبص 1 8 / 1-1 1 9(1).

هذاصفوانوحديط
تصحيحه،علىالعلماءمنكبيرعددإجماعرغم

3لاالأماكتابهفيبقولهالحديثهذاأعلكلتةالثافعيالإمامأنإلا / 1
فيو

":5الوفاء2/ط.

@شا@هفي!
3البيهقيوقالأعرفط،لامن /1:"

الذيوهو
أوسلمة-بنسعيديعني:أعرفه-لامنإسناثهفيبفوله:فعياثأراد

يخرجهلمو)نما":(470)و(46ياالمعرفق@فيإوقالهما"،أوالمغيرة

بنسعيداسمفيوقعلاختلافةالصحيحينفيالحجاجبنومسلمالبخاري

أعرف.لامنإسناثهفيالئافحي:قالولذلثبرثة،أبيبنوالمغيرةسلمة



التصردالإسنادعدلأنواعمنناو:للم@علل
-

مالك،قالكمافقيلاسمه،فياختلفوافقدسلمةبنسعيدأقاقلت:

اللهعبدوقيل:
سلمةوقيل:سعيد،بن

بنسعيدوأصحهاسعيد،بن
سلمة.

مالكروايةلأتها
الزيلعيعنهنقلهفيماالعيدابر@قيققالكماجلالته،مع

في
9

9الراجمهنصب 7 وهو.1/
فيالمزيعنهنقلهفيماالنسائيقالكماثقة

6الكمال!تهذيب" 9 فيحبانابنوذكره)3722(،31/
6/3"النقات" 64.

اللهعبدبنالمغيرةفيه:فقيلبردة،أبيسالمغيرةوأما
أبيبن

اللهعبدوقيل:بردة،
أبيعنالاجر@،وقالبردفأبيبنالمغيرةبن

الخسائي.وقال@ا،المعروف@اود
الاتهذيبفيالمزي@ماه@ا@@ط"

فيحبانابنوذكره7(،616)7/191الكما@ه
وقال1،4"لاه/الئقات@@

فيالبرعبدابن
1التمهيد"" 0 7 /6:"

بنموسىمغازي@يثكرهوجدت

الحكم:عبدابنوقالبالمغربإ،نصبر
9

يؤمروهأنإفريقيةأهلعليهاجتمع

فيححرابنعنهنقلهفأبى@امسلمابيبنيزيدقتلبعد
التهذيبهتهذيب"

10/2 1/1الحبير"التلخيصوإ3،0 2 فيقال)1(،1
دافعلمدا:التلخيص"

غلطبهذا
زعممن

سحبدجهالةزالتوبذلثدا.يعرفلامجهولأثه

ةلمغيروا

فيوجودهالعضهمادعىالتيالعللضمنومن
قولهم:الحديثهذا

بنسعيدإلابرثةأبيبرالمغيرةعنيرولم
بنسحيدعنولاسلمة،

سلمة،

1لأالتمهيد"فيالبرعبدابنقالسليم،بنصفوانإلا 0 6 بنسعيداما6:9/

يروفلمسلمة
أعلمواللهسليم،بنصفوادإلاعلمتفيماعه

بنسعيدعنالروايةفيينفردفلمسليمبنصفوانأماقلت:
بلسلمة،

حبيبأبيبنيزيدالجلاحعن@رواهكثيرأبوالجلاحفلثعلىتابعه

9الراتاشصبالظرة(1) 6 /1.

(2)

الجح@@
المصري،كتيرألرمهملفواحرهخميةرلامبضم

دالتقري@هصدوتحا"

يرسلوكاردقيصثقة"ولانصفيواختلفسولدالهواممرجا-أبروهو(3)
"

.(7701)لنفريبهلا



=

ال@لفعائد@لعلل@لجامعفي

روايةوأماوهبابنطريقفمنعمروروايةفأماالحارثبنوعمرو

بنالليثطريقفمنيزيد،
سعد

(3

و@:النطريقفمن

فيالخاريأخرجه:
9

3/3الكبير!الاريخ 9 فيوالبيهقي)9951(،4
الوعي.ط.(477)والعلميةط.(7)المعر@@ا

بنالليثطريقوآما
ةعليهاختلففقدسعد

378أحمدأخرجه:إذ / ةقت@طريقمن2
بنالليثعنسعيدبن

سعد،
ولاحبيب،أبيبنيزيدفيهيذكرولمبه.المغيرفعنالجلاح،عن

سلمة.سعيدبن

@يالبخاريوأخرجه:
"

3/3الكبير!التاريخ طريقمن(5991)93

اللهعد
الليثكاتبصالحبن

1/1الحاكموأخرجه: 1/3والبيهقي4،1
وفي

ط.(5)لهالمعرفقما،دا

بكيربنيحىطريقمنالوعيط.(475)والعلمية

سحد،بنالليثعنويحيى(الله،)عدكلاهما:
ابيبنيزيدعن

سلمفبنسعيدعنكثير،أبيالجلاحعنجب،
برثفأبيبنالمغيرةعى

وسعيدأ.يزيدلإسناداهذافيفزادوابه.

الدهعبدتابعإذالصواب،هيالروايةوهذه
نلك،علىصالحبن

ثقةوهوبكيربنيحيى
أعلم،واللهروايته،فيتفردفقدقتيبةأماالليث.في

.(5004)الالمريب@وماتقهالخممينقلقدياماتحافظ،فقيهنقةوهو@لا(

.(36لكاالالتقريسهعالد!حاطنقهالالمقيه،ومو:(2)

.(56لطالتؤسلأ@منطور!إماملقيهنجت@انقةوهو.(3)

9الرايقه@ص@فى@الزيلعىنقلهليما@الإمام!ثيالليىتقي@لكقال)ى 6 ماوانطر.1/

عهأجا@

الريلعي.
(5522)دالتقرسهنبشهدنفةومو(5)

ومو.(6)
@

.(33لعهالقريسا@العلطهيخرصدود

@نهوهو.(7)
.(7580)الممرلسهالليش@إثى



التفردالإسنادعللأنواعمنناو:للم@علل

بنإسحاقبنمحمد@رواهسليم.بنلصفوانالجلاحمتابعةتصحوبذلك

إسناده.فيعليهاختلفأنهإلاحبيب،أبيبنيزيدعنيسار

فيوالبخاري2(،7يهالدارميفأخرجه.
9

3/3الكير!التاريخ 9 4

صالوعيط.(479)والعلميةط.)ه@لأالمعرفقافيوالبيهقي)9951(،

اللهعبدعنالجلاح،عنحبيب،أبيلنيزيدعنإسحاقبنمحمدطريق

به.المعيرةعنالمخزومي؟سعيدابن

فيالبخاريةوأخرجه
1

3الكبير@3/التاريخ 9 1لا4 طريقمن(59

عنالجلاحعنحبيب،أبيبنيزيدعنإسحاق،بنمحمد
سلمة،

عن

به.لمغبرة،ا

فيالبخاريوأخرحه:
"

1لا3لما/3الكبير"التاريخ طريقمن(59

محمد
اللهعبدعنب،أبيبنيريدعنإسحاق،بن

المخزومي،سعيدبر

به.المغيرة،عن

فيالبيهقيقال
@االمعرفةدا

الوعيط.س(3)والعلميةط.(8)عقب
بنالليث@

أحفظسعد،
من

محمد
بنيزيدعنإسناثه،أقاموقدإسحاق،بر

آنأولىدهوالج@ح،عنالحارث،بنعمروعلى@لك:وتابعهحبيب،أبي

صحيحألما.يكون

لنسعيدأما
للبر@ضأبيبنالمغيرةعنالروايةفيينفردفلمسلمة

فلكعلىتابعه
بنويزبدسعيدبنبحى

القرشيمحمد
(6)

إلاسيأتي،كما

فيه.عليهاختلفسحيدبنيحيىأن

.(5725)التفريمه@اوالقدر!لالتنغيملى@رميعدوقرهو.(1)

يلحرالاثاراالسن@معرفةمى@العلبةطبعةفيتحرت(2)
"

بمحاق!.ألي1

(3)
1المجرةصعدزادالدارميروايةلي

أليعه.ص

المطحوع:دي@ردلك@
@

اللححح
دالمعرلحقلأفيالبجهقيعهلقلهفيماالمحاريقال"

خاللجح@له@.إ82)
دالحححر"حطا"

ترجقه.تقدمت"

ومو.)،(
(755@الالتقرببهتش@نقة@

.(7772)تقريساا"د@ققهومو.(6)



=
@ئديللف@@لعلل@لجامعفي

)مقرونيأ.والثوريع@نهابنطريقمن(321)الرزاقعدفأخرجه.

فيلبيهقيوا)7568(،الرزاقعبدوأخرجه:
ط.(13)لمعرفقها@ا

البر@يعبدوابنالوعي،ط.(492)والعلمية
0التمهيد"" 7 / 61

طريقمن

عيينة.بنسفيان

منرجلعنسعيدبنيحيىعنوالئورلمجأعيينة،)ابنكلاهما:

اللهعبدبنالمغيرةله:يقالالمغربأهل
ناسأانبردة:أبيبن

مدلجبنيمن
مرسلا.فذكره@ه،اللهرسولأتوا

فيعبيدأبووآخرجه:
1/1والحاكم)432(،الطهور"@ا والبيهقي4،1

في
ط.(490)و(48وياي(والعلميةط.(12)و(11)و(10)"المحرلة@ا

بيمنرجلعنالمغيرة،عنسعيد،ب@بحيىعنهثم،طريقمنالوعي

@ه.النبيئعنمدلغ،

سليمان.بنالرجمعبدطريقمن(1387)شيبةأبيابنةوأخرجه

5/3أحمدواخرجه: 6 5
يزيد.طريقمن

فيالدارقطنيوأخرجه:
"

9/1لاالعلل 3
زفر.طريقمن(1614)س

فيالبيهقيوأخرجه:
الوعيط.(493)والعلميةط.(14)المعرفته"

بلال.بنسليمانطريقمن

فيالبيهقيةوأخرجه
الوعيط.(49ولىالعلميةط.(15)المعرفقاا1

خالد.أبيطريقمن

فيالبيهقيوأخرجه:
الوعي.@(495)والعلميةط.ا(يلاالمعرفق@"

فضيل.ابنطريقمن

فضيل(بنوالد،خاوأبووسليمان،صزفر،ويزيد،لرجمم،ا)عبدستتهم:
اللهعبدعنسعيد،بنيحيىعن

به.مدلغبنيبعضعنال@غيرفبن

@بحل:كئير!أبيبنالييم0(8657)الرزاقسطروايئفي

ولحلهيده@لنيحيى
ألامح.منقلمسبئ

."مدلغشيمنرحلألانواليهقى.الحاريررايةفي



التفردالإسنهعللأنعاعمنرالسناوةعلل
=

فيعاصمأبيابنوأخرجه:
ا/والحاكم)8182(،والمثاني!الاحاد"

1 41-1 فيوالبيهقي4،2
الوعيط.ول@94(العلميةط.(17)المعرفقما1

أبيهعنالمغيرفعنسجد،بنيحىعنحماد،طريقس

1الحاكموأخرجه: 4 2 / 1
بنيحيىعنبلال،بنسليمانطريقمن

اللهعبدعنسعيد،
به.أبيه،عنالمغيرة،بن

فيحجرابننقلهفيماحبانابنقال
1/1الحبير!التلخيصدا 2 0(1):

فقدايه،صالمغيرفعنيهقال@من
وهم،

فيالبيهقيوأخرجه:
الوعيط.(497)والعلميةط.(17)الحعرفتا"

حمادطريقمن
اللهعبدعنسعيد،بنيحيىعنزيد،بن

عنالمغيرفبن

الم@
مدلغ.بنيمنرجلعن

المعيرة،بناللهعبدعنسعيد،بنيحيىعنالسقا،كنيزبنبحرورواه

فيكمامردوعأ.بردةأبيعن
الدارقطنيعلل9

"9/12.

فيالبرعبدابنقال
1التمهد"9 0 7 /6-1 عنفيهوالصواب":08

أنيجدالروايةلهذهالمتنبعأنإلامرسلأ!.عيينةابنرواهماسعيدبنيحيى

يحيى
أثديىاضطرابأفيهااضطربقد

البيهفيفالالطريق،هذاضعفيوجب

في
ينبعيإ،كمايحفظهلمأنهعلىيدلالاختلاتهذا":(49لاالمعرفقه"

فيعليهواختلمتالأنصاربسعيدبنيحيىورواه":(10)قبلأيضاوقال

ا/الحبير"لأالتلخيصيرحجرابنالحافظوقالكثيرةإ،أوجهمنإسناث@

1 2 نه-والاضطرابفيمععليهاختلف":(1)0
يحىمنيحني:

ط.

بنيزيدمتابعةأما
فقد:سلمةبنلسعيدالقرفيمحمد

1/1الحاكمأخرجها: وفي1/4والبيهقي4،2
ط.لا(له@،المعرفة"

بنيزيدطريقمنالوعيط.ما(6)والعلمية
المغيرةعنالقرش@محمد

به.بردة،أبيابن

أيوبسرسحبىمريمأبيبنسعبدفيهضعيفالمتابعهدابلحالسندأنعلى(1)

.7الايهاكف"وانظر.بمتكلموكلاهماالغافقي،
5روه- 8 .(53يه9



=
@للف@ائدالعلل@لجامعفي

@يالبيهقيقال
الحديثفصار"العلمية:ط.(18)عقبالمعرفتا"

عشىأبيروايةفيالبخاريقالكماصحيحا،بذلك
يعني:أعلم-واللهعنص

القرشيمحمدبنويزيدالجلاع،متابعة
(1)

لحا.

منتخلولار@ب@،هريرةأبيعنأخرىطرقمنالحديثهذاوردوقد

الدارقطني@اسننفيكماضعف
"3 6 ول2)و(18)والعلميةط.37و1-37/

والرسالة،ط.
الحاكممستدرك9

1/1لأ 42.

ابيبنوعليالله،عبدبنجابرحديثمنشواهدالحديثولهذا
اللهوعبدمالك،بنوأن@طالب،

اللهوعبدالصديق،بكروأليعباس،بن
بن

ل@.عمرو

فيحجرابنالحافظعنهنقلهفيماالسكنبنعليأبوقال
النلخبص"

1/1الحبير! 2 1(1):"
ماأصحجابرحديث

الباسه.هذافيروي

3/373أحمدفأخرجه:
وفي

"

2/9له@ا،العللفيالجامع 4(07،)8

(112)خزيمةوابن7(،8لاالجارودوابن3(،يعهماحهابنطريقهومن

1فىحبانوابنبنحقيقي، 1/3والدارقطني4(،2 ط.(70)والعلميةط.4

1/2والبيهقيالرسالة، 53-2 فيوالخطيب5،4
مأ،ا2)والمفترؤيهالصتفق@

8/4لماالكمالداتهذيبفيوالمزي 0 حازم،بنإسحاقطريقمنل@618(1
اللهعبيدعن

به.@اللهعبدبنجابرعنمقسم،بن

وخالفهمالطريق،هذامنحبانوابنخزيمةابنصححهالحديثهذا
فيالملقنابنعنهنقلهفيمافقالمندمهابنفلكفي

3المنير"البدر1 6 1 /1:

ال@هعميدالحديطهذاروى@اوقد
أبيعنوالأعرج،جابر،ع@مقسم،بن

فيالديئتقيالثيخقال"الملقن:ابنوقاليثبشالا،ولاهريرة
"

لأ:الإمام

قولمنأقوىجابر-حديثتقويةفيالسكن-ابنعليأبيقولأنعندي

اللهعبيدأنوذلثمنده،ابن
المئميخين،بينعليهالمتفقفيمذكورمقسمبن

(1)
محسدبربريدالغعارة:سقطتالمحرلقأكتابإصالرعيطبحةلي

عنالقرثي،

.@@البيعنهريرة،بيعى(برول،أليسالمغيرة



التمردالإسنادعللأنياعمنر@مشاومحلل

أحمدوثقهالمدنى،و)سحاق
دا.صالححاتم:ألووقالويحى،

فينيلطبرااوأخرحه:
1لالكبيرداا" 1/3والدارقطني5(،7 ط.4

1والحاكمالرسالة،ط.(6ولاالعلمية 4 3 / 1
أبيصحريج،النطريقمن

جابر.عنالزبير،

فيالملقنابنقال
3المنيراالبدر@ا 63 شرطعلىسند@اوهدا:1/

فإئهالزبير،أبيمنيسمعهلمحريحابنيكونأنيخشىأثهإلاالصحيح

عنحناوقدأبضا،مدل@الزبيروأبومدلح،
في

الحديط!.هذا

فيحجرابنوقال
حس@،لاو)سناثه(1)الحبير@1/221التلخجصل@

التدليس،.منيخشىماإلافيهلي@

لمحتاحاوداتحفة1/9،6"الرايةدانصبنظر:ا
"1/1 مجمعو"3،6

1/2الزوائد" 1 10/2دالأشرا@اوداتحفة5 2 "لحبيراالتلخيصودا)81641(،9

1/1 1 15/6ثاالمهرةإتحاتو@ا)1(،7 1 /8المسندثاأطراتولا9(،1لما6)0

6 1له1 0 ا/لاالغليلإرواءو")084(،@االصحيحةالأحاديثسلسلةوإ0(،3

ومتنه:إسنادهفيو@خنلف@لضبطالخفيفر@وبهبهانفردومما@

اللهعبدروىما
خثيمبنعئمانبن

حفصب@بكرأباأن:(1)
(2)

عمربن

بنأنىأناخبره:
فيهاحهرصلاةبالمدينةمعاويةصفىقال:مالك،

بسمبالقراعة
لا4الرحيمالرحمنالله

التيللسورةبهايقرأولمالقرآن،م

تلكقضىحتىيهويحينيكبرولمالقراءفتلكقضىحتىبعدها

ناثاهسلمفلماالصلاة،
سمعمن

ذلك
يامكالب:كلمنالمهاجرينمن

بسمقرأذلكبعدصلىفلمانسيت؟أنمالصلاةأسرقتمعاوية،
الله

خثيم،)6643(0إيب@الالتضيرححصابنل@ا@@
مصعرآ..والمننة،لالمعحمة

ديعدألدارقطني(2)
وموححهر"بنلكرالاأن"العلمية.ط.

حطأ.



-

@للف@ند@لعلل@لجامعفي

ساجدأ.يهويحينوكترالقرانأمبعدالتيللمتمورةالرحيمالرحمن

فيالافعيأخرجه:
وفيبتحقيقي(205)مسنده

1له@،الأم9 0 8 / 1

2الوفاء2/ط.وفي 45-2 1/3الدارقطنيطريقهومن4،6 1 العلميةط.0

1/2والحاكمالرسالة،ط.(1871)و 2/4والبيهقي3،3 وفي9
المعرفقه،"

7له 3ويلأالحلميةط.(13 عنجريج،ابنطريقمنالوعيط.(08

اللهعبد
به.خثيم،بنعثمانبن

الحاكم:وقاللا،ثقاتكلهمدارواتهالدارقطني:قال
"

شرطعلىصحيح

."@سلم

4البيهقيوأخرجه: 9 / اللهعبدعنجريج،ابنطريقمن2
عثمانبن

بسميقرأفلمقال:أثهإلابص
بهايقرأولمالقرآن،لأمالرحيمالرحالنالله

بعدها.النيللسورة

أنسا.يذكرولمبه،جريج،ابنعن(2618)الرزاقعبدوأخرجه:

اللهعبديهمعلولالحديثهذا
قالفيه@متكلموهوخثيمبنعئمانبن

عنه
)0702(،والمتروكون!لأالضعفاءفيالجوزيابننقلهفيمامعينبنيحيى

2/4لأالميران!فيوالذهبي 5 أخرىوقالبالقويتهليستاحاديثه1:(4442)9

فيالذهجينقلهفيما
4الميزان!9 5 9 / حاتمأبووقالحجتلأ،لقة":(2442)2

فيالذهبينقلهفيما
2/4"الميزان" 6 @الحديثصالحباسبهما":(4442)0

لاأخرى:إوقال
."بهيحتج

واضطرب.بهانفردفإثهفيهقيلماعلىزيالة

والمتن.بالشدفيهاختلففقدفيهاضطرابهأما

عمر.بنحفصبنبكرأبيعنسبقفيمافرواهالشد:فيأما

صورواه
معاويةأنأبيه:عنرفاعة،بنعبيدسنإسماعيلعنىأضة

بسميقرأولمبهمفصلىالمدينةقدم
خفضإذايكبرولمالرحيم،الرحمنالله

فال@

وفيبتحقيقي(206)مسندهفيالثافعي
1له@،الأم9 0 8 /



دالتفراجسنادعللعأنطمنرال@سناو:محلل

-

2الوفاء2/ط.وفي 4،6
5-2/49البيهقيطريقهومن 0

ودي
لهالمحرفقه،"

بنإبرا@أخبرناقال:الوعيط.(3087)والعلميةط.(715)
عنمحمد،

اللهعد
به.أيه،عنرفاعفبنعبيدبنإسماعيلعنخثيمبنعثمانبن

وفيبتحقيقي(207)مسندهفيالثافعيوأخرجه:
1له"،الأم1 0 8 / 1

2الوفاء2/ط.وفي 4،6
2/5البيهقيطريقهومن 0

وفي
لهالمعرفة!،دا

عنسليم،بنيحيىأخبرناقال.الوعيط.ولم@.3(العلميةط.(716)

عنأبيه،عنرفا@علنعبيدبنإسماعيلعنخثيم،بنعنمانبنافهعبد

لأنصار.واوالمهاجرينمعاوية

الثافعي:وقال
الإسنادهذاأحسبيخالمه،لامعناهمثلأومئله9

الأو@هالإسنادمنأحفظ

فلت@ف@صهكذا
بنإبرأهيمروايةبترجح

علىسليمبنويح@ىمحمد،

مكذامثلتأبىالتحديثقواعدولكنيخ@تهنظرهوجهةوهيجريج،ابنرواية

معأ،الاثنبنمنأوثقجريجفابنالمحدثي@،مناهجتستسيغهولاترجيح،

أعلم.واللهالمحفوظة،هيفروايتهمثلهما،ومن

1/3الدارقطنيوأخرجه: 1 منالرسالةط.ا(اويملاالعلميةط.0

اللهعبدحدثناقال:عاش،بنإسماعلطريق
عنختيم،بنعثمانبن

معاوية...أنجده:عنأبيمععنرفاعة،بنعبيدبنإسماعيل

عنخثبم،النعنعياش،بنإسماعيلرواه@.2/50البيهقيقال

فيالهقيقال
قالدر)تماالرعي@(930للا923)والانلى!الننمحركة"

أحثط@سادال!مداوأ@قظالشالنامعي
حنمم،اسصروياهاننينلأنالأول،س

صقالأنهإلاابن-،عنعاش،بنإسماجلرواهوكملك@سماعيل،ص

حريح،اسصهام،سالرزاقعدورواهجد@صأيصعدصلنبه@اعل

العزيز.عدبىالمجيدعدترواهكما

جريحوابن
عد@أقوبا.عيركالرادلديخمابنعنحالموهالنيىأدإلانقةحافظ

خيمالنيكودأدرب@حتل
سمعه

أعلم!واثهالرحهش،س

صسقطالمحيداعبدبل@الرزاقسدةتولهمنتبما
ليوتصح@الحلمية،ط

علد!بل@:الوعي@فيلأعدثا،رقوله.ال@بلسأبل@:سماش!@ةلطبةانف@



-

@لفعالد@@لعللفيالحامع

المدينق@قدممعاويةأنجده:عىأبيه،عنرفاعة،بنعيدبنإسماعيل

حثيمابنيكونأنويحتمل
."أعلمواللهمنهما،سمعه

1/3االرايقادفصبفيالزيلعيوقال عنأيضاخثيمابندا@رواه.54

رواهكذلك،الجدفكرفزادجده،عنأبيه،عنرفاعقيبنعبيدبنإسماعيل

عياسإ.بنإسماعيلعه

الحمصي-وهوعياش-بنإسماعيلفيهاضعيفة،الروايةوهذهقلت:
عهقال

5للاتاريخهفيمجنبنيحى ابنإسماعلكانالدوري:ابرواية(14

الفزاريإسحاقأبووقالالوليد"،بنبقيةصالثامأهلإلىأحبعياس

2بغداث@6/لاتاريخفيالخطيبنقلهفيما 2 1
7/1الغربط.وفي 9 @اكة4

مايدريلارجل
فيالبخاريوقال"،رأسهمنيخرج

دا

ا/الكبير!التاريخ

3 4 1لا6 عنروىلاما:(16
اك

فيالعقيليوقال"،أصحفهوميين
الصعفاء"

حذثإفا"لم@:ا/الكبير"
اللهوعبدوأخطأ@ااضطربالثامأهلغيرعن

بن

مكى.هوخثيمبنعمان

بسمبالقراعةفيهاجهرمرة:فيقولالمتن،فياضطرابهأما
الرحمنالله

فيالافعيعندكمابعدها،التيللسورةبهايقرأولمالقرانلأمالرحيم
بسميقرأولميقول:ومرةبتحقيقي،(205)المسدلما@ا

الرحيم،الرحمنالله
4البيهقيعندكمارفع،وإذاخفضإنايكبرولم 9 يقول:ومرة1-5،0/

بسميقرأفلم
بعدها،التيللسورةيقرأهاولمالقران،لأمالرحيمالرحمنالله

1/3الدارقطنيعندكما بسميقرألميقول:ومرة2/4،9والبيهفي1،0
الله

القرآن.افتتححينالرحيمالرحمى

مماللحديثضبطهعدمعلىيدلوالمننالسندفيالاضطرابوهنا

قالةإفقالالحديث،لهذانقدهفيالزيلعيوأفادأجادوقدضعفميإلىيؤدي

كلهمرواتهوقال:الدارقطني،ورواهمسلم،شرطعلىصحيحالحاكم:
هذامعاويةحديتعلىيختت@الانعياعتمدوتدنقات،

الجهر،إنباتني

قال.الخطيب
ة

ديعليهيحتمدماأجودهو
عنهوالجوابالباب.هذا

من



دالتفرالإسنادعللأنياعمنلال@سناو:علل

اقهعبدعلىمدارهأنلحدها:
عثمانبن

صكاناقدوهوخئيم،ب@

معينابنإلىعديابنأسندفيه،متكلملكتهمسلمرجال
أحاثيثه"قال:أنه

ةالدارقطنيوقالالا،فيهبالقويلي@الحديق،لين@@ةالتساليوقالتوية،عير

المديني:ابنوقاللينوط،ضعيف
الحديث!.منكر@@

معبه،تمردمايقلفلافيه،مختلففهووبالجملة
فياضطربأته

أماالصعف،أسابمنأيضأوهوومتن@إسناور
في

خثيمابندإنإسنادط"

بنإسماعيلعنيرويهوتارةأن@،عنحمص،بنبكرأبيعنيرويهتارة

لجلالةالمعرفقه@كتابفيالبيهقيالأولىرجحوقدأبيه،عنرفاضعبنع@د

حثيمابنورواهالثانية،ترجيحإلىالافعيومالجريج،ابنوهوراويها،

برإسماعيلعنأيضا
حسد

الجدذكرفزادجده،عنأبيه،عنرفاعة،بن

وهيعياش،بنإسماعيلعنهرواهكذلث،
عندهوالأولىالدارقطني،عند

الافعي.عدوالانيةالحاكم،وعند

فيالاضطرا@لاواما
فدأصلى،يقولفتارةدامته

داببسم
الرحمنالله

الرحيم
تقدمكمابعدها،التيللسورةيقرأ@هاولمالقرآن،لأما

الحاكم،عد

الرحيمالرحلناللهيقرأ@ابسمفلميقول:وتارة
دا

بأموقرأالقران،افتتححين

هوكماالكتاب،
يقولوتارةعياس،ب@إسماعيلروايةفيالدارقطنيعند

دابسميقرأ:لمحلم
الرحيمالرحالنالله

كمابعدها،التيللسورةولاالقرآنلأم"

فيالاضطرابهذاومثلجريح،ابنروايةفيالدارقطنيعندهو
السد

ضبطه.لعدممعرلأنهالحديث،ضعفيو@مماوالمتن

معللا،ولاشا@ا،يكونلاأنالثابتالحديثشرطإن@لثاني:و@لوجه

يرويوكيفأن@،عنالاثباتالثقاترواهلمامخالففإنهمعلل،شاذوهذا

بالنبيئعنرواهلمامخالفوهوبه،محتجأهذامحاويةحديثملأن@

وعن
عنيعرفولم3!،الراشديئخلفائه

أحد
المعروفينأن@أصحابمى

مقيمأكانأنسأأنهدأمعاويةحديثيردومماذلك،مثلعنهنقلأتهبصحبته

محه،كانأنسأأنعلماه-أحذ-يدكرلمالمديةقدملماومعاويةبالبصرة،

أعلم.واللهمعصيكنلمأنهالظاهربل



-

@للفعاثد@لعللفي@لجامع

بها،الجهرتركوحديثاقديماالمدينةأهلمذهبأن@لثالث:@لوجه

عنيحفظولاأصلأ،قراعتهايرىلامنومنهم
أحد

سنادب@المدينةأهلمن

صحيح
أئه

آخرهميتوارئهعملهموهذامحمل،ولهيسير،شيءإلابهايجهر
باطل.هذاشبههم؟!هومامعاويةعلىينكرونفكيفأولهمص

لكاننقلوه،كمابالبسملة،الجهرإلىرجعلومعاويةأن@لرابع:@لوجه

فلكينقلولمصحو@الذينالثامأهلعندأمرهمنمعروفاهذا
بلعنهم،

بها.الجهرتركمذهبهمكانوعلماؤهمخلفاؤهمكلهمالاميون

فيهابلصحيح،صريحفيهالي@ىكلهاالأحا@يطفهذهوبالجملة،

منشي.فيمخرجةوليستصحيحةتكونوكبفأحدهما،عدمأوعدمهما،

الكذابون،روايتهاوفيالصئهورة؟السننولاالمسانيد،ولاالصحيح،

"والمجاهل...والضحفاعط

2/3المهرظإتحافو"1/43،5الراجمهالنصبانظر: 9 5(9751).

روىما:(1)ونسبيامطلقأتفرداويعد@لتفرد،فيهحصلومما@

محمدعنالدراصردي،
اللهعبدبن

عنالزناد،أبيعنالحسن،بن

سجد@ذا"الله-ظ:رسولقالقال:ل@ه،هريرةأبيعنالأسرج،

ركبتبمما.قبليدبهولبضغالبعير،يبرككمايبركنلا@حدكم

فيوالبخارقي2/13،8أحمدةأخرجه
9

4(،81)1/141الكبير"التاريخ

لثساواأ،@.)وداوأبو@
2/702ئي

وفي
لعلميةاط.(67لطلهلكبرى@،ا1

فيوالطحاوئالرسالة،.@لملأ(2)و
"

1/2لآثار"امحانيفرح 5 4
وفي

ط.

4ويه(4771)الحلمية وفي(71
"

تحفةوفيإ(182)لهلآنار!،امنكلشرح

1/3والدارقطنئ)007(،لأخيارلاا 4 ط.(1305)و(1304)والعلميةط.4

كمافوائدهفيوتمامالرصالة،
في

"

البسامالروض
فيحزموابن)533(،"

محمدأدباعلىوالنميبصتفردالدرا@رثيدلاعتبار(العطلئ(1)
اللهعبدبن

بن

داودألىبنبكرالرنصوقدسدفي،وهربصتفردالزيهةبالمىالمعرر@الحسن

ال@ةبهدهالمديةأهلتفردعلى



التفردابسنادعللأنواعمنر@الناوةملل
-

2/9لبيهقىوارو/4المحلى!" و9
فيوالحارميئ)346(،لبغوئوا00،1

1الاعتبار":" 2 فيالجوزيوابنحزم،ابنط.(86)والوعيط.1
التحقيق"

لاسناد.ابهداالدراور@يئ،عنطرقمن(522)الخلافههأحاديثفي

العلمأهلبعضفمبوقدالفقهاء،لبنمتداولمشهررالحديثهذا

تفرددقدمنده:علةأماومتنا،سندأمعلولالحديثهذاأنإلاتقويته،إلى

أبيسننمختصرفيالمخذريعنهنقلهفيماالدارقطنيئقالالدراوردي،به
عنالدراور@يئبهتفرد9ل@08(:ثاود"

محمد
اللهعبدبن

العلوي،الحسنبن

ىورفقدنظر،الدارقطنيئقالهوفيما@قائلأ:المنذرفيفنعقبهالزناد!،أبيعن

اللهعبدنحوه
عننافع،بن

محمد
اللهعبدبن

داود،أبووأخرجه:حسن.بن

السجستايئ:داودأبيبنبكرأبووقالحديئأ،منوالئسافيوالترمذئ،

والاخرأحدهما،هذاإسنادانفيهاولهمالمدينقعأهلبهاتفزدستةالوهذه

ه.لمجالثبيئعنعمر،ابنعننافع،عنالله،عبيدعن

اللهعبدلأنالدارقطني،قولالقولتلت:
الدراصرديخالفنالعبن

والشائيئ6(،2لاوالنرمذفيلمه(،)اأبو@اودروايتهأخرجفقديتابعه،ولم

وفي2/702
الرسالة،.@هلأ()اوالعلمبةط.(677)لهالكبرى!،"

1والبيهقيئ 0 0 / اللهعبدعنسعبد،بنقيةطريقمن2
عننافع،بن

بنمحمد

اللهعبد
قالقال:هريرفأبيعنالأعرج،عنالزنا@أبيعنالحسن،بن

@لبعير".يبرككمافيبركصلاتهنيلحدكمبعتمد9:@اللهرسوذ

فبلبديهالرليضععبارة:أنسيجدالروايتبنلمضمونوالمنفحصفلت:

اللهعبدالدراورفيبهاخالفرتجيه
بهامنفزثأالدراصرثيويكوننافع،بن

الغليلإروا.فيإلألبانيئافبوقد
إسحاقألووتلميذه(357)2/77"

الحوينيئ
(1)

باسدي@،تفردهيضرفلامسلمرجالمنثقةالدراورثيأنإلى

فيالعلمأهلتكلموقدصدوقالدراصرفيفإندليل،بلاادعاءوهذا

الخاصةطويتهفي(1)
شصحيح

د@المسماةالحديثمنا
ب

لالركتا.الروكعىالصحة

.(4119)@اتقرب(2)



-

يالفعائدالعللفي@لجامع

5لماالكمال@اتهذبفيالمزئنقلفقدضبطه، 2 8 / أحمدعن(40هلط4
بن

حدثو)نابالطلبمعروفاداكانقال:أنهحنبل
@ؤاصحيح،فهوكتابهمن

حدث
طهمانابنونقلفيخطئإ،كتبهممنيقرأوكانوهم،الناسكتبمن

معينبنيحيىعن(28لا
منأئبتفهوكتابهمنروىإذا@افيه.قالاثه

"فيه.قولهزرعةأبيعنونقلحفظهإ
سيئ

حدثفربماالحفظ
حفظهمن

سعدابنوقال"،بالقويدالي@فيه:قولهالنسائيئعنونقلدا،فيخطئالشيء

5/4"الطبقاتفيإ فيحبانابنهوذ@@ا،يغلطالحديث،كتيرداوكان:92
1ثقاته 1 6 @يه:وقال7/

يخطئ،.وكان"

عندالضبطعنصراختلالعلىصربحدليلهذهالعلماهلفأقوال

الثقةمنزلةأعطوهمسوغلأيأثويفلاالدراورفي،

اقسام:ثلاثةإلىينقسمالدرايرديحديثأفىيتينتقدمبما
حتثإفاا-

صحيح.فهوكتابهمن

حتثإفا-2
يخطة.غيرهكتبمن

حدثإفا-3
ال@هعبيدعن

اللهعدعنالأحيانمنكثيرفيفهوعمربن

ذلك.بيانوسيأتيالمصغر،اللهعبيدعنولي@المكبر

لموأثهكتصيخرمنالدراورديبهحذثالحديثهذاأنيؤكدومما

5الكمال!كنبب@حاسيةسبنا@ة 2 9 / ك@..58)4

ماينحونالمحققينمنكثيرأوحدتأليوهيمهمةمسألةأناح@أنأح@وهنا

@نيقولوا:خىما،لراومملمأوالبخرييخرحأدلماوتلميده،الألاليلحاه
لهأخرحأرالمحاريلهأحرحالراويهحا

فيلهاحرجامنبينيفرفودولامسلم،
نقة؟ملمأوالخلىفيلهأخرحمنكللهلوالراهدالمتابعاتأو@يالأصول،

لالمايه-تكلمراومنلكملا،الحوابسيكودبالتاكيد
وقدعدالته-فييقدح

لا@الذيالتبحاد،لهأحرج
أحادبتهمنينتقانلإته@االتقة،مصافبلىسهميرتقي

القولقطععلىنتحاسرلافقطعاحالههداكادفمىقالحق@لهولحرحادأشقاء،
صمايوص@3روايئتنرو)تمابنقف

أنعلىمناسب@هو
مالراوالشيخينتحريح

مما@هذأ
حالهلنايتينلمحتى@إنسصالطنيحس

نة،محتلأوكمجروح
أعلموافهصء،حمطهمثيصأحاثيتمنينتقبادرسلمأالبحاري



دالتمرابسنادعللأنواعمنر@الشاو.محلل

شدورواهركبتيم@تبليديهلوليضعوقال:تفدم،كمارواهأثهيضبطه،

2/1البيهقيئ 0 0

@روايته:فيوجاء

بينوالفرقركبتيمداعلىيديه@رليضع

كادفمانركبتيه،علىقال:لأكذاعقبه:البيهقيئقالجلي،واضحالروايتين

انهعلىدفيكانمحفوظأ
السجود".إلىالإهواءعندركتيهعلىيديهيضع

ماوكل
المتن.علةوأماالسند،حالبيانهوفإنماتقدم

يبرككمايبركفلاسجد@حدكمدا@ذاالدراورلي:روايةأنتقدمفكما

اللهعبدوروايةركبتيه@اقبليديهوليضع@لبعير،
نافع:بن

فييعمد@حدكم@@

الأولىففيالتعارض،الروايتينشاقوظاهر@لبعيردايبرككمافيبرك@لاته

يوحيفظاهرهاالأخرىالروايةوأماقبلهما،يدي@يضعبلالركبتين،تقدميمنع

يضعإتماوالبعير@لبعير"يبرككما@النيبركقال:الركتي@،قبلاليدينوضعبمنع

سينهماالجمعيمكنلاالروايتينهاتينفإنظاهرهووكماركبتيه،ئميديه

اضطرابأ.المتنهذالتزيدركبتيمهعلىيديهدوليضعنالئة:رواية@وجا@

فيالعلمأهلتكلموقد
:(26لاعقبالترمذئفقالالحديث،هذا

منإلاالزنادأليحديثمننعرفهلاغريبحدياهريرةأبيحديث9
هذا

فيالمنذرابنوقال@،الوجه
3/1لماالأوسط" 6 عمزوقد":(4321)عقب7

منسوخالركبتينقبلاليدي@وضعأنأصحابنابعض
@يالعربيابنوقاللأ،

داالفتاوىدامجموعفيتيميةابنوقالا،داضعيفها:2/61لمالأحوذياعارضةإ

22/2 مشوخإنهةدرقيل:62
سننعلى@اتهذيبحاشيتهفيالقيمابنوقاللما،

2داود!أبي 9 3 والجملبروكه،فيبالجملالثبهعننهىالنبي-كي@إن":1/

بالحيواناتالث@عن@لنهيهموافقوهذاركبتيه.قبلبيدي@يبداإتمابرك@ؤا

الثعل@،كالتماتوالتفاتالنقر،فيبالغرابالئبهعنفنهىالصلاة،في

السلامفيالأيدي@رفعالكلب،كإقعاءاقعاءدالسبع،كافتراش@وافتراش

البيرإكبروكوبروكالخيلكأفناب
(1

مجموعمنالمعىهناالميمالنساق(1)
ليوالطرالأحالمحيث،منعدد

@دلك

للوع

الصلاة.صثهدابالمرام!



-

@لفعائد@@لعللفيالجامعى

1/2المعاثلأ@ارادفيتحلن@وقال 16-2 اعلم-والله:19
قد

يديهوضعإذافإنهآخر@بخالفأولهفإنالرواة،بعضمنوهمفيهوقع

علمولماأولأ،يدي@يفعإتماالبعيرفإنالبعير،يبرككمابرك@قدركتيهقل

@افهو!رجليه،فيلايدي@فيالبعيرركبتافالوا:ذلك،القولهذاأصحاب

عهالمنهيهوفهذاأولاركبتيهوضعبرك
لوجوه:كاسدوهو

فائهبركإفاالبعيرأنلحدها:
فإذاقاثمتين،رجلاهوتبقىأولايديهيضع

نهىالذيهووهذاالأرض،علىيداهوتبقىأولابرجليهينهضفإتهنهض

ماأولوكانخلاله.وفعل@تعنه
يقع

منهاالأقربالأرضعلىمنه

ماوأولفالأقرب
ركتيهيضعوكانفالأعلى.الأعلىمنهاالأرضعنيرتفع

عكسوهذاركبتيهئميدي@ثتمأولارأسهردعرفع،@)ذاجبهتهثمبدي@ثمأولا

@اود@ا.أبيداسننعلىحاشيتهفيكلامهنحووذكرالعير...فعل

اهليعرتولايعقللاكلاميديه،فيالبعيرركبتاقولهم:أن@لئاني:
الركبةاسميديهفياللتينعلىأطلقد)نالزجلش،ديالركبةو)ئمااللغة،

التغليبسبيلفعلى

أولو)نالبعيز،يبرككمافليبركلقال:قالو@كماكانلوأنه@لئالث:
ما

وعلمالبعير،بروكتأملم@أنالمسألةوسريداه،البعيرمنالأرضيمس
هوخجربنوائلحديثأنعلمالسعير،كبروكلروكعننهى@تالنبيآن

انقلبمماذكرناكماهريرةأبيحديثأنلييمعوكادأعلم،واللهالصواب،

يد@ه.قبلركبتيه@اوليصعولعله:وأصئه،متئهالرواةبعضعلى

محطالسرحفيلقطأنإلا
1ولعق@الائار!لي هذاتومالفمال:(47

نتميديصعلىيركبتساوال@حيزالبحيز،يرككمايبردلاقال:لأنهصال،الكلام
أنمامافأمرهركتيه،قليديهيصعولكنقال

يصنع
ما

فيولهاهالبحير،يصنع
فلكفيعل@همالحجةمنفكانالبعير،بفعل@ايفعلأنالكلامآول

مذاتتيتلحي

ماترفيوكدلكيديم@فيركاهالعيرأنمسالإحالةو@ميوتصحيحهالكلام

يبرككمارحليهفياللتيىركتيهعلىيبركلا@مال:كذلك،ليواوبو@ثمالبهاتم،
ديهمالي@اللتينيدي@ولأديصع(يبدأيولكنيددياللتينركتيهعلىالحير
البحيرا.يفحلمابخلاففلكفييفعلمافيكونركبتيمىيضعئمد،رقي



دالتفرابسنادعللىأنواعمنر@النافى:محلل

ديحجرالنوقال
"

2/37"الباريفتح هريرة:اليحديثنكرهعفب6

المرامالبلوغفيوقال@،ضعي@إسنادهولكن"
":(310)عقب"

منأقوىوهو

أخرحهيديه.قبلركبتيهوضعسجدإفاالله-لجفهرسولرأيتةواثلحديث

شاهدأللأولفمانالأربعف
حزيمفابنصححهعمر@هابنحديتمن

السلامسبلفيإالصعانيتعقبهوقدموقوفأ"،معلقاالبخار@ونكره
عفب"

معارضلهيقوىشاهداهريرةآبيلحديتإنالمصن@:وقول9فقال:(293)

قدمناه،.قدشاهدأأيضاوائللحديثفإن

مخالفيهم،منوآتقنأكتراليدينقبلالركتنبوضعقالواوالذينتلت:
فيالمنذرابنقالفقد

3/1الاوسط!دا 6 ":(4311)عقب6
يعني:قال-وبه

والافعيئ،الثوري،وسفيانيسار،بنومسلمالنخعى،الركبتين-بوضع

طاسفة:وقال@الرأي،وأصحابوإسحاق،حثبل،بنوأححد
إلىيدي@يضع

أثوكتالأ@زاعئ:وقالمالك،قالكذلدركبنه،قبلسجدإذاالأرض

1/1"السنندامعالمفيالخطابيوقال"،ركبهمقبلأيديهميضعونالناس 7 9

-1 قبلالركبتينوضعإلىالعلماءأكترفذههذا:فيالناسواختلف":80

وقالدا،العينرأيوفيالشكلفيوأحسنبالمصلي،أرفقوهذااليديت،

فيالطحاوي
"

عليهاتفقماحكمكيففنظرنا9:(1489)عقبالمعانيأشرح

إفاالرجلفرأياالاثار-يعنيمنها-فيهاختلفواماحكمكيفبهليعلممنها

بوضعيبدأسجد
@رأيناهبعدهصا،رأسهثميدا@و)ماركبتاه،إماهدينأحد

يثيئمالوضع،فيمؤخراالرفعفيمقدمأالرأسفكانبرأسهبدأرفعإفا

علىالظرفكانجميعأ،منهماتفاقوهذاركتيهثميديهبرفعرأسهرفعبعد

الرفعفيمقدماكادلماالوضعفيمؤخراكانإذاالرأسحكموصفنا@يما

تكولاأنالرفعفيالركبتينعلىمقدمتينكانتالحاكذلكاليدانيكونأن

وبهالنظر،هوفهداواثل،روىمابذلصفثبتالوضع،فيعنهمامؤخرتين

رحمهمومحمديوسف،وأبيحيفة،آبيقولوهونأخذ،
@ا.تعالى..الله

وبيهمافعبن،اللهوعبدالدراورثيبينيدورهريرةأبيحديتقلت:

لنمحمدسماع@يتكلموقدللعيان،ظاهرهوماالاختلافمن
لناللهعد



يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

فيالبخارئقالالرناىأبيمنالحسن
"

1/1الكبير"التاريخ 4 :(4اله1

فضلاءآحدفتعفبهلا؟!أمالزلادأبيمنسمعآثويولاعليه،يتابعولا"

فيفقالالحويني-إسحاقأبابهوأقصدالعصر-
"

فيلي@"الصحبق@:نهي

منخلافهعلىوالجمهورمعروفالبخارفيوشرطبتة،شيءذلك
الاكتفاء

فيالتركمانيابنوقالالتدليس،منأمنإفابالمعاصرة
النقيإالجوهر"

(1)

فيبصريحلي@حديئه،علىيتابعلاالبخاري:وقولالتسالئ،وثقهعنه:

بالنفسيلقبكانهذاومحمدانتهى.النساثيتوثيقيعارضفلاالجرح،

المباركفوريقالالاتصال،علىعنعنتهفتحملالتدليى،منبراءوهوالزكيقا

2/1"الأحونيداتحفةفي فلض@عليه،يتابعلاالبخارفي:قولوأما:35

شاهدولحديثهنقفثهف@بمضر
مثلإلىالوكانيوسبقهعمر،ابنحديثمن

الأشبالأبوالمحدثالئيئلذلثوانتصركل@2،/2الأوطار@ادانيلفي@لك

1المحلى"على@اتعليقهفيشاكرمحمدأحمد 2 4 /4-1 3 ساقأنبعدففال0

اللهعبدبنومحمدصحيحإيسادوهذاهريرة:أبيحديث
النفسالحسنبن

منسمعيدريلابأنهالحدبالبخاريأعلوقدئقة،وهوالزكية
محمد

بن

عليهيتابعهلممعروتالبخاريوشرطعلقيليستوهذهلا؟أوالزنادأبي

علىغلبأيصاومحمدبالمدينة@سنة.31ماتالزنادوأبوأحد،

4سنةقتلئمالمدينة، ا@5
وعمره

5 طويلأأالزنادأباأدركفقدسنة،3

كلاصه.انتهى

الاعتراضاتوهذهجمكلثد،البخاريعلىالثيخاعترضهكذاقلت:

قالللصحيح،اشترطوهمماالأئمة،عيهكانبماقورنتماإفابسيءليست

فيالخطيب
2:"الكفاية" قولأنعلىمجمعونبالحديثالعلمداوأهل:91

فلان(عن)فلان،حدثنا:المحدث
الذيشيخهكانإذابهمعمولصحيح

وسمعولقيهعنهحدثالذيأدركقدأنهيعرفذكره
هذايكنولممنه،

المحدث
"يدلسممن

ول:ا/التمهيد"فيإالبرعبدابنوقالانتهى،

2/1لبيهقيالكرعهالسن@سحاشةال@طوعيا( 0



التفرداجسنادعدلأنواعمنل@شاكمحلل

خلاتلاالمعنعنالإسنادقبولعلىالحديث-أهلأي:أجمحوا-"
فيبينهم

وهي:ثلاثةشروطاجمعبناذلد
سعضهمولقاءأحوالهم،فيالمحدثينعدالة

مالكقولوهوالتدلي@..منبراءيكونواوأدومئاهدة،مجالسةبعضا

فيالنوويوقاللأ،العلمأهلوعامة
"

مسلمصحيحثرح
"33 / 9ة1

منومنهم

وأبيوالبخاري،المدينب،بنعليمدهبوهووحدهاللقاءثبوتشرط

انالصيرفيبكر
1/1فيأيضاوقالالصحبح،،وهووالمحققين،فعي، 24:

إليهصارالذيهذاوقالوا:المحققون،أنكرهقدمسلم،إليهصارالذيوهذا

دنعليالمن:هذاأئحةعليهالذيالصحيحالمختارموروروالذيضعيص،

لمذهباهذاليعو@آيضأ:وقالدا،وغيرهما...لبخاريوالمديي،ا

المعنعنأنوموافقوهما:والبخاري،المديني،ابنإليهذهبالذ@المختار

بمدل@ليىممنالظاهرلأنثالاتصالعلىحملإتماالتلاقي،ئبوتعند

."عليهيدلالاستقراءثمالماع،علىإلاذلثيطلقلائها

فيالحافظوقال
"

التفصيلحيتمنوأما:14@ا:الساريهد@

وعدمالرجالواتقانلاتصالاعلىالصحيحالحدي@مدارأنقررنافقد

.@اتصالا...وأشدرجالأأتقنالبخاريكتابانيظهرالتأملوعندالعلل،

الإحماعالخطيبنقلوقدصحيحه،فيالبخارفيثرطهوهذاقلت:

جمعالذيالخبرقبولعلى
الحوينيدفعالذيماأدريفلاالثروط،تلك

هذاقولهمإنثمشرطه،علىيتابعلمالبخارقيبانالقولإلىوشاكرا
مصدوم

يسمعولمفلانالقيفلانأبأنملبثةالحديطففهذهأخرى:جهةمن
منص

يسمعولمفلانارأىفلانأأنأو
إسحاقأبواليخاعترضهكذامنه،

التركماني،ابنبكلاممستدلينالبخاريالإمامعلىشاكرأحمدوالبئ

التركماليابنوخالمهما،حديثاالبخاريصححلوترىفياوالمباركفور@،

منفبقولوغيره
القبولفيالسققصبلهالبحاريقولأنشكلاناخد؟

منإلىالتفاتدون
يتبينلملوخىالكلاموهذاخالفه.

البخاريمعتمدلنا

العحالةوطرلاللقاءانترطرا@مالحلم(أهلدعصعننقلهعقب@لكقال(1)



-

@يد@لف@@لعللفي@لجامع

البخلىيتبعناف@ذابه،يحكمومايقولبماأعرفلأتهثللحديثتصحيحهفي

النقادلأنةتضعيفهفينتبعهفكذلكللحديطتصحيحهفي
عندهم

بمعرفةملكة

كلفيالمنتهىداليهمالفنهذافرسانوهمسقيمها،منالأسانيدصحيح

عندوجاهةالنركمانيابنلاعراضكان@ؤانوائبه.
اعتراضهفمانبعضهم،

ينصلمأحدأنف@محمد،تدلي@عنوأماالكبار،خالفإفاشكفيكهواء

منهالصريحةالسماعصيغةاستحضارمطلبولكنمدل@،محمداأنعلى
حتى

شرطسطوعتعلمومنهوشيخه،الراويليىالخفيالإرسالاحتمالعندناينتفي

بالسماعالتصريحشرطحينماالبخاريأنوفلكمخالفه،شر@علىالبخاري
للراويكانإفايعني:المرويات،عمومعلىالئرطهذاكانواحدفلمرةولو

أنشرطحديث(100)شيخهعن
وأماواحدة،مرةالمائةمنبالسماعيصرح

جملةمنسيكونفهذاحديثان،أوواحدحديثشيخهعنللراويكانإذا

منليىالراويكانفإذاغيرها.فييحتاطلامافيهايحتاطالنيالغرائب

لهو)نماالمكئرين،
الباب،فياستهربماحديثهعوضقليلسي:الحديثمن

انفردإفاوأضرابهموالئوريوشعبةكالزهريالمكثرينعلىينطبقلاوهذا

أعلم.واللهمثلبة،لالهمنقبةالانفرادفلككانمابحديثأحدهم

نقلهماوأما
فيالتركمانيابنعن

"

النقيالجوهر
"2/1 0 0

تقدموقد
جرحالبخارفيإنقال:ومنفنقول:عهفنجيب

الناقد:قولوهلمحمدأ؟

بهذاالراويبتفزدإشحارأتهأمالتجريحفينصايعدكذا(علىيتاجلم)فلان

هذاهريرقماأبيعنالأعرج،عنالزنا@)أبوةالإسنادهذاإنثمالإسناد.

ينفردبذنفعلامالإبل،أكبادإليهاضربتصحتإنالتيالذهيةالأساليدأحد
انقطاع،شبهةالحديثوفيآخر،راوعنهوينفردعليه،يتابعولمراو،به

هذاإنثمعلاله؟ب@ريبةالقلبفييثيرألاكلهفهذامتنصفياختلافوفيه

الأمةسلفتالوقدالغرابة،صفةاكتسبقدمناهاالتيوبالحالةالحديث

برواية(541)تاريخهفيمعينبنيحيىقالفقدالغرائب،عنبالابتعاد

فيالخطيبونقلالغرالبا،أكذبما"الدوري:
1الكفايته:" 7 2

أحمدعن

ونقلعليها"،يحتمدولابها،يعمللاالتيالغرائب،الحديثدشرةقالنها



التفرداجسنادعدلأنواعمنلل@سنا،:محلل
-

الفقهأقلماالغرائصعلىوأقبلراالحديث،التركراقال:أئهأيضاعنه

اتبعالصقوله:القاضيإلراهيمبنيعقوبيوسفأبيعنونقل@،فيهم!

1وفي:كذب!الحديثغريب 73
شعبةعنيذكرمهديبنالرحمنعبدص

له:قبل
9قال:حديه؟يتركالذيمن

لاماالمعروفينعنروىإذاالذي

حديخ@هظرحفأكئر.المعروفونيعرفه

.(13866)9/106لأشراشااتحفة"ةوانظر

رويوقد
الوجه.مذايخرمنالحديثهذا

فيكماالعبدابنبروايةداودأبوفأخرجه:
5/4الأشراف!تحفة" 9 6

فيالمنذروابنبتحقيقي،(627)خزيمةوابنمأ،.30)
)0341(،"لأوسطا9

فيوالطحاوي
"

1/2المعاني!شرح 5 1يلاالعلميةط.وفي4 4،)7

1/3والدارقطنبئ 4 1/2والحاكمالرسالة،ط.(1303)والعلميةط.3 2،6

2/1البيهقيئطريقهومن 0
فيوالحازميئ0،

1الاعتبارأ" 2 عيالوط.0

اللهعبيدعنالدرا@ر@ي،طريقمنحزمابنط.(85)و
وهوعمر-بن

كانوقال:ركبتيصقبليدي@يضعكانأئهعمر:ابنعننافع،عنالعمري-

فلك.يفعل@اللهرسرذ

عنالعزيز،عبدمفاريدفييعدحديثطصذاعقبه:الحازميقال

تصحيحإلىالعلمأهلبعضذهب
اعتمالأالحديثهذا

علىمنهم

الحاكم:فقالإسناثصظاهر
وقاليخرحامه،ولممسلمشرطعلىحديثهذا"

فيالقلبفأما"أيضا:
فلكفيلرواياتأميل،عمرابرحديثإلىفإتههذا

فيالألانىوقال"؟والتابعينالصحابةعنكثيرة
(537)2/77"الغلبلإرواء"

قالا!.كماوهوالدهبيووافقه"مه:الأولالشطرالحاكمكلامنقلهعقب

ماوكلقلت:
بثلاثمعلرلفالحديثبصحيح،لب@تصحيحمنتقدم

نفدملا(
الاسنم@المداسفمراتلا



يالف@اند@لعللفي@لجامع

الدراورثي.بهتفردالحازميكلامفيتقدمكماأتهالأولى:

تقدمفكماوالوقف،الرفعبينالتعارضالئانية:
مرفوعأ.رواهأته

2/1لبيهقياوأخرجه: 0 0

الروايةوهذهموقوفأ.ثهبإسناوردفيالدراعن

1/2البخاريعلقهاأبضأ 0 عمرابنكاننافع:قالوقال.(803)قبيل2

ركشيه.قبليدي@يضع

ماةالجزمبصيغةالروايةهذهعتقفطهالبخارفيأنوالملاحظتلت:

المنذرابنوقالمطرد-غيرأغلبىأمروهوعنده-الموقوفصحةعلىيدل

في
1"الأوسط9 6 6 قيل:عمر،ابنحديثفيتكئملاوقد:(4321)قبيل3/

الروايةعنالبيهقيوقالموقوفهد،عمرابنحديطمنيصحالذيإن

2/1المرفوعة وهمأ@.إلااراهوما":00

اللهعبيدعنالدراوردفيمروياتمنفكثيرالثالثة:الحلةوأما
عمربن

اللهعبدأخيهعنهيإنما
فيالمزينقلهفيماأحمدقالعمر،بن

تهذيب@

5الكمال، 2 8 / حدثما@@ه.4(:له4
ال@هعبيدعن

عنفهوعمر،بن

اللهعبد
اللهعبدحديثقلب@اوربماأيضأ:عنهونقلعمر"،بن

يرويهعمربن

اللهعببدعن
عنوحديثهبأس،بهداليسقال:أنهالنسائيوعنعمر"،بن

اللهعبيد
الثالثالقسموهذامنكر"،عمربن

الدراصرديحديثأقساممن

إليه.الإشارةسسقتالذي

قدمناهماعلىواعتمادأ
لهذاالصحيحالإسنادفإنالعلمأهلاقوالمن

اللهعبدعنالدراورثي،هو.الطريق
ابنعننافع،عنالعمري،عمربن

اللهعبدلضحفضحيف،الإسنادوهذا@عليهموقوفأعمر-
وقدعمر،ب@

مرارأ.ترجمتهتقدمت

كادأنهعمرابنعنرويوقد
يدي@.قبلركتيهيصع

عننافع،عنليلى،أبيابنطريقمن(2717)شيبةأبياب@ةأحرجهفقد

ركبيه.قبلرفعإفايدي@فغوءيدي@،قبلسجد@اركبتيه!يضغكانئهاعمر.ابن

محمدلضعفصعيف،الإسنادوهذا
نقلفقدليلى،أبيبنالرحمنعبدبن



دالتفرالإسنادعدلأنياعمنر@الناوعلل

-

7/14"والتعديلالجرحفيإحاتمأبيابن معينبنيحىعن(1739)3
فيه:قالأثه

أحمدعنونقللأ،بذاك
شئكان"فبه:قالأئهحنبلبن

مضطربالحف@

مشإليناأ@ليلىأبيابنفقهوكادالحديت،
وقال"،اصطرابفيهيثه@يته،حط

فيالشالي
الحدشالا.فيبالقوياللي@:(525)والمتروكون،الضعفاء"

خزيمةالنفقالعمر،ابنحديطإعلالإلىالعلمأهلبعضذهبوقد

قلاليدينبوضعبدث@فيينى-التىعنرويخبرذكرلاباب:(627)قبيل

منسوخ،السجود-إلىإهوائهعندالركبتين
غلط

لممنبعضبهالاحتججفي

أتهالعلمأهلمنيفهم
علىاليدينبوضعوالبدءالخبراستعمالفرأىمسوخ،

@الركبتينقبلالأرض

عمر.ابنحديطأخرجثم

5/4الأشرا@الاتحفةوانظر: 9 مأ..30)5

فقدالسالف،حدننانقيضهوالذيححرلنوائلحديثأما
منروي

طرق.أربعة

@عأ،2)ماجهوابنلمأ،3لهداودوأبو)0231(،الدارمىاخرجه:قد

2/0لنسانىوا6(،2لهلترمذئوا و72
2 3 وفي4

(676)لهالكبرى@،9

(626)خزيمةوابنالرسالة،ط.(744)و(680)والعلميةط.(074)و

فيالمنذروابنبتحقيقي،
3/1"لأوسطا@@ 6 فيوالطحاوي)9241(،5

@@

شرح

المعاني
"1/2 5 5

والطراني)2191(،جانوابن)1841(،العلميةط.وفي

ير
1/3والدارقطيئ)79(،الكبير@22/" 4 ط.(1307)والعلميةط.4

فيلخطبوا2/9،8لبيهقيئوالرسالة،ا
لموضحا@ا

2/5@ا فيلحازميوا0،1
2الاعتبار":" هارون،لنبزيدطريقمنحزمابنولامأط.الوعياط.2

ب@وائلعنابيه،عنكليب،بنعاصمعنالنخعيئ،اللهعبدبنشريكعن

سجدإفابدب@فلركبتبهبضغكانكيه@اللهرسولأنحجر:

الحدبث.هذافيالعلمأهلأحكاماختلفتوتد

قالحديته:فيعليبنالحسنوزاد@:(2)ملأعقبالترمدئفقال

حزيمة.ابىروايةلمط(1)



-

@للف@ليد@لعللفي@لجامع

الحديف،هذاإلاكليببنعاصمعنسريكيروولمهارون:بنيزيد

لعرفلاغريبحسنحديثلاهذات(268)عق@أيضأالترمذي-وقال

يضعأنيرونالعلم،أهلأكثرعندعليهوالحملشريك،غيررواهأحدا

فيالحازفيوقال"،ركبتيهقبليديهرفعنهضو)فايديه،قيركبتيهالرجل
1الاعتبارإ:@ا أبيشرطعلىحسنحديتهذا@@:23

(1)

عبسىوابيلمحاو@

بنيزيدحديثمنكتبهمفيأخرجوهالنسائيئالرحمنعبدوأبيالترمذفي،

محمدعنيحيى،بنهمامورواهشريك.عنهارون،
بن

ححادة،
عن

"الثبيعنأبيه،عنوائل،بنالجبارعبد
(2

فيالعربيابنوقال
":2/61"لأحوذيالاعارضة

2/2السائيوقال"،عريبحديط 3 5

وفي
هذايقللألم:(3)العلميةط.(740)لهالكبرى"،"

بنيزيدغيرشريكعن

1/3الدارقطنيئونقللما،أعلمتعالىواللههارون، 4 5
أنه@اودأليابنعن

"قال:

عنبه،يحدثولمشريكعنيزيد،بهتفزديدي@،قبلركتيهووضع

أعلمإ،واللهبه،يتفردفيمابالقويلي@وسريكضريك،يخركليببنعاصم
فيالملقنابنونقل

3/6المنير"البدر" 5 6
لاو@قال:أثهالدارقطنيئعن

9الس@هقئوقالشريكإ،غيرعاصمعنبهيحدث 9 فييعدحديث@ذا@:2/
ذكرههكذامرسلا،الوجههذامنهمامتابعهو)نماالقاضي،شريكأفراد

منوغيرهالبخارئ
رحمهمالمتقدمبنالحفاظ

ابنالحافظونقلتعالى"،الله

فيحجر
1/1الحبير،التلخيص" مندروايةقال:أتهالحازفيعن(379)76

فيالملقنابنعهنفلهفيماالسكنأبنوقالأصها،أرسل
/3المنير"البدر@@

6 دا.@يهمختلفإثهدا:57

مماقلت:
ان:أصيفهمتقدم

قسماأنالأول:
بنيزيدبتفردالحديثهذاأعلواالعلمأهلمن

فيشأنهوعلوهارونبنيزيدلجلالةةعلةليستوهذهشريكعنهارون،

(1)
ااسالمطوع.اودي

تحري@.ومو

عدكلامهلقيةسيأتي(2)
همام.طريقتحربح

يروهوالرسالة،طبعةيرمرجودغيرالصمدا(3)
@اتوطعةالأشراش@،القحة



دالتفرالإسشادعللأنواعمنناو:@ال@محلل!

فييقدحلالأوهداالنسائيئ:كلامعلىمعقباالملقنابنقالالفن،هذا

هذا@اوحفظهيزيدلجلالةتصحيحص
بنيزيدفإنأخرى،جهةومنجهةمن

حبانابنشريك-عنأعني:عنه-قالشريك،عنالرواةفيمقدمهارون

في
6/4"الثقاتدا عليهتعيريروي،فيمايخطئأمرهاخرفيوكاد:44

متلتخليط،فيهلي@بوايطمنهسمعواالذينعنهالمتقدمينفسماعحفظه،

."الأزرق...لاسحاقهارودبنيزيد

نقلفقداقمر@جنضعيفوهوشريك،بتفردأعلوهقسمأأن@لثاني:

فيالمزفي
38"الكمالتهذيب9 5 فيه:دولهمعبنلنيحيىعن(2722)3/

ونقلوشعبقه،سفيادعلىبنفسهويذهبويغلطيتقن،لاأتهإلاثقةشريك9

ونقل"،منهإليناأحبفعيرهخالفإذاثهاإلاثقةصدوقشريك"أيضا:عنه

أحمدوسمعتقال:إأئهصالحبنمعاويةعن
بذلنشبيهايقولحنبلبن

قوله:الحطابيئمحمدالحبارسعبدعنونقلالمتقدم،يحيىلكلامبعني

زالماةقالبأخرهنجخلطإنماشريكاأنزعمواسعيد:بنليحيىقلتإ

سيئثقفصدوقفريك"قال:أتهشيبةبنيعقوبعنونقلمخلطأ،،
الحفظ

شئ@اشريكقال:أنهالجوزجانيعنونقلجدأ،،
مضطربالحفظ،

فيحاتمأبيالنونقل@،مائلالحديط،
"

(1603)مه@4/4واقعديحالجرح

"،أغاليطلهكانوقد9فيه:قالأنهأليماعن
كان"فيه:قولهزرعةأبيوعن

أحيانأ".يغلطوهم،صاحبالحديث،كثبر

8/33الأسراشهتحفة"انظر: 6(01 781).

قدمناماعلىتلت:
لاحالهفإنسريك،حالمن

يسمح
بالتفزد،له

فيخولفقدشريكأأنكما
منكان@)نالحديث،هذا

يرتقيلاخالفه

وفي(839)ئعيدابو@اودأخرج:
)24(،له"،المراسيل"

ويوالطحا
(1)

في
"

شرح
لمعانيا

"1/2 5 وفي4
1(،482)لعلمبةا.@

ص-الورفي،سفيادح@ثناقال:همام،ححنامكذا.!.الطحاويبسنادجاء(1)



-

@للفمالدالعللفي@لجامع

فيوالطبراني
2/9والبيهقىالطبعتين،كلتا(5911)لمالأوسطا" 9

طريقمن

@الثبيانابيه:عنكليب،بنعاصمعنالليث،ألوحدثناقال:همام،

تقعأنقبلالأرضإلىركبتاةوقحتجدإفا@كان
كفاه.

لامعلولالإسنادبهذاوالحديث
قالمجهول،شقيقأأنوذلكيصح،

ابنوقاليعرفإ،فلاهذاالليتأبووشقيق@@السالق:الموضعفيالطحاوي

فيالقطان
والإيهامالوهمبياد"

"ة(36)دا
عنط،همامروايةبغيريعرفلاهو

فيحجرابنوقال
فيوقال"،يحرفلا":(3297)9الميزانلسان9

."لامجهولة(28الالهاققريبإ،إ

تقدمفكماالحدي@هذارواية@ياضطربقدفماثهشقيقجهالةوعلى
الصحاقي@امعجمفيقانعابنعندورواهأيه.عنكليب،لنعاصمصرواه

فيحجرابنقالبه.أببه،عنشنتمبنعاصمعن(678)
تهذيا"

الحديثيكونأنفيثبهقانعابنروايةصحتفإن":4/331داالتهذيب

ذكرهوشنتممرسل،فالحديثالصحيحةهيثاودأبيروايةكانتو)نمتصلا،

فيالبغويالقاسمأبو
"

أسمعلموقال:قانع،ابنقالكمااالصحا@امعجم
بهأسمعولميثبت،لمالسكن:ابنوقالالحديصهذافيإلاذكرألتتم

بنعاصمجدالمجنونبنشهابفيقيلوقداننهى،الروابةهذهفيإلا

تصحفشنتميكونأقفيحتملشتير،فيه:قيلإنهكليب
ويكونشتير،من

أعلمواللهجده،إلىنسبو)نماكليب،ابرهوالروايةفيعاصم
وأعلواهمام،حديثالحديثهذاجعلإلىالعلمأهلبعضن@بوفد

=

همام،حدتاصواله:إ3،وايإسادفهذابمميانئمقيقلدالب@عيعا@.(
اللمت،ألونمقحدفحاثال.

عمب@قالالطحاوكةأنعلى@لكلدلعاصمأع@

أبوومرسق@ئوالصوابعلط،وقداقوري،سميادحمظه@اردسأبيابنقالكدا@
حدناكذلثالليت،

@ساديزيدس
فال:ملال،بنجادحدناقال.كتابه،مى

الليتأبووشقيقألبصكليص،لنعاكاعنالليث،ليشقيق(عىمحام،حدنا
يحر@ا.لاهذا

منوالمتتبل@-،الصحابفمامعحممطبوعإفيتحرفد(
@

/4التهذيبهتهديب
2لقريباولاك@؟ا 8 23).



التمردالإسنادعللأنواعمنر@شاوملل

هذاعاصمعنهمام،وروى)862(:اعقبالترمذيقالشريك،حديثبه

فيالإئمبيليالحقعبدوقالحجر@،بنوائلفيهيذكرولممرسلا،
الأحكام1

1/3الوسطى! 9 مرسلأعاصمعنهمام،الرواهشريك:لروايةذكرهعقب9

ثققا.وهمام

فيقالالجوزيابنأنإلا
:(5لدااالخلافأحاديثفيالتحقيق9

قدالراويلأنيضرةلالومذا
الملقنابنتعقبوقديرسلإوقديرفع

فيفقالالترمذي،
3/6المنير!البدر" لأمورذلكبعدننبهثم:57

لاياه:اللهرحمناالترمذيكلامفيوقعت

حالمنعلمتوقدسريث@اغيررواهأحدأنحرفلا"قوله:@ولها:

ثاودأبووأخرجطريقينمنرواهيحيىبنهمامأنالحافظالحازميكلام

همامعنعاصم،ورواهذلك:بعدلف@هالترمذ@قالوقدالثاني،الطريق

مرسلأ

همام،رواهإثماغيرصروف،همامعنرواهعاصماإنقوله:

وهوأبو@اود،ذكرهوكذاعاصم،عنشقيق،عن
فينفسه

علله

عاصمعنيرولمشريكأأنهارونبنيزيدعنذلدمئلنقلوئالثها:

شريك،روىفقدمنهماعجيبوهوعليصوأقرهالحديثهذاإلاكليبابن

حينالنيئ-شرورايتحديث:أحدها:أحاثيث،عدةكليببنعاصمعن

ف،أبيبن@عثمانمحنأبو@اودرواهأ@يه،حياليديهرفعالصلاةافتتح

وائل.عنأيه،عنعاصم،عنشريثصعن
1

0 اخرين.حدينينوفكراننهى0

فيأيضاالقطانابروقال
كلامعلىمعقبا(36)والإبهام!الوهمبيان"

عاصمعنفروا@شريكاخالفهماماأنوظاهرهقال،كذا"الحق:عبد

أصحلكاديشد@@رصلقال:رلو(1)
يريىاكراصمداةتلت(2)

بقوله.قصدالرمدي@ذمحله.
روأحدألعر@لا"

اه

حالمه.إلماشريكأيتايع@ومماموالمت@،بالإسناديحميسريهعر

2ةالكير!الترمديعلل@انطر:(3) 20/(56)

(4)(728).



=

@للف@ائدالعللالعاصعفي

عاصم،عنروياهجميعأكأثهمامتصلاعاصمعنشريك،ورواهمرسلا،

قال:شقيق،عنهمام،يرويهو)تماداو@أبيعندكدلكلي@فيهوالأمر

حدثا
لمإفذفهماممرسلا،هكذايثجهالنبيئع@أبيماعنكليب،بنعاصم

همام،رواهعهالذيشقيقضعفالعملهذاقبحويؤكدعاصم،عنيروه

ضجفإزالةسقاطهف@عنه،همامروايةبغيريعرتلاهوالليثأبوشقيقتهف@

المراسيل@اكتابفيتينوقدالتسوية،وهيالإسناد،من
لأ

الاسنادنفسفي

فلك،.فاعلمالليث،أبوشقيقأئه

بمامدفوعالكلامفهذا"أصحأرسلمندلروايةةالحازميقولوأما

قدمناه
راوروايةتقدمفكيفالمرسل،سقيقوحالالموصل،شريكحالمن

ولمفيه،والسعيالطلب،بكثرةالعلمأهللهشهدراوعلىالعينمجهول

أعلم.واللهشريك،روايةرجحانفيشكفلاحفظه؟سو.إلاعليهينكر

رويوقد
اخر.طريقمنهمامعنالحديثهذا

افأخرجه:
6(،0)/22الكبير"فيانيلطبراوامأ،3ولا(736)داودبو

9والبيهقي 9 / محمدعنهمام،طريقمن2
بنالجبارعبدع@جحادة،بن

التحفئموكتر،يديهرفعالصلاةدخلإفاكانع@النبيئأنةأبيهعنوائل،

بئوبه،هكذاقاليركع،انأرادفلمااليسرى،علىالئمنىوضعيدهئئمبئوبه

علىركبتاهوقعتيسجدأنأرادفلماوركع،وكئر،رفعهماثتميديمطوأخرج

إبطيه.بينوجافىكميمابينجبهتهوضعسجدفلماكقيصقلالأرض

فقد@قلابيه،منيسمعلمالجبارفعبدلانقطاعه،ةضعيفإسنادهذا

فيالنرمذفي
"

6الكبير":العلل 1 الجبارالوعبدقال:أتهالبخارفيعن(250)9

أبيط.موتبعدؤلدأبيميمنيسمع@

8/3"الأشراتتحفةوانظر:إ 2 9(17621).

لاولكنهمتصل،باسنادرويالحديتهذاأنإلا
يصح.

9البيهفىفاخرجه: 9 / عنالجبار،عبدبنسعيدطريقمن2

امصعنوائل،لنالجبارعبد
خلفصليتقال:حجر،بنوائلعن



دالتفرالإسنادعدلأنواعمننا،:لال@محلل

ركبتاه.الارضإلىوصلماأولوكانسجديصي@3اللهرسول

الخارئيهقالفقدالجبار،عبدبنسعيدلضحفضعيف.إسنادوهذا

في
"

3/4الكبير!التاريخ 0 فيالثسائيئوقالنظر@،فيه@:(1651)5
الضعفاء"

4الكامل!فيعديابنوقالبالقوفي،ليى:(265)والستروكون 38 /4:

لهإئماحديث،كثيرالجبارعبدبنلسعيدولي@"
أحاديثجدهعنأبيه،عن

ي@يره
فيفذكيرهحبادابنالجميعوخالفالستةإ،أوالخمسةنحو

الثقات،"

شديدهوبليل:فإنسعيد،لحاليى،يهيقالماأشدالإسنادوهذا

اويالريكونعندماإلانظرلأدافيهوصفيطلقلاالبخارفيلأنالضعف

4الميزانفيالذهبيقالهمابدليعمتهما، 1 6 إلا@يمنهذايقولولا2:إ/

نظر،فيهرجلالبخارفي:عنديكونآن)وقل:3/52فيوقالغالباإ،يتهمه

9قوله:سيجدالذهبيالإمامكلامفيالاظرفنقول:متهم!وهوإلا

أو:"قل

جمققنهالبخاريأطلقفقدالوصف،هذاعليهمينطبقلاأفراثأهناكانغالبا@9

لن)عثمانكأالحديثبوصعاتهمواالذينالرواةمنجملةعلىالوصفهذا

بهميعتبرالذيغالرواةبعضفيأيضاوقالهافائد(
بن)عليت

مسعدة(
(2)

أنهسيحدسعيدحالفيوالناظرالمعافرلمجأاللهعبدبن)حيو

عدادفيكونالسحين،القدحفلدبهيقدحولمعدالته،فييخلبمايجرحلم

وطبقهومسعدةبعليسعيد

يخلولاطرقأرسعةمنيرو@حجربنوائلحديثأنيتبينتقدمومما

ضعيفصالحديثينتقلبعضإلىبعضهابجمعولكنمقال،منهاصكل

علىواتلحديثترجيحفيالقوية-الأولى-القرينةوهذهلغير@حسنإلى

.3/51الاعتاله@ميزانانظر:(1)

وهو:(2)
ثأ.7)هاالتقري@"أوهاملهصدو@،5

يهمصلوق،"ةومو(3)
.(16"5)ققربا""

"ةوانظرل@
6الحديثماعلومتحرير 0 4 واللسانالحديع(،يرم@بنالهالعحد0

2-4/202ين،حذدل@ا 39.



-

@لفع@ئديفى@لعلل@لجامع

طريقأنبيانتقدموقدإسناد@فيالغرابةعانىالذيه@هريرةأبيحديث

اللهعبدبطريقمنقوضالدراورفي
علىالدراورديإسنادقدمذاف@نافع،بن

بعضهابعضد@رقأربعةمنبروىلأتهوائل.حدبتقدمشريك،إسناد

بعضا.

الرواةعلىاختلفقدهريرةأبيحديثمتننف@الثانية:القربنةواما

غيرعنهيخقللموائلحديثأنحينفيبينها،الجمعيمكنلاصوربثلاث

هريرة.أبيحدبثعلىرجحانهوهذا@ل@واحدة،صورة

لااثهاإلاشواهد،وائللحديثأنكما
تصح.

42)شيبةأبيابنةفاخرج 06)يعلىوأبو1(،7 فيوالطحاوي4(،5
إ

المحانيشرح
1/2لما 5 4

2/001والبيهقيئ)0841(،العلميةط.وفي
من

محمدطريق
اللهعبدعنفضيل؟بن

سعيدأبيبنسعيدوهوسعيد-بن

لحدسجد@ذا"يرفعه:هريرةأبيعنجده،عنالمفبري-
بركبتبهفلببندئكم

@لفحلبروكي@ركولايديطقبل

اللهعبدلضعفصعيف.إسنادوهذا
حاتمأبيابننقلفقدسعيد،بن

5/8"والتحديحلأالجرحفي الحديث،دمنكرفيه:قالاتهأحمدعنللاك@(5

فيالبخارئونقلالحديثإ،متروك
دا

1الكبير@5/التاريخ يحيىعن(307)5

فيالشائنوقاللأ،مجلسفيكذبهلياستبانةإفيهقالئهاالقطان
الضعفاء"

لحديش@.امتروك":(343)لمتروكونعهوا

@افلببتدئقوله:أنوذلكبداهاقترفتهممالعلهالحدبثوهذافلت:

اللهوعبدالدراصرفيعنبهاأغرببركبتيه!
عنحديثيهما،فينافعبن

الراويبن،هذينمنلعنبنفردالمنروكالراويهذاوأينهريرفأبي

الصواب.جادةعنالراويزيغيعرفوتفزداتإغراباتهكذافممئل

يصح.ولاأن@،عنالحديثهذانحورويوقد

1/3الدارقطنىفأخرجه. ، الرسالة،ط.(1308)والعلميةط.4

ال@يهقي.ررايةفي(1)
@

الحمل



التمردالإسنادعللعأنيمنناور@ملل

1/2والحاكم فيحزموابن2،6
2/9،9والبيهقي8،4المحلى@4/@

فيوالحازمي
1لاعتبار":ا" 2 وابنحزم،ابنط.ويث@(الوعيط.2

فيالجوزي
بنالعلاءطريقمناه(لا"الخلافأحا@يثفيالتحقيقدا

عنالأحول،عاصمعنغياث،ب@حفصحدثناقال:العطار،إسماعيل

حتىركعثمماأف@بهاميهب@حافىحتىكبرعشيرواللهرسولرأيتقال:آن@،

فهمفصلكلاستقر

فيمنهمفصلكلاستقرحتىرأسهرفعنمموضعه،في

يديهركبتاهفسبقتبالنكبير،انحظثمموضعص

بهذاحفصعنإسماعيل،بنالعلاءبهدلتفردعقبه:الدارقطنيقال

اليخين،شرطعلىصحيحإسنادهذا"ةالحاكموقالدا،أعلمواللهالإسنا@

يحرجاهولمعلةلهأعرفولا

مجهول،إسماعيلبن@العلاءالحاكم،قالكمالي@والصوابقلت:

المستدركفيإالحاكملهأخرج:(5271)ال@الميزانلسانفيحجرابنقال

1/2المعاد"@ازادفيالقيماب@وقال"،تلخيصهفيالذهبيعنهوسكت 21.

فيالها@يعبدابنتعفوقد@،المجهول
"

@االخلافأحاديثتحقيقتنقيح

قال،كماولب@"فقال:الثيخينسرطعلىالحديثبجحلالحاكم(57لا

اتهالمحفوظغياثبنحفصحديطإنثممعروشه.كيرإسماعيلبنالعلاء

فيحجرابنقالموقوفأ،عمرعنيرويه
:(5271)عقب"الميزانلسان9

أثبتمنوهوغباثبنحفصبنعمرإسماعيل-بنالعلاءيدي:

عنإبراهيم،عنالأعمش،عنأبيه،عنفرواهأبيه،فيالناس
وغيرهعلقمة،

انتهى."أعلمواللهالمحفوظ،هووهذاعليه،مرقوفاعمرعن

فيابنهعنهنقلهفيمافقالالحديط،هذاحاتمألوأنكروقد
العلل(دا

و)نفإتهفيء،ان@منعاصمسماعفيثممنكر"،حديثهذا"ة(539)

فيقالالعلائيأنإلاالحديث-هذاغيرفيعنه-تحديثبصيغةأتى
@@

جامع

":(317)@التحصيل

مسندفيإقال@إتهفيل:فإنشيئا"،أن@منيسمعلم

اللارقطيروايةلفظ(1)



-

@الفعائد@لعللفي@لحامع

3/1أحمد" واحد،موضعفيإلايردلمهذافنقول.أنسا"لسمعت:11

عليه.يعولللامعتقهاكوالسند

سعدحديثمنبنحوهرويوقد
رطبه.وقاصأبيبن

فيكماحبانابنطريقهومنبتحقيقي،ل@26(خزيمهابنأخرجه.
5/9المهرة!لأإتحاف 2/1والبيهقيئ)1005(،5 0 0

بنإبراهيمطريقمن

سلمةبنيحيىبنإسماعيل
عنأبيه،عنأبي،حدثنيقال:كهيل،بن

سلمف
سعد،بنمصعبع@

فأمرناالركبتينقبلاليديننضغكثاسعد:ع@

اليدين.قبللالركبتين

عنهقالإسماعل،بنإبراهيمفالأول:لالضعفاءمسلسلالإسنادوهدا

فيحبانابن
83@االثقات" "ة8/

وقالالمناكير"،بعضأبيهعنروايتهفي

4العقيلي 4 / محمد@احدثناة1
لانميرابنكانقال:الحضرمي،اللهعبدبن

مناكير!.روىقال.ويضقفه،إسماعلبنإبراهيميرضى

عهفاليحيى،بنإسماعيلالثاني:وأما

فيالدارثطني
الضعفاء@

فيالجوزيابنوقالطقروك،،:(8للأ"لمتروكونوا
لمتروكونطوالضعفاءا"

الحديثمتروكالأز@ي:قال":(427)

الثالث.وأما
سلمةبنيحيى

فيالبخارفيعنهقالفقدكهيل،بن
9:(397)الصغير@لضعماءال@

فيالتسائىعنهوقالمناكيرإ،حديثهفي
فىالدارقطنيئوذكره"،الحديثالامتروك:(631)"والمتروكونالضعفاءالا
0والمتروكونطالضعفاء" 73).

فقالالطريق،هذامنالحديثردإلىالعلمأهلبعضذهبوقد

2/1البيهقى نسخحديثأبيه:عنمصعب،عنوالفمهور:قال،كذا":00
فيالحازمبوقال"،أعلمواللهالتطبيق،

1لاعتبار":ا9 سعدحديث@اوأما:22

عنالمحفوظ:أنغيرالنخ،علىلدلحفوظأكانولومقال،@إسنا@ففي

أحاديثالبابوفيأعلم.واللهالتطبيق،نسخحديثأبيه:عنمصعب،
فيالقيمابنوذكرئيدم@،

1/2المعاثهزاد" 2 0

فيفذكرعلتينللحديث
روايةمنالمحفوظأنةالثانيةداوقال:سلمة،بنليحيىتضعيفأالأولى



التصردالإسنادعدلعأنيمنر@الناو@لل
-

بنمصعب
سعد،

كاسعلإ:وقولالتطميق،قصةهوإنماهذا،أبيهعى
سصنع

الباري@افتحفيحجرابنوقال"،الركبعلىأيدينانضعأنفأمرلاهذا،
@ا

37 6 / صحلووهذا":(508)عقب2
أفرادمنولكئهللنغ،قاطعالكان

ب@إسماعيلبنإبراهيم
سلمة

دا.ضعيفانوهماايهعنكهيل،بن

الاب.هذافيعديدةاثاررويتكما

طريقص(2715)شيبةأبيوابن)5592(،الرزاقعبدأخرج:فقد

يدي@.قبلركبتيهيفعكانعمرأنإبراهيم:عنالأعمش،

ثمنقطعإسنادوهذا
ابيابنلقلفقدشينأ،عمرصيسمعلمإبراهيم

فيحاتم
9

لاإبراهيمقالا.أنهماأبيهعن(24)وزرعةأبيعن(23)المراسيلا

مرسلعمرعنالنخعيئ

عنإبراهم،عنالأعمس،طريقمن(27اللأشيبةأبيابنواخرجه:

ركبتيه.علىيقعكانعمرانالأسود:

(3834)تاريخهفيخيثمةأبيابنذكرفقدبثقات،متصلإسنادوهذا

(3860)و
(1)

أبيمعحججتقال:ابيصعنالأسو@بنالرحمنعبدعن

الحج.فحر@واوعئمانوعمربكر

فيالطحاويوأخرجه:
"

المعانيسرح
1/33@ا العلميةط.وفي2

الله:عبدأصحابعنإبراهيم،قال:الأعمش،طريقمن(1490)

حفظنافقالا:والأسود،علقمة
علىركوعهبعدخزأتهصلاتهفيعمرعن

يدي@.قبلركبتيهووضعالبعير،يخركماركبتيه

فيومتنهبإسنالهالحديتتكررمكذا(1)
1

الأحشحممةالملىوقط@عةالكير"التارلح

وميملل،صر
وعدمالتحقيق،سرءمنالتكرارهحاولعلحدأ،سقيمةطسعة

ثيالمذكورالماصلالأخأ@نروقدالنص،صسطمحرفة
الحديثأنالموضمش،كلا

"قال@كلمة.سقطتلك@تكرر،
لدلكيتبهولمالأول،الموضعمن

صيهمالكترةيخهلظرتكلماأحزدالقيمالكتابومنا
الكا-نصفيخطأ

الص،مدافيكعبهيحلوأدقلالتحقبئيريد-سمنوغيره.ال@ثورالأخوانصح

أنإلى@طرهألفتأليليدالةكتبتويه@ل@الشرعقلوالتاتيبالتانيأنصح@

أمامهالطريق
صزملالهواتقادإتقالهيظروالمستقلمقرح،

اللهوفقهمالعلمطلة



-

يللف@الد@لعلل@لجامعفي

الأولفيفجعلأوجه،ئلاثةعلىرواهالأعمنىأنيتبينتقدممما

أصحابعنإبراهيم،الئالثوفيلأسود،االثانيوفيإبراهيم،الراوي

هذهيضبطلمالأعصئ@يكونأنالنفم@فييثيروهذاوالأسو@علقمةاللهعبد

اضطراب.هذاإنقائل:يقولوقدالاثار،

فياضطربقدالأعصثىيكونأنيبعدمماأنإلا
أنالحديث،هذا

وهؤلاءوالأسودوعلقمةالنخعي-وهوإبراهيم-عنكانتالأعمشروايات

بلدهمبحديثأعرفالبلدوأهلكوفي،كذلثلأعمث@واكوفيون،

فيوالطحاوي)9172(،شيةأبيوابن)6592(،الرزاقعبدوأخرج.
"

33الآئار@1/متافيصخ 2
عنشلإبراهيمأن(4921)العلميةط.وفي

مجنونإلايفعلههلوقال:@لك،فكرهركبتيه؟قليدي@يضعالرجل

أدلةأنظهرالمستفيضةالدراسةهدهوبعد
أولاالركبتينبوضعقالمن

قالالنوويكانو)نآقوى،
ترجيحيظهرولا"ك@472:"المهذبالاشرح@ي

لما.السنةحيثمنالمذهبينأحد

بنالحسنروىمامثاله:بلد،أهلبهنفردماالنسبيالتفردومن@

الرحمنعبدأبيعنيذكره،إسماعيلال@ديسمعتقال:الأصم،يزيد

إنفقلت:النبي-@ت،أتيتطالبأبوتوفيلماقال:عليعنال@لميئ،
"تاتينيحتىشيئاتحدثلاثمفو@ره،@ا@ذهبقال:مات،قدالنيخعمك

حتىشيئأتحدثلاثمفافتسل،@ا@ذهبفال:أتينه،ثمفواريتهقال:

مابدعواتليفدعاقال:أتيته،ثتمفاغتسلتقال:@اتأتيني
ليأنيسرني

هانغملولا(1)
/2الاعتلالدهدميزانالعظيمكالهفيقالإدالدمييلاما@مجهعن

2 2 ةفالممنىلممئدوىولاصعيص،ص@ر@ما@لىبحلى،الرهر:(3517)4

"قالومتىكلام،فلاحمثا
عن

أكرلهشيرخفيإلاالتديىاحتمالبليهتطرق"

الصنفهذاعنروايةدإدالسمان.عالحوأليوائل،وأبيكبراميم،عنهم:

الاتمالعلىمحمولة

سيبفأبيابنلثط(2)



التصردالإسنادعدلأنواعمنل@سناومحلل
-

اعشلالميتغسلإذاعليوكانقال:وسوث@ا،الئعمحمربها

1احمدأخرجه: 0 3 اللهوعبد1،/
أليهمسندعلىزياداتهفيأحمدبن

1/1 فيعديوابن)424(،يحلىوأبو2،9
3/1"الكامل" فيوالطبرانيئ7،3

1/43واليهقيالطبعتين،كلتا(6322)"الأوسط" 0

3وه 0

الحسنطربقمن
(2)

المتقدم.بالإسناد

ةضعيفإسادهذا
وهذايهمصدوقفهويزيد،ب@الحسنأجلمن

علل:بثلاثمعلولالحديث

الطجرانيئقالالطريق،هذابروايةتفرديزيدبنالحسنأنالأولى:

@@عقبه:

يرولم
الحسنإلاالدفيعنالحديثهذا

(4)

البيهقىوقاليزيد@ا،بن

3 0 5 هذالما.بإشا@هالأصميزيدبنالحسنبهلأتفزد:1/

عديابرقالحصوصأ.الئدفيعنروايتهفيئكغالحسنان@لثانية:

@ي
3/1لاالكامل" لي@عهوحديثهبالقوي،ليىالدي@اعن:72

عنيرويهاعلملاوهذا"عقبه:وقالالحديا،هدادكرثئم."بالمحفوظ

إسحاقأبيعلىالفهورالحديثهذاومدارهدا،الحسنغيرالثدفي

يزيدبنوللحسن@لمأيضا:وقال@ال@هاا،عليعنكعب،بنناجيةعنال@بيعي،

عرأحا@يط
لهرأيتمااسكروهذاذكرته،ما

دا.السديعن

عنرواهامنكرةأخرىأحا@يتهادأنجمظت@كلامهومقتضىقلت:

وهيالأحا@يث-مذهأنإلاالتدفي
ماأنكرذكرها-ثلاثة

عليه.مر

تقدمفكماالحديثهذايضبطلميزيدبنالحسنأنالئالثة:
رواهأنه

الئملمي.الرحمنعبدأبيعنال@دي،عن

أحمد.@رايةلمط(1)

مصا@رمنوالمتتليئ،رممومويريدهساليحيى@ل@الطرانيعدتحر@(2)

التحريج.
1لا"نفربا"(3) 29)

@يجىابلحمححهمحر@أجاءإتهالقولتقلملا(



=

@ئدثللف@@لعللفي@لجامع

عنيزيد،بنالحسنعن(592)البزاروأخرجه:
ال@

عندي،
سعد

بن

سعدالإسنادفيفزادعليئ،ع@الئلمي،الرحمنعبدأبيعنعبيدة،
بن

هذهالاضطرابعلةولعلعبيدف
الحديثهذايعدعديابنجعلتالتيهي

4/5"العللفيإالدارتطنيقالالحسن،علىاستنكرمما دزادا(:ل@اس9

سحدفيه
سعدسقاطب@يعني:أصهاالأولوالقولوهم،وهوعبيدةبن

بن

4/5المسند"أطراف"انظر: 0 6رو2 4له/11@المهرةإتحاتو"6(،4

عدي.ابنإليهأشارالديإسحاقأبيطريقأماقلت:

سعدابنأخرجه:مافهو

9"لطبقاتدل@في 9 شيبةأبيوابن1،/

1/1وأحمد)52623(،و(19521)و(12581) 2(،413)داودوأبو3،1

4/7لتسائيئوا 9
وفي

العلميةط.(195)الكبرى""
)؟(

وفي
"

"،عليخصائص

فيوالدارقطني)341(،له
4/1"العلل9 4 فيحزموابن)574(،6

9

المحلى!
2/3لهالنبوظ،دادلائلوفيك@893لبيهقيوا5/8،3 48-3 والمزي4،9

في
7/3الكمال!تهذيب9 0 /70ثمئقاتاريخفيإعساكروابن(6لمحا7)4

2 4 8
الثوري-وهوسفيان-طريقمن

الأحوص.أبيطريقمن(11951)شيةأبيابنوأخرجه:

فيوالخطيب)324(،يعلىأبووأخرجه:
/2@المتشابهتلخيص"

فيوالذهبي2،وو/70"دمثقداتاريخفيعساكروابن)5311(،
/7السير!@

38-3ممه 5
طهمان.بنإبراهيمطريقمن

فيالمنذرابنواخرجه:
1/3والبيهقي)2592(،"لأوسطادا 0 4

من

ائيل.إصطريق

)021(،الطيالسيوأخرجه:
فيالبيهقيطريقهومن

"

/2النبوظدلائل

فيالبيهقيئطريقهومنبتحقيقي،(102)مسندهفيوالثافعب3،وو
المعرفة!"

@يعليهفصلم((1)
الرسالة.ط



التصردابسنادعللأنياعمنل@شاو:محلل
-

9وأحمدالوعي.ط.(2131)والعلميةط.(462) 7 ابنطريقهومن1،/

فيعساكر
9

2ثفق!تاريخ 4 7 /7-2 1/1والشاثى4،8 1 0

وفي
الكبرى@ا،"

شعبة.طريقمن(550)الجارودوابنالرسالةط.(193)له

فيعساكرابنوأخرجه.
9

70/2@متق!تاريخ 4 7
سميانطريقمن

)مفرونيأ.وشريكئلاواسر

بنيريدطريقمن(122)الطيالسيوأخرجه:
عطاء.

9للاالرزاقعبدوأخرجه: )مقرونين(.والثور@معمرطريقمن(93

بووألثوري،ا)سفياننيتهم:ثما
او)برلأحوص،ا

وشعبق@ليل،و)سراهيم،

به.كعب،لنناجيةعنإسحاقأبيعنومعمر(ويزيد،وشريك،

فقدمسلمبرإسماعيلالرواةهؤلاءوحالف

3البيهقيأخرجه: 0 5 / قال:صالح،بنمقاتللنصالحطريقمن1

آبيعنمسلم،لنإسماعيلعنالزبرقان،بنمحمدحدئناقال:أبي،حدثنا

فذكره.عليئعنالحارث،عنإسحات

سفيانفيهمالرواة-منثمانيةإسماعيلفيهخالفمنكرإسنادوهذا

هذا"عقبه:البيهقىقالكعب،بنناجيةعنإسحاق،ابيعنرووهوشعبة-

بنوصالحتقدم،كماعليئعنناجبة،عنإسحاق،أبيعنوالمثهورغلط،

نلثفيورويالمناكير؟يرويصالحبنمقاتل
قولهامنعليعن

السالفة.الروايةعلىإسحاقأبوتوبعوقد

فيالطبرانناخرحه:فقد
طريقمنالطبعتينكلتا(5490)الأوسط!9

فراتجديحدثناقال:أبي،حدثنيقال:القزاز،فراتب@الحسنبنزياد

فيعليهأقف"لإسنادمذا(1)
كل@621الأشراسهالتحفةوانطر:العلمية،ط.

(87!1

سقط(2)
الرزا@ه.دمصعدمطوعمن

/4الحلليرالدارقطيقالمكدا.الإشادبسيا@يخفردلمصالحأأنإلاالمول.@3@

1 4 5
س

أليصروياهكربال@حمرةوأبرواقد،لنالحسينرخالفهم@:(475)

الحونحا.ذكرلحيروهماعليصالحارت،عنحاتب@



=
@للفعائدالعلل@لجامعفي

أنأحبمابدعواتلي@افدعاعنده:وجاءبهكعبصبنناجيةعنالقزاز،

وكذا@.كذابهالي

"عقبه:الطبرانيقال

برولم
ابنهإلاالقزازفراتعنالحديثهدا

زياثلأ.ابةإلاالحسنعنولاالحسن،

نقلهفيماحاتمأبوقالفقد@يه،متكلمفزيادضعيف.إسنادوهذاقلت:

3/4والنعدي@االحرحفيإابنهعنه 7 وقالالحديثا،@منكر@:(2392)8

فيحجرابننقلهفيماالدارقطني
بمعباسلا@ك@913:التهذيب!تهذيب"

فيحبانابنوذكره"،ثقتانوجدهوأبوهبه،يحتجولا
2"الثقاتدا 4 8 /8

فيحجرابنوقال
بهذهتفزدهفيولعليخطئصدوق9:(2067)التقريبه"

هذا.حدينهردفيقوبةقرينةالرواية

7/1@الأشراتا@اتحفةوانظر. 2 2/2الرايقهنصبو"1(،0287)6 8،1

6للا4س/4المسندأأطراتو"2،@م/5المنيراالبدرو إتحاتو0(،4

11/63المهرة! 3/01"الغليلإرواءوإ1(،4776)5 7(177).

ذهبفممنالحديث،هذاوتضعيفتقويةفيالعلمأهلاختلفوقد

ماتقويته،إلى
رالمثهوالحديثهذاومدارعدفي:اب@كلاممنتقدم

فيحجرابنوقال"،عليئعنناجيقععنالسبيعيئ،إسحاقأبيعلى
لا

2/2الحبير"التلخيص 6 مهور،ئابتحديثإئهالرافعي:قال)457(:ا9

نلكقال
البيهقي:تضحيفنقلهعقبأيضاوقال"،أماليهير

كلامومداره"
فيالذهبيوقالضحفم@،وجهيتبينولاضعيفأنهعلىالبيهقي

"

تاريخ
الإسلام

2ةالسيرة()جزء@ا متصلحسنحديثداهذا:35
الألبانيوقال@

في
3/1الإرواط@ا 7 0(717):"

صحيح
فيالملقنابنوقال"،

المنيرأالبدر9
5/2 3 جيدماا.أسايدوهذه"الحديت:هذاطرقبعضذكرهعفب8

أحاديثوعامةالحديط،هذافضعفواالعلمأهلمنجماعةوخالفهم

الباب.

ديوهو(1)
سعرو@1/316.عوادلارالدكتورطعه



التمردالإسنادعللأنياعمنري@شاوعلل

ط.(2135)والعلمبةط.(463)لأالمعرفة!فيالبيهقيأخرج:فقد

محمدطريقمنالوعي
حنبل،بناحمدقالقال:البحارفيإسماعيلبن

وعليئ:
لا"

فيالبيهقبونقلشيء"،البابهذافييصح
3 0 4 / عليئص1

يعني.حديث@افيهلثلا9قال:أتهالمدينيابن
حديت،البابفييثبتلا

أبايواريأنأمرهلمجتالنبيئأن@ه:عليئحديث"قال:أتهايضاعنهونقل

أبورواهاليء،بعضإسناثهوفيالكوفة،أهلعندإلانجدهلمطالب،

وقال:لماإسحاقأبيغيرناجيةعنروىأحدأنعلمولاناجيفعنإسحاق،

إ
يريدبنحرحديثفذكرهكذا"عليئعنضعيفآخروجهمنرويو@د

فيالملقنابنوقالتقدم،وقد
2المنير"البدر" 3 9 كلاموحاصل":5/

فيالنووفيوقالثا،تضعيفهالبيهقيئ
9

المجموع
"5/87:@@

ضقفهضعيف،وهو

البيهقى،

المتقدبنم@جليلي@إمامينلاتفاقالتضعيف.هوالراجحأنإلاقلت:

يسلغلمخالفهممنإنثمنلك،على
فيوالخبرةالحعر@ةمنبلغواما

هذا

آنيمكنحتىلاجيةترجمةمنفلابدآخرىجهةومنجهة،منهداالعلم

(40)الرجال!أحوالفيإالجوزجانيعنهقالفقدبه.ينفردماعلىنحكم

فيحبانابنوقال"،لمذموم
/3"المجروحين@ا

0

إلاصالحأ،شبخاكان7ا5

فلاعلي،عنالثقاتأقرانهحديثحديتهلثهلاتخليطا،حديئهفيأن

أرجومحتجبهاحتجنف@الثقاتوافقوفيماانفرد،إذابهالاحتجاجبعجبني

فيجرحلمآف
3التهذيبهتهذيبفيإححرابنو@له،ف@فعله 5 8 / 1 0

إسحاق،أليغيرعنهروىاحدأأعلملا"فيه:قالاثهالمدين@بنعليئعن

فيحاتمأبيابنونقلمجهو@الا،وهو
@ا

8/5@اوالتعديعالجرح 5 4(2223)

@ل@قال:أتهأبيهعن

غا.

فيالذهبئقالتعديع،ولاجرحمنهابفهملاالعبارةوهذهقلت:

2/38@االاعتداللميزان جرح،عبارةهولي@ثيخ،فقوله:0ا(7714)5

ماأيصأولكنهافلك،@يهقالممنأحدأكتابنافيأذكرلمولهدا
عبارةهي

ومنبححة،ليسأتهلكيلوحوبالاستقراءتوثيق،
حديثصيكتبقوله:فلث



=

@لديالف@@لعللفي@لجامع

والإيهامالوهمدابيانفيالقطانابنوقاللحجقاا.هوليىأي
:(2الك@@

:(1)يخهحاتمأبيقولفأما9
منث@ءبتعريففليسداشيخ!

مقل،أتهإلاحاله

عها.أخذتروايةلهوقعتلائماالعلم،أهلمنليس

بعضهم.فيهالقولخنوقد
الجرحفياحاتمأبيابننقلفقد

8/5والتعديع، 5 معينبنيحيىعن(2223)4
9قال:أنه

وذكرهصالحإ،

فيالعجلي
ثقةتابعي@اكوفبوقال:(1830)الثقاش@دا

أبيغيرعنهروىأحدأاعلم@الاالمديني:ب@عليئقولالذهبيئوتعقب
ابنوذكرهإسحاقأ،أبيبنيون@وولدهبلى"فقال:"مجهولوهوإسحاق،

فيحجر
التهذيباشهذيطفيايضاوقال"،ثقة"وقال:(7065)التقريب،"

3 5 7 / 1 خفاف:بنناجيةوبينكعببنناجيةبينتفريقهعلىمتدلا0

"

هوالتيممحديثعمارعنالراويأنالأئمةهؤلاءأقوالمنفبخلص

أبووعهمسعود،ابنعنروىالذيوهوالعنزي،خفافأبوخقافبنناجة

الأسدئكعببنناجيةوأماوغيرهما،إسحاقأبيبنيوصوابنهإسحاق

أعلملاأيضأ:المدينيابنقالفقدطالب،أبيبنعليعنالراويفهو
مجهول!.وهوإسحاق،أبيغيرعهروىأحدا

ن@يووأنالمديني،بنعليئعلىالذهبيئتعقببطلانالآنظهرقلت:

أنإلاكعب.بنناجيةولي@خفافبنناجيةعنروىإسحاقأبيابن

حينفيناجيةتجهيلفيالمدينيبنعليأقزغتلهالحافظأنالعجيب
أنه

فيوثقه
تقدم.كماداالتقريب"

الحديث.يعلوبهتفرء،قولبغدهذا،ناجيةحالفعلىقلت:

رويولد
ناجية.طريقغيرمنالحديثهذا

1/3البيهقىأخرجه:فقد 0 5
الفروفي،محمدبنإسحاقطريقمن

عنحسين،بنعليعنالزهري،عناللهبي،عليئأبيبنعليئحدنناقال:

النلكلامحنتد)ئمامناثتسلصل@لحنالذىالرابفيلي@مناحاتمبيقرل((1)
الماندةتكملخىكاملأالقطاد



دالتفرالإسنادعللعأنيمنا@سنافىةمحلل

-

عنعئمانطبنعمرو
أسامة

علىطال@أبيبنعليدخلقال:زيد،بن

ثخدثنولافاضسلهنافمثفقال:طال@أبيبموتفأخبرهالله-جمترسول

تأتبنيحتى
فاغتسلهب@@"ةفقالأتيئهثتموواريتةفغسلتة"

عليأبيسوعليئالإسناد،@هذالهأصللامسكر،داوهذاعقبه.قال

أحمدجرحهضعيفاللهبي
وأبوالبحارئوجرحهمعين،بنويحيىحنبلبن

ضعيف،و)يساثههكذا،اخروجهمنعليئعنويروىالثسالي،الرحمنعبد

بالقويوليىقوله،منعليئعىلروي
(1)

".

ب@إسحاقطريقمعلقأصالحديتساققدتعالى-اللهرحمهالبيهقي-
محمد

سبسحاقإلىمه@سادال!ساقنمعلي-أليبنعليحدنناقالالمروي،
محمد

يشابه-لهداوموالحديت،لالب@ذكرنمالهروي،

آ
قالبذبةضاس

عيديرويحلص@علمأتحققي.45)عقبيردمخصرالمحتصرإ
محا

دمخصرلكنا@تحفيقيوعدمفلر@إ،هدا@سنادنل@الصفة،هذهعلىإلاالحر

الأحاديثصعصفيحريمةالنوجلت@كل@حهالنيصالصحيحالمسندمنالمحتصر

أتهأوالحدت،صعصبل@إنسارهمهوهداالإلاد،لسو@نمالسدعلىالصنمذم

ميدا@اقزمقدخريمةاسوجتوقدنرطه،علىيى
الأ

3
الأعل@

صحيح،ومو(021)التالية:الأحاديثانظر
ومول@33)حس@،ومو(429)

عحيح،
ومرممأ44)ضجف،وموكأ43)ضجفوهو(442)ضي@،ومو)الهكه

وهر(46لاعلتصبلحوأشارععب@وهوى6لدصعيف،وموممأ45)ضحيص،

ومر(560)وعلته،بلحوأنرصعيصوهولأ70)علصبل@وأنمارضعي@

صحيح،ومو(835)ضعيف،
صحيح،وهو(83للا

صحيح،وهوول37)
لمأل@3

صجص،ومر(1213)ضيص،وهر(1212)ضعي@،رمول@311(صحيف،وهر

1لا ومو(1342)صحيص،ومر(1254)صعي@،ومو(1215)صجص،وهر(21

صحيح،
صعي@،وهو(9731)ضعيف،رهو(9721)صحي@،ومو(6921)

حى،وهو(2328)صعي@،ومو(2317)ضيص،وهر(0702)
ومر(2462)

صحيح،
صعي@،رهر(2691)المصنص،صغمهماشانتادلمطان@يه(2كلأ2)

وموث@2(.)صعيف،وهو(2833)ضعب@،رمو(2773)ضعيف،ومو(6972)

صمحبح،وهو(2للاولصحيف،وهو(2ط1)صعيف،
وهو-،(2908)

ضعيصومو(3068)

ابن@وقاعدةححر.ابنالحافطقالالحلم،أهلعهلقلهمدا-خزب@ة-ابنومنهج

لحيشرطهعلىيكونلاالحرعلق@ذاخزيسة
يعلقطأدلحدألسدهرلرالصحة،

6/4ديوقال1(،509)3ملأ/2المهرقهإتحا@" اصط@ح=دمنالثلا(لا77



-

يللف@ائد@لجامعفى@لعلل

المنفدمةالرواياتفيجاهأتهالحديثهذانكارةعلىبدلوماقلت:

@ذب"له:قالأنهالروايةهذهفيجاءحينفينو@ها"لا@نبله:قالأنه

ناغسله

إله.لاشارةاسبقتالذيالموقوفالطريقاما

3البيهقىأخرجه:فقد 0 5 / 1
عليئعنالحارثعنالشعبيئ،طريقمن

فليغتسل.مبنأغسلمققال:أنه

@هاإعا@عنيغنيبماترجمتهتقدمتوقدالحارث،إسنادهفيوهذا

أعلم.واقههنا.

شاهد.وللحديط

1/3البيهقيأخرجه: فيالحوزيوابن0،4
ل@26(لأالمتناهيةالعللدا

حذبف@،عنأببه،عنإلسحاق،أبيعنمعمر،عنزريع،بنيزيدطربقمن

فلبفنسلبنأغل@المنبئ:اللهرسولقالقال:

فيالدارقطنيقال
4/4@االعلل@ا هذايثبتولا":(47يلااس6

أبيعن
صإسحاق،أبيعنتابعهحا:ومنوشعجةالنوريفولوالمحفوطإسحاق،

خرالفقيه:إسحاقبنبكرأبو@اقالالبيهقي:وقاللما،عليعنكحب،بننا@

فيالجوزيابنوقال"،ساقط...حذبفةعنأبيه،عنإسحاق،أبي
9

:@العلل

فيبمعروفلي@وأبوهبأخرة،تغيرإسحاقأبافإنحذيفة،حدب@اوأما
لاالنقل

فيفقالالحديط،لهذااخرطريقأالدارقطنيوذكر
"

4/1العلل! 4 5

-1 4 زياد:بنالواحدعبدفقالعه،اختلفوقدالأعمشورواه":(475)6

نمير:ابنوقالعلي.عنهانئ،بنهانئعنإسحاق،أليعنالأعمش،عن

ت

وفدبوصلها،3ولعلقهاأساليدهابقطعوالمعللة،الضحيمةالأحا@بثليخزيمةالن
لمحلكبيت

@يضآ.حجر(النالحالظقالوقدمرظ،عر

الدعلىالحديثتقديم

كادبفاخريمةلاسيمع
لي

الند
3بميفيبتدئمقالفهمى

لحد

يذكرالفه@
لأنخزيمةابرصزحوقدالسسد،

حلفييكودلاالوجهفلكعيرعلىرواهمن
1"الراويتلويبانطر:إسما 1 9 /2.

3الئاهيمهالعلل"(1) 77 / .(063)عقص1



التمردالإسنادعللأنياعمنري@صناو:ملل

@ا.عليعنمسمى،عررجلعنإسحاق،أبيعنالأعمث@،عن

-

لممصحفةو@خرىتالفةقابعاتوجودمعبالتفردومما@مل@

أخبرناقال:يحيى،بنهمامروىما@لفردية:من@لحديثصمةترفع

عنأسلم،بنزيد
عطاء

عنالخدري،سعيدأبيعنيسار،بن

شبئاعنيكنبفمنالقر@ن،كيرشيئاعنطنكتبوا@الاقال:التبيئ-شرو،

حلغواحرج،ولاإسراثيلبنيعن@احلغواوقال:فليمحد(،القرتن،غير

@قال:@ا،علتيتكذبواولاعني
علتيكذب@رمن

قال:أحسبههمام:قال"

@لنلى@امنمقعدهفليتبرأ@متعمدا@

ديلثسائيوا3/5،6أحمدأخرجه.
لعلميةاط.(8008)لكبرىلماا1

فيوالبجهقيئ)ك@(،لىاقرآن،،فضائلوفياالرسالط(7954)و
"المدخل"

فيوالخطيب)427(،
الحلمإ:تقييد"

2 عفاد.طريقمن9

8/2مسلموأخرجه: 2 فيكماعوانةوأبو)27(،(3004)9
تحفة"

3/03"الأشرات 3/3والنهايتدالبدايةو"4(،671)9 ال@،عالمط.1

عليئكذبمن@احديثديوالطبراني
فيوالبيهقي)ممه(،@ا

)427(،"المدخلدا

فيوالخطب
3العلمإ:تقييد" 0

هدب@طريقمن
(2)

بن
حالد.

فيئيئلثساوا)054(،رمنلداوا3/2،1حمدأوأخرجه:
لكبرى@اا@

47)والعلميةمأ@.للا.. )33(،لهدا،القرآنلأفضاثلوفيالرسالةط.(95

فيداودأبيوابن
هارون.بنيزيدطريقمن(10)ولا("المصاحف"

فيوالخطيب3/1،2أحمدوأخرجه:
3@ا:العلمتقييد" طريقمن1

علية.ابنإسماعيل

أحمد.ررابةلمط(1)

(2)
مي

"

مسلما.صحيح
فيححراسفالمتاسه1

"
7لاالتهي@قرب الئدسف(26

خالدألوالقشي،ودالأ@خالدساسمحدفبح@االدالوسكودأولهلضم

مه.بتل@السانيتثردعالدنقةأوله:وقحبالميلمذاب،له.قالوالبصري،



-

يالفع@ئد@لعللدي@لجامع

3:"العلمالتقييدفيوالخطيب3/3،9احمدوأخرجه: 0

3-3و. 1

الحداد.عيدةأبيطريقمن

علئ!كدبمنسديثفيوالطبرانيلث@21(،يعلىأبووأخرجه:
1والحاكملله(، 2 6 /1-1 فيوالخطيب2،7

3-29العلما:تقييد9 0

من

الطبالسي.الوليدأبيطريق

@يوالخطيب)46(،حبانابنوأخرجه:
3العلما:تقييد" 0

طريقمن

يحى.كئيربن

فيالخطيبوأخرجه:
3العلم!:تقييد" 1

بنوعمروالوليدأبيطريقمن

)مفرونين(.الكلابيعاصم

فيالرعبدابنوأخرجه:
@

63"وفضلهالعلمبيانجامع / 1
طريقمن

إسماعيل.بنموسى

لوليد،اوأبوعبيدة،وأبواسماعيل،دويزيد،وهدب@،)عفان،تسعتهم:

الإسناد.بهذايحيى،بنهمامعنوموسى(وعمرو،وكثير،

ومخنصرة.مطولةالروايات

3/1أحمدعندحرببنئعيبوخالفهم بهذاهمامعنفرواه2

عنطتكتبوالا@قال:أتهإلاالإسنا@
فهنانليمحمهشيناعنيكنبفمنشئا

بنشعيبمنمخلاختصارولحلهغيره،ولاقرانلاكتابةكلعننهي

حرب

فيماثاودأبوقالبالوقف،أعلأئهإلاالصحةظاهرهحديثهذالتول:
فيالمزينقله

3/3الأشرافطتحفة9 9 0(1674):"
فيهأخطأمنكر،هو

سحبد".أبيقولمنهوهمام،

فيالخطيبقال
9

هذابروايةهمامتفزد".32-31الحلم!:تقييد

ماالكمأفردتوحينسا(1)
ختصرةضبروايةأنلألي@فعلتهإنماشحيبروايهعن

مخالفومرمخلأ،اختصارأ
في

بعدثمممام،عنالحسعلروايةالاختصارنا@
الموفق.واللهسام،روايةأصلليالنيالخطأعلىالكححكادفلد



دالتفراجسنادعللأنواعمنر@السناو:محلل

-

أيضأالثوريسفيانعنرويوقدمرفوعأ،هكذااسلمبنزيدعنالحدبث

قولهمنسحيدأبيعنالحديثهذاروايةالمحفوظإنةويقالزيد.عن
(1)

.@...@النبيئإلىمرفوعكير

فيحجرابنالحافظوقال
دلم

الفتح
"1/2 7 ":(113)عقب5

منومنهم

البخارئقالهسعيد،أبيعلىوقفهالصوابوقال:سعيد،أبيحديثأعل

وغيره

الحديثلروايةينفردلمهمامأإنإذنظرثفيهالحديثإعلال

أيضا.مرفوعأغيرهرواهبلمرفوعأ،

فيعديابنأخرج:فقد
6/2لاالكامل" فيوالخطيب1،2

تقييد9

3العلمإ: 2
حدثناقال:طاهر،بنالنضرحدثناقال:الحسين،بنمحمدعن

مرفوعا.بهأسلم،بنزيدعنالثور@،سفيانعنالصري،النعمانبنعمرو

فيعديابنعنهقالطاهر،بنالنضرفيهتالفإسنادهذا
"الكامل@

يحملولايرهم،لمعمنويحدثالحديث،يسر@جدأ،ضعيف:2ملأ/8

8/2فيوقاليراهمإ،أنسنه 7 بينحديثهعلىوالضعف":(9070)0
،"

فيالذهينقلهفيماعاصمأبيابنوقال
نه،@ممعت:259/4@الميزان"

3

فيكماحاتمأبوعنهقالفقدالنعمان،بنعمروأما"كذب..علىنهوقفت

"

6/3لابنهوالتعديل!الجرح 4 وذكرهصدوق!،بأس،بهلي@".(1464)2

فيحبانابن
8/4الثقات!" 8 فيعنهقالعد@ابنأنإلا2

/6"الكامل"

2 12:"
دلامنكرة،أحا@يثالضعفاءمنجماعةعنروىالنعمانبنوعمرو

هويرويالذيالضعيفمنأومنهالبلاءأدري
فيوقال"،3عنه

مقدمة

الحدين@.نيبالقويلي@"الترجمة:

فقال:(5123)دالتقريبافيحجرابنالحافظفيهالكلاملخصوقد

صالرمري،طريقمن(3كلأي@ثلردأبوأخرحهاالموقوفةالرواية(1)
صالحداء،حالد

الت@نهدعرلكتبكناماقال.الحدوي،مجدأبيعنالاحي،المتوكلأبي

الحلبتترفياللهضاءبنوسياتيوالفر@ن.



-

@الفالائد@لعللفي@لجامع

الحافظتعقباقدالتحريرصاحبيأنإلا"،أوهاملهصدوق،"
هذا،وصفهفي

قالا:فيه،عدفيابنقولنقلاأنوبعدالحديثى،حسنصدوقبلةإفقالا

استفاثهكأتهأوهاملهفقوله:"
سبببينعديابنلكنعدي،ابنقولمن

الذالضحفاءمنوأتهاالأوهامهذه
عنهمروىين

"
كلامهما.انتهى

شاكاكانعديابنقلت:
كماالفعفاعطمنأومنهالوهمكونفي

كماعنهم،روىالدينالضعفاءمنالوهمبكوفىيجزمولمعنصالنقلتقدم

التحرير.صاحبازعم

فيعديابنأخرجه:إذسفيان،عنآحرطريقمنالحديثرويوقد
@

3/5الكامل، 0 2
ع@الثوري،سفيانعنأسباط،بنيوسفطريقمن

عطاء،عنأسلم،بنزيدعنمصعب،بنخارحة
مرفوعا،سحيدأبيعن

يكونفبذلكمصعب.بنخارجةيزيل!-سفيانبينأسباط-بنيوس@فأقحم

عهقالحارجة،لضع@صحيفأةالإسناد
محين:بنيحمى

ثيلبس"
وفالط،

نمير.ابن
"

أحمدوقالعأ،ثيلي@"مرة:وقالبتققه،لي@
@الاحنبل:بن

حانم:أبووقاللما،ووكيعالمباركابنتركه"البخارئ:وقاللأ،حدبثهيكتب
الشاثيئ:وقال"،بهيحتجولاحديثهيكتببالقوي،لي@الحديط،@المضطرب
مرة:وقال"،الحديثوك

"

جاءكماأخرى:وقالبثققا،لي@

1لاك@17االتهذيبا@اتهذيطفي 68).

فيالبخارفيوقالمعين،ابنونقهقدهذاأسباطبنويوسف
9

التاريخ
2الكبير@8/ 6 3رو1 يقلببعدفكانكتبه،يوس@دفنصدقة:قال":(41

فلاعليه
كمابهيجيء

ينبغي
فيحاتمأبووقالدا،

دا

/9لابنهلماوالتعديحالجرح

كت@عابدا@ف@رجلاكان":(910)2لمأ
رجلوهوكثيرأ،يغلطوهو

لاصالح،
فيعديابنوقال"،بحديثهيحتج

9

ويوسف"ما:8/9"الكامل
هذا

لماانهإلاالصدتأهلمنعنديهو
حفظهعلىيعملكانكتبهعدم

فيحبانابنوقال"،الكذبيتعمدولاعليصويثتبهفيغلط
/7"الئقات9

ة638
أخطأدا.ربماالحديث،دامستقيم

أحدافإنوغلطهيوسفحالوعلىقلت:
فييقدحلمالعلمأهلمن



دالتفرالإسنادعللأنواعمنرلالسناوةمحلل

حدثاثهفيه:الكلامملخصداثماعدالنه،
من

أنحينفيفأخطأ.حفظه

منقبولاأكئريوسفإسنادفيكونعدالته،فيفدحمنفيهالسابقالإسناد

أعلم.واللهبخارجة،ضعيفأالحديثويكونسابقمي
أخرى.منابعةهمامنوبعوفد

فيالبرعبدالنأخرج:إذ
"

63"وفضلهالعلمبيانجامع / 1
طريقمن

عطاءصأسلم،بنريدحدثناقال:سعدءابنوهوهام-
عنيسار،بن

سى@لقر@ن،نجاعنييمتبوالا"قال:بم@اللهرسولأنالخدري:سعيدأبي

فبمخماا.سوى@لقر@ننجاعنيكتبفمن

بنموه@
/9"والتعدي@الجرحفيإحاتمأبيابننقلإذفيصمتكلمسعد

معينبنيحىعن(241)78
بنلاهامقال:أثه

أخرى:وقالضعف،،فيهسعد
"

9ةقالأتهأحمدوعنالحديط!،بمتروكلي@صالح،هو

لنهاميكنلم
سحد

حاتم-أبيأبيه-عنونقلالحديشا،بمحكملي@"أيضا:أح@دوقالبالحافظ!،

الافيخقال:أئهزرعةأبيعنونقلباا،يحتجولاحديثمييكتب"قال:أته
محله

فيال@سائئوقالالصدق،،
ونقلضعيف!،)116(:إ"والمتروكونالضعفاء@ا

فيعنهالذهيئ
4/2"لاعتدالاميزان" 9 9يا9 مرة:فالاله(22

بالقويلب@"

"الذهبى:نقلهفيماقالأبا@اودأنإلا
بنزيدفيالاسأثبتهو

وقالالثواهد،،فيمسلملهأحرج"فال:أتهالحاكمعنونقل"،أسلم

فيالعحلى
2/3"الثقات" 2 9(01 حسنوهوالحديث،جائز":(90

ليعديابنوقالالحديت@،
الكاملدا

8/4@ا 11:
حديثطا،يكتبضعفه@اومع

الذهبى@يوقال
@@:(5964)@@الكاثف9

فيهالمحولولمحخصالحديث!،حسن

فيفقالحجرابن
7لاالتقريبه" .@أوهاملهصدوقط9:(29

فيفالاظرأسلم،بنزيدصبروايةانجبرمثامفيقيلالذيوالكلام

بنهثامأنسيجدثاودأبيكلام
أسلم،ب@زيدعنالروايةفيمقدمسعد

منهاصخمسةمواصعثمانية@يصحيحهفيلهخزجقدمسلمأوجدتوقد

صبروايتهتلاستهئامأوهاممننخشاهكنامادف@لذلثأسلم،بنزيد

الأول.للطريقعاضدآويكونقوةالطريقهذايزدادوبذلثزيد،



-

@للف@ائدفى@لعللالحامع

رجعناإذهمام!عنتصحفقدهئامأأنلناتي@والعناء،الجهدهذاوبعد

فوجدناط@ا/لأرناؤوطاشعيبالثيحبعنايةوهيللكتاب،آخرىطبعةإلى

السابفةالطبعاتفيوقعماإلىيثيروالمولكنهمهمام،الصواب:علىالاسم

والباحئيننفسيأنصحوأناهمام،تفردإلىبذلصالحديثفعادتحريف،من

انمادالمصحفة.أوالصورية،المتابعاتهدهعلىالاعتمادقبلوالتأنيبالتأني

أعلم.واللهبابه،عيرمنالعلمهذأولجمنعلىالأمورهذهتدخل

بحبىعييةبنسمانأيضاهماماوتايع
مختلف.

معمر.أبيعن(451)الدارمىآخرحه:فقد

وكيع.بنسميانعن(2665)الترمذئةوأخرجه
بنزيدعنعيية،بنسفيانعنوكيع(بنوسفيانمعمر،)أبوكلاهما:

عنأسلم،
عطاء

استافناقال:@ه،الخدريسحيدأبيعنيسار،بن

لنا.يأذنفلمالكتابةفي@التبي

الهذلغ،الحسنبنمعمربنإبراهيمبنإسماعيلهوهذامعمروأبو

أتهإلاصدوقأكانوكبع،بنوسفيانمأمونئقةوهو
فأدخلبوزاقهابتلي

إسنادفيأنغيرحديثهفسقطيقحل،فلمفنصححديثه،منليسماعليه

يسمعلمأتهأوانقطع،شجهةسميان
علىيدلوالذيزيد،منالحديثهذا

حاءئهافلك
عنعنتهفتكون"،أسلمبنزيدداحدثالدارمي:روايةفي

في
الدارمي.روايةبينتهامجملةالنرمذيرواية

عندلوينروايةزيدمنيسمعهلمسفيانأنعلىيدلالذيولكن

فيالخطيب
المروزقيحرببنالحسنبنوالحسين3،3-32العلم!:تقييد"

كلاهما:33:"العلمتقييدفيإأيضأالحطيبعند
عنعيينقطبنسفيانعن

عطاءعنأبيه،عنأسلم،بنزيدبنالرحالنعبد
سعيدأبيعنيسار،بن

به.ز@نثالخدرفي

بذضعيف،وهوزيد(بنالرحمن)عبدزيادة.فيهالثانيالإسنادوهذا

.(24يلاهالتترب1(2).(415)لنقرسه@ا(1)



دالتفرابسنادعللأنواعمنلال@سناو:محلل

عنهقال
أحمدوقال@،ضعي@ليء،حديئهلي@معين:بنيحى

حنبل:بن

وفيصالحأ،نفسهفيكاناسديث،بقويلمج@حاتم:إأبووقال@،ضعي@

زرعة:أبووقالجدأ@،المديني-ابنيعني:علي-ضعفهواعيا،الحديث

فيكماالحديث!.ضعيف"
@

والتعديحالجرح
"5/2 8 9(1107).

فاتهبحدفهذاعيينة،بنسفيانعنالروايتينافيترجيحنردلمذاف@

النانيةالروايةترجيحإلىأميلكنتاندسفيان،طريقفيقادخاضطراب

فيصدوقوهوالحسن،بنوالحسينئقةوهولوينرواهإذعنه،

واحدةمتابعةولهمعمر،أبوإبراهيمبنإسصاعيلرواهاالأولىالروايةأنحين

وجهعلىالحديتروايةعلىاثنينفاتفاقوكغ،بنسفيانطريقمئتصحلا

لاعيينةابنطريقفإنلذاالواحد،روايةمنأولىمعين
أعلم،واللهيصح،

لهمام.كمتابعينفعولا

مختلفتأويلفيإقتيبةابنقالهمام،تفزدإلىالانولنرجع

عنأسلم،بنريدعنهمام،عنرويتمقالوا:2:9ى:"الحديث
عطاء

بن

شيئاعيتكتبرا@الاجمور:اللهرسولقالقال:الخدريسعيدأبيعنيسار،

عنجريج،ابنعنرويتمنمفليمحمه.شبئاعنطكتبفمنسوو@لقرتن،

"قال:العلم؟أقئدالله،رسولباقلت:قال:عمرو،ابنعنعطاء،

نعمإ
(3)

عنصرويتمكتابتمه."قال:تقييدة؟وماقيل:
بنحماد

عنسلمق@
بنمحمد

الله!رسولياقلت:قال:جد@عنأ@ه،عنشعب،بنعمروعنإسحاق،

"قال:منك؟أسمعماكلأكتب

نعمأ.
قال:والغضب؟الرضافيقلت:

9

تنا@روهذالوا:@@إلا@لحقكلهفلكفيولأدلافانينعثم،

.(1315)تتريبها1(2).(5925)لتتريبمالا(1)

ا@العلم!.@تقييد@يالحطبةأخرحه(3)

2أححدأخرجه:للأ 0 7 / 2/2و2 ليوالطحاوي1،5
"

4/3الاثار"محانيشرح 1 9
ر@ي

1/0والحاكم)0996(،العلمية.@ الحلماتقييدلحي،والخ@5،1
7 7وه4

و
فيالبرعبدوابن7،6

"

1/77الجامعا 1
عنصب،بنعمروعرطرقص

عنابيه،
حده



-

ئد@للف@ا@لعللمعفيالحا

فيإنةنقولوسحنمحمد:أبوقالواختلاف.
هذا

أن:(1)أحدهمامعيين

نسوخمنيكون
ثمقوله،يكتبأنعنالأمرآولفينهىكأتهبالسنة،السنة

والمعنىوتقيد.تكتبأنالحفظ-وتفوتتكئرالسننأنعلملمابعد-رأى

اللهعبدبهذاخصيكونأنالاخر:
المتقد@حللكتبقارئأكانلأنهعمرو،بن

إلامنهميكتبلاأميين،الصحابةمنغيرهوكانوالعربية،بالسريانيةويكتب

فلماالتهجي.يصبولميتقن،لمكتب@)ذاوالائنافى،الواحد
عليهمخثي

اللهعبدعلىأمنولمانهاهم،ييهبرنفيماالغلط
لها.أذنذلك،عمروبن

2الحديث@:علمأنلادامعرفةفيالصرابنوقال 2لما-92

بتحقيقي:
كتابةكرهمنفمنهمالحديث،كتابةفيه@الأولالصدراختلف"

فلك...أجازمنومنهمبحفظه،وأمرواوالعلمالحديث
حدبأصحيحومن

التماسهفياليمنيشاهأبيحديط:فلدجوازعلىالدالجموراللهرسول
من

سمحهثيثالهي@آناللهرسول
يث@:وقولهمكة،فتحعامخطبتهمن

الشيان،عليهلمنعنهالكتابةفيأفن@ولعلهشاطلأياكتبوا"

عهالكابةعنونهى
نهىأوالكتاب،علىالاتكالمخافةبحفظه،وثقمن

عنهذلككتابةعن
العظيم،القرانبصحففلكاختلاطعليهمخافحين

فيلدرسالكتبفيتدوبنهولولافلك..منأمنحينكتابتهفيفنو(
أعلمواللهلاخرة،الأعصرا

فيالعراقيالحافظوقال
"

1/4التبصرظشرح 6 درقدبتحقيقى:4

أحاديثوبينبينهرالجمعالخدري،سعيدأبيحديثعنالجوابفياختلف

الأمرأولفىالنهيوكانبها،منسوخالنهيإنفقيل:الكابة،فيالاذن
بانبينهما،بعضهموجمعفيه،اذنذلثأمنفلمابالقران،اختلاطهلخوف

2/1أحمدوأحرحه- 6 2
1و 9،2

والحاكم)6463(،وأبر@اودلمعا(،اوالدارمي
1 0 5 /1-1 فيوالحطي@0،6

@
الحلم!تقييد

"

ا/الجامع!فيإالبرعدوابن"8،
7 1

الثصعدبنالولدعنطرقمى
مامك،بنيوسفص

اللهعدعن
عمرو.بن

المطوعفي(1)
خطأ.إحداها،@

3/1البخاريأض-(2) 6 4/1وملم)4342(،4 1 (448)و(447)(1355)0



التفرداجسنادعللأنو@حمنرلالصناومحلل
=

فيوالإفنكتب،إفاخطهعلىاتكالهوخيفبحفظهوئقمنحقفيالنهي

كابةعلىالنهيبعضهموحملالمذكور،شاهكأبيبحفظه،يوئقلامنحق

فربماالآيةتأويليسمعونكانوالأئهمواحدة.صحيفةفيالقرانمعالحديث

عنفنهوامعهكتبوه
."أعلموال@هالاشتبا@لخوتذلث

فيحجرابنوقال
"

النهيإن":(113)عقب275/1@الباريفتح

أنأو:نلك،غيرفيوالإننبغيره،التباسهخثيةالقرآنلزولبوقتخاص

شيوالإذنواحد،شيءفيالقرانمعالقرانغيربكتابةخاصالنهي

هووالالتباس،منالأمنعندلهناسخوالإذنمتقدمالنهيأو:تفريقهما،

معأقربها
علىالاتكالمنهخشيبمنخاصالهيإنوقيلينافيها.لاأته

ذلشه.مهأمنممنوالإفنالحفظ،@ونالكتابة

تمنعاليالأحاديثمنوكذلك
الكتالة.

3لهأبو@اودأخرجه:ما عن(64
ابنحدئناقال:يون@،بنأحمد

عنشهاب
الحذاء،خالد

الخدري،معيدأبيعنالناجي،المتوكلأبيعن

والقران.التشهدغيرنكتبكناماقال:فولهمن

3/3"الأشرات)تحفةانظر: 9 5/3المهرظإتحاتو")7614(،0 2 4

53وه/(4825) وووه(،3)2
6/2المسندأأطراف9 8 المسندو"لمأ،335)5

6/4الجاحأ 4 5(4603).

@خرى،بعلة@لحديث@محلمعبالتفرد،لما@ملتخرمئال@

هي@ارت
محمدروىعليها:ألقى@لتفرد@لضوءوقدالرئيسة،@لعلة

بن

اللهعبد
عنعروة،لنهثامحدثناقال:كناسة-ابنالأعلى-عبدبن

ا@اغيرومح@ز:اللهرسولقالقال:الزبير،عنأبيه،عنعروة،بنعثمان

اباليهو@اتشبهواولا@لشيب،

فيسعدابنأخرجه:
338@االطبقات@ 1/1وأحمد1،/ والساثي6،5

أحم@روالهلمط(1)



-

يللفال@ندالعللفي@لجامع

8/1 37-1 وفي38
ط.(9292)والعلميةط.(5493)لهالكبرى"،"

/2الحليقهفيإنعيموأبو)54(،والاش@لحلأ(،)ايعلىوأبوالرسالة،

فيوالخطيبما.
@

5/4بغداد"تاريخ 0 4
4الغر@3/ط.وفي 0

،0

فيعساكروابن
"

1لأ@مشقتاريخ 9 / 1 فيوالمزي4/03،2و.71
نهذيب9

6/3"الكمال 7 5لى4 فيلذهبيوا4(،9
@

12)حوادثلإسلام،اتاريخ

2 10):3 5 6
بهكناسةابنمحمدطريقمن

أثهظاهرهالاسنادهذا
حسن

ة
فهوكناسةابنمحمدأجلمن

الدارفطنيفالبرواينه،كناسةابنتفزدفقدبعلتين،معلولأتهإلاصدوق
2عللهفي 3 5 / فينعيمأبووقالعليهإ،يتابعدلم.(531)س4

/2الحليقا"

1 80:9
كناسةابنعنبهوحذثكناسة،ابنبهتفزدعروة،حديثمنغريب

خيثمته،وأبوحنبل،بنوأحمدنمير،وابنشة،أبيبنبكرابوالأئمة

فيالذهبيوقال
"

الإسلامتاريخ
كناسقه.ابىبهتفزد""

بالإرسال.اعلكناسةابنحديطنف@الثانية:العلةواما

"الدوري:برواية(2607)تاريخهفيمعينبنيحيىقال
ابنحديط

فيالدارقطنيوقالمرسلأ،عروةعنهوإتماغيروا@لثيبحديث:كناسة
4/2@العلل9 3 5

الحفاظ@رواه":(153)س
هثام،عنهشام،أصحابمن

الصحيح!.وهومرسلأ،عروةعن
المرسل.الطريقأماقلت:

سعدابنأخرجه:فقد
في

338الطبقاخه@ فيوالخطيب1،/
@

تاريخ
4بغداد@ا 0 6 / 3/4الغربط.وفي5 0 2

حدئناقال:نمير،ابنطريقمن

مرفوعا.أبيهعنهثام،

"طرعةفي(1)

عروفبنعثمادفكرثونأبيص.!عنعروفبنهتام
ضكولا

سمطحدرتلحي
أخرجاواللمبيال@زيالحامطنأد@لبلهالمطبوع،ير

بنعئمانأيخهعنعروفسدقامويه:ومتةل@ساءنميمأليطريقمنالحديت

ال@ستماد.واللهرالق@والتحريفالخطأكيرةمدهالحليفهومطبيكةاعررقا،

1بثلىالدكتورطبحةفيومو(2) 7 9 (6027)"التقريب)3(إ/



التفرداجسنادعللأنواعمنر@مشاوملل
-

فيالخطيبوأخرجه:
"

5/4بغداثهتاريخ 0 4الغر@3/ط.وفي6 0 1

محمدطريقمن
العبديبثربن

(1)
بنعثمانعنعروفبنهامحدتناقال:

به.عروةعنعروة،

رويوقد
هثام.طريقمنموصولأالحديتهذا

فيالدارقطنيقال
4/2"العلل" 3 5

عن@روي:(531)س

عناي@عنعروة،بنهامعنالئوري،
الحرل@لنزيدنلثقالعائئض

عمربنحفصعنرويوكذلثالثوري،عنرجاء،بنالدهعبدعن

عنالحبطي
ه@

ما.

فيالحطيبأخرحه:الثوريسفيانحديثتلت:
"

ه/بغداد!تاريغ

4 0 5

3/4الغربط.وفي 0 1
ابنحدثناقال:الحري@،بنزيدطربقمن

عنأبيصعنعروة،بنهامعنسفيان،عنرجاء،
مرفوعأ.بهعانص

عنعبدادسألتأناةالمقرئابنقال"عفبه:الخطيبفال
هذا

بهذاعبدانعنصاعد،لنيحيىعنأصحابناصجماعةوحدئنىالحديث،

هثامعنالغساني،زكرياأبيبنيحىمروانابورواهوهكذاالحديث،

ليحاتمابيابنفكرهالحرل@بنزيدتلت:
"

والتعدي@الجرح
"3/

5 0 فيحبانابنوذكرهتعديلا،ولاجرحأفيهيذكرولم(2537)4
الئقات،1

8/2 5 فيحجرابنالحافظوقالأخطأ"،ربما9ةوقال1
الميزانالسان"

غيرالروايةهذهتعدهذافعلىالحاول،مجهولالقطان:ابن)قال:(3293)

الثوري.عنثابتة

فأخرجه:الخطيب،إليهأشارالذيزكرياأبيبنيحيىحديثوأما

فيالطبراني
طربقمنالعلمية.@(1230)والحدبط.(1252)الأوسطا"

محمد
أبيم@عنعروفبنهثامعنيحيى،حدثاقال:الواسطي،حرببن

.(5756)دالتغريبحافظهثقةوهوا(1)

تج@يحيى.قال(2)
قالوكنب@،أحاثثهماصون،ولانقةلي@مرةاوقالعا،

.@@،562الميزانااللانفيكذامحمرظةا.يخرأحاثيتهعلي:اس



=

ي@لف@لئد@لعللفي@لجامع

عن
دباليهونشبهواولا@ئروا@لشيب،لمجفه:اللهرسولقالقالت.عائثة،

"ةعقبهالطبراني

يرولم
محمد@.إلايحىعنالحديثهذا

تلت:
حجرابنالحافظقالكماضعيفالغسانيزكرياأبيبنيحيى

في
فيالهيثميالحافظقولأنتعلموبه)0557(،النقريب،9

9

الزوائد!مجمع

5/1 61 6 1
عن

فيالطبرانيالرواهالحديث:هذا
سيخعنالأوسط!@

له

ثقات!رجالهوبقيةعنه،أكثرلأنهثقةأثهوالظاهرأعرفه،ولمأحمد،اسمه

المذكور.يحىحالمنعلملماتساهل،فيه

8/1لنسائياوأخرجه: 37
وفي

لعلميةاط.(9344)لهلكبرى!،ا"

فيوالخطببي@765(،يعلىوأبوالرسالة،ط.(9291)و
"

/4بغدالهتاريخ

77
1الغربط.وفي 2 3 / أحمدطريقمن5

حدثناقال:جناب،بن
عشى

مرفوعأ.بهعمرابنعنأبيم@عنعروفبنهامعنيوذ@،ابن
هكذابروايتهتفرد"عقبه:الخطبقال

ولميون@،بنعيسىهثامعن
أحمدحديطمنإلانكتبه

."عهجناببن

ففيالحديثهذافياضطربتهف@عروفبنهثاممنالاختلافهذا

روابةففيالمرسلةالرواياتأماعروة(بن)عثمانأخاهأثبتكناسةابنطريق

محمد
كمايسقطهوتارةأئبته،العبديبثربن

تارةوجعلهنمير،ابنروايةفي

عمر.ابنمسندمنجعلهثئمعائثة،حديثمن

جمعيمكنلاأوجهأربعةعنهفالمرويفلثوعلى
احدها

البقية،مع

ولعلتصحيحمعإلىسبيلولايه.هثابمباضطرابمعلابذلثالحديثفيكون
فييقولأنفتنهالئسائيدفعتالتيهيالعللهذه

وفيالمجتبى@"
الكبرىا9

محفوظيخروكلاهما"الزبير:وحديطعمرابنلحديثتخريجهعقب

قدالحديثأنعلى
الوجه.هذاغيرمنروي

سعدابنفأخرجه:
في

338لاالطقات" 2/2وأحمد1،/ 6 1
4و 9،9

طريقمن(1753)والبغوي5(،473)حبانوابن5(،977)يعلىوأبو
محمد

عمرو.بن



التفردالإسنادعللعأنيمنر@سناوملل
-

فيعديوابن)2571(،الترمذفيواخرجه:
6/7"الكاملدا 9

طريقمن

سلمةأبيبنعمر

لمحمدكلاهما:
هريرة،أبيعنسلمة،أبيعنوعمر(عمرو،بن

بالنص@ى".ولابالبهودنشبهواولاعروا@لثئيب،":@اللهرسولقالقال:

5")الكاملفيعديابنوأخرجه: 0 9 / أبيبنالعزيزعبدطريقص6
عنرواد،

افئرو"قال:التبيئ-سرأنذكرهريرةأبيعنزياد،بنمحمد

دخيلةد@و@جتنبرا@لسو@د!وعبارةو@جننبوا@لسوسما.باليهو"تشبهواولا@لتيب،

كلام.فيهروادأبيبنالعزيزوعبدالحدب،على

فيعديابنواخرجه:
"

الكامل
"9/5

أنيسة،أبيبنيحيىطريقمن

قال:ك@،النبيئعنهريرفأبيعنالمسيب،بنسعيدعنالزهرفي،عن

و@لنصاصى@.باليهودتشبهواولا@فئروا@لئيب،

أنيسة.أبيبنيحىلضحفضعيف،الإسنادوهذا

وكلام،منفيهماعلىالأولالإسنادالأسانيد،هذهوأقوىقلت:
قد

@خر.بلفظصحيحةبأسانيدهريرةأبيعنبنحوهروي

1يهوالحميدي)57102(،جامعهفيمعمرفأخرجه: /2وأحمد0(،1

2 4 0

2و 6 0

93و 0

و
4/0ريلبخاوا10،4 7/0و(3462)72 72،)9985(

6/1ومسلم 5 )1263(،ماجهوابن)3024(،داودوأبوم@،.)(0321)5

وفياك@/8والتسائي
(1493)و(0493)و(933وله(933لهلهلكبرىا،ا"

)م@29(و(9287)و(2/9286)و(1/9286)والعليةط.(9343)و(9342)و

09)و(9289)و 5/2عوانةوأبوالرسالة،ط.(29 73(27 (1387)وم@1

42وه/(6187)و(5187)و(4187)و (5795)يعلىوأبوول،717)7

7/3والبيهقي)3006(،و(6001)و 0 سلمةأبيعنالزهري،طريقمن9

4@،اققريس@بخطئ!الصدوقةمو 91).

2"/2وأحمدمحمرلروايةبافرثه( 6
و

3 0 و9
لحاوا4،0ا

4/2ري 0 لشاوا)2643(،7
ني

29)باسناءالالكبرى،في @87و@71@187و@6@187@،عوالةوألر)3439(،و(34



=

@للفعل@د@لعللفيالجامع

لاو@لنصا@ى@ليهودلأ@ن:@النببئقالفال:هريرة،أبيعنيسار،بنوسليمان

فخالفوهما.يصبغون

3/1لأشرافطاتحفة"وانظر: 2 9/4و(3642)5 6 م@31(،.)6

و
53المهرمماإتحاف9 / 61/9و(4لمالا45 21-931(16302).



المرعروايةالأصلإنكلىبسببلابكل@ناو:ر@عللى

ل@ا--!@

إبسببا@كلال6

الن@ع

@لفع-\ريلية))أالا@ضل
تلميذه.لفرع:واالئخ،لأصل،بايراد

حدينا،شيخهعنالتلميذيرويأنفيها:خلافلاالتيوصورته-

به.حد@اورواهقديكونأنينكرالحديسبذلثالئيخالتلميذيراجعوعندما

إنكاربحسبنقسمه-أنفيمكنالأمور،بعضفيهالمبحثوهذا

تسمين.إلىالنخ-

فهذاأثوي،لايقول:كأنالحديط،فلثفيالراوييتوقفأنالأول:

إنكارهكانإن9فقال:الطيببنمحمدبكرأبوالقاضيعنهأجابالقسم

جارحغيرفهولا،أمبهحذثهليدريلاوهومتوقف،شاكإنكارلذلك

له،مكذبولاعنه،روىلمن
قدلأئهبه،والعملالحديثهذاقبولويجب

منتكذيبعلىقاطعغيروهذابه،حدثأئهويشىبالحديقالرجليحدث

أوأذكرهلاأوأعرفه،لاقالإفااماالصحح:إابنوقال"عنه..روى

السخاوي:وقالضاالراويرديوجبلافذلكذلكنحو
أيرأوا-فقد"

منالمعظمعندهوكماالذاكرللراويوالحكمقبولهالمحدثيق-منالجمهور

الصلاحوالنالخطيبمنهمواحد،غيروصححهوالمتكلمين،الفقهاء

جزماثقةالراويأنالفرضلأنالمحدثي@،اتفاقفيهحكىبلوشيخنا

الراويجزمبلبالنفي،جازمغيرعنهالمرويبذبالاحتال.فيهيطعنفلا

@لسيانهقرينةهووشكهعنما

ليالخ@نقله(1)
1لالكفاتحا: 69-1 7

2الحديف.علمأنلا@عرفة(2) 3 بتحقيقي4

حجر.ابنالحافظةأي(3)

37الميشاددشحل@ 2 / والحلميةط.1
2 4 6 / الحضيرط2



-

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

أن@لثافي:
بكرأبوالقاضيقالعنه،روىمنبكذبالتيخيجزم

محمد
عنهللروايةجحوثهوانالطيب:إبن

جحود
الراويتكذيبعلىمصمبم

@ذلثعليكذبويقول:يحدثهلمأنهعلىوقاطععنه
جرح

له،منه
@يجب

الراويحديثمنوحدهالحدبثبذلكيعمللاأن
الص@ح:ابنوفاللا

تقةروىإذا9
عن

كانإناتهفالمختار:فنفا@عهالمرويوزوجعحديثاثقة

تعارضفقدذلكلحوأوعلي،كذبأورويته،ماقال:بأنبنفجهجازمأ

وقال"نلكفرعهحديطردفوجبالأصل،هووالجاحدالجزماد،

الثقاتمنروىطومنالسخاوي:
عهالمرويفكذب@حديثأأيضاثقةشيخعن

فإنهماتكافبتاإفاكالبينتينقولهمافيتعارضافقدعليئكذبكقوله.صريحا،

منهمالكلبالنقل،قطعوالراويالراوي،بكذبقطعالشيخإذيتعارضان.

ترحيح،جهة
فيبهيتعلقمانفى@لكونهالثيخوأمامثبتأ،فلكولهالراويأما

غالبأ@االمحصورمنبقربأمبر

الجرحأغلظمنبالكذبالراويوص@أنسالقةمباحثفيتقدم
كذب،ةقالبأنالجزمبصبغةالحديتهذاالنحأنكرفإناالأوصاتوألنغ

قوليعدوهلعليه؟المنكرمروياتسقوطعلىثليلأالقولهذايعدهل

القاضيعهأجابالؤالهذا@قول:التلمجذ؟ذلثرواياتديجرحاالثيخ
محمدبكرألو

جميعيبطلجرحأالإنكارهدايكونداولالمحقال:الطيب،لن
ما

لائهثالراوييرويه
يجرحأيضاالعدلالراويولأنبالواحد،ثابتغيرجرح

قداثهيعلموهولي،تكذيبهفيكذبقدويقول:شيخ@
وقالحدتن@أ

ذلثسقطبنفيهجزمأوعنهخبررواية@يفرعهأصلكذبإفاجماعة:إابن

دلكيقدحولاالخبر،
1رواياتهماوباقيعدالتهماير

0 ابنوقال0

لمالصحع:
لهجرحا@لكيكونلا

مكذبلأنهباقيرديوجب

ليالحطبدقله(1)
1الكثافي@ 6 9 0-1 7

2الحلبشاعلمأنلادمعرفة(2) 33

(3)@

2العلمةطالمعيش@1/963-073لغ 4 2 / الحصيرط2
1الكثاية(4) 6 90-1 @ا@ه@7

الرويالمهل



الفرعيةرطاكصلإنككلبسببالإعحلرالسنا،:محلل
-

أيالاخركذبهفقدوأيضأالسخاوي:وقال"فلث..فيأيضألشيخه

أومنه،سمعتهبلكذب،قال:الهفرضإنبالتمريحالثيخالراويكذب

يستلزمقدفلكلأنةبهحدثهالثيحبكونجزمهوهوالتصريحمقاميقومبما

الآخر.منبأولىأحدهماقولقبولوليم@عليه،كذبأتهدعواهفيتكذيبه

مشكوكوكذبهمتيقنة،منهماواحل!كلعدالةالسبكي:التاجقالفكماوأيضأ:

قساقطا"بالثكيرفعلاواليقينفيمما

تقدممابمثلبداكلنفى@لحميث@لعمل

جزوالأكثرالأحفظالأصدقإلىننظرالحديثهذابمثلللعمل
ما

أنر@وللأقلعد@أللأكثرفيحكمأكثر،وأيهماوقطعا،

اتهمإذاأماتقتين،شيخهأوالتلميذبكونمعقودكلهالحالوهذا

ماعامةفإنما،أحدهما@تهمة
المتهم.تهمةوتنجليسيتلاشىتقدم

@لث،فيالعلماءاختلفمتوقفإنكارالفرعروايةالأصلأنكرفإذا

يوهنها.ولاالروايةيضرلاهذاأنإلىالجمهورفذهب

الروايةتبطلعلةفلثأنرأواالعلمأهلوبعض

أهلفقالوشبهه:هذابمثلالعملفيالناساختلفوقد"الخطيب:قال

وجمهوروغيرهما-والئافعيمالكأصحابمنالفقهاء-وعامةالحديث

روايتهبعدلهوالناسيحافظأسامعهكانإذاوا@بهالعملإنالمتكلمين:

لاأنهحنيفةأبيأصحابمنالحتأخرونوزعمالصحيح.القولوهوعدلا،

اطراحلزمولهذاقالوا:به،العملولاالسبجلهذاعلىالخبرقبوليجب

2الحديشا:علمأللاإمحرلة(1) 3 4
شحممي

(2)@

37المغيشاتح 0 / والعليةط.1
2 4 2 / الخصير.ط.2

2/2الأفكار!@ترضيحانظر.(3) 46.

37المعيشأ@فتحانظر:لا( 0 /1-37 2العلميةط.1 4 3 /2-2 4 الخصير،ط4

.2/123صلم،صحيحعلىالوويو@نرح041،2المقمهأصرلميالسيره



-

@يد@للف@@لعللفي@لجامع

وليها@إذنبغيرتنكحالمرأةفيالزهريحديث

الصلاح:ابنوقال
"

مسقطأفلكيكنلمنسيهثمحديثأروىومن

عندبهللعمل
لقومخلافأوالمتكلمين،الفقهاءوجمهورالحديثأهلجمهور

"بذلكإسقاطهإلىصارواحنيفةبيأصحاب(من

مثلهعدلعنخبرأروىإذاالعدل"البر:عبدابنوقال
لميتصل،حتى

حفظالحجةلأنةأحدهمي@اهأنالحلبثيضر
النسيانولي@حفظ،من

أنبعدنساهاإذاالراويروايةقبولعلىالجمهورأنلناتبينفقد

نلك.خلاتعلىوالحنفيةبها،حدث

قال:علية-ابنوهوإبراهيم-بنإسماعيلروىذلك:مثال@

عنالزهري،عنموسى،بنسليمانأخبرنيقال:جريج،ابنحدئنا

بغير@لمر@ةنكحت@ا@داالله-ج@ه:رسولقالقالت:عائثة،عنعروة،

فلها@صابها،فإنباطل،فنكاحهاباطل،فنكاحهابافى،فنكاحهامولاها@و

قاللمه.وليئلامنوليئفالشلطانفد@شجروا،منها،بحا@صابمهرها

فسألتهالزهري،فلقيتجريج:ابن
يعرفهفلمالحديث،هذاعن

فيوالبخاري6/4،7أحمدأخرجه:
"

4/5الكبير!التاريخ ا(لععه2

1/3لهالصغير"،التاريخوفيإ 4،0
فيوالحقيلي

2/1الكبيراالضعفاء9 4،0

فيوالخطيب
فيعساكروابن38،0الكفايقا:9

"

2@اثمشقتاريخ 6 7 / 2،4

فيالجوزيوابن
بهذاغلتة،ابنإسماعيلطريقمنا(لملأ5)التحقيق!"

د.لإسناا

3@الكفابئ(1) 8 0
0

2الحديشا:علمأللادمعرفة(2) 3 4
1ةوالايصاحادالتقييدواسطرستحقبقي. 5،4

2الحديشه:علومفيودتواعد ائهعدللدكتورالفقهاعااختلافوالاساب0،1

@ه،التركي؟
و

1

.39ال@ت@9/شرح

ا.@التمهيد@2/24(3)
احمد.روايةلفظ)ممأ



المرعصوايةاخصلىإنككلبسببلد@اج@ورلالصن@علل
-

فيالبخاريعنهقالموسى،بنسليمانفيهتلت:
لا

/4الكبيرلاالاريح

5 فيوقالمناكيرإ،عندها(:إ)مثه2
"

1/3لهالصغير@،التاريخ عخده".40

فيكماوقالعجائبه،أحاديت
"

طالبأبيبنرتيبالكبير"الترمذيعلل

6القاضي: 6 عنهأرويلاأناالحديث،منكرموسىبنسليماد@:(275)6

فيماالشائيعنهوقالمناكيردا،عامتهاأحاديثموسىبنسليمانروىشيثأ،

فيالمزينقله
3/3الكحال!تهذب9 0 وليىالفقهاء،أحد":(2هللأه5

الحديش@فيبالقو@

الزهري،عنسليمان،روايةعنشلحينماقالمعينبنيحيىأنإلا

فيالمزيفلكنقل@اثققا،فقال:
3/3الكمالاتهذيب" 0 ونفل2(،هيلاه5

دحيمعنالمزي
والتعديعلأالجرحفيحاتمأبووقال"،ثقة"ةقالأته

لابه"

4/1 3 ابنونقل"،الاضطراببعضحديثهوفيالصدق،محله@:(615)5

2داالتهدي@تهذيبفيإحجر 0 5 / معينبنيحيىعن4
بنليحيىقالأنه

صحيحوحديثهنقة،موسى:بنسليمان@@أكثم:
عندنا"،

اتهالدارقطنيوعن

بعدعد@اب@وقالوالزهري،عطاءعليهأثنىالئقمات،المنالعللإ:فيقال

عدثأساقأن
مننكرتمايخرموسىبن@اولسليمانالأحاثيط:من

أهلعلماءاحدوهوالناس،منالنقاتعهحذثراوفقيهوهوالأحاديث،

"صدوقثبتعنديوهوغيره،يرويالابهايفردأحاديثروىوقدالثام،

4/2الكامل 61-2 فيالذهبيوقال6،2
2/2لاعتدال!اميزان" 2 ل@153(:6

التيالغرائبوهذهالأ@زاعي.قبلوقتهفيالامأهلفقيهسليمانكانإ

فيحجرابنوقالحفظهاا،يكونأنيجوزله،تستنكر
:(2616)@االتقريب"

فيفقيهصدوق"
لا.بقليلموتهقلوخولطلين،بعضحدثه

"كتابفيجاء(1)

وحمعوالتحديحالحرحفيالنسانيالرحمنعبدأبيالإماممهج

5/1الرجايهفيأقواله 8 ديبالقويولي@الفقهاه،أحدالسائي.قال@(39)62

فيالقويبداكوليىأيصأ.وقالالحديتفيبالقويلي@أيضأ:وقالالحدتج@

ضيحدثهفيأيصأ:وقالالحدنج@
غه



-

@يدطلف@@لعلل@لجامعفي

جريج:ابنبقولاعلوالحديث@تول:
فسألتهالزهريفلقيت"

هذاعن

ير@ه.فلمالحديث

فيالعينيقال
1القاري!عمدة" 2 8 / منالحديثهذاوضعفوا20:9

هذا-أجل
حديثهذاالترمذي:قالقلت:نف@حريج-ابنقوليعني:

حسن.

قلت:
يعئنلاإنكارهقلت:نف@الزهري!أنكرهوقدالحسنلهأب@من

تلت:رواه.مايحفظلامحدثكلإذقسيه،رواهأنهيحتملبلالتكذيب،

بمفهوميقولأنبهالمحتجويلزمحجة،يبقىفلاوالنسيانالتكذيباحتملإفا

وممهومالخطاب،
هذا

جمه.نقولفلاالولي@افنالنكعصحةيقتصي

جريجابنعنإسماعيل،روايةضعفمعينابنأنإلا
قالحيتهذه،

":(1102)عقبالترمذيممانقلهفيما

إلاجريجابنعنالحرفهذايذكرلم

لي@جريجابنعنإبراهيم،بنإسماعيلوسماعوقال.إبراهيم،بنإسماعيل

ماروا@أبيبنالعزيزعبدبنالمجيدعبدكتعلىكتبهصخحإنمابذاك،

جريجابن@شسمع
لما

فيعساكرابنإليهأسندهفيماايضاوقال
9

2"@مئقناريخ 6 9 / 24:

يصحهلأكم:بنيحيىإليكتب9
صعروة،عنالزهري،حديثعندك

إليه:فكتبتقال:باطل؟،فنكاحهاوليهابغير@ذننكحتأيما@مر@ة"ةعائة

هذهبعددنسيهالزهريولحلثقة،موسىبنسسليمانصحيح،هونعم،

عهسألتجريج:ابنقالقال:علية،ابنإسماعلغيربهايحدثلمالكلمة

عندناوهويعرفه،فلمالزهري
صحيح

أحمدالإماموقال"
عندماحنبلبن

جريجابنقولعنسئل
فيحاتمأبيابننقلهفيماهذا

)4221(،العللأ1

الحامتدركانطر(1)
3

"2/1 6،9
7/0الكبرعهاليهفيوالسن 6،1

دئقاودتاريخ

المطبوعفىمكلا(2)
قصةوأنصحغ،الحديتأنيقصد(3)

عنه.صجحةيخرالزمريسمي



المرعر@ايهاكصلإنكدربسبصلاجكلل@رالناوملل

2/1والحاكم 7/1والبيهقي6،9 فيعساكروابن0،6
"

/24@ا@فقتاريخ

2 6 جريجابنإن@ة9
هذاولي@مدونفكتبله

ابنحكايةيعني:كتبما،في

فيالخليلينقلهفيماجريجابنوقالجريجإ،ابنعنعليق@
ا/الإرشاد!دا

3 لاممنداوأنا:50
عساكرابنإليهأسندهفيماالأثرموقال"،سليمانيتهم

في
"

2"دمشقتارلخ 6 8 / الكلامالولي،حديثالله:عبدلأبيقلت":24

أسمعهلمنعم،فقال:إسماعيلفيهيزيدالذي
من

الله:عبدأبوقالعير@أحد

سمعإنماإسماعيل
وقالا@ما،شاءإنله،كالمكرهذا؟!فكيفبالبصرةهذا

1البيهقيإليهأسنده@يماالطيالسيجعفر 0 6 سمعت"ة7/
يوصمعينبنيحى

جريج-ابنعنعلية،ابنرواية
موسى@بنسليمانحديثمعرفةأنكرأنه

ابنمنعليةابنسمعو)تصاعلية،ابنغيرجريجابنعنيذكرهلموقال:

جريج
صححإنمابذاك،لىسماعأ

العريزعبدبنالمجيدعبدكبعلىكته

جدأثا.جريجابنعنإسماعيل،روايةيحىوصغف

فيالحديثأصحاب@عضتكلمداوقدا؟:102)عقبالترمذيوقال

عنعروة،عنالزهري،حديط
عائئة،

ثمجريج:اب@قالالنمي-سلى.عن

هدا@ا.أجلمنالحدياهذافضعفوافأنكره،فسألتهالزهريلقيت
فكر3

السابق.معينلنيحىقول

ماصعابأتول:
جريح،ابنصصحيحالحديثإننقول:تقدم

عثرين@حوعنأغربإبراهملنإسماعيلولكنالطرق،بقيةفيسيأتيكما

إسماعيلزاث@االتيالزياثةيذكروافلمجريج،ابنعنالحدي@هذاروواراو

الحديث.اخرفي

صناعةيحكملممنأوهمالضر@اهذأ:(4074)عقبحبادابنقال

جريحابنعنعلية،ابنحكاهابحكايةله،أصللاأومنقطعأنهالحديث

يعرده،فلملهفلثفذكرتالزهري،لقيتثمقال:الخبر،هذاعقبفي

مماهذاوبى
منالضابطالمتقنالفاضلالحترانوذلثبمثله،الخبريهي

نسيانهفليصيعرله،لمعنهشثلو)فايشاه،3بالحديثئحذثقدالعلمأهل

الخبر".أصلبطلادعلىبداذلهحدثالذياليء



-

ث@لف@ائد@لعللفي@لجامع

2/1الحاكموقال 68-1 الأثباتالأئمةبرواياتوثبتصخدافقد:69

علبةابنبحديثالرواياتهذهتعللفلابعض،منبعضهمالرواةسماع

جريجابنوسؤاله
ينسىفقديعرفه،ولمعنهالزهريسألتإنيوقوله:عنه

حفاظمنواحدغيرفعلهوقدبه،حذثأنبعدالحديثالحافظالثقة

لحدين@ا

"التحقيقفياالجوزيابنوقال
ابنقالقدقيل:@مانللملأا(:عقب

الحديثهذاقلنا:فأنكر@الحديثبهذافأخبرتهالزهريلقيتجريج:

هذهفيلي@جريجابنعنذكرتموهوماالصحيح...رجالورجالهصحيح

ذكرناهالأ.التيالروابة

فيالألبانياليخوقال
6/2الإرواط" 4 يصلحلا"ا(:كه.)6

الحديثأ.سدفيالطعنفيالحكايةهذهعلىالاعتماد

هناكأنإلاتلت:
جريجابنقولذكرعلىعليةابنتاجمن

هذا.

فيعديابنأحرجه.فقد
4/2"الكامل" 5 5

الثافكوني،طريقمن
فذكربهموسى،بنسليمانعنجريج،ابنعنالمفضل،بنبثرحدثن@قال:

سالفا.المذكورجريجابنقول

قالداود-بنسليمانوهوذكوني-انفيهتالف،إسنادهحديثوهذا

عنه
فيحاتمأبيابننقلهفيمامعينبنيحيى

"

112/4@والتعدي@الجرح

كانالله،عدوكذاب":(4لما
أحمدوقالالحديث،،يضع

فيماحنبلبن

فيالعقيليإليهأسنده
1الكبير،الضعفاء" 2 8 سان:2/

ئسئيسعيدبنيحبى
الفيه:2/334الصغير"التاريخفيإالبخاريوقالالخائب@،الاذكوني:

4بغداد"تاريخفيإالخطيبنقلهفيماأيضاوقالنظر،، 7 / الغرب.@وفي9
63 / 1 0

أضعفعنديال@وة
نقلهفيماجزرةصالحوقالضعيفمه،كلمن

عندواهمنهف@الزمري،نسيانجمعفييصباد3والحاحبانابنقولا(1)
وب3،

دمخالفةتدعديةابنحليتفلنكددد،الأمرويىله.حلتمانالهالومم

1الزمري.لنلقتزياثة.لذكرجريجاب@عنالرواة
0

الروافبميماعندنردفلم



الفرعروايةاخصلإنككلسمببابكهدلفى:ن@@ل@محلل
-

فيالذمبي
2/2"الميزان" 0 فيحجروابن)1543(،5

"الميزانلساد"

فيحاتمأبووقال@ا،الحديثفييكذبكان":(3602)
"

والتعديلأالجرح

4/1لابه 1 فيما@قلهالشاثيوقالالحديث@ا،مترودبئيء،ليى":(49له2

فيالخطيب
"

9/4بغداد@اتاريغ وفي7
الغربط.

فيوالذهبي01/6،3

2/2"الاعتدالالميزان 0 بثققه.لي@":(3451)5

ةعديىوجوهمنجريجابنعنالحديط@روي
إسماعيل،طريقغيرمن

جريج.ابنقصةذكرفيهاولي@

راهويهبنإسحاقطريقهومن)27401(،الرزاقعبدةفأخرجه

6/1حمدوأ)996(، بنوا6،5
3/2رقطنيلداوا0(،07)رودلجاا 2 0@.

7/1لبيهقيواا،@لأ/2والحاكملة،لرسااط.(3520)ولعلميةا وابن0،5

فيعساكر
9

24/2@مق!تاريخ 67.

بنوا)2011(،لترمذيوا)822(،لحميدياوأخرجه:
فيلجوزيا

عيية.بنسفبانطريقمنلكاللأا(االتحقيق9

فيالبرعبدابنطريقهوص)3802(،أبو@اودوأخرجه:
/7النمهيد""

5 7
الئوري.سفيانطريقمن

فيالثافعيوأخرجه:
البغويطريقهومنبتحقيقي،(1140)مسنده

سالم.بنسعيدعن(2262)

فيالافعيةوأخرجه
1لامسنده ب@مسلمطريقمنبنحقيقي(13

)مقرولن(.روادأبيبنالمجيدوعبدخالد،

من(1879)ماجهابنطريقهومن)15161(،شيبةأبيابنةوأخرجه

معاذطريق
بن

معاذ.

2/6لحاكموا2(،1لطالدارميخرجه:وا 7/1لبيهقيوا8،1 من38

بنالضحاكعاصمأبيطريق
مخلد.

فيالطحاويوأخرجه:
@

معانيشرح
وفي3/7لاثارالاا

العلمية.@

7/0والبيهقي4(،165) فيوالخطيب5،1
7للوصل!:الفصل" 6 ط.0



-

@لفالالد@@لعلل@لجامعفي

فيعساكروابنالعلمية،ط.لم@2والهجرة
9

دمقناريخ
"24/2 6 7

من

اللهعبدطريق
و@.بن

فيالنساثيوأخرحه
ط.(5373)والعلمية.@(5394)الكبرى""

فيوالطحاويالرسالة،
"

3/7الآثار@امعانيشرح
4للاالعلميةط.وفي 1،)6

4لاحبانواس فينعيموأبو7(،0
فيعساكروابنم@،/6لأالحلبة"

"

تاريخ
دمق

"2 6 5 / 2 4
2و 6 2و6 6 7

الأنصاري.سعيدبنيحىطريقمن

همام.طريقمن(1463)الطيالسيوأخرجه:

3/2رقطنيلداواي@96(،راهويهبنإسحاقوآخرجه: 2 لعلميةاط.5

فيحزمواسالرسالة،ط.(3533)و
7/1والبيهقي1/2،6المحلى@1" 2،5

2@اثمق@اتاريخفيعساكروابن 6 6 / 2 4
يونس.بنعشىطريقمن

غياث.بنحفصطريقمن(4075)حبانابنوأحرجه:

1الحاكمةوأخرجه 6 8 7/1والميهقي2،/ 2 4
بنيحيىطريقمن

أيوب.

1والبيهقيلملأا،/2الحاكموأخرحه 0 5 سححجطريقمن7/

جه:خروأ

جه:خرأو

جه:خروأ

ةوأخرجه

وروادبي

جه:خرأو

جه؟خروأ

جه.خرأو

إسماعيل.

4750)يعلىأدو

منصوربنسعيد

منصورب@سعيد

فيعساكراب@

@و)مقرمؤمل
أ.

1البيهقي 1 3 /7

1اليهفي 2 5 /7

فيعساكرابن

محمدطريقمن(
الأنصاري.اللهعدبن

زكريا.بنإسماعلطريقمن(529)

اللهعبدطريقمن(528)
المبارك.بن

24/2دمئق،لأتاريخ 6 5
حجاجطريقمن

اللهعبيدطريقمن
بن

الأموي.سعيدبنيحىطريقمن

24/2@فى@الاتاريح 6 6
بنمؤملطريقمن



الفرعروايةاخصلإنككلبسبباب@دلل@شاو:محلل
-

المزنيرجاءبناللهعبدطريقمن(22لهالحميديوأخرجه:

بنمرأبيطريقمن(554)جرجان@هلأتاريخفيالسهميةوأخرجه

اللؤلؤي.السيرافي

العلمية،ط.(4064)لائار،واالسنندامعرفةفيالبيهقيوأخرجه:

بنمسلمطريقمنالوعيط.(13506)و
المججدوعبدسالمبنوسعيدخالد

بنواومسلم،وسحيد،لثوري،واعيية،بنوالرزاق،ا)عد
أ

لي

عاوآبوومحاذ،روا@
وهمام،لأنصاري،اسعيدبنويحيىوهب،بنواصم،

بنواعيل،و)سماومحمد،وحجاج،أيوب،بنويحيىوحفص،وعيى،

التماوعبيدومؤمل،المبارك،
رحاء،لناللهوعدالأموي،سعيدبنويحيى

المذكور.جريجاب@قول@ونمنلإسنادابنفسجريج،اب@عنلر(وأبو

فيعاث@وحديث"(1102)عقبالترمذي:قال
عنالا@هذا

بوليالانكاحلا"ةجم@البي
حسن،.عنيحديث@ا

فيححرابنقال
1الحبير"التلخيصدا 0 . 3 3 4 3 عن(3/

هدا

لما.لإرسالباوأعل"لحديث:ا

موسىبنسليمانطريقغيرمنالزهريعنطرقمنرويوالحديث

ولا

بووا6/6،6أحمد
)7384(،يعلىوأبو2(،0)ممهوددا

فيوالطحاوي
"

والبيهقيي@614(،العلميةط.وفي3/7الاثاردامعانيشرح

7/0 ط.(13519)والعلميةط.(4066)لهوالائارلا،السننلامعرفةوفي61

فيالبرعبدوابنالوعي،
5التمهيد"دا 8 برجعفرعنلهيعة،ابنطريقمن7/

عنربيعة،
به.لزهري،ا

ةضعيفحديثوهذا
قالربيعقعبرجعفروكذلكلهيعة،ابنأجلمن

.@@إليهكتبالزهري،منيسمع@المداود:أبو

جة.ابنمعضرولأجاه(1)



-

@ند@للف@@لعلل@لجامعفي

6/2وأحمد)66161(،شيةأبيابنوأخرجه: 6 0

خالدأبيطريقمن

والبيهفي)2964(،و(2507)يعلىوأبوا(،هلا.)ماجهابن
0 6 1او7/ 06-1 0 7

المبارك.ابنطريقمن

فيالبرعبدوابنيلا.94(،يعلىأبروأخرحه.
5التمهيد،9 8 /7-5 9

بثير.بنهثيمطريقمن

فيالطحاويواخرجه:
"

3/7لآثار"امعانيشرح
العلميةط.وفي

سليمان.بنالمعتمرطريقمن(4167)

بنحجبمعنومعتمر(وهثيم،المبارك،وابنخالد،)أبوأربعتهم:

عنعروة،عنالزهري،عنأرطاة،
بنحوه.عائثة،

وهوأرطاةبنالحجاجفيهالحديثوهذا
(1)

لموهوعنعن،وقد

فيعديابنأخرجفقدالزهري،منيسمع
"

2/5@الكامل 2 أنهإلبهبماسناده1

"قال:

فيمامعينبنيحيىقالفقديره،ولمشيئا@،الزهريمنأسمعلم

2/5الكاملفيعديابنإليهأسنده المجج:ليقالهثام:ليقال:21
ارهلمنيف@الزهريليصف

كماالجوزجانييعقوببنإبراهبموقال
8/2بغداثهلاتاريخفي 3 5

وفي
9/1الغربط. 39:"

الزهرييلقهم:لمقومعنيرويأرطاةبنالحجاج

حدينا.فيفئتثبتوغير@

فيطويلأنصأالملقنابننقل
7/5المنير!البدر" 55 5،8

ومن

أبيبنومحمدالهذيىبكروأبوأرطاةبنالحججالزهريعنورواه9ذلث:
الرح@؟عبدبنوعثمانموسىبنوابوبجبريلبنالرحمنعبدبنوقرةقي@

بنوهثام
سعد

بنومالكيساربنوسليمانإسحاقوابنعقسةبنوموسى

النوفليرزيقبنالرحمنوعبدالبصريسلمةبنومعاويةبثبربنوهثيمأن@
جريج.وابنعيينةبنوسفيانسعدبن@)براهيمربيعةبنوجعفر

انظرلا(
"

"
لد.المدلين،كاب



الفرعايةال@اكصلإنككلبسببابكلحلفىة@الال@ن@طل

11/3"الأشرافتحفة9انظر: 4 1/3وا(16420)6 6 4،)26461(

و
الحبير"التلخيصو"ك@355،المير"البدرو"1،9وهك@481الراية،نصب9

3/3 4 9/1المسند@اأطراتودا1(،05لى3 @االمهرةإتحافودا1(،1782)33

2 1 6 / 1 7(22148).

الرحمن،عدأبيبنرليعةعنالدراورثي،روىاخر:مثال@

قضىالنبيئءكيهرأنهريرة:أبيعنأبيه،عنصالح،أبيبنسهيلعن

@يالافعي
وفيبتحقيقي(1714)مسده

6/2له"،الأمدا 5 5

وفي
6لوفاء7/ا0ط 03)ودابو@وأ2،6 لنوا1(،6

لترمذيوا)8632(،جهما

4/441الائار!معاني@اشرحفيوالطحاوي)3866(،يعلىوأبو)3431(،

5يلاالعلميةط.وفي 4/2والدارقطني6(،9 1 ط.(4489)والعلميةط.2

فينعيموأبوالرسالة،
9/1"الحلية@@ 10/1والبيهقي5،7 6 @امعرفةوفي8

البرعدوابنالوعي،ط(99831)والعلمبةط.(95ادلهوالاثار"،السنن

في
03التمهيد@1/" 3وا6 و6

136-3 طريقمن(3052)والبغوي6،2

بنالعزيزعبد
الإسناد.بهذاالدراوردي،محمد

الترمذي:قال
."غريبحسنحديط@

فعي:اثقال
أخبرليقال:لسهيل،فلكفذكرتةالعزيزعبدقال"

أصا@كانوقدوقال:أحفظه.ولاإياهحدنتهأنينقة-عنديوهوربيعة-

يحدثهبعدسهيلفكانحديثمطبعضونسيحفظه،ببعضأصيبعلةسهيلأ

عه،ربيعق@عن
أبيهأ.عن

فيالرعبدابنوقال
1/3التمهيدلا" 61:"

ثمهذا،حديثهسهيللسي

عنربيعة،عنبهيحدثأنعلىالورعحمله
ربيحةإنكارإلىيملولمنفسه

اننيربيحةيقول:فكانبذلك،إياه
عنهريرةأبيعنحدثته،

@يط-مريرفأبيصيرويلاصهيلألأنمقطأ،الاشادفيولعلالمطبوعفيهكذا(1)



-

@الفع@ئد@لعلللحي@لجامع

هذايقلولمالحديث،بهذا@البيئ
فيالدراورد@إلاأحدسهيلعن

علمت،.فيماعهالرواةبعضرواية

سهل.عنواحد،يخررواهبلتلت:

بنوا)1163(،وداأبو@فأخرجه:
لطحاوا)7001(،لجارودا

فيوي

1الآثار@4/معانيلاشرح 4 حبانوابن)5695(،العلمية.@وفي4

والبيهقي5(،073)
06 8 / 6و11 فيالبرعدوابن9،1

1/3التمهيد"" 6 2
ص

بلال.بنسليمانطريق

فيالبرعبدالنوأخرجه:
1/3التمهيد"@@ 6 2

عياضلنأن@طريقمن

أبي

الرحمن،عبدأبيبنربيعةعنوأنى(بلال،بن)سليمان

السالق.لإسنادبا

فسألتهسهيلأفلقيتسليمان:قالأبو@اود:قال
عن

الحديت،هذا

ربيعةكاننف@قال:عنك،بهأخبرنيربيعةإنله:فقلتأعرفه،مافقال:

عنيأخبرك
عنيربيعةعنبه،فحدث

"

4/1الائارلامعانيلاشرحفيالطحاويوأخرجه: 4 4
العلميةط.وفي

يمقرونين(.بلالبنوسليمانالدراورديطريقمن(5967)

فيحاتمابيابنقال
"

حديثيصحلأبي:داقيلةأ(1392)لماالعلل

معاليمينفيجميهالنبيع@هريرةأبي
ترىفقال.وقفة،فوقفهد؟ان

فليسقلت.يعرفهفلملسهيلقلتقوله:يعنييقول؟ماالدراوردي

يحدثوالرجلئقة،@ربيعةربيعة،عنهحكىلما@افعاسهيلنسياد

هكذاأحلقال.وينسى.بالحديث
علىمتالعيتبعهأننرلمولكنهو،

أحدعندلي@كثيرة،جماعةسهيلعنروىوقدروايته،
منهم

هذا

=

4/1الانارامحاسلشرحبل@يرجعوالذيمريرفأبيعنأبيه،عنيروي 1 لأكد4

الط@هذاله

القصة.ليهاليىالرجدابنساقهاالتيعاضبنأشرواية(1)



الفرعيةرطاخصلإنكلىبسببابثلددناو:ر@محلل

لهذاأثويلاأنيغيرأحل،قال:الواحد.بحبريقولإتهقلت:الحديث

يتابعلمالأصولمنأصلوهدابصأعتبرهريرةأبيعنأصلاالحديث

."ربيعةعليه

توبع،بلقلت:
1البيهقيقالفقد 6 9 / برربيعةغيررواهلوقد:10

سهيلعنالرحمن،عبدأبي
بنمحمدطربقصبإسنادهحدبثأوساق"

ةوقالالحامري،الرحمنعبد
مدني

ثقة.

حمادورواه
بن

فيالبرعبدابنعندسلمة
3التمهيددادا 63 /1.

أبيعنأبيه،عنصالح،أبيبنسهيلعنوحماد()محمد؟كلاهماة

يرهر
به.ة،

وقالحماد"حديثمنغربداوهوالحديث:قبيلالبرعبدابنقال

بعده:
لنحمادعنروياعلملا@@

محموظغيروهوالإسناد،هذاسغيرسلمة

بنحمادحديثمن
دا.أعلموأدلهسلمض

حمادحدياقلت:
بر

بنأحمدفيهسلمة
المؤونبرةأبيبنمحمد

فيحاتمأليابنقالضعيف.وهو:
@

والتعديلالجرح
2/2ثا 6(129):

لا،عنهأحدثولستنعم،قال.الحدي@؟ضعيفبرةأبيابرلأبي:)قلت

فيالعقيليوقال
1الكبير"الضعماء" 2 7 ويوصلالحديث،منكر":1/

فيالدهبيوقال@ا،الأحادي@
1/1"ال@زان" 4 إلا@ا،الحديثلين@@:(564)4

فيفكرهحبانابرأن
37"الثقات@ا فيحاتمأبيابنوقال8،/

العلل@ا
"

أبيبنسهيلصرسيعة،رواهحديثعنزرعة،وأباأبيوسألت)9041(:إ

ويمين.بئاهدقصىعييمالنبيأنهريرة:أبيعنأبيه،عنصالح،
فقالا.

صحيح...هو
بنريدع@أبيه،عنسهيل،عنيقول:بعضهمفإنقلت:

@اصحيحانجميعأصحيح.أيضأوهذاقالا:ثابت.

(1)
رحم

سهيل،حديتتصحيصإلى(11392)نيمال@ههوعه،عاوتحاوزحاتمأباائه

روحديتيصححهمناومو
حديتتصعي@بل@(1425)فيعاد@نه3تابت،لند

أعلمواللهسهيل،طربقسهربرةألىحليتعلىاسنقر@كألهنابت،لنزيد



-

@لفعالدي@لعلل@لجامعفي

فيالدارقطنيقال
01/1@العلل9 4 1يا1 حديثالمحفوظ9:(92

سهيل،.عنربيعف

زرعة:وأبوحاتمأبوإلهأثارالذينابتبنزيدوحديث

فيالطحاويأخرجه:
"

4/1الاثار!معانيشرح 4 العلميةط.وفي4

فيالبرعبدابنطريقهومنمه،9لطلا
3التمهيد"" 63 / 1

بنعثمانطريقمن

بنزهيرعنالحكم،
محمد،

بنزيدعنأبيه،عنصالح،أبيبنسهيلعن

فيحاتمأبوقال
عنأيه،عنسهيل،هوإتما@اة(1425)لابةالحلل!"

بالمتقنلي@الحكمبنوعمانمجحج@،البيئعنهريرة،أبي
(1)

".

محمد،بنزهيرعنالحكم،بنعثمانحديطدوأماالطحاوي:قال

ئعرتلاصالحأبالأنأيضأثفمنكرثابتبنزيدعنأبيه،عنسهيل،عن
الدرا@رليعلىأنكرماشيءذلكمنسهيلعندكانولوزيد.عنروايةله
ولكنهريرة،أبيعنابي،بهيحدثيلمله:ويقولربيعفعنذكرتمما

معئابت،بنزيدبه
هذامثليثبتبالذيلي@الحكم،بنعثمانأن

."يتهوابر

فيالدارفطنيقال
"

10/1العلل! 4 1لا1 زيدأ.عنيصحولا":(92

@الحديث:بعدالبرعبدابنوقال
محمدبن@زهير

سيئعدهم
الحفظ

لاالغلط،كثير
فيوالصواببالقوي،لي@الحكمبنوعئمانبه،يحتج

."التوفيقوباللههريرة،أبيعنأبيه،عنسيل،حديث

حديثغيرمنهريرةابيعنرويدوقدأيضا:البرعبدابنوقال

فيالنسائيةأخرجه
6لاالكبرى"" 5ولاالعلميةط.(01 96)

فيعديوابنالرسالة،ط.
"

78-8/77"الكامل
والبيهقي7،8و

01/

قليل.قبلصححهألهتقدم(1)



الفرعروايةاخصلإنك@ربصبباب@لدلللالسناكمحلل
-

6 فيالبرعبدوابن9،1
3التمهيد"9 63 / 1

بنالمغيرةعنطرقمن

به.هريرة،أبيعنالأعرجعنالزنا@أبيعنالرحمن،عبد

بروايةانفردالرحمنعبدلنالمغيرة"الحدي@:بعدالبرعبدابنقال

عليط.يتابعولمالمذكور،إسنادهالزنادأبيعنالحديث،هذا

عنهقالالرحمنعبدبنوالمغيرة
ل@29(تاريخهفيمعينبنيحيى

الذهبينقلهفيماالنسائيوقالبئيءإلي@"الدوري:برواية
@

ي

لهثقةلم@6(:إ5)التقريبفيوهوبالقوي،الس)6955(:إا@كاسف!

عدياب@وقال@،غرائب
78 بنولمغيرة":8/

مننكرتماغيرالرحمنعد

منالزنادأبيعنرواياتهوعامةالحديث،
عنهالزنادأليعنالنسخةهذه

وأظن"عليهيوافقلاماومنهالزناد،آليعنعليهاالثقاتيوافقهكئيرشيء

عليها.بتابعلمالتيالأحاديتأحدالحديثمذا

فيلي@ا/961:إالبيهقي.إليهأسندهفيماقالحنبلبناحمدانإلا

معباليمينقضىيعني:الباب-هذا
منأصححديطالثاهد-

هذاإ

@معقبأ:قالالركمانيابنأنإلا
بثيء،لب@معين:ابرفيهقالمغيرة

مغيرةعدي:ابنقالقال:ئمهذا،حديثهوفكرالمبزا@ه"صاحبوذكره

ابنحديثالحديطلهذاإسنادأصحالتمهيد:"صاحبوقالبأحا@يئصينفرد

حنبلإ.النقالمابخلافوهوعباس،

3لمحلأا/التمهيد!في،البرعبدابنوأخرجه:
بنالرحصعبدطريقمن

به.هريرة،أبيعنالمقبري،سعيدأبيبنسعيدعنأسلم،بنزيد

10/1"لالعللليالدارقطيعد(1) 4 "الأعمري@.(1929)1

معش،النيريدهعيرسلياللهريلزلهمعي@سيحمىمنالكلامهنالحل(2)
لقلمقد

ليال@زي
1ولالكسالا@دب" 9 أبا@اودوسالت1قال.ألهالآجريعدأبيعن9

فقالالحديث-هذاصاح@لي@وموالمخزومي-الرحمنعبدسالمغيرةعن

يحيىع@حكىعباصأبنلحقلت.ضعيص.
مداصاحبوهوالحزامي-صع@أط

."عاسعلطةمقالالمخزومي.ووثقالحديت-

أصح.الاتيعبمىابنحليتتلت:(3)



=

لف@لئد@العلل@معفيلجاا

عنهقالاسلم،بنزيدبنالرحمنعبدفيهضعيف.حديثوهذا

البخاريوقالداضعي@ه،الدارمي:برواية(527)تاريخهفيمعينبنيحيى

في
"

وفي(922)لملأاه/الكبير"التاريخ
له:2(،ل@.الصغيراالضعفاء"

2لابنهوالتعديع!الجرحفيإحاتمأبووفالجدأ"،عليضعفه" 8 9 / 5

واعيا،الحديثوفيصالحأنفسهفيكانالحديث،بقويلي@)7011(:إ

فيالنسائيوقالجدأ"،المدبني-ابنيعي:علي-ضعفه
الضعفاء9

."ضحيف":(360)"وكونلمتروا

شاهدوللحديط
عباس.ابنحديطمن

5/1ملمأخرجه: 2 3لهثاودوأبو)3(،(1712)8 ماجهوابن0(،6

(2370).

3التمهيد"فيإالبرعبدابنقال 67 دا:1/

الحديثلهذاإسناداصح

عباس!.ابنحديطإسناد

9/1الأشراشهتحفةانظر:إ 67(01 2 9/16و(64 1(01 3 9،)1

5المنير@9/البدرو"4/9،9الراية!و@انصب 4الحبير@4/التلخيصو"9،1 6 6

41/15المهرظإتحاتو"2(،201) 9(18283).



الجادةبسدوكالإعهدلل@سنافى:محلل
-

ل@ا@إيى-

"+-لأدلجامب@مموعبئعلاا@ل!ا+6
مستقيمةخطةلأتهابذلكوسميتالطريقمعظمالحاثة:

تقالفهيوالأشهر،الغالبعلىسارأيولزمهاالجادةسلكومعنى

أوالرواياتمنالبابذلكفيغبماإلىحكمهأوروايتهفيذهبلمن

ا

منجماعةاستعملهتعبير
ةالمديعبنعليواستعملالعلماء،

حاتم:وأبوالمحخةأسلك"
"

"الطريقلزم

والحاكم:
طريقأخذ"

حجر:وابنالسهولةإالاسلكالبغدادي:والخطيبالمجرما
الا

اتبع

دظلعاا
(6)

هم.وغير

بعضفمانالوهم،فيالنقادأوالرواةوقوعانلامننوعاأحياناويكون

سنادب@أومعينشيخعنبالروايةمعروفأيكونالرواة
أبيه،عنكرواينهمعين،

يحدثقدولكنهاشتهربالذيالإسنادبهذاأحاثيث@أكبفتكرنجد@عن

الإسناد.بغيربحديث

الإسنادبذلثفيرويهالحديط،هذاويقلبفيهمبعدهالرواةبعضفيأتي

فوهمالجاثةسلكةلهفيقالالشهير،

2/1الا@كاراليتانج@2@حدد(.@مالةالعرباللسانا@@ 94.

يععأ(.لابهدالحللا(3)

1الحدي@ه:علوم@معرفةلا( 1 حرمالن@ارط.(28للأوعقبالحلميةط.8

(5)@

3لحداد،تارلخ 6 7 / العر@.@4

وابرححر!2/016لهكتيلأ(
38 نحفبقي1

الحاث@)سلكالمحتفي@!اللسانانظر(7)



-

@لفعالد@لعللفي@لجامع

منهمالوهمويكونالجادة،فيسلكونالحطأعلىجماعةيتواردوقد

ااتفقوماأنإلااتفقوا،وإنالجماعةهؤلاءأنيرونالألمةأنإلا

الجماعففيهالخطأعلىيتفقوأنالأن@ان،عليهتتواردأنيسهلمماعليه

خلافعلىالحفاظوروايةالمعهودة،الجادةعلىجاريةروايتهمتكونكأن

المعروفةوالسلسلةالتحفظ،مزيدعلىدالالجادةغبرفسلوكالجاثقا

حافظ.إلايقولهالاالغريبةالسلسلةبخلاتالألسنإليهاتسبق

رجب:ابنقال
عنالمنفردكانفإن"

الحفاظ
سوءمع

سلكقدحفظه

ةوخطنهوهمهفييرتابيكادلافإثهيخالفونه،والحفاظالمئسهور،الطربق

لامنفيسلكهكئيرأ،والأوهامالألسنةإليهتسبقالمهورالطريقلأن

لأيحفظ

السندوفيقليل،وهوالمتنفيالجاثةسلوكويطرأ
الغالبوهو

راوعنجماعةيسلكهاقدبلواحد،راليعلىمقتصراالجاثةسلوكولب@

حجر.ابنيقولواحد،
بنومحمدسليمانبنومعتمرعيينةبنسفيانورواه@@

اللهعبيدعنعبيد،
ال@هعبيدلأنالجالة،سلكواوكأثهمباسقاطهعمربن

بن

عنمهمكثرنافععنبالروايةمعروفعمر

الخطاوقوعإن
لتعلقهالجاثة،سلوكبسببكانالمشهورةالأسانيدفي

روواإذابالضعفاءفكيفالمكثرين،عنضبطهخ@منسيمالاالروافبذمن

عنهم
()!

الألشة:إليهاتسبقالتيالاسايدومن

مالك،ا-
عمر.ابنعننافع،عن

عاث@.عنأيصع@عروة،بنهام-2

2الأحا@يشلأتقويةيردالارناثات(1) 9 60.

7الترمذي!عللدنرح(2) 2 5 / و2
طلمه2/1وعتر

.74الر@محه:وقرائنالحلللقواعدا@طر(3)

اللىي!المغالأ
04 4 7 / .(5921)عق@1

د.:"الرجحوقران@الحللق@اعدانظر.إ(5)

ممام



الجادةبسدوكالإعددلنا،:وي@محلل
-

هريرة.أبيعنأبيه،عنالمقبري،سعيد-3

جده.عنأيه،عنشعيب،بنعمرو-4

عنأبيه،عنالقاسم،بنالرحمنعد-5
عاثثة.

أبيه.عنسالم،عنالزهري،-6

حماد-7
أن@.عنثابت،عنزيد،بن

كتابفيالباحثنأحدمنهاالمشهوربجمعقاموقدوغيرها..

ما@لجادة:فلكفيسالكاللنقاتمخالفار@ويهفيهأخطأومما@

محمدروى
عنصالح،أبيعنبكر،أبيمولىسميئعنعجلان،بن

عليهمالسجودشقةإليهالنبي-ش@أصحابشكاقال:دكالبه،هريرةأبي

بالزكجا.@ستعينوافقال:!تفزجوا،إذا

السجوذطالإفاركبتهعلىمرفقهيضعآنذلدةعجلانابنقال

وأ

بووأ2/33،9أحمد
بنوا)682(،لترمذ@وا9(،20)وددا

فيكماخزيمة
الذيل"

ا/والحاكم)8191(،حبانوابنبتحقيقي،(31هيه"

2 1والبيهقي2،9 1 6 بناللبثطريقمن2-117/
سعد

الشرحفيالطحاويفأخرجهعجلان،ابنعلىواحدغيرالليثوتابع

1/2الآثار"معاني 3 0

وفي
11)العلميةط. سريحبنحيوةطريقمن(34

4احمدوأخرجه: 1 7 / الرحمنعبدبنيعقوبطريقمن2

نيلإسكندراا

6يعلىأبووأخرجه: 6 وفي(63
دا

كماخزيمةوابن2(،لطله"،المعجم

رلممطبرع،الحدلطأسايخدلالتهورصوكتالتالزرقيالتكورعبدعا@لومو:يا(

ليها@ل@الحدينييرجعالمنهورةالسلاسلوهذهالجريح،بلدنافيالكتبيصلنا

لها.المارثةالأحاثيتوفرةلينطرالأشراشااتحفة

@نهرر!إمامفقيه،نت،@نقةومو.(2)
.(5يا*لتفريب@ا@

11)يبهتترالاالثقق@وهو:@@) .(7824)ج@لتقراالئقق@ومو:لك@6



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

في
محمدطريقمنبتحقيقي(3158)عقبالذيح!9

الزبرقانبن

اللهوعبدالمصريايوببنيحيىأيضاوتابحه
المدينيجعفربن

(3"

فيالدارقطنيعدكما
"

8الحلل، 5 / 1 0

س
ا(.م@3)

ستتهم
بن)الليثة

الرحمن،عبدبنويعقوبشريح،بنوحيوةسعد،

اللهوعبدأيوب،بنويحيىالزبرقان،بنومحمد
محمدعنجعفر(بن

بن

المتقدم.لإسنادباعجلان

عددصححهالحديثهذا
وابنخزيمة،ابنالمتقدمين:منالأئمة:من

@،يخرجاهولممسلمشر@علىصحيححديثهذاالحاكم:إوقالحبان،

وقوىأسد،سليمحسينوالشيخشاكر،أحمدالعلامةالمتأخرين:ومن

شعيب.الثخ@إسنا@

خالففقدبالإرصال،محلولئهاإلاالصحة،ظاهرهالإسنادهذاقلت:

مرسلا.روياهاللذينعيينةبنوسفيانالئوريسفبانعجلانابن

فيوالبخاري)4762(،شيبةأبيابنالمرسلة:الروايةأخرجوفد
إ

1الكبير@4/التاريخ 7 2لا4 وفي(49
1

1لهالصغير@،التاريخ 8 والبيهقي2،/
1 1 7 / بنالنعمانعنبكر،ابيمولىسميعنعييفبنسفيانطربقمن2

مرسلأ.عيهرو،النبيعنعياش،أبي

عنالثوري،سفيانطريقمن(2928)الرزاقعبدةأيضأوأخرجها

الإشادبهذاسمي،

وهمالمعللين،جهابذةمنأربعةالمرسلة-الروايةأعني:وصححها-

فيالبخاريالإمام
"

4/1الكبير"التاريخ 7 2لا4 والأول-"قال:إذ(49

وهمردما@صلوقرهو:(1)
ه(لكعهلالنقريه"

ومو.(2)
(7511)التقريسلأ@أحطأ"ربماصدوق@

ومو(3)
"

(3255)لئقريسالاصع@!

6للاالتقريب@@ه!إهريرةأليأحا@يتعليهاختلطتأنهإلاصدو@وهو@(4) 13)

ديا@قيالإسادمداوفكر(5)
1هالكبرىالسر@ 1 7 / محلقأ.2



الجالةبسلوثاب@لدلناور@ال@محلل
-

يعني
فيكماحاتموأبو"،رسالهب@أصحالمرسل-الطريقة

العلل1
لابنه"

عنعجلان،بنمحمدرواهحديثعنأبيلأوسألتابنه:قال-إذ(546)

بم@ت...اللهرسولإلىشكيقال:هريرة،أبيعنصالح،أبيعنسمي،

النبي-ست،عنعياش،أبيبنالنعمانعنسميئ،عنوغبره،عييةابن@رواه

"يقول:أبيفسمعتمرسلأ.

أبيبنالنعمانعنسمي،حديثوالصحيح

المرسلفصححالترمذئتلميذهالبخارفيوتغمرسلأ@ا.ط،النبيعنعتاش،

أبيحديطمننعرفهلاحدي@هذافال:(28للأالكبيراالجامعفيمحما

منإلاغبهتالنبيعنهريرفأبيعنصالح،
الليث،حديامنالوجماهذا

عنواحدوغيرعيينةبنسفيانالحديثهذاروىوقدعجلان.ابنعن

روايةوكأنهذا.نحوعوو،النبيعنعياش،أبيبنالنعمانعنسميئ،

الكلام،هذاعلىالترمذفيالإماموتعق@الليت،.روايةمنأصحهؤلاء

النعمان@صسمي،عنالحديثرووامؤلاء"بقوله:شاكرأحمذالعلامة

بنوالليث@رملا،
@ه،هريرةأبيعنصالح،أبيصسمي،عنرواهيعد

بنوالليثويعضد@الاخرأحدهمايؤيدمختلفان،طريقانفهماموصولا،

فالحديثبه،انفردومازياثتهقبولفينتررولاحجة،حافظثقةسعد

صحيح.
أحمدالإماملمسندتحقيقهفيشعببالثخعهنقله

(1)
1 8 2 / 14.

عجلانبنمحمدبهتفردالموصولالطريقأنيتبينتقدممماقلت:

منبهمخالفا
هذاأنفدعرىعيينفبنوسفيانالثوريسفيانمنهعأوئقهما

فيه،واهمعجلانوابنواحدفالحديثبها،لهطائللاإصنادانلهالحديث

مرسل.أنهوالصواب

فيالدارقطنيالحسنأبرالمعفلينإماموقال
10/8العلل!9 5

س

سميلأيرويهالمرسلة:للروايةومصححأالحديث،لعلةمبينامثا(-3)

محمدفرواهعنه،واختلفالرحمن،عبدبنبكرأبي@ولى
عنعجلان،بن

بنوليثالإسكندراني،يعقوبفرواهعجلان،ابنعنواختلفسمي،
سعد،

الحلية@2/78الترمديلحامعنماكرأحمدالعلامةطجةمنمرصعهديعليهوقثتنم(1)



-

يللف@ليد@لعلل@لجامعفي

اللهوعبدالمصري،ايوببنويحيىهمام،أبوالزبرقانبنومحمد
جعفربن

هريرفأبيعنصالح،أبيعنسمي،صعجلان،ابنعنالمدين@،

بنوهيبوخالفهم
النعمانعنسمي،عنعجلان،ابنعنرواهخالد،

بن

بنوسفيانالثوري،سفيانوتابعهجمط.النبيعنمرسلأ،الزرفي،عباشأبي

وهيب،قالكماعياش،أبيبنالنعمانعنسمي،عنرووهوغيرهماعيينة

عنسمي،عنأخبرتجريج:ابنوقالالصواب.وهوعجلان،ابنعن

ابنعنعيسى،بنصفوانعنوقيل:أيضأ.مرسلأعياش،أبيبنالنحمان

ابنقالأيضا.مرسلأعياش،ابيبنالنعمانعنسمي،عنعجلان،

منمما.سمعتهقدانيأعلمولا:(1)عباس

الباريفتحديإرجبابنالحافظقاللذا
7/2لأ 45:"

اصحوالمرسل
حاوأبيري،لبخااعد

تم
ويخرهم.رقطني،لداوالترمذي،وازي،لراا

الحديط:هذاوخلاصة

نهأوئقوهمااثنينخالفعجلانابنإنا-

الفن-هذافي

سميأنة،الحديثهذاسياقهفيالجاثةسلكعجلانابنكأن-2
هريرة.أبيعنمكرصالحوألوصالح،أبيعنبالروايةمعروف

نكرهماعجلان:ابنتوهيمفيإليهذهبناماعلىبهيستأنسومما-3

فيالدارقطني
1

لأالعلل
فكماعليه،اختلافمن

خمسةفكرأنهتقدم
الرواةمن

هبووهمامرسلأ،عنهروياهالرواةمناثنينأيضأوفكرموصولا،عنهرووه

نف@عجلاتابنحديثضعفعلىدلي@يكونالاختلاتفهذاوصفوان،

ستةرواهقيل:
(2)

روايةفتكوناثنان:وخالفهمموصولا،عنهالرواةمن

مخالفلهيظهرلملوفيماهذافنقول:بالقبول،أولىالجماعة
الحدل@في

إلا@ليلالاختلافهذايكونفلامثلومخالفوهيخالف-أنأما
أعلم.واللهضعفص

أعلم.وا*تحريفا،يكونوالمطبوععحلاد،ابنالمقصود:لحل(1)
@نفادكرناهماعلىومدا(2)

أماالتخريجلحي
خمةفذكرالدارتطني

وحب.



الجادةبسلوكاب@دلنا،:ر@علل
-

جهابذةتضعيفبعدحجة،المرفوعصححلمننجدلاكله،نلكبعد

يبحثأنالمتأخرينمنمخالفنهمأرادبمنوالأولىالمتقدمين،منالمحدثي@

فهممحالفتهم،منأفضلحكمهمفيالمتقدمينموافقةلأنيجتهد،ثمجيدأ

اللهوالأمور،منأمرعلىاجتمعواإذالاسيماالنبرة،عصرإلىالأقرب

لأشرافا@اتحفة
(1)

"9/1 5 /14المهرظإتحافوإ)08521(،2

الحسن،سمعتقال:السائب،بنحريثروى@حر:مئال@

ط،اللهرسولأنللأحنه:عفانبنعثمانعنحمرانحدثنييقول:

عورفيييو@وثوبالخبز،وجلفبيت،ظلسوىشيءكل"فال:

عنفضلفماو@لماء،
حقفيهن@دملابنفليسهذا

@ا

1/6وأحمدم@،3)الطيالسيةأخرجه وفي2
)411(،لهالزهد@،"

فيوالعقيلي
فيسعيدوأبو2،لمها/الضحفاعه"

"الزاهديحوصفةالزهد9

فيوالطبرانيمأ،2)
فيوالخلآل)741(،الكبير!"

المنتخبفيكماعلله

فيوالسئهمي)3(،
9

2:@جرجانتاريخ فينعيموأبو2،1
1/6،1"الحليةدا

فيوالبيهقي
6لاالإيمان!شعب" وفيالرشدط.(57ولثلأالعلميةط.(17

ابرو@لا،2/5@@اسفا@ةتذكصفيا@سرانيوابن)306(،لهالآ@اب،1

فيلجوزيا
9

فيلمقدسيوا1(،33روالحللا
654-1/554@لمختارةا"

ل@الدكتررتبتهالني(1)
فيوقعالمكذاالحاشية.ليوقالعلية،ابنطبحته:إلير

أبديا،.ببناليالأعرل

اشر؟الدكتورعهاينحدتاليتلكأعولأفيمامر:فال
الكتبيحققلمومو

برنامحبل@رحوعيرعدتجورفواحلةسخةعلىسوى
صرجرعيالحرفتهإتقان@

الصوا@علىانصوحدتالمصورةللمخطوطات

بكرأليرصفيائراهعماد،بنعثادسولىأبان،ابنأرله،لضمخسران،(2)

1الصدين
(1513)التقريبنفقه0

أحد.روايةلفط(3)



-

@للف@اند@لعلل@لجامعفي

6و(033)
من(5511)لمه/2@الكماللأتهذيبفيوالمزي3(،13)54

واللفظ.الإسنادبهذاالساثببنحريثطريق

12)والترمذي4(،للاحميدبنعبدوأخرجه: 1(،4لاوالبزار4(،3

4/3والحاكم فيوالبيهقي1،2
العلميةط.(6180)@الإيمانشعب"

5ولا فيوالخطيبالرشد،ط.(76
"

ها6/3بغدادلأتاريخ
الغربط.وفي

1 2 9 فيوالمقدسي7،/
1/4المخارمه" 5 بنحريثطريقمن(329)5

بنعئمانعنأبان،بنحمرانفال:الحسن،عنالائب،

@لخصال:هذهسروفيحق@دملابنلي@قال:إبمه،النبيئأن@ه:عفان

و@لماط@لخبزوجلفعورنه،يو@هيوثوثيسكه،يث

بنيثادصحديتوهوصحيححدباالصذاعفبه:الترمذيفال

بنالنضرقاليقول:البلخيسلمبنوسلبمانأبا@اودوسمعتالسائب،

@ام!.معه!لي@يعني:الخبر،جلفشميل:

قلت:
الحديثهذافإنعظيم،بحرالحديثهذاوبينالصحةبين

لامحلول
فيحجرابننقلفقدج@،اللهرسولإلىنسبتهتصح

تهذيب"

2/2التهذسه 1 6
عنالحسن،عنروىأحمد:قال"قال:أثهالساجيعن

ذكروقد@الرمذيأخرجهالذييعنيمنكرأ،-حديثاعئمانعنحمران،

أحمدسئلةفقالعلته،أحمدعنالأثرم
هذافقال:حريثعن

بصري،شيخ

"عئمان:عنحمران،عنالحسن،عنمنكراحديثأروى
عننضلشيءكل

فبمه.تملابنحقفلاتم،ابنعورةيو@هيوثوب@لخبز،وجلفبيتظل

قتادة،عنسعيد،نعم،قال:يخالفه؟فنادةقلت:قال:
عنالحسن،عن

حذئناهأحمد:قالالكتاب.أهلمنرجلعنحمران،
روح،

حدثناقال:

بهفتادةعنيصيسعبد
@

نعلصهلاالحديثداوهذا)41،(:عقبالبزاروقال
إلاعثمانعريروى

الترمذي.روايةلفط(1)

تانظر.!وا(2)
رلغ

17/1متق!@ @./4هلإكما@او@2،2



الجادةبسلوتاب@دلل@سناو:محلل
-

هذاإلاعثمانعنحمرانعنالحسن،أسندولاالاسناد،بهذا

2الضحفاءأفيالعقيليوقالالحديش@، 87 1:إ/
علىشابعولااسسن،عن

2لحها/فيلخهونقلحديثط،
@مألتقال:الخزاعي،نصربنأحمدعن

زويوقدولن،المطغبينفقال:الساب،بنحريثعنشميل،بنالنضر

فيالدارقطنيوقاللينةا.أيضأفيهوالروايةاللفظ،مذابغيرالنبي-ظ،عن
عنالحسن،عنالسائب،بنحريثرواهكذا@:(265)29/3@العللإ

عنالحسن،عنوالصوابفيه،ووهمور@النبيعنعثمان،ع@حمران،

لاالعللفيالجوزيابنوقال@الكتابأهلبحضعنحمران،
ي@331(:"

لاالحديثوهذا@
@ه.اللهرسولعنيصح

هذاروايةفيالجادةسلكأئهفيهحريثوهمسببولعلقلت:

عثمان،عنبالروايةمحروتعثمان-مولىوهوحمران-لأنالحديا.

)حمرانيعني:معروفبإسنادساقهالحديطبهذاالتحديثحريثأرادفجنا

الحسن،عنقتادةرواهحيثمنصوأجلأوثقهومنفخالفعثمان@عن

لاشاذةروايتهلتكونالصوابوهرالكتاب،أملمنرجلعنحمران،عن

حجة.بهاتفوم

رويوقد
ضعيف.كلاهمابطريقينالحسن،عنمرسلأالحديثهذا

بناللهعبدفأخرجه:
(64)لأبيهالزهدا"علىزوائدهفيكماأحمد

عمرات."@لى؟المطبوعفيتحرت

المطوع:في
الموافقوهوالجرري،اسعللمنوالشتمنكر،لفظومرالشا@

أعلم.واللهأحمدالامامللفظ

فيمناينكرومما
ابن@ل@رحللجاءمعمر.عنالرزاق،عدقالهماقتاثفضط

@رأيتدحلتمماأعطمسهادخرجتلؤلؤفالتقمتحمامةرأيتفقال:سيرين،

الثمتأحرىحمامةصرأيتدحلتم@اأصغردخرحتلؤلؤةالتقتأخرىحمامة

دحلتمماأعطمخرحتاليأماسبري@.اسلهدقالسواءدحلتكمالمححرحتلؤلؤة

حرحتالتيوأمامواعطه،سثيهيصلنملمطقهيخجؤدهالحديثيمعالحشثذاك

كماحرحتالنيوأماديه،ويخكمهينفصسبريرمحمدسفداكدحلتمماأصعر

لهردحلت
6/1الكما@ه@اتهدب"الاسأحثطوهوفتاثف 0 )ك@45(1



=

طلف@ائد@لعللفي@لجامع

محمدحدثناقال:الحكم،بنبيانحدثناقال:
بنبثرحدثنيقال:حاتم،بن

حدئاقال:الحارث،
بنحوهالحسن،عنهئام،عنيون@،بنعيسى

عا.فوص

الحكمبنبيانلجهالةصعيف،إسنادوهدا
"

فيالذهبيعنهقالإذ
يعرتلا":(3331)1/653"الميزان9

فيأحمدوأخرجه:
حدئناةقال(2391)الزهد"@@

حدئناقال:حسين،

به.الحسن،عرالمبارك،

فقدعنعن،وقدمدلقفضالة-ابنوهوفالمبارك-ضعيفإسنادوهذا

فيالمزينقل
2"الكمالتهذيب" 8 أنهمهديبنالرحمنعدعن(6358)7/

"قال:

عنونقل@،الحسنسمعتفيهيقولضيئاإلاشيئأللمباركنكتبلم

@فال:أتهسعيدلنيحيى

حدنناا،فيهيفولشينأإلاشينامنهأفبلولم
وعن

فيحاتمأبيابنونقل"،يدل@المبارككان"قال:أنهأحمد
"

والتعديل!الجرح
8/38 فهوحدثناقال:فاف@كثيرايدلى9قال:أنهزرعةأبيعن(5571)9
كما9داودألووقال"،ثفة

التدلب@ا،شديد"ل@47(:االآجريسؤالاتفي
يدلى@.مباركوكانئبت،فهوحدننامبارك.قالإفا"ةأيضاوقال

الحسنالمرسلأنسيماولابالإرمال،ضعيفانالطريقينهذينإنئم

فيالخطيباخرجه:فيماأحمدالإمامقالالبصري،
4الكفايتا:@ 26:

أضعفالمرسلاتفيولير9
ربع،أبيبنوعطاءالحسنمرسلاتمن

واحدإكلعنيأخذانكاناتهماف@

6/5لألأشرافاتحفة"وانظر: و9(،097)38
903المسند@4/أطراف9

12/4الجامع!المسندو"9(،5)كلأ 9 1(9741).

يىد@لر@يخطئوقد@
إلىالضعيفالإسنادفيحولالجادة،سالكا

ناد@@
لذلكولا@صلصحيح،

فلكإلىلدلوإنماالاسناد@لصحيح،
عدم

1وا@ظر:(1)
0اليشهعلمتحرير

593-93 الجديع.اللهلجد6



الجادةسملوكابملدلري@سناو:محلل
=

عنالأخضر،أبيبنصالحرواهمامثاله@لمجرة،وسلوك@لضبط،

الله،عبدبنسالمعنالزهري،
اللهعبدعن

امرأةإنقال:عمر،بن
(1)

نووونحنهذه،دارناسكثاالتهعرسوليافقالت:كس@التبيئجاعت

فووها@و@ابيعوها،فقال:فاختلفنا،بيننا،ذاتوساءفأصبحناوفر؟،

"ذمبمةوير

فيكماالبزارةأخرجه
فيكماخزيمةوابن)1503(،الأستارأكثف"

الذيلإلا
(3)

3يلا الإسناد.بهذاالأخضر،أبيب@صالحطريقمنبتحقيقي(12

خاصةضعيصفهوالأخضر،أبيبنصالحوعلته:ضعي@،إيسادومذا

عنهقالإذالزهري،عنروايتهفي
برواية(11)تاريخهفيمعبنبنيحيى

الدارمي:
فيالبخاريعنهوقال"،الزهريفيبثيءلي@"

الصغيراالضعفاء9

(164):@
فيالمزيونقل"،لينالزهريعن

3/4لأالكمالتهذيب" 1 9

معاذلأسمعتقال.علي،بنعمروعن(2781)
بن

بنصالحوذكرمعاف

فلاعليصوقرأتالزهريمنسمحتيقول:سمعتهفقال.الأخصر،ابي

يأص
هذا

من
جيدأ،كانهكذاهذاكانلوجنبما:إلىوهويحيىفقالهذا.

هذاأدريلافقال:مكتوبأ،شيئاووجدوعرضسمعولكئهوعرض،سمع

من
فيحبانابنعهوقالهذاإ،

":3كلأا/لماالمجروحين9

الزهريصيروي

ماعليهاختلطالعراقيون،عهروىمقلوتجعأشياء
وجدبماالزهر@منسمع

يميزيكنفلممكتوبأ،عنده
هذا

من
ذاكأ.

(1)
1حاؤوقهمأند@البرار.روايةدي

00.

2السنن!دمعالمفيالخطابيفال(2) 1 9 / لتركها@أص@تمايكرنأنيحنملدقدة4

الدارببأصالهم)ت@االمكروهأنمنصموسهمفيرقعلا)بطالاعها،والتحول

صخامر@كانما@رالالوهم،ثلكماثةانقطعتعنهاتحولواافل@وسكناما،

أعلماواثه@يها،اثبهه
الكتا@فيماكلبط@@خزيمة،ابنعححهااتيالأحا@يتصلبىالحدبثومنا(3)

صحيح
وهداا@سنا@علىالستنصذرماارفيصتوقفأوضقفصماإلاةكده

يأتي.كماضعفهعلىهرنص@ساالحديث



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

الروايةبهذهتفردوقدضعيفق@الزهريعنصالحروايةأنالآنتبين

فيها.فوهمالموصولة،

فيكماالبزارقال
عندي-في-أخطأ":(3051)عقبالأستار"كت"

اللهعبدعنالزهري،يرويهإئماةعالح
اللهعبدبن

عنالحارثبن

اللهعبد
بن

مرسلا@.ضدا@

فيكماخزيمةابنوقال
@الذيع"

3للأعقب بنصالحومموقد":(12

الإسناثه.بهذاالحديظهذافيالأخضرأبي

فيالبرعبدابنوقال
1التمهبد"" 8 6 أبيبنعالحإلايروهدلم:9/

الزهريأصحابوثقاتالزهري-فيبالقويولي@الزهري-عنالأخضر،

اللهعبدعنالزهري،عنيروونه
اللهعبدبن

عننوفل،بنالحارثبن

اللهعبد
شداد،بن

.@مرسلوهويالنبيعن

إليها.الممنارالمرسلةالروابةأما

1للاجامعهفيمعمرفأخرجها: 9 8/1البيهقيطريقهومن2(،5 4،0

فيالبرعبدابن
1التمهيد"" 8 6 /9.

فيالبرعبدابنوأخرجها:
بنسفيانطريقمنالتمهيد@19/681

اللهعبدعنالزهري،عنعيينقأوابن)معمر،كلاهما:
بنالحارثبن

اللهعبدعننوفل،
مرسلأ.الأنصارمنامرأةأنشدادةبن

همابلافقات،مناثنينلمخالفتهةمنكرةصالحروايةتكونهذاوعلى

لاتفاقالمرسلةالحديثلهذاالراجحةالروابةفتكونالزهري.أصحابأوثق

عليها.الحقاظ

"،مرسلهذا"عقجه:البيهقيقال
فيالمرسلةالروايةحجرابنورجح

الباريلافتح
77لما / 2لاعقب6 8

@يالتركمانيابناعنرضوقد
دا

النقيالجوهر
@ا

قوله:فيالبيهقي-على
يعنيالمرأة-@اهذهفقال.مرسل@اهذا

ك@-التبيئإلىجاع@التية



الجادةبسدوكلالإعد@مللإي@سنا،:

شدادوابنصحابيق@
سمع

منجماعة
رف@ومعاذوعليكعمرالصحابةقدماء

إذنفالحديثالحدي@،أهلجماهيرعندكالعنعنةكذاقالفلانأإنوقولهم:

جهابذةمنجهبدعلىالتركماليابناعترضمااكثرماأقول:

يستئسهدفقلمابرأيه،اجتهادهيإتمااعتراضاتهوأغلبكالبيهقي،الحديث

أحدبكلام
هناواعتراضهالمتقدمين.من

من
القبيل.هذا

"فقوله:
شدادوابن

منجماعةسمع
وعليكحمرالصحابةقدماء

ومحا

ذا
منتابعبسمع

هذافهلالصحابةقدماء
يعني

أثه
الصحابةمنسمع

يعنيوهلكلهم؟
أئههذا

منسمع
منفكمالخصوص؟وجهعلىالمرأةهذه

منسمعتابعيئ
أتهفرضوعلىمنهم.كثيرمنيسمعولمالصحابة،قدماء

سياقنف@والانقطع،السماعحيزفيليستفالمسألةالصحالة،كبارسمع

اللهعبد
ب@

أنالتركمانياب@زعمإذاإلاالإرسال،جليالحديثلهذاشداد

الصحابة.منشدادأبن

"وانظر:

8/3المهرةاإتحافو"5/40،1الزوائدأمجمع 9 9له6 62).

رويوقد
الوجه.هذاغيرمنالحديثهذا

فيلبخاريافأخرجه:
)4293(،ودداوأبو)819(،المفرد!لأدبا"

فيقيةوابن
البرعبدوابن8/01،4والبيهقي9،9الحديثأ:مختلفتأويل9

في
9/1التمهيد"" 86-1 فيالمقدسيوالضياء8،7

4/3المختارظ" 6 4

طلحة،أبيبناللهعبدبنإسحاقعنعمار،بنعكرمةطريقمن(1529)

بنأن@عن
فبهاكثرثارفيكتاإثاالثصرسوليارجل:قالقال:مالك،

فيهاوقئتعد@نا،فيهافقلأخرى،دارإلىفتحولناأموالنا،فيهاوكثرعدثنا

ذميممهوميدعوهالرالرقوها،@لى:اللهرسولقالاموالنا،

يغلطصدوقفهوعمار،بنعكرمةخلاثقاترجالهالإسنادهذا

(4672)لنفريسالا(2)البخاري.روايةلفظ(1)



=

يللف@ائد@لعللفي@لجامع

بالتدلي@.وصفقدكونهعنفضلأتفزدهيحتملممنلي@وهو

فيحجرابنقال
والدارتطنيأحمدالرصفهيععما:المدلسين!طبقات"

فيحاتمأبيابنونقل"،بالتدلي@
1

7/1والتعدي@!الجرح أئهأبيهعن(41)6

"المدلسين9كتابهامشفيكماحبانابنعنهوقالثل@إ،الربماقال:

@التدلي@كثير":(44)

طرقمنطريقأيفيبال@ماعيصرحلمنهف@بالتدليىوصفهوعلى

منكر.والمتنالحديث،

العلةهذهولعل
فييقولالبخاريالإمامجعلتالتيهي

الأدب9

نظر".إسناده.(918)حديثعقبالمفرثه

1/2@الأسرافتحفة"انظر: 1 6(193).

الأنصاري.حارئةبنسفلحديثمىرويوقد

فيالبخاريفأخرجه.
9

4/1الكبير"التاريخ 0 أبيوابن)0012(،1
فيعاصم

والمثانيلاحادا"
"(01 فيوالطبراني2(،6

وأبو)9365(،الكبير!1

عنعياضبنأن@عنطرقمن(3331)الصحابة!دمعرفةفينعيم

سعد
إسحاقبن

(3)

حارثةبنسلعنكعببن
()

شكاقال:الأنصاري،

وهمداراسكنواأتهمع@يرواللهلرصإلىفوم
فهلا"فقال:ففنوا،عدد

ذمبمث@.وستركتموما

اختلفقدسهلاأنإلاثقات،رجالهإسنادهذا
ابنفنقلصحبته.في

فيالأثير
2/5الغابقاأسد" 7 0

فيحجروابن)مم@22(،
2/4الإصابقه1 0 4

لا"قال:تهامندهابنعن(3518)
التابعينا،فيوعدالهصحبته،تصح

فيحبانابنوفكره
4/3لأالئقات" 2 1

يرويوقال:إالتابعينعدادفي

"ال@ملشنلأسماءالتيينران@.إ(1)

لامهأ.
.(56لادافؤيبادن@قاوهو:(2)

@سعدبلى:البهير،@السعحمليتحرف(3)
سحد!بن

2لهدثقتا@النفريباومو:@ا( 22).(5)
لحي

"
جاريفه.ةإالصحابنامحردة



الجادةبسدوثالإعهدلر@النا،:محلل
-

الحديث:هذافكرهعقبفقالتابعي،أئهالبخاريالإمامورخح."المراسيل

."@مرسل

ذكرالعدويإنالغساني:عليأبوقالقد"الأثير:ابنقالحينفي

بنعامربنقي@بنحارئةبنسهلبنحارثة
أهلأجمعلوفان،بنمالك

بنسهلوابنهالقداح:ابنوقالأحدا،شهدأنهعلىالقداحوابنالمغازي

بنسهلبنوحارثة"قال:أنهنصرأبيعنونقلأيضا"،أحدأشهدحارثة

وقولبعدما..والمشاهدأحدأ،جميعأشهداسهل،وابنهلؤذان،بنعامر

ليوعداثهيصح،ولاالصحابة،فيعاصمأبيابنذكرهإتهمنده:ابن

معالنابعبن،
أعلمأ.واللهجدأ،كرببأحدأشهدأتهعلىالانفاق

حارثة.بنسهلبنحارثةبنسهلاسمهالحديثراويأنتقدملمول:

الصحابقعكبارصشكونإثهشدفلاأحدمعركةفيشاركإنالراويوهدا

الئأن-هذاسيدوهوالبخاري-علىخفيلماصحيحأالأمرهذاكانولو

وقعأحد،معركةفيشاركإئهقالمنأنوالظاهر
وابنم@الجدبينلب@له

سهلهوأحدبمعركةالمشاركيكونأنالمحتملمنةأعنيوابنصوالأب

منقولالأساسهذاوعلىالحديث.راويسهلابيحارثةابنهمعالجد،

اعلم.واللهبوصله،قالمصوأرجحأوجهرسالهب@قال

بالصواب.أعلمواللهمرسلأ،الحديتيكونهذاوعلى

1الزوائد@5/لمجمعانظر: 04-1 05.

ذ@ه.مسعودبناللهعبدحديثمنرويوفد

فيعديابنفأخرجه:
4/5"الكامل9 فيواليهقي4،5

الإيمان!شعب"

العزيز،عبدبنسكينطريقمنالرشدط.(1301)والعلميةط.(1363)

فوثمأنىقال:مسعود،ابنعنالأحوص،أبيعنالهجري،إبراهيمعن

وكنافافترقنا،وفرةذويوكتاسكنا@ارأ،إناالله،رسوليافقالوا:يالثبيئ

منهاانتقلوافميمقما@ر:وسعنهايخرجواس@:إالنبيفقالفقللنا،عددذوي

ذميمة!.ومي



-

@مد@لف@ي@لعللفي@لجامع

ضعفاءعنيرويصدوقالعزيزعبدبنفسكينثضعيفإسنادوهذا

عنهقالإذعنهم،روىالذينالضعفاءأحذالهجريو)براهيم
معينبنيحيى

عا،بمئميلي@"الد@ري:برواية(1322)والدارميبرواية(162)تاريخهفي

فيالبخاريعنهوقال
9

3الكبير"التاريخ 0 9 / عيينةابنكان)2201(:إ1

فيحاتمأبيابنونقليضعفطا،
"

78"والتعديلالجرح / أتهأبيهعن(714)2

@الحديثلينبقوي،لي@9فيه:قال

سعيد.بنيحىحديتمنرويوقد

أبيبرواية(20)ماوالليثيبرواية(27روالموطأدافيإمالكفأخرجه:
يث@وواللهرسولإلىامراةجاتقال:ئهاسعيدبنيحبىعنالزهري،مصسب

العددففلوافر،والمالكنبروالعددسكناهادازالثصرسوليافقالت:

ذميمئه.ددعوها@ه:ح@اللهرسوذففالالمال،وف@ب

مالك،بنأن@عنروىالتالعين،صغارعدادفيسعبدب@ويحيى

لافالحديثلذامرسل؟فحدثه
جم@فه.النبيئعنيصح

(2461)لتقربا@

الحاظعتوقال
ير

رفعالحليت،الي@:(252)النقريس@1



الشيوحبجمعالإعهدلفى@سناو:علل

ل@ا@إيع-

@لأالشيو@خ+الاعلاا@موعبلمغ+6
تقدم-كماالتددي@-مننوعأيضأوهوالإثواج،أن@ل@منالئيوخجمع

نوعمنيهلمابالكلامأفردته@)تما
العلم.لطالبفائدة

مختلففبأسانيدالحديثجماعةيرويأن"فقال:الحافظ،عزفهوقد

منواحدإسنادعلىالكلفيجمعراو،عنهمفيرويه
يبينولاالأسانيد،تلك

رجب:ابنوقال@الاخلاف
"

حديثبي@جمعإفاالرجلأنهذاومعنى

هدايقبلفلاينفق،لملفظهمانفالظاهرواحدةسياقةالحديثوساقجماعة

منإلاالجمع
كانكماواختلافهم،شيوخهاتفاقيعرفلحديثه،متفنحافظ

شيوخبينيجمعالرهري
له

الثيوخبينالجمعوكانوغير@الافكحديثفي

ممنوغيرهالوافديعلىينكر
إسحاقابنعلىأنكركماهذا،يضبطلا

القاري:عليوقال"الأعرابيعوتعلىأيضاشعبةأنكرهوقدوغير@

أتهوحاصله:"
عنهم@يرويهإسناثهفيمختلفي@جحاعةعنحديثاالراوييسمع

همامالدكتوروقال"الاختلافيبينولمباتمات
بعضيوجدأنالأصلدا

@ونالحديطلفظفيالرواةلتصرتالواحد،الحديثرواياتفيالاختلاف

عنواحدأحديئأالرواةأحدروىفإفاالمعنى،
ساقثمالثيوخ،منعدد

الراوييكونأنإلاوالخطأ،الوهمعلىهذا@ليعنف@واحدأ،سياقأاللفظ

فيمبرزأ
جدا@الحفظ

جلركزوااليرخجمعماهيةليواالذيئالأئمةأننبينتقدممما

7النطره:لنزمة(1) 2

6النرمنههعللدضرح(2) 7 6 / وعترط2
6 / 28 ممامط1

صرحيسرحلثه
1الترمديا.عللدسرحمقدصة(4)@63الفكر":خة 52.



@لف@ل@د@@لعلل@لجامعفي

فيالواردةالأوهامإنإذبمطرد،نلكولي@السند،فيالوهمعلىاهتمامهم

كانتالرئيسةالعلةلكنوالإسناد،المتنثيأوهامأولدتالأسانبدتلك

بسبب
قالماالكلامهذاويعضدللشيوخ،جمعفيهاحصلالتيالأسانيدتلك

أن"النووي:
عنهمفيرويهمتنهاوإسناثهفيمختلفينجماعةمنحديتايسمع

"باتفاق

ئنواعه

لوعان:وفيه

عنالحديثالراوييرويأنالأول:
عدد

اللفظفياختلفواالثيوخمن

ألفاظهماختلاتإلىيثيرولاواحد،بلفظعنهميخرويواحد،المعنىلكن
فيمبدبالمعنى،الروايةمبحثإلىيرجعفهذاالمعنى،اتحادعلىاعتمادأ

أنالراويمنيقتضيالاتقانلكنبالمعنى،الروايةبئروطالصنيعهذاجواز

حالةوفياللفظ،صاحبيبين
عدم

لفظيميزبماعلمه
البعضعنبعضهم

يبين

ملفقأ،الثيوخمنجماعةمنمجموعهالحدبثمتنيكونأن

شيخكلعنيكونبأن
سياقاالحديثويسوقألفاظهمفيخلطمنماقطعة

منإلايقبللافهذامنهم،واحدكلعندلماتمييزبلاواحدأ
متقنحافظ

ابنإشارةتقدمتكماشيوخهبينوالاختلاتالاتقانبمواضععارفلحديثه

بنعروةعنرواهثهف@الإفك،لحديثروايتهفيالزهريالإماملصنيعرجب

اللهوعبيدوقاص،بنوعلقمةالمسيب،بنوسعيدالزبير،
بناللهعبدبن

صكلهممسعودب@عتبة
د@اتا.عالة

"الزهري:قال

طائفةحدثنيوكلهم
أوعىكانوبعضهمحديئا،من

الحديتمنهمرجلكلعنوعيتوقداقتصاصأ،لهوأثبتبعض،منلحديثها

عائثقيعنحدئنيالذي
أوعىبعضهمكاناندبعضأ،يصدقحديثهموبعص

2لاتلولطمعالمطبوعالتقريبه5(1) 73 /1.



الشيوغبجمعابك@دلرالشاوةمحلل
-

له
بعضمن

@
(1)

عياضالقاضينقلهكماالصنيعهذاالزمريعلىانتقدوقد

ملفقاالحديثلهذاروايتهمنصعهماالزهريعلىاتقدوا"فقال:
هؤلاءعن

ينبغيكانوقالوا:الأربعة،
الآخر!.عنمنهمواحدكلحديثيمردأنله

أيضأ:أمرانففيهالسندفيالجمعوأما

منهالحذريلزمممافهذاوضعيف،ثقاتبينالجمعكانإفاالأول:

كانالمحذورهذاولأجلالثفات.عىبئيالضعيفاختصاصلاحتمال

فيسقطمجروحأحدهمرجلينعنحديثاالراوييرويأنيكرهأحمدالإمام

منالمجروحاسم
عنالحديثجعلعلىويقتصرالسند

وحده.الثقة

الأسانيدأحديكونكأنخلات،السندمنتهىفيبكونأنالآخر:والأمر

عنديكونأومسندا،لآخروامرسلاأحدهمايكونأومرفوعأ،لاخرواموقوفا

الآخرين،عندمرجر@أالرجلهذايكونولاالإسناد،فيرجلزيادةبعضهم

جمعيكونفحينئذ
حدةعلىمنهاكلتمييزبعدإلامقبول،غيرالأسانيدهذه

يدرسسواء،حدعلىوالمتنالإسنادينناولاليوخجمعفإن@نط

محلوكانكبرى،عايةالعلمأهلأولاهلذلكواختلافهم،الرواةاتفاق

النقاديقبلأنغريبأفلي@النقاد،ونقددراسة
فمنآخر،ويردواراوجمع

حديطيجمعلممنيقال@فال:أئهالدارميعثمانع@الخطيبنقلهماذلث

أنس،بنومالكوشبفسفيان،الحديث:فيمفلسفهوالخمسةهؤلاء

الخطيب:وقالالدي@اأصولوهمعيينم@وابنزيد،بنوحماد

ماأذكرأناهؤلاء،غيركثيرخلقحديظيجمعونالحديثالرأصحاب

أبيبنوأيوبالبجلي،خالدأبيبنإسماعيلفمنهم:أسمائهم،منحضرني

البصري،مندأبيبنوثاودالأحمسي،نربنوبيانالسختياني،تميمة

الكوفي،حيئلنصالحبنوالحسنالمدني،الرحمنعبدأبيبن@ربيعة

"ا@ظر:(1)

الخاريصحغ
"1 4 8 / لمأ.ا41)5

الأحا@يفإعلالفياحمدالإماملمنهحانظر:(2)
"

372-373.

.(1918)الراويالأخلاقيالجاح@3@



=

ي@لفال@ند@لعللفي@لجامع

بن@زياد
إسحاقأبووسليمانالكاهلي،الأعمشوسليمانالخراساني،سعد

سليم،بنصفوانوالزهريان:التيمي،طرخانبنوسلبمانالئباني،

كدامبنوم@عراليامي،مصرتبنوطلحةشهاب،بنمسلمبنومحمد

الكوفي،عاصمبنعثمانحصينوأبوالبصري،عونبناللهوعدالهلالي،

ال@هوعبيدالأوزاعي،عمروبنالرحالنوعبد
بنويحيىالعمري،عمربن

الأوسيجحاثةبنومحمدالمكي،ثياربنوعمروالأنصاري،سحيد

طهمانبنومطرالأزثي،واسعبنومحمدالعبدي،سوقةبنومحمد

"البصريعبيدبنويرن@الخراساني،

ماإفاالثوخبعضضغففقدالأعلامهؤلاءمنالنقيضوعلى
جمعو
ا

منهم:شيوخهم،بين
عطاء

الجعفي،وجابرسليم،أبيبنوليثالسائب،بن
بنالرحمنوعبدسلمة،بنوحمادإسحاق@ابنومحمد

اللهعد
عمربن

مريمأبيبنبكروأبوالعمري،

الثوخ:جمعفيالمحذصراتنحدد@عضأنالانونستطيع
للشيوخجمعهفيكونالعرببكلامومعرفةحفطالراويعنديكونلاانا-

تختلفالرواياتألفاظبعضلأنةمحذورأ
والجمعالأخريات،عن

منالتوافقيميزحتىالعربسكلاممعرفةلهالجامعيكونأنيستلزم

التضاد.

فيالاختلاتبمواضعالعارفينالمتقنينالحفاظمنالراوييكونلاأن-2
شيوخه.مرويات

يؤديالمحورةهذهفيالثيوخجضعفإنضعيماالثوخبعضيكونأن-3

روايةميزتإفاولكنالثقةحديثعلىالصعيفحديثحملإلى

ذاكإذبأسفلاالئقاتروايةمثلفكانتالضعيف
الجمع.في

(1)"

.(1918)عفهالراويلأحلاقالجمع

2/6الرمذي!عللدشرحانظر.(2) 72-6 7 8وعترط.9 1 3 /2-8 1 مسام.ط.7
.374الأحاديف:إعلالفيأحمدالإمام@منهجالظر:(3)



-

نانيا

المتنعلل



-
@مدثللف@@لعلل@لجامعفي

أولفظزياثةمنالأحاثيثمتونفيالرواةأخطاءيتناولالقسمهذا

وبيانها.الأخطاءهذهأيضا@ارسةوينناولمعارضة،أواختصار

لفظبزياثةالرواةخطألأنلإسناد،اإلىلأصلافيالمتنعللومرجع
في

هيالرواةبقبةعنو)غرابهالمتن
علة

فيتبحثلاالمتونعللوثواسةالإسا@في
تنافرها.أوبحضهامعالرواياتتوافقفيلبحثبللاختصاراتاأوالزيادا@مجرد

جلالنقاداولاه@ورالبيوأفعالاقوالفييدخلالقسمهذاكانولما

متونفيوالتنقيرفالبحثخاصة،الحديثلأهللي@وهذااهتمامهم.

فالالأحاديث،لقبولخاصةسرائطفوضسواالأصولبينإلىنعداهمالأحاثبث

ممايكونأن"الزركشي:
لاوأنوجوثصالعقلفييستحيلولاكونمييصح

أنووالصحابة،الأمةلإجماعمخالفأولابصحتميمقطوعلنصمخالفايكون

فدالمظنون،علىالمقطوعتقديمعلىالإجماعلقيامقاطع،@ليعيخالمهلا
خالفه

قبلهوانالئارع،علىمكذوبائهعلمالتأويليقبلولمعقليقاطع

فكذلك،الجمعيمكنولمسمعيا،كانو)نالدليلين،بينجمحأتأويلهتعتن

أثهحملعهالمقطوعتأخرعلمو)ن
جرتبماراويهينفردلاوأنبه،منسوخ

يقبل،لمانفردفإنعلمميعليهميجبأوالتواتر،أهلينقلهأنالعاثة
شدةعلىعميقدليلالأصوليونبهااستعانالتيالضوالطهذهلتول:

عمومفإنبينهافيماالثرعيةالحلومأواصرترابط
لخصهاالضوابطهذه

بقولهم:المحدثون
9

تعومالئرعيةالعلومأنتعلمومنهمعللولاشاذغير
آفلاكفيتدصروائهاوالة،الكتابفلكفي

تصببالتيالحللتناولوالذيوقضيضصبقضهالأولالقسمسبقوقد

فاهووهاالإسناد،
سأذكرالمتن،علىتطرأالتيوهيالعللمنالئانيالقسم

متكلماأنواعها
موطه.فيمنهاضربكلعن

.3لماك@المحبطادالبحرلا(



الاحادخبرمعلىضةولهتع:ملل

@ئنال@@إيي
ل@ادمتر-محدد@ح

ه@،
@لمتن@نىاعللمن@لول@لنوع

م
خبراقحادمعارضة

لأ

أمرفكلأكئر،أوأمرينينالتمانعسبيلعلىاققابلهوالتعارض:

الاخر.الأمرينافيماعلىيدلمنها

الغزالي:قال
"

الصنحاني:وقالالتناقضإهوالتعارضاناعلم
مقتضىمنهماواحدكليمنعوحيثتقابلهما،الثيئينلينالتعارضحميقة"

الاخر@

فالاحادالاحاد،خبرأما
جمع

حجر:ابنقالواحد،أيأحد
9

وخبر

فيالراحد
مااللغة:

يجمعلمماالاصطلاح:وفيواحد،ضخصيرويه

النواتر"شروط

البقاعي:قال
ريرسلكانلمجرالنبيأنالواحدخبرفيوالأصل"

سله

وغيرها،والأموالالدماءبهاتستباحالتيونواهيهبأوامرهوحداناالافاقإلى

منسيءعلىيهدولمكتبوبغيربكتب
بقبوليأمروكاناثنين؟فلث

رهمإخباأ

أقوىمعارضلهليىالذيالثقةالواحدحرطوأمارجب:ابنوقال

3الالمشصفى(1) 9 5 / 21.

4"الححيطالالحرديالزركثيرقال.1/91الآمل!بغبةشرحالسائلإحالة)2(، 0 7 /4.

الكحموكانوالجهة،الاجةوموالحينءبضمالغرض-منتفاعلشهو

النفرذ@ل@منليمنعهوحهته،لاجةأيبحض،عرضفيلعضهبففالمتمارض

السسانحةا.سيلعلىالدليلي@تقابلالاصطلاح.وفيؤتجصجت

3الحظرالنزهة(3) 2

9الويتهالكت"لكأ 2 بتحتيقي.1،-395/



=

@ئد@للف@@لعللفي@لجامع

تهف@نه،
لمعارضتهأحيانأ؟فيهئتوقفوقدفلك،علىثتتلأدلةقبولهيجب

ئوبعحتىاليدينذيقولفيج@النبيتوقفكمافيه،التوقفيقتضيبما
@علبه

الخبرانيكونقدإذوالمنسوخ،الناسخلمباحثصلتهونيقةالنوعوهذا

والآخرناسخأأحدهمايكونبأنمتعارضين،غيرالظاهرفيالمتحارضان
شسوخا

القرتنلنصوصالاحادخبرمعارضةمنها:امررالنوعهذاوتحت

أهللاجماعالاحادنجرمعارضةوكذلكاخر،لحديثومحارضتهالكريم،
القسم.هذافيشأتيمماوغيرهاالعامةوللقواعدوللفياس،المدبنقي

الكريم:القر@نلنصوصالآحادخبرمعارضةا-
وهومتواترا،إليانقلالكريمالقرانأنالمسلمينبينعليهالمتفقمن

كونهيعدولاالآحادخبرأنحينفيفيه،مراءلاقطعيالثبوتحيثمن

الخطأوجوداحتمالإنإذالثبوت،ظني
أمرالصتقينالئقاتالحفاظروايةفي

والخطأاالتصحيفمنيعرىاتذيفالاومنأحمد:الإمامقالوقدوارد،

عد@علىيدلفلثفانالكريم،للقرآنمعارضأكانإفاالاحادوخبر
القران.خالفلماصحيحأكانلوإذصحته،

نبوته.بقطعيةللقولمجاللافإثهالاحاد،ضرفيالشبهةهذهوبسبب
للقولوجهلافإنهثمومنش@هق@فيهلب@مايعارضلاشبهةفيهالمالأن

يقولذلكوفيتعارضهماعنفضلاالاستدلال،ناحيةسنباستوائهما

الغزالي:
قدامة:ابنوقالمعط،يبقىفلاالقاطع،مقابلةفيينمحيالظن"

ظنوخلافه؟يظنكيفغلم،مالأنةوظنعلميتحارضأنيتصورلا@@

9/4"الاريالفتح(1) 24.
.2/74لإشا@اامدارالمعرفةانظر.(2)

3انحديشلأعلمأللادمغر@ة(3) 83
/3والحلمبةممأط./3ال@جفوالنتحبتحمقي،

.2/931الراري،ودندرل@الخمبر،ط74،

3الفقهاط:اخلا@أدساب"لك@ 0



اخحادخبرضةمعكللالهتع:محلل
-

الحنفيةفقهاءنجدلذا)1(،يعلمافيمالكفكيفشك،خلافه
(2)

وبعض

المالكبةفقهاء
(3)

يوجبونالكريمالقرانلنصوصالاحادخبرمعارضةعند

@بأنالاشتراط:هذاويعللونبينهما.يجمعوجهعلىتأويلهأورئه،
خبر

فلاقاطع،@ليلوالكتابوالغلط،واسهووالكذلصالصدقيحتملالواحد

تأويح،بنوعموافقتهعلىيخرجبلالقاطع،بمعارضةالمحتمليقمل

تخصيصويجؤزونالاشتراط،هذايلغودالجمفؤرنجدنناف@وبالمقابل

أطلقماتقييديحوزكماالتعارض،ع@دالواحدبخبرالكتابنصوصعموم

النصعلىالزيادةيرونوافقهمومنالحنفيةانوفلك)(،بهانصوصهمن

بال@ظنرن؟المقطوعسخيصحوكيفنسخا

حجر:ابنقال
نسخ،القرانعلىالزيادةبأنالحنفيةبعضوأجاب9

لاالاحادوأخبار
المتواترإتنسخ

الثافعي:وقال
حديثولكنالقران،الحديقيخالفولي@"

ثمومنسوخأ،وناسخأوعامأ،خاصاالله،أرادمامعنىمبينجم@لىاللهرسول

كأاللهفعنبم@اللهرسولعنقبلفمنالله،لفرضشنماالناسيلزم

قبلأ

والمالكيةالحنمبةمذ@منفرياالحنابلة-منالكلوناني-

(3)

(7)

6والظي!:انظر: 36.

1/3السرخسي!اعرلإانظر. 3/1الأصو@هفيوالالمصول4،4 و@ميزان1،4

ك@4الأعرلا
تح

والرعدركيمحسدة
2 / ثلأ2

نح
العلى،الملكعد@

لتلوبحودا
"2/1 5-16.

@انظر:

4لل@اجيالفصو@ه@حكام 1 7 / .(4الا1

الأعموله@ميران
"

4 3 4
تح.

ركيمحمد
3والبرعد / ثلأ2

تح.
الملكعد@

المعدى.

3المقهاعا.اختلاتدأشاب@ظرة 01.

ميولالمصول8،2-2/18الرخسي،أصول"ةالظر
2/1لأصو@لأا ولميزان3،3

ك@5الأعو@ه:
قح

والرجدزكيمحمدة
1 0 1 3 / تح:2

ال@يالملكعدد

3الارعا@فغ 4 6 / الوفا..اط.مما/9الأم!1(8)(2670)عقب5



=

@الفع@ئد@لعلل@لجامعفي

"فقال:
ولاالمتواترفالسنةاوالكتابالواحدخبرمقنضىيدفعأنذلكومن

أننحوأثبتم@الذيالحدعلىالاخراثبتهماأحدهمانفىبذاإلافلكيكون

الوجهعلىالفلانيالمكانفيالفلانيالوفتفيفلانليصلأحدهما:فييرد

عنالاخرفيوينهىالفلاني،
الخبر!يقبلفلاالحد،هذاعلىالصلاةهذه

بهدبما@رتكلميكليهفهالثبيئوآنبالآيقيتكلمتعالىاللهأنعلمناقدلأنا

بلىقالهالمئمرعأنعلمناماتركناقدلكناالواحد،بخبرأخذنافلوالتواتر،

يجوز"لاوهذابالثك،اليقينفنتركصدقأدنعلملاما

لظاهرخلافاكانوما"بقوله:القرانخالفبماالعملحزمابنومغ

هذايوجبوليسبه،القوليجوزفلاجمترالنبيبيانمننميىنصالقرآن

نظر"ولافباس،الفول

وجوهمنزيفهيعتقدالواحدخبرقال:إزيدأبيعنالزركيونقل

علىثمبمخالفته،يزيافتهبموافقته،ورواجهاله،كتابعلىالعرضأربعة:
الئاتةالشة

@الاستفاضة...بطريقالثابتةوهيالله-ج@رسولعن

"الباحثين:أحدوقال

المعارضةأقاممنالحلمهذاعلىيخطئأثهاعلم

كافيةنقلهماطريقيبينفالمفارقةصحتهءيزعموالحديث-القرانبين

وجيدتصوريمكنمالذاالقران.لمعارضةيقومحديثيوجدلاأنللقضاء

منيخلوفلانقلأ،الصحةظاهرهكانإنفلكمن
حالين:أحد

غلطأتكونأنتعدولاالقرآن،وبينبيةالمعارضةتكونانالأول:
من

غلطألامذعيها،
هوى.وتارةوهما،تارةيكونوهذاالأمر،نفىفي

منالإسناديسلملاوعندئذحقيقية،معارضةتكونأنو@لثاني:
علة

وحديتاللهكنابمنابةبينالحقبقيالنعارضوقوعمنعوالمقصود:

عدقا.أله@الص@اب:ولعلالمطوع،فيكذا(1)

1ا-ما/3المقمهأصوللي@الن@هيد(2) 49.

3/4"المحيطايحر")ثأ.5/29الحلى"1(3) 07.



خبرمحلرضةةللهتعملل

امتناعةالحالوواقعالنسخ،وجودمدىعلىالاجمرو،اللهرسولعنصحيح
منيسلمحديثيأتيأن

أمثلةتوجدو)ئماالله،كتابمنايةيعارضعلة،
من

عللها،علىيقفواولمصحيحة،بالحديثالمشتغلينبعضيحسبهاالحديث

منطريقالقرانعلىالحديثوعرضالقرآن.يخالفمماغيرهمووجدها

الانيالحديثلبعضالتعليلعليهوبنواالعلمهذاأئمةاعتبرهفحصه،طرق

"خلافهعلى

داثماالشخبابمنليستالنص،علىالزيادةأنالجمهور:ويرى

يشترطلاالبيانمسألةوفيتقييدآ.أوتخصيصا،أوبيانا،تكونقذو)تما

الاحادحبرلمعارضةمئالانوهذادناقليها.عددحيثمنالأدلةتكافؤ

.3الكرالقرتنلنصوص

لمثلائازوجيطتقنيةقالتقي@بنتفاطمةحديثالأول:@

فقلتفلك،لهفذكرتالله-@رسولفأتيتنفقة،ولاسكنىلييجعل

"صمق9قال:نفقة،ولاسكنىلييجعللمإئةله:

لرزاقاوعبدلسيوالطيافعيواثلكماةروا

وسعيدوالحميدي
(9)

الجعدوابنسعدوابنمنضؤربن

@
4/4المحيط!الالمحرانظر.(2).6لما2الحديت@اعلوم@حرير 31.

الطبالسي.ثاودأبيروابةوأنجترمحتصرفمطولةانحدغتألماظ

@ي
الزمريم@مصعصأبيبرواية(1665)واللينيبرواية(1697)الموطا""

لي
.(1645)مشدهفييلأ(@تحقيقي.(1315)سله

.@12027)ر(12026)و(12022)و(12021)مصنفهفي

لي
(363)منه

مأ.227)شةترفيمكفنريلضحبضبىمنضزرلنسعيدالخراساي،عتمانأبواتقة

"انظر.

05اللاعهعلامو@سير(مأ،227)رفيداثهالأسح@31:ت@يخ 8 6 /،1

2لاودالتفربجه 39).

.(1357)و)6،31(و(1355)سهفي(

2طقاتهفي( 1 3 2و8-214/ 14.

في(
الحلمية.ط.(60ولاالفححط.(623)م@ه



=

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

لداواوأحمدشيبةأبيبنوا
بنواودداوأبوومسلمرمي

لنساوالترمذيراجهما
بنواني

لطبريوارودلجاا

لطحاوا
وغيرهمحبانوابنوي

ا@ا/4أخرجه:مسلماأنغيرالمعنىمتفقةمختلمةالرواياتوالفاظ

أبيع@رزيق،بنعمارحدثناقال:أحمد،أبيطريقمن(4يلاا(م@.)
كنتةقالإسحاق،

ومعناالأعظم،المسجدفيجالسايزيدبنالأسودمع

يجعللميثنح@اللهرسولأنقي@بنتفاطمةبحديثالعبيفحدثالشعبي،

كفاالأسودأخذثمنمقفولاسكنىلها
ويلكفقال:به،فحصبهحصىمن

(1)
كي

549)وا(@ه72)وا(م@71)مصمه 01).

3سدهفي(2) 73 / 14وا6
و

214
و

14وه414و314
و

614.

.@و@5722@2274)سسهفي(3)

9صجحهفي(4) 5 / 9و)ك@(،و(36)(481")41 6 / 41(04 (39)كاو8)(81

1و)04(،و 97 / )74(،و(45)و(44)(4801)اها/4و)24(،و(41)(1480)4

1 9 9 / 4/02و5(،0)و(49)و(48)(1480)4 2و)15(،(4801)0 0 3 /8

في(5)

4

(212!94))مة
.(0362)ر(0352)و(1869)متهفي(6)

.(1181)و(1180)و(1135)جامحهفي(7@

في(8)
7المحتى"1 0 /6-7 1

7و 7وه4
1و 4 1وه4 اهو.4

2و 0 7
2و 0 8

و
2 0 9

12را12و.
15)لهالالكرى،،رلي 25)و(35 (5985)و(9755)و(9655)و(35

05)ركلاه(9)ر (9244)و(9243)و(6032)و(5745)و(5743)و(5742)و(74

(1157)و(57"9)و)8،75(وه(ه*)و(5567)وو@6655(@و@2335العلمية.@

45)و(5712)و الرسالة5(0092)ر(9991)و(5989)و(71
(9)

لي
.(176)و(076)المئفى"1

6والمكرط.(26609)تفسيرهفي(10) 4 / ط23-65
الكتب.عا@

(11)
3/6المحانياالمرحلي 6وه4

6و 6
6و 6رو*7 9

-(1644)الملميةط.وفي

2لاالأخيرأتحفةوفىإ(2مملأ3)ر(2لملأ2)له"،المشكلالنرحوفيلمأ435) 44)

-(2450)و

.(4254)-(4250)صحيحهفي(12)

دمسندرتحقيقيفي:مرسعأتحريجهانظر(13)
النافعيا



اخحادخبرضةمحكلةفىلخعمحلل

لاامرأفلقولنبينايثيههوسنةاللهكتابنتركلاعمر:قالهذا.بمثلتحد@

لا":@اللهقالوالنفقة،السكنىلهانسيت.أوحفظتلعلهاندري

بقحثؤنبنفهه.تبنيخلا@نولايخرضنإبهوتهنمنتخرصهمت

لفظةنبينا@وسنة9قوله:
الدارقطني:قالنظرةئبوتهافي

هذا"
مناصح

أحفظادمبنويحيىيثبت،لاالكلامهذالأنقبله؟الذي
احمدأليمن

عقبةأ.بنقيصةتالعهوقدأعلم،واللهمنه،وأثبتالزبيري

نكنلنمإناالرجعيقغبر)المطلفةنلاناالمطلقةفيالفقهاءاختلفوقد
أقوال:ثلانةعلىلا؟أموالسكنالنفقةلهاتبهلحاملأ،

النفقةلهاتجبالحاملكبركبرىبينونةالبائنالمطلقةإنالأول:@لقول

الضطلق.الزوجعلىوالسكنى

روي
والنخعي،وعائئفمسحرد،وابنعمر،وابنعمر،عنفلك

بناللهوعبيدالبتيوعثمانصالح،بنوالحسنوالئوري،شبرمةوابن

لحسنا
(3)

لعنبريا

المسبببنسعبدعنروابةوفو

(3)

الإمام،فر
شبرمةألوالصي،حسانلنالطعيلبىننزمةبناطهعندالحراقلقه

توثيفمبنققيالقاصي.الكولي
اهأ.4لا@سة

4/5الكمالاتهني@@انطر. 3النلاء!أعلامرالسير3(،3اللأ91-061 4 7 / 6

3و .(3380)لتتريبهاود4،9

ويننئنلم،بنعنادالرتلععنرو،ألوفو
"

دقبةسليعانوقيل.أملم،

اللاء!أعلاموالهير@،ا،44ا@ه/*الكساولالته@ي@انظر.لكوفةصنوأصله

4 8 / 03)و@الكاش@ه.6،1 74).

اللهجدفؤ
اقعيمي،الحسريالخحاشبرالحرأبيلنالحصشبنالحسنلن

توديفقيه،نقة،الصرةقاصي
لثلاامأ.مة

8الالأنسبانظر / لأ.283)التؤس@و1/11،3واللحاتالأسماهوال@هدب41،2

دالمحيانطر:
"9/1 9/2البهبر"ودالنرح8،0 4

ه/الاشدكار"و@ثما،4لماالعلمية.@وفي3/73الانار"محاليلشرحالظر.

1 4المسيباب@مجدوالنقه7،2 2 6 /3.



-

@الف@ائد@لعللفي@لحامع

الحنفيةفالوبه

جلبقوله-الطلاقسورةافتغوتعالى-تباركالله-لأنواستدلوا:

نف@1(،الطحق.1لمذتهنأ،فالنقوهتافتآ.طنقنرلمناآلتبئئاجها"ذكره:

بايات:نحلكبعدقالفلماوالمبتوتفالرجعيةللمطلقةثاملفيهاالخطاب

للجميع،شاملأأمرأكان6،الطلاق.1وحبهنم،سيهرضيختمنلهتك@مآ"
وجوبحيثمنالحكمفيواستويتاوالرجعيفالبائنةتحتهفدخلت

السكن

واستنادأالصريح،القرانلنصمخالفبأنهفاطمةحديثعنوأجابوا

الطحاويفروى@نه،الخطاببنعمرسيدناحديخهارذالمخالفةهذهإلى
لسنا"قال:أئة

لعلهاندريلاامرأةبقولك@يهنبياوسنةرباكتاببتاركي
كذلت

(3)
لأ

سكن.ولاكانتأيانفقةالحانلالموتةللمطلقةلب@@لثافي:@لقول

بنوعمرووطاوس،وجابر،عباس،وابنعلي،عن:نلثروي

وداو@ثور،بيوأاسحاق،دوعكرمة،لزهري،وامبمون،

والئمعبيوعطاء،البصري،الحسنعن:روايةوهو
أحمدن@بليهط

الظاهريةقالتوبهمذهبهمنالمشهورفي
مبةلإماوا

(2)

(3)

(5)

(6)

8)

(9)

2ولالصنالعاتعوال@2،/19المبو@!1انظر. 0،9
9+،ولالقديراوالقح

3/6المحملى"ردوالحانجه 09.

"انظر.

3/5للجصاصالقرا@اأحكام 9@

الخطاموضعفيالكذبالعرثاستحملتوتداخطأت،لحلهاأي.

)كدب(.ثةالعرلمجاطللسانانظر

6الآثلى"معفيلفرح 7 لأ.432)عقبالحلميةط.وفي3/

"انظر.

41/2الكير"الحاوي .9/024الك@ر!الرحو"8،3

5/1لاشدكار!@اةانظر 72.
"انطر:(7)

9/1المعنيا 79.

10/2ال@حلىا"الظر: 92.

8/2لأحكم!اتهذب"انظر .338لاستبصار@3/و@ا3،1



اخحادخبرمعكلضةةلالخعمحلل

-

الكتاب،نصوصوبينببةتعارضلاوقالوا:فاطمفبحديثواشدلوا

الإلماقاياتلعموممخصصأيعتروأنهدلالته،فيصريحصحيححدبثوهوإ

لعاممخصصةالنبويةالسنةتكؤنأنبمستغربولي@للمعتدات،والسكن

"الفقهأصولفيمعروففوكمالمطلقهمقيدةأوالقرآد

النفقة.ئونالسكنلها@لثالث:@لقول

روي
هذا

ليلىأبيوابنوالأوزاعي،المبعةالفقهاءعن

والعبيوعطاء،والحسن،المسيب،بنسعيدعن:روايةوفو

المالكيةذهبواله
()

روايةفيوأحمدوالزيدي@فعيةواث

معباليمينالقضاءحكمالثاني:المثال@
الثاهد.

المالكيةذلكإلىف@بالأول:@لقول
(9)

والحنابلةوالثافعية

بينالمثتركةالحججإحدىوكانت
أن"ما@رد:الثلاثقعالمذاهبهذه

معباليمينقضىع@الئبيئ
عه.الكلاموسيأتيالاهدإ.

معباليمينيقضىلاأتة@لثاني:@لقول
شيءفيالاهد

مطلقأ.

روي
عنفلك

بنواعي،لأوزاواوالثوري،عطوعطالنخعي،والعبي،ا

9المرأةاأحكاملحيالمصل"انظر. 0 0 3 2 4 3 /9)

4انحدتعا:علمأنلادحغرفةتجهم.انظر@ى 0 8
علنيما.تحليقامع

1،.1-41"/7انغلماعهحله"ا@ص:

ةا3لطم.
9/2الكيراو@النرح2،ثهك@السنن،معالم المسيبهسعيدسولفقه4،0

5/1دالاستذكارأةالطر 71 @2/2حهال@@لايةو"7،1

41/2الكير"دالحاويةانطر 82-2 8،3
المحتبعردمعي

@4و.04ك@1"

2/3الحرار"لالسيلانظر: 8 .3رها5

9/1لالسياانطر: 2-2سه/9و7،9 89.

!4/47الكحيروالالنرح2/13،5المجتهد!لدايةو@13/83،1الالسدولتهانظر:

3الفقهيقاولالقواين 0 4

13والالمهد@21/7،4/2الكبيرالحاويانظرة 0

ا+،والالتهدس@4/8و

3المحتبماودمغني / ولا4
4 82.

لمقنع،ا1الطر:
3 5 2/3لمحررااو@12/1،0لمغنيااو"3،0 12.



-

يللفعائد@لعلل@لجامعدي

عتيةبنوالحكم@إبراهيم،شبزمة،

العزيزعدبنوعمروالزهري،الزبير،بنعروةعن:روايةوفو

وأصحابهحنيفةأبرقالوله

عنيرولنمالقولهذاأنالبرعبدابنوذكر
أحد

الضحابةمن

نعالى:قولهوهوالكريم،القرتنلنصمعارضبأئهالحدبثعنوأجابوا

زض@ونمننوته@تا@فرجلسبلينيكخالتمفيلحتمزبمىئهيدبن@ول@نت@وا

2البفرة.1ألمثهدآ"من معارضاحادأتهالخبربهذاالعملمنوالمافع2(،8

العزيزللكتاب

عنالجمهؤروأجاب
تقديراتهأقلفيالحديثهنابأنالاعتراض،هذا

فقدمشهورأ،يكؤن
عنروي

عدد
منهم:الضحابةمن

ال@هعبدا-
وأبوومسلموأحمدالثافعيأخرجهعناير:بن

وددا
(9)

لنساوا
بنوائي

بنوايعلىوأبوجهما

لطحاوارودلجاا
وي

(14)

الطروا
لبيهقيواني

زنجما@لى،أتةإلافقيهنتتقةعتتبنالحكمالكوفي،الكدي،شحتدأئوفو(1)

امأ.13)منةتوفي

2"الكمال@تهنيبالظر: 4 5 / 2النلا@اأعلامو@مير)2241(،2 0 8 /،5

(1453)نقرببطو@ا

6/1تنثار"لا@ودا21/7،4الكبير"الحاوي"انظر.(2) 2/1ودايمهيد"1،6 53.

.4/012هالحقاتقودتيين2/11،1لاخار"ودا33،3ه:الطحاويدمختصرةانظر(3)

1@الاشذكر@6/انظر.لكأ 14.

1/5للجصاصالقرتطأحكام"انظر.(5) 1لامشلهفي(6).14 بتحغيقي.(70
2مدهفي(7) 4 8 / 3وه1 1

3و 23.

1صحيحهفي(8) 2 8 / لا.63(يسنهفيلا(.(3)(1712)5

الرمالة.ط.(5967)والحلميةط.(6011)البهرى"الالسن@في(10)
02)سهفي(11) 37)(21)

لي
.(1152)م@ده

في(13)
.(1006)الشقى"@

1المعاليالشرحفي(14) 4 4 / 4
.(5964)الحلمية.@وفي

(15)
في(16).(11185)الالكبيردي

1الكرىالن@@ 6 7 / 1



اخحادخبرضةمعكللالحتع:محلل

-

بنواودداوأبيلترمذيوافعيلااعندهريرة:أبو-2

لطحاواجهما
وي

الجارودوابنماجهوابنأحمدعندالله:عبدبنجابر-3

لبيهقيوا

صزق-4
(10)

والبيهقىماجهابنعندة

معيدوأبيعمر،وابنوعلي،عمر،حديخث:منأيضارويوقد

اللهوعبدثابت،بنصزيدالخدري،
عباثة،بنوسعدالعاص،بنعمروبن

قي@،بنومسلمةحزم،بنوعمارةالحارث،بنوبلالشعبق@بنوالمغيرة

بنوسهلربيعق@بنوعامر
أمالمؤمنينوأموأنى،الداري،وتميمسعد،

ئعلبةبتوزينبسلمة،

مخصصاكونهولصحللكتاب،ببانايعتبرتهف@مهور،إتهقلنا:@@فا

أصولهمفيمقررهركماالقر@نلعام

.(1343)حاسهفي(2)بتحقيتي.(17الاسندهفي

13)شهفي في(4).(61
.(23*)سه

1المعالي،لنرخفي 4 4 / (5965)العلميةط.وفي4

في
3@شده ، 5 .(2369)ستفي(7).3/

فيله(.(1008)دالمنتقىافي
الكبرىشة

"1/1 7

بنسزقالضحاقي
الألصاري.ويقال:الحيلي،ويقال.الجهني،أمد

1ولالتقاش@انطر.، 1ولالكماال@وشهدب8،3 1 يب@التقرو@،2اللاا0

(2217).

ي
(2371)شه

@ي
10/1الكرىه@ 72-1 73.

ليالدارقطيطرفه.تجخريجاعنىوقد
4/2يسه 1 ط(4485)والعلميةط2

1واليهقيلعدها،وماالرسالة 6 7 / 1 /2المهيد@اليإالبرعدواسبعدها،وما0

1 3 4/2الررائد"محمعو"9،6الرايف@4/رانطر@الصصصحدها،@ما4 02.

منمسانلوا1،2يه2الرحمرت@مواتحاظر:
2/1المقاردالمفه 99-2 08.



-
@للفاللئدالعلل@لجلمعفي

@لكريم@لقر@نلمخالفتهبالعلل؟مسلسلامنكرارسومما@
رفاعةبنمعانروىماالفقهي:والحكمو@لتاريخالنبويةوالسنة

الألهانييزيدبنعليالملكعبدأبيعنالسلامي
(2)

عناخبره،أنه

عنالباهلي،أمامةأبيعنأخبره،أنهالرحمنعبدبنالقاسم
(3)

بنثعلبة

فقالمالا،يرزقنيأناللهادع:@اللهلرسولقالأنهالأنصاريحاطب

لاكثيرمنخيزشكره،تؤديقليلثعلبة،يادويحكىجيلى:اللهرسول

مثلتكونترضى@نأما@افقال:أخرى،مرةقالثمقال:@اتطيقه!

وفضةذهباالجبالمعيتسيرأنشئتلوبيده،نفسيفو@لذي@لته؟نبيئ

لأعطينمالأفىزقنياللهدعوتلئنبالحتى،بعثكوالذيقال:"لسلىت!
@اعجنه:اللهرسولفقالحقه!حقفيكل

قال:مالا!ثعلبة@حزقاللهم

عنها،فتنحىالمدينةعليهفضاقتالدود،ينموكمافنمتغنما،فاتخذ

جماعه،فيوالعصرالظهريصليجعلحتىأو@يتها،منواديأفنزل

إلاالصلواتتركحتىفتنحىوكثرت،نمتثمسواهما،ماويترك

يتلقىفطفقالجمعة.تركحتىالدود،ينموكماتنمووهيالجمعة،

فعلدماعيه@:اللهرسولفقالالاخبار،عنيسالهمالجمعةيومالركبان

فأخبروهالمدينة،عليهفضاقتكنمااتخذالله،رسوليافقالوا:@اثعلبة؟
قال:@ثعلبة!ويحيائعلبة،ويحياثعلبة،ويح@ايافقال:بأمره،

1التولة1صدقة،أتؤلمتممنصد"الله:وأنزل 0 عليهونزلتالاية.(30

منرجلأالصدقة،علىرجلينالله-@رسولفبعثالصدقة،فرائض

.(6747)التقريبأ@اسظر.تحريفوهودالسلميأالطبري:روايةفي(1)

"ةحاتمأبيلابندالتمشر!مطبوعفيجاء(2)

.@الهلالي

نعيم،وأبيحاتم،أليوابنتانع،وابنوالطبري،عا@،أبيابنرواياتفيجاء(3)
@ةالرعدوابنعاكر؟وابن

والطبر@طالواحدي،رواياتوفيئعلبتا.ص
ئحلقه.دانالأثير.وابنوالغوي،

حزم:وابنال@هقيرواياترفي
ف@ثائعلقهجاء"

@الاحتلاف.هذامنافابتكان
عن

تعلبة.مسدمنالحديتفيكون"



اححادخبرضةمحكلللخع:محلل

الصدقةيأخذانكيفلهماوكتبسليم،منورجلأجهينة،
من

سليم-بنيمنرجلوبفلان-بثعلبةدمزالهما:وقالالمسلمين،
كتابوأقراهالصدقة،فسألاهثعلبة،أتياحتىفخرجاصدقاتهما"فخذا

ماالجزية،أختإلاهذهماجزية،إلاهذهمافقال:الله-ست،رسول

فاتطلقا،إلي!عوداثمتفرغاانطلقاهذا!ماأدري
بهماوسمع

بها،استقبلهمثمللصدقةفعزلهاإبلهأسنانخيارإلىفنظرال@لمي،

ماقالوا:رأوها،فلما
منك.هذانأخذاننريدوماهذا،عليكيجب

منه.فأخذوهاليهيو)نماطيبقيبذلثنفسيفإنفخذوه،بلىقال:

كتابكما!أرونيفقال:بثعلبة،مراحتىرجعاصدقاتهمامنفرغافلما

رأيي،أرىحتىانطلقاالجزية،أختإلاهذهمافقال:فيهفنظر
@اثعلبة!ويحيا"قال:رآهمافلمابئ،النبياتياحتىفانطلقا

أنقبل

والذيثعلبة،صنعبالذيفأخبراهبالبركة،لل@لميئودعايكلمهما،

لبنأدلهعفدض@رمنهمفيه:وتعالىتباركاللهفأنزلال@لميئ،صغ

7التولة.أيكنب@@وبصا@انوأقوله:إلىفضد،من@تننا. س،-5

حتىفخرجذلك،فسمعثعلبة،أقاربمنرجلمح@اللهرسولوعند

ثعلبةفخرجوكذا!كذافيكاللهأنزلقدثعلبة،ياويحكفقال:أتا@

@لته@ا@نفقال:صدقته،منهيقبلانفسألهجمت،النبيأتىحتى
منعني

@اصدقتك!منكأقبل@ن
لهفقالالتراب،رأسهعلىيحثيفجعل

أنأبىفلماتطعن@يأ.فلمأمرتكقدعملك،دمذاس@:اللهرسول

يقبلولم!@كاللهرسولوقبضمنزله،إلىرجعكف@رو،اللهرسوذيقبض

حينبكرأباأتىئثمشيئأ،منه
منمنزلتيعلمتقدفقال:استخلف،

بكر:أبوفقالصدقتي!فاقبلالأنصار،منوموضعييك@اللهرسول

فلمايقبضها.ولمبكرأبوففبضأقبلها؟!وانا@اللهرسوليقبلهالم

يقبلهالمفقال:صدقتي!اقبلالمؤمنين،أميريافقال:أتاهعمرولي

يقبلها.ولمفقبضمنك!أقبلهالاوأنابكبر،أبوولا@مااللهرسول



=

@الف@مد@لعللفي@لجامع

فقال:صدقته،يقبلأنفسألهفأتاهعليه-اللهرحمةعئمان-وليئثم

عليهمااللهرضوانعمرولابكرابوولامجفرو،اللهرسوليقبلهالم

عثمانخلافةفيثعلبةوهلكمنه،يقبلهافلممنئصأقبلهالاوأنا

عليهاللهرحمة

فيعاصمأبيابنأخرجه.
والمثافيلاحادا1

فيوالطبري)3522(،"

501)تفسيره 5واالفكرط.(32 78 /1-05 أبيوابنالكتب،عالمط.8
1نفسيرهفيحاتم 8 4 7 / المعجمفيقانعوابن1(،40ولط.(401للا.6

1للاالصحاتجا@امعرفةفينعيموأبو)581(،"الصحابة فيالبرعبدوابن0(،4
2دالزويمبابفييوالوا@)*2(،الاسنجساب،1 بنحفبقي،@6

فيعساكروابن0(،1الماتفسيرهفيوالبغوي
"

وابن6،/13ثمشق!تاريخ

فيالأثير
4الغابقهأسد" 63 /1-4 6 4

محمدطريقمن
لنشعيببن

شا
بور

فينيالطبرا
وفي(7873)الكبير"@

لهله،لطواالأحاثيثا1

فينحيموأبو)02(،
مسلم.بنالوليدطريقمن(1406)الصحاتجأمعرفة"

فينعيمأبروأخرجه:
1يلاالصحابقهمعرفة" فيحزموابن0(،4

فيوالببهفي13/7،5المحلى!"
ن@9

العلمبةط.(4357)الإيمان!عب

5/2لهالنبوةا،لائل@وفيالرسدط.(40)ووو 89-2 9 2
طريقمن

بكر-بنمسبهن

عنبكير(بنومسكينمسلم،بنوالوليدشعيب،بن)محمدئلاثتهم:

معان
(3)

الإسناد.بهذاالسلامي،رفاعةبن

الطبريروايةلمظ(1)
(2)

بذ@تحرب@ولعلهشالررالنشعبسإبسحاقالرعدلالن@الاستيعاسهكي
5/2الكمالهدي@@ا@واسطر.شعي@.سلإسحاقترجمةأجد لمأ.ا95)1

عاكروابنوال@هفي،حاتم،أليوال@عاصم،أليواسالمكر،ط.الطريعد(3)
تحري@وهود!المعا

7/4الكمالهاطر@اكذب 6للا91 التحلىدح.ولمجة(6747)"التقربوإ3(،6



اخحادخبرضةمعكلللمتع:علل
-

فيالسيوطيوذكره
3/4المنثور"الدر" 6 ب@الحسنإلىوعزاه7

فيوالعسكريالثخ،وأبيالمنذر،وابنسفيان@
مردويه؟واب@لأمثا@ها"

أمامة.أبيعن

وقالنظرا،الحديطهذاإسنادفيالإلمانإ:إ@ثمعبفيالبيهقيقال

يروىو)نماالتفسير،أهلبينفيمامشهورحديثهذا"النبرظ:لائل@في

ضعافط.بأسانيدموصولأ

فيحجرابنوقال
9

33الباريأفتح 6 حدبلكنه":(0041)عف3/

لاضعيف
فيوقالبها،يحتج

9

الكئاتاأحاديطخريجفيالئافالكالي

جدأا.ضعيصإشادوهذا":(475)

لاحديثهذاقلت:
باطل.وتنهضعيفإسناثهيصح،

عهقالفيه،مختلفرفاعةبنمعانففيهإسناثهأما
فيمامعينبنيحيى

فيعديابننقله
فيالجوز@وابن8/3،7الكامل!@

والمتروكوظالضعفاء"

فيحاتمأبيابننقلهفيماحنبلبنأحمدوقالضجفط،":(3353)
"

الجرح

2"والتعديح ":(19الاما8/

ابننقلهفيماالسعديوقالبأسإ،بهيكنلم

فيعدي
فيالجوزيوابن8/37الكاملا"

:(3353)"والمنروكونالضعفاء9

فيحاتمأبووفالبحجةأ،لبى"
"

8/4لابنه"والتعدبلالجرح 8 1يا2 91):

فيحبانابنوقالبط،يحتجولاحديثمايكتب"
3"المجروحين" 6 /3:

يثبهلامجاهيل،أقوامعنويحدثكثيرفمراسيليرويالحديث،منكر"

استحقالقلربتنكرماروايتهعلىالعالبصارفلماالأثبات،حديثحديئه

4/1الاعتدال!الميزانفيالذهبيوقالبهإ،الاحشاجنرك 3 :(86ايه4

فيحجرابنوقالبمتقنإ،ليىحديثصاحبوهوالمديني،...ابنلوثقه

الإرسا@ا.كثيرالحديثلين9:(6747)التقريب@ا"

فيالبخاريعنهقالالألهاني،يزيدبنعليوفيه
9

/6الكبير"التاريخ

1 2 1/3الصغير"التاريخوفي(2470)7 4 5

وفي
لهالصغير@ا،الضعفاء"

فيالجوريالننقلهفيماحاتمابووقال"،الحديطمنكر9:(255)
الضعماءدا

فيالذهينقلهفيمازرعةأبووقال"،الحديثدمتروك:(2410)والمتروكونعه



-

ال@لفعائد@لعللفي@لجامع

3/6لاعتدا@هالالميزان 5يلاا1 فيالنسائيوقال"،بالقويلب@":(96

فيالدارقطنيودكرهالحديط،،@متروك@:(432)الاوا@مخروكونالضعفاءإ

فيالذهينقلهفيماوقال(407)"والمنروكونالضحفاء"
ولالاعتدال!ميزان"

1 6 1(5966):"
."وكمتر

عنهقالفيه،مختلفالرحالن،عبدبنالقاسمويه
فيمامحشبنيحيى

فيالمزينقله
7الكما@اتهذيب" 4 / 5يا6 بنيعقوبعنونقل@،ثقة":(38

منفمنهمفيه،الناساختلفقداخر:إموضعفيوقالثققه"قال:أنهشيبة

حاتمأبيعنونقل"،يؤئقهمنومنهمروايته،يضقف
حديتقال:إأنه

عنهالئقات

مستقيم،
بنأحمدوقالالضعفاعاا،عنهينكرو)تمابه،بأسلا

فيحنبل
@ا

2"العللفيالجامع 0 6 / 1(1269):"

مناكير"،القاسمحديثفي

منكر":(2746)"والمتروكونلضعفاءدل@فيالجوزيابننقلهفيماوقال

الفاسما،قلمنإلااراهاوماأعاجيب،يزيدبنعليعهحدثالحديث،

كثيرا".يغربصدوق":(5470)"لأالتقريبفيحجرابنوقال

لمإذالتفردوهيالكبجرة،علتهعلىزيادةبالعللمسلسلفالسندإفن

سوىالقاسمعنيروهولمالرحمنعبدبنالقاسمسوىآمامةأبيعنيروه

هؤلاهمنواحدتفرديقبلولامعان،سوىعليعنيروهولمعلي،

تعليقهفيثاكرمحمدأحمدالكبيرالعلآمةقاللذاثمظلمفالإسنادلضعفهم،

4373@االطبر@تفسير9على منشاهدلهلي@الضعفكلضعيف)وهو:2/

."شديىضعفرواتهبعضوفيغير@

جدأ.فمنكرالحديثمتنأما

فيحزمابنقال
13/7المحلى!9 صفةأيضا@اوهذهالاية:ذكربعد5

دليلولانصفيهاولي@بنفسه،فلكفعلمنكليعرفهاتعالىاللهأوردها

لاأثرأرويناقدأنهعلىبعينه،معروفصاحبهاأنعلى
أنهاوفيهيصح،

"معروتبدرئثعلبةلأنباطل،وهذاحاطب،بنثعلبةفينزلت

فخزج

بقبضأمرتعالىاللهلأنةشكبلاباطلوهذا"عقبه:وقالهذا،حديئنا

العربجزيرةفييبقىلاأنموتهعندوأمر@المسلمين،أموالزكوات



اكحادخبرضةمعكللالهتع:محلل
-

قبضوع@ربكرأبيعلىففرضمسلمايكونأنمنثعلبةيخلوفلاووان،@

ةجزيرفييقرلاأنففرضكافرأكاناندذلك،فيفسحةولابد،ولازكاته

بنوالقاسمرفاعضبنمعانرواتهوفيشك،بلاالأثرهذافسقطالعرب

ضعفاء،وكلهمالألهاني-الملكعدآبووهويزيد-بنوعليالرحمن،عد

."بالقويلي@بكير:بنومسكين

8/2تفسيرهفيالقرطبيوقال اللهشهدممنأنصاريبدريوئعلبة10:9

فمابالإيمان...@رسرلهله
روي

صحيع.يخرعنه

فيالأثيرابنقال
1/4الغابقهأسد" 6 الحديث:عقب(590)4

ابنوقالبدرأ،شهدإثهقالوا:وكلهمذكرناهكماونسبوهالئلاثةأخرجه"

لنزيدابنيعني.أمية-بنعبيدبنعمروبنحاطببنثعلبةالكلبي:

وقتلبدرأ،شهدالأوس،منالأنصاريعوفبنعمروبنعوفبنمالك

يوم
فيالذيهذاكانفإنأحد،

فدالكلبيابنيكونأنماف@الترجمة،هذه

فكلاهووهوغيره،يكونأوصحيحة،غيرالقصةنكونأوقنله،فيوهم

فيحجرابنوقال
القمةهذهصاحبنكص:(924)"الإصابة"

أظنهولاالخبرصحإن-
ةبذل@عنىنظر-تجلهالمذكورالبدريمويصح-

النبقولبينهماالمغايرةتأكدتوقدعيد-بنعمروبنحاطببنتعلبة

فيروىمردويهابنأنأيضاذلكيقؤيبأحد،استشهدالبدريإنالكلبي:

أنوذلكقال:المذكورةالآيةفيعباسابنعنعطية،طريقمنتفسيره

فقال:فأشهدهممجلسأأتىالأنصار،منحاطبأبيبنثعبةلهيقالرجلأ

آبيبنثعلبةإتهفقال:بطولهاالقصةفدكرفضدء،@لنناءسن@ل@ى.

ليالأشيرابنشالا@@(1)
أباوسد@ابربنلثقصدالتحتقهأحرجه@العاتحا.أمد"

البر.جدوالننعيم،

عالمطه-875سا/راالفكرط.لا.231(تضيرهليالطرياخرحه(2)

الكت

لأ
1".)اثه6/9تفسيرهفيحاتمأبيوابن ةاالولانل"فيواليهقي5(،0



-

ئدلف@ا@العللمعفى@لجا@

لاقال:إيكل@تأنهثبتوقدحا@،بنئعلبةأنهعلىاتفقواوالبدريحاطب،

و@لحديببتهبدراشهدلح@،@لناريدخل
(1)

بدر:لأهلقالأنهربهعنوحكى

ما@مملوا"
شئتم

لكمففرتفقد
"

اللهيعقبهكيفالمثابة،بهذهيكونفمن

نفاقا
اعلمإ.واللهغيره،أنهفالظاهرنزل؟!ماثيهويزلقلبه،في

فيأيضاوقال
دا

:(475)@الكمئافأحاديثتخربجفيالثافالكافي

ابنوعنالبدريين.منحاطببنثعلبةإسحاق:ابنعنالسهيليوقال9

اثنانا.فلعلهمافيه،نزلتالتيالايةهذهوذكرالمنافقينفيأيضأ:إسحاق

ففدوالشةالقرانفيجاءمايخالفلأنهباطل.متةحديثهداقل@ت

وفيألقحدقتآخذربما@م@عنألؤبةبقبلهو@ن@ثنتغلمو@الزتعالى:اللهقال
1الوبز1@أرخير@الؤن@هول@نه أل@هبفلئلل@ثحموتعالى:وقال4،،0

وفال5،،2الثورى:1@@نقملحنمالصدم@لمنكصر@عاصبعن

يغرفر"لمما@لعبدتوبةيفبل@لته@ن@@رو:اللهرسول
(3)

تائبا،جاءقدهووها

اللهيحجهالموالتوبةالقبول،ورجاءاقوبةوبينبيةيحولفمنخائفا،نادما،

عن
أحد

اليأسحالةإلىوصللكونهفرعونوعنإبليس،عنإلاخلقهمن

فكيفصحيحأ،السندكانإفاوهذافلك،شابهوماالغرغرةبمثابةوهي

كمابالعللمسلسلوالشد
ومتنا.سنداباطلفالحديثثتقدم

يز:لحديثالآحادخبرمعارضة-2

منأننجدلذاواحد،مصدرهاالثرعيةالأحكامأنفيهلاريبمفا

الأمرنفسفيمتكافئينصحيحيندليلينورودامتناعإلىذهبواكثراالعلماء

6/3أحمدأخرجه.(1) والمثاني،الاحادوفيمأ61)دالستهفيعاعمأليرابر6،2
حارثفبندقامرأةمثرأمحديتمنمك@..)حبادوابن3(،3يلااله

4/7والحخري1/7،9أحسدأحرحت(2) مد/6و(4274)اله@وه/(0730)2

1وسلملأ،890) 6 7 بيبن(عليحديتمن(161)(34للا7/
طالص.

2/1أحمدأحرحه:(3) 3 2
1و بنوا5،3

بنوا)7353(،لترسذيوا)3524(،حهما

اللهعدحديثمنل@26(حان
"ماجه:ابنعدوجاءعمر.بن

افهعبد
عمروابن

5/5الأضراسهتحمة"انظر.تحريف.ومو ماكالزيوته(6674)5



الآحادخبرمعلىضةرلهتع:ملل
-

الاخرأئبتهمااحدهماينفيمتضادينويكونان

معلكن
منوجدنافلك

وملة-لأولبدت-قدالئرعيةالأحكامأدلة

ابنالإمامكانلذابينها،تعارضلاأئةوالحقيقةالظاهر،حيثمنمتعارضة

ئهاأعر@لايقول:إخزيمة
سنادي@ل@حديثانج@اللهرسولعنروي

بينفماإأؤلفحتىبه@ليأتعدهكانفمنمتضادان،صحيحين

لهوكرسواالجانب،بهداالاهتماموالأصوليونالمحدثونتقاسموقد

فيبحثاإشباعهخلالمنوذلكالفكرية؟طاقاتهممنبهيستهانلاجزعأ

مصنفاتهم.
وأمالترجي@والتعارضابا@9نحتذكروهلأصوليونفا

انحديث،مختلفأسمؤهالحديتعلمأنلامنبنوعخصوهفقدن

المستقل.بالتألفمنفمقسموأفردهالمصطلح،كتعتهتحذث

الأحوالأقلعلىأوالقوة،فيمتماتلينالمتعارضانالحديثانكانفإن

صحيحين،
مسالك،ثلاثةالظاهريالاختلافهذاإزاءالفريقانسلكفقد

الجمع.ا-

الشخ.-2

لترجيحا-3

الالكفايق@.+4-+.@2)ه.ا/+النظراتوجهانظر.

6الأصو@ه.الميزادالمثالعلى@سيلالظر 9 و4
كلا2

نح
الرعدركيمحمد@ة

و
1 / 201وا297

تح.
6المحيطاالحرو"عدي،ال@الملكعدد / دما404

4/6المنيراالكوكبوالشرح@ما، 0 وسعدما،فما9
2الفحرولإرناد1

0

اله.

فيححرابنعارةطامرفائدة:
ا@طيتعلىاسديتالسخلصيقصرأتهالالنش@

@قال:دقدالحمع،وأمكىظاهريةمعارضةمثلهعرفالذيالمقرل

ملم@نالمقمرلئم

أوالحديث،لعخلفالحمعأمكىنل@بمثله،عررضاندالمحكم،فهوالممارصةمن

.@الترق@3فالترححلالاالمموح،لاحرواالاسح،فهوالتأخر،وتبتلا

ميفأدحلالص@حابنوأما
ممايمكىوما@الحمع،يخهأمكنماالحليثمحتل@

3الحديثهعلمأللامعرفة"انظربالرجيحأربالسحيخهقيل 93 9 تحقيقي،1

سلامةحلفمحمدافيأفاء
دي

الحديت(.)مختلصمادة:المحدفين!دلسان



=

@ند@الف@@لعللفي@لجامع

حسبواجبةيربلللمجتهد،اختياريةليستالمسالكوهذه-4

الممكنةالوجوهمنبوجهالجمعيطلبفالمجتهدترتيبها،
تعسفغيرمن

(1)
ة

أحدهماإهمالمنأولىالدليلي@و)عمالمعأ،للدليلينإعمالاالجمعفيلأن

كليهماإهمالهماأو

بالنسخ،قيلالمتأخرمنالمتقدمتاريخغلمفإنالجمع،يمكنلثمو)ذا

عه.متأخرفرعيبدليعشرعيحكمتعلقرفعوالشخ:

المذكور.الرفععلىيدلماوالناسخ:

بأمور:السخويحرف

النص.فيوردماأصرحها:-

ماومنها:-
متأخر.بأئهالصحابييجزم

مامنهاولي@بالتاريخ،يعرفماومنها:-
تأخرالذيالصحابييرويه

سمعهيكونأنلاحتمالعليه،للمنقدممعارضاإسلامه
أقدمآخرصحابيمن

لهبسماعهالتصريحوقعنف@فأرسله،مثلهيكرنأوالمذكرر،من
مح@الئبيمن

يعلملمفإنإسلامميقبلشيئأيهالئبيئعنيتحمللميكونأننرطفبنسخه
المحتبرةوجوههمنبوجهالترجيحإلىصيرالناريخ

يطلقهفلاالشخ،دعوىفيالورعشديدكانوأحمدرجب.إابنقال

تعارضإلى@عكلوىهناالنسخدعوىعنعدلفلذلثوتحقيق،يقينعنإلا

عاثةبحديثفأخذإسنادا،باصحهاوالأخذالأخبار
وبحديثالمرأة،في

(2)

(3)

معالجمعلأنتعص!لح@رالجسعيهيمكنائهالحديتمختلففيشرطوالانما
لاجهوعلىأحدسا،أوسأ،الصتحارعنالحديخنبحملإلايكودلاالتح@

نةيخديمكنفكيفكلامهم،فيالبلعاءسهجعنفضلأالمصحاء،منهجيوافق

هذاجحلواولذلكالإطلاق؟علىبلغهمو(الحلقأفصح@لحفلث
لاماحكمفي

يحفى.لامماكونهعلىاعتصاثأالقيدمذاثكربعضهمتركرقدالجمع،يهيسك@
إ

.52انظر@1/915-،توجيه

انحدن@دشتلفالظر.
2والفقهاءالأعوليينوابين 80.

5افظرإ:دزهةا@ظر. سعدها.فما7



اكحادخبرمملرضةللحتع:محلل
-

معارضإغيرمنالأسودالكبفبميالحمار،فيعباسابن

الحازميذكروقد
(2)

عليهاوزادالترجبح،وجوهمنوجهاخمسين

مائةإلىفأوصلهاالعراقيالحافظ
إلىالسيوطيوأرجعهاتريدأووجيما

الترجيحوجرهتحتهاتندرجأقسامسبعة

حيثمنالدليلانتساوىإفافيمامتجهأيكونإنماالتعارضهذاإنثم

بمخالفةاعتبار@لاضحيفا،والاخرصحيحاأحدهماكانإفاأماالقوة،

هولمامعارضنهتستقيمفبهفنفسه،فيمعنبرغيرالضعيفيذالضعيف،

اقوى

روايةمنالواحدالحديثيرثونالمتقدمونالحديطحفاظكان

بهيزنونميزانأالمحفوطفلكمنويجعلونالسنن،منالمحفوظإلىالتقة

لهاعلةفلثجعلواالمحفوظخلا@علىجاع@فإنالثقة،فلثروايه

ذلثيعلم
حالتها.هذهالتيالأحاديثمنكثيرإعلالفيصنيعهمتتغمن

عنالحدبمتنيفصلوالمممنالمتقدمينفجهابذة
فصلواولاسنده،

هوهلمعناهإلىينظرونماأولالحديثجاعممإفاومعناه،فقههعنهذين

أخطأقدراويهفلعللا؟أمللمحفوظموافقموهلنملا؟أمللشرعموافق

فيوهمأوفي،
الناس.عندماخالفأومته،

والحمارالمرأةفيهالذيالحديثفيالثافعيعنرجبابنونقل

لحديثلمخالفتهفعي-انأيصرثه-محفوظ،غيرعندناإنه"قال:والكلب

أخرئح@لنرزر@فصة@ولا:@اللهقوللظاهرولمخالفتهةوكيرهعائثة
لأظا1

م:
1 64)

@6

القح(1)
انظر(2)

ذلك

الظر(3)

الظر(4)

انظر(5)

لنغ(6)

1"البلىي 2 8 / للحديثر@اب@فاقسةوانطر4

.

4-14ر".دالاقي 1وا/الوعيط.0 31-1 6 علىوتبعهحزم،اسط0

3الحديشهعلمأنلاالمعرفةانظر:الصحح.ابن 9 1 شحققي.0

2ةوالإبضع!دالنقممدة 86.

2ا-ما/2الرالياشوب. 02.

:@
2/7الحديفعل@م@ح@هر 05.

4/1الاريا 19.



-

@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

ينبغيومما
الأثلة،نعارضكيرشيءالرواباتاخنلافأنهاعليهالته

الرواةاختلفئموالمدار،المخرجمتحدالحديطأنيعني:الرواياتفاختلاف

ذهنفيإشكالفهوالألمحلةتعارضأمامتميفيأوالحديتسندفيالمدارعن
نف@هذاوعلىمنفصلين،ثليلينبينتعارضاخلالهمنرأىالفقيهأوالناقد

منفيهبدلاواحد،معنىإلىراجعأيكنلمماالمدارعنالرواياتاختلاف

لاومتعارضا،المعنىكانإذابينهمايجمعولاأولأ،الترجيحطريقسلوك

ع@النبيئعنالحديثصدروقدمتأخر،طارئالاخنلافلأنها.للنسخدخل

الحكمثمالجمعمنوالمصطلحالأصولكتبفييذكرماأماواحدة.مرة
اختلاتفيفهذاالتوقف،ثمالترجيحثموالمتأخرالمتقدمغلمإنبالنسخ

ومنمنفصلين،دليلين
الرواياتاختلافعلىالقاعدةهذهتطببقالخطأ

اسباب:الرواياتولاختلاف

تروىالتيالأحاثيثمنكثيرأأنقطعافمعلومبالمعنى:الروايةا-

إلينا،نقلتكماكاملةوترتيبهابحروفها@الثبيينطقهالمعححر،النبيئعن

فيالمعنىعلىيحملفهوفيهاللفظتغايرومابالجملة،فيالنبيئكلامولكنه
بلالأحاديط،نقلفيالغالبهيليستبالمعنىالروايةانعلماالغالب.

فيالمنقولةالألفاظتختلفحينمالكنبلفظه،إلينانقلالحديتانالأصل
بالمحنى.النقلعلىفتحملالأحايين،منكثير

يهتمالتيهيالخبرفيالواقعةتكونفربماالرواة،بعضضبطقلة-2
المناسبه.عنخارجهوفيماتامةعنايةيعتنيولافيضبطها،الناقل،بها

فحلأالحديثيكونفربماالنقلة،فهوماختلاف-3
من

أفعاله
ي

واحد،المعنىأنإلاآحروجهعلىالآخرويحكيهوجهعلىأحدهمفيحكيه

قول.حكايةلافعلحكايةفالحدبث

اختلافالرواياتاختلافيكون@ربما-4
تضاد،اختلافلاتنوع

واحدة.الواقعةكانتاندالاخريرهلمممنرآهمايحكيراوفكل

2/1لإشاثهامدار@معرفةالظر:(1) 2@



اكحادخبرمد@ضةلالهتع:@لل

-

فمعلومالواقعقطتعددسببهفعليحقيمياختلافهناكيكونصربما-5

لطالبوينبغيالصلاة.فيالسهوكواقعةوتعددتتكررتالحوادثبعضأن

بأحوالوالرجيحال@ختلفة،الرواياتهذهحالفيالنظرهذامثلفيالعلم

الضبط،فيبنفاوتونغالبافهمتعدلمحماعندالرواةأحوالفيالنظرمنها:

منويحالفهممعينةروايةعلىالغفيرالجمعيتمقفقدالعددإلىينظروكذلك

ترجيحفيوالنظرعدثأ.أقلهم
ينقلممانلكأوالروايةلهذهالأوائلالأئمة

الاستقراءلدىمعلومهومماذلكوغيروترجيح،إعلالسعنهم

دفعمسالكسلوكفيالفقهبةوالمدارسالفقهاءمناهجاختلفتوقد

منفمنهمالظاهر،حيثمنالمتعارصةالمتكافئةالرعيةالأدلةيخنالتعارض

منومنهمبينها،جمعوجهلهيتين
القولإلىفيلجأتكلفأالجمعفييرىقد

استنباطفيالفقهاءبينخلافظهورإلىأقىمماومكذا،بالتسخ...

الأثل@.تنكعلبهاثلتالتيالأحكام

لفظةوتاتي@لمرفوع،حكمولهلفظا،موقوفحديتيأقيوقد@

كهيل،لنسلمةروىمامئاله:الثابتة،@لصحيحةالأحاديثتعوضمنه

عليهموقوفأطويلاحديثامسعود@هبناللهعبدالزعراععنابيعن

فيتعالىاللهيأذنثموفيه:
روحشافع،أولفيكونالشفاعة

القدسالله

علبهاللهصلىنبيكميقومنمعيسى،ثمموسى،ثمإبراهيم،ثمجبريل،

يثفعفلاوسلم،وأله
الذيالمحمود،المقاموهوفيه،يشفعفيماأحد

.(79الإمراء:1@@مخ@مقامارئكيبثك@ن@كليتعالى:اللهذكره

فيوالعقيلي8(،3لاالطيالسيةأخرجه
4الكبير"الضعفاء" / 213-

3 فيوالنسائي1،5
1للاالكبرى"" 1 الرسالةط.(12321)والعلميةط.(29

وفي
فيوالطبر@3(،61)لهالتفسير"@

ا/وهالفكرط.(63071)النفسير""

المحدثلثميخلافعحرابصالرواياتاختلافأسبميمقليسااستفدتوقد(1)

وعمرهعلمهفياللهلركعيه،@زدتتهوقد@الطريفي،يزالضعد



-

يالف@ئد@لعللفيالجامعى

44-4 فيخزيمةوابنالكتب،عالمط.5
1التوحيد":" 75-1 7 ط.6

فيوالطبرانيالرشد،ط.(252)والعلمية
6(،197)و(0976)الكبيرأ@

4/4والحاكم ولماه-4لما-96
@هيع@والنشورأالبعثفيوالبيهقي06،0

عنطرقمن
موقوفأ.الإسادبهذاكهيل،بنسلمة

يخرجامهولمالشيخينسرطعلىصحيححديتال@داالحاكم:قال

الزعراء"بأبياحتجاما"فقال:الذهبي،وتعقبه

وهوالطبراني،رواه@:10/330الزواند!دامجمعفيالهيثميوقال

شافعانا@ول"ة@البيوقولالصحيح،للحديثمخالفموقوت
"@.

9علىتعليقهفيالألبانياليئوقال

4الطحاولمجه:العقيدةشرح 10:

لمالوليد،بنيحيىواسمهالزعراءأبيبينمنقطعلكنهةالمرفوعحكمالوله

عنيرو
أحد

فقرة..الحديثفيإنثمالتابعين،بعضعنبلالصحابةمن

صحيح...لحديثمخالفة
".

هذالأنةالمرفوعحكمفيالحديتنف@اليخ،أصابقدقلت:

بنيحيىواسمهالزعراءأبيبينمنقطعلكنهةقولهأمابالرأي،يقاللاالكلام

هانئبناللهعبدهوهذاالزعراءأبيلكودوفلكةممتنةفيهأخطأفقدالوليد.

الألثراوتتححفةفيالحديطهذاالمزيأسردوقدالأكبر،الزعراءأبو
(1)

في

اللهعبدعنهانئ،بناللهعبدترجمة
فيحجرابنوكذلكمسعو@بن

اللهعبدترجمةفيموضعينفيالمهرظإتحاف"
هانئبن

(2)

أبيكنيتهوفي

الدهعبدعنالزعراء
مسعود.بن

5/1الكبير")التاريخفيالبخاريقال 2 ابنعندروى:(720)0

فيمسعود
أنا"ع@:النبيعنوالمعروترابعهم،نبيكميقومثمالشفاعف

شافعلول
فيبنابعولا"

(1)4 4 3 /6(9353).

لمهرظاحا@@ل@نظر.ا(2)
01/2 9 9(12799)

5المهرقه@بتحا@انظر.(3) 1 6 / 1 ا(.ا+لا0



اخحادخبرمموصةلالخع:محلل

دا.الناسحديثفيلي@كلاموفيهمسعود،ابنالسمعالعقيلي:وقال

فيعديابننقلهفبماالساثيوقال
"

3"الكامل 8 9 لاالزعراءأبو":5/

سلمةغيرعهروىأحديعلم
كهيلبن

6/33@الأشرافاالتحفةانظر: 01/9"المهرةإتحاتوإ)3539(،4 92

1و(12799) 65(91 331).

منأولأنعلىيدلالذيالصحيحالحديثيافيمايهالحديثوهذا

الألباني.والثخوالهيئمي،البخاري،أشاروكمايكل@،اللهرسولهويثفع
يشفع@لناسلرلأنا"قال:ك@،النبيأن@هأن@حديثمنوردفقد

تبعأ".الأنبياهكنروأنا@لجنة،في

اأخرجه:
8313@شيبةأبيبن لدارميوا@3/041وأحمد@@م@63و@7@2

1/01ومسلم5(،1) فيعاصمابيوابن)233(،(91للا3
9(،7للأ@السنة"

3لهيعلىوأبو فيخزيمةوابن6(،9
2التوحيد":" 5 ط.(036)والعلميةط.5

فيمندهوابنالرشد،
بنزائدةطريقمنمم@7)ولمه(6)لإيمانا9

قدات

1/01مسلموأخرجه: 3لايعلىوأبو3(،03)(961)3 (3967)و(95

جريرطريقمن(3973)و

1عوانةأبووأخرجه: 0 2 / و1
1 38

عياثبنحفصطريقمن

فيمندهابنوأخرجه:
برالماسمطريقمنمعأ5)الإيماد""

مالك

لمزنيا

فلفل،بنالمختارعنوالقاسهأوحفص،وجرير،)زائدة،أربعتهم:

بنأن@عن
@لجنة،فييئمفع@لنمسانا@ول9قال:النبيءطأن@ه:مالك

نبعا@.الأنبياءكثروانا

.(1لما2)التقرسهنضا@دئقةةومو(1)

لنفةوهو:(2)
صحبح

.(9للاالاتقربباالكناسا

.(1430)التقري@هالاخر"اميتيلاحفظهتغيرفقيه@قةومو:(3)

.@5487@الالتربب@لبن،فيالصدوقالأ



-

ئد@الفعالعلل@لجامعدي@

1/6الأشراف!تحفة"انظر: 2/133المهرقماإتحاتو"1(،ل@7875

(1814).

ونكارةالرو@ةفيضعفمنعللعدةالحديثفيتجتمعوتد@

نظرةلأولالبثيدركهاقوية،صحيحةلأحاديثومعارضته@لمتنفي

حدثناقال:مطر،بنعمارروىمامثاله:@لحديث،في
بنإبراهيم

محمد،
عمر:ابنعنالبيلماني،ابنعنالرحالن،عبدأبيبنربيعةعن

بذئتمه.ودىمنكرمأنا9وقال:بمعاهد،مسلماقتلعوناللهرسولأن

3/1الدارقطنيأخرجه: ومنالرسالة،ط.(9532)والعلميةط.33

8/3البيهقيطريقه 0

بنإبراهيمعنالرهاوي،مطربنعمارطربقمن

محمد،
اللهعبدعنالبيلماني،بنالرحمنعبدعنربيعفعن

بهعمر،بن

هكذا.موصولأ

ضعيف.حديثهذالتول:

الدارقطني:قال
9

متروكوهويحيىأبيبنإبراهيمغيريسندهلم

@إ،النبيئعنالبيلماني-ابنعنربيعة،عنوالصوابالحديث،

يرسله،بمافكيفالحديثوصلإذاحجةبهتقوملاضعيفالبيلمانيوابن

أعلموالله

خطألاهذاالبيهقي:وقال
عمرابنبذكروصلهأحدهما:وجهيئ،من

عنروايتهوالاخر:مرسلأ.@تالنبيئعنالبيلماني،ابنعنهرو)تمافيه،

علىفيهوالحملالمنكدر.ابنعنإبراهيم،يرويهاتمادربيعةعنإبراهيم،

كئرحتىالحديثويسرقالأصانيد،يقلبكانفقدالرهاويمطربنعمار
حدعنوسقطرواياففيفلك

بمه.الاحتجاج

فيحاتمابوأيضاعنهقالمطربنوعمار
"

هول/6لابنه"والتعديلالجرح

فيالحقيليوقال@،يكذبكان9:(2ا)ها
3الكبير!الضحفاء" 2 7 /3:"

يحدث

فيحبانابنوقالبمناكير"،الثقاتعن
@

يسرق9لما:2/5"المجروحين

فيعديابنوقالويقلبما،الحديث
"

6/1الكاملا الحديثما.دمتروك:37



الاحادخبرمحكلضلاللهتع:محلل

=

أما
عنهقالفقدمحمدبنإبراهيم

حاتمأبيابننقلهفيماالقطانيحيى

في
"

مالكسألت":(039)73/2@والتعديعالجرح
بنإبراهيمعنأن@بن

ثقةولالا،قال:ثقة؟أكانيحيىأبي
أحمدوقالدينمه،في

فيحنبلبن
"

2/3"العللفيالجامع فيالبخاريوقالحديثمه،الناسترك9:(29لا6
"

3الكبير"التاريخ 0 6 / وفي)3101(،1
تركه"المأ:لهالصشير"،الضعفاء"

فيحاتمأبيابنونقلوالناسإ،الصباركابن
@

2/7والتعديعأالحرح 4

قال:أتهزرعةابيوعنالحديهه،تروككذاب،"قال:أنهأبيهعن(390)

فيالسائيوقالبثيء"،الليى
متروك9:(5)@والمتروكونالضعفاء"

ا

فيحاتمأبوعنهقالالبيلمانيبنالرحمنعبدضعفهذاعلى

5/2لابنه@والتعديلالالجرح 6 فيكماالبزاروقال@،ليندمو:(10ايه9
":(1296)و(1293)الأستار@ت@

ضعيفوهومناكير،لهالرحمنعبد

(305)والرعيط.2ثه@الاعتبار!:فيالحازميوقالالعلم!،أهلعند

حزم:ابنط.
بحديث@أ.يفرحممنيحىأبيابنولي@"

الحديثفيوالصواببالإرسال،معلولفهوالعللهذهكلومع

لإرسال.ا

فيفعياثفأخرجه
وفيبتحقيقي(1622)مسنده

7/03لهالأمإ،1 2

وفي
9/1الوفا.ط. 2،8

والآنار!السنندمعرفةفيالبيهقيطريقهومن

الحسن.بنمحمدعنالوعيط.(15725)والعلميةط.اما(رو

8/3البيهقيوأخرجه: 0

@دم.بنيحيىطريقمن

8/3البيهقيوأخرجه: 1
سلأم.بنالقاسمطريقمن

عنسلآلأبنرالفاسمتثم،بنويحيىالحسن،بن)محمدئلاثنهم:

قتلالمسلمينمنرجلأأنالبيلماني:بنالرحمنعدعنالمنكدر،بنمحمد

نىومنأنا@حق"فقال:وو،اللهرسولإلىذلثفزشعالذمفأصلمنرجلأ

مرسلأ.فقل،أمرثمبنتنه



=

@يد@لف@ي@لعللفي@لجامع

البيهقي:قال
غبر@راويهمنقطعوهوالباب،هذافيالأصلهوهذا@

توبعوقد
محمد

الرأي.ربيعةتابعهالمنكدربن

1دالرزاقعبدفأخرجه: 8 3/1الدارتطنيطريقهومن1(،5 3 ط.5

فيوالحازمي8/3،1والبيهقيالرسالة،ط.(3260)والعلمبة
لاعنبار":ا"

2 8 الرأي.رببعةعنالنوري،عنحزمابنط.(305)والوعيط.4

فياودوأبو@)90972(،سيبةأبيابنوأخرجه:
1لمراسيلا:ا1 5 5

/3الآنار"معانيلالشرحفيوالطحاويالرسالة،ط.(250)والقلمط.

9 5

4للاالعليةط.اوفي 3/1والدارقطني3(،9 3 (3261)والعلمبةط.5

فيوالحازمي3،1-8/03لبيهقيوالة،الرساط.(3262)و
2لاعتبار!:ا" 83

بنالرحمنعبدعنربيعضعنطرقمنحزمابنط.(304)والوعيط.

مرسلابهالبيلماني،

بىصالحعنالبيهقي،ونقل
"قال:أنهمحمد

البيلمانيبنالرحمنعبد
مرسلوهوبمعاهد،مسلمأقتلبمطالتبيئأنربيعةعنهوروىمنكر،حديثه

أخذهإتماربيعةإن@اويقالالبيهقي:وقالمنكر"،
محمدبنإبراهيمعن

بن

قال:أنهبنعليعنونقلعلبمهيد@روالحديايحيىأبي

علىيد@رإنماهذابمحاهلإ،مسلماقتلع@تالنبيئأنةالبيلمانيابنحديث

عنعه.أخذهدائماحجاجوجهلهلي@يحىأبيابن

8/3فيرواهولهذا قال:سلام،بنالقاسمطريقمنالبلاغبصيغة1

يحيىأبيابنعنبلغني
نما@ارف@الحديث.بهذاربيعةحثفتأناقال:أنه

علىيدلالوصول،الاصادقل@مطرعمارسأنتحلمالروايينهات@خلالمن(1)
انقدوراهوجماوضعفو@وقراهوارصلو@فأسلهوكير@النوريخال@أنهفلك

فحةولايعرفو@لم
وهئوهعهوأعرضوافأنكرو@لهم

مدهصحتنل@(2)

روايةبطلانعلى@خرثليلفلثففيالبيهقيأتار@ليهااليابرراية
الصحغالط@غعنوأعرضشيخأ،والتلسيذتلميذأالنيعجعلف@نهمطر،بنعصار

محتحأ.بحديثهيأخذممىفواعجباهردحا،لناسعوارهفانصفحا؟



اخحادخبرضةمعكلللهتع:علل

يالنبيئأنالبيلماني:بنالرحلنعبدعنيحمى،أبيابنعلىالحديث
أقاد

بذمتمه.وقىمنأنا@حق"وقال:بمعاهل!مسلمأ

إلىالحديثوتعيدربيعةتديىتبينفمانهاالأهمية،ةشديهروايةوهذه

بصيغةجا.ولكونهلإرسالهضعيف.الحديثهذاولكنإبراهيم،مداره

معبهبلغالذيهومنيعرففلااللاغ،
مداره.ضعفشدة

نقلهفيمافقالالرئيستيالبيلمانيابنحديثعلةالافعيبينوقد

فيالبيهقي
منقطع،اليلماليابنوحديثالما(ل@عقبالمعرفقه"

بنعمروأنبلغنيفيماالبيلماني:النروىو)نماخطأ،البيلمانيابنوحديث

مج@ا.النبيئفقتلهرسرلاالمقتولوكانمدة،إلىعهدلهكانكافرأقتلأمية

فيالطحاويوأخرجه.
"

3/1الاثارامعانيشرح 9 5

العلميةويرط.

محمدطريقمن)ك@94(
عنالمدني،حميدأبيبن

عنالمنكدر،بنمحمد

.@النبيئ

محمدوفيهمعضل.إتهبللإرسالهضعيف.حديثهذا
حميدأبيبن

عنهقالالمدني
معينبنيحمى

فيالعقيلينقلهكما
الكبير@4/16:الضعفاء1

بثيليى9
أحمدوقالعا،

فيكماحنبلبن
"

العللفيالجامع
"3 4 7 / 1

2لا 2/3وفيمناكيرأأحاثيثأحاديثه":(71 فيبقويهواللي@:(239)0

فيالبخاريوقالالحديشه،
1

7الكبير@1/التاريخ وفيا(يثلأ2
الضعفاء@

فيحبانابنوقالالحديثا،منكر@:(315)لهالصغيرا،
/2"المجروحين"

يعلم،ولاالمتنبهويلزقيفهم،ولاالأساديقبمغفلائميخأكان":2@لأ

فيالجوزجانيوقالبروايتط،الاحتججبطلأخبارهفينلككثرفلما

":(216)الرجال!أحوالإ

.@ضعيفالحديث،واهي

بنالقاسمغبيد-أبرقالالمتن،منكرالإسنادمنكرحديثهذالتول:

البيهقينقلهفيماسلأم-
3 1 متلهيجعلولابمسندليىحديثوهذا":8/

بنالرحمنعبدأخبرنيوقدعبيد:أبوقالالمسلمين.ثماءبهيسفكإماما

الحدندرأإناتقولونإئكملزفر:قلتقال:زياد،بنالواحدعبدعنمهدي،

هو؟وماقال:عليها.فاقدمتمالشبهاتأعظمإلىجنتم@)ثكمبالشبهات،



=

ئد@الفعا@لعللمعفيلحا@

هذا".عنرجوعيعلىأنتفاشهدقال:بالكافر.يقتلالمسلمقلت:قال:

فيالحازميوقال
2لاعتبار":ا9 8 حزم:ابنط.(30وللاالوعيط.5

@بقولهمنسوخثبوتهتقديرعلىالبيلمانيابنحدبثأنإلىالثافحيوذهب"

بكافرامسلئميقتللاالفنحأزمنخطبنهفي
(1)

".

"وانظر:
و4/3333،6الرايقهنصب

21/03لأشراشهاتحفة9 9

8/5المهرةاإتحاتو")75981(، 5 7(9953).

مثاله:تاريخيا،ثبتمافيعارض@لخبرياتيأن@لمعارضةومن@

بنخثابعنالكنود،أبيعنالأزديسعدأبيعنالسدئ،روىما

يرليهنرألمثئجمغدئؤصثهصيدعضألذيئئظررثولا:@قولهفيالأرت

حابسبنالاقرعكحفه-النبييعني:جاء-قال:(52الأنحام:1@خهه،

قاعدأع@النبيئفوجدواالفزاريحصنابنوعيينةالتميمي
بلالمع

الضعفاءمنأناسفيه@الارتبنوخبابوصهيبياسربنوعمار

إنافقالوا:به،فخلوافأتوهحقروهم،حولهرأوهمفلماالمؤمنين،من

العربوفودفإنفضلنا،العرببهتعرفمجلسأمنكلناتجعلأننحب

جئناكنحنإذاأوالعبيد،هؤلاءمعقعودأالعربتراناأنفنستحيتأتيك

"فقال:شئت،إنفأقعدهمفرغنانحنلاذاعنا،فأقمهم

فقالوا:نعم،

ليكتب،علياودعالهم،ليكتببالصحيفةفدعاكتابأ،عليكلنافاكتب
تطررثولا:@جبريلنزلإذةناحيةفيقعودونحنذلكأرادفلما

وصاحبهحاب@بنالأقرعذكرثمالآية.وألحشئ،بألغدئؤهص@يتح@نتذيئا

فتئايذ@"قال:
قنماتتننأللبرعليهرمىأهترلائق@أيمضبعفم

الأنعام1@،بآفنححنياغلمأدئهألتمى
"

ك@ناب@فقال:ذكرهثم5،3

38البخلىيأخرجه:(1) / 4/8و(111)1 9/1وكأ.47)4 56)61و(0369)3 91)

طاد.أبيلنعليحديثمن

فيححرابنقال(2)
ا.سميدأبودريقال::(8117)التقرب"



اخحادخبرضةمحكلرلحتع:@للى

=

ارحصة،نفسهعكرنبهغكتبعليهغمنئمئمايختنافقلمونييأتذب

يقول:وهوفأتيناهفدعانابالصحيفة،الله-يئرسولفرمى5،4الأنحام:1

علبكم@سلائم@
وكانركبتيه،علىركبناوضعناحتىمنهنا@ا

ة@اللهفأنزلوتركنا،قاميقومأنأرادذاف@معنا،يجلسلمجلأاللهرسول

ولالغدصخهريريدونبآنغدور@غثمئرلهميت@وتأئذينننسكء@ضبر"

لا@رالأشراف:تجال@لايقول:ألديا،ألجؤؤزينةزلدعنهتمغيناك

الكه@82(.1مرعلهأمزوكتهحنهنا@تثغذعنققبص@شفلنامننطغ

فرطأوأماحاب@،بنوالأقرغعيينة،فهوقلبهأغفلالذيأما

ذلكبعدفكناقال:الدنياالحياةومثلرجلينمثلضربئمفهلاكأ

نقعذ
وتركناهقمنافيهايقومكانالتيالساعةبلغنافإفاالنبيئءكي@،مع

نقومحتىصبروالايقومحتى

والبزارلمأ،ا27)ماجهوابن3(،5803)شيبةأبيابنأخرحه.

1لا 2والفكرط.(1ل@230تفسيرهفيوالطسري)0312(،و(22 5 9 /9-

2 6 0

وفي(367)الاثار!مشكلشرحفيوالطحاويالكتب،عالمط.و.62

ديالجوفلةيمالنالرلانيالعلامةنكرهماالفرطا"ثرح.فيال@قامهنافيأئرسا

4-3انهبخ@أحدبلىلتهرط
الرجل@ركةالبنقال:الرسانلاالجموعةصم@

عن@خبارأتعالى-الله-قالبه،اجتمعسلكلوئصخهحل،حيثللخيرتعيسه

لاعيأللجر،معلمأأي(31ةأمريمتهما@مدكأ@ين@رححلى.@المسيح

فقدمداخلاسوسالرحل،لركةفهداسطات،فيعباصبه،سدكرأالله،@ل@

واجتمعلقيهمنبركةنثحقبلبه،والاجتماعلقانهبركةوئحقتالبركة،منخلا

الحد،علىتدخل@فةوكلالقلب،@لفدالماحريق@فيالوقتيضغ@نهبص

منحظهبصيعوتحودالقلب،وفسادالوتت،ضياغفببها
درجتهونقصادا"،

مخالطةاحدروافقال.اليوخ،لحصرصىولهلاعده.زتهو@
محالطهئضئعس

أمورهالبدعلىانفرطتالقبدودالرقتضاعمتىف@ن@القب،وئفسدالوقت،

@قرور@مولهبهرلا@تععىئتصلتتتاشلظغثرلافيتالهقالس@نوكانكلها،

2الكهص1فرظا، 8

للطرانياللفظ



=

@الفمائدالعللفيالجامع

97تفسيرهفيحاتمأبيوابن6(،620)الأخيارتحفة / 421(173،)3

فيوالطبراني
فينعيموأبو)3963(،الكبير!1

4الأولياء@1/حلية" 61-4 71

3و 4 فيوالمزي3،4وه4
8/4"الكمالنهذبب" 1 طريقمن(8185)0

نصر.لنأسباط

فيالبيهفيوأخرجه:
1/3"لنبوةادلائل" 52-3 فيحديلواوا5،3

2/2تفسيرهوفيبتحقيقي(240)النزول!أسباب 7 4
بنحكيمطريقمن

الإسناد.بهذاالسدي،عنزيد(بنوحكيمنصر،بنلأسباطكلاهما:

2الزوائد@4/فيإالبوصبريفال 1 رواهصححإسنادهذاا(:كلأ)ا9

مسندهفيشيبةأبيبنبكرأبو
أحمدعن

ابنأسباطحدئناقال:المفضلبن

فيوأصلهنقوم!حتىأبدأصبرولا"تخرهفيوزادومتنهسنادهب@فذكرهنصر
"

مسلمصحيح
"

سعدحديثمنوغيره
مسلمروىوقدوقاص،أبيبن

والمصنفوالشائي
(1)

سعدحديثمنبعضه
."وقاصأبيبن

كمابالتشيعورمييهئمصدوقفالثديفيه،تكلممنإسنادهفيقلت:

.(463)التقريب!فيإحجرابنالحافظقال

ابنونكرهتعديلأ،ولاجرحأالعلماءفيهيذكرلمالأزثيسعدوأبو

@يحبان
5"الثقات@ 6 8 فيحجرابنالحافظعنهوقال5،/

التقريبه"
مقبو@ه.":(8117)

اللهعبدوهوالكوفيالكنودوأبو
اللهعبدأوعامربن

نكرهعمير.بن

5/6الكبير!التاريخفيإالبخاري الجر@فيإحاتمأبيوابن)305(،4
5/1والتعديع! 5 سعدابنووثقهتعديلا،ولاجرحافيهيذكراولم(599)9

في
6/2الطبقات@ 1 5-2 فيحبانابنهوذى1،6

5/4الثقات!@ وقال@4
فيحجرابنعه

مأ:328)التقريب!1

السند.جهةمنضعيففالحديطبعدهمنأوللسديمتابعأأجدولم

ساحه.ابنبذلكيعني(1)



الآحادخبرضةمحكلةلالخعمحلل

انتتدهفقدكثيرابنالحافظوأما
تفسيره:فيفقالأخرىناحيةمن

6 وسجنةحاب@بنوالأقرعمكجن،الايةهذهن@غريب،حديثوهذا85:9

بدهر".الهجرةبعدأسلماإنما

صحته.وعدمالحديثضعفبانفبذلك

3/4الأشرات!تحفة"وانظر: 4/7المسانيداجامعو")2253(،7 6

(2436)

أنهالحديتوأصل
سعدحديثمن

وقاص.أبيبن

7/1ومسلم)131(،حميدبنعبدأخرجه: 2 وابن)54(،(2413)7

ديوالسائي4(،281)ماجه
08)الكبرى" .@@8264)و(8237)و(22

01)و(6318)والعلمية لالمحالةالضمائلوفيالرسالة،.@(0782)و(88

تفسبرهديوالطبريم@،26)يعلىوأبو1(،62)و(061)و(133)و(611)

والفكرط.(03321)
2 6 2 / تفسيرهفيحاتمأبيوابنال@،عالمط.9

فينعيموأبو3/91،3والحاكم6(،573)حبانوابن1(،133)21لما/4

1/2الحلية!9 فيوالبيهقي4،5
1/3النبوظدلائل" فيوالواحدي5،3

عنأبيه،عنسريح،بنالمقدامطريقمنبتحقيقي(239)@النزولأسبابإ

سعد
كناقال:وقاص،آبيبن

المئسركونفقالنفر،ستةالنبيئ-س@مع

علينا.يحترئرنلاهؤلاءاطرد:@للنبيئ

لتورجلانهذيل،منصرجلمسعو@وابنأناوكنتقال:

يقع،أناللهثاءمامجظاللهرسولنف@فيفوقعأسميهما،
نفسهفحدث

.@@خهميبرليينتحثئوأبالندلؤهر@يت@كحنآلذينتطررثولا:@اللهفأنزل

فيلسيوطياوذكره
3/2لمنثورأاالدر" وأحمد،بي،لفريااإلىوعزاه5

مردويه.وابنالثيخ،وأبيالمنذر،وابن

فيالمزنيسليمانبنخالدالدكتوراعتمدوقد@تول:
فيالمحرر9

مببإنفقال:الحديث،هذالتقويةآخرأمرعلىكملأالنزوله:أسباب

معناه،علىالمفسرينبماجماعيعتضدلكنضعيفأكانو)نالمذكورالنزول

أعلم.واللهنزولها،شبويكونالقرانيالآياتوسياق



-

يللفالائد@لعللفي@لجامع

منها:المؤخذاتبعضعليهالقولوهذا

عمنينقلولمالاجماعادعىا-
نقله.

مصنفاتهم،فيالقصةلهذهالتفسيرأصحابنكربالإجماعأرادلعله-2
نف@

صح
مالأمرالمفسرينفكروهلالأول،منعليهأشدفيكونالأمرهذا

عددلصححتالأمرهذاأصلولوتصحيحه؟!علىثل@
القصصمن

وغيرها.ثعبةكقصةوالتالفةوالموضوعةالواهيةوالروايات

3/2@الأثرافتحفة"وانظر: 4 5/1المسايد!جامعوا)5683(،9 4 4

(3238).

حدثناقال:الحماني،الحميدعبدبنيحيىروىتخر:مثال@

ابنعنجبير،بنسعيدعنالمغيرة،أبيبنجعفرعنالقمي،يعقوب

مافقالوا:اليهو@قريثقأتتقال:عباس،
منموسىبهجاءكم

فقالوا:النصارى،وأتواللناظرين،بيضاءويدهعصاهقالوا:الآيات؟

الموتى.ويحييوالابرصالأكمهيبرئقالوا:فيكم؟عيسىكانكيف

اللهفأنزلفصبأ.الضفالايجعلربكلااثحفقالوا:بئالنبيئفأتوا

لأؤلىلأيتوألخارثنلرلختبفأوالآزضألشنؤتخفقفىتعالى:،ءت

1عمرانأ@ح@@الالئب 9

/3تفسيرهفيحاتمأبيوابن)0621(،تفسيرهفيالمنذرابنأخرجه:

8 4 4للاالآثار"مشكلداشرحفيوالطحاوي)5564(،1 وفي(61
تحفة9

أشابفيوالواحدي@ا@الكسير@2232فيوالطبراني)6395(،الأخيار!
له،واللفظبتحقيقي(158)"النزول

الإسناد.بهذاالحماني،يحىطريقمن

فيالسيوطيوذكره
1/2المنثور"الدر" 9 9

2/1و لابنوعزاه93
عباس.ابنعنمرثويه،

فيالذهينقلهفيمانميرابنعنهقالالحماني،يحيىفيهالحديثهذا
4/3"الميزان" 9 أحمدوقال@ققه،أخرى:مرةوقال)كذاب!:(9567)2

بن



الآحادخبرضةمعكللالهتع.محلل

-

فيحاتمأبيابننقلهفيماحنبل
9

2"والتعديحالجرح 0 7 / والذهبي)596(،9

في
4/3"الميزان" 9 فيالبخاريوقالجهارأ،بكذبكان@:(9567)2

"

وفينمير!وابنأحمدرماهليهيتكلمون":(3703)8/171الكبيراالتاريخ
فيال@انيئوقالعنما،سكتوا9قال:(3لمالهالصغيرأ،الضعفاء"

الضعفاء"

:(7591)"التقريبفيإحجرابنوقال"،ضعيف":(625)والمتروكون!

تاريخهفيقالمعينابنأنإلاالحديشه،بسرقةاتهموهأنهمإلاحافظ"

الدارمي:برواية(89لا
ماالحماني،ابنمثلبالكونمامشهرر،صدوق"

منإلافيهيقال
حسدأ

النسائي:عنهقالالقمييعقوبابضاوفيه
وقال"،لأسلهليم@@

/8النجلاء،آعلام@سيرفيالذهبيططفيماهذابالقويالي@الدارقطي:

فيحجرابنوقال03،0
يهم،.صدوق".(7822)التقريبأ"

فيحنبلبنأحمدعنهقالالمغيرةأبيبنجعفروفيه
@

فيالجامع

2/1المحلل! 2 فيالذهبيوقالئقة،)7501(:إ0
1/4الميزان!9 1 7

1للأ لنسعيدفيباقويهوليىمنده:اب@قالوقال:صدومأاوكلان:(53

فيحجرابنوقالجبير(،
يهما.صدوق":(960)التقريبأ"

الباريفتحفيإحجرابنالحافظقال
"2 97 الرجاله:(4569)عقب8/

عنفرواهموسىب@الحسنخالفهوقدفيم@تكلمتهف@الحمانيإلائقات

أشبما.وهومرسلأ،سعيدعنجعفر،عنيعقوب،

حجر.ابنالحافظإليهأشارالذيالمرسلحبيربنسعيدوحديث

النخبئةأعحشهبفاأنهأدركهمالنينالرواةفيمحيىابنلصكاثةالعلمي:قال(1)

سسع
منجملةسه

وقدفرثقصنالهذلثأنفىمستقيةأحاديترأىفلثااحادل@

محيىابنامتملولكهعمدأ،يخلطمصأحدميكونفقدويخادونم@يتقرنهكالوا

شالرواةمنمحيناسأدركهم@ىوجدناللناحد@كهبعدود@امستقيمةباحاثيث

ألهفالطامرشميمأ،طحناليهطحنواأوالأكثرونوكذلهمعض،ابنونقه
ص

مذا

ديل@عتحمد،.كانألهعلىلدلالهوها،محينابنتوثيقيزيمهنماف@الضرب،

اليمانيالممليكلاممىالأمالي
1ة" 8



=

@لف@ائدي@لعللفي@لجامع

عدأخرجه:
فيكماحميدبن

حجرلابن@العجابدا
8 1 6 /2-8 1 7

موسى.بنالحسنعن

عالمط.3/7والفكرط.(1990)تفسيرهفيالطبريوأخرجه:
محمدعناليهب

الرازي.ح@يدبن

عنجعفر،عنالقمي،يعقوبعنحميد(وابن)الحسن،كلاهما:

ي:للنبيئذلكعندقرلقفقالتاليهود...قرلقسألتتال:سعبد،

فسألعدونا.علىبهونتقؤىيقبنأ،فنزدادف@بأالضفالنايجعلأناللهادغ

إنولكنذهبأ،الضفالهمفأجعلفعطيهم،إنيإليه:فأوحىرقي،يهكالئبيئ

أحدأاعذبئلمعذابأعذبتفمكذبوا
في@ر:@النبيئفقالالعالمين،من

بومأنا@مومموقوس
ببوبم

والأرض@النؤتظقفىلمنالتحلبه:،فأنزل"
ذهبأ،القحفالهمأجحلأنيريدونإتماكانواإنلهم،لايةنلكفيإنالاية،
لهمأجعلأنمنأعظموالنهارالليلواختلافوالأرضالسمواتاللهفخلق
مرسلا.يقيناليزدا@وافمباالضفا

فيحجرابنقال
2/8العجاب،" حاتمأبيابن@اوأخرجه::17

ابنيذكرموصولايعقوبعنالحميد،عبدبنيحيىروايةمنوالطبراني

."أصحوالمرسليه.عباس

يعقوبلقولوذلكمسندأ؟يعتبرولكنالإرسال،ظاهرهحديثهذا

محمدسمعتقال:إ(1302)عقبسننهفيداودأبونقلهالذيالقمي
بن

المغيرفبنجعفرعنحدثتك@شي.كليقول:يحقوبسمعتيقول:حميد

مسند،فهولمجهالنبيعنجبير،بنسعيدعن
عنعباس،ابنعن

البيئ

تقدموقدالمغيرة،أبيبنوجعفرالقمي،يعقوبفيه:بقي

كثيرابنالحافظقالالمعارضة،وهيأخرىعلةفيهأنكماعليهما،الكلام

4تفسيره:في يكونأنوسؤالهممدنيتيالايةهذهنف@سئمكلوهذا":29

للطبري.اللمظ(1)



الآحادخبرمعلىضةلالهتع:ملل
-

4في:وقال"أعلمواللهبمكقماكاننمبأالصفا 3 تكونأنيقتضي@وهذاة1

مدنيقه.أنهاوالمشهورمكيةالآياتهذه

فيحجرابنالحافظوقال
"

2"البار@فتح 97 4لاعقب8/ 56):

مدنيةالورةأنجهةمنإشكالففيهوصلفمحفوظاكونهتقديروعلى"

هاجرأنبعدلذلكسؤالهميكونأنويحتملقلت:مكة،أهلمنوقريش

الهدنقا.زمنفيسيماولاالمديخة،إلىيبهج@النبيئ

عطاءرواهمامدنيةالايةهذهأنعلىوالدليع
حديثمنرباحأبيبن

فيالمنذرابن
ديالنيخوأبو)1621(،التفسير"دا

أخلاقدا

الكلبي.نجابأبيطريقمن(542)طأالنبي

فياليخوأبو)026(،حبانابنةواخرجه
من(56يلأالبي!أخلاق"

سيمان.أبيبنالملكعبدحدئناقال:الئخعي،إبراهيمطريق

عنالملك(وعبدجناب،)أبوةكلاهما
وعيذأنادخلثقال:عطاء،

فقال:تزصرنا،أنلدانقدكمير:بنلغبيدفقالتعائثةعلىكميرابن

مندغونافقالت:قال:حبا"2(.تزددغتأزرالأول:قالكماامهياأقوذ

@،اللهرسولمنرايتهشي:بأعجبأنجريناغمير:ابنقالهده.رطانتكنم

ذرينيعائثة،دياقال:اللياليمنليلةكانلماقالت:ئمفسكتتفال:

قالت:سزك.ماواحثفربئ@لأح@إنيواللهقلت:لريا.@تعبد@لليلة

قالت:حجرة،فيحتىيبكييزلفلمفالت:يصلي.قامثمتطهر،فقام

ثيم
بلحنىيبكييزلفلمبكىئمقالت:لحيتةبلحتىيبكييزذفلمبكى

لمالله،رسولياقال:يبكي،ر7فلمابالصلاة،يؤننهبلاذفجاءالأرض،

عمير.بررعدعمر،بنائهوعدأنادوحلتعطا.:قولجنابأ@يروايةفي(1)

عمر.ابنفقال
1
0.

مداكتاباننوهويصح،رلامر@وعا،ر@يالكلاممدا(2)
إعلاله.بيانسع

"جارف(3)

اثيح.أبيعدمرجوثةليتلحيت@هللخىيبكييزلفلمبكىثم



-

@ئدث@لف@@لعللفي@لجامع

لفدعبدا@ئكهرا؟كونلأ@غلاقال:تأخر؟وماتقذمسالكاللهغفروقدتبكي

ألشنؤتلحقفىلمف"فيها:يتفكرولمقر@مالمنويلتية،@للبلةعلئنزلت

كلهاالابةولختنش@...والآزصى

فيالطحاويقال
"

وفي(46الهعقبالاثار"مشكلشرح
تحفة"

5للاعقبالأخيار" عباس...؟ابنحديثبخلاففهذاقائل:فقال3(:إ9

لأن
رسولهعلىالايةلهذهكانتعالىال@هإنزالأنعباسابنحديثير

إنزالههذار@نتاعاكةحديثوفيحديثه،فيعباسابنذكرهالذيللسبب

مهكانالذيعندلمجلىاللهرسولعلىإياها
عندها.قلبه@رفةصلاتهمن

لهجوابنافكان
لأنتضاذةولاالحديثنهذينفياختلاتلاأتهذلك:في

منذكرمام،جماللهرسولقريث@سؤالذكرهوعباسابنحديثفيالذي

ذلكفيالمذكورينالئيئينبين@إياه@ثاللهوتخييرفيصإياهسؤالها

مالسائلبهلمجزواخنيارهالحديث،
السببفبهومآلهمأحمذ،العافبةفيهو

@اللهإنزالوكانعذابه،منلهموفوزأالجنة،إلىلهمإيصالأيكونالذي

فيوهوعليه،فيهاأنزلهاالتيالليلةفيعلبهمالحجةبهاأفامالنيالاية
أجلهمنكانالذيبالسببعلمةتقذمقدعباسابنوكانعالة،بيت

الآثارجميعونعمتهاللهبحمدفعادعالة،عندتقدمذلكيكنولمنزولها،

واللهعنها،والاختلافلها،التضادانتفاءإلىالبابهدافيرويناماالتي

ا

عباسابنفحديثالحديئبنببنالتعارضبنفيلاالطحاويكلام

عائئةحديثأنحينفيمكيقعالايةكونيقتضي
نزلتالآيةكونفيصريح

@لسورةأنالتفسيركتبفيالمشهورأنكماالمديصفي@اللهرسولعلى

مدية.عمران

اللهعبدنفمه@لحيضيفمرةعطاءأننهترقانصومناحان،لابناللفط(1)
بر

والروايةعميربنعبيديجحلهرمرةعمرابنالمتكلميجعلومرةيذكر-لاومرةعمر

بنعبيدفيهاالتيوالروايةضمفهه،وقدجد،أليروايةهيعمرابنفيهاالي

قدمأأرسخوهوالملكعدروايةعمير
جب.أليمن



اكحادخبرضةمحكللالحتع:@لل

-

@وانظر:

17/0المهرة!إتحاتو")293(،30/502المسانيد"جامع 74

(22507).

اللهعبدعنميمون@بنالحسينروىتخر:مثال@
اللهعبدبن

أليبنعليأتيقال:الأسدي،الجنوبأبيعنهاشم،بنيمولى

فقامتقال:الذمةأهلمنرجلاقتلالمسلمينمنبرجلز@نهطالب

إنيقال:أخوهفجاءبقتله،فأمرالبينةعليه
لعلهمفقال:عفوث،قد

أخي،عليئيردلاقتلهولكنلا،قال:فزعوك؟أوفرقوكاوهددوك

كدمنا،فدمهفمتنا،لهكانمقأعلم،أنتقال:فرضيت،وعوضوني

كديتنا.وديته

محمدأخرجه:
فيالئيبانيالحسنبن

4/3الحجقا1 فيوالئافعي5،5

7/13@الأم! وفي2
1الوفاء9/ط. 3 (1623)لهالمسندأ،وفياى.78)1

8/3البيهقيطريقهومنبنحقيقي، وفي4
العلمبةط.وو(17)لهه،الصر@@ا

لوعي.اط.(1)827،و

علل:ثلاثفيهحديثهذا

بناللهعبدعنفرواهفيه،ميمونبنالخسيناضطرابالأولى:@لعلة

اللهعدذكرثونالجنوبأبيعنورواهأعلا@هوكمااللهعبد
اللهعبدبن

1القراد"لأأحكامفيالجصاصعدهاشمبنيمولى 73 /3والدارقطني1،/

1 4 3وللاالعلميةط.7 فيلئناضطرابهعلىوهرالرسالة.ط.(29

@يالمزينقلفقدالحديث،
2/0الكماولتهذب9 1لا52 بنعليعن(32

حاتمأبيابنونقلعنط،روىمنقلبمعروف،ليى"ةفيهقالأتهالمديني

في
9

لقرفيلي@فيه:إقالأثهأبيهعن(932)73-3/72@والتعدي@الجرح

الشيخةفيهقالأتهزرعةأبيعنونقلحديثمه،يكتبالحديط،
".

بر)عقبةالجنوبأبيضعففهي@لئانية:ولها@لعلة
نقلإذعلقمط،

فيحاتمأبيابن
9

6/42"والتعديعالجرح فيه:قالأثهأبيهعن(1743)0

الدارقطنيعنهوقالبمه،يثتغللاالحديث..ضعيف"
1 4 7 ضعيف9ة3/



-

يالف@ائدالعللفي@لجامع

فيحجرابنعهوقالالحديط،،
ضعيص!.كوفي)6464(:إ@االتقربالا

الثافعياخرجه:لمامخالففهوالمعارضة،فهي@لثالثة:ولما@لعلة

)236(،له"،المأئورةالسننو"بتحقيقي،(6261)و(1625))المسند"في

(16425)والعلمبةط.(4ل@عاوالآناراالسننلأمعرفةفيالبيهقيطريقهومن

)04(،لحميديوا)80581(،لرزاقاوعبد)19(،لسيلطياوالوعي،ا0ط

02)شيبةأبيوابن 7 ا/والبخاري)6532(،والدارمي1/7،9وأحمد2(،9

4/8و(111)38 1و(4730)4 3 / و(0369)9
1 6 / 9(56 ماجهوابن1(،9

لثساوا)2141(،مذيلتروا)8562(،
2-8/23ئي وفي4

له"،ىلكبرا"

6للأ وابن)154(،يعلىوأبوالرسالة،ط.(6920)والعلميةط.(94

فيوالطحاوي7(،يكاالجارود
"

3/1المعاني،شرح 9 وفي2
العلميةط.

وفي(4933)
@

وفيإ(5765)و(5764)لهلاثار"،امشكلشرح
نحفة

وفي(2530)لبغويوا8/2،8لبيهقيوا)7275(،ر"لأخياا
لهلتفسيرا،ا9

فيوالحازمي1(،ل@2
2الاعتبار":" 86-2 ابنط.(03ولهالوعيط.87

سألثقال:جحيفة،أبيعنالشعبي،عنطريف،بنمطرفعنحزم.

سيجمزاللهرسولمىعندكمهلعليا@ه:
ة

لا،فقال:القران؟سوى

فيوماالقرانفيفهماعبديؤتىأنإلاالنسمة،وبرأالحبةفلقوالذي

ئقتلولاالأسير،وفكاكالعقل،ةقالالصحيفة؟فيوماقلت:الصحيفة،

بكانرمسلثم

مائةأوئقوالشعبيومطرف
أبيومنميمونبنالحسينمنمر؟

القديم:فيفعياثقالسنكرفالأولىالروايةفتكونهذاوعلىالجنوب،
"

لاعليأأن@هعليعنجحيفةأبيحديثوفي
شيئأيثنعالنبيعنيروي

فيالبيهقينقلهبخلافمهويقول
بلىا@اوميذهبثم.8/34الكبرى!السن"

...)القوي.الابتالحديتيعارضميمينلنالحشنحديتأنالمحارصةورجهلا(

خل@.المدارأنالذمنيلىتادرلاحتىفلثليتدالما@كافرا،مسلئميقلولا

ازد@ثتكلماالصعيف،الحديطيحارضالقويالحديتلكنمحتلفانالحدلانبؤ

المولق.واللهوفه،ازثادعلله



اححادخبرمملرضةةفىلحتعملل

=

أوضعاتأومنقطعاتالأحا@يطوهذهدقال.إالاب،أحاديثعامةتضعيف

فيالبيهقينقلهجميعأ!والفعفالانقطعتجمع
4لهعقبالمعرفقه" 8،)1

والله

7/1الأشراتأتحفة9 31 3 6(10 3 11).

المدينة:أهللعملالآحادخبرمعارضة-3

وافعةفيحكميعلىمحتهدانفاقهوالمدبنة:أهلجماعب@)المراد

حصرفيالراححهوهذاالمفضلة،الثلائةالقرودفي@التبيئوفاةبعد
مذا

فيإجماعهمفيهوإن@اوالكلامتيمية:ابنقالالقرون،هذهعلىالاتفاق

أهلهاإجماعأنعلىالناساتفقفقدذلكبعدوأماالمففلة،الأعصارتلد

"بحجةلي@

هحرةبعدالتمئريعومركزالوحيمهبطالمنورةالمدينةكانتلقد

عنيؤثزولنمالنبوية،الدعوةمنالئانيةالحقبةأيإليها،فالرسول
أحد

من

أنهالأنصارمنامالمهاجرينمنسواءالصحابة
حياةفيعنهانزح

القائلينيحنيالمواضع-هذهخصواو)نماالقاضي:قالط.اللهرسول

هذهوكانتبالصحابة،الإجمعتخصيصلاعتقادهمأهلها-إجماعبحجية

ماالصحابةمراطنالبلاد
لئذوذإلامنهاخرج

يعي@نونوالأحكام،التثريعاتمعتماسعلىالعامةحباتهموكانت

ظلتومكذاوتعليمها،نثرهابمهمةويقرمونعللها،ويفقهونظروفها،

المطاتنهايةفيأثىمماجيل،عنجيلآالأحكامتتلقىفيهاالأولىالقرون

بهالمعمولللحكمبالتواترنقلاأهلهاإجماعوصفبلح

ماأمابه،عملماإلاالموطأ""كنابه@يبرويلامالكالإمامكانوفد

كماخلافصعلىالعملأنبتنكتابهفينكرةفإنبه،يعمللا
فيصنع

والظنيا:دالقطمي(1)
3 3المحرددال@رشالظر.ا@2@.19 0 7

ك@،2/4الموقعين،إعلامو@6،5كا-المدارد"\/@زبانظر.(3)



-

@د@@الف@@لعللفيالجامع

معروفحدعندنالهذادوليىعقبه:قالثمأخرجهإدالمجلم@،خبارحديث

الفرضفيناسياللصائموالئربالأكلوحديث@فيهبهمعمولأمرولا

أما@خلافهفياجتها@هعنوتكلميخرجهلم
وم

ستة
فلمسوالمن

حدبثمالكروى@الوقدالسيوطي:قالصيامهشرعيةعدموثكربخرجه،

قدحأذلكيكنولمبخلافه،المدين@أهللعملبه؟يعملولمالخيار
نافعفي

"راوله

لعملمخالفأيكؤنلاانالاحادبخبرللعملالمالكيةجمهوراشترطلذا

المدينةأهل
()

فكره.قدمنابماواحتجوا

كائالأحديكقلنمصخإفاانحدنجثأنوالحق
به،يعارضأنكانمن

منجزءالمدينةأهلإنثتمفقظ،المعصومنقلفيوالحجة
كلها،لاالأمة

فلا
المقبولةالأحاديثمخالفةجوازموافقتهمعلىيبني

حاصلها:وجوهسحزمابنأدلتهمفندوقذ

قالوا:نف@باطل؟أمهوأحقبه،العملقبلالصحيحالمسندالخبرا-

بهعملفمدرجةالحقيزدلنميعملوا،لمأمالمدينةأهلبهعملفسواءحق،

حقأينقلبلاالباطلفإنباطل،قالوا:و)نبه،يعملوالمإنينقصهولم

غيرهم.أوالمدينةأهللعملمعنىلاأنفنبتبه،بعملهم
أمبهيعملأنقبلالضحيح؟بالخبرالعملاللهأثتتىنقرل:-2

أنبغدقالوا:@)نكقولنا.ففوبه،يعملانقبلقالوا:فمانبه؟العملبغد

وهذاالشريعفشرعوااثذينهمبهالعاملينأنهذاعلىلزمهمبمعيعمل

باطل.

عصرعملأمكافقيك@همحمدأمةعملتريدون؟منعملنقول:-3

البثي.برواية(1958)لموطا!دا(1)
الليثي.بروايةل@(لاالموطا"انظر:إ(2)
3الرابادتدرسلكهاللينيبروايةلللالمأدالموطأ"انطر.(3) 1 5 /1.
"انظر:(5)

6الفصولاإحكام / بحدما.مما(511)ما1

سلهسانلانطرة(6)
2المقارنعهالفقه 5 /1.



الآحادخبرضةمعكللالهتن:علل

-

عملأمعمر،عملأمبكر،أبيعملأم@،اللهرسولعملأمعصر،ئؤن

فلاكلها،الأمةعملقالوا:فإنالمدي@؟سكانمنمخصوصصحابي
يصح.

كانتفلوخالفهم،منعلىالرد@ائمووهممشتهر،الأمةبينالخلاتلأن

ئونعصرعملقالوا:وانيردون؟!منفعلىالقولهذاعلىمجمعةالأمة

مالأئةأيضأ،فباطلعصر،
وجوولاصخلا@فيهوجدوقذإلاعصرمن

د

واحدعصرأهلبينعليهامتفقلمسألة

خبربهارث@قمحجةعملهمجعلتماتذيخنالمدينةاهللهم:ونقول-4

يهدالموطأ"9نف@لا،فالوا:فإنلا؟أميخنفنمفيمااختلفواالمعصوم،

نعم،قالوا:و)نهذا،بخلات
منأولىبعضهماتباعجعلاتذيفمافلنا:

بعض؟

الامدي:وقال
وحدهمالمديةأهلإجماعأنعلىالأكثروناتفق"

لا

فيخالفهممنعلىحجةيكرن
فإثهلمالك،خلافأإجماعهمانعقادحالة

علىالدالةالأ@لةأنوفلثالاكثرير،مذهبوالمختارحجة..يكونقال:

لاوبدونهأهلها،عنوالخارجالمدينة،لأهلمتناولةحجةالإجماعكون

عرتماعلىحجةإجماعهميكونفلاالمؤمنين،كلولاالأمة،كليكونون

الحرمينآهلإجمعيكونفلافكرناهماوعلىالمتقدمة...المسائلفي

خالفو)دمخالفيهم،علىحجةوالبصرةالكوفةوالمصرين:والمدينفمكة

قوم،فيه
اهلعمليصرهولاالزركب:اوقالالدليحأمنذكرناهلما

معالمجل@بخياريقللمولهدالمالك،خلافأبخلافهالمدين@
له.الراويآئه

والمدوالإقامةكالأذانتواترأبالمنقولعملهمفسرو)ذاالقرطبي:قال

يعمللاأتهعلىالإجماعلانعقادخلاف،فيهيقعلاأنفينبغيوالصاع،

عصرلغدالاحماعبمكارلحدمالقانلرأيهعلىحزمابنمنتاسيىهلا(1)

النكلامطامردرموالنوكاني.رقالأحمدالإمامصروابةومو.@الضحالة

لالإحكامانطر:صجحما.نيحان
4/5ه و3،9

المحولهبرثاد1
0

3 03-43

1/2"الأحكامأصول@يالاحكام@انظر.(2) 23-2 36.

2الأحكام،أصولفيلالإحكام(3) 4 3 .2لا-1/



-

@يد@للف@@لعلل@لجامعفي

الترجيح:بابفيالحرمينإمامعنونقلقاطعإعارضهإذابالمظنون
إن"

تقديمأذلكولي@نسخم@علىدلبهالعلممعوخالفوهلهم،بلوغهتحقق

جهوعلىحملهوجوبعلىبالإجماعتمسكهوبلالخبر،علىلأقضيتهم

لماندالحديث،معارضةفيبالإجماعتعلقأفكانالصواب،منممكن

بدقةوظنيواجب،حينثذفالتعلقيبلغهم،لمأتهالظنعلىغلبأويبلغهم

و)نالصورفهذهمثلفيالخبريقذمأنهالريعةاصولفيالئافعينظر

نف@التوقف،مقامفهذاله،عملهممخالفةوتحققنابلغهمأتهالظنعلىغلب

تعينغيرهوجدنا@)نبالخبر،تعلقناوالأقضيةالخبرسوىالواقعةفينجدلم

بديعومنقال:به.النعلق
ما

@ذاالصحابةأئمةمذاهبأنلهيتبهأنينبغي

نقلت
علىنص@خبرمعارضةفينقلتف@ذابها،يتعلقلاإجماعغيرمن

صدرتبمابلبالمذاهب،تعلقالحقيقةفيهوولي@بها،تعلقناالمخالفة

وفيالتابعين،أثمةفييظردالصحابةأئمةفيذكرناهوماقال:مذاهبهم.عه
نجرأعلىيوقفلمماعصركلالمة

المجلس:خيارالأول:@لمثال

أوالعقدإمضاءفيالعاقديئحقبأنه:المجلسخيارتعريفيمكن

التخايرأوالتفرقإلىالتعافدنذرد@

لماالمجلسخبار"تسميتهعلىوالأكنرون

يسميهمنومنهم
خيار"

@انمتبايعبنن

منهماأحديخترولميتفرقاأنغيرمنالبيععقدالعاقداناتمفإذا

الحقالعاقدينلكلاأنأمالمامهذابمجردلازماالعقديعتبرفهلاللزوم،

فسخفي
ما@اماالعقد

المجل@ىخياربثبوتالجمهورفقالالبيع؟مجلىفي

فلى@نقايتفزقا،لممابالخبار)@لبئعانييهرو:التبيبفولواستدلواللمتعاقدبن

@.3/1المحيطهالبحر"(2)@"./3المحيطاالحر"(1)

20/1المقهقها@طر@الموسوعة(3) 69.

دالمعنيانظريا(
"7 / 4

9،و
و

2وك@092الثافعيافقهفيالتهلي@1 96.



اخحادخبرمحلىضةلالحتع:محلل
-

واعرضبيعهما(.بركةمحقتوكذباكتسا@نببعهما،فيلهمابهركوبينا

المدين@.أهللعملمخالفالحديثهذابأنالمالكية

قولرجبابننقلعملهممخالفةعلىيقوىفلااحادخبروهو

طائفة
من

بكرأبوعليهكانمافانظرواالأحاثيت،اختلفتبفا"السلف:

ع@االنبيأمرعليهاستقرالذيفهوبهعملاماأنيعنيوعمر،

هذا،المالكيةقؤلنردأنونستطيع
هي:وجوهثلائةمن

لعملمخالفأيكؤنلاأنالاحادةسخبرللعملالمالكيةاشتراطأنا-

غيرهم.يلزمولالهنملازمأفيكونبه،تفر@واشرطالمدينق@أهل

للعملشرطااشترطوهاثذيهذابكونجدلأ-التسليم-فرضعلى-2

أنعلىنصواثهمف@المسألة،هذهفيمتحققغيراشترطوهفماالآحا@بخبر

الإجمع.قدمآحا@خبرعارضهإذاالمدي@أهلإجمع

المجلسبخيارالقولثبتفقدمنقوضفهناالمدينةأهلإجماعودعوى

ذلبأبيوابنوالزهريالمسيببنوسعيدفرنرةوأبيعمروابنوعثمانعمرعن:

عهم؟إجمادعوىتصحفكيفلمدينة،اأهلمنجميعاوهؤلاءلدراورثيوا

ةقالالحديخثبهذايعمللامالكأإنلة:قيللماذثأبيابنإنحتى

منثر.أتهيريدالمدينق@فيموطوخبرهذا"

اشترطوهاتذيالرطهذابأنوالتيممعهم،التنزلفيأمعنابذا-3

كونعدماستدلالهميخدشفإنهمتحقق،المدينةأهلإجماعوأنصحيح،

غفير،عددالقححابةمنرواهوقداحادخبريكونوكيفاحاديا،الحديخث

هم:منفم،سبعةروايةعلىوقفنا

ماجهوابنأحمدأخرجه:وحديئهجندب:بنسمرةأ-

1اتزسهدطرحةاطر(1) 4 8 ول+.اباريادمغ(2).6/

5/4لاستذكر،ودا6/3،4الكيرهدالحاويةالظر@@@ .4/6المغني!و8،7

5للأ

1الحللاالجاء@ي 9 8 / في(5)(9311)1
1مسنده 2 / 1و5 2وا7

و
22.

(6)
مي

.(2183)شه



=

@لف@الد@@لعلل@لجامعفي

لنساوا
لطحاوائي

الطبرواوي
بنوالبيهقيواكملحاواني

عبدالبر

اللهعبدب.
وأبياحمدعندوحديئهالعاص:بنعمروبن

بنوالبيهقىوارقطنىالدوائىلنساوامذيلنرواوددا

عبدالبر

اللهعبدج-
وابووالبزارحبانابنحدينهوأخرجعتاير:بن

بكر
(16)

لبيهقيواعيليلإسماا
شيبةأبيوابنالطيالسيعتدحديئههريرة:أبود-

لطحاواوأحمد@12،،
وي

@22@
عديلنوانيلطبراوا@

(23

7/12الالمحنبى!في 5

6و(6"73)لهالكبرى!،وفيإ . 6ولاالعلميةط.(73 02)

لة.سالرا0ط(6030)و

1الآنرأمحانيلثرحلي 3 / لهالنكل،،لشرحوفي(5412)العليةط.وفي4

5للأ 26)
ولي

(3)(632لاالأيخار!التحمة
ملا(.37)ملا(-33)@البهير!ثي

في
5/2الكبرىمتهفي@ه@ا.6او5/5المستدرك!" 71.

2التمهيدهفيإ 37 83مسدهفي(7)/ / 21.

ثي
(9).(3456)شه

(1247)جامعهدي

)
ثي

7/2المخى!@ 5 1
ولي

ارسالة@(6"31)والحلم@ةط.(6"75)لهالكرى@،1
)

ثي
5سه 0 الرسالة.ط(2998)والعلميةط3/

5/2الكبرىسةفي@ في@13@.71
التيم@1.5/432

)
كما(15)لهأ9لىاصحيحهلي

في
.(1283)الأشاراكت"

أحمدبكرأبرالإمامفو(
التافحبئ،الإسماعبلي،الجرجاني،إماعل،برب@رامبمبن

@مصنفاتهمن

الضحيح
"،المححمو@"

1الأنساسه1انطر:مأ371)سنةتوفي 5 8 /،1

16/2اللاء،أعلامودسير 9 2
2و 11/2والهايفهالبدابةو"9،6 54.

(18)(241)ث@وحهمححمفي(
مي

2الكبرىسته 7 0 /

)
لي

(22890)مصنفهفي(20)(2لعلاهمسنده

2/3مسدهفي( 11.

)
1الآنلى"محاني@ضرحدي 3 / 4

له"،السنكل@ذرحوفي(5411)العلم@ةطوفي

(5265)
و@ي

ل@362(الأجلرالتحفة

في(
الحلية.ط.ك@8()او(809)رالحدبسط.(1833)و(219)لأوسطاا1

5الكامل!فيإ( 1 5 / 1
4و 63 /3.



اخحادخبرضةمعكلةرلحتعمحلل
-

اللهعبد-@
أخرجه.الحديخصهذاطرقأشهروطريقهعمرةبن

لكما
ا@@

لاوا@
فعي

@2@
ود،6(،داوأبوومسلمريوا@ظ@حمدال@وأ@

بنوالترمذيوا
لنساواجهما

وغيرهمثي

وأحمدوالطيالسيالثافعيئعندحزام:بنحكيمو-

بيوأومسلمريلبخاوا
لنساوادمذيواودا@

ئي
@18@

@

وغيرهمنيلطبراواحبانبنوا

أبيوابنوالطيالسيالثافعيئأخرجهلأسلمي:ابرزةأبوز-

في(1)
2ولاالليتيبرواية(1958)الموطأ@" (785)والزهرىمصصأليلرواية(66

الحسى.بنحمدلرواية

شحقيقي.مأ63)لهالرمالة،وليتجحقمي(371ولا(0371)منلهفي(2)

(3)
مي

6منده / 15
4و / و9و2

25
و

45
و

.31وه911و73

83صحيحهفي@4@ و(7012@3/
8 4 .(1312)و(2112)و(1112)و(9012)3/

9عجحهفي(5) / 1ره/(43)(1531)5 .(46)و(45)و(44)(1531)0

(6)
@ي

(1245)جامحهفي(7)(3455)ر(3454)منه

(8)
ثي

.(2181)منه

(9)
2ولالمحتبىلي 4 و8

2 4 2واو.952 5

@ث@.6@-@6057@لهه،@الكبرىوفي

الرسالة.ط.(0286)416)والعليةط.

الئافعيئ.لمشدتحقيقيفيموسعاتخريجهانظر:(10)
في(12)شحققيا(ك@4)مسندهفي(11)

1للام@ده 31).

(13)
ومم@3/204لي

4 0 و3
4 34.

صحيحهفي(41)
7 6 و@28@7902@3/

ر@02
83 و@8012@3/

8 4 @2اا.@3/

.(2114)و

صحيحهفي(15)
0 / فيللا\(لهأ.7)(5321)51

(34لاهسه

.(1246)حاروفي(17)

فيلدا(
2كل@442-المحتبى"" 4 5

و
2 4 6لالهدالكسرعه،وفي7 ط(60وللاه(04

6ويلاالحلمية الرسالةط.(6013)و(00

(4904)صحيحهفي(19)

@و@9113@و@8113@3117)و@3116)و(3115)الكبيرهفي(20)

التافعي.لعسدتحققيفيمحسعاتخريحهانظر:(21)

في@22@
في(23)لتحقيقي.(1375)م@ده

(922)مده



-

@لفالائد@@لعللفي@لجامع

بنواودداوأبووأحمدشيبة
رلبزاواوبحشلجهما

بنوا
لطحاوانيلروياوارودلجاا

رقطنيلداواوي

البرعبدوابنوالخطيبوالبيهقي

تخنلفوالمشهورممئمهورأحواله:أقلفيانحديثفإنوبهذا

أحكامه
الآحادعن

عليه.والزيادةالكتابتخصيصحيثمن

منها:العزيزالكتابنصوصبعموماتافقذالحنفيةأما

إلأبآلنطلسيحمأتولكمدوأتا@لاألذيهتءاسوأيأتها"تعالى:فوله

@رحيصا@بكمصا@هإنأنفسكغنقتلوأولامنكختر)ضعنتخرةتكوهتن
الشاء092(.1

الطرفين،رضاعنكانإفاالمبيعأكلأباحتعالىاللهأنالدلالة:وجه

العقد.مكانعنالتفرققيدعنمطلقوالنص

ا،.الماندة.1جممقود،امنوأ@ؤفوأئذب.اثجأيثاتعالى:قوله

(3)

(5)

(12

1

4مسموفي@2@)مع@22(.مصمهفي 2 5 /4.

لي
(1822)سنهفيلك@(3457)سنه

الررازالواسطيض@لمبنسهلبنسلمالحسن،(ألوالمؤرخالمحدتالحافظ

@مصن@يحتل،المعروف

هأ292)سةتوننواسطه،تارلح

@انظر.
5اللامح@31/أعلامسير /2الجنافهوالمراة6،مملأ/2لحفاظ!اتدكرةو@5،3

6 6-59واسط!التاريخليأخرحهوأنحليثا.5

13)و(0386)الرخار"الابحرمي 86)

في
.(619)المنتقى@"

@ي
(1319)و(771)الضحابقهالمشد

المعانيدسرحفي
"1 3 / 4

لهالمت@كلا،دشرحوفي(5408)العلميةط.وفي

.(2ه)ك@و(2536)الأيخار!تحفةوثيإ(5264)و(5263)

لي
2ولاالحلميةط.3/6سه 02)و(80 الرسالة.ط.(81

2الكبرىسنهفي 7 0 / 5.

87لغداد"التارسخ@ي / 1 3
ا.ا"/15الغربطوفي

5/2التمهيد"في! 37.

4الاري!دفتحفيححرالنالحافظعليهنحق 1 8 / .(2111)عقب4



اخعادخبرمدوضةةلالخعصلل

=

انأن@لدلالة:وجه
وعقدبالعفو@لوفا.اأوجبلى-وتعاتباركرع-

يسمىالتخييرأوالمجلسمفارقةوقبلوالقبولالايجاببعدالبغ
أيصأ،عقدأ

عمومفيداخلأفيكون
للنص.إبطالبخلافهوالقولالنص،هذا

بانه:@لح@يثعنو@جابوا

فيالواردالتفرقفيحملتأويله،فيجبالكتابلظاهرمخالفتحادخبر

فيالواردةالنصوصبينجمعأبالأبدان،لابالأقوالالتفرقعلىالحديث

هذا

باقي:بماعنهونجيب
فينلكأبطلنافقدآحاثيا:الحديخثكونأما

أنوبينامضى،ما

فيالمنواترحكمالحنفيةعتدوللمشهورمشهور،أحوالهأفلفيالحديت

بهالكتابعموماتتخصيصجواز

أنمنالذهنإلىالمتبادرخلاتفهوبالأقوال:التفرقالمرادكونوأما

منبأنونضيفبالأبدان،التفرقالمراد
أصولعلىسرناإذاانئسلمات-

ذاد@الكلب،ولوغحديتر@والذابتفسيرهأعلمالحديثراويأنالخفية-

ابنروايةمنالحديخافهذاعليهم،الحجةبانتهناالفاعدةمذحكمنا

الئخارقيأخرجرقدعمر@
(3"

قال:نافع،عنسحيد،بنيحيىطريقمن

مسلمصرواهصاحبه.فارقيعجبهضيثأاسترىإذاعمرابنوكان
(4)

طريقمن

فمشىقامئقيله،لاأنفأرادرجلأبايعإفافكانبلفظ:نافععنجريج،ابن

إبخه.رجعثتمهبة،

منوغيرهعمرابنروابةمنالحديث-ألفاظبعضفيأنكما

الحديث.لهذاالحنفيةتأويليخالفبماالتصريح-@الصحابة

انظر(1)
"

الصناتع!جمداتع
ا@/5القدير"قحودترح2،2يه5

2الأصو@اةسيرادانظر.(2) 94-04 3
تح:

والبرعدركيمحمدد.
633 /2-6 3 4

الحديالسلكجدتح:،.

.(7012)عقب3/83صحيحهفي(3)

صحيحهفيالمأ
1 0 / 1لا5 ى.5)عق@(53



=

يللع@ائد@لعللفي@لجامع

لنايبدوولغير@لهذا
رجوح

الجمفوز.إليهف@بما

اللهعبدروىاخر:مئال@
عنان@،بنمالكعنالحارلهابن

فيقضيارمالاوعثمانعمرانالمسيب:بنسعيدعنقسيط،بنيزيد
الملطاة

(1)

الموضحةديةبنصف

وفيبتحقيقي(1665)مسندهفيالافعىأخرجه:
2لملأ/7له@،الأم"

77،5الوفاء8/ط.وفي
8/83البيهقيطريقهومن

وفي
السنمعرفة"

اللهعبدطريقمنالوعيط.والمه.61(العلميةط.(4903)لهوالآثار"،
بن

به.الحارث

اثوأخرجه:
1يلامسندهفيفحي وفيبتحقيقي(66

2ملأ/7له"،الأم"

77الوفاء8/ط.وفي 1ه@الرزا@وعبد@5 73 @،27234@شيبةإبيوابن@@4

فيعديوابن
1-9/113الكاملأ" لمحه-8/83والبيهقي3،2

@معرفةوفي

4فىلهوالآثار@ا،السنن 1ولاالعلميةط.(90 6 والخطيبالوعي،ط.(08

في
"

11/2بغداثهتاريخ 2 3
فيوالذهبي7،1الغر@31/ط.وفي

"
سير

1النبلاطأعلام 2 3 1و8/ 2 4
4/4له"،الاعتدالالميزانوفي 34 3 1

به.الثوري،سفيانعنطرقمن(9719)

فيالذهبيقال
"

8/1النلاطأعلامسير نزلعزيز،إسنادوهذا":24

للعلمإتحصيلاكثيرأةإسنادهفيالثافعي

2لهلاالأمإ،وفيبتحقيقي(1667)مسندهفيالافعيةوأخرجه 6 8 /7

77،5الوفاء8/ط.وفي
8/83البيهقيطريمهومن

وفي
السننمعرفة"

ط.(16090)والعلميةط.(4904)لهوالاثار@،
ابنسمعمنعنالوعي

به.نافع،

(2)

(3)

4/3الالنهايقهرلحمه.الرأسعطامبرالرفبقةالقشرةالملطاف 56.

ال@وضمحة:
الصواصحوالجمعلياضصأيالعظم،وصحتئديالتيوير

.32-1/31مدهلتحقيقضدتي@يالالحيمروياتجولةوانطر

@الهابفه



الآحادخبرمملىضةللخع:علل
-

الله)عبدثلاثتهم:
عنلافع(ابنسمعومنوالثوري،الحارث،بن

به.فسيط،بنيزيدعنمالك

بنيزيدعنعنك،أخبرناالثوريإنلمالك:قلت"الرزاق:عبدقال

ليقضياوعثمانعمرأنالمسيب:ابنعنقشط،
الموضحقعبنصفالملطاة

علىعندناالعملوقال:فأبى،بمطفحدثنيفقلت:به،حدئتهفدلي:فقال

هنالك،عندناالرجلولي@ذلك،غير
"قشطبنيزيدبعني:

مالكعدولأنإلاصحيح،إسناثهموقوف،الحديثهذا@تول:
عن

نظر.فيهلكطعهأخذالذيالشخصأنعلىيدلله،التحديث

فيقالالنركمانيابنأنإلا
النقيالجوهردا

"83 الرزاقعبدإن".8/

عندناورجلهغير@علىعندناالعملوقال:فأبى،بحدئنيلمالك:قال

هناك-لي@
يحني

:(3)قلتقسيط-ابنة
وفكرنظر.المرادهوكونهفي

الكنا@فيفأخرجغيرهالمرادأنالكرابيسي!علىالرد"كتابفيالطحاوي

عنأسمعوأنامسكينبنالحارثعلىقرئقال:الشائيعنالمذكور

رجل،عنمالك،عنأشرس،بنالرحمنعبدعنالقاسم،بنالرحمنعبد

اللهعبدبنيزيدعن
فعقلناملخصه:ماالطحاو@قالثمفذكره.قسيطبن

لي@يسمهلمالذيعنهمبلغهوأنقسيطابنمنيسمعلممالكاأنبذلص

ابنهاكلي@بقوله:أرادأنهلاروايته،لقبولموصعألي@أي:هناك-

منقسيطابنلأنةآولىوهذاكلامه،انتهىقشط.
لهمأخرجالذينالثقات

وغيرهما@الشيخان

منسممته@نرلمال@نالحارث:بناقهعدطريقليجا.(1)
نكبلاومحاالتم@عد

منشذ
اثهعد

@ي
مالكمنأماللهعدأمنسماعهنيالحدبمدا

دي@واعدللماندة:والظرروىلماالراويلمخالفةالمحذنب@عدمحروتوهنا(2)

.95لرحسحااوقران@لحللا

اتركمانيا@نأي.(3)
منهنايكأ

لالسمع.للانييأدن@مسكينسالحارتنف@@كاطتةالناتيالإمامثقة

ويسمعالمحل@حل@يجل@النسقيفكاد
الحارفمن@نكرأتهتدي@تماممنلكان

مى=ككثيرتحقمهلحاءمليبلىيحللمبذ@نهمحله،فيلي@التركمانيابنونحقب(5)



-

يللف@الد@لعللفي@لجامع

فيلي@أنعلىالائاربعضرويتوقد
ثيء.الموضحةدونما

فيمالدقال
(2501)والزهري،مصعبأبيبرواية(2270)الموطأ!"

الليئي:برواية
تبلغحتىعقل،الشجاجمنالموضحةدونفيماعندناالأمر"

ك@اللهرسولأنوذلكةفوقهافماالموضحةفيالعقلالموضحقما@إئما

خمسأفيهافجعلحزم،بنلعمروكتابهفيالموضحة،إلىانتهى
الإبل،من

."بعقلالموضحةدونفيماالحديث،فيولاالقديمفيالأئمةتقضولم

بعضعنوالثوري،معمرعن(17316)الرزاقعبدوأخرج:

دونفيمايقضلميالئبيأنكتب:العزيزعبدبنعمرأنأصحابهم:

بثيء.الموضحة

أنالحسن:عنيون@،طريقمن(17320)الرزاقعبدوأخرج:

كيء.الموضحةدونفيمايقضبمنلمالنبيئ

كتبقال:يون@،بنسليمانطريقمن(17317)الرزاقعبدوأخرج:

ضحةالمودونفيماقضىبموواللهرصولأننعلمولاالأجاد:إلىعمر

بسيء.

8/6البيهقيوأخرج: 5
محمدطريقمن

ذكرطاوسعنالمنكدر،بن

مندور@لموضحةفيماقصاصولاملك،قبلطلاقلا"فال:أته@النبيئ

منقطعا.المذاالبيهقي:

عليميوالردلالبحتالناسدلشغالالررقتسويدإلافيهاليسالتيالار@ةالتحقيبات
يقاومولاقرفي،كيرسدلهاحتجفيماعليهاعندالديفالدوله-لااللهعنر-

نلائةأساميفصلاأشرصبرالرحعنلعبد@لإةفصبساحالفتالتيالأسالدتلك

أحد
وموتمنكرفمحالقهفكانتوالاتقانالحفظفيمووهوسالثورىسفياد3

ليالرحسعدترجمةتاتي
البر.عبدابنشاقثة

جاءمالكقولأنفكرميساصرمهأضرسبنالرحم@عدبخطالحرميجعلاومما

كتد@ام@اءفيواضحا
مالدثيوخ

"...،وفيه.خلفون،لابن3لمهأن@إ:بن

عدلاهناكيىوالرجلملا،غيرعلىمحن@االمملقال:
مذافبحدقبطهيزيدس

الموفق.واللهالحق،منصفباحتلكللينالعرض



اخحادخبرضةممكللالهتع:ملل

-

اللهعبدبنيزيدأفرادمنهوإنماالحديثفهذاقلت:
@)نماق@بن

له
كانفأينومقاطيع،موقوفاتغالبهاأحاديث،بضعةالمسيبابنعن

المسيب،لابنالصجةبتلكيشهرلمراوعنهمينفردحتىوأضرابهالزمري

إليهلفحربتصحفلوالهدى،أئمةأحكاممنحكمفيهأئرهكذامثلإنثم

نثتنئامالكبهالتحديثعنعزفوقدفكيفوالداني،القاصيمنالإبلأكباذ

@علملمإنامالك:علىلأوقرأنا:(1667)عقبمسندهفيالثافعيالإمامقال
أحدا

بشيالموضحةفيما@ونقضىالحديتولاالقديمفيالأئمةمن
عه،

فيالبرعبدابنوقال
11"/7الاستذكار!1 0 الأثر:لهذاذكرهعقب1

قلثالرزاق:عبدكلامعلىئعفباأيضاوقالالموطأ"،ظاهرخلاف@ذا

قسيطأ،بنبزيد)يعني:الرزاق:عبدقالهكذا"الئوري...:إنلماللث:

هذافكرمسكينب@الحارثلأنالرزاق.عبدظتكماعنديهوولي@

عنأشرس،بنالرحمنعبدعنالقاسم،ابنعنالحديث،
مالك،

عمى

حدثه،
اللهعبدبنيزيدعن

عمرأنالمسيببنسعيدعنفسيطبن

1الموضحة.بنصفالملطاةفيقضياوعثمان
0 كانوماقال:ا...انإلى0

موطنه،منمواضعفيبهاخبئقدلأثهةبهالرزاقعبدظنمافيهليقولمالذ

ومواسمه،كتمالذيالرجلفيهنالدعندناالرجلولي@مالك.قالو)ثما

نظرصوفيهئحئنةكلامهانتهى."قشطبنيزيدعنالحديثبهذاحدئهالذي

إدةمحهولهذاالرحمنوعبدأشرسبنالرحمنبعبداحتيتهف@الوجوه.بعض

فيابنهعهنقلهفيماحاتمأبوعنهقال
9

2"والتعديلالجرح 6 7 / 5(0701):

فيا@ذهبموقالالمجهول!،
5الاعتداال@2/ميزان@ 4 المجهولل@184(:8

."الدارقطنيوضقفهبأس،بهلي@الجيد:ابنوقالالحال،

منأقوىحالهأنهب
ثلاثةخالفأنهونكارةضحفأبروايةفكفىهذا،

هوفالصوابإذنرواه.مابخلاترووهالئوريسفيانأحدهمالرواةمن

الجماعة.رواية

."سحيد..وعن@لى@ق@ال@طبرعليتحرت(1)



=

@للفالائد@لعللفي@لجامع

الرجلفيهنالكعندناالرجلولي@مالك:قالو)تما9قوله:وأما

قسيطا.بنبزيدعنالحديثبهذاحدنهالذيوهواسمه،كتمالذي

احتمالان:فيهالكلامهذا

أتهالأول:
علىبناهلأنهبعيذثالاحتمالوهذامدلع،مالكأأنزعم

حاله.نفدموقدالرحلن،عدروايةصحة

حدثهالذيالراوياسمعلىيقفلممالكأأنكلامهمحنىأنو@لثاني:

واسطةدونمنيزيدعنرواهمالكألأنبعيد،احتمالوهوالحديث،بهذا

لهأخرجمالكأفإنقائل:قالفإن
ثمموضع،غيرفيموطئهفي

الحديث.هذافيضعفهإنه

هذافييزيدغمزإنمايختكمالكأأنأعلم-وال@هالظاهر-ققول:

أعلم.واللهخصوصأ،الحديث

للقياس:الآحادخبرمعارضة-4

لإسلامياالفقهفيومصاثوهاالرعيةالأحكامأدل@أحدالقياس:
حملبأته:ويعزفبحجيته،القولإلىالأمةعلماءجمهورذهبوقد

بينهماجامعبأميرعنه@ا،نفيهأولهما،حكمإثباتفيمعلومعلىمعلوم

وربطمنهاوالاستنبا@الحكيمالثارعتصرفاتبالنظر@يالقياسويكون

علىموجبمايقدممنفمافأيالقياس،الواحدخبرعارضفإذابعللها،الأحكام

بصححنىللقياسالواحدخبرمخالفةعدماشنراطالحنفيةعند

بلبينفم،اتفاقمحللي@الموطنهذاأنوالحقمستقل،كدلبلبهالعمل
الاتي:النحوعلىمذهبهمفيتفصيلهناك

6ةالثحولهإرشادوإ3/1،0"الرلد@هايةانظر:(1) 59.

2/4الالبرمافهانطر(2) 2/2والالمستصمى!8،7 1ولالأحكام!إحكامو"2،8 26.



اححادخبرضةمعكلللحتع:ملل

معتعارضإذاالاحادخبرتقديمعلىالحنفيةمنالمتقدمينأكئر

فياجتهادولااجتهادالقياسلأنأمالقياسأوافقسواءالقياس،

فعييناقالحاجبوابنالامديرأيوهوالنص.مورد

والضعيفالمرسلالخبرإنةاقالأتهحنيفةأبيعنحزمابننقلبل

وجوثمامعالقياسبحلولاالقياس،منأولى@اللهرسولعن

المتقدمينبعضفهمالواحدخبرعلىالقياسبتقديمقالواالذينوأما

بلبالإطلاق،بالرديقولوالنمولكتهمالمتأخرين،منكثيرعليهوتابعهممنهم،

قسمين:إلىالرواةقسموا

الأربعةكالخلفاءوالاجتها@والفقهبالضبطالمعروفونالرواةالأول:

باتفاق.أخبارهمتقبلفهؤلاء@ثابتبنوزيدجبلبنومعاذوالعبادل@

لاجتهادوابالفقهيعرفواولنمبالرواية،اشتهروااثذينالزواة@لثاني:

ووافقخالفهو)نقبل،القياسوافقنف@الاحاد،بخبرجاعراذاف@والفتيا،

خالفإنوأماأيضا،قبلاخرقياسأ
أبانبنعيسىفقالالأقيسفجميع

(3)

سيزيدأبووالقاضي

(4)

لاأتةالحنفية:منالمنأخرينأكثروتابعهما

يقبل

4الحوامعاحمعشرحالهاءالغيت"انظر. 9 5 /2-96@

@انظر:

3الأحكام!أعرلفيالإحكام 6 8 /7.

مةماتالبصرتوقاضيالعراقفقيهمرمى؟ألوصدقفلنألانلنعشى

(5221).

"ةلطر

1لغداثهتاريح 5 7 / 1 و1
1 1/4"البلاءاأعحمو@يم5،9 و@ميزان4،0

3/3لاعدالاا 1 0@6553@

اللهكدئرقلدالحنفية،(ثجخالعلامتم
مصماتلةالدبرسي،عىبنعمرلن

مأ.430)دسةماتالأسرارأ،و"الأ@لقالتقويمةسنها

1/4الاللباسهانظر: 17/5النبلامحاأعلاموالسير9،0 ولالذمسارالشذرات2،1

ك@141،لأصولاافيالفصولو"ك@،8كث@-/2للبزثويلأسرار"اكف"انظر:

1/7الأعفهاني@نصحب@ا@طابنمحتصروالنرح ولاش@لرهيرو@ي@5،2

1 التوضيحعلىالتلودحشرحو1،6
2ةالمقهاعااخلا@أسر"5،/2" 92.



=

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

مع
علىوفدمهاهريرةأبورواهابأحاديثعملقدحنيفةأباأننبتأته

منتبعهومنالكرخي،الحسنأبوالئخئترطلملهذاوتبعأالقياس،

ئبوتبعدالراويمنالتغييرلأنثالقياسعلىخرهلنقدبمالراويفقهالحنفية

روىوقدهريرة،أبيفيمتوفرالفقهشرطأنعلىموهوم.وضبطهعدالته

للمنتريالخياروأنبتالمصزاةحدبث

أيضأللمالكيةقوذوهو
(2)

9جماعة:ابنقال

المالكيةبعضورجح

للقياساالمعارضالراحدحبرعلىالقباس

للقياسالمخالفالواحدخبروفيقال:إالعراقيالدينوليأنإلا

الباجي:وقالمطلقأ،الخبرتقديمالصحيح-وهوأحدهما:-@خران:مذهبان
وفقال:(المصراة،حديثعنسئلفإئهمالك.قولمنعنديالأصحإئه

رأي.الحديثهذافيلأحد

ذلك،فيالتفصيلالحاجب-وابنالآمديعندالمختاروهوثانيهما:-

قطعاالفرعفيووجدتالخبر،علىراجعبنصالقياسذلكعلةعرفتنف@

بنصالعلةتحرتلمو)نفالوقف،ظنأفيهوجودهاكاندانالخبر،يقبللم

الخبر@قبلراجع

أنفراىاخر،تفصيلأالمعتزلة-منالحصريالخسبىأبووفضل

وعللقاطع،بدلبلالفباسعلةنبوتحالفيالواحدخبرعلىيقدمالفياس
قطعيا،القياسيكونفحيئذحكمها،علىكالنصالعلةعلىالنصبأنفلك

الظنيعلىمقدموالقطعيظنيأ،الاحادوخبر

(6)

2/3للبزد@يلأسرار،ااكنصانظر. 83.

3/3السحيطا@البحرانظر: 99.
(3)@

الروياالسهل
0

32.

4الجوامعاجمعثرحالهامع@الغيث 9 5 / 2-4 96.

شحئدانخسيقالو
فيدالسعتمدسنهاةالتصايفصاحبالبصريالطيبلنعليئبن

3/1بغلاثهش@يخانطر:سأ.36)شةتالأثلهه،ولتصفحالفقمهأصول 0،0

71/5هابخلا.أعحموالير 8 .52ك@9الذهباولسراته،@ه-7

1دالمعتمد"انظرة 63 /2.



الاحادخبرمدروضةلالهت@:محلل

-

القياسعلىالواحدحرعرضبأنوالمالكية-الخفيةأي:واستدلوا-

وتمحبمىالمروياتنقدفيالضحابةاتبعهااقتيالمناهجضمنمنكان

االتوض@ؤوبحديث:حذثعندماهريرةأبىعلىيردعبايرابنفهذاالأخبار،

فقالالحميم؟أنتوضاصالذهن؟أنتوضأص"قانلأ:@لنارأمستمتا

لةتضربفلا@شيرواللهرسولعنحديئأسمغتإناأخي،ابنياهرنرة:أبر

.@لأمنالا

بالفياس.وعارضههريرةأبيخبرقبولفيتوقفعتابرفابن

كأبيالضحابة-منهؤلاءمئلأندعوىبأنالجمهؤر:أجابوقد
فيالنظرأمعناولوطويل،نظرفيهامرالفقه،أملمنلشواوأن@-هرنرة

هذاعلىتدلعئايرلابنوإجاتهالفقهية،عقليتهرجاحةلعلمناوآرائهمروياته

غمرض.أولب@كوبهالادلالة

عتايرابنرديكنفلمالنار،مستمقاالوضوهحديثوأقا
مستندألة

بحديث:نسوخأعتاسابنعتدانحديثكانو)تماالقباس،مخالفةإلى
أن"

توضحأ"ولنموصتىشا؟كفاكلطالنبيئ

النار،مستمتاالرضوءحديثبروايةمنفردأيكقلمهرنرةأباأنعلى

وأمئابتبنوزيدطلحةوأبوأيوبابوروايته:فيشاركهإذ

موصوأبووعائةحبيبة
وأمالحنظليةبنوسهللأشعريا

(2)

9)

2يلالسيالطاأحرجت 2/2وأحمد2(،ويعلا(267)لرزاقاوعد7(،3 وسلم6،5
المعالياشحفيوالطحاوي1/50،1رالناني)97(،واترروي)253(،1/871

63 / منالمزيحملهوالحديت4(،3لاالعلميةط.وفي1
لتحفةمريرةأليمسند

1/3"لأشراشها 78("1 53).

حزيسةوالن1(،87)لاودوأبو2(،71)1/63والحلىي6،2،/1أحدأحرجه.

عنمي.ابنحلبتمن)الأبنحقفي
النسلنيعد

0 6 / 1السانيكدلا(ا.2 0 6 /2.

الشانيعد
0 7 / .(1)مهلاودأبيغدللا(ا.2

3كدأحمدلد.(353)1ا/78عدئنلم 9 7 / و4
1 3@

4/1أح@دعد 8 وه/0.982



-

@مديللف@@لعلل@لجامعفي

بنوأن@سلمة
اللهوعبدمالك

جبلبنومعاذعمربن

اللهوعبد
المتواترمنعذوهحتىوغيرهم،زيدبن

وهوباستدلاله،معلقوالقياسغير@قولهوالخبربأنأيضاواستدلوا

الرجوعفكانغير@اجتهادعلىاجتهادهقدمولهذاغيره،بفعلفهأوثقبفعله
أولى.فعلهإلى

لأثهبينهما.فرقلاأثهالقولهذاعنويجاب
الراويعدالةفييرجع

كمامنه،شاهدهاقدالتيافعالهإلىصدقهومعرفة
الذيالمعنىإلىيرجع

العدالةمعرفةفطريقالفرع،فيبهفنحكمالأصل،فيالثرعصاحبعنورد

لأتهأظهر؟
والنظر،الفكرهوالحلةمعرفةوطريقوالمشاهدةالعيانإلىرجوع

فيهيوجدالواحدخبرلأنأيضااواستدل@أولى...الخبرإلىالرجوعفكان

عدة
يكونوأنوكذبه،وفسقهراويهغلطجوازمنها:الردتوجبوجوه

فيهيوجدو)تمافلد،القياسفييوجدولامجملا،أومجازا،أومنسوخآ

ماعليهيقدمفلمواحد،وجهوذلثعلتصفيالغلطجواز
لوجو@ردهيوجب

جميعالقياس،فهالمستنبطالخبرأنالاستدلالهذاعنوالجواب
مذه

بوجهالخبرعليهزادفقدالقياس،بهيردالذيوالوجهفيه،موجوثةالأحوال

عنهيتأخرأنفيجبالر@في

فاللذاانعلما.،جمهورإلهذهبماةوالدليلالنظرناحيةمنفالراجح

"جماعة:ابن

خبرأنجمهورهم،أوالحديخثالقةعليهاتذيوالصحيح

حميعفيالمتصلالعدلالواحد
المعارضالقياسعلىصراجحمقبولفلك

(2)

3)

(7)

فيالطراني
الكير"@

كساابزار
لحي

كص"

كماالزار
ير

كنف5

فيكماالزار
كف@

فيالطبراني
لأومطا"

7المتنانر".النطمة 9

أصولفيلالتمجد

.(63")و(629)و(628)/23

.(289)الأسلى"

.(13117)دالكبير!ديوالطبرافي)092(،لأشار!ا

(291)ر!لأسئاا

العلمية.ط(362)والحليتط.(3لللاا

(35).

9الففمه 7 /3-99.



اكحادخبرصةمعكللالهتع:علل

-

منوغيرهماحنبلبنوأحمدالافحيقالوبهله،
والفقهانحديثأئقة

انفردأوللقياس،مخالفاوردإنافأما9الئرازي:وتال"@لأصولوا

مابروايةالواحد
يرطلمالبلوىبهيعم

منالأ.لالك

@لمرهونة:بالعينالانتفاع

عنةينوبماأوالصاع،ردوجوبتعيي@فياختلفوا

لا9قال:@التبيئأنل@ههرنرةأبيبحديثبالجوازالقائلونواستدل

@نيحتلبها:بغد@نبخير@لنظرينتهف@بعد،ابناعهافمنو@لغنم،الابلتصزوا

تر"شاءرفماوصاعامن@نلمسك،@ناء

وجوه:منللقياسمخالفالحديخثهذابأنالجواز:بعدمقالمنوأجاب

الثريعة.أصولتقرهلاصمففيخلاتولاعيببلاالمبيعردإنا-

المبيع،سلامةيقتضيالبغنف@العيوب،منلشتالتصريةلأنوذلث

تعالااللبنوقلة
وبعدمهثمرةاللبنلأنةالسلامةنعدماقتيالجوبمن

أولى.بابمنوقلتهالسلامة،صفةتنعدملا

غيرالمشتريعندالحاد@فاللبنبالضمان،الخراجأنةالقاعدة-2

ضمانه.علىنصوقدمضمون،

تضمنالمثلياتأنوالقاعدة:مثلي،)اللبن(أي:المضمونالثيءإن-3

المثل.بغيرضمهوقذبمثلها،

المذكوروالتمرالقيمة،إلىينتقلتهف@المثلمنانتقلإذاالضمان:في-4

متلأ.ولاقبمةلي@الحديخثفي

2الفقهاعه:اخلاف@اما@وانظر.ث@،الروعه:المنهل"(1) 92.

(2)

6اللمع!.
4/4دالمحصولهفيالطره@لثفيتفصيلالراريوللمخرا.كلا 31-

6/4دالتمجد"ةانظر(3) و5،5
ال@عني1

"4/2 5،3
4/4اللىياودمتح 5 .(2150)عق@9

3/9يالئخكلةأخرجه(4) .(11)(1515)5/4ومسلم)0512(،و(2148)2



-

@لف@ائد@@لعللفي@لجامع

هناعليهمنصوصوالقدروكثرة،قلةبقدرهيقدرالمضمونالمالإن-5

الصاعوهو

انحصارعلىبدلماالريعةأصولفيليسبأتهالأولعنوأجبب

لأنةبالتدلي@للمشترييثبتالخيارإنبلالأمرين،بهذينالردأساب

قذالبائعفكأنعادتها،فلكأنفظنباللبن،مملوعأالضرعرأىالفثتري

المعنويالرطلفقدالر@لةثبتفلكخلافلةتبي@فإذافلد،لهضرط

به.نوهاائذي

الدابةوأجرةالعبدكسبمثل:للغلة،اسمالخراجنف@الثاني:وعن

كونهمابينفماالمثتركوالعاملخراجأ،يسمىفلاواللبنالولدأماونحوهما.

البغ،حالموجو@ينيكونالموالغلةالحا@ثالكسبفإنوالاالفوالد،من

جزعأفكانالعقد،حالموجودأكانفإتههنااللبنوأماالقبض.بغدحدثابل

@)ئماالحادث،اللبنعنعوضأالثارعيقدرهلنموالصععليه،المعقودمن

العقدوقتموجودأكانالذياللبنعنعوصهو
ضمانهفكانالضرع،في

العدل.تماممن

الضرعفياللبنفانالبتة،لالمثلتضمينهيمكنلائهف@الئاك:وعن
والفساد.للحموضةمعرضاصارحلبفإذاللفساد،عرضةوغيرمحفوظ

النغ،لكئرأحدهماإلىأوإليهماهوكلنالوبأناالرابع:وعن

للخصومة.قطغأئهيتعدبقدروحدهالنغالارعفحسم

وقتم@بالمرجوداختلطفذالعقدبعدالحادثاللبنفمانالخاص:وعن

إلىفيفضيأقل،أوأكئريكونوقدنظير@نوجبحتىمقدارهيعرفولا

الربا

13/1"لالمبرطانظر.(1) 2/5،0الموتجى"@كللامو@3،9

4/4البارياولمتح 6 2

.(2150)عقب

(2)

أ@2انظر
5-2/51الموقعينا@كلام و2

3،1ا
4/4البارلمجاوددشح 62-4 6 5

عقب



اكحادخبرمحرضةللحتع:علل

-

مماالآحادخبركون-5
@لبلهى:بهتعم

قؤلمنالمقصودعلىنتعرتأنالمسألةهذهفيالدخرلقبلبنايجدر

دماالفقهاء:
البلوى".بهتعم

إلىالناسوبحناجعنه،السؤالوكثروقوعه،كنرماهوبه:المقصود

ولتهرنقلهيكثروبهذاأيضأ،الجوابكئرعنهالسؤالكثرك)فابه،العلم

الحنفيةبهأخذماوهذايخه،الآحادروايةتقللالهذاوير،

البلرى،بهتعمممافالخبرالسنة،روايةفيبالتقصيرالاتهاميوجهولا

معوينثريشتهرلمإذا
قالصحتهعدمايةذل@كانإليه،الحاجةشدة

السمرقدي:
إفاالحادث@لأنةيقللاتهف@البلوى،بهاتعمحادئةفيوردإفا"

اشنهارلاشنهرصحيحآالحديثكانلوالحاجتعلثدةبشتهرمماكانت

ظاهرأ"ثابتغبرأتهعلمالآحادبطريقرويفلماالحا@ئ@

فقدوأفعالهم،أقوالهمفييظهرالواحدبخبرالعملمنالعلماءوموقف

بعضهم.أوحبهبلالبلرى،بهتحميخمابهالعملبعضهمقل

انقطاعنوعان:الأخبارفيالانقطعاننصهبعدالسرخسي-وذكر

المعنىفلكيكونأنإماقسمان:معنىالانقطاعأنمعنى-وانقطاعصورة،

بدلي@الانقطعأنذكرثمالراوي،حالفينقصانأومعارض،بدلي@

يعمفياالغريبوهوالثالثالقسموأماقال:إثمأوجم@أربعةعلىمعارض

لأنزيف،فإنهبه،للعملمعرفتهإلىوالعامالخاصويحتجالبوى،به

بانأمرهموقدإليه،يحتاجونماللناسيببنبأنمأموراكانالرعصاحب

البلرىبهتعممماالحادثةكانتذاف@بعدهم،منإليهيحتاجماعنهينقلوا

لموأنهموتعليمهم،للكافةذلكبيانيتركلمالرعصاحبأنفالظاهر

الرخيالاصولانظر.(1)
فيولالمصولا،ك@ا/بالزثىولاصرل3،لللاا

2/1الرحموشهولفوانحك@41،لأصر@ها 28.

2ةالاثياأصرل"انظر:(2) 84.

4الأصو@اةلميزان(3) 3 4
تح:

والرعدزكيمحمدد.
3 / ثلأ2

تح.
الملكعد@

العدي.



-

@الفعائد@لعللفي@لجامع

سهوأنهعرفناعنهمالنقليشتهرلمفحينالاستفاضة:وجهعلىنقلهيتركوا

نسوخأو
"

صورالومنالثاشي:وقال
ةالظاهرمحالفة

يعمفيماالخبراشتهارعدم

متابعةفيبالتقصيريتهمونلالأنهموالثاني.الأولالصدرفيالبوىبه

ال@نة،
ف@

@بمذ!
معالخبريتهر

علامةذلككانالبلوىوعمومالحاجةشدة

"ألكلوذاني:وقال

تعمفيماالواحدخبريقبل
الذكر،كص@البلوىله

أبيأصحابأكثروقالالفقهاء،عامةقالوبهالصلاة،فياليديئورفع
"لايقبلحنيفة:

العربي:ابنوقال
@@

منبماتفاقالرعيةالأحكامفيمقبولالواحدخبر

فردهالبلوى؟بهتعمفيماالواحدخبريقبلهلالفقهاءواختلفالسنة،أهل

خبرفيهاقبلمسائلديناقضقدوأنهالأصول،فيبيناهوقدحنيفة،أبو

الواحد@ا
(4)

البوى"بهتعمفيمابهالعمل@اويجبوقال:

وفيماالبلوىبهتعمفيماالاحادبخبرالعملويجبالثيرازي:اوقال

لا
البلوى،بهتعمفيمابهالعمليجوزلاحنيفة.أبياصحابوقالتعم

بخبرإثباتهفجازالاجتهاد،فيهيسوغسرعيحكمأنهذلثفسادعلىوالدليل

البلوىإبهتعملاماعلىقياسأالواحد

الامدي:وقال
"

البلوى..بهتعمفيماللعملموجاإذا@ردالواحدخبر

"حنيفة...أبيأصحابوبعضللكرخيخلافاالأكثرين،عندمقبول

العلائي:وقال
ينتشرلمإفاالصحابيقولفيالخطيبابناختيار"

حجق@أتهالبلوىبهتعمفيماوكان

.3*/1الرحسى،أعول"(1)

8الفقمهأصولفيالتمجد@(3) 6 /3.

1:"المحصول@(5) 17.

(7)1

1المقمه:صرللي(اللمع 57.

1الإعالقا:إجمال@(9) 21.

.2ثهالاشيا:أصول"(2)

1"الأحوفيالحلىصة)ى 6 7 /4.

دتعلمالمطبوع.فيللا(
@

خطا.رمو

2/1لإحكامالا(8) 12.



اخحادخبرمعكلضةةللحتعمحلل

بهتحمفيماكالتإذاالآحادخبرقبولعدمالنصوصمنوواضح

خاصة.حنيفةأبيأصحابعندالبلوى

بنالحسنوهوالجلال-عنالصنعانينقل
إن"قوله.اليني-أحمد

بهتعممماكلهاالتكاليفلأنمنقح،غيرفيهاالحنفية-يعني:كلامهم-

لبلوىإا

ما"فقال-@،الصحابةسيمالاالرواة،ساحةالغزاليوبزأ
تعم

له

ولااحادأينفلرنهئميسبراعدثا@الرسولبهيخبرانفيجوزالبلوى،

لهالتحدثعلىالدواعيوتتوفرالصد@رفييعظممماذلكولي@يستفيض،

دائمأإ

ع@،اللهرسولصحابةعنرويتاثتيبالاثارالحنفية-أعنيا-واستدلى

منالر@بهذاالعملعلىظاهرهايدلمفا
نلك:

ا-
بكيرأبيإلىالخدةجاعتقال:ذؤيببنقبيصةعن

تأئة

فيلكوماشيء،اللهكتابفيلدمالها:فقالقال:ميرائها،
فنة

شيئيح@اللهرسول
بنالمغيرةفقالالئاسفسألالئاس،أسألحتىفازجعية،

محكهلبكبر:أبوفقالالدس،فأعطامامح@اللهرسولحضرتشغبة:

بنئحمذفقامغيرك؟
بنالمغيرةقالمامثلفقالالأنصارفيمسلمة

شغة،

بكبرألولهافأنفذه

1الاملا.ديهشرحالسانللإحاله(1) 08.

1لالمضفى"(2) 4 4 /1.

@،79713@شيبةأليوالنمنضؤر@.8(،بنوسعيد1(،8309)الرزاقعندأخرحه)@ا

4/2حمدوأ لووأ2،5
ب@را)4982(،ودما

2(،101)لنرمديوا)4272(،حهما

646@-@6339@الكرمح@فيإوالنساتي 06هو@الحلمية@@3 3@-@216 3@@

لةلرساا

وصقبيصة،عنمرةدرواهعلبهواختل@الرمريرواهالحديثومذا
ة

صرجل،عن

قيصةعنخرشفبنإسحاقأليلنعتمانوموالرحللاسمصزحرمرةقيصض

2لاارميالدوأخرجه. عىالأشعت،أخرلاقال.مارون،بنبريدأحرلاقال:(93

أ@....أمجدةلكرأبيبل@جا"ةقالالرهري،



-

يالفمالد@لعللفي@لجامع

2-
فقال:عمر،علىموسىأبواستأفنقال:الخدرفي،سعيدأبيعن

السلامقال:ثثمساعفسكتثثمواحدة،غمز:قالأدخل؟أعليكمالئلام

عليكمالسلامفقال:ساعة،سكتثماثنان،ةعمرقالادخل؟أعليكم
1 ثلاث.عمر:@قالدخل؟1

قال:صنع؟ماللبواب:عمرفقالموسى،ابورجعثئم
رجع.

تال:

السنة؟قال:السنة،قال:صنعت؟اتذيهذاماتال:جاعهفلمابم@عليئ

رفقةونحنفأتاناقال:بك،لأفعلتأوبينةأوببرهانهذاعلىلتاتينيوالله

ي؟اللهرسؤلبحديثالاسأعلمألستمالأنصارمفرباففال:الأنصار:من

فجعل@،فارجعدالالك،نلقفدنلاث،الاستئذ@ن"مجح@:اللهرسولبقلألم

فيأصابكفمافقلت:إليه،رأسيرفعتئمسعيد:أبوقاليمازحونه،القوم
هذا

ماعمرةفقالبذلك،فأخبرهعمرفاتىةقالسريكك.فأناالعقوبةمن

بهذاعلمتكنت

علىمتهمإجماعأفكانالخليفتين،لفعلالضحابةمنمعارضولا

فعلهمامضمون

ةهذااشدلالهمعنوأجيب

عددبفعلمنقوضةالإجمعدعوىبأن
منهمكثيرقبلإذالصحابة،من

هذاصردبلالآحاد،أخبار
استدلوااللذينالمؤمي@أميريالخلبفتينعن

فلك:ومنبفعلهما،

عائثةالمؤمنينامابنتهحديثبكرأبوالخليفةقبلا-
الئوبقدرفي

شيةأبيوابن2(،الكلاوالطيالسيا(،مما23)جامحهفيمعمرأخرجه:لا(

2لهلدارميوا3/9،1وأحمد@6362(، 8/6ريلبخاوا2(؟6 7،)5426(

6/1و(34)(5312@6/781و@33@@5312@6/771ومسلم 7 9(531،)2

فيوالطحاوي)0962(،والترمذي0(،37يلاماجهوابن5(،180)لمحاودوأبو
ا

1فىالمكل!شرح ا(@ه.)و(57
ودي

@(4906)و(4905)ر!الأفيتحض"

.@3318)لبغويوا

1الأعولهعلمفيلالفصولانظر:(2) 1 7 /3.



اخحهخبرمعرضةللهتع:محلل

ومسلمالبخاريفروىيي@،اللهرسولفيهكفنالذي
(2)

ع@وغيرهما

قالت:@؟البيئكقتمكبمفيفقال:ز@هبكبرأبيعلىخلث@@نما:عائثة

يوبمأفيفيلها:وقالعمامنعولاقميصقفيهالي@سحوليةأنوابثلانةفي
قالت:@؟اللهزسولتوفي

يوم
يومو)الكفن،لأمريناوكلا.@لإئنينا

متاوفات@
البلوى.بهتحم

ر@الاعائثةالمؤمنينأمخبرعمرالمؤمنينأميرالفاروقالخليفةتجل-2

منالغسلوجوبفي
الطحاويفأخرجالختانين،المقاء

()

اللهعبيدطريقمن
بن

الغنلالخظاببنغمرعد@التيئأصحاثتذاكرقال:الخيار،بنعدي

من

فقدالختانالختانجاوزإفابعضفم:
وقالالغسل،وجب

الماء.منالماةإئمابعضهم:

بالناسفكبفالأخياز،بديىأهلوأنتمعلياختلفتمقدر@ه:عمرفقال

تغلمأنأرفتإنالئؤمنبن،أمبرياز@ه:طالبأبيبنعلبفقالبعذكم؟
فلد.عنفسلهنمح@الثبيأزواجإلىفأرسلنلك،

فقذالختانالختانجا@زبفا"فقالت:ر@كمتما-عالة-إلىفأرسل
وجب

(2)

(3)

(5)

في
ص@حيحه

97و@2641@2/9 / 2/2و@و@3721@و@2721@1271@2 71

4صحيحهفي 9 .(46)و(45)(941)3/

1و4وه6/04وأحمد)1716(،الرزاقعدفاخرجت و81
1 3 1وه2 6

9و 21

و
0 42و32 2و1 3 (1531)ثاودوأبو5(،071)و(14)ماحسيدبروعبد2،وكلأ1

4لاماجهوالن1(،523)و (393)لهانلا،دال@وفي(99للاوالترمذي1(،6

4/3والنساتيبتحقيقي، 5

2لهدالكبرىا،وفي . 2وللأ(23 7وللأ(02 ط.(11

الرمالة.لمأط..78)و(3602)و(0352)والملية

لايخل:تطع.سزةم@زتهالأسبوع،اياماحد
وأتاليى،أثنا.جسعهوقل:يجمع،

دسجمالجسع.عندالاتنينأياموضتالتتنية،عدالاثين،يوساممىنقول:أو

.68انحوبنه:الوارد

5الانلىسانيسنرحفي 9 / .@327@العلسية@وفي1



=
يالف@ائد@لعلل@لحامعفي

الماءيقوذ:أحدأأسمعلافلك:عندعمزفقالالغسل
من

الاالماء،

نكالا.جعلتة

مماالأمروهذا
اليوالاثارالحوادثمنوغيرهاأيضا.البلوىبهتعم

غيرما.فيأوالبلوىبهتعمفيماالاحادحبرقبولالناظرنفسفيتعزز

عنهما:الإجابةفيمكىبهما،االلتانالحادثنانأما

مشهور،أمرعنهأخبرمالأنالمغيرة.خبرفيتوقفإئمابكراباأفى

فيهالتثت@أراد

عمرفأرادعليه،إنكارهعقبالحديثاخبرهموسىأبافلأنعمروأما

القريةلهذهخبرهفيالاستثبات

بهيعملالاحادخبرأنمنالعلمأهلجمهورإليهذهبمافالراجح

مماكانلان
حيثمنبهللاحتجاجالقبولثروطامتوفىإفاالبلوىبهتعم

العملوجوبعلىالدالةالرعيةالأ@لةأنذلكك@رو،اللهرسولعنثبوته

وغيرها.البلوىعمومبينتفرقلمالاحادبخبر

ذلك:علىمثال

قولين:علىوضوعه؟ينتقضهلذكره،مقمنفيالعلمأهلاختلف
وجمهوروالظاهريةالثافحيةقالوبهوضوعصيتقضلأول:ا

أحمدالإمامعن@روايةالمالكية
(6)

بينهم.تفصيلعلى

الإمامعنوروايةالحنفيةمذهبوهووضوعصينتقضلاالثاني:
احمد

أ@لة:بجملةالذكرصمنالوضوءبنقضقالمن
بينهامن

(2)

3)

(5)

(6)

7)

2ححر،ابن@كت@ 4 5 / 1
7و. 2

بتحقيقي.
2حجرااس@كت@ 4 6 / 7و:1 2

بنحفبفي.
2المهذب 4 2@المحلى!انظرة)ى.1/ 3 5 /1.

1/2ر"صتدكالاا" 92.

1/2الحرقي!صتصرعلىالزرفيلفرح 4،4
ودالمغني

1/1ه 31.

1لظرا)ه@.1/66لبوط،ا"
0

لسغنيا
"1/1 32.



اخحادخبرضةمعكللالحتع:محلل

مندمنقال:جمتالتبيأنصفوانبنتبسرةحديث
(1)

فيؤضااذكره

ونجهين:منالحديثبهذاالاشدلالالحنفيةردوقذ

الثبوتناجةمنالحديثفيالطعنالأول:

أنوالفرضبنقله،تفردتبسرةإنحيثمنعليهالاعتراض@لثاني:

بالط@:()السرخسيشالنقلهعلىالدواعيلتوافركبير؟عددينقله

هذايقللم@اللهرسؤل
مخفم،أحديقلهلئمحتىالصحابقعكباريديبين

قالةو)تما
ليالعذراءمنحياءأشد@رواللهرشؤلكادوقدبسرة؟يديبين

"خدرها
(6)

إيرادهمعنويتفرع
يأتي:ماالاعراضهذا

انحديختفنقلبسرة،إلىشرطيأبعثمروانأنالرواياتبعضفيورد

عروةسماعأنفتبي@مجهولالثرطيوهذاعروة،متهوسمعهعئها

خباره.ب@الحجةتقومفلامجهول،طريقعن

الر@يعدابنقاليا(
1/2اقمهيدا" دولهيكردلاأنالدكر.صليدالر@:54

لاالعربلأدلارالة،بفصديمىوأدحجا@،ولاحانل
إلالاعلأالماعلنمي

ثيالحقيقةومذهالثحل،بل@منهلقصد
أدالمىالقصد@ل@فيوالمحلرمدلك،

1الكف.ياط@الأتفييكرن
0

مصعصأبيبرواية(111)والل@يلرواية(100)الالموطأافيمالدأخرحه:(2)

فيدعيواتلزمري،ا
لرراقاوعبد)7561(،لسيلطاواستحقجقي،(57)مده

6/4وأحمدا(،للأسنيسةأبيواس)253(،والحيديله@،ا2)و(411) 0،6

لداوا
ري

بنوا)181(،ودثاوأبو)527(،
لشاوا)28(،ترمديواى،7لاجهما

ني

1/1 01 0 وفي1
وابىا(،يلاالجارودراسالطعتين،كلتاا(لاهلهالكبرى"،@

ى،87)/42دالكير"يروالطمرالي1(،211)حادوالنبتحقيقي،(33)خزيمة

فيحرمواس
1/2المحلى!@ 1/2واليهقي2،9 ا8

و
1 )561(،رالغوي2،9

فيوالحازمي
7الاعتار!:@ حرم.ابن.@@و@22الوعي.@0

.65ى-ا/الحجقه"الظر:(3)

السرخسيالأعولانطر:(4)
"1/3 لما.ا/لأحو@ي!اولكللىضة5،6

بنضحئدبكرأئرفو(5)
سمسسهللنأحسد

@السوط@مؤلماتهمنالأئمة،

ترليلأصولأ،اوهفكت،والا
5/3لأعلام!ا@ا@طر.عأ.83)سة 15.

6هالسوط"(6) 6 9فيىاالأ@@ارصةو@1،/ 8 /1.



=

@للفعالد@لعللفي@لجامع

الوضوءتركفيالحنفيعليئبنطلقحديثيعارضالحديثهناأن-2

شيحسنيث(الىهنا@طلق:حديثديالترمذيفالوقذمسه،من
ه

البابإهذافيروي

ريبةوهذهالبلوى،بهتعمفيماوقد@ردآحاد،حديثالحديخثهذاإن-3

قبوله.فيالترقفتوجب

امرأة.روتهوقدبالرجال،يختصحكماتضمنأتة-4

يأقي:بماالاعنر@ضاتهذعنونجيب
عروةبأنالتصريحانحديثطرقبعضفيصردقذتهف@الأول:أما

بسرة.منواسطةغيرمنمباضرةسمعه

لدارقطنيواحبانبنواالجارودوابنأحمدفأخرج
والبيهفيوالحاكم

(7)
بسرة.منعروةبماعالتصريحوفيهانحديث،هذا

سادهب@فروىهذا،ليتضحالجارودابنروابةولنسق
بنهامعن

الئنقال:التبيئ-لمج@أنبسرة،عنالحكم،بنمروانعنأيمععنعروة،
فصتتت@.بسرةسألتةعروةقالفلينوض@ا!.دكرهمن

طرقثلاثعلىنقفالحدبت،بهارويالتيللطرقالتغخلالومن
هي:عروة،طريقمنللحديق

بسرة.عنمروان،عنعروة،ا-

بسرفإلىشرطيامروانفأرسلالوضوعطنواقضومروانعروةتذاكر-2

بسرة.عنالثرطي،عنعروفالرواية:حقيقةفتكونالحديث.فذكرت

0(82)عقبجاسه(1)
(2)

0

64 "م@ده/6لي

4و 07.

(3)
.(17)الالمقى!ير

.(1117)-(1112)صحبحهفي(4)
4شةفي(5) 5 / 11

4و الرسالة.ط.(530)و(52ولا(527)والعلميةط.71
ا.ك@ا/مشدركهفيد(

1الكبرى،دالسننفي(7) 2 8 / 1
1و 2 ا()م@لهوالآثوا،النن@حرفةوفيو.931

ط.(1011)و(\"ول@.الحلبة@(18وللا
الربر.



الآحادخبرضةممكللالهتع:علل
-

مباشرة.برةعنعروة،-3

قائلأ:التنوعهذاتفسيرفيحبانابنالحافظأجادوقد

بنمروانمنسمعهالزبيربنعروةنف@ذكرنا@اتذيبسرةخبروأما"

فسألها،بسرةإلىلةضرطيأمروانبعثحتىنلثيقنعهفلمبسرة،عنالحكم

عنالرطيعنثانيأعروةفسمعهبسرة،قالتما@مثلفأخبرممأتاهمئم

عنعروةعنفالخبرمنها.فسمعبسرةإلىف@بحتىفلكيقنعهلنمثتمبسرة،

منبسقطانعاريتانكأتهماوالثرطيمروانوصاربمنقطع،لي@تصلبسرة

د"لإسناا

حجر:ابنالحافظوقال
الأئمة:منواحدوغيرخزيمةابنجزموقد"

بسرةمنسمعهعروةبأن
"

نفيسبعرضهذاعلىالتدليلفيالحاكماللهعبدأبووأسهب

عروةطريقكيرمنعهامرويالحديخثأنعلى

فيالنقادأقوالاختلفتوقد
حديثهذاالترمذي:فقالالحدبث،هذا

البخاري:يعني:محمد-وقالصحيع،حسن
البابإ،فيشيءاصحإئه9

ا@حاكم:وفال
وعنومسمأ،الخاريشر@علىنابتصحيححديتهذا9

لي@الذكرمقفيبسرةحديطحنبل:بنلأحمدقلت"قال:انه@اودأبي

صحيحهوبلقال:بصحيح؟
الدارقطني:وقال"،

9
وقالثابشه،صحبحهو

فيالبيهقيئ
المعرفته:"

كتاببهمافيالشبخانيخرجهلمو)نالحديثهذا"

رواةبسائراحتجافقدمروان@عنهوأومنهاعروةسماعفيوقعلاختلاف

ليالحكمبنمروانبروايةالبخاريواحتجحديثهما،
فهوأحا@يثعدة

عنبسرةعروةسؤالنبتو)ناحال،بكلالبخاريشرطعلىصحيح
هذا

الطر.الاسماعيلي.ع@حجرابنلحوهونقل)2111(،عفحبا@ااب@صجغ.(1)

1/3الجبر"لانلخبص 4 1(165).

1/3الجير"@اتلحيص(2) 4 5والطر..(165)1

شحقيقي.(34)عقبخزي@قاابنصحيح

1"المستدرك"انظر:(3) 3 6 / بعدما.فما1

2-2لملأ/45الأحمدصاالمد"علىشبالغنعليقانظرةالأ 7



-

يالف@ائدالعللفي@لجامع

الدلالةاستقرتوقدقال:جميعا،يخينالئ@شرطعلىصحيحاكانالحديث،

عنإياهاسؤالهعلى
وقالعنها"،روىفيمامروانوتصديقهاالحديثهدا

@يبخنلفلاحدبتهذاالحازمي:بكرأبوالحافظ
وقالروانه،عدالة

فيالجوزيابنوقالصحي@،حديثدموالحق:عبد
لاإساده@:االتحقيق"

الصر:ابنوقالفيط،مطعن
"

أصحابأخرجهئابت،حسنحديثهو

وحديثاقديمأالحفاظأقوالفهذه9الملقن:ابنوقالعديدظ،بأسانيدالسنن

قدمناهلماتئهد
"صحتهمن

اعرضمناعتراضاتالملقنابنذكرئم

تصحيحه.على

الأئمههؤلاءوخالف
معينابنفقالالمديني،بنوعليمعينبنيحى

ة

لائلاث@
حديثأي:منها-هذاك@هاللهرسولعنحديثفيهنيصح

وسيأتي،ئابتالحديثلهذاتضعيفهفإنالمدينيبنعليوأمابسرة-ا
بنيحيىعنالحكاية"الملقن:ابنقالعنه،تثبتفلممعينابنروايةوأما

معين
لاحديثأثه

ابنعليهنبهكماالتة،عنهتثبتلافحكايةيصح،

الوضوءانتقاضمذهبهكان@اوقدقالا:المنذر،ابنوتبعهتحقيقه،فيالجوزي

كانوقدالذكر،بمش
عهصروىعنه،الدارقطنيرواهكمابسرةبحدي@يحتج

إليه،يذهبلامنبسرةحديثفييطعنإنماقال:أنهالميمونيالملكعبد

فيالديئتقيالثخوقال
1

الإمام
"ت"

سألتقال:محمد،بنمضرروى

بنيحيىقالالحديث؟مننجهأصحشيءأيالذكر،صعنمعينبنجى

مالك،حديثلولامعين:
اللهعبدعن

مروان،عنعروة،عنبكر،أبيبن

لالقلتسمعت،قال:سمعت،فيه:بقولتهف@بسرةعن
قلت:شيء،يصح

قاطةالحلمفأهلعنميالسالفةالحكايةصحةتقديروعلىالملقن-ابنأي:-

واحتجاسلقاه،كماوالحفاظالأئمة،منالحماهيرصححهفقدخلافها،على
بطايحتجوالمذكركماكانولوالحديثنجومبه

4ال@ير!البدرانظر:ا(1) 53-4 54.

2/4السيرهلالدرا@ظر.(3) 61-4 62.

.1/66لسبموط،ا"لظر.ا(2)



اخحادخبرضةمحكللالهتع:ملل

اللهعدطريقمنالبيهقيأخرجوقد
قال:السرخسي،القاضييحىبن

بنوأحمدأناالخيفمسجدفياجنمعناقال:الحافظ،مرجابنرجاءحدثنا

فقالالذكر،صفيفتاظروامعين،بنويحيىالمدينيبنوعليحنبل

به،وقالالكوفيين،قولالمدين@بنعليوتقلدمنه،يتوضأمعين:بنيحيى

بحديثالمدينيبنعليواحتجصفوان،بتبسرةبحدبثمعينابنواحتج

أرسلالحكمبنومروانبسرةإسنادتتقلدكيفليحيى:وقالطلق،بنقي@

بسرةأنىحتىعروةفلكيقنعلمنميحيى:فقالإليه،جوابهاردخىشرطيأ

طلق،بنقي@فيالناسأكثرولقديحيى:قالثمبالحديط،وشافهتهفسألها

لاوأنه
أحمدفقالبحديثه،يحتج

فقالقلتما،ماعلىالأمرينكلاحنبل:بن

عنيحى:
علي:فقالالذكر،صمنيتوضأعمرابنعننافع،عنمالك،

فقالقال:جسدك،منبضعةهومنما@)نمايتوضألايقول:مسعودابنكان

هذايحعى:
الله،عبدعنهزيل،عنقي@،أبيعنسفيان،عنفقال:عمن،

أنأولىمسعودفابنواختلفاعمروالنمسعيابناجتمعو)فا
يتبع،

لهفقال

لاالأوثيفي@أباولكننعم،حنبل:بنأحمد
عليفقالبحديثه،يحتج

لاقال:عمارعنسعيد،بنعميرعنمسعر،حدثناقالنعيم،ابوحدثني

ياسربنوعمارسعيدبنعميربي@يحيى:فقالأنفي،أومسستهأبالي

@زةمفا

حديثصحةاتضحفقد"فقال:بسرةحديثرححالملقنابنأنغير

حامدأبوالحافظأحسنولقدفيه،طعنماعنهوزالومنهاللهبحمدهذابسرة

1/1الكمرىالالسننلا( 1/1البهيراالسنناخصلىليلالمهذ@وانطر.3،6 42-

1 الحللعلىدنحليقهفيالهاديعدابنالحافظقالتصح،لاالحكايةوهذه4،3
ة"

9كا- بهاتفردوقدحديدفوجحسالصحةعنبعيدةالحكايةالرمدهنصه.سا5

كابفيعديبنأحمدألووقالمتهم،وهرالسرخسييحىلناللهجد
:"الكامل@

نمقدي@أ،جرجادقصاءوليالسرحسي،حمدألو@سى،سيحيىبناللهعد

روايتهليمتهمآوكادعليها،يتاسعوهلمباحا@يتوحتتفلث،بحدطرمتانتصاء

قومص
وعيره..،.حجرسعليمثل.يلحقهملمأته

5/4لكامل!ا"نطر:وا 39-4 .1/36لقياالجيمروالا4،0



-

@للف@اثد@لعلل@لجامعفي

أحمد
بن

محمد
هوالحاكم:فيهقالالذيمسلمتلميذالرقيالحسنبن

بنمحمدالحسنأبرعهحكىفيماالصحاحصاحب
الفقيهالنصراباذيأحمد

حامدأبواستقبلنيقال:
أيهافقلتمنزلي،إلىمترجهوأناالئرقي،بن

هوبلى،فقال:الإسناد؟جهةمنأيصحالذكرصفيتقولماالثيخ:

صحبح،حديت
لايقولون:أصحابكمثايخإنفقلت:

يصح،
بقولمننال:

بنبكرأبوأمافقال:الحافظ،عليوأبوإسحاق،بنبكرأبوقلت.هذا؟

لافلقيطعليأبووأماثيئا،حديثهفيأقوللاأنيمنيسبقفقدإسحاق

صحيحوالحديثفحانك،أنتوأماالحدبث،مايدري
@

الثاني:اعتراضهموأما

صححهالحنفي،عليئبنطلقفحديث
منجمع

منفم:النقاد،الحفاظ
حبانطوابنوالطحاوي،المديني،بنوعليالفلاسعليبنعمرو

حزموابنوالطبراني،

9الفلاس:فال
المديني:ابنوفالبسرظحديطمنأثبتعندناهو

بسرةإحديثمنأحسنكدنافو"

يأني:فيماالحدبثهذاطرقوي@ان
وابنأحمد،وئقهفيه،تكلمهذاوقيستيس،ابنهطلقعنرواهفقد

الحافظ:عنهوقالئقاتهفيحبانابنوذكرهوالعجلي،محين،

@صدوق"

(3)

6)

(7)

2/6المير"الدر" 3@

حفصأئوكيز،بنبحرلنعليئبنعنروالناقدالحافظفو

2لاشةتوفيوعف،حمعالفلاس،الصيرفي انطر:.@4

11/4البلاطأعلاموالمير 7 0

4و 1الجنانطو@مرتة7،2 6 / 21.

1/3الحيرالايلخيصانظر: 46-3 4 8المحلىاو")561(،7 / 1

3الحير!@التلخبص 4 7 / الحيرأدالنلجص(5).(165)1

ه(،)م@اول+التعدبلاوالالجرح)155(،ثاولهألي@صزالات

3حبافهابننقاتو@1(،532) 1 3 6/041الكسالهو@هذب5،/

(5580)لنقريصاا"

البصريالاهلي

1/4لالدسا 5،4

3 4 7 / 1(165).

العجليوانفات
"

(5499).



اكحادخبرضةممكلللهتع:ملل

=

طرق:أربعمنرويوقد

ارواه
بنوالنسائيوالترمذيواودثاوأبوسيبةأبيبن

لطحاوارودلجاا
لبيهقيوارقطيلداواوي

(8)

بنملازمطريقمن

اللهعبدعنعمرو،
عنأبيه،عنعليئ،بنطلقبنقي@عنبدر،بن

."منه؟بضعة@و:منه؟،مضغةالاهودوهلقال:@التيئ

ملازمجداليمامي،السحيميالحنفيعميرةابنهوبدر:بناللهوعبد

والعجليوأبو@رعةمعينابنونقهلأمهوييل:لأبيه،عمروابن

وفكر2ه
فيحبانابن

حجر:ابنوقالالثقات
الأشرات:أحدكان"

اللهعندابنهوعمرو.بن
اليمامي،السحيميالحنفيبدربن

فيحبانابنوفكرهوالشاثيزرعةوأبوميننوابنأحمدوئقه
ثقاته

حاتم:أبووفال
حجر:ابنالحافظوقال"صدوقبهبأسلا"

@صدوقإ

منوانطلاقا
منصححهمنصححهالقوي،الطربقهذا

دالبهالأنمة،

منرواهأنبغديقؤلإذالئزمذفي،الامامكلامنبر
ىور@اوقذالطريق:هدا

في(2).(1755)مصفهفي
.(182)سه

.(85)حاسهفي

في
1/1المجتبىا" 0 الطبمتين.كلتا(160)لهدالكرىا،وفي1

في
لكىلا

.(21)ه

7الآنار!معاليالشرحلي 5 / و1
7 6

ومي
.(442)(440)العلبةط.

في
الرسالةط.(544)و(543)والحلسيةاط.ووا/شه

لحي
1/1الكبرىصننه 34.

4/9الك@الأتهذيب@انظر. 2(3163).

4/9الكما@هل@هذيبانظر. 2(3163)(11)7/46.

.(3223)تقريبه@ا

6)،ك@782الكمايهدتهديبانظر. 92).

8/4تحدبل!وابرخ 9 .(7035)ببهلنض@ا(16).(1لمالا7



ت

@للفعائد@لعللفي@لجامع

بنأيوبالحديثهذا
عتة

(1)

أيه.عنطلق،بننيسعنجابر،بنومحمد

محفدفيالحديطأهلبغصتكلموفد
وحديثعتة،بنوايوبجابربن

اللهعبدعنعفرو،بنملازم
لأوأحسنأصحبدربن

والطحاويوأحمدالطبالسيأخرجه:فقدأيوبطريقأما

بىأيوبعنطرقمنواليهقي
عتة،

أبيه.عنطلق،بنقي@عن

يقيملاأنهإلائقة،قال:إروايةوفيضعيفط،"أحمد:قالوأيو@.
معينن:النوقالكثيرإ،أبيلنيخيىحديث

لي@"ومرة:@،بالقويليس"

ومرة:"،الاضعيفومرة:لثيء@،
باسلا9قال:ومرةط،بثيحديئهليس@

وقال."الصدقأهلمنوفوالحفظ،سيئوكانضعيف"الفلاس:وقالبط،

والجوزجانيالمدينيابر
(7)

ومسلم:عماروابن
العجلي:وقالضعي@ه.9

"لينعندهمفورقي:اابئوقال."بالقويولي@حديث@يكتب9

(2)

(3)

(5)

(6)

7)

امما.60)سنةتومياليمامفقاضياليمامي،عتبةبنأيوبيخى،أئوفو

5/6@نس@الا،انظر. 2،1
.(6الاالتقريب@و)016(،ا/.+الكماال@كديبو

"

(85)عفالكمير!الجمع

لي
ليوالطرالي1(،960)مسنده

فيالحلىميطريقهومن2(،528)الكسير"@
ط77الاعارإ.@

م.صابنط.(26)والرعي

لي
2مسحه 2 /4.

7المحاني!@انمرحلي 5 / 1
7و 6

حديتثيجاء(439)وى38)العلميةطوفي
عتة،عنأيوب،ححنالمأ.3له

خطاوهو
ين.

1وللاالحلميةط.(204)والاناراالىسغرفةلي ط.(11
الوعي.

لدوالبغداثي،نئمالحوزحانيالعلاءسعليئأحصدسا*عندأبوالفقيه،المحدت

مأ،235)شة
3لهسنةوتودي مه2

1/2لبلاط،ااعححسيرسظر.اا 4،8
2/2لتهدي@هاوشهديبما اتودمنذر7؟1

3الذ@ا 1 2 /2.

13-1/032الكمالاطذبا@ظر.إ 2(061).

الطبرانيةأخرجهطريق@هاكالحث،علىئستلوكولاالفاتلفتتمأنأجلوص
حمادطريقمن(8252)الالكبر،ير

حمدبن

عنعتبة،بنايوبعنالحنفي،

بمنكر؟حديطوموفيوضا"،نرجهم@دمنمرفوعا:ابيهعنطلق،سقيى

حماد
لامناوححفهالحنفي،محسدبن

يصح،
في=العقيليفلكعلىنصقكما



اححادخبرضةمحكلرلهتع:محلل

لاالحفظجهةمنفيهتكلموائهمايجدالأئمةهؤلاءأقواليتأملومن

بالمتابعاتاعتضدإذافيماللارتقاءقابلفحديثهوعليهالعدالة،جهةمن

الطرق.هذتفصيلمنيعلمكماقي@،عنروايتهفيمتابعوفووالثواهد،

محمدطريقوأما
وأحمدالرزاقعبدةأخرجهفقدجابربن

بنوا
بنواجهما

لحاوارقطنيلداوانيلطبراوارودلجاا
زمي

(7)

ئحتدعنطرقمن
به.أيصعنطلق،بنقي@عنجابر،بن

ضعيف،الضرير،الحنفيالسحيميسيارابنفوجابر:بنومحمد

منواحديخرضعفه
الألمة

عدياب@وأخرجه:
(9)

ايوبعنجعفربنالحمبدعبدطريقمن

به.أبيه،عنطلق،بنقي@عنالحجلي،محمدابن

3الكير!لالصعفاء 1 3 / ليالهاليعدابننلكعلىلصقركدا3(،لله1
تعليقة1

(2رللاالوعيط77@الاكر!ليالحارمي-وهلوقدلمه،-87ة"العللعلى

الحديث.فصحححزم-اب@ط.

2مدفي(2)(426)صنمهفي 3 /4.

ير
(02)الالمتقىافي(4)(483)سننه

في
@ر@4328(8233)الكير@

لحي
1سنه 4 7 / 1

و
1 4 الرسالة.ط(541)و(540)والحليةط.8

ضحمدلكر،أبوالإمام
سموصبر

صالهمدالي،الحوميمرسى،بنعثماد

النم@خ
وتوليمأ،4،لهسنةولدالسبه،ليالمبتدئعحالةر@والمنسوخ!

12/1اللاطأعلامسحيرانطر: 6 ر7
1 4/2ولالحمرا6،9 والهايةاولالداية5،4

2 93 / 12.

77الاعتارفيأحرجهوالحديث حزم.ابنط.(25)والوعيط.0

6/2الكمال،لتهليصالظر. 5 5لا9 69).

1"لالكملفي 2 /2.

لنجحفرلنالحميدعد
بالقدو،رميصدوقالأنصاري.رافعلنالحكملنا"عد

اسأ.53)شةتوفي

الكامل1ةانظر
4/3"الكمالودقهدب3،/7" التقرباو")7963(،3ما-47

(3756).



=
@ئد@للف@@لعلل@لجامعفي

بنوأيوبجعفر،بنالحميدوعد
فيهقكلمكلاهمامحفد،

(

احبزإلىانحديثارتقىبعضها،إلىالطرقهذهضممناو)فا

قائمة.حجةانفرادهاعثدالأولىالطريقأنعلى

رواهحدياعنزرعةوأباأبيالسألتحاتم:أبيالنقال

فيهلك@عاللهرشؤلسألأنةأبيم@عنطلق،بنقي@عنجابر،

تقومممنلي@طلقبنقيىوقالا:يثبتا@فلنملا@.9قال:4،ؤضو
!5ووهنا

لاحتجاج،

محمدبن

الذكرمق

الحجةبه

ئمةا،كلامإلىالإشارةتقدمتوقدالله-رحمهمامنهما-اجتهادوهذا

في

الإشبيليالحقعبدالحافظأن
(3)

فيانحدبثهذاأصرد
أحكامه"

الوسطى"
(4)

عةساكتأ
القطانابنالحافظفتعقبهعدهصحتهيقتضيوهو

حسنيخه:يقالأنفينبغييخصمختلفوالحديث"قاثلا:
"

قوله:الفقبةالكسائيسعيدبنإسماعيلطريقمنالحازميوأخرج
عندفلكفيالمذهب"

عنثبتقديقولون:فلكمنالوضوءيرىمن

بحديثذلكيردولاشتى،وجوهمنالذكرصمنالوضوءقياللهرسول

مقالذلكفيلكانثبتةروايتهماكانتولوعتبفبنوأيوبعمربنملازم

ومعرواينهما،بخلافروىمنلكرة
أبلغ.ذلثفيالاحتياطذلك

صحيح:بإسنادبئالنبيئعنويروى
ذكرهالرجليص@قأننهىئها

(6)

"انو.
@(2).1/61الرايقنمب

.(111)انحليفعلل

الأندليالأرثياللهعبدبنالرحم@عبدبرالحقعدشحثدأبوالبارعالإمامفو
الوسطىاالالأحكاممنهاالتصال@عاحبالخرا@،)ابنبالصعرو@الإضيلي
5لاشةولدانحدينه،شو@المعتل هأ،1

أ.@82)وفل:هأ،581)شةوتوفي

1/2واللغاشهالأسصاء@هذيبانظر. 9 2-2 ا-ما/21البلامهأعلا3وسير9،3

1 .032-31ك@9الجنا@هاةرلص9،9

1انطر. 3 9 /1.
.1/62الرايتالنصبا@طر:(5)

4/4والإيها@االوهملهيان 41(1587).



اكحادخبرمعوصرل@تع:ملل

=

الإبهامبمنزلةفلثكانولوالجسد،ساثريثبهلاالذكرأنيرونأفلابيمينه،

ثبهفكيصبأيماننانمسهأنعلينابأسلالكانمناهووماوالأذن،والأنف

سيلهلكانسواءشرعأفل@كانفلوذلد،وغيرالإبهاممنوصفوابماالذكر

فلكولعلمعرفتها،عناغابتقدعلةهاهناولكنسمينا،ماسبيلالصىفي

منفيصبرالدكرم@الناسيتركلكيعقوبةيكونأق
"الاحتياطفلك

بحد.فيما@سيأتيوطلقبسرةبينالتوفيقوجهأما

منمرويفالحديثمنقوض،ادعاءاحادخبرأتةفادعاءالئالثة:وأما

هم:الضحابقيمنئمايةحديخث

الجارودوابنأحمدأخرحهعمرو:بناللهعبدا-

بنعمروطريقمشلحازميوالبيهقيوارقطنيلداواويوالطحا

جده.عنأبيمماعنسعيب،

اللهعبدوحديثقال:إأئهالئخاريصالئزمذقينقل
مىفيعفروبن

صحبحعنديفوالذكر،
@

بنزيد-2
وأحمدشيبةأبيابنرواهالجهني:خالد

لطحاوا
عديبنوانيلطبراوارلزاواوي

7الاتجر:ا( حرم.النط.ا(ا)توالوعي@8

2مسلىفي(2 2 3 (19)المنتقىإفيأ(3).2/

المحانيلشرحفي(4
"7 5 / (435)الحليةطوفي1

ه(
لي

1لن،ل@ 4 6 / الرمالة.ط(534)والعليةط.1

6)
1/1الكسرى"لالسنبر 32-1 33

@(202)لهوالانار"،الن@مغرفةولحي

الوعي.ط.(1089)والحلمية
@الاعارافي(7

0

7 حزمالن.@@و@42الوعيط.2

.(7341)ممضفي(9).(3")161الكبير،:دالحلل(8

10)
@ي

1@سده 9 4 /5.

73المحاني@ضرحفي(11 / .@423@العلية.@وفي1

15)الالكبير،في(13).(3762)مشدهفي(12 2 2@.

3الالكاملافي(41 1 8 / 7/2و1 7



=

@الفعالد@لعللفي@لجامع

اللهعبد-3
إسناده:وفيالذارئظنيئعندالخطاب:بنعمربن

اللهعبد
ضعيفالحمري،عمربن

لطحااأيضأ:وأخرجه
البزواوي

عديبنوانيلطبراوار

وهاشمضعيفالله،عبدبنصدقةوالبزار:الطحاويإسنادوفي

سليمانبنالعلاءإشاثصما:ففيعديوابنالطبرانيأماأيضأزيدابن

جدأضعيفالرقي،

الحاكموأخرجه:
(10)

وكذبهمتروك،أبان،بنالعزيزعبدإسناده.وفي

وغيرهمجنابن

عديابنوأخرجه:
(12)

حاله،بيانتقدموقدعتبة،بنأيوبوفيه:

اللهوعبد
يخطئصدوقجحفرأبيبن

يكونلاحتىفرجه،إلىبيل!لحدكمأفضى@ذا"بلفظ:فربرة.أبو-4

للضلا".وضو@فليتوضاسنز،ولاحجاثبية

لثااأخرجه:
اللهوعسدوأحمدفعيئ

لبزارواأحمدبن

(2)

(3)

(6)

8)

(9)

1 2

(15

1 6

(17

1سننهفي 4 6 / الرمالةط.(531)والحلمية@1
.(3489)لتقريباا@

1/7الاثار!معانيدشرخفي 4
(428)و(427)العلميةط.وفي

فيكعا
في(5)مأ(.5)الأستلى@ك@"

.(13118)الكيرا@

في
6/3"مللكاا@ 8 .(2913)لتقريبها@نطر:ا(7).5

4/2الاعتدالهميران1انظر 8 9(9183).

)2375(،3/101لهعتلالاادميراننظر:ا
1/2الروائداودمحمع 4 5.

1/3الالمتدرد!في .(8304)@النفربباالطر.(11).81

5/3الالكاصلافي .(3257)الالتقريبها@ظر:(13).62

لي
"

يديزطريقصبتحقيقي(58)م@دهوفيالولاء2/34وير@1/91الألأ

لي
333مسده / وحده.يزيدطريقمن2

333أيهصدعلىالاتهففي / وحدهيزيدطريقمن2

فيكما
وحده.يزيدطريقمن(28يلاالأستلى،كنف"



اخحادخبرمم@رضةةلالهتعمحلل

-

لطحاوا
بنواوي

رقطنيلداوانيلطبراواحبانبنوالسكنا

لراعبدبنوالبيهقيواكملحاوا
(8)

لحاوالبغويوا
زمي

(10)

طريقمن

الملك،عبدبنيزيد
بعضفييزيدوقرنبه،هريرة،أبيعنالمقبري،سعيدعن

نعيم.أبيبنبنافعالروايات

النوفليالملكعبدبنيزيدتابعقوي،حديثوفو
(11)

نافعروايةعلى

فياحتجاجنا@حبان:ابنقالنعيم،أبيابن
نعيمأبيبنبافعالخبرهذا

منتبرأناالملكعبدبنيزيدلأنالنوفلي،الملكعبدبنيزيد@ون

عهدته!

الملكعدبنليزيدإلايعرتلاانحديثهذاكان"البر:عبدابنقال

القاسمبنالزحمنعبدرواةحتىضعفه،علىمجتمعوفوهذا،النوفلي

(1)
7الانار@1/محاني@نرحلي لمأ29)الحلمية@وفي4

وحده.يزيدطريقمى

6المهرقهالإتحاففيكما(2) 5 8 / 1 البر@ىعبدالنساقهطريقهومنأ(،ممه25)4

6/2التمهيماا 5 4
لافع.مقرولأيربدطريقس

بفع.مؤونايزيدطريقمن(11الهصحيحهلحي(3)
فى(

دي
وليالحلعية.@)،،81(والحليت.@(1871)الأوسط،1

(10لالهالصغير،@

نجافعمقرونأيزيدطهقش
4سهفي(5) 6 / وحح@.دينطريقسالرسالةط.(532)والعلميةا@1

1مست@وكهفي(6) 3 8 / 1
ابنوتصرثسقط،المطوعإسادرديوحدصنافعطريقص

فيحجر
ليزيد.مقرونألافعيكونأنبقتضيالمهرةأإتحات@

1/1الكبرىادالنفي(7) 33
المليةط.ول(7)لهوالاتار"،الندصغرفةودي

وحدصيزيدطريقمنالوعيط.ا("14)ر

فيلمأ
2التيدا" 5 5 / بافع.مقرونأيزيدطريقمن6

دضحفي(9)
وحدهبريدطريقش(166)القا

في(10)
7رأالاعظ" 1 وحده.يزيدطريقصحزماب@ط.(23)والوعيط.0

مأ،71)شةولدالدمشقي؟الأ@ويالقريرالمجرةلنالملكنجدلنيزيدخالدأبو(11)

وتومي
مأ.ا"5)شة

8/1الكما@هدتهديباسظر: 3 9(07 5/01النلاطأعلامودصير2(،6 و5
1 5،2

.(7751)يترساو@ا

(1118)عفبصحبحهفي(12)



=

@لفعالد@لعللفي@لجامع

إنصالح-إسنادوهوالقارئنعيمأبيبننافععنمالك-صاحب-

ووثقه،حديئهفيالقاسمبنالرحمئعبدعلىمعينابنآئنىوقد@اللهشاء

يختلفرنأعلمهمولالحديئم@مالكعىنقلهفيآيضاعلبهثنيالنسائيوكان

عة،الحديطهذابروولمثقته،في
الملكعدبنويزيدنعيمأبيبننافععن

الفرخبنأصبغإلا
"

5-
يصتونئئمفروجهميمسونللذينالريلمرفوعا:عائثةالمؤشينام

ارواه."يتوض@ؤسنولا
لدارقطنيواحبانبن

اللهعبدبنالرحمنعبدفيهوالإسناد
قالالعمري،حفصبنعمربن

استنكرماعدادفيهذاحديث@حبانابنوذكرضحيفمه،الدارقطني:إعنه

عليه.

فليتوضما@.ذكرهصدمنولفظه:فوعأ:صحبيبةأمالمؤمنبنأم-6

يعلىوأبووالترمذيماجهوابنشيبةأبيابنأخرجه

البرعبدوابنوالبيهقيوالطبرانيوالطحاوي
(12)

عنطرقمن

به.حبيبة،أمعنشفيانأبيبنعنبسةعنمكحول،

(2)

(5)

1 2

(13

العة،القراءأحدالليني،شحوببنجعونةمولىزويم،ألوئجنم،ابيبننمعفو

اهأ.6لاشةترفيباس،بهلي@الاتي.وتالمفي،اب@وتقه

صظرا
0

كللكاا1
8/3ه 0 3و9 4/2"لاعتلالاودميزان1،0 4 أعحمودميرلمأ،997)2

7/33النلاما 6
.338و

6/2لالقمهيدا 5 5.(3)
ير

2/5لمجروحيناا" 5.

في
م@ته

1 4 6 /1-1 4 @وانظر:الرسالة.ط.(535)والعلميةط7

الزواند!محسع

مك@.1)شهفيللا(.(1735)@نمهفي

1البهير،؟لالحللمي 5 9(30).(8)
@ي

.(7440)من@

في
ال@

1/7المحانيأرح 5

.@432@الحلية@وفي

في
1/1البهرىشهفي@1ا@(450)/23الكبيرا" 3

2@التي@هفي 5 3 /6.

بنصخرواسمهالمدني،عامرألوويقال.عنمان،أبووبقال.الوليد،ألوفر

رؤلة.لةةأميةبنحرب



اخحادخبرمملرضةلالحتع:محلل
-

الئرمذفيونقل
(1)

عنبسق@.منيسمعلمالمكحولقال:أثةالبخارفيعن

محفوظأ.وعدهائحديطاستحسنزرعةأباأنأيضاونقل

9ةقالحاتم،أبيابنلكن

مسفيحبيبةأمحديثعنزرعةأبوسئل

شيئا@سميانأبيبنعنبسةمنيسمعلممكحولفقال:الفرج،

فيمامعبقابنوكذاويصححهالحديخثهذايثبتأحمدالإماموكافى

البرعبدابننقله

بنجابر-7
فكرهكم@حدمت@ذا9ولفظه:مرفوعا،الأنصارياللهعند

."4@لوضوفعليه

فأخرجها:الموصولةالزوايةأماومرسلأ،موصولأطريقين:منروي

بنوافعيئلثاا
لطحاواجهما

لمزيوالبيهقيواوي
(9)

وفي

مجهولالرحمن!عبدبنلاعقبةطرقهم:

لطحاويواالثافعيفأخرجها:المرسلةلزوايةاوأما

والبيهقي
(13)

عن
مرفوعأ.بهثوبان،بنالرحمنعبدبنمحمد

2دانقاش@5/الظر. 5الكماال@5/ولتهذيب6،8 0 5رو2 1 5ه@القىلب@وه@،2 2

(30)عق@061لهالبهيرا،@الحللوفيلكثأعق@لالحا@،ير

.(81)الحدينطعللفىأولحره(7يطا"المراسلإ

6/2دالتمهيداالظر. 1/1المغي!و@5،2 حجرابنودفكت2؟3
11/4 2 و:5912

2لاقمهيد" 5 3 /6.

لي
1/1الأما@ 4الوفاء2/ط.وفي9 وفي4

بتحقيقي.(59)لهده،الم@"

(480)سهفي

المحاني@ث@حلحي
"1/7 4

ولي
كأ30)الحليةط.

1الكرىشهفي 3 4 /1.

في
4لااماالكماله،/@ني@@ 56)

.(4ى3)ققربلالظر.ا(

2دالأفي(
1 9 / 4الوفاء2/34-ط.وفي1 بتحقيقيه(لهلهدالسسنده،وفي4

)
رفي75/1@المعانيالسرح@ي

.(431)العلميةع@.

لي(
1/1الكبرىشه 34.



=

يللفعائدالعلل@لجامعفي

منواحدغيرسمعث"ةعقبهالثافعيقال
الحفاظ

فيهيذكرولايرويه

جا

ثوبان@ابنعنمعمربنالرحمنعبدبنعقبة"الئخاري:

بعضهم:وقالالذكر.صفيطالتبيئعنمرسلأنبأبيابنعنةروى

يصحإولاجابر@هعن

لصذاتائلأ:فأجابهالموصولةالزوايةعنأباهحاتمأبيابنوسأل

ونيذكرلامرسلا،ب@الثبيئعنثوبان،ابنعنيروونهالناسخطأ،

برأاجا

الطحاويأعلههذاوبنحو

فرجهصالمنحديثه:ولفظمرفوعأ:لأنصارياأيوبأبو-8

اللهعبدبنإسحاقإسنادهماوفيوالطبرانيماجهابن
بن

متروكوهوفروفابي
(7)

قذالحكمهذافإنالأمريكنماوأيا
منثمايخةعنمرفوعأروي

يكؤنفبمجموعهاللاعتضاد،قابلوبعضهاصحيحفطرقهمبعضالضحابقي

البلوى.بهتعمفيماعندهمبهيعملوالمثهورمشهورأ،أحوالهأقلفيالحديث

أما
نقلتهوقدبالرجال،حكمهيختصمئاالحديثكرنوفوالرابع،

لامردود،فقولامرأف
أنيذقائلهعلىمردوديصح

النقضيرىمنجمهور

بنعقبة(1)
ةوقيلمعمر،أبيبنالرحسعند

2الكير"دالتاريخةانظر 2 8 / 6(2903)

.(4643)تقريبهاوه

6/2الكيراالاردح(2) 2 8@2903@

تنقيحوانظر:إ.1/74@المعانيدمرحفيلا(
5 7 /1.

.(482)سننهفي(5)

ل@63(التفرسه@انظر:(7)

مجهولةالحجازيمح@رابن
1الكمالهتهديبو"، 9 7 / لا،6،لا5

(3)"

.(23)انحلبشاعلل

الرايقاودنب)302(،عقبالتحقيقأ

في(6)
.(3928)الكير"@



اكحادخبرضةمعكللالهتع:ملل

رواةقدالحديختإنئموالمرأة،الرجلبينالحكمفييسويالفرحمىمن

عدد
كماالضحابةرجالمن

تقدم.

النساءأخبارقبول@2الضحابةثيدنوكان
بالرجالتتعلقأحكامفي

به:ولسخالختانينالتقاءفير@تهاعالةالمؤمنينأمخبرفقبلوا
من@لما؟9

فىيتلىما@ز@ون"بقوله:جم@رشولهنساءتعالىاللهخاطبوقد@لماع@

ضمنوفيبالبيان،لهتأمروهذا4(،3الأحزا@.@ثلتم@عيتمنيويحت

بالرجالتختصقدأحكامفلك

وطلق،بسرةحديثيصحةهووحاصلهالطويل،النقاشهذاوبعد

فيهما؟نعملفكيف

إلاينتقضلاعليهالمجتمعالوضوءأنوالأصلالبر:اعبدابنقال

بقولالقائلعلىعيبفلاللتأويل،محتملةغيرئابتة،سنةأوجماعب@

مافيهلهمالصحابةعنإيجابهلأنالكوفيين.
"ذكرهتقدم

أنعلىالحمهورأولها.أقوالالعلملأهلالحديثينهذيرتوجيهوفي

وابنوالطبراليحبانابنقالوبهطلقلحديثناسخبسرةحديث

لبيهقياوحزم
(8)

لحاوا
هموغيرزمي

1/1وصسلمك@99،أحمدأخرجه: 8 )712(،ثاودوابو8(،لا(343)5

المحانيشرحفيوالطحاوي
"1/5 حانوابن)103(،الحلسية@وفي4

1واليهتي6(،)ملاا 6 7 / 1
أبيعننهاب،ابنعنالحارت،بنعنروطريقمى

به.الخدري،شدأبيعنالرحمن،عدبنلمة@

2اتميد""(3)كا.ا/"الأحي@يلكلرضةانظرة 5 9 /6.

سجلصييوهو@اثهرمرلعلىقدمتتال:الصحابقطقلما.احدهو

كلاودالاعتبار!:كلا/6سعدلابنالالطبقاشاةانظرمعه.ميهيعملودوالمسلمون

حرم.ابنط.(25)والوعيط

لييلا(.(1122)عفصحيحهانظرة
لمأ252)عقبالبهيرا1

2المحلىفي 2 8 1الكبرى!النفي@8@.1/ 3 5 /1.

7ةلاعتراداانظر. حرم.الن@(23وعقبالرعي@4

.69ثلأ-/11يةالزانص@@نظر.ا



-

@ئد@للف@@لعللفي@لجامع

ىورومنبسرةبينماالإسلام،متقدمعليبنطلقأنهؤلاءومشند

الإسلام.متأخروالنقضحديث

ةلسببييننظرفيهالآخرينعندإليهذهبواالذيأنإلا

الجمعتعذرإذاإلاالنسخإلىيعدللااتهالعلمأهلعندتقررالأول:
للعملاولىبينهماالجمعولأنأحدهما.إبطاليعنيالنسخلأنةالدليلخبين

ممكنأ.فلككانإذابالاخصأوبهما،

أنلاحنمالالنسخ.علىيدللاالراويإسلامنقدممجردإن@لثاني:

الصحالة.منغيرهعنرواهقدالمتأخرالراوييكون

فقالوا:ذلك،كيرأوبشهوةاللمىيكونأنبينالتفريقالئاني:القول

نقلسهوة،بغيرأنهعلىطلقوحديطبشهوفأتهعلىبسرةحدبثيحمل
منالبغدايينأصحابهوبحضإسحاقبنإسماعيلعنالبرعدابنفلد

فياعتبرواتهمف@والأبهريالفرج،وأبيالمنتاب،وابنبكير،كابنالمالكية
مسه

اللذةوجود

ويروىقصد،بغيرأوقصدعنوقعيكونأنينالفرقالثالث:القول

ذلك
يقعأنلاعمدأاللممىوقعإنبالنقضفالأثهزيدبنجابرعن

فلث.فيالتفصيلورودلعدمضعيفوهوسوأ

إحدىفيأحمدالإمامعننقلمطلقا،الوضوءاستحبابالرابع:الفول

أحمدسألت9قال:إذالنسوي،سعيدبنعلينقلهالروايات،
عنحنبلبن

فلكونقلأوجبم@اولااستحبهةفقالالذكر،صمنالوضوء
الإمامعن

الذكرصمنالوضوءأرى"قال:مالك،عنوهبابننقلهأيضامالك

"أوجبهولااستحبابأ

وعدمحائل،بغيركانإذاالنقضعلىالحديثانيحملةالخامىالقول

1/2الاستكلىا"ا@ظر:(1) 92-2 93.

(33)عقبحريمقاالنلصحيح(3)
@تحفيقي.

السابقالمصدرالهأ

1/2الأوطارهليلانظر:(2) 5



اخحادخبرمعلرضةلالهتع:ملل
=

والحجةعنهالكلوفانينقلههريرةأبيعنيروىبحائل،كانإذاالنقض

يخت:قولههوالحائل،باشتراطالحديثطرقبعضفيالتصريحالفوللهذا

سنز"ثرنهليرذكرهإلىبيدهالهنى@نضى

منمنهمالسادس.القول
وهوظاهره،ثونالكفلاطنعلىحمله

ذكرمه،إلىبيلهثنضىالمنع@:قولهو@ليلهموالأ@زاعي،فعي،اثمن@ب

حجر:ابنالحافظقال
"

يكونإتماالنقضأدفيالحديثبهذاأصحابنااحتج

يدلالئرطمفهوملأنالإفضاء؟لفظيعطيهلماالكف،بباطنالذكرإذاص

قالالمنطوقإلعمومتخصيصأفيكونينقضلاالإفضاءعينأنعلى

مبايعا،بيدهأفضىتقول:كماببطنها،هوإنماباليدالإفضاء9يخت@ه:الثافعي

فارس:ابنوقالراكعأ"ركبتيهإلىأوساجدأ،الأرضإلىبيدهوأفضى

الإماموقالسجودمهفيراحتهبباطنمسهاإذاالأرضإلىبيدهأفضى@

النووي:
إلاس@ةهو@فالباطنبالباطن،إلاووكونلاالتذذأن@حناه@

الإفضاءأندعوىفينازعلكن9الحافظ:قالالقول،هذايقبللمبعضهمأن

فيسيدهابنقالواحد،غيرالكفببطنإلايكونلا
"

أفضى:"المحكم

أوالكفبظاهريكونأنمنأعموالوصولإليه،وصلفلان:إلىفلان

حزم:ابنوقالباطنها"
يكرنكمااليدبظاهريكونباليدالإفضاء1

منولاقرآن،منلاعليهلا@لي@"وقال:بباطنها@
لاوإجمع،منولاسنة،

33الك@ار"المسائلفيدالانتصارانظر.(1) 7 /1.

وفيدتحقيقي(58)سدهفيالثافحيأخرجه(2)
1له"،الأم1 9 / 1

ودي
الوداء@

1/7الانار"محاليلنمرحصوالطحاوي2/33،3وأحمد2/4،3 ط.وفي4

الحلبت.@(1871)الالأومطاديوالطبراني1(،181)حارواسلأ،29)العلمية

1/1والدارقطني)401(،لهدالصحير"،رليالعلميةط.ما(50)و 4 العلعية@7

1/1واليهقيالرسالة،ط.(532)و .(661)والبغوي3،3

3-3هاا/الحيرادالتلجص(3) 4 .(16للا9

2/4الأم!"(4) )فصهمادةاللغقهدمجمل(5)الوداء.ط.4

@المجموع(6)
3 1 /2.

3الحيرالاتلحيص(7) 4 9 /1-3 5 1(166).



=

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

صحيغإرأيمنولاقباس،منولاصاحب،قولمن

عمله:@ور@ويهلفتوىالاحادخبرمعارضة-6

الحدبطإعلالفياعتبارهاعلىالحديتنقادكبارجرىطربقوهي

هيتكونفدأوالعلة،وجودعلىالضوءتلقيكعلامة
العلة

للظنعاضدأتكونأنيمكنالاحاد،بخبرللحملشروطأالحنفيةوضع

الواحدخريوجبهاتذي

ووافقهمروايتهبخلاتالزاوييعمللاأنالئروط:تلدبينومن

قوليأحدوهووالقاضي،حنبففأبووقالالمالكيةبعضهذاعلى
لأنةالحديثيسقطأصلأالحديثرذأوروىمابخلافأشىإنمالك:

قديكونأنواحتمالنجه،تهمةفلك
سمع

ةذلكغيربهيظنلاإذناسخه

عنصرفهأونسخه،صحيحةطريقمنتبقنوقذإلابخلافهعملمالأئة

هذاكانسواءتخصيصه،أوبتأويلهظاهره
أومجين،اللهرسؤلحالمعاينةمن

صريحجلينميىسماع
مضمونمماخلاتعلىالصحابةإجماععلمأومة،

علمهجثمنالمتاخربمقتضىالقولعليههذافأوحب

مذهعلىالمرويالخبرأنفرأىالحنفية،منالجصاصبكرأبووفصل

حالتين:منبخلولاالصورة

(2)

3)

2المحلىا1 2 7 / وا/1.822

2/7الحديفعلحمتح@رانظرإ 54.

4صولاا،د@يرادالطر: 3 1
تح

6والر،عدضحمدركيدة 3 9 / تح.2
@

الحدي.الملكعئد

اأصولو@3/6،1للزثويلأسرار"اكتنطر.ا
و@ميران@/2لسرخسيا

4الأصوله. 4 4
6والرعبدركيمحمد@تح 5 5 / 2-6 5 7

تح.
الملكعدد.

.3/71لتحرير"اودميرلسحدى،ا

@.3/1@المحيطالحر@اانطر.
8العربيلابنالمحصولهانظر@(6) 90.

4:"الأصرلدميزادالطرة 4 5

6والبرنجدزكيضحتددتح: / ملا2
تح

د.

المقهوالأصرلالسحدي،الملكنجد
.36الجديد!.نشحهفيالإسلامي



اكحادخبرمحكلضةلالهتع:علل

بتأويليؤخذلافلكفعندللتأويل،محتملأالخبريكؤنأنالأولى:

قيامعندإلابمنطوفم@معمرلأظاهرهعلىالخبرويبقىلمحونه،فمنالضحابيئ

الزاوي.يؤولهماإلىصرفهوجوبعلىدلالة

اثحديثلفظيكونأنيمكنولاتأويلأ،الخبريحتمللاأن@لثانية:

بهوالعملقبولهفييتوقفاتذيفهذاالصحابيئ،منتعيرا

منيلزملاإذخلافه،علىوالأصوليينالفقهاءوجمهور
مخالفة

ناسخعلىاظلعقديكونأنيرويه،ائذيللحديثالضحابيئ
لهبداأوله،

قائم،وهوالخبر،فياللفظظاهرهوللحكمالمقتضيإنثثمتأويلهوحه

احتماللأنةونلكمحارضأ.يكؤنأنيصلحلاالزاويفعلمنعارضهوما

معدليلا-ظنهبماتمسكه
و)حسانالضحابيوتدينقائم،كذلك-لي@انه

منيمنعهبمعالظن
فوكماعليه،فممكنوالغلطالسهوأماالخطأ،تعمد

غيرهعلىممكن

لامكانته-كانتمهماالضحابيئ-وقول

يقاوبم
لاالص،بوجهالوقوت

هذايعدو)نماالتأويل،يحتمللاالنصكانإذاسيما
نلكاجتها@اتمن

باجتها@اتبالعململزمةوغيربالنص،بالعململزمةوالأمةالضحابيئ،

لؤمنبعملالحديخثأترككيف"اللة:رحمهالئافعيئ-قالالضحابة،

لمالحاججتهعاصرته

بئالنبيئقولأن"قوله:الكرخيالحسنأبيعنالسمرقنديونقل

محتملأالحديثيكودأنيجوزفإنهمحتمل،بخلافهالراويوعملحجف

بحجة،لي@واجتهاثهباجتهاده،الاحتمالوجوهأحدإلىفيصرفهللتأويل

الحجةعنالعدوليجورفلابدليع،روايتهبعدانتساخهلهظهرأتهويحتمل

2"الأصولفيالثصولالطر@(1) 0 3 /3.

3الفقهاعااختلا@دا@سابالطر(2) 04.

1/3للباجيالثصولهإحكام"(3) 5 4/4ودالمحصوله)413(،@قرة2 0@

63الرح@وشهفهاتحو@3/1،7اقحرير!د@ييريكأ / 21.



=

بالاحتمالإغيرهاإلى

@للف@الد@لعلل@لجامعفي

لموخالفه،يث@الئبيئعنشيئأالصحابيروىإفا"ةالكلوذانيوقال
العمليسقطالحنفية:وقالنسخه...علىولاالحبر،ضحفعلىنلثيدل

العمليجبحجةجمصح@الرسولقولأنلنا:نحوهأحمدوعنبالحديث،

قديكونأناحتملالعملالراويتركفإفابها،
أنأوتأوله،أوالخبرنسي

قدذلك
فوجبيث@الرسولقولوبقييين،حتىالراويفعلدرقفنسخ

معالصحابيبأناحتجواإلبه.المصبر
يث@،للرسولمخالفتهيجوزلافضله

ذلك،يحتملأنهالجواب:نسخه.علمأنهعلىدلالخبربخلافعملفاف@

مايتركفلافوقف@فكرناماويحتمل
عرفكانلوئمحجة،لغيرحجةهو

فلماالعلم،كتمانبهيظنلالأنهالعمرثفيمرةولويرواهلذكرهنخهما

@نشهأنهعلىدليذكرلم

علةالمخالفةجعلإلىالعلمأهلبحضوذهب
الحديث@صحةتمنع

"الجزالري:طاهرفقال
الراوييكونلاأنالحديثصحةفيحترطوكمن

الذيالحديثأخرجالحدهذااستعملفاذاله،روايتهبعدبخلافهعملقد

عملمخالفةالقادحةالعللمنوخعلعلفولاةبقولهبخلافهلهالراويعمل

@ارواهلماالراوي

فيهابماالأتعلىحجةدلالته-واتضحتسندهصخإفاوالحديث-

العربي:ابننقلهفيماومالك-الئافعيقاللذاالضحابيئ
الحدي@"

(3)

(5)

4الأصرله@يزاد 4 4
تح

محمدد.

6رالبرعبدزكي / مأ2
تح.

السلكعدد

مطر(.مقدارسقطلوفيهاالسحدي

أتهأحمدالإسامعنالثمت
لاورأيا،ولاعملأ،الصحيحالحديتعلىيقدميكىلم

"كتابهليالقيمابنالعلامةبالتمصيلمداصينوقدصاح@،قولولاقيامأ،

إعلام
4-1/41الموقحين! فلك.علىالأثلةمنوا@رأعدلأولقل3

1المقمهأعولفيالتمهد" 93 /3-9 41.

1/2الطر!@نوجه 14.

1الثقهاط:اخلاففيالحديثعللأئر"انظرة 7 5.



اكحادخبرمعلىضةرلهتع:@لل

-

القيم:ابنوقالفتواطعلىمقدم
منكئيرأوترىتتبعممايطولبابوهذا"

منقوليوافقالحديثجاءإذاالناس
الحجةيفول.راويم@خالفهوقدقلده

منلقولموافقأالراويقولجاءناف@توله،فيلاروىفيما
والحديثقلده

صحوقدإلارواهمايخالفالراوييكنلمتال:بخلافم@
والانسخمععنده

بينكلامهمفيفيجمعونعدالته،فيفدحأكان
فلكرايناقدبلوهذا؟هذا

غيرهيسعناولابهاللهندينوالذيالتناقض،أقبحمنوهذاالواحد،البابفي

لموفي،اللهرشولعنصخإذاالحديختأنالباب-هذافيالقصدوهو-

يصح
بحديثم@الأخذالأمةوعلىعليناالفرضأنينسخه،آخرحديثعنه

أحدلخلاتنتركهولاخالفه،ماكلوترك
راويهلاكانمنكائأالناسمن

قتويحضرهلاأوالحديخث،الزاويينسىأنالممكنمنبذغيره،ولا

مرجوحأ،تأويلا@يهيأولأوالمسألة،تلكعلىلدلالتهيتفطنلاأوالفتيا،

فييقوم
فيغيرهيقلدأوالأمر،نضفيمعارضايكؤنولايعارضه،ماظنه

لؤومنفأقوىهولماخالفهإتماوأنهمنة،اعلمثهالاعتقاءبخلات.فتواه

الزاوييكنلنمظنه،ولابانتفائهالعلمإلىسبيلولاكله،فلكانتفا.قذر

سبئاتهتغلبحتىعدالته،سقوطرواهلمامخالفتهتوجبولممعصومأ،

فلقلةيحصللاالواحدالحديخثهذاوبخلاتحسناتص

بنىالتيوفاعدتهمذهبهواصلأحمد:إالإمامإليهذهبمارحاش@وقال

بماعندهالأخذبلله،راويهلمخالفةيرتهلمصحيذاالحديثأنعليها،

بيعفيوفتواهعباسابنروايةفيفعلكمارواه،
لاأتهبروايتهفأخذالأضع

@رأيه..وتركطلاقا،يكون

رجبابنخالفهسكئهالقيمابنأنغير
تضعيففي@اقاعدة:فقال:

الحفاظوأكئرأحمدالإمامضعفقدرأيه،يخالفماروىإفاالىاوي

هذا"بمثلكثيرةأحاديث
(4)

صلاةفضلفيعمرابنحديثالبخاريصرد

5(2)*9لمحصوله:ا"(1)

.54ك@35-لموقجنااإعلام

@3/7الموقين!@يملام(3)

7النرمنيماعللدشرحلكأ 9 6 / ممام.ط.كمه/2وعترط.2



ول=
يالف@ائد@لعللفي@لجامع

هريرةأبيعلىأنكرعمرابنبثيء،ليسعمرابنوحديث"وقال:الجنازة،

حج؟ألهذاالصبيعنسئللما@روالنبيأنعباسابنحديثأيضأوردحديئط
"قال:

ضم
الحجافعليهأثوكثمحجصبيأيمايقول:كانعباسابنبأن"

تردقادحةعلةالمحدثينعندتعدبرويهلماالراويمخالفةفانوعليه

بينهما،الجمعإمكانيةمعالاسناثينصحةفيهاولئرطالأحا@بث،بموجبها

الترجح.إلىعدلكذلثذلككانفلأا

مابخلافللراويفتوىفوجودإطلاقه.علىلي@الأمرهذاأنعلى

مابخلاتالعملأمالفتياثتفقدالوقفالناقدعلىيوجبأمريرويه
يرويه

التيالروايةتلكفيالبحثيبدأثمالأصل،هوالأمرهذاويكونالراوي،
وقدلا.أمالراويهذاعنثابتةأنهاهلعملهأولفنواهمخالفةالراويرواها

المحدثينفصنيعفتياه.أوعملهنقلفيالخللويقعالراويعنالروايةتثبت

بعدثمالراوي،عنالأمرينصحةفيوالاستقراءالسبرعلىقائمفلكفي

فقدالاختلافهذاإلىأدتالتيالأسبا@أوالترجيحفيالبحثيبدأفلك

النصوص.فهمفيخاصاجتهادلهأوفتياهفيلغيرهمقلدأالراوييكون

علةتعدلاعملهأوراويهلفتوىالآحادخبرمعارضةأنالأمروخلاصة

منهيوليستدائما،
المحدثينإنبلالمحدثين،عندالمتروكةلأمورا

ماذلدمنيستخرجون
وهذالدبهم،قامتلقرائنبحلةلي@ماويبينونعلفهو

بلرياضيفعأمورهوولامطرثة،فواعدلي@العللعلمكونمنواقعالفهم
معلولها.منالانجارصحيحيينأنخلالهامنالراوييستطيعمعطياتجملة

النكاح:فيارلينر@ط@ف@ذلك:مثال@
@ط-بالاضالقانلون@ستدل

بحديثجمهور@لفقهاء-وهم

مواليها،بغير@نننكحتأئما@مرأة@ا@لى:اللهرشولعنرص@بها،عائئة

4الكير".العلل)1(ا 1 (1لىه7

2/18الرملي!عللالنرح(2) 0@
2/8وعنر 9 1@.

ممام



اخحادخبرمملىضةلالهتع:محلل

-

من@ا،بما@صابلهافالمهربهاثخللفدمرات،ثلاثباطل!فنكاحها

."لهرلقلامنولقفال@لطانتشبروانلى

لحميديوالرزاقاوعدلسيلطياوافعبلثااأخرجه:

وأبووالدارميوأحمدراهويهبنوإسحاقمنصؤربنوسعيد

بنواوددا
لنساوالترمذيواجهما

بنوايعلىوأبوئي

ع@وابنحبانبنواوالطحاويلجارودا
ي

لحاوارقطنيلداوا
لبيهقيوانعيمبروألسهميواكم

البرعبدوابنوالخطب

1لاصنمهفي فيالهقيطريقهوصبتحقيقي؟(1140)و(13
لللا.4(المعردقا"

1ويلالملميةاط. 3 .(2262)لبويوالرعي،ا0ط(50

لي
(3).(4631)مشد

لي
(47201)مصنفه

)م@.(228)مشدهفي
لي

(52لهشه

(7).(69ولا(6)مامشدهفي
لي

4مسده 7 / و6
6 .16ره6

@ي
لا((2اللهمسه

دي
له.واللفط(2083)مسه

(11)(1879)سننهفي(
(1102)جامعه@ي

)
الرسالة.ط.ه()كث@والعلمية@(53)ثاالالبهرى"ير

)
لحي

04)وم@4(2)مده .(4837)و(75

7")دالمنتقى!في(

7الآنر!لشرحفي( 1ويلاله@ا)ملأالعلمةط.وفي3/ (1674)و(64

)
(71)لع(صححيحهول)94674.دي

ير
.4ك@53الكاسلا"

في(
3/2يسنه 2 الرسالةط(3520)والحلميةط.0

ا.لملا/2مدركهفي(

القاأئوالمتض،الحافيئو(
السهمي،الفرني@مرا@سيوسفسحمرة3،

توليحرحانا،تاريحصاحسهحرجار،محتث
سأ27)وقل:لمأ،2لهمة

3/3لأناسهداالظر. 17/4البلاء"أعلامشروإ6،9 6 "الحماطودتنكرة4،7وا9

3/1 0 .(55لىجرحا@ه@تاريخ@يأخرحه.والحديت.89

في(
@دالحلبق@6/@

1اوه.ك@الكرعهلالنفي( 31
و

1 38
(2470)لهالصير"،لالسن@ولي

5ولالتمهيد@ديإ(24)38ةالكفايةفي( ر7
58.



-

@ئد@الف@@لعللفي@لجامع

تكلمالوقدالترمذي:قالالحديثهذاإعلالإلىبعضهمفمبوقد

عنعروفعنالزهربحديثفيالحديثأصحاببعض
عائثق@

عن

هذافضعفوافأنكره،فسألتهالزهريلقيتثمجريج:ابنقالبئ.النبيئ

معيىبنيحيىعنوفكرمذا،أجلمنالحديا
هذايذكرلمقال:أته

وسماعمعين:بنيحيىقالإبراهيم،بنإسماعيلإلاجريجابنعنالحرف

كتبعلىكتبهصححإئمابذاك،ليىجريجابنعنإبراهيم،بنإسماعيل

ماروادأبيلنالعزيزعبدبنالمجيدعد
يحيىوضعفجريج،ابنمنسمع

جريجابنعنإبراهيم،بنإسماعيلرواية
"

أبيطريقمنالحاكمواخرج

محمدحاتم
احمدالسمعتقال:الرازي،إدرشىبن

عندهوذكريقولحنبلبن

أحمدقالبوليئ..الانكىلافيجريجابنحديثيذكرعليةابنآن
بن

جريجابنإنحنبل:
هذاولي@مدونة،كتبله

ابنحكايةيعني:كتبه،في

جريجابنعنعليف
"

إفناشتراطبحدمالقائلونوهمالناني-المذهبأصحابأجابوقد

فعلها،عارضهقدبأتهالحديث،هذاعنالحنفية-وهمالنكاح،فيالولي

منروواماثبتلؤفثمالطحاوي:فقالروت،ماخلاتفعلتوأتها
فلك

قدلكانالزهري،عن
فلكأيخالفما@تاعاثةعنروي

مالك:صروى
عائثةأنابيه،عنالقاسم،بنالرحمنعبدعن

زوج

الرحمنعبدبنتحفصةزوجتعئالتبيئ
(4)

الرحمنوعبدالزبيربنالمنذر

م.باكغاثب

(1)@

الرمذيجامع
"

(2))؟.(1102)عقب

8الانلى"معاسالنرح(3) عقصالحلصةط.و@ى3/

(4)
هي

الصدينبكرأليسالرحمننجدلتحمصة

8/6@ا@كما@والتهذيبا،مماالنقش@4/انظر.

القرضي،الحواملنالزليربنالسنوعتمان،أبو(5)
5/1سحدالن@طبقاش@اظر: النقاش@وا8،2

2/1لصشدرك،ا@ 69.

.(8562)التقريمههو"ممالأ،ا1)2

لكلامأ.سنةقل

5/4 /3البلاءااعحمودير2،0



الآحادخبرضةصحكللالهتع:محلل
-

فلما

قدبم
يصنعومثليقال:الرحمنعبد

بههذا
3

يفتاتومثلي
(1)

عليه؟!

الرحمن،عبدبيدفلكفإنالمنذر:فقالالزبير،بنالمنذرعاثةفكلمت

ولئمالمنذر،عندحفصةفقرتقضيتيه،أمرألأردكنتماةالرحمنعبدفقال

طلاقأإفلكيكن

عنكقئهالبيهقيأجابوقد
أولافردعليهمزيدلابماالتعارضهذا

يحكيمذهبهعلىالأخباريسويمنبعضأنوالعجب"بقوله:الطحاويعلى

جريجابنأن
عنشهابابنسأل

أبيابنعنيرويهثمفأنكره،الحديتهذا

جريجاب@عنعلية،النعنمعين،بنيحيىعنعمران،
شهاب،ابنسأل

مغمزلاأنأصحالهعلموجههاعلىهذافيمعينبنيحيىحكايةذكرولو

الوجه...علىيذكرهاولمفاختصرهاالحكاية،بهذهسليمانروايةفي

السنةهذهردفيعليةابنبحكابةوالححتج
فييحتج

ابنبروايةالوقفمسألة

فييردئموحده،أرطاةبنالحججبروايةموضعيخروفيوحد@لهيعة
هذه

عنعروفعنالرهري،عنربيعة،بنجحفرعنلهيعة،ابنروايةالمألة

بنالحججروايةويردسليمان...بنموسىروايةمثلعح@النبيئعنعائف

وافقتإفامفرثةمنهماواحدكلروايةفيقبلذلث،@ثلالزهرفيعنأرطاف

منفقبهروايةومعهمامذهه،خالفتبنامجتمعةروايتهمايقبلولامذهبه،

منلرواتهمايئهدثقةالثامفقها.
لمتابحةيوفقناواللهبالصحة،المسألةهذه

ورحمتهبفضلهالهوىإلىالميلوتركالسنة
"

(3)

بينثم
عنيحابما

ما

"فقال:الطحاوياستشكله
أسبابمهدتأئهاعلىهذانحملونحن

فيصعليهافتاتويقالييهالرأيلةيستن@رصولمبصامتبدالأمر"فيالتات(1)

متورت@ئزدصاي@يمعللاعليه.لا@اتوفلان
@

2/7الومط!ال@عجم 05.

1يلادالمرطاافيمالكأخرحه(2) مصعبأليلروايةا(ولللأهالليىبروابة(59

معانيالثرحفيوالطحاويالثباني،الحنلنمحمدبرواية(569)والزهر@

1الآثار" 8 ودي3/
11)العلميةط 3/8الرايقاشصوانطر:(74 و6،1

تحمة1

4/2حوف@!لأا 29.

قبيلكأ-لكلأ.وسعدالوعيط(13522)-(13511)والانر!الندمعرفة(3)

الحلمية.ط(4067)



ت

@لف@الد@لعللفي@لجامع

النكع،عقدحتىأبيهاغيبةعندأمرهاوليمنعلىأشارتثمتزويجها،
ذاف@أمسبابه..وتمهيدهافيهاو)ف@ذلك،لاختيارهاإليهاالنكاحأضيفو)تما

المرادأنعلمناالقاسم،بنالرحلنعبدالحديثي@@راويمذهبها،هذاكان

محمولأكانلاذاذكرناماالرحمن!عبدبنتحفصةعائثةدزوجتبقوله:

جم@فأالنبيعنروتهمايخالفلمذكرناماعلى

الكلب.ولوغمنالإناءطهارةاحر:مثال@

ولوغمنالتطهيربهايحصلالتيالغسلاتعددفيالفقهاءاختلف
مذهبين:علىالكب

منمراتشعيغسلالإناءأنوهوالفقهاء،جمهورمذهبالأول:

الكلبولوغ

الكلبفيهيلغالذيالإناءأنوهوالحنفيةمذهب@لثاني:@لمذهب

يجب
حدغيرمنالنجاساتكسائرئلائأاومرتينغسله

قالقال:فريخرة،ابيعنصحبماالأولبالمذهبالقائلونواستدل

وفيمز@ق@ه.سبعفلينسلهإناء@حلكم،في@لكلبشرب@ذا":@@اللهرسول

وفيمز@تمه.سغينسلهثتمفليرقه،إناء@حدكمفي@لكلبولغ@ذارواية:!

@رلاهق@مز@سغيغسله@ن@لكلث،فيهولغا@@)ناء@حدكمالطههررواية:
بالتر@

ريلبخاواوأحمدلحميديوالرزاقاعبدرواهلحديث

(2)

(3)

5)

(7)

@(13527)-(13523)والانار!السننسعرفة
كأ.6لا-(6704)وبعدالوعي

اللمية@
1ولالرايقهسصبالفائدةتصاموانظر 8،6

@@@/9اللى@او@فتح

اةاانطر
2/4لمجموعا 1/1لمدرنتاولا1،2 1/2مذكلى"لاودا2،2 ولهالمغني!4،7

@@م.)ممفهفياى@3(البموطه"انطر.

للا(ل@69(مسندهفي
ثي

2مسده 6 5 /2.

صحيحهلي
5 4 / 1(172).



اخحادخبرمملرضةلالخع:@لل

ومسلم
(1)

خزيمة

بنواودداوأبو،
لناوالترمذيواجهما

بروالي

ةهرنرأبابأنالخمفؤر،استدلالعلىالثانيبالمذهبالقائلونواعترض

علىدليلافكانئلاثأ،الغسلوهوروى،مابخلافأفتىالحديث-راوي-

والدارقطنيالطحاويفروىالشخوجود
(9)

بنالملكعبدطريقمن

عنالعرزمي،سليمانأبي
عطاء،

فيالكلثولغإذاقال:فريخرةأبيعن

مزالب.نلاثاغسنةثتمفأهرقه،الأناء

يروهولمموقو@،هذا9عقبه:الدارقطنيقال
الملك،عدغبرهكذا

عن
أعلمواللهعطاء،

رواهفإتههذا،حديثهمتنعليهاختلفقدفإنهإسنادهعرابةشدةوعلى

الأمر.بصيغةهنا

عنطريقهمنالدارقطنيةوآخرجه
بفاكانأثةهريرة:أبيعنعطاء،

مزالبثلاثوغسلةأفراقهالإناءفيالكنبولغ

الحفاظروايهنركيجرزفكيف"الرواية:لهذهتفنيدهعقبالبيهقيقال

عرفقدواحدبروايةغلطامثلهايكونلاكئيرةأوجهمنالأثباتالثقات

التوفيقاوبالثهأحا@يئ@؟!بعضفيالحفاظبمخالفة

1صجحهفي / 11 6(279)(89).

في
.(363)سننه

1دالمجتبىفي 77 / @لهدالكبرىا،وفي1

بتحقيقي.(9للاصجحهفي

ا""نط@..
1/2الانار،معانيثرح وفي3

@

2الاثارامعانيلثرحا@ظر. 3 / 1
و@ي

ط

6مة 6 / @(196)رالعلميةط1

6صته 6 / الرساط(197)والعلميةط.1

الوعيط.(17للاهوالآنار"السنن@معرلة

في(2)
ويهلا((71)شنه

.(91)@حهلي(4)

الطبنبن.كتا(69

القديراقحولهرح)56(،عقبالحلمية

ول@رياثتوعنده)56(،عفالعلمية.

لةلرساا

(366)@



-

@لف@ائد@@لعللفيالجامع

العرزمي،بهاتفردالروايةهذهبانةاعتراضهمعنالجمفؤروأجاب

للثقات.ومخالفتهفيها،خطئهعلىالحما@ونص

الدارقطنيروىإذ
(1)

عنأيوبعنزيد،بنحمادطريقمش
بنمحمد

سبعويقسليهراق"قال:الإناء-فييلغالكلبفيفرنرة-أبيعنسيرين،

"موقوفصحيحالدارقطني:إ

الملكعبدأنفظهرللمرفوع،موافقةأنهاالزوايةهذهعضديثدومما
بن

ثفة9أحمد:الأمامعتهقالوفدروابتم@فيأخطأالعرزميسليمانأبي

حجر:ابنالحافظوقاليخطئإ
"أوهاملهصدوق9

نقلهفيمافقالالبيهقي،المرفوعللحديثالموافقةالروايةرخحوقذ

الملكعبدبهتفزد9ةآباديالحقشمى
أصحابمنثتمعطاىأصحابمن

يروونهرنرةأبيوأصحابعطاءاصحابمنالثقاتوالحفاظفرنرة،أبي

عنسليمان،أبيبنالملكعبدروايةخطأعلىدلالةنلكوفيمرات،سبع

عطا.،
يخالفمامنهيقبللاالحلكوعبدالثلاث،فيفريرةأبيعن

الحجج،بنشعبةتركهروايته،@عضفيوالثقةالحفظأهللمخالفتهالئقات،

صحيحهفيالئخاريبهيحتجولم
@

حجرابنوقال
روايةمنأرجحلروايةفتياهموافقةعهروىمنطوروايةة

فظاهر،النظرأماالنظر،حيثومنالإسنادحيثمنمخالفتهاعنةروىمن

حمادروايةمنوردتفالموافقةالإسنادوأما
ابنعنأيوب،عنزيد،بن

سيرين،
بنالملكعبدروايةفمنالمخالفةوأماالأسانيد،أصحمنوهذاعة،

عنسليمان،أبي
"بكئير..القوةفيالأولئونوفوعنه،عطا.

في(1)
6سة 3 / الرسالة.ط.(183)والملميةط.1

2ةصقا@زرحيلخلاا"(3)فقط.@موقوفلرسالة:اط.(2) 44.

4لاالفقرب"(4) 18).

المغنيالتمليق"(5)
1/3الأحيعياتحمة"وانظر:1/6،6" 02.

3الارب@متح(6) 6 2 /1-3 6 .(172)عقب3



الآحادخبرضلاممكللالهتع:محلل
-

عمر،ابنعنونافع،عطيةعنليلى،أبيابنروى@حر:مثال@

الحضرفيمعهفصليتوالسفر:الحضرفيكتالنبيئمعصليتقال:

ركعتين،الظهرالسفرفيمعهوصليتركعتين،وبعدهاأربعأالظهر

فيوالمغربشيئأ،بعدهايصلولمركعتين،والعصرركعتين،وبعدها

هيوسفر،ولاحضبرفيينقصلاركعاتثلاثسواءوالسفرالحضر

ركعتينوبعدهاالنهار،وتر

لغويوابتحقيقي،(1254)خزيمةبنواص@،52)لترمذياأخرجه:

الإشاد.بهذاليلى،أبيابنعنطرقمن(1035)

حسنإ.حديثد@ذاعقبه:الترمذيقال

ليلىأبيابرنف@سندهعلةلاماومتنأ،سندأمعلولالحدبثمذاأتول:

فيالمزيعنهنقلهفيماأحمدالإمائمفقالحفظه،قبلمنفيهتكلمقد
سيئكان":(5997)03/64@الكمالتهذيب"

الحدي@،مضطربالحفظ،

عنونقلاضطرا:إ،حديثهفيحديثه،منإليناأحتليلىأبيابنفقهكان

معينبنيحيى
أبيعنعلي،بنعمروعنونقلبذاله،@الي@فيه:قالأته

حفظأأسوأأحدأرأيتمايقول:إشعبةسمعتداود:
لبلىإ،أبيابنمن

فيالبخاربونقل
"

أفاثغي9قال:أئهشعبةعن(480)الكبير@1/361التاريخ

مقلوبةأهيفإذاأحالمحيثليلىأبيابن

تارةفائهالحديث،هذاإسنادعليهاختلفقدفماتههذاحالهوعلى

الطحاويعندرواهفقديحذفم@وتارةأعلاه،هوكماعطيةإلىنافعأيضيف

1الائارلمامعاني@ئرحفي 8 / وفي14
عنالعوفي،عن(2367)العلميةط.

علىدليلالإسنادوهذاالإسناد.مننافعبإسفاطيعني:بهد@ا،عمرابن

أخرجفقدنافع،عنللمرويمخالفأنهوذلثليلى.أبيابنروايةشذوذ

الترمنى.ررايةلفظ(1)

شئصلو@الومو@مال:ب،ا@رلحجرالنولمحخص@2@
يس@الالتقرجطأاالحفظ



-

@الفعائد@لعللفيالجامع

حدثناقال:(3لمه5)سيبةأبيابن
الله،عبيدعنهثم،

ابنعننافع،عن

منيصليوكانبعدها،ولاالصلاةقبلالسفرفييتطوعلاكانأنهعمر:

الليل.

عنعةإلافيهيخشلاالإسنادوهذا
هثيم.

ه@ا.عمرابنعنعطيقعروايةعلىليلىأبيابنتوبعوقد

ومسلم2/9،0أحمدعندالهمداني-يحيىابنوهوفراستابعه:

في
.(90)التمييز""

بنعطيةبنومحمد
الحوفيسعد

(2)
فيالطرسوسيعد

اللهعبدمشد"
بن

عمرا

أرطاةبن
(3)

)1،5(.الترمذيعند

ه@عمرابنعنعطية،عنوحجاج(ومحمد،)فراس،ثلائتهم:
المذكوربالمتن

غيرمنالعوفيعطيةطريقمنالحديثكونترجحالمتابعاتوهذه

لسوءضعيفأ.يبقىالحديثفإنهذاوعلىوهئم،فيهنافعذكروأننافع،
فيالمزينقلفقدعطية،حال

الإمامعن(4545)اممهه/الكما@هتهذيب"
9ةيهقالأنهأحمد

ومثيمالئوريكان"ةأيضأوقال@،الحديثضعيفهو
فيالنسائيوضعفهعطيقه،حديثيضعفان

)184(،"والمتروكونالضعفاء"

فيحاتمأبيابنونقل
"

5@اوالتعديلالجرح 0 3 / قالانهأبيهعن(2125)6

فيه:قالائهفرعةأبيعنونقلحديثه...،يكتبالحديق،ضعيففيه:
"

لينإكوفي

رهم،رلماصدوقدرمو(1)
(5381)التقريبا"

1الضحفاء!نناالعقيليفكره(2) 3 / ديالبخريعنهوقال41
"

1/9الكبيراالتاريخ 61

.90ولالكا@لافيعديالنوالاهوصعفهعحش@،@كنده.(611)

.(1119)النتريبه"والتديىاالخطاكبرعدوقدرهو(3)

مختصرفالحجبمروايةللأ

مدلسأا.شيجأوكانكبرا،بخطئصدو@لأ:إ6للااالالنقريبهفيوهو)ط



اخحادخبرضةمعكلللخع:علل

صحيحيدرىلالأنهعنه،أرويولاصدوق،هوالبخاري:إوقال

"سفيمةمنحديثه

بينالمفاضلةفيالحافظيلاسطرهماعلىهذهتزادلقول:

فيهمالمنكلمللرواةيخرجلاكانالبخار@أنيستنبطكلامهفمنالصحيحين.

حديث،صح@لهفينتخبونسقيمصمنحديثهصحيحيعرتكانممنإلا

فيالصحيح.فيلوضعهمناسبأيراهأولاءماالصحعتلكمنهووينتخب

مانجدلمسلملمحين
ينص

ذلك.علىله

فقوله:بروايتهم،الحفاظخالفأنهضحفهيبينومماإسناثه،عللفهذه

آعني:العبارة-هذه"ركعتينوبحدهاركحتينالظهرالسفرفيمعهوصليت"

كماهذابخلافرووهالذبنالحماظالرواةعطيةبهاخالفركعتين-وبعدها

تخريجفيسيأتي
عليهم:زادإئهثمالحديث.هذا

الحضرفيوالمغرب"

النهاروتروهيسفر،ولاحضيرفيينقمقلاركعاتثلاثسواءوالسفر

منرواهامنعلىأقفلمالزيادةهذهركعتينإ،وبعدها
منإلاالطريق،هذا

يتطوعلمنر@عمرابنبإنكارمعلولة"ركعتيندالوبعدهاوعبارةعطية،طريق

في

لاالعلما.،اقوالعرضوقبلعطيفحديثردإلىالعلماءف@ب

النرمذي:قولإنوهي:بسيطةملاحظةعلىالتنبيهمنبد
حسنحديثهذا9

لا

يقتضيلا
اته

غرفالتيالإطلاقاتمنهيو)نماالاصطلاحي،بالمعنىحسن

سمعتبقوله:إأعقبهلماالاصطلاحيالمعنىيقصدكانئهاولوالترمذي،بها

منإليئأعجبحديثاليلىأبيابنروىمايقولمحمدأ
عنهأرويولاهذا،

حديت)513(:إحديطعفقالفخل@ق،أنههذالفوليلهدماولعلشينأأ،

بمتصلإسنادهوليىحسن،حديثفاطمة
يعنيوهذا"

السندبانقطاعحكمأته

عليهاالمتفقالأمررومنحسن؟حديثعنهيقولثمبانقطاعه،يحكمفكيف

لننأنهيعقلفهلصنعته،أهلومنالعلم،هذاجهابذةأحدالترمذيأن

ك@553.المبود،عون"الطر.(1)



-

@للفمالد@لجامعفى@لعلل

حتىالحديث،هذامتنوعللعطبة،وحالليلى،أبيابنحالعنهغاب

مافاتهوافابحسنه؟يحكم
بن@،بعده؟البخاريكلامإلىيتنبهالمتقدم،

بهالخاصةالاطلاقاتمنهيإنماالأحادبطعلىالرمذيأحكام

منالروايةهذهردإلىف@بوممن
فيمسلمالإمامالعلماء،

التمييز!@

عمر،ابنعنمستنكر،خبرذكر"فقال:الروايفلهذهبؤبئهف@(90)قبيل

عنعمر،ابنعنروايته،صدرعلىالحفاظأطبقفقدييه،النبيعن

@فه.البي

سندهاعلىالروايةهذهمتنخزيمةابنقذم
إتهثمعنده،ضعيفةفهي

عمر،ابنعناعجوبةالكوفيونروىوقد"فقال:لمقدمة،الحديثهذاقدم

المتن،فيأعجوبةأتهالاعلتها،لتبيينإلاروايتهاتجوزلاأنلخائفإني

لنوعطيةنافععنروواالقصة،هذهفيالإسنادفيأعجوبةاتهاإلا
سعد

جماعةالخبرهذاصروىقال:ئمالحديث،فذكرعمر...ابنعنالموفي،

أشعثمنهم:عمر،ابنعنعطيقععنالكوفيين،من
وفراس،سوار،بن

وهذابطوله،فكرهمنومنهمالحديث،اختصرمنمنهمأرطاة،بنوحجج

غلطهذاأنبالحديثعالمعلىيخفىلاخبر
ابنكانقدعمرابنعنوسو

اتمأنباليتمامتطوعاكنتلوويقول:السفر،فيالتطوعينكرخئانبماعمر
."السفرفيبعدهاولاقبلهايصليلا@رواللهرسولرأيتوقال:الصلاف

السفرفيالتطوعينكردكفدد@عمرفابن@:(1258)قببلخزيمةابنوقال

النبي-فييرىفكيفالصلاة،لأتممتمسبحأكنتلوويقول:المكتوبة،بعد

يفعلمنعلىينكرئمالظهر،صلاةمنالمكتوبةبعدالسفرفيبركعتينيتطوع

يثفيمانجدفلمالاصطلاحات،مذهشرحالملمأهلواحدصيخرحاولوقدلا(
عينالمتضمنالاحتلا@الزاحمحاولاتفيالكمرىالعقبةصولحلالغليل،

سسنكتيقول@سخةفيتجدهحديتسفكمالاصطلاحات
"

@حسنأخرى.ونن

كدا...وأخرىعرب
الحصوللحينالمحاولاتمنهعنالتوقفنراهوالذي@لغ،

دال@الخلاف.عد@ليهايتحاكممرجحاتكردبحيتقديصةمقرةمحطوطتعلى
علم.واثه(لها،يتانىمماالأحاثيثعلىالترسذيأحكاممنكثيرتبقىفلث



اخحادخبرضةمعكلولهتع:@لل

-

لحديثهوأحفظعمر،بابنأعلمعاصمبنوحفصوسالمالنبي-يئ،فعلما

بنعطيةمن
سعدإ.

عمرابنعنالمشهورنف@طاتهخزيمةابنقالومثلما
يصليلاكانأنه

رويوقدالسفر،فيالنافلة
عه:رواهفقدصحع،بأسايدفلكعه

5والبخاري2/5،6أحمدعندصعيدبنيحيى 7 / والئسائي)2011(،2
3/1 2 وفي3

1ولاالعلميةط.(1916)لهالكبرىلأ،@ وابنالرسالة،ط.(92

بتحقيقي.(1257)خزيمة

1مسلمعندالقع@نبيمسلمةبناللهوعبد 4 4 / @اودوأبيل@(،(68لا2

2/6عوانةوأبي@(2231) 3/5والبيهقي@@2337@عقب6 81.

وألي2/2،4وأحمد3(،ممه3)شيبةأبيابنعندالحراحبنووكيع

2/6عوانة 6(2336@.

الملكوعبد
يعلىوأبي)1701(،ماجهابنعندالعقديعمروبن

برقانبن
(1)

عدعد
ول.27)حميدبن

اللهوعبد
عمربن

(2)
.(4443)الرزاقعبدعند

عيسىبنوصفوان

(3)
6عوانةأبيعد 6 / 2(2337).

6عوانةأبيعندعونبنوجعفر 6 /2-6 فيوالمزي)8332(،7

5الكمالأتهذيب" 4 3 / 5(5210).

بناللهوعبد)يحى،ثمانيتهم:
بنوجعفرالملك،وعبدووكغ،مسلمف

بنحفصبنعيسىعنعون@بنوجعفروصفوان،عمر،بناللهوعبدبرقان،

كنتفال:أتهأبيهعنعمر،بنعاصم
الظهرفصلىسفر،فيعمرابنمع

.@932@الالنقريب@الزهري!حديثفييهمصدوقالرمو(1)

ثيوحميو@ت@النيولكنعى،تلايذفيأجدهلم(2)
لناللهعدهرالرزاقعد

وهو:الحريعمر
.(3لامالالتقربضعي@ا"

.(2940)لنقريباثففا@ا@وهو(3)



-

يللفعالد@لعللفي@لجامع

طنفسبماإلىقامثتمركعتين،ركحتشوالعصر
(1)

بعدها،يستحونناسأفرأىله

مافقال:
بعدهاأوقبلهامصلياكنتلوقال:يسئحون،قلت:هؤلاء؟يصنع

بكروأباركعتين،علىيزيدلافكانقبض،حتىالنبي-جروصجتلأتممئها،

كذلكوعثمانوعمرعليها،يزيدلافكانفبضحتى

8/2المهرظإتحاتو")3966(،5/16لماالأشراتنحفةانظر:إ 9 9

و)9149(،
3/3المسند!اطراف9 4 5(4089).

هذا:بغيرالحديطأعلوقد

1أحمدفأحرجه: 8 / خزيمةوابنممعأ،4)حميدبنوعبد4،2و2

بناللهعبدبنعثمانطريقمن(2753)حبانوابنبتحقيقي،(1255)

سراقة.

3/1النسائيوأخرجه: 2 وفي2
العلميةط.(1915)لهالكبرى"،1

1ويه الرحمن.عبدبنوبرةطريقمنالرسالةط.(92

لا@اللهرسولرأيتقال:عمر،ابنعنووبرقأ)عثمان،كلاهما.

السفرفيبعدهاولاقبلهائصلي

8/5المهرةاإتحاتو@5(،8للأهمملأ5/2لأشرات!اتحفة"وانظر: 83

(9998).

منوكانالخبرفيهضعفومما@
رصىلمار@ويهمخالفةملله

ماخالف@لذيالر@هيوكان
قال:إبراهيم،بنعمرروىماتابعبا:ر@ى

قتاثة،حدثنا
@تنه@ا@فلضآ.تعالى:قولهتفسيرفيسمرةعنالحسن،عن

اف.الأعر1@@ي@ث@بهونعتادذفقلى@فيصآء@تنهمأشربملالمجحلا@نلحا

لهالذيالبساطالفاء.وفتحالطاءوبكسروصص@هسا،والثاءالطاءبكسرالطنضف(1)

1النهايةطاصوجمعهرقيق،ح@ل 4 0 /3.

ولعضهاالألماظخلمةرالرواياتالقطان،يح@ىطريقأحسد@نالامامروايةلفظ(2)

يانأ.وأكثرماأش@لهايحىصروايةلعض،علىيريد

ومختصرفمطولةوالرواياتحزيمة،ابنروايةلفظ(3)



الاحادخبرممكلضةلالحتع:@لل

-

1 لاوكانإبليس،بهاطات@حو@حملتلما"فال:@لى،النبيئعن(90

عبد@لحلىثفستوهيعيش،فإثهالحارثعبدسئيهفقال:ولذ،لهايعيش

و@مرط.@لشيطانوصمنذلكوكانفعاش،

دمسندفيوالروياني)7703(،والترمذي5/1،1احمدأخرجه:

6و.الفكرط.(43021)تمسيرهفيوالطبرياسأ،للأ@الصحابة 2 3 / ط.1

فيبشرانوابنالكتب،عالم
فيكماالأمالي!9

)243(،"الضعيفةالسلسلة"

2/5والحاكم 4 5
الوارث.عبدبنالصمدعبدطريقمن

فيكماتفسيرهفيحاتمأبيابنوأخرجه:
8كثير":ابنتفسير9 0،9

فيوالطبراني
فيعديوابن8(،6)ماالكبير!"

الكامل@ا
مرثويهوابن@6/7لما

فيكما
8كثير":ابنتفسير9 0 9

شاذطريقمن
فياصبن

الاسناد.بهذاإبراهيم،بنعمرعنوشاخالصمد،)عبدكلاهما:

بنعمرحديتمنإلانعرفهلاغريب،حسنحديث@اهذاالرمذي:قال

عنإبراهيم،
."قتادة

عدي:ابنقال
عنيرولهأعلملاوهذا"

إبراهيمبنعمرغيرقتادة

يخرجامه.ولمالإسنادصحيححديثهذاالحاكم:إوقال

لاحديثهذابلقلت:
علل:أربعفيهيصح،

هذابروايتهالبصري-العبديوهوإبراهيم-بنعمرتفردالأولى:

عنالحدبت
فيضعيفوهوقتاثة،

أحمدعنهقالخاصة.فتاثة
فيحنبلبن

"

2العلل!فيالجامع 3 / حاتمأبووقالمناكيرإ،أحاديطله":(9701)21

في
9

والتعديحالمجرح
1لانجهلا 1 9 / "،بهيحتجولاحديثهيمشب9:(50@6

فيحبانابنوقال
8المجروحينأ" 9 عنيتفزدممنكان2:9/

لابماقناثة

فيعديابنوقالانفرثه،إفابهالاحتججيعحنيولاحديثم@يثبه

8تفيره:فيكتيرابنوفالفياضا،بنالملالحاتم.أبيابنعط@1@ مداالرناد:9،

.(2667)ك@753الك@ا@ال@هديبوانظرةلقبه.وفادملال،مو



=
@الفعلهد@لعلل@لجامعفي

9

8الكامل! 6 /6:9

عنيرري
8فيوقالعلبها!بوافقلاأشياءقتادة 9 /6:

إ
:(4863)@التقريبفيإحجرابنوقالمضطربإ،خاصةقتادةعنوحديثه

عنحدبثهفيصدوق،"
لا.ضعفقنادة

فقدبالوقفمعلولأنهو@لثانية:
موقوفأنفسه،سمرةقولمنروي

6و.الفكر.@(12044)تفسيرهفيالطبريفأخرجه: 2 3 / 1
6و 2 4

ال@عالمط.
عنالشخير،بنالعلاءأبيعنالتيمي،سليمانطريقمن

الحارث.عدابنهئم@سفى@قال:سمرف

معبنابننقلهفيماشعبةتالسمرة،منيسمعلمالحسنانو@لثالثة:

"رجالفيوالكلابافيالدوري،بروابة(4053)تاريخهفي

"البخاريصحيح

1 67 تاريخهفيمعينبنيحيىوقالسمرظ،منالحسنيسمعدالم:1/

4فى 9تالدصريبروابة(09

أبيابنونقلشيئأ@،سمرةمنالحسنيسمعلم
بنليحىقلتقال:الدارمي،سعيدبنعثمانعن(9للااالمراشلفيإحاتم

يسألجريرإلىسنادهب@(95)فيونقللا!9ةفقالسمرة؟لقيالحسنمعين:

أسدءابريعني:بهزأ-
يث@؟اللهرسولأصحابمنلقيمنالحسن:عن

فقال:
علىقال:اعتماده؟منفحلىجرير:قالحديئأ.عمرابنمنسمع

حمادحدئنابهز:قالئمسمرة...كب
حدثناما9قال:أيوب،عنزيد،بن

عنالحسن
أحد

مثافهقه.بدرأهلمن

فيقالالمدينيبنعليأنإلا
9

كلأ:الرجا@ه:ومعرفةالحديثعلل

"

قدوالحسن
عئرةأربعةابنعنمانعهدفيكانلأتهةسمرةمنسمع

(1)

زياد!.عهدفيسمرةوماتوأشهبر،

أنهوالثابت
العقيفةحديتهوواحدأحدثأسمرةمنسمع

السطبوعفيمكذا(1)
9صحيحهفيالبخاريقال(2) (5472)عفا"7/

"

اللهعد"
الأسود،أبيبن

أمالنيرلن(ابنأمرنيةنالالنهيد،جبصانى،بنقري@حدثناقال:

ةفقالفسألتهالعقيقة،حديثمصعمسنالحسن
لم-أنهإلانجدببنسسرةص



اححادخبرمحكلضةلهتع:محللإ

-

الطبريفأخرجالمعنىهذابغيرالآيةفترقدنفسهالحسنأنو@لرابعة:

بنسهلطريقمنالكتبعالمط.ا/926و.الفكرط.(12054)تفسيرهفي

هذاكانقال:الحسن،عنعمرو،عنيوسفص
ولمالملل،اهلبعضفي

بكن

(12055)تفسيرهفيوالطبري)969(،تفسيرهفيالرزاقعبد

محمدطريقمنالكتبعالمط-ا/926و.الفكر.@
معمر،عنثور،بن

بحده.منهمأشركومنتالمفويةبهذاعنيقال:الحسن،ع@

1يلأهتفسبرهفيالطبريوأخرج: 1/6و.الفكرط.(20 2 عالمط.9

63تفسيرهفيحاتمأبيوابنالكتب، 4 / عنسعيد،طريقمن(8659)51

قتادف
افهؤثوأولا@أاللهرزقهموالنصارىاليهودهميقول:الحسنع@

ا.وونضر

فيالسيوطيوذكره
2المنثور@3/الدر@ 7 وابنحميد،بنلعبدوعزاه9

8تفسيره:فيكئيرابن عنصحيحة،أسانيدوهذه@:09

حملتماوأولىالتفاسير،أحسنمنوهوبذلثالايةفسرأنه3بخطهالحسن

عدللما@اللهرسولعنمحفوظاعندهالحديثهذاكانولوالآيق@عليه

موقوفأنهعلىيدلكفهذاوورعه،دثهتقواهمعسيمالاغيره،ولاهوعنه

تلقاهانهويحتملالصحابي،على
مثلمنهم@منمنالكتابأهلبعضمن

واللهالمرفوع،عهدةمنبرثنااتاإلاوغيرهما...منبهبنوهباوكعب

فيالذهبي
غ،المحطصححه9:(6042)@ه@971الاعتدالميزان9

منكر".حديثوهو

2/1اساولتهديب@ياالمزيوافا@الالصحيح!،يرالعقيقةحديسيذكر 2 1

،(1 لقلتقال:سمرة،صالحنيسمعلمسيرين:النيلي-(النقال2

الهدجبعلىأص؟بنقريث@علىيطعن،منعلى
تحريجسقوتدسكشا3

الحدح@.هذا



-

يالف@ائد@لعللفي@لجامعى

فيالمباركفوريقال
8/4لألأحوذياتحفه" 61-4 سمرحديث":62

ة

هناالمذكور
شناؤحمدؤ@جعلتفمىتنخلقكمالث@@وتعالى:قولهتفسيرفي

ذ@اثلنهطنا@ثقتتفيخفبناف@رتحتلأنغشئهاحلتإلهأفلنالبنكنن@جها

دوشربم@فنهاصنلحاجط@فلنا.ألشبهرفيمنم@تت@ناضلخافنكخنرنبمالن

1عرا@:@11،@بث@يهضعنائلنهفنفلى@تنهأفيصآ. 89-1 صاحبقال9

أ

صريحظاهرهالأنالعلم؟أهلمنجمعالايةهذهاستشكلقدالبيالنأ:فتح

ااضطروثمالشركعنمعصومونوالأنبياء@،تثممنالإشراكوقوعفي

منالتفصيإلى
فيأقوالهمواختلفتمذهب،إلىكلفذهبالإشكال،هذا

الرازيمنهمالمفسرينمنجماعةالقصةهذهانكرخىكثيرأاختلافاتأويلها

هذاالحسن:وقالوغيرهما.السعودوأبو
اتاهمافاف@الثمعيدعونالكفارفي

أولادهمسمواالكفارهمكيسان:ابنوقالنصروا.أواهوصصالحا
حديثكانلوقلت:فلك...ونحوالداروعبدالشمسوعبدالعزىبعبد

"صاحبكلاملكانللاحتجاجصالحأثابتأصحيحاالمذكورسمرة

اليان!فتح

للاحتجبم،يصلحلامعلولحديطأتهعرفتقدولكنكجيدا،حسنأهذا
منيختارأنالمذكورالإشكاللدفعبدفلا

فيذكروهاالتيالأقوالهذه
ماالآيةتأويل

الرازياختارهماهوعنديوأصحهاوالأقوى،الأصحهو

المباركفوري.كلامانتهىكثير@.وابنجريروابن

@كتابصاحبنقدهفيأجادوقد

عللبعدةمعلولفالحديث"البيانفتح

للاستشكال.فلا@اعي

3/5الأشراشه@اتحفةوانظر: 537ه/المسانيد"و@امع6(،404)93

و4(،38يه
2/5المسند"أطراف9 2 و)5572(،9

6/4المهرظإتحاف9 7

.(342)"الضعيفةالسلسلةو")5016(،

العلةهىوتكون@لر@هي،مذهب@لروايةلمخالفة@رمئال@

اللهعبدبنعمرروىديى:إلى@لر@الطرقتعددت@الن@لرئيسة
أبيبن

قال:خئعم،
سلمة،ابيعنكئير،أبيبنيحى

هريرة:أبيعن



اخحادخبرضةممكلللحتع.محلل

-

9قال:بالخفين؟الطهورماالله،رسولياقال:رجلأأن

يوئمللمقيم

"ولباليهنأبامثلاثةوللمسافروليلة،

فيمسلمأخرجه:
فيعديوابن)555(،ماجهوابنالمه(،التمييز!"

الكامل9
6/1لا فيالجوزيوابن2،6

منل@32(@االخلاتآحاديثتحقيق"

الإسناد.@هذاخثعم،أبيلناللهعبدبنعمرعنالحبا@،بنزيدعنطرق

نقلهفيماالبخاريعهقالإذخثعمأبيابنلضعفةضعيفإسنادوهذا

فيالمزي
5/3"الكمالتهذيب" 6 فاهها،الحديثضعيف"وو(:54)2

@يهقولهزرعةأبيعنونقل
"

حدثالحديث،واهي
كثيرأبيبنيحيىعن

عديابنعنهوقاللأفسدتهاأ،حدبثمائةخص@فيكانتلوأحاديثثلاثة

في
6/1الكامل!" الحديشه.لالمنكر.25

فيالعقيليعندعتبةبنايوبال@ه،عبدبنعمروتابع
ا/الضعفاط"

1 0 فالإذأيوبلضعفشيئأ،عمرروايةمنتقويلاالمتابعةهذهأنإلا9

عنه
الد@ري:برواية(3275)تاريخهفيمعينبنيحيى

ونقللثيء،،ليس"

1/3الكمال!تهذي@فيإالمزي 2 بنو)براهيمالمديني،بنعليعن(610)1

اللهعبدبنومحمدعلي،بنوعمروالجوزجاني،يعقوب
الموصلي،عماربن

الإمامنمذا@ضعفهوعلىضعيف!.فيه:لرا@أ@مالحجاجبنو@سم

أليابننقلهفيماقالإذكثير،أبيبريحيىعنروايتهفيتكلمقدأحمد

فيحاتم
"

2/1والتعديح!الجرح 8 بنيحبىعنالحديطالمضطرب:(079)2

أبي

روي
الطريق.هذاغيرمنالحديثهذا

أبيعنأيوب،بنجريرطريقمن(1893)فيبةاليابنفأخرجه:

علىمسحالبجلي-اللهعبدابنوهوجريرأ-رأيتقال:عمرو،بنزرعة

لدخلدا@ذاكور:اللهرسوذقالهريرة:أبوقالررعة:أبووقالقال:خقيه،

التمييرفيمسلمروايةلفط(1)



-

يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

ويوماللمسافر،نلاثاعليهمافلبمسحطاهرنانوهماخقبهفيرجليهلحدكم

البخاريعنهقالإذأيوب،بنجريرلضعفايضأةضعيفإسناد

في
9

عهوقالالحديطإ،منكر":(2238)اما/2الكبير!التاريخ
بنيحيى

(2لمحلأ4)فيوقال"بذاكهودالي@الد@ري.بروايةي@341(تاريخه@يمعين

بثيلي@"أيضأ:الدوريبرواية
فيحاتمأبيابنونقلعا،

9

والتعدي@أالجرح

4 3 6 / @،الحديثضعيفوهوالحديثمنكر"ةفيهقالأنهابيهعن(0752)2

الحديث@ه.منكرفيه:إقولهزرعةأبيعنونقل

رويوفد
بذكرولكنهذا،بنحوالطريقهذاغيرمنالحدبثهذا

المدة،ذكردونفقطالخفينعلىالمسح

3أحمدفأخرجه: 5 8 1والبيهقي2،/ 0 7 / 1
بنمحمدطريقمن

اللهعبد
قال:البجلي-اللهعبدابنيعني:أبان-حدئاةقالالزبير،بن

يكل@ي@:اللهرسولقاليقول:هريرةأباسمحتقال:هريرة،لأبيمولى

ضثني@
ئثمفمسحها،الترابفييدهأدخلئثمفاستنجى،بوضوء،فأتيته"
لمرجلاكالله،رسوليافقلت:خفيه،علىومسحتوضأثئمغسلها،
داقال:تغسلهما،

طاهرتا@الا.وهما@دخلتهماإني

علتان.فيهالإسنادبهذاوالحديث

زيادة:البيهقيروايةفيجاءوقدهريرة.أبيمولىجهالةالأولى:

وهبأبوقال:وأظة"
"

لأنةليتقوىالطريقهذايسعفلمالتعيينهذاوحتى

سعدابنعهقالفقدالحال،مجهرلوهبأبا
في

5/3الطبقالط" كان":44

8/3الكبير"لأالتاريخفيالبخاريوذكره"،الحديثقليل 9 أبيوابن(751)0

فيحاتم
"

فيالهبثميوفالعنه،وسكتا(2300)4ول/9"والنعديعالجرح
1

المجمع
5/5@ا "ة1

يوثفط.ولمأحدبجرحهلم

الحال.مجهولبهذافيكونقلت:

دكين،بنالفضلحدثناقال:ي@391(شيبةأبيابنأخرحه:والحدث



اكحادخبرمملىضةلالهتع:ملل

-

الله،عبدبنأبانعن
عمن

حدت@
(1)

على@سحالنبي-ح@أنهريرة:أبيعن

القصة.فكردونالخفين.

منعليهاختلفقدوهبأبانف@الثانية:العلةوأما
فتارةالحديث،هذا

فيهاذكرالتيالرواياتفأمايحذفه،وتارةالخفينعلىالمسحبذكريرويه

ذكرها.فنفدمالمسح

المسح.فيهايذكرلاالتيوأما

محمدعنهفرواها
ي@76(،الدارميعندالفريابيوهويوسف-بن

.(6136)بعلىوأبي

الطيالسيداودأبوأيضأعنهورواها
(3)

فيعديابنعند
"الكامل"

أبيعنهريرة،لأبيمولىعنأبان،عنثاود(وأبو)محمد،كلاهما:

بماءفأتيتهكيضة،دخلثمبوضوط@ئتني@ت:االلهرسولقالقال:هريرف

علىالمسحيذكرولميديه،غسلثملالتراب،يدهمحثمفاصننجى،

هريرة.أبيإلىالحديطهذاطرقضعفيتبي@تقدم

هريرة.اليحديثمنكرصمتنهنف@الأسانيدهذهضعفعلىعلاوة

فيمسلمقالالخفين،علىالمسحينكركانأتهعنهالمحفو@أنوذلث

ليستهريرةابيعنالمسحفيالروايةوهذه@لععأ:عفالتمييز""

الروايةلثبوت@النبيعنالمسحيحفظلمهريرةأباأنوذلثبمحفوظة،

أبيعنلاولالصحيحةالروايةعقبوقال."الخفي@علىالمسحنكارهب@عنه

دافقدهريرة:
المسحإنكارههريرةأبيعنرزين،وأبيزرعة،أبيبروايةصح

الاسأجدركانده@النبيئعنالمسححفظقدكانولوالخفين،على

أعلموائهنفسسهريرةابيمولىيكونقدمريرةأبيصح@ت@الدي(1)

فاضل!شقةوهر:(2)
.(6415)التقريسه@

غلطحالظ،ثقةومو.(3)
)05،2(الالتفريب@أحاثيش@لي



-

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

اللهأمرناماقوله:منالخبرفيالذيأنكرهفلمابه،والتدينللزومهوأولاهم

حمارظهرعلىأباليماالاخر:والقولوالغنمالبقرجلودعلىنمسحأن

خفيعلىأومسحت
(2)

ي،اللهرسولعنالمسححافظغيرأتهذلثبان

منوأن
عنه،فلكأسند

أوسهوأإمافيهأخطأالروايةواهيبميهروالبيعن

تعمدأ،
فبجمع

منصحيحهاتتميزببعضبعضهاومقابلةالرواياتهذه

منالأخبارضحاترواةوتتبينسفيمها،
أضداث@

منم
ماولذلثةالحفاظ

بنعمربالحديثالمعرفةأهلضعف
اللهعد

منوأشباههمخعمأبيبن
نقلة

المعروفينالثقاترواياتتخالفالتيالمستنكرةالأحا@يثلروايتهمالأنجار،

من
فيالهاديعبدابنوقال@،الحفاظ

"

التنقيح
سئلوقد":(259)عقب@

ماكلوضعففضعفهالدارقطني:عنه
علىالمسحفيهريرةأبيعنروي

."أعلمواللهالخفين،

كونهأيوب-بنجريرطريقوخصوصاضعفاالطرقهذهفيبزيدومما

طريقمنيزيدرواهإذبجيلةمولىوهوزاذي-بنيزيدروابتهفيخالف

هريرة.أبيعنزرعة،أبي

فيمسلمأخرجه.
محمدحدئناقال:لامأ،التمييز!"

قال:المثنى،بن

ةقالزاذيبنيزيدعنشبفثنا@قال:غندر-وهومحمد-حدئنا

المسحعنهريرةأباسألتقال:جرير-بنعمروابنوهوزرعة-أباسمعت

بماءدعاثمفبالالحكمبنمروان@ارهريرةأبوفدخلقال:الخفين،على

والغنم.البقرجلودعلىنمسحأناللهأمرناماوقال:خفيصوخلعفتوضأ

أعلم.واللههريرة،أبيعنالمحفوظةالصوابالروايةهيفهذه

تخريجهسيأتي(1)

علىأومست،خميظهرعلىألاليدماوعنده.(1963)شيةأبيابنةأخرحه(2)

حمار".ظير

عنهفال(3)
حاأديابرنقلهفيمامعينبريحيى

3والتحليلادالجرحفي3 2 5 / 9

8/2الكير!داياريخفيالبحاريوذكرهئقته،0إ(1211) 1 5(3222).

3)
دي

خطا."داندرالمطوع:ا



اكحادخبرمعلىصةرلحتع:محلل
-

@وانظر:
1/1الراية!نصب 10/4@االأشراتةخ@و"6،9 8 5

65الجامع!ولأالمسند1(،45ل@1 7 / 15(27871).

والسنةالكتابتعارضبحيثمتنفيالمعارضةتاتيوقد@

@ختلاتفيالفحصوبعدنظرة،لأولالناظرفيردهاوالمعقول،والاجماع

روىمثاله:المعارضة،@لرو@يةتلكلرد@لعمليالدليليجدالأسانيد

عنشريك،
عطاء

اثهرضالبنعباسابنعنالضحى،أبيعنالسائب،بن

قال:.(12الطلاق1مثلهن،ألأزع@ومنسلزستعضلقالن@تلثه"قال:

كنوح،ولوحكادمكم،و@دمكنبيكم،نبيأرضكلفيارضينسبع

كعيسى.وعشىكإبراهبم،و)براهيم

4الحاكمةاخرجه 93 فيالبيهفيطريقهومن2،/
"والصماتالأسماء"

به.(831)

و@ايخرجاط،ولمالإشادصحيححديثهذاال@عقبه:اساكمقال

(2722)@ه@583ال@اكمالنهذبفيالمزينقلهماأيضأالحديثهذايقوي

وكغعن
بنوعطاءثريئهه.مقالكوفيينعنأروىأحذيكنلمقال:اأنه

كوفى.السائب

ماكلم@الرغموعلى
بصخ.لامعلولالحديثنف@نقدم

تهذي@فياالمزينفلفقدفيماتكلمقدشريكانف@ةعللهأولىفأما

3/38الكمال! مجنبنيحيىعن(2722)5
صدوقلأشريكفيه:قالأئه

فيحاتمأبيابنونقلمن@ا،إلياأحبفغيرهخالف،إذاأنهإلاثقتع
"

الحرح

4/33"والتعديع 4(21 الحديث،كثيركان"فيه.قالأنهزرعةأبيعن(60

فيالخطيبونقلأحيانا"،يغلطوهم،صاحب
"

وفيك@9/2بغداد"تاريخ

10/3الغربط. 9 0

صحيحصدوق،ثقة،"فيه:قالأثهشيبةبنيعقوبعن

ردلمج@الكتاب،
فيفقالفيهالقولحجرابنولخص"مفطربهالحفظ

التقريب1
القضاءؤليمذحفظهتغيركثيرايخطئصدوق":(2787)"

.@لكوفةبا



-

@لفعائد@@لعللفي@لجامع

اخر.طريقمنالحديثرويوقد

7والفكرط.(26643)نفسيرهفيالطبريأخرجه:فقد 8 / 2 ط.3

2/4والحاكمالكتب،عالم فيوالبيهقي9،3
منم@32)والصفالتهالأسماء"

فيرق@اعباسابنعنالضحى،أبيعنمرة،بنعمروعنسحبق@طريق

منلأرضكلفيفال:"ثنهقآثزيروسسؤتيسغخلقننن@ث@نه":@فوله

الخلق....منالأرضعلىماونحو@،إبراهيم

فيكماعللهفيالخلألجمنهنقلهفيماأحمدالإمامقال
المنتخبه9

عباسابنعنالضحى،أبيعنمرفبنعمروعنشحبة،رواه@ال@ذا:(58)

هذا-يذكرلا
والأمرالعلميتنزل"يقول:إثماالأولى-الروايةيحني:

بينهن
"

(1)

.@الحديثاللهعبدأبووأنكراختلط،السائببنوعطاء

6/3المسير!دزادفيالجوزيابنوقال تارةالحديثفهذا:00

ماإلامعنى،لهولي@الضحى،أبيعلىيوقفوتارةعباس،ابنإلىيرفع

خلقأأرضكلفيأنمعناهانسمعتقال:الدمشقي،سليمانأبوحكى
من

سادةلهماللهخلق
ذريتهوتقومفينا،@ثممقامالخلقفيومتقدمهمكبيرهميقوم

نوح..!.كمقاموالقدمالسنفي

أماثبتلوساسغالتأويلوهذا
لعدمالتأويلاتلتلكثاعيفلانكارتهمع

منها.الجدوى

فيالبيهقيوقال
"والصفاتالأسماء"

هذالأإسناد:(832)عقب
النعن

واللهمتابعا،عليهالضحىلأبياعلملابمرةشاذوهوصحيح،ه@عباس

."أعلم

@يالعجلونيونقل
1الخفاعااكت" 2 3 / 1

هذا9قال:أئهالسيوطيعن

)2(؟المتنصحةالإسنادصحةمنيلزملاثهف@الحسن،غايةفيالبيهقيمن

ئريك،روايةبنحورواهشعبةأنعليهوقفتالذيولكنعليها،أقفلمالروايةهذهلا(

ضين.يهلثحبةأنغير

صيلزمأتهالعداقهعدالحلآ@ةشيحنايرى(2)
الشن-لأنالمتن،صحةالاشادصحة



اححادخبرمحكلضةلهتع:علل،

معالإسنادصحةلاحتمال
علةأوشذوذأالمتنفيان

تمنع
صحتمه.

حجر.ابنالحافظكلاممنمقتبقالسيوطيوكلاملقول:

أنهالتنزيلمحكمفيأخبرنا@فالتهمنكر،الإسناثينبكلاوالحديط

لاوتذكرولمأجمعين،عليهموسلامهصلواتهومحمداوعشىإبراهيمأرسل

ىظوالبيذلك،يخرأومحمدينسبعةأوبراهمةسبعةهناكأنالاياتمناية

نجيلاأنهأحرنا
كاف@.إلالعدهالنبوةيدعيولا@عده،

الصحيحتبشالحديثهذالمتنأحمدالإمامإعلالفيفاحصةونظرة

يضادها.مماالإسلاميةالفطرةتستسيغهأنيمكنماوتبينالسقيم،من

العامة:للقو@مدالآحادخبرمعارضة-7

أحديثترطلنم
من

يخالفلاأنالاحاد،بخبرللعملالمتقدمينالأئمة

اكنصوصاستقراءعلىتؤ@س@أصالةالعامةالقواعدلأنالعامة.القواعد
رع

وهؤلاءالنصوص،مضامينمعيتفقبماالقاعدةتصاغثئمومنالحكيم،

أصحابمنالمتأخرينأنالفقهكتباستقراءخلالمنوجدناأننا

اجنهاداتمنفهمواوكأتهمالنمرط،هذاعلىالمساثلبعضخزجوامالد

ومؤلاءبمضموله،العمللصحةالاحادخبرفيفلثيثترطأتةمالكالإمام

فريق

لاأنالاحادبخبرللعملاثترطوهاالتيالثروطفمنهذا،

منأيالإمادصيكرد@سهعلفأوذ@نلصيخهكانبن@
الليالإسنادرراةأحد

أصلهااليالقاعدةو@هذهقوي.نظرومذاصسيصالإعلالأرالنوذفكادأخطا،

ر@لكلها،تالحيرالحديثمذايكودبعدهجاءمنعيهاومارححراب@الحاط

مه-الناليسيماالحديط-بهسادأن

للرحاله،ونفةاتصالهجتسالفوةعابةلي

صكدر،بصاد)ن
صبنعمروعنشصف

جدآصمكتروتجةكبيرفلسخةة

لهلي@منكرمتنهأنعيرصحيحإمادفهومرةبنعمرو
إلاالصحةشهةص

الحديثوعياهلحياجرفيللغوص@كرتيوتلبتممتي،اشدعتوقدالجال،

تته.ماإلاالوفاصخالمهدعدضالرئيفنكارتهعلةعلىللوقوف



-

@للفمائدالعللفي@لجامع

حيثمنالفقهاءبيناتفاقموطنالفاعدةلأنالعامت!القواعديخالف

عددفحوىعنيعبرائذيالمضمون
خبردمخالفةالشرعية،النصوصمن

علىالمتظافرةالنصوصتنكمخالفةيتضمنإذله،للعملفقظلهاالاحاد

القاعدة.تلكتصمنتهماإثبات

عنالإجابةويمكننا
كونهاتعدوفلابلغتمهماالقاعدةبأنالثرط:هذا

إلىحينثل!الاحتكامبلبها،النصرديمكنفلانصوص،علىتأشما

استثناءبلللقاعدة،مبطلايكؤنلاوالتعارصالنص،
مضمونهامن

الكتابالأولى:طبقات:@اوالعلمف@ئ@:الافعيقولأحسنوما

سنة.ولاكتابيهلي@فيماالإجماع:الانية:ثمالسنة.ئبتتإفاوالسنة،

مخالفألهنعلمولا@،النبيئأصحاببحضيقولأنوالئالثة:
منهم.

هذهبعضعلىالقياسوالخامسة:النبيئ-طتأصحاباختلاتوالرابعة:

يؤخذو)تماموجودان،وهماوالسةالكتابغيرشيءإلىيصارولاالطبقات.

اعلى"منالعلم

نهارفيناصياشرباوأكلمنبأنالجمهورقالفقدذلكعلىوبناء

أبورواةماةمتهاعديدة،بأثلةواستدلواصومهيفسدلارمضان

تماف@صومه،فلبتنموشربفثلنسط@ذا"ةفالجمراللهرشؤلأنل@نههريرة

وسقاما.@نه@@طعمه

الدواحمدوألرزاقاعبدخرجه:أ
ومسلمريلبخاوارمي

(2)

3)

(5)

8)

من@سانلالو.
2لق@رناالفقه 4 / 1انحديختا:عللأنروا2،7ره1 92-1 93.

الحل@ية.ط.1وا/70الوعيط.(322)و(321)والاتار"النن@معرفة

1/1المهذسهو@ك@56،"السبموط@ا@ظر: 6/1المحلى!و@9،0 المغنيوإ5،3
ك@"

2/1الجرار!اليلو"5،1 24.

.(7372)يرمصنفه

2/4مشدهفي 2 4وا5 9
4و 93

و
5 13.

(1727)وا(يلاك@ستهفي

8/01و(9331)3/04صحيحهفي 7(6669).

.(171)(1155)16"/3صحيحهفي



اخحادخبرمدروضةلالهتع:محلل

بنواودداوأبو
لنساوايلتر@طواجهط

بنوائي
وأبوروددبا

رقطنيلداوانيلطبراواحبانبنواخزيمةبنوايعلى

لبغويوالبيهقيوا

01/1الأشرات!تحفةوانظر:إ 6 1لا7 4 1/1و.(14430)و(42 9 4

1/2و.(14508) 0 15/5المهرظإتحافو")35،41(،5 42-5 4 .(1ما47)4

لاناسيأ،وشربهالصائمأكلأنفيصريحالنصأنالدلالة:ووجه

نفلأ.أوفرضأبكونهالصيامتمل!عدمحيثمنومطلقالصوم،فييؤثر

وماانحديثهذاالقضاء:يوجبلنممنوعمدة@@العيد:دقيقابنقال

وظاهرهصوما،يتم:اثذيوسقيبالإتمام،أمرفإثهيقاربه،ماأومعناه،في

صويلزممجزئأ،وقعصومأكانوإناالثرعيق@الحقيقةعلىحمله
فلك

عدم

القضاء"وجوب

اللفظو)فا@ار"فال:ثئم
بي@

كانوالثرعي،اللغويالمعنىعلىحمله

أولى"الثمرعيعلىحمله

حجر:ابننقلهفيماالقرطبيوقال
1

منبهاحتح
القصاء،اسقط

لأنةالمؤاخذةسقوطعلىفيحملللقضاءفيهيتعرضلمبأتهوأجيب:

يومصيامالمطلوب
وهوالقضاء،سقوطفيهالدارقطنيروىلكنفيه،خرملا

في
في@2@.(23)مامه

.@6731@@سه

.(722)و(172)حامعهفي

3وللأ(3275)الالكرعهفي الرسالة.@(3263)و(3262)والحلميةط.(27

في
(389)التقىا"

لحي
.(1706)و(5806)و(3806)مسلى

بتحمقيا(لا@اصجحهفي

يرصجحه
(3522)و(352")و(3519)

في
العليةطمما(9)رالحديتط(953)الأرسطا5

1سننهفي@ 77 / و2
1 7 2اهو@@و@2422الحلعية.@9 الرسالة..@@2

الفرحفي(12)البهرمح@4/922.الالسننفي(
(1754)السق@

)1

2الأحكالأ:إحكام 14.(14)5

2الأحكابحكم 1 4
7.



=

@د@@للف@@لعلل@لجامعفي

بهالأخذوجبصحفانصحته،فيالأنلكنالاحتمال،يقبللانص

القضاء@.وسقط

القضاء،إثباتالحديثفييذكرلألمقولهم:وغيرهالمهلبعنونقل

التينيتهوبقاءعنهالإنمورفععذرهوائاتعنه،الكفارةسقوطعلىفيحمل
بيتها!

شربأوأكلمنصومبفسادفقالوا:ذلك،فيالمالكيةخالفوقد

يأتي:بماالمذكورالجمهوراستدلالعنواجابواالقضاءوعليهناسيأ،
التيالعامةالقاعدةعارضوفداحاد،خبرالحديخثهذاقالوا:ا-

براعةناحيةمنيؤثرلاأيالماموراشهبابفييؤثرلاالشيان"تقول:

مته.المكلفذمة

9:(4)العرليالنقال

بخلاتجاءإفاالواحد،خبرأنفيمالكاضل

بهيعمللنمالقواعد
"

كماالنسبان،وجهعلىيفسدهفإنهالعمد،وجهعلىالصوميفسدفما
لي

الدادةفيالركنفاتذاف@الإمساك،ركنهوالصبامالنية
بميالإتيانوجب

صومه.بفسادالحكمفاقتضىهنا،تعنووفد

فإنالقياس،وفوالقضاءإيجابإلىمالكالوذهبالحيد:@تيقابنقال

لاالنسيانأنتقتضيوالقاعدةالمأمورات،بابمنوفوركهفاتقدالصوم

(2)

(3)

(5)

.(9331)عف2"./4الارعه@متح

ك@132.لاستنكر!و@االليني،لروايةث@(3)الموطأ"إ

.3ما/3للىركنيالقراعلهفيالشور"

ئحتدلكرأبوالعلامةالإمام
الهعندبن

كانلعلاسأ،سنةولدالإشبيليضحفدبن

كابوالتزسدقي!شرحنيالأحرفيدكلارضةتصانيفهمنالحلوم،نيايفننأهلش
ترثيالتثسيرا،"

هأ543)سنة

1-12لا/4@الحفاظ@ذكرةانظر. 2 9 5
1و 2 2/1"النبلاطعلاموالسير(9،7 97-

1واما 1مأ543)وفياتالإسلاماوقارسخ9،9 5 .16و.9

.3/971لأحوذياالححارضة
.2/56لسنتقى"ا"لظر.ا(6)



اكحادخبرمملرضةلالخع:@لل

@الماموراتطلبفييؤئر
"

مذهبتأييدفيالعربيابنانقاضيوأفاض

تتبتنئفمطلقهإلىينظرمليح،صحيحانحديخثهذاإن@فقال:مالك،

بقولتعلقأعليه،قضاءلاناسياأفطرمنوقالوا:الأمصار،فقهاءجميع

المسألةإلىمالكوتطلعوسقائمائطعمك@ت@@الصحيح:!فيالنبيئ-ط
ص

عبارةالصوملأنالقضاء.عليهأنمطلعها.فيفرأىعليهافأشرفطريقها،

ريبقلمو)ناضد@لأتةالأكلمعيوجدفلاالأكل،عنالإمساكعن
كنه

مناقضأنترىألاعليه،ماقاصياولاممتثلايكنلئميوجد؟ولموحقيقته

الطهارة.أبطلعمداأوسهواوجدإناالحدث،الوضوء:وهوالقحلاةشرط

معجماعلاالأضدادلأن
الأصللهذاولي@حسا،ولاشرعاأصدا@ا

@االضلاةفيالكلامإلامعارض

انحديثأنسحجةالفرض،فؤنالتطوعصومعلىانحدبحمل-2

التطوععلىحملهإلىفيصاررمضان،تيينيخهيقعلتم

صيامتمامل@حالههذهتكؤنالذيالصالمأمرعلىالحديطحمل-3

قضاؤهعليهيجبلكنعنه،الإثموسقوطاليوم،فلك

فيفقلالإئمرفعفيالقاعدةيوافقانحديخثداوهداالعربي:ابنقال-4

جمهيعملفلاأشتاتاركنهاف@اببعدالعباثةبقاءفييوافقهاولافلك،

عنفم:وأجب
صحيحغيرقياسالمذكورفالقياسأولا:أما

النص،مقابلةفيلكونهة

فيالبرماويفكروقذالنص،مرردفياجتهادولا
"

شرح
شرطأنالعمدظ:

عدمالقباس
النصمخالفة

هذاوعللنظر،فيهأمرللقاعدة،مخالفأواحدخبرالحديثوكون

"

2الأحكاماإحكام 1 4

الطر.
1القاري،عسدة@ 8 / 11.

(9331)عقب2"4/1ابرلمجهدتحا@ظر:

ك@691.لأحرصيااعارصة"

3/1لأحوثي،اعارصة@(2) 96.

4/4الاري!د@رنادالظر. 87.



=

يللفعالد@لعللفي@لجامع

فيللقياسوموافقالقلب،كسبمنلي@فالشيان"فقال:حجرابنالحافظ

ذكرهالذيالقياسواماالصيام،فكذلكبشيانهلاالاكلبعمدالصلاةإبطال

معللحديث@رثهيقبل،فلاالنص،مقابلةفيفهوالعربيابن
بكونهصحته

لأنة-بمسلم،لي@القاعدةخالفواحدخبر
قاعدةالمذكور-الحديخثيعني:

قاعدةادخلالضلاة،علىبالقياسعارضهفمنبالصيام،مستقلة
قاعدة،في

لماهذابمثلالضحيحةالأحا@يثردبابقحولؤ
إلاالحديثمنبقي

"الفلبل

انحديث،طرقبعضفيرمضانبتحيينالتصريحوردفقذثانيأ:وأما

الطبرانيوأخرجهحبانابنطريقهومنخزيمةابنفأخرج

فحمدطريقمنكلهمالبيهقيطريقهومنوالحاكموالدارقطني
بن

محضدعنالأنصاري،اللهعد
سلمةأبيعنعفروبن

الرحلن،عبدبن

لاوعلبهفضاءفلاناشا،رمضانضهرفي@غطر@هنمر@وعأ:فرنرة،أبيعن

"كفلىة

(3)

(5)

6)

(7)

(8)

(9)

(2).(9331)عف4/102البريا@قح
09)صجحهمي بتحقيقي.(91

(3521)صحيحهثي

في
الطمعتين.كلتا(5352)"الأوسط@

لي
1شه 77 / الرمالة.ط.(2243)والعلميةط2

1/4ستدركهفي 3 0

وقال
"

1

شنما.شرطعلىصحيح
لي

2الكرىمه 2 9 /4.

ئحضداللهعندأبرفو
علقمةبرعنروبن

لةصدوقالمدني:الليثيوقاصبر

ترديرهام،(
مأ.ا4لاويل.ط،145)سنة

1/9الك@ير"دالارلحانظر: 6/5الكمالاتهني@ر")385(،11 4و.94 6(،01لا6

)ه@16(.لتؤيب!او"

2/4الراتجأص@ال@انطر. 44 4،6
.(1911)عف71،/4الاري!و@فغ

قدبأنكمقائليقولقدولل
محمدروايةضحفتم

وقدسلسفأبيعنعمروبن

لناطهراللسلةمذهفيهصعفاالذيالموطنيرفنقول.هنادهااخجحتم
مع

معتمدلافكانتالحديت،ديالنكارةسحص@يهاالذيالكلام
حينفيالتصعيف،في

قوتهاعلىفكالتفا،انحدمتنها(



اكحادخبرمعوضةلالهتع:@لل

-

@شويقاف@،نما@طعمهلالف@انحديط:نهايةفيعح@رقولهفإنئالأ:وأما

إليه،مضافغيرمتةالصاثوالفعلبأنئعرففوصوممطصحةعلى@ليع

إليهإضافتهإلىيحتبممفطرأبكونهوالحكم

منوالضر@راتالضرورفبابمنالنسيانإن@لم:(2)الخظابيقاللذا

فل@فيالفعلأضاتولذلكالعباد،فحلمنليستيسحانم@اللهفعل

ط@هااللهإلى

علىالحنثمالكأوجب"الحافظ:نقلهفيماالمنير-ابنوقال

منوهي:واحدةمسألةفيإلاالأمرظاهرفيفلكيخالفولمالناسي،

فقالالليل،صالصيامبيتأنبعدناسيأفأكلغدأ،ليصومنبالطلاقحلف

لاحثوقيل:لاقضاءعليه،فقيل:عنميفاختلفلاشيءعليه،مالك:

آماالراجح،وهوقضاء،ولا
فلأثهالقضاءثعدم

ليم
العحادة،إبطاليعمد

عدموأما
وقدعليه،المحلوفلأنهثالصومصحةعلىفهوالحنت:

فاناصومه،الثارعصحح
حنشاعليهيقعلمصومهصح

صومأكانو)ذاالرعية،الحقيقةعلىحملهوظاهرهالقسطلاني:إوقال

منويلزممجزئا،وقع
فلك

وهذاالعيد،دقيقابنقالهالقضاء،وجوبعدم

ويحصبالنسيان،يبطلالصومإنقال:حبتمالكالإمامعلىثليلالحديث

منالمرادبأنوأجب:القضاء.
وأجيبالصوم.صورةإتمامالحديثهذا

اللفظدار@)فاالشرعية،الحققةعلىالصومحملمنسبقبما
علىحملهبين

ابن@قولوقال:أولىإ،الثرعيعلىحملهكانوالرعياللغويالمعنى

"انطر:(1)

2الحبد.لمحبقلاسالأحكام!بحكام 1،4
4/1اللىيوتح 5 .(1911)عق@6

لنحعدسلجمان،أبوالحافطالامام(2)
الخطا@ي،الشتيخطاببن3@برالنئحئد

@سها.التصال@صاحب

توليالحديثإ،عريبوإالسنن!@عالم
هأ.3المهشة

2ابخلاءهأعحمسررإ3،ىا/الالأنسابانظر. 3 / 1 و7
/2الجنافوالمر@2،7

3 27-3 28.

الرالمعالم(3)
0 3 / 9لهالن@ا،أعلام"وانظر2،1 9 / 1@

4/6الباري،دفتح(4) 7 (6674)عف4



-

يللف@ائد@لعللفيالجامع

مالكقولانالعيد:@قيق
فاتقدالصومنف@القياس،هوالقضاءبوجوب

بابفييؤثرلاالنسيانأنتقتضيوالقاعدةالمأمورات،بابمنوهوركنه

@نظر..فيهالمأمورات

معيتفقناسيأالاربأوالاكلالصائمصومبصحةالحكمإنثثم
ما

عنالاستنباطوأصولالتثريعمبا@ئمنعهدناه
اث

عدمفيالحكيم،رع

المكلفمؤاخذة
فعلهبماإلاتحالىاللهحقوقأبوابفي

ومصداققصد،عن

2البقرة.1قلوبكغ،بتك@بمايؤ@نشعثوبكنتعالى:قولههذا والنسيان5،،2

عنضع@قال:أنهعي@راللهرسولعنثبتوقذالقلبكسبمنليى

ليمابهرموا@وما@ه@و@لنسيان@لخطاأفني

عمومفيثاخلوالصوم
الأصل.هذا

الفقهاء.جمهورإليهذهبمارجحانلييبدوولهذا

4/4السارمحلأالإرشادا( 86-4 87.

1"الريانظر(2 / .(9331)عقب402

3/9الآتلى"معانيالشرحفيالطحاويأحرجه.(3 5

ودي
اسوممأ،550)الحلميةط

4/1والدارقطني2(،917)حباد 3 13)والعلميةط.8 والحاكمالرسالة،ط.ى5
ا،ما/2

3والسيهقي 5 6 عطاء،طريقمنكلهم7/
ابنصعمير،بنعبيدعن

به.عاس،

عطاء،طريقمن(2045)ماجهابن@رواه
به.بماس،ابنعن



الثفيالمجلدموضوتفهرس

@لمجلد@لثانيموضيكاتفهرس

-

@لر@هيضبطفي@لطعنببب@لإعحل@لثاني:

ةالأول
الراويحفظسوء

العلةفيهحصلتمامثال
الصعفاءأحا@يتفي

@خرفال

@خرمثال

بسوءأعلمسا
والصقولللمعقولمخالفأالحتنوجاءراويهحفظ

مثلههومنويتابعهحديظمنفيستنكربسيءالضعيفينفردأحيانأ

خطأالحديطكونمعراويمعلضعفالحديطيفعف

سيءينفرد
فبضع@عندهإلاالحدي@يكونولابحديط،أحيانأالحفط

السخصوصالتضعيف

أنهإلاقوياالراوييكونقد
ضحي@الثيوخبعضفي

آخر.............ثال

ومعوضبطه،حفظهفيمقدوحاالراوييكونقد
ضعفهيزدادهذا

مخصوصينسرخفي

اخر..................مثال

تخر.................@نال

اتيخمنشيخفييضعفلكنهالئقات،كبارمنالراوييكونقد

سندأمنكربحديتفيأتيمحصوصأضعفاضعفمنيرويأجانا

وستنأ

@لصفحة

3

5



=

@ل@وضرع

و@لعللفي@لجامع

آخرمثال

ذلك.....ومن

الراوي.......................اخنلاطالناني:

تعريف

روايةحكم

والتغيروالتخ!لاختلا@ا

الاخلاطعنمهمات

المرسلووصلإسناثهفيفأخطأالاخلاطبعدالمحتلطرواهمما

فيهوأخطأالاختلاطبعدالمختلطرواهمما

ومتنأإشا@أالمختلطراويهفبهأخطأمما

يرويوقد
خطؤهويحرتفيهفيخطئاخلاطهحالحديئاالمختلط

الثقاترواياتعلىروايةعرضبعد

الاختلاطبعدرواهعنهرواهمنلأننجه،فأخطأالمحتلطرواهمامنال

قد
يروي

علىفلكفيممئيبالثقة،الضعيففيبدلالحديثالمختلط

الاسنادظاهربنقدفهأخذأالحديثبصناعةيعملمنلعض

قد
يروي

علىاختلاطهقبلعنهروىمنفيرويهحديثا،المختلط

وتكونمخالفوجهعلىالاختلاطبعدعنهروىمنويرويهوجه،

الاحتلاطقبلروىمنرواية
مي

فيه-وأخطأالمختلطرواهلمامثال

الاختلاطبعدالمختلطصروىكانراورواهالذيالحديثمثال

قرينةوجودلعدمفلكبسببالرواياتتلكفضحفتالاختلا@،وقبل

القوةمرطنبلىالضعفحيزمنالحديطترفع

ا@يئالراويقبول@الث:

رهصو

اقلمبنقبرلأسباب

7

1 2

1 3



الثفيالمجلدموضوعكفهرس
-

الملقنرواية

روايتهفيوقدحالتلقينفيحصلمامثال

@لرولمنوتجريحهتوثبقهفي@لمخنلفحكم@لثالت:@لمبحث

الواحدالراويفيالنقادأفوالاختلافالأول.الفرع

فيهمالمخلفالرواةعلىالحكمفيضوالط
النقاداختلفحديثمثال

بعضحالفيللاختلافعليهالحكمفي

تهروا

الاقدقولاختلافالثاني:الفرع
الراويفي

@لفرد..--ةالاشادعللانولمن@لثالث@نوع"

كفطريقة

التفردأقسام

المتقدمةالطقاتفيتفردالأول:

المتأخرةالطبقاتفياقفردةالثاني

والمتأخرينالمقدمينعنداقفردلات

بالفردالغريبعلاقة

الغريبالحدبمظان

للتفردمنال

@خر.سثال

تفردهيحتمللامنبتفردأعلمما

آخرمثال

منكراتهمنوغدالضحيفبهتفردمامثال

وقطعاوتفافيهايصطر@بزيادةتفروريحتمللامنيأتيقد

يتقوىولاعندهموتعددالضحماءبهتفردمافال

ليالإسنادفيالتفرديحصلوقد
عنالاحثويوقفمتعدثفطقات

الحكم........

1 5

6

2 4



-

@لموفوع

يالف@ائد@لعللفيالجامع

علةكلفياجتمعتثمبلدأهلبهتفردما

تخرمنال

اخرمثال

اخرمثال

إماما-المتفردكانولوفيردالقأخرةالطبقاتفيالتفرديكونأحيالا

حديث@فيردأصحابلهمكرشيخعنمقالفيهمنينفردأحيانا

منويصححديثه،منيستنكربحديثشيءضبطهفيمنينفردقد

غيرهحديث

@عراويصبتفردفيعلبحديطراوينفردقد
الحدي@فيالصوابأن

الصحة.

ومتهإسالهفيواختلفالضبطالخفيفراويهانفردمما

وسبيأ.مطلقآتفر@أوئعدالتفردفيهحصلما

بلد.-..أهلبهتفردماالشيالتمردمن

الفرثيةعنالحديتنخرجلمتالفةمتابعاتوجودمعبالتفردأعلمما

التفردعليهاولرنيةأخرىبعلةالحديثإعلالمعبالتمردأعلمما

@لفرع@و@بةالأصل)نكلربشب@لاعحل@لرابع:@لنوع

مالمنلكانإفابالحديتالعمل
تقدم

ذلثثال

@خرمنال

@لجاثةبسلوكالاعحل@لخامى:@لنوع"

سالكاللثقاتمخالفاراويهفيهأخطأمما
الجادةنلكفي

صحيحإشادبلىالضعيفالإسادفبحولالجاثةصالكأالراوييخطئ

بجمعالاعحل@لاس@:@نوع*

محهانوأ

2 9

3 0

33

3 6

3 7

38



الثفيالمجلدموضوعتفهرس

@لموضرع

-

@لمتنعللثانيأ:

الاحاد-.خبرمعارضة@لحنن:عللأنولمنالأول@لنوع"

الكريم.....-..القر@نلنصوصالاحادخبرمعارضةا-

مثال

مثال

مما
والسنة-الكريمالقر@دلمخالمةلالعلل،مسلسلامحكرأروي

-@-@اخر--لحديثالآحادخبرمعارضة-2

الاحا@يثتعارضمنهلفظةوتاتيلمظأموقوفحدبيأتيفد

الصحيحة

قد
المتنوسكارةالرواةضحفمنعللعدةالحديثفيتجتمع

لأحاديثارضةومعا

تارلحيأنتماالخبريعارضأنالمعارضةمن

اخرمنال

آخرثال

المدي@أهللعملالآحادخبرمعارضة-3

الأولالمثال

اخرنال

حرمعارضة-4
للقياسالاحاد

المرهونةبالعينالا@تفح

البلوىبهتعممماالاحادخبركون-5

فلثعلىمنال

عملهأوراويهلمتوىالاحادخبرمعارضة-6

فلكمنال

@خرمنال

4



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

منوكانضعف
المخالفوكانروىلماراويهمخالفةعلله

الراويمذهبالروايةلمخالفة@حر

ويدلوالمعقول،والإجماعوالنةالكتا@معارضةالروايةتأتيقد

ردهاعلىالأسانيداخلاف

العامةللفواعدالآحادخبرمعارضة-7

فلكمثال

موضحكاتفهرسء

5 0

5 1





@اا@@!أ@ا@امم@@ثثث!@@@











ياك@

؟@الأفلأا







@هبخ@هبخنخعهبخبخحهتجعهبخشعتجح@ح@@3

تأته

لآته

@يخ@.@ختجعهيخث."بختجع.بختجهمجتجع

هبختجحهيخعه@تنههبختجعهبختجعبختنءه

تة

أؤ

آلحا@
قل@

جدفل@

نبههللأ!ئبن!أ@لمخابل@ص(!

تجع@ين@تجبهوه@تج@هتج@يخ@هح



هبخرك@حعه@خبنجهكضهح@ه.خه.ث@عء.

ل!

ان@

@و@خيمعه@ضعه@تجعهيخعهتجعح@

ح@هحخ@ح@ىهح@هضهحشى@@

؟

ا

البزييرللزرفيجمئئزلمجووف@@عل@

لأولمصاالطنجة

لأ@3،1

4محموطهالطعحفوق 3 1 لاأ@6
الكنابمحالرلإعالةبسح

حرء@أيأو
أي@يولحهحمطهأرالأشكالصضكلصنئه

ترحتهأوالكت@استرحمعسيمكىوليبلكت@أو@يكاسيكيلطام

الاشرمىمسىحطىبعرعلىالحصولدصىأصلعهأىإلى

@
تخت

@

ب@لطوزب@را@
راتؤرلةسشز

62،@هدش،@لملكبئطرسام-بذ@@لس@@لعربية@لممللة 8 ل@ال@لا@لا-1
ص

2لما02@

بلير@ر@ب@@
4 6 داكلال@-1

002 2نلفاكل@لرلامم-ول-ا1 1الكلحؤ@ل-11اللأ،8 5 0 3

ا-هلألم*@ولال@اال@.-+41@لان،بمة-ا@مل@-ن*@لسما-

حمانطبيهز

13 18 6 9 61.-

8فاك@1 أ.-لمثاا1
نلماك@أ.-دثالمااك@سول-@@@لقاهرخج

"

.*2 1 1له@ك@يز@بسكن@مثلا،-1 1 6 لد@لإلكررني@لل-91
ح@ال@نعيالن@حثمط@صم@.@هى-@نال@.ن@يسم@.

@هك@يخعه@خع@ه@خ@@يخد@خع



@@ثميشحهك@اه@يخبخعهتجعيخع@ح@ص@تجعه@خوتجعه@ه@@هك@ه

لآ

قلأ

جمؤراتألئ@
يهل!

ما@ر@ييماهمل

المجلدالثألعث

بفالجوربحارا

@جمخمخعهه@عه@عك@هح@صه@تنتجعه@ننههيخعه@هميخع



@بخمفي@هك@ننفيه@نهخع@بخبخعبخبخعء@.@هبخ@حبخبننهبخ@خعه@بختنهبخيخ@هبخنن5
@؟بهل!

فاؤفانا

يهل!
ه

يهل!
ه

لأ@ه

هل!

فةذقان@
يهل!

ه

قأتالاك

ير؟
ه

هل!

ل!

ا.-

لأ

@@

كأن@
ص

@6

لم6

قؤته@

@
ه

قاتا"
مملأه
فآتايهل!

ه@

هبر؟

ه

فأنايهل!

هيهل!

ه@

يخع:تجعهتجعه@تجعهيخعتجع@هح@ه@تنبختجحهح@تح@@تجعهيخع@نهتن5



اكختصكللالحتع:محلل

@ح@-حم@@

6
@لثا@لنوع

الاص
@لمتنعللاأ

شيءكلمشالفضولحذتوهوإيجازه،الكلام:اختصار

بعضعلىمقتصرأرواتصبعضيرويهالذيهوالمختصر:والحديث

المطؤل.نظيرهمنأوأصلهمنأقلألفاظهوتكونالتفصيل،تاركأمعانيمما

وقوعأسبابمنكسبببالمعنىروايتهأوالحديثاختصارسلفوقد

فيبالراسخويحذثلكتبه،المذاكرةقليلالراوييكونحينوذلكالعلة،

معناها.يحيلوماوألفاظهاباللغةعالمأيكنلمإذاسيمالاذهنهما

نقلمردو@فهوالادبالمعنى،الراوييخللمينامقبولأيكرنوقد

الاختصارمذامثلأحمدأنكر@تما"قال:الخلالبكرأبيعنرجبابن

عبارة:إطلاقوعندالحديئهاختصارأصللابالمعنىيخلالذي

نوعين:علىوهومتنه.اختصاريرادالحديث@)اختصار

بهالاحتججبحسبالأبوابفيوتفريقهبتقطيعهألفاظهإيجازالأول:

مسألة...مسألةالمسائلعلى

معناه.تلخيص@لثافي:

الروايةفيسيأتيمافهووالثانيكثيرأالبخارييفعلهكانفالأول

بعضمععلىوالاقتصارالحديخث،اختصارجرازفيالناساختلف

فيمذاهبلهنموكانت
وحجج:هذا

)خصر(.مادةالعربدلسان(1)

الحديت(.)اختصارمادةالححدضينادلان(3)

2/1الاريادنتح(2) 05.



-

ثللفعالد@لعللفيالجامع

الزوايةمنبالمنعتأسيأمطلقأ،انحديخثاختصارمنعالأول:

فيه،الخللأحدثرتجمابعضهوروايةالحديتبعضحذفلأن")1(؟بالمعنى

ودلالاتها.بالألفاظعالمأيكنلمإفاوبخاصةلعر"لاوالمختصر

مذاتقييدينبغيلكنمطلقاالحديااختصارجواز@لئاني:

ا

العراقي:الحافظ
9

المحذوتيكنلنمإذابماالإطلاقتقييدوينبغي

فلك،ونحووالحالكالاستثناءحذفبالمعنىيخلتعلقابهبالمأتيمتحلقأ

جزموبهخلاف،بلايجزلمكذلككانفإنالرابع.القولفيسيأتيكما

الصيرفيبكرأبو
(4)

واضحوهووغير@
بحيد،لكنهالزركي:وقال@

الكلام،أصلعلىوالاقتصاروالاستئناءالغايةحذفيجوزلاأحدانف@
إجراءإحداهما:طريقين:ببعضبعضهيتعلقلمإذافيماالرازيسليموحكى

قال:بالجواز،الفطعوالثانية:بالمعنى،الروايةخلاف
"المذهبوهي

تاسأرواهإفا@لثالث:
تامايروهلمو)ناختصاره،جازغيرهأوهو

هو

اختصارهيجزلمعرهأو
(7)

فاعلهكانإفابعضه،علىوالاقتصارالحديثاختصاريجوز@لرابع:

يختللابحيثبه،متعلقغيرنقلهعمامتميزأتركهماوكانعارفا،عالمأ

(4)

(5)

(6)

7)

1@الكفايقلأاطر: 9
2/7النظر!@زجيه(2) 03.

1الالكماتحا"انظر 1"المحيطو@الحر9،0 8 /3@

الامحيلالصيرفيالمحرو@سكرأبواشمعدئحمدسالأصولي،الفق@هخو
فأحا@الأصول،فيعنفالجداثي،

هما.330)شةنوفي

@انطر.
1الأعياد"اتود 9 9 2/1الامعيقهطبقتو@4،/ 1 6-1 و@مر@ؤ1،7
2/2الجاد! 2 4

@

1/5والدكرةاالتممرةفرح 1 0

نحفيقي.

3/1المجطا@السحراظر. 8@

4ولالمحيطاالحرو"الكفايت@1،0091اسظر 1،8
ا/والترظالتصرةوالشرح

5 1
شحقبقي



اكختصمرةللهتععلل

يجوزأنينبغيوهذاتركهمابتركنقلهفباالدلالةتختلفولاالبيان،

عند
هذافيفرقولابالمعنى،الروايةيجزلممن

علىقبلرواهيكونأنبين

لا.أوالتمام

بقوله:فلكوعللوغيره،الض@حابنصححهالذيهوالمذهبوهذا

أمرينفيمنفصلينخبرينبمنزلةهذ-والحالةتركه-والذينقلهاتذيلأن9

بالآخر@لأحدهماتعلقلا

لالضبطالمشهورالراويعلىموقوفاالحديثاختصاريكونأنويجدر

المباركابنعنالجعدابنأسندوالالنة،التهمةعنمنزلتهمرتفعةوالحفظ،

رجب:ابنوقالالحديثمهاختصارسفيانعلمنا"قال:
سفيانوكان"

أحيانأإالحدبطيختصر

@الخطيب:قال
روايتهأرادإفاالتمام،علىحديئأروىمنخافاند

مرةأولفيزادبأتهيتهمهأنتامأقبللهرواهلمنالنقصان،علىأخرىمرة

أنهأوسمعه،يكنلمما
وكنرةضبطه،لقلةالحديا.باقيالثانيفينسي

أنعل!وجبغلطه،
يمي

عنالظنةهذه
فييعتقدمنالناسفيلأننفسه.

يغفلوأنهمنمماليسماالحديتزاد@يربماأنهكذلث،الحديثراوي

هومافكرعنويسهو
مبتوراناقصأحديثهأكثريكونأنئؤمنلاوأنهمنه،

السامعاتهامالراويظنفمتى
عننفيهعليهوجببذلك،نه

نفسط

"حديثه:فييتهممنعلىمعئقأالصرابنوقال
حاله،هذاكانمن

3انحدفف:علمأنلاالمغرفةانطر(1) 2 بتحقيقي.4

3ةانحديشهعلمأنلاغرفةل@(2) 2 ك@216،الزركي،النكتواسطر:شحقمي،4

4الاعمطححاوسحاسن
0

1ةوالتيسير"ودالتقىل@ك@، 1الخنوط.83 3،5

اباتير@تح
"7 6 / شحفبقي.2

1رلاالملية@(1823)الجحداابندمسند(3) أيضأوأشدهالفر،ط.(89

فيالراعرمزي
الماصلالمحتت"

ةالكمايقافي،الحطبماقهالصوهنا)617(،"

1 قدلمنالاختصارعلىالأحا@يتيرويالوريسفيادكاددوقدةبفرلهو@دره93

منهميعلمكادلأتهثالتمامعلىلهرواها
@اه.رالمعردةلهاالحمط

الويدلتحلا(
"2/5 1الكفاجمه:"(5)@3 9



-

@للفيالد@لعللفي@لجلمع

لهفيس
اداءعليهتعتنقدكانإذاتائم،غيرالحديثيرويأنالابتداءمن

بينوثاربه،الاحتجاجحيزعنباقيهأخرجناتصأأولارواهإذالأتهةتمامه

لسقوطثمرتهفيضيعفيه،متهمايرويهأنوبينرأسأ،فيضيعهأصلأيرويهألا

نعالىااللهعدوالعلمفيم@الحجة

أنيجزلمحكمبهتعلقفمانجهته،منإلايعلملاكانإن@لخاص:

لهجازفقيهأالناقلكاننف@نظر،حكمبهيتعلقلمدانشينأ،منهيترك

القطانبنالحسنوأبوفورك،ابنقالهامتغ،فقيهغيركان@)نفلك،

بقيةعلىسطوععنالصححابنمذهبينبئقالعرضهذاوبعد

ماوهذاالاختصارفيالمحاذيروبينالمختصرصفاتوضعكونهالمذاهب

التالية.الأمثلةفييتبين

روىما@لحدبث:@خنصارهبسبب@لر@هيفيهما@خطاومئال@

محمدعنحمزة،ابيبنشعيبعنعياش،بنعلي
عنالمنكدر،بن

الوضوءتركلمجزاللهرسولمنالأمريناخركانقال:الله،عبدبنجابر
النار.مستمما

والنسائي)291(،أبو@اودأخرجه:
(3)

1/1 0 8
لهالكبرى!،وفيا

(2)

(3)

3الحديشا.علمأللالمعرمة 2 5

تجحيفي.
3/1المجط!الحر"انطر: 8@

اتخابصامالشانيالحافظتايفهوصملالمحتىا"كبفيالاساخلص
16/2الميرادي،النمبيمقالالشي،ابن 5 الذيسوالشأ:ابن)ترحمة6

فيوقال"،وسماهالمختص،روايةعلىواقتصرالشاتي،ش@اختصر
وسماهالناختصرصدوتا،حيراكاد@ينأ"ثا.له.."،الحفاظكرة@تة

وثماين@صعاعثقالمخي،،"

منمرالكتابهذانرالصواب(ادعاه.ماعلىطي@ساالذهييقلملماترل:
نلك.علىي@طنفهالسانياتجاء

لفاظتوحد(أ-
لا)المجتبأالصغر@فيوألرابوتراجم

لها@يوجود
شدهالإشيليجرابننقلهما-@

محسدأبيعن
عل!أبرقالقال.يربوع،بن

مما)ئماالمصنفمنليساوالصلحالإيسانكتدتظل@:العساني
من

"

المجتبىأ=



اكختصكلةلالهتعمحلل
-

وابنبتحقيقي،(43)خزيمةوابن2(،لاالجارودوابنالطبعتين،كلتاا(لعه

1/1والبيهقي)4311(،حبان 5 5-1 5 1و6 )الاعتبار":فيوالحازمي5،6

الكبير...كابهصاخصرهالنانيالرحنعدلأبيالمدةالسننليبالاء-له-

الصجحلا@ناكت@له:الأميروفولالأير،علىبلخولهالنهورةالقصةفكرنم
فيضعيفةأحميتلرحردممترضيقرضوقد"مجرثأ..

عنهوبجبلمخبىاد@

وأطفلث.@يهاصحالتيالأبوا@فيالاالصحيحتخريجيثترطلمالنانيبان

الأعمفيالصحيفةالأحاثيتتلكئعلمر3الاب،فيشيءأثلخرجفلن@عيرما
الأعلب

ج-
قداليها@أد

الكريم،عدالهلرواهالشائيعىالسنيابنطريقغيرمنروي
الألدل@.أملمنالكريمعدموسىأبيعنالصونن،الفاممبنولدأيصأصرواه

جدأقديشالالمجتىصجلدينوجتأليكماةحساثةفرو@الدكتورقالد-

بينصماعاتعليهاكتبت
تألفمنألهاطاهرسصديهاهأ561)و@30)شة

حاءوقدانماني،
المأنورق@الالننمىوالعنرينالحاديالحزءأحدمما.صدوفي

روايةالنانيلحرسثببنأحمدالرحمنعدأليناليف@اللهرسولعن

أننجدالركذلكأيصأ:الدكوروقالعه...!السنيس@صحاقبنأحسدلكرأبي

الخمسةالأصرلجردالأئيرابن
السن@ولي@1لالمجتيأوجردبليها@العوطا@،رضم

تألفمنالالمجتى!أنعلىالواضحبالنصويهلالمجتي@مساثهوساقالكرعا،

ظالحا@الامامحدئنااخره.فيوجاءالأئيرابر@مادساقنمالسانيا.

3عبد2"بو
جيح@الشنلكتب@كالةالشانيشببنأحمدالرح@ن

"

الأصولهجامع

فيقالفإن@اليها@لبعضلهالشاتيبلجرموفعغيرفيالنيابننص-"
الناني...الرحمنعبدأبرابماماليئ@حدننيةك@16الساطلحكرةكتا@

"

1ولوالذبفعاالالمدوكنبا،@@ولالالبجةاكنبفيقالوكذا كتبو7،9

8/2لأضربفها" 86.

عد@آمناك@نو-
فيالساتيأصردماقدالأحاديتمى

عليهاوتكلمالمجتبى،@

فيعليهابنكلملمالأحامبتنلكسحصنحدنمونعدبلأ،ونجربحأبحلالأ
زياثةفيجابرعنالرلير،أليصنالل،بنأيسنحديتذلكوشلالكبرى"،ا

بسم
@لىثنحهالذيمايتيلتأنولقائلك@34؟لالسجتىاانظر:التئهدنياشا

"دالخيفيالاعلال

المحتبى،"كتببأنعنهويجابدالكبرمحا؟فيكهسكوتمع

ميه.سلولعنيسكتلاالعالبفيكو@ثر،فيهتحرى

نفصالشاتيتصنيفمندالسحتبىاكابأننقطعالمرضهناوبحدمنا،وعلى

1والتثرتااتضرةلثرحعلىتميقاولصلح 6 7 لملأا.-1/



-

@للفمالد@لعللفي@لجامع

8 فيحزموابنحزم،ابنط.(30)والوعيط.0
1/2المحلىأ1 وابن3،1

فيعساكر
"

6ثمشق!تاريخ 2 / 2 5
و

3 6 / 2 و9
3 0 8 / بنشعببطريقمن63

به.حمزة،أبي

مناختصربالاختصار،معلولأتهإلاالصحة،ظاهرهحدي@هذا

حديث:
ثمفأكل،ولحماخبزأعحي@هللنبيقزبت"

ثمبه،فتوضأبوضوءدعا

يتوضأ".ولمالصلافإلىفامنمفأكل،طعامهبفضلدعانمالالهر،صقى

داودأبوقالوهكذا

رجحوكذا
نقلهفيماالمدينيبنعليقالإذالمطول،الحديثالعلماء

فيالبخاري
1

4/7الصغيرأالتاريخ 97 9 1للا1 قلت"الرشد:ط.(24

أكلجابر:عنالمنكدر،ابنعنقال:الفروي،علقمةأباإنلسفيان:

منأخبرنيقال:المنكدر،ابنسمعتأحسبني"فقال:يوضأ،ولممح@النبي

ع@فهالنبيأكلجابرا:سمع

فيكماحاتمأبووقال
العلل@

مضطربحديثهذا"ا(:يطلألابنه"

عنالثقاترواهكذايتوضقولمكتفاأكللىكالنبيأنهو:إنقاالمتن

بنلأالمنكدر،
منبهحدثشعيبيكونأنويحتملجابر،عن

فتوهمحفظه

(4)

1البيهقيقالوكدا)291(،عقبسنهفي 5 6 لاب@الحللعلىتعليقة"والظر.1،/

2الهاس.عدلابنحاتما،ألي 4 6(168).

2المحرفةط.فيالضجاء 2 8 / أحسناعبارهعلىمحتصرأمنيمأ2

الأص،وباءالسصكلعجزمحالتيلحيالسحتلحرىال@هموزالمحلإجراءعلىمذا

بعدالجارمودخلتوعاادلمة@صارتألفأثهمزتهأبللت3شرضااةفافالأص

"علىالحئدسحداليئتعليقانظرللجرم.الألففحدفتالإبلال،

أليابرعلل
6حا 4 5 / 1 1

3.

فيالملقنابرنقلهفيسافقالالدير،تقيالتيخحاتمألاتعف
/2المير"البو@

4 1 أعياللفظمتاعداالمتنيننل@حاتم،أبوقالهمساأقربثاودألردكرهالدي"3
المبيريجوزولايتوضأاو@صلىثمكتمأأكل"وق@له:الأمرينا@خر"قوله.

شديلف=عفلةيكودصبمساالاخرأحدمسا@لىمىوالانتقالالاحرعنلأحدما



احختصكلتولهتععلل
-

طويل،حديثمنمختصرخبردصذاالحديث:عقبحبانابنوقال

النارمستمماالوضوءإيجابلنسغمتوهماحمزةأبيبنشعيباختصره

الجز@رلحمخلاالنار،مئتمماالوضوءلإيجابنسخهونمال@مطلقا،

."فقط

1البيهقيوقال 5 6 عنحمزفأبيبنشعيبروايةوأن:1/

عنالمنكدر،ابنحديثفذكرالحديث...!مناختصارالمنكدربنمحمد

ومعهالأنصارمنامراةإلى@تاللهرسولذهبقال:ا@ععبدبنجابر

3وأكلنا،فأكلقال:مصليقعشاةلهفقربتأصحابه،
ثمفتوضأالظهرحانت

يتوضأ.ولمفصلىالعصرحانتئمفأكل،طحا@عفضلإلىرجعثمصلى،

البيهقي:قال
اخرأنويرونالمنكدر،بنمحمدعنجماعةرواههكذا"

واعترض"،وغيره...السجستانيابو@اودقالهالقصة،هدهفيبهاريدامريه

@@قال:إذالتركماني.ابنعليه
فعلوكذاالبعد"،كايةفيالاختصارودعوى

فيحزمابن
1/2المحلى!" بالاختصار،الحديثهذاعلصنعلىفرذ3،1

الحديثفذكرالحديث..،منمخنصرالحدياهذاأنقومادعىلاوقدفقال:

"قال:ثمالمطول،

منمختصرالحديثذلثبأنالقطع
بالظن،قولهذا،

حديثكل)وأماوقال:صرثا"،كماحديثانهمابلالحديط،أكذبوالظن

كتفأكليكسيماللهرسولأنمنالنارمستمماالوضوءيرىلامنبهاحتج

الوضوءإيجابأحاثيثلأنةفيهلهمحجةفلانلك،ونحويتوضأولمثاة

قبلعليهالناسكانلماموافقةهيالتيهذهعلىالزائدبالحكمالوارثةهي

الذيحمزةأبيبنشعيبحديثولولاالار،مستممابالوضوءالأمر@رود

النار".مستمماالوضحتركلأحدحللماذكرنا

لهماثليللاحديثينجعلهمافيالتركمانيوابنحزم،ابنكلامقلت:

يكرنأديسكنلأنهفأقر@،الأول،حليئهمناختصارأنهثاردصأبوفكرهوأصا@ا

2/4عقبهالملقىابنقالثمالأخرعا،الروايةمعىصالعبارةبهذهعبرقد 14:

بهاإ.فمبرعد@الأمر@خرالحالةتلكتكونأنإلانظر،لذلثأيضاالتعير@وفي



@لف@ائدي@لعللفي@لجامع

تدشعيبأوأنواحدا،حديئاكونهماالراجحإنبلعليص
باختصاروهم

عنمطولارويالمححديطأنذلث:ودليعالحديث،
منالمنكدر،بنمحمد

حاتم.أبوأثاركماشعبغيرالرواةمنمجموعة

3/3أحمدفاخرجه: وفي(80)لترمذيوا8(،4لاجهماوابن0،7
"

1والبيهقيبتحقيفي،(180)لهالشمانلا، 5 4 /1-1 5 5
بنسفيانطريقمن

3/3وأحمد3(،6لالرزاقاعبدوأخرجه: 1(،19)ودثاوأبو2،2

فيحزموابن)0311(،حبانوابن
1/2المحلى!@ 1/1والبيهقي3،1 5 6

وفي
منالوعيط.(1292)والعلمية.@(23لالهوالائار"،السننمعرفة"

جريجابنطريق

(1361)و(1321)حبانوابنلهلأ(،.)و(639)الرزاقعبدوأخرجه:

محمر.طريقمن

طريقمن(5411)و(1381)حبانوابن2(،061)يحلىأبووأخرجه:

حازمبنجرير

أيوب.طريقمن(1137)حبانابنوأخرجه:

1البيهقيوأخرحه: 5 6 / 1
العلميةط.(23لالهدالمعرفقه،وفي

أسامةطريقمنالوعيط.(1292)و
زيد.بن

فيالبيهقيوأخرجه:
ط.(1292)والعلميةط.(234)"المعرفة"

سمعان.ابنطربقمنالوعي

(9631)يعلىوأبو3/40،3وأحمد)525(،شيبةأبيابنوأخرجه:

زيدبنعليطريقمن

فيالطحاويوأخرجه:
"

1/6لآثار"امعانيشرح 5

العلميةط.وفي

ألهإلامدلأ،كاندلنرهو(1)
بالسماععرح

حدت@فاأوهامله@مقفوهرة(2)
ص

.(91يالاتقريباحفظها

ك@4(.ل@@اتقريبا@ضج@هةوهر(3)



اكختص@رللخع:محلل
=

1لهحبانوابن)073(، القاسمبنروحطريقمن(13

بناللهعبدعلقمةأبيطريقمن(1135)حبانابنوأخرجه:
بنمحمد

فروةأبيبناللهعبد

فيالطبرانيوأخرجه:
4لالأوسطأا" طريقمنالطبعتينكلتا(97

عبيدبنيون@

مة،ساوأيوب،وأوجرير،ومعمر،يج،جربنوا)سفيان،جميعهم:

عنويونيهعلقمة،وأبو@روح،وعلي،سمعان،وابن
المنكدر،بنمحمد

فأكلشافعلى@اللهرسولالأنصارمنامرأةدعتقال:جابر،عن

ئمعبه@اللهرسولفتوضأالصلاة،فحضرتالنبي-ك@رو،
ا،فأكلوبقيتهاإلىعاد

نحوه.أو@اللهرسوليتوضأفلمالعصر،فحضرت

منومعظمهمالرواةفهؤلاء
يخالفهمولممطولأ،يروونهالأئباتالثقات

أوئقهممنخالفانهإلاثقة،كاندانحمزةأبيبنوشعيبشعيب،إلا

فقدالانقطاع،وهيأخرىبعلةمعلولعمومأوالحديثوعددأ.حفظأمنه

فيالبيهقينقلهفيمابالانقطاعالثافعيأعله
(23لاوالآثاراالسننمعرفة"

فيحجروابنالرعي،ط.(1293)والعلمبةط.
3الحببر"النلخبص" 2 9 / 1

@قال:أنهعنها@هه@

إثماجابر،منالحديثهذاالمنكدرابنيسمعلم

عقيل،.محمدبنبناللهعبدمنسمعه

فىالبيهقيوقال
(1294)والعلميةط.(234)والاثارأالسننمعرفة"

عاحبيلأنوذلدةمحتحلفعياثقالهالذيلوهذاالرعي:ط.(12)ماو

فيجابرعنالمنكدر،بنمحمدجهةمنالحديثهذايخرجالمالصحيح،

بناللهعبدولأنسرطهما،منإسنادهكونمعالصحيح،
قدعقيلبنمحمد

جابر!.عنأيضأرواه

.(1970)لالتقريباحالظادثتةوهوة(1)

.(3587)لتقريبالاوقادصدومو:(2)

7لا@التقريبه@رعافاضلتتلحتقةالمبلي.ثينارابنوهو(3) 9



-

@الف@ائد@لعللدي@لحامع

جهةمنالحديثهذايخرجالمالصحيحصاحبيلأن"وقوله:قلت:

مححد
فيهشرطهما"منإسناثهكونمعالصحيحفيجابرعنالمنكدر،بن

الرغمعلىصحيحيهمافيمالحديثالصحيحصاحبيإخراجعدمفإننظر:

من
أنه

لاشرطهما،من
لملأنهماةيعلانهويضعفانه(أنهماإطلاقأيعني

منهيالتيالأحاديثكليحرجاولمجهقيمنالصحيحجمبعيستوعبا

أخرى.جهةمنثرطهما

أقرهولماالثافعي،قالهلمامستدبالانقطاعالحديثهذاإعلالأنإلا

اللهعبدأنمنالبيهقي
محمدبن

عنفعلأالحديثهذاروىقدعقيل،بن

لإماماوالمجزحينالمحللبنإمامولإعلالنخريجه-سبأتيكماجابر-
فيقالإذثلهالبخاري

"

2الصغير"التاريخ 2 8 ابنعنبعضهموقال":2/

يصحولاجابرأ،سمعتالمنكدر:
فيجاءالحديطأنكما"،

الإماممسند@@
مر؟غيرالمنكدرابنسمعتقال:سفيان،حدثنا"قال:أحمد@3/703

سمعهفظننتهجابرأسمعمنأخبرنييقول:سمحتهوكأنيجابر،عنبقول:

1عقيل.ابنمن
00.

إليه.المنمارعقيلابنوطريق

)0761(،الطيالسيأخرجه:
فيالطحاويطريقهومن

"

لاثاراامعانيشرح

1/6 5

3/387وأحمد6(،3لدالعلميةط.وفي
قدامة.بنزائدةطريقمن

وك@703وأحمد)6621(،الحميديوأخرجه:
بنوا3،8ا

جهما

وفي(80)لترمذيوااللأ،لا
يعلىوأبوبتحقيقي،(180)لهئلأ،لثسماا"

عيية.بنسفيانطريقمن(2017)

3/37أحمدوأخرجه: 4
محمدطريقمن

إسحاق.بن

فيالطحاويوأخرجه:
9

1/6لاثار"امعانيشرح 5

الحلمية.@وفي
اللهعبدطريقمن(36لا

عمرو.بن

اللهعدعناش@وعدومحمد،وسفيان@لؤائدة،أربعتهم:
محمدبن

بن

به.جابر،عنعقيل،



اكختصورلهتع:محلل
=

عنعيينفبنسفيانطريقمن(489)ماجهابنوأخرجه:
بنمحمد

اللهوعدديناربنوعمروالمنكدر
بن

به.جابر،عنعقيلبنمحمد

عنهشئللين،فيهعقيلبنمحمدبناللهوعبد
فقال:معين،بنيحى

فيحاتمأبووقال@،بذاكلي@"
1

:(70يلأاكهه/لابنهوالتعديل!الجرح

منإلبئأحبوهوبحديئصيحتجممنولابالقوي،لي@الحديث،لين"

نجيحإبنتمام

نخشاهكناماأذهبتديناربنعمرومتابعةأنغير
بناللهعبدضعفمن

2/2لأشرافأاتحفة"وانظر: 6 2له7 2/4و(36 9 2/4و(3037)0 9 4

2/05و(4730) 2/1و(1575)وو/2المسند"أطرافو")3603(،0 5 1

1/3الحببر!النلخبصو"1(،97يا 2 3/5المهرظإنحافو@1(،55)9 3 6

3/4و(3688) .(2037)3/445و(1037)35

تدرجوقد@
بسبب@لصحابيكلاممن@لمرفوع@لحديثفيلفظة

وهلةللناظر@وليظهرلاوحينذ@كعيينة،بنلسفيانحصلكماالاختصار،

ذلكبان@لتفصيلدصن@لروايةفيالخلللهيظهربل@درج،ذلك@ن

@لمصنفاتفيوقد@نفعند@لمحدثين،نجدهلاكثيرهذامثلمدرج،

ىرومامئاله:@لمدرج،فيذلكيذكرصنلاأنهم@ربالاثول،عنت@لتي

أبيعنزرعةأبيعنالقعقاع،بنعمارةعنعيينة،بنسفيان

اثكاءفلنالمنكدرحمدسعنالجماعة@روايةالإسنا@هداصحةوبالنظر@ل@(1)

به.الجرميمكنلاالسندننالقطاعوحود

فيعدو@".(3592)@التقربفيومر(2)
ه.لي@حدك@

المهرقاتحا@د@في@رد(3)
"3 97 / فيمكناولحلهررضاأليبرسلىةة(02013)1

بروعمرادربع،بنعلىيردكرهولهنامحناله،الحافظاعتمدماالتيالنسخة

فيأ@رووأتهعلماله،ترجمةعلىأعنرو@سسعودابرعنحصين،
5 4 6 / 1 0

و.
صرعتا.أيعىفلححمكله.ه



=

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

بعيرجربطيرة،ولاعد@ىلا"قال:في،اللهرسولعنهريرة،

مئق@فاجرب
الأو@ا.لمدىومن

4/3المعانيأالشرحفيوالطحاوي)7111(،الحمبديأخرجه: 0 8

به.سفيانطريقمن(61الهحبانوابن)7196(،العلميةط.وفي

لامعلولأتهإلاالصحةظاهرهحديثهذا
يصح.

1/4أحمدأخرجه:فقد طريقمن(2143)والترمذي4،0

مهدي.بنالرحلنعبد

فيالطحاويوأخرجه:
"

4/3المعاني!سرح 0 8
العلميةط.وفي

في@صة.طريقمن(6915)

الئوري.سفيانعنوقبيصق@مهدي،)ابنكلاهما:

جرير.طريقمن(5182)يعلىأبووأخرجه:

فيالطحاويوأخرجه:
"

4/3@المعانيشرح 0 7
الحلمبةط.وفي

مسروق.بنسحيدعنإبراهيم،بنحسانطريقمن(69يلاا

عن@رتأبيعنعمارة،عنوسعيد(وجربر،)الئوري،ثلانتهم:

لناصاحب
به.ل@ب@مسعودابنعن

السندهذا
إبراهيمبنحسانأنإلاالمحفوظهو

(2)
فيعليهاختلفقد

للنقات.موافقةبروايةهنافرواههذاحدثه

كماخزيمةابنوأخرجه:
في

"

3يه"الذي@ ذكرهعقبفقالبتحقيقي(12

محمدسدئناهةالمتن
الله،عبيدبنزيادبن

عنإبراهيم،بنحسانعن

3بى@براحانروايةثيجاء(1)
روايةوفييمه،اللهرسولأصحابمنرجل@كلنة

"ةوحريرعدياب@
لنا،،صاحبعن

1قبيصة:روايةوفي
رجل!.عن

عهتال@ؤفيمممتكلمومر(2)
لي@اللارمي:إبرواية(279)تاريخهفيمحينبنيح@ى

حاأبيابنلقلهفيازرعةابووقالبأسإ،به
ك@852والتي@،دالجرحمي3

.(158)والستروكون@الفساءد@فيالنساتيوقاللط،بأسلا"ة(105)

يخطى".صدوق":(11لكا@التقريبافيححرالنوقاللالقريا،



اكختصلىللحتع:علل
=

نحومهمسعودابنعنزرعقعأبيعنعمارفعنمسروتبنسعيد

الئوريروايةحاتمأبورجحوقدمسعود.وابنزرعةأبيبينالوساطةفأسقط

فيفقالعيينة،ابنروايةعلى
ابنروايةعقب-(2291)لابنه"العلل1

خطأهذا"عيينة:
أبيعنعمارفعنالثوري،رواهعيينفابنفيهوهم

اكععبدعنرجل،عن@ر@
@ا.النبيعن

التيالرواياتعامةفإنبالاختصار،معلولعيينةبنسفيانوطريق

ابنروايةفيوقولهالإبل،وصاحب@النبيبي@وقعتمحا@رةتنقلجاعص

كماالإبلصاحبمنهوإنماالقولهذامائقهفأجرببعير@ربعيينة:

أعلم.والله@،الرسولقولمنولي@الروايات،بقيةبينته

رويوقد
هذا

آخر.طريقمنهريرةأبيعنزرعفأبيعن

2/3أحمدفأخرجه: تهذيبفيإوالطبري6(،121)يعلىوأبو2،7

عليمسند"الانار"
فيوالطحاوي)8(،الخبر"

9

4/3الاثار"معانيشرح 0 8

في
3يا@الذيعفيإكماخزيمةوابن)4196(،العلميةط. بتحقيقي،(12

6لاحبانوابن 6للا")الأوسطفيوالطبراني1(،1 في(76
الطبعتين،كلتا

فيوالخطيب
9

11بغدادأتاريخ 6 8 / 12/4الغربط.وفي1 والبغوي9،6

5/2"دمثقتاريخفيإعساكروابن)9423(، 0 5
اللهعبدطريقمن

بن

هريرة.ابيعنزرضحأيعنضبرمة،

فيحاتمأبوعنهقالوهذا
"

ثبرمةابنخالف":(2313)لابنهالعلل!

ابنعنرجل،عنزرعة،أبيعنفقال:القحقاع،بنعمارةأخيم@ابن

أشبط.وهورو@النبيعنمسعود،

لاحاتمبأبيكأنيةلتول
مسعود.ابنعنإلاعمارة،حديثيصحح

نهف@هريرةأبيحديثأما
قدمناها.التيالطرقهذهغيرمنصحيح

2/2حمدأجه:خرفأ 7/1ريلبخاوا6،7 6 وك@181(5717)6

يسرقكتاله-شرطعلىيستالتيالضميفة-الأحا@يثفيخزيةابنسهجمرمذا(1)

الشى.عقبالديذكر3المتن،



-

ثدلفما@العلل@معفيلجا@

(5773)@

7/3ومسلم 0@02 2 7/3و@101@@2 1@02 2 (1و@30@021@@2

7/3و فيوالنساني)501(،و(104)(2221)1
ط.(7591)الكبرى@9

فيوالطحاويالرسالة،ط.(4547)والعلمبة
@

4/3@المعانيشرح 0 3و9 1 2

وفي(6945)و(6كا4)و(6914)العلميةط.وفي
"

له@،المشكلشرح

وفي(2891)
/7والبيهقي1(،6اللاحبانوابن)9965(،الأخيار"تحفة@

2 1 6
سلمفأبيعنالزهري،طريقمن

به.هريرة،أبيعن

ابنإلىالطريقفيجاءالذيالمبهمبيانالمتقدمةالطرقمنبقي

فيالألبانيالعلآمةيقولذلكوفيمسعود.
هذاولعل9:(1152)الصحيحقلى@

وعليهالأولى،الروايةفيكماهريرةأبوهوأصحابهمنيسملمالذيالرجل

واسطقعبدونتارةك@النبيعنهريرة،أبيعنالحديطيرويزرعةفأبو

عهوأخرى
مسعود!.ابنعن

هريرةأبيباسمفيهاصرحالتيعبينةابنروايةذلكعلىبدللتول:

فأسقطبماسنادهقصرعييةابنأنإلا
من

أعلم.واللهمسحو@ابنذكرالسند

01/5الموظ)إتحافوانظر. 4 6(13395).

الطريق.هذاغيرمنلروي

12)شيبةأبيابنفأخرجه: 6 1/2وأحمد0(،8 6 9
3و ماجهوابن2،8

5لا عليمسند"الآثار!)تهذيبفيوالطبري)3332(،يعلىوأبو3(،3
"

فيوالطحاوي)03(،و(2لاالخبر
@

4/3الآثارلأمعانيشرح 0 7
ط.وفي

فيوالطبراني1(،176)حبانوابن)2196(،العلمية
من(17641)الكبير!@ا

سماك،عنطرق
لا"عيد:ال@هرسولقالقال:عباس،ابنعنعكرمة،عن

."صفرولامامة،ولاطيرة،ولاعدس،

سماك،روايةلفسفضعيف.إسنادوهذا
بيانتقدموقدعكرمةعن

هذا.كتابيمنموضحغيرفيضعفها

سماكأأنعلى
توبع.



اكختصكللالحتع:علل
-

فيالطبريأخرجه:فقد
)13(،الخبرعليامسند9الاثاراتهذيب"

فيوالطبراني
قال:الحنفي،عيسىبنحينطريقمن)،0611(الكبير!@

يك@تاللهرسولقالقال:عباس،ابنعنعكرمة،عنأبان،بنالحكمحدئنا

ذات
يوم:

لتدخلالجرباءالنافةإنالله،رسولياأعرابي:فقالعدوى@لا9

الأو@ه.@مدى@نمن:@اللهرصولفقالجميعأ،فيجربنالأيئقفي

لاالمتابعةهذهأنغير
عنهنقلهفيماحاتمأبوعهقالفالحسينتصح،

فيانجه
"

3/6والتعديىأالجرح بنالحكمعنروىبالقوي،لي@9:(26يا7

منكرعيسىبنالحسين"قرله:زرعةأبيعنونقلمنكرظ،أحاثيثأبان

1/5الاعنداالهالميزانفيالذهبينقلهفيماالب@خاريوقالالحديشه، 4 5

2له فيحجرابنالحافظوقالمنكر@،وحديئهمجهول":(03
التقريبأ9

أبان،بنالحكمعنروايتهضع@حالهعلىفيضافضعيفمه.":(1341)

حاتم.أبوحققهكما

اخرى.متابعةوللحديث

فيالطبريفأخرجه:
عليالمسندالاثار@تهذيب"

طريقمئ(32)الخبر@

عباس.ابنعنعكرتعنزياد،أبيبنيزيد

ضعيف،زيادأبيبنيزيدسابقنها،منبأفضلليستالمتابعةوهذه

فيحجرابنالحافظعنهوقالمرارأ،ترجمتهتقدمتوكذلث
النقريبا"

شيعياا.وكانيتلقن،وصارفتغيركبرضعيف،"س(:17)

4/5الأسراشهتحفة"وانظر: 8 6يلا4 7/6المهرظإتحافو"2(،1 2 4

3يلا3/602المسند"أطرافو@)6168(، و9(،6
9/3@الجامعالمسند9 5

الوجه.هذاغبرمن@روي

فيعاصمأبيابنفأخرجه:
والمثانيالاحاد9

السكنوابن)0311(،@

فيكما
6الأصابته" /33 أبيعنالعزيز،عبدلنسويدطريقمن(7715)5

أبيبنالرحمنعبدعنالرحمن،عبدبنالقاسمعنالنجراني،اللهعبد



=@
@الفعائد@لعللفي@لجامع

ولالا@فر،"قال:يك@اللهرسولمنحفظتهنخمسقال:المزني،عميرة

ط.عد@ىولاهامة،

فيالمزينقلفقدصويد،لضعفضعيف؟إسنادوهذا
الكمالاتهذيب"

33 9 2لا3/ عن(62
يحيىعنونقلالحديث@ه،دمتروكفيه:قالأتهأحمد

بثيلي@"نجه:قالأته
وبينضعيفأ."رواية:وفيط

حجرابنالحافظ
حاله

فيفقال
.@ضعيف9:(2692)"التقرب"

تخر.طريقمنورو@

م@6)ماجهابنطريقهومن2(،لملأ..)شيبةأبيابنفاخرجه:

فيلطبرانيوا2/2،4وأحمد)0453(،و
كلتافي(7لكالالأوسط(ا"

2/3الكمال!دتهذي@فيوالمزيالطبعتين، 2 فيعساكروابنا(،يعلأه9
"

2ثمثقأناريخ 2 9 / جنابأبيحية-أبيبنيحيىعنوكغ،طريقمن67

ولاعد@ى،لا"يح@ض:اللهرسولقالقال:عمرابنعنأبيه،عنالكلبي-

هاضه.ولاطيرة،

ابنالحافظعنهقالحيق@أبيبنيحيىلضعفضعيف.إسنادوهذا

فيحجر
ترجموأبوهتدليسها.لكثرةضعفوه":(7537)التقريبا"

البخاريله

في
"

8/33الكبير"التاريخ فيحاتمأبيوابن1(،59)6
"

والتعديلاالجرح

فيوالمزي1(،636)4ول/9
2/3@الكمالتهذيب" 2 ابنو1(،5لاللأ8

فيحجر
12/7التهذيمهتهذيب@ أحديذكرهولم2

وذكرهتعديل.ولابجرح

فيالذهبي
4/5الاعتدا@امبزان" 1 1له9 0 يعرت!.لاوقال:إ(13

فيحجرابنالحافظوذكره
@التقريب"

فيفقالترجمتين،في
الأولىأ"

1لا منمجهول":(8070)عقبالئانيةفيوقالالثالثةأ،مندمقبول:(60

فينبابنوذكرهالثالثق@،
5/5الثقاتا9 91.

5/6لأشراف!اتحفة"وانظر: 5 ه@.580)4

صحيحة.طرقمنعمرابنعنرويالحديثأنعلى

(1)
"دنق!.دتاريحدي

التخرلج.صادرمنوالتصوبمسعوداابن



احختصدرللحتع:محلل
-

2/1حمدأفأخرجه: 7/1ريلبخاوا5،3 7 7/3ومسلم)3575(،4 4

العلميةط.(9278)و(9277)@الكبرى!فيوالنسائي1(،1يلأ(2225)

عنالزهري،عنيزيد،بنيون@طريقمنالرسالةط.(9233)و(9232)و

اللهعبدعنسالم
بنحوهعمر،بن

اخر.طربقمنوروي

2/2أحمدفأخرجه: 2 بنرشدينحدثن@قال:قتيبفحدثناقال:2

سعد،
اللهعبدعنرقتماأبيبنهئامعنئوبان،بنالحسنعن

بنعمروبن

حسد،ولاهامة،ولاطيرة،ولاعد@ى،لا"@م:اللهرسولقالقال:العاص،

."حقو@لعين

بنرشدينلضعفضعيف.إسنادوهذا
وفيترجمته-تقدمتوقدسعد-

قدمناها.التيالطرقفيتردلموهذه"حقو@لعينحسد،لا@زيادة:متنه

الحديث،لهذاروايتهفيفوقهلمنأولرشدينمتابععلىأقفولم

منكرأ.متنهفيكون

4/9لمسند"اوالأطراف1(،902يلا9/633الحهرقاإتحافنظر:إوا 6

(5371).

الوجه.هذاكبرمنصروي

أبيبنهامعنهارون،بنيزيدطريقمن(154)الثاشيفأخرجه:

قال:المسيب،بنسعيدعنكثير،أبيبنيحيىعنالدستوائي،اللهعبد

سعدأسألت
أنفكرهتحدثك؟منوقال:وانتهرني،فغضبالطيرةعن

أحدنه
اللهرسولسمعتسعد:قالحدتي،من

(3)

الهوعلىعلبهاللهصلى

فيفهوشيءفي@لطيرةتكهن@نطيرة،ولامامة،ولاعدصى،لايقول:إوسلم

عمر.بنافهعدبنحمزةأجهمعضروناالثايةرواتهلحيوالنسائيملمعدجاءلا(

(2)

و@لحديت
طرق

بهتيرلأ
6الأترا@التحفةتخريحهاتسامانظرحدأ 5 / 5

فيوالمطبوخ:تردلمل@(
9)



@للفعالد@لعلل@لجامعفي-

نهبطوافلابهاولستمبارضبالطاعونسمعتم@ذاو@لد@ر،و@لمرلة@لفرس

فما.نررانخرجوافلابهاوأنتمبارضكان@ذاعليم@

أسقطهارونبنيزيدأنغيرالصحةظاهرهالسندوهذا
إسنادهمن

فيالدارقطنيقاللاحق،بنالحضرمي
عمنمجيبا(63للا4/037العلل،9

سأله
عن

9الحديث:هذا
عن@واختلفكثيرأبيبنيحيىيرويهحديطهو

عنالمسيب،بنسعيدعنيحيى،عنهام،عنهارون@بنيزيدفرواه

معاذوخالفهسحد،
عنهثام،عنفروياهعدي،أبيبنومحمدهئام،بن

الصوابمه.وهوالمسيب،بنسحيدعنالحضرمي،عنيحى،

الدارقطني:ذكرهاالتيالروايةاما@مول:

4/3الائار"معانيالشرحفيالطحاويأخرجه:مافهي 1 4
ط.وفي

وفيل@.96(العلمية
"

وفي(1745)لهالاثار"،مشكللثرح
الأخبارأنحفة9

الأنصاري.سعيدبنيحىطريقمن(4774)

فيعاصمابيابنةواخرجه
فيوالطبري)762(،@السنة9

تهذيط9

فيكماخزيمةوابن)71؟،و(17)الخبرعل@أ)مسندالاثار@
@

"الذي@

ثامعنطرقمنبتحقيقي(3122)

عامرأبيطريقمن(153)والثاشي7(،لطايعلىأبووأخرجه:

العقدي.

فيالطحاويوأخرجه:
"

1لالاثاراامئمكلشرح وفي(74
تحفة@

العطار.يزيدبنأبانطريقمن(4775)الأخيار!

1/1أحمدوأخرجه: 8 0

علية.ابنإسماعيلطريقمن

فيعاصمأبيابنوأخرجه:
(266)"السنة"

عدى.أبيابنطريقمن

يون@.بنعيسىطريقمن(6127)حبانابنوأخرجه:

اثوأخرجه:
الصمدوعبدجريربنوهبطريقمن(153)شي

بن

عمر.بنوحمصالوارثعد

أبيوابن@)سماعيل،وأبان،عامر،وأبوومعات)يحبى،عشرتهم.



احختصكللالخع:محلل

عنلدستوائي،اهثامعنوحفص(لصمد،اوعبدووهب،ويونس،عدي،

عنالميب،بنسعيدعنالحضرمي،عنكئير،أبيبنيحبى
سعد

أبيبن

وجابر،يزيد،بنوالسائبوأنى،طالب،أبيبنعليعنالبابوفي

صحيحة.وعامتهاأمامة.وأبي

ابوروىماالاختصار:بسبب@لر@هيفيهومما@خطا@

@ل@اعائةحدثتعمايزيدبنالأسودسألتقال:ال@بيعي،إسحاق

اخره،ويحيالليل،أؤلينامكانقالت:رو،جماللهرسولصلاةعن

حتىماءيصقولمحاجته،قضىأهلهإلىحاجةلهكانتلان

ينام.

فيحنيفةأبوأخرجه:
1المسند":@ 5 1و7 فييوسفوأبو5،8

فيالحسنبنومحمد2،5الآثار@:1
1(،082)الرزاقوعبد)64(،لائار"ا@ا

شيبةأبيوابنالعلمية،.@(2563)والفلاحط.(2657)الجعدوابن

وأحمد)8151(،و(1517)و(1516)و(1515)راهويهبنواسحاقملأ(،7)

4 3 / و6
0 و21

0 و71
1 4 2و6 فيومسلم1،4

داودوأبو)04(،التمييزأ"

فيوالنسالي)385(،و(582)و(581)ماجهوابن)822(،
الكبرى!"

ط.(9005)و(9004)و(9003)والعلميةط.(9054)و(9053)و(9052)

فيالمنذربنوا)9274(،يعلىوأبولة،الرسا
والطحاوي)506(،"لأوسطاد@

2-1/421الاثار"معانيالشرحفي وفي51
)637(،-(731)العلميةط.

فيوالطبراني
7له"لأوسطا9 فيعديوابنالطبعتين،كلتا(58

/8الكامل!1

1 فيشاهينوابن5،2
"

6(،)هلأو(131)و(12لاومنسوخطالحديثناسخ

1الحديشه:علوملمعرفةفيوالحاكم 2 ط.(311)و(310)والعلميةط.5

فيحزموابنا(،لملأ.)مستخرجهفينعيموأبوحزم،ابن
/2المحلى!9

فيالبرعبدوابن20،2-1/102والبيهقي04،1
-1التمهيد@6/78"

فيوالذهبي)549(،ول@62(والبغويا،مه
12/4السير!9 2/4و.83 9



يالفعالد@لعللفيالجامع

أبيعنطرقمن
(1)

الإسناد.بهذاالسبيعي،إسحاق

ممابثقاتمتصلإسنادهذاول:ث
أنهوهلةأولإليهالناظريوهم

والبيهقيحزموابنكالدارقطنيالعلمأهلبعضذهبوقدصحيح،
(2)

إلى

تصحح
الحديط.هذا

فيكمالاالعلل!فيالدارقطنيفقال
37الحبير"التلخيص" 9 / 1(871):

صحيحين،الخبرانيكونأنيثهإ
حزمابنوقالالعلمإأهلبعضقاله

1حاشيتهفيالقيمابنعهنقلهفيما 1 9 إسحاقأبيحديثفينظرنا":1/

1/2البيهقيوتال"،الحجة...بهتفومصحيحائابتأفوجدناه وحديث":02

منسماعهبينإسحاقأباأنوفلكالروايقعجهةمنصحيحإسحاقأبي

بينإذاوالمدل@عنه،معاويةبنزهيرروايةفيالأسود
سماعه

روىممن

لرثط.وجهفلاثقةوكانعه،

كلاموأماعليميالتعليقفسيأتيحزم،وابنالدارقطنيكلامأماتلت:

منهئفهمفلاالبيهقي

"ةجملت@فقولهالحديثلهذاتصحيح

جهةمنصحيح

سبببينبعدأتهذلكودليعصحيح،الإسنادنحملأنبذلكعنىالرواتج@

سماعهبينإسحاقأباأنوفلك"فقال:التصحيحهذا
روايةفيالأسودمن

إلخمعاوية...بنزهير
"

يصححلمفالبيهقي
أباأنبينو)نماالحديث،هذا

أباأنيخفىولاتدليسه،شبهةفانتفتالأسود،منبالسمعصرحإسحاق

ثقةإسحاق
،4(

@ححلمفا@ميثقته،و@الى@
البيهقيإنثمالحديث،هذاد

2قالنفسه 0 2 اللفظة-هذهفيطعنواالحقاظ1:9/
يمىولميعني:

"ماء..

صححالبيهقيأنإلىنمبفالذي
متناقضاهذاتأويلهسيكونالحديث@هذا

نفمماالبيهقيمع
اللفظةهذهردواالذينالعلمأهلكبارومع

أخرى.جهةمن

تحريف.وموابنات.اجا.حرمابنعد(1)

الهشاء@نكهالكميىتيالحديتتصحيحمناليهقيبلىماب(2)

(3)
يعي:

تخريجه.سأتيالذيالنخحي3ببراوحليثالحليثهذا

.(5065)لاتؤلبا(4)



احختصكللالخع:ملل
=

قدالعلمأهلمنواحدغبرأنكما

ابنفنقلالحديث،هذاعلىتكلبم

يومأالحديثلنذكرتقال:انهالئوري-وهوسعان-عن(583)عقبماجه

يئدلتىياخالد:أبيابنوهوإسماعيل-ليفقال
(1)

ليء،،الحديثهذا

1)التمهيد"فيالبرعبدابنونقل 87 / وهذا"قال:أنهالثوريسفيانعن6

فيحاتمأبيابنونقلبما،نقولونحنخطأ،الحديث
عن(115)العللا"

سمعتقدةشعبةقالأبي:قاليقول:علي،بننصردسمعتقال:أنهأبيه

داودأبووقالأتقيط،ولكنيجنبا،ينامكان@النبيأنةإسحاقأبيحديث

بنيزيدسمعتقال:الواسطي،عليبنالحسنحدئنا:(228)عقب

ابنونقل"،إسحاقابيحديثيعني:وهمالحديثهذا"يقول:هارون،

فيحجر
378الحبير"التلخيص" / لي@@قال:أنهأحمدالإمامعنلما(7)1

فيمسلموقالبصحيع.
إسحاقأبيعنالروايةفهذه9:(40)عقبالتمييز"9

أبوروىمابخلاتاجا.الأسودبنالرحالنوعبدالنخعيأنوذلكخاطئة،

.@إسحاق

فيحجرابنونقل
11/38الظراشهالنكت@ 0

ابنبروايةثاودأبيعن

فيعنهونقلبصحيحإ،لي@الحديطالوهذاقال:أنهالعبد
الحير"التلخيص1

378 / @قال:(871)1
وهمومر

نفسهالمصدروفي@،
هارون:بنيزيدعن

"

الحدبتهذاإسحا@أبيعنروىدرفدة(11لاعفبالنرمذي

إسحاقأبيمنغلطهذاأنويرونواحد،وغيروالئرريشعبة

السيدةعنالصحبحةالأحاثيثمنجملةأخرجأنبعدالنسائيوقال

يالنبيإنتقارب:بلفظ@التا-عائة
جنب،وهوينامأنأأرادإفاكان

الشائي:يعني:قال-للصلاة.وضوعهتوضأ
"

وقالبسحات.أبوخالفهم

فيالأئرم
فيكماعلله

378الح@رااقلخيص" / أبايخالفلملو":(871)1

ادهدالصواب:يكونوقدلدا@أبالمطرعفيمكذاد(
والمعروتخاصةبذاليحي:

الحديت.لهداتضميفخالدايبن@ساعلعن



-

@للف@الد@لعللفي@لجلمعى

بنالرحمنعبدوافقهوقدفكيفلكفى،وحدهإبراهيمإلاهذافيإسحاق

عنسلمة،وأبوعروةروىوكذلكلأسود،ا
@قا@.عائثة

فيالمنذرابنوقال
"الأوسط"

مهدي:ابنقال(605)عقب
مألت"

عنسفيان
وهمال@ووقال:يحدئن@،أنفأبىالحديث،هذا

"

حديثيعني:

عنالأسود،عنإسحاق،أبيعنالنرري،
@تا!.عاتة

فيفقالبالمعارضة،الحاكمأعلهوقد
1الحديثا:علوممعرفة" 2 5

صحيحة:أحاديثجملةذكرأنبعدحزمابنط.(310)وقبيلالعلمية،ط.

1في:أيضأوقالإسحاتأبيحديثفذكريعارضها..!الأخباروهذه" 2 5

حزم:ابنط.(311)وبعيدالعلميةط.
كلها،صحيحةالأسانيدفهذه@

علىمتفقةوالكوفيينالمدنيي@واخبارلاخر،اأحدهمايعارضوالخبران

لها".معارضةالسبيعيإسحاقأبيوأخبارالوضوء،

2البيهقيوقال 0 2 يحيى،بنيحيىعنالصحيحفيمسلمأخرجه1:9/

"قوله:دونيونسبنوأحمد

أنقبل
يص

فيطعنواالحقاظلأنوذلكةماء@
دل@ربماإسحاقأباوأنالأسود،غيرمنمأخرفةوتوهموهااللفظة،هذه

بنالرحمنوعبدالنخعي،إبراهيمبروايةفلكعلىواخجراتدليساتهمنفرأوها

فيالبرعبدابنوقالإسحاق!.أبيروايةبخلافالأسودعنالأسو@
1النمهيد!" 87 إبراهيملأنإسحاق،أبيقبلمنفيهالخطأإنيقولون:":6/

نحوه.فذكر"قالت...ر@التا،عائشةعنالأسو@عنروىالنخعيئ

1حاشبتهفيالقيمابنونقل 1 9 / 1
مفوزابنعن

(1)

تصحيحعلىمعقبأ
كلهدوهذاحزم:ابن

عهنقلهفيماوقال"،البينبالخطأالفاسدللخطأتصحيح

ليحجرابن
"

1:(871)الحبير@1/873التلخيص

أنهعلىناجمع

خطأ
إسحاقإ.أبيمن

أحمدبنممردبنطامرالحن،ألوالمحو@النقدالحامظالإمام(1)
مموز؟بن

عهأكتروخصيصصالبرعدبنعمرأليتلميدطي،اتالمعالري،
وحؤدت

لملا/19السيرا"انطر.أ@الهه



الاختصلىلال@ت@:محلل
-

"ةاماا/المعاثهلزادفيالقيمابنوقال
أسمةعندغلطومو

1/1@اوولأبيشنمشستمرعلىحاسيتهفيوفالالحديش@، 20:

ومسلم،هارون،بنيزيدمثلالكبارالحديثأئمةقالهمالرالصواب

اللفظةهذهانمنوغبرهموالترمذي
أعلم!.واللهوغلط،ومم

تتموحتى
حاشيتهمنكاملأأنقلهنتنهالقيمابنكلامولنفاسةالفاندة،

"على
1عقبداوثهأبيسننمختصر 1 9 /1-1 2 0

ابوقالالقيم:ابنقال"ة

بهتقومصحيحائابتأفوجدناهإسحاقابيحديثفينظرناحزم:ابنمحمد

هذاإسحاقأبيعنروىمعاويةبنزهيرإنقوم.قالوقدقال:ئمالحجة،

فلكفدلقال:للصلاة،الرجلوضوءتوضأجنبانامو)ن9فيه.فقالالخبر

ومدعيفيه،وهمأواختصرهسفيانأنعلى
هذافيوالاختصارالخطأهذا

صحيحة،إسحاقأبيعنزهيرروايةإننقول:بلالمخطىء،هوالحديث

فتحملواحدةليلةتكنولمصحيحة،إسحاقأبيعنتابعهومئالثوريورواية

وهذا:(1)مفوزابنقالهذا،ومرةهذامرةيفعلكانبلالتضاد،علىروايتهم

كله
تصحيح

روايةمنإسحاقأبيحدي@أماالبين،بالخطأالفاسدللخطأ

منهم،تأخرومنالمحدثي@منتقدممنفأجمعوكيرهالثوري
مندخطأأنه

اولوهوعنم@وحملوهمنهتلقوهذلكوعلىاليوم،إلىإسحاقابيزمان

الحديثمنحملممالهالتمييز""كتابفيمسلمفكرهممائابأوحديث

أبويقعوأينالنخعي-و)براهبميزيدبنالرحمنعبدأنوفلثالخطأ.على

منإسحاق
بعينهالحديثرويامخالفته؟!-علىباجتماعهمافكيفأحدمما؟!

عنيزيدبنالأسودعن
ينامأنفأرادجنباكانإداعج@اللهرسولكانعائثة:

الأسودعنالجليلينالفقيهينهذيفبروايةالأثمةفحكمللصلافوضوعهتوضأ

عنالأسود،عنإسحاق،أبيروايةعلى
يمسولاينامكانأتهعاننة:

ماء،

اللهوعبدالرحصعبدبنسلمةوأبيعروةبروايةذلدعضدواثم
أبيبن

عنقي@،
حينبذلكعمرالله-سعرسولوبفترىعائف

وبعضاستفتاه.

المطبوع:في(1)
تحري@وهوسيذ!1



ت

يالف@الد@لعللفي@لجامع

يجمعونالطرقينظرونولاالأسانيد،يعتبرونلاالذينالفقهاءمنالتأخرين

لافيقولون:بالتأويلبينهما
يمس

يصحولاللغسل،ماء
وفقهاههذا،

@لى@وايةنسبهالذيالحديثوأماأعلمتث@ماعلىوحقاظهمالمحذنين

ادعواقوماأنوحكيتوضاإ،جنبأناملان"فيه:فقالإسحاقأبيعنزهير،

صححهثموالاختصار،الخطأفيه
(1)

أحمدبذلكعنىفمانماهو،
محمدبن

اللفظ،بهذارواهالذيفهوزدي،ا،
@روايتهالاختصار،فيهادعىالذيوهو

الئوريكروايةإسحاقأبيعنزهير،@روابةوغفلة،سهوودعواهخطأ
روىوقدسياقة،أتمزهيروحديثالمعنى،هذافيإسحاقأبيعنوغير@

مسلم
(2)

توضاجنبايكئلمدان"فيه:وقالالصحةكتابفيبكمالهالحديث
منهوأسقطللصلاقأ

"قوله:وهوإسحاقأبيوهم

أنقبلينامثم
يمس

ماط

إلىحزمابنفعمدللصلاة!توضأجبأنام@لانفقال:النقلةبعضفيهفأخطأ
كانوقدفصححسزهيرعلىالحادثالخطأهذا

صحح
إسحاقأبيخطأ

.@متنافرينغلطينبينوجمعمتضادينخطأينفصححالقديم

فيرجبابنوقال
"

1/3الباريافتح 62:"
هذاأنويرون

أبيكلطمن
علىالئسلفمنالحديثأنمةانفقمماالحديثوهذا"أيضأ:وقالإسحاقا،

بنويزيدوشعبقيخالد،أبيبنإسماعيلمنهم:إسحاتأبيعلىإنكاره

وأبوالحجاج،بنومسلمشيبق@أبيبنبكروأبوحنل،بنوأحمدهارونط
رقطنيالدوامذي،لترواني،لجوزجاوالأئرم،ابكر

@

أحمدعنغلالةونقل
يروىأنيحللا"قال:أتهالمصريصالحبن

"عقبه:وقالالحديث@ا،هذا

يعني:
خطأأنه

منروايتهتحلفلابه،مقطوع

علتمه.بيانثون

فظنرجالهئقةنظر@لىمنهمفكئيرالمتأخرونالفقهاءدوأماأيضأ:وقال

المطبوع.في(1)
"

خطا.وهواليا-بزيادةصحيحما

(2)
لي

"

الصحيح
11 6 7 / .@129@@لا@9@2

كساصححهبل(3)
نقلم.



اكختصلىلالخع:محلل

ت@

يفطنونولاصحيح،فهوثقةرواهحديثكلأنيظنرنوهؤلاءصحته،

طائفةووافقهمالحدي@عللعلملدقائق
المتأخرينالمحذئينمن

لطحاكا
لبيهقيواكم،لحاواوي،

1
00.

أعلهتهف@الحاكموأماالطحاوي،تصحيحعلىأقفلمتلث:

تصحيحه.علىالكلامتقدمفقدالبيهقيوأماعليه-وقفتفيمابالمعارضة-

5هلأه-/2المنيرادالبدرفيالملقنابنقال جوابان@نه:69

هذافيالسبيعيوهمهارون:بنيزيدعنأبو@اودقالفيمماالطعنأحدهما:

يمم@ولا"قوله:فييعني
وقالمنه،غلطهذالنيرونالترمذي:وقالماط

هذاسندفتى،ياإسماعيل:ليفقاليرمأالحديثهذافكرتالثرري:سمان

معتصحيحهنانيهما:بصحبح.لي@الحديتمذاأحمدتوقالسض،الحديت

يخرعنمأخونةوتوهموهااللفظةهذهفيالحفاظطعنالبيهقي:تالتاويله،

الزيادةبهذهالسبيعيوحديثالبيهقي:قالدلى.السبيعيوأنلأسو@ا

بينلأنهالرواية،جهةصصجح
بينإذاوالمدلىالأسو@منسماعه

@نمحلاه:فيحزمابنوقاللرده،وجهفلاثقةوكانعه،روىممنسماعه

شكبلاأخطأبلقلنا:خالف،معاويةبنزهيرلأنشيالففيهأخطأتيل:

من
وتبعهشكبلازهيرمنأحفظوسفيانثليل،بلابالدعوىمفيانخظأ

تأويلان:ففيهوحينئذثقات،رجالهفقال:الالالمام!فيالدينتقيالئيخ

يصىلاالمراد.أنأحدهما:
الآخر،حديثهاوبينببنهليجمعةللغسلماء

يترككانأنهوالثاني:واشحسنه.جريجابنعنالبيهقيرواهماوهذا

وجوبه،لاعتقدعليهواظبلوإذالجواز،لبيانالأحيانبعضليالوضرء

صحيحهفيحبانابنويؤيدهأيضا،حسنوهو
(2)

سألأثهعمرةابنعن

اللهرسول
"فقال:جب؟وهوأحدناأينامي

انتهىشاعأ"وينوضا@ننعم،

الملقن.ابنكلام

1محلاهفيوموحزمابنكحماتهى(1) 38 /1.



-

@الفعالد@لعللفي@لجامع

ماول:ل
فيإسحاقأبيوهمللناظربوضوحيجليسيأتيوماتقدم

أعلم.واللهالتأويل،لهذاداعيفلاهذا،حديثه

فيحجرالنونقل
"

3/4الباريافتح الإسماعيليعن(1147)قبيل2

فييغلطالحديثهذا9قال:أته
كانفيها:إالجيادوالأخبارالأسود،معناه

9عقبه:حجرابنوقالتوضأإ،جنبوهوينامأنأرادإذا

الإسماعيلييردلم

عنبهحدثإسحاقأباأنإلىأشار@ائماغلط،البابحديثأنبهذا

.@فيه...غلطاخربلفظالأسود

فيوقال
9

المرامبلوغ
"ا(:ال@عقب"

معلو@ه.وهو

الأسود،عنرواهقدانههذه،إسحاقأبيروايةضعفعلىيدلومما

عن
اللفظة.هذهبدون@اتاعاكة

1للاالطيالسيأخرجه: /6وأحمد)5151(،راهويهبنو)سحاق8(،3

1 2/6والبخاري7،6 فيلترمذيوا)937(،2/671ومسلم1(،641)6
ل@نمائلا"

لنساوابنحفيقي،(2)مما"
3/02ئي 3

وفي
(1389)لهلكبرىلما،ا@

فيوالطحاوي2/4،2عوانةوأبوالرسالة،ط.(1393)والعلميةط.
"

شرح

1/1الاثارأمعاني 2 5

فيوالطبراني)737(،العلميةط.وفي
الأوسطأ1

(2638)و(2593)حبانوابنالعلمية،ط.(1822)والحديثط.(0322)

صلاةكيفر@تها،عات@سألتةقالالأسو@عنإسحاق،أبيعنطرقمن

إلىيرجعئتمفيصلي،اخرةويقومأولهينائمكانقالت:بالليل؟النبي-@ر

توضأوإلااغتسل،حاجةبهكانفماذاوئب،المؤفدأقأفإذافراشه،

وخرج

فوهماختصارهأرادأنهالروايةهذهفيإسحاقأبياخنلا@سب

فيالطحاويقال
"

1/1الانار!معانيشرح 2 5

عفبالعلصبةط.وفي

أبواختصرهمختصر،حديثلأتهثغلطالحديثهذاوقالوا:".(73يلا

الخاري.روايةلفط(1)



احختصكللالهتع:علل
-

ابنوقالإياه...!.اختصارهفيفأخطأطويلحديثمنالسبيعيإسحاق

1العارضقهفيأالعربي 4 9 الحديثهذاأنهوإسحاقأبيغلطتفسير":1/

افتطعهمختصرأماهناإسحاقأبررواهالذي
فيفأخطأطويلحديثمن

ره...ختصاا
".

رويوقد
إسحاقأبيطريقغيرمن@لخاعائثةالسيدةعنالحديثهذا

اللفظة.هذهبدون

1/1مسلمفأخرجه: 7 وفي(22)(305)0
وأبو)14(،لهالتمييز"،"

1/1والنساثي)195(،ماجهوابن)422(،داود وفي38
لهالكبرىا،"

منبتحفبقي(215)خزيمةوابنالرسالة،ط.(89)ماوالعلميةط.(4790)

النخعي.إبراهيمعنعتيقمابنالحكمطريق

6/4وأحمد)5841(،راهويهبنإسحاقوأخرجه: 2وه31 2و.3 6

فيومسلم)757(،والدارميوك@2،
بنالرحلنعدطريقمن(42)التمييزه"

لأا

عنلرحالن(اوعبد)إبراهيم،
د.لأسوا

1/8البخاريوأخرجه: 1/1ومسلم)682(،0 7 وفي(12)(530)0

)395(،و(584)ماجهوابن)322(،و(222)داودوابو)34(،لهالتمييز"،"

والنسائي
1 3 9 / وفي1

ط.(9045)و(9044)و(9043)لهالكبرىأ،"

(213)خزيمةوابنالرسالة،مأط.996)ومأ995)وى994)والعلمية

فيشاهينوابنبتحقيقي،
9

ومنسوخهالحديثناسخ
من(133)و(132)@

به.سلمفأبيطريق

عنسلمة(وأبو)الأسود،كلاهما:
هذهفيهيذكرافلم@اعائة

اللفظة.

رويوقد
عنالحديتهذا

طريقغيرمناللفظةهذهبذكر@متاعائة

لاأتهعلىإسحاقأبي
منيصح

ش@ء.الطرقهذه

6/1أحمدفأخرجه: فيوالطبراني1،1
كلتا(60لمهالأوسطا9



=

ثللف@الد@لعللفي@لجامع

محمدعنشريئ@عنعامر-بنالأسوديعني:ثاذان-طريقمنالطبعتيئ
بن

طلحفمولى@طالرحمنعد
رشدين-أبيعباسابنمولىيعني:كريب-عن

عن
بنحوه.@ا،عائثة

"عقبه:الطبرانيقال

يرولم
محمدإلاكريبعنالحديثهذا

بن

شاذان@أ.بهتفردشريك،إلامحمدعنولاالرحمن،عبد

منالحديثهذابروايةتفردثريكانف@ضحيف.إسنادهذا
هذا

باليسير،لي@كلامأفيهنف@تفرثهوعلىتفرده،يحتملممنلي@وهوالطريق،

فيحاتمأييابننقلإذ
"

بنالجبارعبدعن(2061)333/4@والتعديلالجرح

سريكخلطإئمايقولون:سعيد:بنليحيىقلت"قال:الخطابي،محمد

فيحبانابنوقالمخلطأ!،زالما"فقال:بأخرم@
6/4الثقاشه1 وكان":44

حفظه،عليهتغيريروي،فيمايخطئأمره@خرفي
الذينعنهالمتقدمينفسمع

الأ@رق،@إسحاقهارونبنيزيدمثلتخليطفيهلي@ىبواسطمهسمعوا

فيرجبابنونقلكثيرقه،أوهامفيهبالكوفةعنهطمتأخرينوسماع
"

شرح
5الترمذي!علل 8 9 / 7وعترط.2 5 9 / ط.2

محمدعنهمام
عماربن

كتهالسريكقال:أنهالموصلي
سمعفمنصحاح،

فه
صحيح،فهوكبهمن

الأزرقا.إسحاقإلاكتابهمنيسمعولمقال:

فيالعقيليوأخرجه:
3/3الكبيراالضعفاء9 9،1

الخطيبطريقهومن

في
"

2بغداثهتاريخ 87 4/4الغربط.وفي3/ 6 2
يريد-بنعيسىطريقمن

فئص،أبيابنعنداب-ابنوهو
عنعروفعنرومان،بنيزيدعن

به.@تها،عالة

لضعفةضعيفإسنادهذا
فيالبخاريعنهقالإذيزيد،بنعيسى

إ

فيحاتمأبيابنونقلمنكر(،":(2782)6/202الكبير"التاريخ
9

الجرح
الذمبيونقلالحديثأ،قال:أتهايهعن(1615)ك@6/2والتعديلا

3الاعتدالادميزانفي 2 8 كان9قال:أنهالأحمرخلفعن3/
يضع

الحدبق

لاضعيفالطريقهذامنوالحديث
به.يحتج



احختصكلللحتن.علل
=

عللهفيالدارقطنيذكرهكمال@هطالبابيبنعليحديثمنوروي

3/1 6 4(330).

عنالثوري،عنالجراح،بنروادهكذايرويهحديثداهوعقبه:وقال

أبي
(1)

عنق،@أبي!عنالئوري،رواهو)نمارواد،فيهووهمإسحاق

عىالأسود،
عات@ا.

ديفيهالحالظفالوروا@قلت:
اختلطداصدوق:(19هول@التقريب1

عنهرووهالذينالثوريأصحابخالففمانههذه،حالهوعلى"فتركبأخرة

فلعلهر@اعاثئةحديثمنالمتقدمبالإسناد
تخاليطه.من

فقدالثوري،فيحاصةضعيفروا@أأنضعفاالطريقهدايزيدومما

فيالمزينقل
2/4@االكمالتهذيب" 9 قالأتهأحمدالإمامعن(1912)1

حدثآتهإلاسنة،صاحصبميبأس@الافيه:
مناكير"،أحا@يثسفيارعن

إنمابه،بأسدالاالدوري:برواية(5102)تاريخهفيمعينبنيحيىوقال

غلط
سفيانها.حديثفي

11/1"الأسراتلاتحفةوانظر: 3 1وا(15926)4 73 / 1ايه1 60)

1/1وا 7 1/1وا(16020)4 7 1/1وا(16024)و(16023)5 8 0

9/2المسند"أطراتو")83061(، 9/2و(11441)0 4،)35411(

16/1المهرظإتحافو@ا 0 1 2يا1 1 ا/الحبير!التلخيصو")52512(،و(52

5المنير@2/البدروإ)781(،كث@ 66-5 69.

صالحأبيبنسهيلسمعتقال:شعبة،روىتخر:مئال@

وضوص@الابئ:اللهرسولقالقال:هريرة،أبيعنأبيه،عنيحدث،

ريخ@رصوتمنإلا
@ا.

ط.(1643)مسندهفيالجعدوابن)2242(،الطيالسيأخرجه:

طالمط@رعني(1)
وهربسحاقابن

وصرالهناخ@حطا
كماإسح@هألو"

مصاثوثي

تخريح.ا



-

يللفعاثد@لعلل@لجامعفي

4وه2/014وأحمدالعلمية،ط.(5831)والفلاح ماجهوابن4،7وا3

بنوا3(،7والترمذي)515(،
بتحقيقي،(27)خزيمةبنوا)2(،لجارودا

1والبيهقي 1 7 / الإسناد.بهذاشعبة،طريقمنو.122

صحيححسنحديثداهذاالترمذي:قال
".

شعبةإنحيثبالاختصار،معلولأنهإلاالصحةطاهرهفالحديث

وجد@ا@ذاقال:ع@اللهرسولاننصه:والذيمطولحديثمناختصره

فلايحدث؟لملم@حدثعليهفأشكلثبرهفيحركةصلاتهفي@حدكم

ريحا".يجدلوصوتايسمعحتىينصرف

فيحاتمأبووقالمختصر@ا،داوهذافقال:البيهقيأعلهوقد
"الحللدا

هذا@@:(107)لابة
إلاوضوء@الافقال:الحديطهذامتنشعبةاختصروهم،

أبيعنأبيه،عنسهيل،عنسهيل،أصحاب@ا@رواهريحأوصوتمن
@كان@ا@ذاقال:عني@،الخبيئعنهريرة،

منريحافجد@لصلاةفيم
نفسه

ريحالما@ا.يجدصوتا@وبسمعحنىيخرجنفلا

منرويالمطولوالحدي@
عدة

أحذشعبةيتابعولمسهيلعنوجوه

المختصرة.الروايةعلىسهيلأصحابمن

1/1مسلمفأخرجه: 9 فينعيموأبو9(،لا(362)0
سندال@دا

1والبيهقي(797)المستخرج! 1 7 / 1
الحميد.عبدبنجريرطريقمن

الدوا2/41،4حمدأجه:خروأ
رمي

من(177)ودادبووأ2(،17)

حمادطريق
سلمة.بن

(2ويه(2ياخزيمةابنوأخرجه:
فيكماحبانوابنبتحقيقي،

14/4المهرظإتحاف" 8 21 8 . خالدطريقمن(03
الواسطي.اللهعبدبن

1/2عوانةألوواخرجه. 2 معاولة.بنزهيرطريقمن(741)4

(2لىخزيمةوابن)57(،الترمذيوأخرجه:
فيالمنذروابنبتحقيقي،

فيالجوريوابن4(،1لا"الأوسط"
بنالعزيزعبدطريقمن(229)داالتحقيق@@

الدرا@رثي.محمد



احختصدرةلالحتعمحلل
-

صحيححسنحديث@الترمذي:قال
@ا.

1البيهقيوأخرحه 6 1 / 1
محمدطريقمن

جعفر.بن

فيالطبرانيةوأخرجه
ط.ا(هولثهالعلميةط.(1565)لماالأوسط"

البجلي.المهلببنيحىطريقمنالحديث.

ومحمد،لعزيز،اوعبدوزهير،لد،وخاوحما@)جرير،سبعتهم:

المطولباللفظهريرةأبيع@أبيه،عنصالح،أبيبنسهيلعنويحيأ

بمحناه.اوالمذكور

المختصرة.اللفطةهذهعلىالثقاتمنجحعأخالفشعبةيكونبهذا

حاتم:أبيكلامعلىرثواالعلماءبعضانإلا

فيالتركمانيالنفال
النفيالجوهر@@

"1 1 7 الأولالحديطكاندالو:1/

المذكورالحصروعمومزيا@ة،معالتانيفيموجودألكانالثانيمنمختصرأ

ابنمذهبهوذهبدا.مختلفانحديئانهمابلالثاني،فيليسالأولفي

فيالملقن
2/4المنير"البدر1 2

فيالوويوقال
بأسانيدوغيرهالترمديدرواه:(258)عقب@االخلاصة@ا

4المنير!لأالبدرفيالملقنابروقال 1 9 الدينتقيالثخداوقال:2/

فيالقشيريالدينتقيالثخوقالثابت،حسنإسنادهالصلاح:ابن
"

مختصرأعلم-واللهوهو-قال:مسلمسرطعلىإسنادهالإماما:

هريرةأبيعنمسلم،أخرجه.منصأطولحديثمنبالمعنى

عأ...!.فومر

فيالثوكانيوفال
1/2الأوطارلأنيل" حافظإماموشعبة7:إ3

واسع

وديهالحصر،علىالمشتملةالصيغةبهذهاللفظهذاروىوقدالرواية،

يردالعرببلسانومعرفتهو)مامته
@ا.حاتمأبوذكرهما

ا/الجارودابنلمنتقىتحقيقهفيالحوينيإسحاقأبوالشيخهذاوأيد

1 ماولعل"ةفقال7
شعبةكانوقدصوابا،يكودالتركمانيابنإليهجنح



-

بالغأ،اهتمامأالمشيعطي

لفعاثد@@لعلل@لجامعفي

خبرذكرباب9فقال:المذكورسعسةحديسقبلخزيمةابنبوبوقد

الخبربينيميزلمممقعالماأوهماللهرسرلعنمختصرأروي

لاالوضوءنالمتقصي،(والخمرالمخصر
منإلايجب

لهالذيالحدث

."رائحةأوصوت

إتما@رزالتبيئأنعلىالوالدليلالحديث:بحدالذيالابفيوقال

حرأوصرتمنإلاوضوءلاأنأعلم
يخيلالرجلفيعنهاسئلمسألةعند

منهخرجتقدأثهإليه

ريح
المقالةهذهوكانتالريح.خروجفيفثك

ابتدا.لافقطسئلعنهعماجواباربه@@وصوتمنإلاوضوءلالاعه-سرو:

أوصوتلهاالتيالريحغيرمنالوضوءإيجابالمسألةبهذهمسقطأكلام،

هذهكانتمسألةتقدمتهأنغيرمنابنداءيث@منهالقولهذاكانلوإذراثحة.

المقالة
لاالبوليكونقدإذوالمذي،والنومالبولمنالوضوءإيجابتنفي

وكذلثريح،ولالهماصوتلاوالمذيالنوموكذلكريح،ولاله،صوت

ديلوا

إلىالمستندالعلميالجحثبطريقالأمرحقيقةنستجليذهناإدا

يحكملمالرازيحاتمأباأننجدالفن،هذاأصحابوقواعدالأمورحقائق
مستندهأنإلىكلامهتضاعيففيأضارإدبينة،غيرمنالحكمبهذا

في
سهيل،أصحالصلجمهورمخالفتهللحديث:واختصارهشعبةبوهمالحكم
الراوي،ضبطمعرفةفيالحديثأثمةيتبعهالذيالعلميالمنهجهووهذا
قليل.تجلتبينكماغيره،بروايةروايةمقارنةخلالمنونلك

ومنآخرءأمروهذاامرفهذاودينه-شعبةإمامةفييطعنولا
ذا

فيموجو@أالمختصرالحديثلفظيكودأنثترطولايخطئ.لاالذي

ليالمركمررينقلهبماالدارنطنىنال(1)
يرحسروالن2/7،1"الأحونيل@حفة

4/3لالتهذيسه سحفظلاكلهكيرأ؟الرحالأصماءفييخطئنعةمحان:14

المر@ا.



احختصكلللخن:محلل
=

الراوياختصرلربماإذالمحنى،وجوديكفيبلمنه،المختصرالحديث

سوىبينهمارابطيبقىفلابالمعنىالمختصراللفظروىئمالحديث،

ومنالتركمانيابناعتراضيديعوبههذا،حديثافينجدهماوهذاالمعى،

قلده.

أفىلدلاالمختصرأنفيالمتقدم-التركمانيابنكلامدهذاظومع

مهالمختصرفييكون

الحصرأنإذسماعه،يساويلاكلامهو@زيادةمع

تهويل.مجردكلامهفعلى@لكمنها،والمختصرالمختصرةالروايتينفيبين

سهيل.عناخرشخصعنالحديثهذاشعبةروىوقد

في(6929)"لأالأوسطفيالطبرانيآخرجه:
طريقمنالطبعتينكلتا

عنال@كن،بنيحيى
شعة،

صالح،أبيبنسهيلع@الكوفي،إدرش@عن

ريح@وصوتمنإلاوضوء@الاقال:@@التبيئانهريرة:أبيعنأبيصعن
".

أحديدخلولمالطبراني:إقال
بينشعبةعنالحدبثهذاروىممن

السكنا.بنيحىإلاإثوشىوسهيل:شعبة

فيأيضأالاختصارعلتهالحديثوهذا
متنه

فيأخرىعلةريادةمع

د.لإصناا

فيحاتمأبوعنهقالالسكنبنيحيىوفيه
@

/9لابنه"والتحديلالجرح

1 9 ليالخطيبوقالبالقوي!؟لي@"لهلأ(:3)1
"

16/2بغداد"تاريغ 2 ط.0

بنصالحعليأبووقال"،يكذبهويقول:الوليدأبووكان9الغرب:
محمد:

إ
فيالذهبيوقالفلسا"،يساويلاالسكنبنيحيى

4/3الميزان!" 8 0

حزرةصالحوضغفهدالقوي،لي@9:(9525)

ستةخالفأنهالراويهذالينعلىيدلومما
هممنوهمالرواةص

في
ووكيعالجعدوابنالطيالسيرواهإذشعبففيسيمالاوالإتقانالحفظ

وغندر
(1)

أحديذكرللمالرحمن،وعبدوبندار
شعبةبينالكوفيإثوي@منهم

حديتليالاساحتلفدبناالمارك.ابرقولمرةأكرسمداكاباليفكرناوقد(1)

2الكمالال@هذبديهماحكمذلموفكتابشدة 6 5 / 5يا6 7



-

ئدلفالا@العلل@معفيلجا@

منبحفظهاأولىالحفاظهؤلاءلكانصحيحةالزياثةهذهكانتولووسهيل،

أعلم.واللهغيرهم،

شدلآورواه
صالح.أبيوجهغيرمن

3/4بغداد،تاريخفيأالخورأخرجه. 1 4/6الغربط.وفي4 53-

6 5 4
محمدطريقمن

شعبة،عنعامر،بنسعيدعنسمينة،أبيبنيحىبن

الاكج@:اللهرسولقالقال:هريرفأبيعنفكوان،عنالأعمش،عن

ريحأإ.نجدلوصوتانسمعحتىننصرف

تفردالأعمش،سليمانعنشعبة،حدبثمنلاغريبالخطبب:فال

عنه.عامر،بنسعيدعنسمينة،أبيابنبروايته
بنسهيلعنمحفوظوهو

هريرةأبيعنأبيه،عنصالح،أبي

فيالذهبيحدثهنقلهذاسمينفأبيبنيحيىلنومحمد
ميزان"

3يا4/63"الاعتدال يقول:الصوافإسحاقبنإبراهيمعنونقلهأ0
محمد9

أحمدوعنيغمزونه،،كانواوقدسمينة،أبيبنبحىبن
ائهحنبلبن

"قال:
الخلة-تلكفيهأنلولاتوبةأبيابنمحفوظمنإلياحبهو

يعني
ة

لشرب-ا

9/1"الأسرافتحفة"وانظر: 5 9/1و(12603)9 6 /9و(12629)5

1 87و(68321)78 / 91(812 9المسند"أطرافو"1(،7 9 2(،9للأا71/

42المهرقاإتحافو"1(،75)1/133الحبير!التلخيصو" / 1(،08هل@ما1

1"الغليلإرواءو" 53 / 1(119).

خبابسالسائبحديثسعبةلروايةويشهد
(1)

لاأنهإلا
يصح.

الاث1ماجهابررواية(1)
ماجهابنيهالواهمولحلوهم،ومويريد"بر

المصنف@لىالرحوعوعندشميمفأليابنطريقمنالحديتأحرحأتهوفلك@ممه؟

للساتالحديتوحدت(8074)3لر
عوادسشلىالدكتورتحليقةوانظرح@.بن

2الأشراشادتحفةعلىوتحليقه(3955)6/01الحامع!@ي!@مسد 1



الاختصكللخع:عللإ
-

فيوالطبراني5(،ايلاماجهوابنمأ،.7لاشيبةأبيابنأخرحه:

فينعيموأبو)2266(،الكبير"9
طريقمن(3475)@االصحابةمعرفه9

الله.عبيدب@العزيزعبد

4آحمدوأخرجه: 2 6 عنلهيعة،ابنطريقمن3/
لناللهعبدبنمحمد

مالك.

صومحمد(العزيز،)عبدكلاهما:
مححد

بنعمروبن
قال:عطاء،

له:فقلتثوبهيثمالسائبرأيت
مم

اللهرسولسمعتإنيفقال:ناد؟

سمع،.@وريحمنإلاوضوءلا"يفول:

عنهقالضعيف،وهواللهعبيدبنالعزيزعبدةالأولالإيسادفي

فيالحافظ
يروولمداصعيف،:(4111)"التقريب"

بنإسماعيلغيرعنه

عباش

وفيهترجمته.تقدمتوقدضعي@،وهولهيعةابنالثاني:الإسنادوفي

اللهعبدبنمحمدأيضأ
بن

ترجموهذامالك،
فيالبخاريله

"

الكببر،التاريخ

1/1 2 فيحاتمأبيوابن)083(،9
"

والتعديحالجرح
7/0دا 64،)2561(

فيحجروابن
ولاجرحافيهيذكروافلم(94لاام@/2"المنفعةتعجيل@@

فيحانابنونكرهتعديلا،
5/3الثقات، 6 علىيدلسماياتلمأنهإلا1

أئه
الحال.مجهولمحمدفيكونمر@ودأتوثيقهفيكونروابتهسبر

@لصحابيكلاممنبذكر@لموقوتمطولاالحديثيأقيوقد@

بعضهمفيرويهمجح@النييكلاممنوبذكر@لمرفوع
يخرووويقتصرهو،كما

الحافطقالا@@
@ي

1الميزا@هاللسان 4 / أنمنحانطاس@ليهفصالذيالرمدا1

عب،مدهبحرحسييتينأدبل@المدالةعلىكانعينهحهالةانتفت@فاالرجل

موومناحلاسعلىوالجمهرر
نهل@ألمه،الذيالنقاشه@كا@فيحاداب@سسلك

أدحبان.النعدوكأنمجهولود@انهمعلىوغيرهحاتمأبرينصممنحلقايدكر

جهالةولكنخريمقيالنثجهمذهصوموئهرر،واحدبروايةترتفعالعشجهالة

يخرمه.كدباقيةحاله



@الفعاثدالعلل@لجامعفي

مامثاله:الموتوت،على@لجزءبقتصروبعضهمالجزء@لمرفوع،على

أبيعنبردة،أبيعنهلال،بنحميدعنحسان،بنهشامروى

مافذكرواجلوسأكانواأئهمالأشعري:موسى
منفقالالغسل،يوح@

منوقالالغسل.وجبالختانالختانإذاصالمهاجرين:منحصر

بالخبر،آتيكمأناموسى:ألوقاليدفغحتىلا،الأنصار:منحضره

وأناشيءعنأسألكأنأريدإنيقال:ثمفسغ،@هنهاعائةإلىلقام

لافقالت:منه،أستحيي
التيامكعنهتسألشيءعنتسألأنتستحي

ماقلت:قال:أفك،أنانماف@ولدتث
الخبيرعلىقالت:الغسل؟يوجب

ومتالأربعشعبهاببنجلس@ذا9جمم.اللهرسولقالسقطت،

@لختان
(1)

"النسلوجبالختان

1مسلمأخرحه: 8 6 / بتحقيقي،(227)خزيمةوابن)ول(،(34يا1

1/2عوانةوأبو 4 فيالمذروابنمأ،27)2
وابن)785(،ثاالأوسط"

فيوالطبرأني)3811(،حبان
7لا@االأوسط" وابنالطبعتين،كلتا(11

فيحزم
فيوالبيهقي5،/2المحلى"دا

ط.(256)و(255)داالمعرفةدا

@هذاحسان،بنهثامطريقمنالوعيط.(1385)و(1384)والعلمية

د.لإسناا

وموقوفأ،مرفوعأاللفظفيهوجاءموسىأبيعنرويالحديثهذا
فيه.عهفاختلفبإسناثهمالكورواهمرفوعا،هناجاءأتهأعلاهبيناهفكما

فيالبرعبدابنفأخرجه:
37التمهيد@ا@لم 8 قال:قرةأبيطريقمن8/

ابيعنالمسيب،بنسعيدعنسحيد،بنيحيىعنأن@،بنمالكفكر

عنموسى،
الغسلوجب@ا@ذا@لتقى@لختانانقال.جمتالئببئأنعائة:

الجلرية:ونراةالعلامذكرمنالقبمسرضعوالختاد.(243)عق@الغويتال(1)

الحتاليى".لاتقاءمحاتةالمصامرةسصيتوقيل

حريمةاسروايةلمط(2)



احختصكللالحتن:علل
=

@كربئقةحبر.ابنعنهقالقرةأبوالصحة،ظاهرهإشادهذا
(1)

إلا

فيأغربقرةأباأن
مالك.أصحابعنالحديتمذا

فيمالكاخرجه:فقد
أبيبرواية(127)والليثيبرواية(115)الموطأ@ا"

فيالثافحياخرجهمالكطربقومنالقعبي،بروايةولطلأ(الزهريمصعب

@يالبجهقيأخرجهفعياثطريقومنبتحقيقي،(95)مسنده
المعرفة!"

الوعي-ط.(1371)والعلمبةط.)0،2(

عنرووهعلبهمالمعولمالكأصحابهمالرواةمنأربعةفهؤلاء

عنسعيد،ب@يحيىعنمالك،
الأشعريموصأباأنالمسيب:بنعيد@

عائثةأتى
أصحاباختلا@عليشقلقدلهافقال@تالنيزوج

اللهرسول
عهكنتماهو؟ماقالت:بهاستقبلكأنلأعظئمإليأمرفيي

يصي@الرجللها:قالعنه.فسلنيامكسائلأ
ينزل؟فلايكسلثمأهله

أسأللاموسى:أبوقالالغسل.وجبفقدالختانالختانجاوزإفافقالت:

عن
أبدابعدكأحدأهذا

البيهقي:قال
دا.عاثثةعلىموقوفأثهإلاصحيح،إسناداهذ9

فيالبرعبدابنذهبوقدقلت:
8/37التمهيد،دا أبيروايةردإلى9

الموطأ".فيماوالصوابخطأ،وهذا"فقال:قرة

رويوقد
المسيب.لنسعيدطريقمرفوعأسالحديثهذا

وأحمد)1011(،راهويهبنوإسحاق)939(،الرزاقعبدفأخرجه:

6/1 فيوالطحاوي)901(،والترمذي1،2
"

المعانيشرح
"1/5 وفي6

ط.

ومشوخهالحديثداناسخفيشاهينوابن1(،43)العلمية
من(23)و(22)"

الئوري.سفيانطريق

فيالثافعيوأخرجه:
2/7"الأم@ا وفيالوفاء.@9

(9للألهالمسند"،"

كتابيإبدبلاوانظر)7796(،ياققر@(1)
منالتقربتحريرتصمنهفيماالايهامكئف

لأوماما
"5 6 45 66.

الرهري.مصبأديررايةلفظ(2)



ثللفعائد@لعللفي@لجامع

بنشيانطريقمن(243)البغويطريقهومنبتحقيقي،
عة.

فيالطحاويواخرحه:
"

5الاثار@1/معانيشرح 6
وفي

العلميةط.

سلمة.بنحمادطريقس(308)و(307)

فيالبرعبدابنوأخرجه:
8/37التمهيد"دا 9

زائدة.طريقمن

بنزيدبنعليعنوزائدقأوحماد،عيينة،وابن)التوري،اربعتهم:

جلس@ؤا"مرفوعا:فيهوجاءفذكرهقال..المسيبلنسعيدعنخذعان،

فقدبالخنان@لختانوألصقالأربع@لشعبببن
."@لغسلوجب

الطريقأنإلاموقوف،والاخرمرفوعأحدهماإيسادانلهدانفلت:

الطريقوأماترحمته.تقدمتوفدزيدبنعليلضعفضعيفالمرفوع

وكثرةالمرفوع،الطريقإسنادمنأقوىإسنادهكونيرححهفمماالموقوف

الاتية.المتابعات

11/2"لأشرافاتحفة"وانظر: 8 /17لماالمهرةإتحاتودا)77261(،1

6 4(18792).

رويوقد
عائثةالسيدةعنالحديثهذا

الغثفيهاعدةطرقمن

6/1أحمدأخرجه: وفيل@01(والترمذي6،1
"

الكبير"،العلل
يروالثسائي6(،80)ماجهوابن)73(،831له:

ط.(961)الكبرىلا"

فيوالرامهرمزي)6711(،حبانوابنالرسالة،ط.(194)والعلمية
1/1والدارقطنيي@65(،لماالفاصلالمحدثلا 1 ط.(392)والعلميةط.0

فيالبرعبدوابرالرسالة،
8/38التمهيد"9 1

عنمسلم،بنالوليدطريقمن

عائئةعنأبيه،ع@القاسم،بنالرحمنعدعنالأوزاعي،
عجت،البيئزوج

فقدالختانالختانجا@زإفاقالت:
مج@حااللهورسولأنافعلتهالغسل،وجب

واغتسلنا

أحمدروايةلفط(1)



احختصكللالحتع:علل

فيوالطحاويلهأ،925)يعلىوأبو)39(،لحاروداابنخرجه:وا
@

1/1الاثار"معانيشرح 5 5

فيوالرامهرمزي0(،3ياالعلميةط.وفي
)6811(،و(1181)و(1175)حبانوابن)ملأه(،الفاعل،المحذث"

1/1والدارقطني 11 1 ا/والبجهقيالرسالة،ط.(393)والعلميةط.1

1 6 4
أبيه،عنالقاسم،بنالرحمنعدحدثيفال:الأ@زاعيعنطرقص

عن
سئلتأتهاعائسة:

أنافلكفعلتفالت:ينزلفلايحامعالرجلعن

حميحأ.منهفاغقسلناطاللهورسول

البخاريوالإمامأحمدلإماماأنإلاثقات،رجالهإسنادهذا@قول:

كت@ةالترمذيتالنقدبالإرسال،أعلآه
@ي

"

1الكبير":العلل 83(37):

عنمحمداسألت"
يرويهإنماخطأحدياهذافقال:الحديث،هذا

عنالأوزاعيوروىمرسلا.القاسمبنالرحمنعبدعنالأصزاعي،

عنأبيه،عنالقاسم،بنالرحالنعبد
الخرقةفأخذقولهامنشيئأعائئة

بنالقاسمسمالتالرنادأبووقالالأذى،بهافمسح
فيسمعتمحمد.

هذا

لا".قال:ثيئا؟الباب

فيررعةأبووقال
@اوسأ:(50)أ/داالمعللةالفوائد@ا

الأوزاعي،صسماعة،ابنعنسهر،أبوبهحدثاحديث

ع@أبيه،عنالقاسم،
ورسولأنا@علتهقالت:عاثسف

يعني:مسلم-بنالوليدبهحدئناحنبل.بنأحمدفقال

0لهفقلتةيعجبه 0 0 01)
(1)

عنمسهر،ألوحدثنا

ف!الحديث،بهذايحدثلأ@زاعياكانفقال:لأوزافي،ا

عنبلغني،كثيرأبيبنيحيىعنزاد،
أتهاعائة

أبوقالالصوا@،عندهوهذافاغتسلنا،رجماللهورسول

يحيىعنيمليهمسهرأبارأيتفإليهذاقالاللهعبد

ضرو@.جركلسةالمخطوطأصلفي(1)

عناللهعبدأبالت

بنالرحصعدعن

فاغتسلنا.كيئال@ه

ص
فلملأوزاعي-ا

عنسماعة،ابن

الموضعهذابلغفا
أنافعلتهقالت:

أسوكانفإنزرعة:

ابنعنمعين،لن



=

ئد@الععا@لعللمعفيلجا@

يكماولميحيىأبقيلةالأوراعيعنسماضي
(1)

1/1الدارقطنيوقال"، 11:

المغيرةوأبوبكربربثرورواهمزيد،بنوالوليدمسلمبنالوليدرفعهإ

موقوفألماويخرهممصعببنومحمدكثيربنومحمدسلمةأبيبنوعمرو

فيحجرابنوقال
البخارئوأعله":(180)عق@الحبير"التلخيص"

مرسلأ،القاسمبنالرحمنعبدعنغيرهورواهفيه،اخطأالأوزاعيبأن

بنالقاسمسألتقال:الزلادأبابأنذلثعلىواستدل
هذافيسمعتمحمد

كانالقاسميكونأنيحتملدأنهصححهمنوأجابلا،@قال:3شئاالبا@

يخلوولانسي،ثتمابنهبهحدثكانأوابنهبهفحتثتذكرنمس@ه،

التنقيمفيإالنوويقال"أيضآ:وقالنظرلأ.عنالمجواب
الحديثهذا@ا:

أصله
ديوتغتغييرأ،فيهأنإلاصحيح

@اسئمكلفيقالفإنهالصرابنفلث

فغيراللفظبهذاوامااللفظ،هذا@غيرعائثةحديثمنثابتهو:"الوسيط

باللفظمدكورأتهتابعه،ومنالتافعيئروايةمنعرتوقدانتهى،مدكور

مسلمفيوأصلهالمذكور
(3)

الختانومنالأربع،ضعبهابينجلسا@@"بلفظ.

@لغسلوجبفقد@لختان

فيفقالتصحيحهإلىفذهبالقطانابنالأئمةهؤلاءوخالف
بيان"

والإيهامالوهم
5/2لما 6 فيه،بعلةلي@مرسلايروىوكونه":(2465)عقب8

قدفإنهشيثا،هذافييسمعلمإنهالقاسم:قولأيصاولا
شيئابهيعني

المذكورالحديطلصحةنلكعلىحملهمنبدلارويت.الذيهدايناقض

عنه
بنوالولدإمام،والأوزاعئالمأمون،الثقةوهوالرحمنعبدافيروايةمن

الدارقطنيذلكفكرفيه:قالقدفإتهومسويامدلسأكانند@مسلم
صحيحأيضامنههوالأوزاعي،عنآخرطريقاأيضألهوفكر

".

يرليستالعلةولكنقلت:
الأ@زاعيفيو)نمامسلم،بنالوليدعحنة

@كحا(1)
أحمديل!ثم@مابل@نمبليحىوكاليتلتالمخطوط.اصللي

أحرجهمالهوإلهأشيرالذيسماعةاسحديثأما(2)
"

كمالواندهفينمام
في

السام@الروص
سماعقىاسطريقس(205)"

به.الأ@زاعي،عن

تحريحه.تقدم(3)



احختصدرلالهتع:محلل
-

منئلاثةأنتقدمفكمانفسمما
الأئمة

عليهموالمعولالثأنهذاأكابرمنوهم

ابنالحافظنقلهماوأمابالإرسال.أعلوهقدالسقيمصالصحيحمعرفةفي

ماظاهرعنبعيدتأويلفهوالقاسملكلامالحديث-صححمنصحجر-

ةعديىطرقصجاءالحديطإنثمالقاسم،أرا@ه
فذكرالقاسمطريقعيرمن

فيدكرمافيها
التأويى.لهذاحينثذوجهفلاالطريقهذا

الطريق.هذاغيرمنوروي

فيالافعىفأخرجه:
وفيبتحقيقي،@ي@9مسنده

الحدبأ،اختلاف9

6،2له:
ديالبيهقيطريقهومن

وعفالعلمية.@(254)و(253)المعرفقا"

1يا عنالثقة،أخبرناقال:الوعي،.@(1375)و(37
عنلأوزاعيئ،ا

عنالقاسم،عنسعيدبنيحيىعنأوأبيهعنالقاسم،بنالرحمنعبد

به.ر@ا،عائ@

ولشكهةالحديثمداروهوالثافعيئشيخلإبهامةضعي@الإشادوهذا

توثيقهذافنقول:الثافعيئ.وثقهالمبهمالراويإنقيل:فإنالإسناد،في

لاوهوالإبهامعلى
ينمع،

عندضعيفأالتافعي،عدئقةالراوييكونفقد

كنيرةذلكعلىوالأمثلةغيره،

11/6@الأفراتتحفة"وانظر: 1يه78 7 49).

عنأيوب،عنعلية،ابنحدثناقال:كا()افيبةأبيابنوأخرجه:

خالفبناعائثة:قالتقالا:نافع،وعنأبيهعنالقاسم،بنالرحمنعبد

الطريق.هذاغيرمنورويموقوف،هذاالغمنل.وجبفقدالختانالختان

عنالليثي،واقدأبيطريقمن(1044)راهويهبنإسحاقةفأخرجه

عنسلمفأبي
فقد@ذا@لتقى@لختانك"قال:الله-@ع،رسولعنعائئقع

."@لغسلوجب

عقبما"قالفإنهشك،لدوناليهقيعدالايسادأنالطامر(1)
وكأثهشسابلافدكره@

القاسمب@الرحمنلصدبهجزم

اندم@دعلىتحليقي@لكفيوالطر(2)
لحي

"1 4 4 / 1(2).



طلفالائدالعللفيالجامعى

داتهذيبفيالمزقينقلفقدفيه،متكلمواقدألوضعيف،الإسنادوهدا

4الكمالأ 3 5 معبنبنيحيىعن(2821)3/
لأ،بذاكلب@@فيه:قالأته

وعن

فيالبخاريوقاليضعفط،بلغنافيماالمدينحبنعليئكان"شيبة:بنيعقوب
وقالالحديث!،منكرحرب،بنسليمانداتركها(:لعلاالصغير"الضعفاء@ا

فيالنسالي
حجرابنوقال"،بالقوي@الي@ة(297)والمتروكوفىداالضعفاء@@

في
ضعيف!":(2)معه"لتقريبا"

توبع.وافدأباانإلاقلت.

فيالبخارئأخرجه:فقد
"

6/3الكبيرأالتاريخ طريقمن(0721)9

قالت:رع@بها،عائثةسمعتقال.سلمة،ابيعنحجار،لنحفصبنعمر

"قال:بم@فه،النبيئسمعث

."@ذا@لتقى@لختانك

عمرو،بنومحمدالنضرأبودارواهالطريق:هذامعلاعقبهالبخاريقال

سلمة،أبيعن
ع@

قولهاإ.ر@اعاثة

لاكسابقهالطريقوهذاقلت.
حاتمأبوعنهقالحفصبنعمريصح،

في
الا

6/1لابئ"والتحديلالجرح 5 الحديثالا.مضطربداهولملأ(:3)8

فيالفسوئوآخرجه.
والتاريخالمعرفة"

"2/2 17-2 1 8
طريقمن

عطاءبنعثمانقال:الأنصاريالحطارسعيدبنيحيى
مسلم،أبيبن

سلمةأبيعن
أمتاهيافقلت:عائثةعلىدخلتقال:الرحالن،عبدبن

نحو:وحوه،ليهصاجرتولوثياالمكلمياءأضيثا@لىبثاوالرالدالرالدةوأ@أم(1)
ألصلموضعأباويافقطأالاء)كسرأ@وياأقيوياأبييا

وحميمهاتخرعفي
لأتهالممامبة،بحركةالمحلاششالظهورهاصمنعمقدرةبمخةمنصو@ماثى
بفتحأبت-اوبالتاءأبتياالقول:ويحوزالحتكلم.ياءبلىمصا@
المحذوفضالياءصعوضوالاءمصاففلألهابالفتحةسصوبأفالىوتعر@التاء-
ياوتقول.0،،4أي@سفيالن@لأبيوس@قال@ذ"القرت@.يرشواهدهاوص

ألت-بامثلوميبتا،(
بقح

التاء-
تمثبعوقدآلثأ،فصارتالمتحةأتسعتتم

ويقالالئعر،صرصرةفي@لكيكونماوأكنرأبتي،يالبقال.آلت(لياليالكسرة
"

كماأقاه-وياأشاهيا
@اسطر.للكن.حرفأالهاءوتكودير

معحم
.63-62الحرطهالوارد



الاختصدرلالتع:محلل

الماءيقول:اللهعبدبنجابرإن
أعلمجابرأخطأ،ةفقالمتالماءمن

وجبفمدجا@ز@لختان@ا@ذايقول:الله-س@!رسولسمعتمني؟!اللهبرسول

الغسل؟يو@ولاالرجمأيو@."@لغسل

عنهقالالعطارسعيدبنيحىضعيف.إسنادوهذا
فيمامعينبنيحى

4-8/42@االكمالداتهذيبفيالمز@نقله ونقللشيء@ا،لي@":(7430)3

لألا@يه.قولهخزيمةابنعن
ا،بحديثايحتج

يعقوببنإبراهيموعن

"،الحديث@امنكرفيه:قالاالعقيليئجعفروأبيالجوزجاني،
عديابنوعن

"فيه:قال
بنعئمانوأما@االضعفبينوهو

منحالابأحسنفليصعطاء

1لماالكمالداتهذبفيالمزيسقلفقدتلميذه، 2 6 / بنعمروع@ممأ435)5

@ا،الحديثمكص"فجه:قالأنهعلي
وعنالحديط!،الامتروكموضع:وفي

النوعندا،بثقةدالي@النسايئ:وعنبذاك،،دالي@فيه:قولهالمخارفي

"بحديث@أحتجلاخزيمة:إ
(2)

يخلولاطرقبثلاثعهمروئهذاسلمةأبيحديطيقول:أنولقائل

بالكذب،يتهملمفيهمالمتكلمالرواةمنأحدأولكنمقال،منمنهاكل

الحديثحفظهمعلى@الةقرينةالرواةبعضمتابعةتكونالأساسهذافعلى

متقررهوكمالغيرهالحسنإلىالضعيفمنالحديثلينتقلوسببأجهة،من

عد

روايتهميعارضمايظهرلمالرواةأنجهةمنحسنكلامهذا

وفيمنهم.اوثقهملمنمخالفتهمعدمأو
الحيالمتابعاتفإنالحديثهذا

لاجاع@
تنمع

موقوف.سلمةأبيعنثابتالحديثلأنقوة،الحديثهذا

فيمالكأخرجه:فقد
أبيبرواية(12ويلأالليثيبرواية(114)الموطأ@ا"

برواية(67)وعقبالثيبانيالحسنبنمحمدبرواية(77)والزهريمصعب

@اشرحفيوالطحاوي)149(،الرزاقعبدأخرجه:مالكطريقومنالقعني،

ضحي@ا@.(75هل@دالتقريماديوهو(1)

ليوهو(2)
ثأ502)اققري@"

"

عج@ا.@



-

يالفالائد@لعلل@لجامعفي

6والبيهقي)333(،العلميةط.وفي1/06@المعاني 6 / 11
أبيطريقمن

الله،عبيدبنعمرمولىالنضر
سلمةأبيعن

بن
أثهعوتسالرحمنعد

عائةسألتقال:
ماجميه@ه:البيئزوج

ماتدريهلفقالت:الغسل؟يو@

جاوزإفامعها،فيصرختصرخال@يكةبسمغالفروجمثلسلمة؟أبايامثلك

فقذالحتانالختان
الغسلوجب

ثبتثقةالنضروأبوالسابقةالطرقعوارظهرالطريقفبهذاقلت
(2)

الصحيحة.الروايةوثبتتالمتقدمةالرواياتطاشتالنضرأبيفبحفظ

17/6المهرظإتحاف"انظر: 1 خدهالحافظيذكرولمم@22(5)0

طريقه.منالطحاويروايةسوىمالك،رواية

الطريق.هذايخرمنوروي

6/2أحمدفأخرجه: 6 عنسعيد،عنالوهاب،عبدحدثناقال:5

قتاثض
اللهعبدص

أسألكأنأريذإثيفقال:عائثةعلىدخلاثهرباح:بن

يافقلت:أمك،أنافإئمالكبداماسلفقالت:أستحييك،و)نيشيءعق

الغسليوج@ماالمؤمين!أم
الجنابة.وجبتالختالاناختلفإذافقالت:3

أنافعلتقدقالت:عائتةأنالحديثهذائتبعقتاثة@كان

قادةكانامالحديثهذافياشيءأدريفلافاغتسلا.لمجرواللهورسول

يقوله؟

علل.بئلاثمعلولالإسنادهذاقلت:

اللهعدأنالأولى:
سمعهداثماعائفالسيدةمنيسمعهلمربعبن

(3991)تاريخهفيمعينابنقالعائ@.عنالنعمان،بنالعزيرعبدمن

ادممان.بنا@مزيزعدوهورجلالا@الماالدوري:برواية

.(17862)17/01لمهرقااإتحافدانظر:ا

بنالحزيزعبدبإثباترويالحديثأنالسندهذاانقطاععلىيدلوما

الفعماد.

2لهالمريسه"(2)البني.يحىروايةلمظ(1) 16).



احختصدرلالش:محلل
-

2أحمدأخرجه:@قد 3 / 2و61 2 7
2و فيالرعبدواب@3،9

التمهيد@ادا

8/38 0

حمادطريقمن
سلمقيبن

عنالبنالي،نابتعن
اللهعد

ربع،بن

عائشة،عنالنعمان،بنالعزيزعبدعن
التقى@ذا"قال:@ت،النبيئعن

@لغسلوجبالختانان

الأولى.العلةوهذه

فقدالئعماد،العزيرسعبدحالجهالةفهي@لئانية:العلةو@ما
ترجم

له

فيالبخارئ
"

5/2الكير"التارلخ 9 1يلا4 فيحاتمأبيوابن1(،5
@ا

الجرح

والتعديل
5/4لا 6 فيوالذهى)3481(،9

"
2/63لاعتدا@هاميزان 60 1 33)

وفي
"

فيوالحسيني)8573(،له"،المغني
فيحجروابن)ووه(،"الإكمال1

الذهبيقولمنكادماإلااللهمعه،الجمجعوسكت(664)داالمنفعةلاتعجيل

ذكرهحبانابنأدإلاللتعديى.منهاقربللجرحالنصوهذامقل!دمئ@يخةفيه

في
5/1لاالئقاتدا 2 5

أثهعلىيدلبماعليهيتكلمولم
عبرة@لارواياته،سبر

أقر@.الجهالةإلىالعريزعبدحالفيكونهذه،والحالبذكره

يعر@لاالعزيزعبدفإنة@لثالئةولما@لعلة
له

منسماع
قالعاثسة،

فيالبخارئ
"

لهيعر@@الاأ(:يلااه2لماه/الكبير!التاريخ
منسمع

عال@

اللهعدطريقأماالعزيز،عبدلطريقهيإئمافكرناهاالتيالعللوهذه
بن

العبارةهذهع@االلهورسولأنافعلتقد9عبارة:وأماالوق@،فظاهرهرباح،

منهيهلالعبارةهذهيعرفلاأتهتوقفهوسب@أحمد،الإمامديهاتوقف

أثهوالظاهريقولها،قتاثةكادأمالحديط،
أعلمواللهقتاثفقولس

17/8@المهرةاإتحا@"نظر:وا 9/6لمسند"اأطراتو"2(،9231)9 7

(11576).

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

فيوالطحاوي)259(،سيةأبيابنفأخرجه:
"

المعانيشرخ
5لأ 8 /1-

5 أبييزيدسع@إسحاق،بنمحمدطريقمن(32يلاالعلميةط.وفي9



ئدلفالا@العللمعفى@لجا@

@صفوانابنةمولىحبيبة-أبيبنمعمرعنحبيب،
بنرفاعةبنعبيدعن

دخلإذالخطاببنعمرعندأنابيناقال:رافع،بنرفاعةأبيهصرافع،

فيالناسيفتيثابتبنزيدهذاالمؤمين،أميريافقال:رجل،عليه

رآهدلمازيذلجاءبهعليئعمز:فقالالجنابة،منالغسلفيبرأيهالمسجد

أميرياففال:برأيك؟الناستمتيأنبلغتقدنفس@عدوأيقال:عمر

أبيمنبه:فحدثتحديث@،أعماميمنسمعتلكئيفعلثمابالئهالمؤمين،
رافع،بنرفاعةعلىعمرفأقبلرفاعة،ومنكعب،بنأبيومنأيوب،
يغتسل؟لمفأكسلالمرأةمنأحذكمأصابإفاذلثتمعلونكنتموقدفقال:

منيأتافلتمعح@اللهرسولعهدعلىذلثنمعلكثاقدفقال:
تحريئم،يخهالله

قال:ذاك؟يعلئملىلمجاللهورسولقال:نهي،فيهك@!اللهرسولمنيكقولم

دلهفجمعواوالأسصارالمهاجرينبجمععمزفأمرأدري،لا

فأشاراصرهم،

منكانماإلانلكفيعسللاأنالناس:
إذاقالا:فإثهماوعليئ،معاذ

ففدالختانالحتانجاوز
بدرأصحاثوأنتمهذاعمر:فقالالغسل،وجب

إتهالمؤمنين،أميرياعلى:فقالقالاختلالأ،أشذبعدكمفمناختلفتمقد

حفصصإلىفأرسلأزواجهمنظرزاللهرسولشأنبهذاصأعلمأحدلي@

الختانالختانجاوزإذافقالت:عاثثةإلىفأرسلبهذا،ليعلملافقالت:

ضربا.أوجعتهإلافلكفعللرجلأسمغلاعمر:فقالالغسل،وح@فقد

إسحاق،ابنعنعنهإلافيهتخىولاحسن،أتهظاهرهالإيسادوهذا

فكمافيهاضطربقديزيدأنإلا
عنرواهأتهنقدم

"
عنرفاعة،بنعبيد

."أيه

فيالطحاويوأخرجه:
@@

1/5الآثار@امعانيشرح 8
العلميةط.وفي

حبيبة،أبيبنمحمرعنجيب،ابيبنيزيدع@لهيعة،ابىطريقمن(324)

فأسقطفذكره.يقولالأنصاريرفاعةبنعيدسمعتقال:
ابيه.لفظةالإسنادمن

شاكلكلاقلت:
ابنروايهعلىإسحاق،ابنروايةرجحادفي

وهمرفاعةب@عببدذكرأنفيهيخشىأنإلاضعف-منفيهاماعلىلهيعة-

كله.نلكفي



اكختصكلولهتع:محلل
-

فيالطحاويالحديثهذاأخرجفقد
9

المعاني،شرح
5 9 / ط.وفي1

اللهعبيدعنجة،أبيبنمعمرقال:الليثطريقمن(327)العلمية

نحوه.فذكرال@ه-شي@...رسولآصحابتذاكرقال:الخيار،بنعديابن

فيالعجلىذكرهرفاعةبنعبيدلانيضر.لاالاختلافهذاقيل:فإن
1لالاالثقات" غنيالخيارابناللهوعدثققا،تابحيمدنق@@عنه:وقال7(،1

عن

سيماولاالاختلاف،يضرلافحي@مذثقة،علىثارالحديثدار

الطريق.هداسقتالتيالكئيرةللرواياتمطابقاجاءالمتنأن

فيالواقعالاختلافلبيانذكرتهإنمافأقول:
منوجهق@منالطربقهذا

النوثبق.@يبتساهلهمعرو@العجليئفمانأخرىجهة

16/1"المهرةلأإتحافانظر: 0 و)75612(،7
1/1المسند"أطراف9 9 5

آخرطريقمنرويوقد

فيالمنذرابنطريقهومن)549(،الرزاقعبدفأخرجه:
"الأوسط@@

عنجريج،ابنعنه(ه@)ث
الختانانالتقىإفافالت.عائ@نةأنعطاء:

الغسل.وجب

وابن)9121(،راهويهبنوإسحاق)539(،شيجةأبيابنوأخرجه:

فيالبرعبد
8/3التمهيد!" 8 0

عيدطريقمن
(1)

الله
ع@القداح،زيادأبيبن

عنعطاء،
كانفقدالغسل،و@فقذالختادالختانجاوزإذاقالت:عائئة

فنعتسل.ع@زالنبيئوسمنييكونفلك

جاع@الروايتينمنكلاإنبلفيصاختلافلاالطريقهذاقلت

مطولة.والثانيةمختصرةفالأولىللأخرىموضحة

فيالمندرابنطريقهومن)839(،الرزاقعبدوآخرجه:
لمالأوسطا@ا

5)ت 79).

اطه!عد@بلى.سيبةأبياسعدنحر@(1)



يالفعائد@لعللفي@لحامع

إفاعائئة:قالتقال:مسروقطريقمن(940)شيبةأبياب@وأخرجه:

فقدالحنانارالتقى
الغسل.وجب

ةقلت
الختانإفاص9عارة:أنتبينالطرقهذهسردخلالمن

كماالفحل@هإليهأضيفو)نما@نهاعائثةالسيدةقولمنهيإئماالختان!

ولكنهلال.لنحميدطريقمنكانماإلاعائثةء@ثئا.السيدةكلاممنتقدم

صحإنحتى
البرعبدابنقالالمسند،حكمحكمههذامثلفإدةالقولهذا

9التمهيدفي لأثهوالنظر،بالمعنىالمسندفييدخلالحديثوهذا:@@8/

حينفيالصحابةمنغيرهاعلىحجةرأيهافينفسهاعائثةترىأنمحال

لحائثةموسىأبويسلمأنومحالبيهم،النازلةالمسألةهذهفياختلا@هم

كللأنبرأيه،غيرهاالصحابهمنفيهاخالفهاقدمسألةفيرأيهامنقولها

شيءفيتنازعوا@اامروا!لأنهمالتنازع،عندصاحبهعلىبحجةلي@واحد
موسىأبيتسليمانعلىيدلكوهدارسوله،وسنةال@هكتابإلىيردوهأن

لعاثة
ير

عندهاكانفلكعلمأنأجلصكانإنماالمسألةهذه
عن

نلثمثلبعلمأولىهيإذلها،سفمفلذلثعسجراللهرسول
ومعغيرها،من

فقدالاستدلالجهةمننكرناما
عائثةعنالحديثهذاروي

عح@رالنبيئعن

مسندا،
عاثةعلىموسىأبيمعدخلالمسيببنسعيدأنوروي

هذهفي

التوفيقوباللهاستدلالا،وصحةقولناحقيقةبذلكفبانالقصة،

اللهعدعنالبابولي
وعيرهمهريرةوآبيكعب،بروأئيعمرو،لن

اللهرضي
الحميع.عن

@@هع@@



لالمعنىانخدتتصهايةلالخع:علل

ل@ا@@إيع

6@
@لنوع

اعبا@رلأا@حددإية
وفضله،بمنهلهوهبهوماقدراته،فيمتفاوتاالبثريالجنساللهخلق

ائذيالحافطتجدتكف@الحفظ،فيالاستدراتعلىالتفاوتهذاأثروقذ
الخطأ،الكثيرالزاويوتجدقليلا،إلايخطئيكادلا

تحدثمومن
الرواةبين

يؤثيمن
سمعصكماائحديثلفظ

يتقيدولاالمضمونيحفطمنومنهم

ذمميهماوهوباللفظ،
الراوييعمدآد"نحر@ها:أدويمكنبالمع@ى"الزواية"

منبألفاظالحديطمعانيتأ@يةإلى
وامتئالالمعنىإصابةفتجب"عنده

ريا@قكيرمنمابهويوبكلامهمقاميقومبمانفسه،لمظهإيراددونموجبه

منقصتعالىاللهفمادذلثبمثلالقرآنصرد@اوقدالحطيب:قالنقصان،ولا

والمعنىمحتلفةبألفاظمواضعفيلعضهاذكركررقصصأسبققدماأنباء

"واحد..
ابرإسماعيلعنالخطيصلقلهمالالمعنىالخطأدقيقومن

عيدالروىقال:غليق@
حدثةيه،واحدا@أوهمحديثاشدلآ

بنالعريزعبدعن

الرجل.يترعفرأننهىوسلموآلهعليهاللهصلىالثيئأنأن@:عنصهيب،

أي:قلت-التزعفر.عننهىوسلموالهعليهاللهصلىالثبيإنشعبة:فقال

علىعهالحديثهذاروايتهشعبةعلىإسماعيلإنكارترىأفلاالخطيب:

عننهىو)سماالتزعفر،عنالنهيفيالعموملفظ
وكأنخاصقهللرجالذلد

إسماعيل..لهفطنلمايفط@ولمالمعنىقصدشعبة
لا

ا@اءجوازوفي

ببنخلاتبهاانحديط
رثيسين:مذهينعلىالغلماء

2النبويالحديثننلالمعنىالروايةعا@نقله(1) اصظرأوسعتعريصوهناك3

2/3لإسناد!امدار@سرفة ،6.

01يقهلكماا!(3).102لكفايته:ا@(2) 68.



-

يللفعائد@لعللفي@لجامع

أ@اءوتعينبالمعنى،الزوايةمنمطلقاالمنعالأول:@لرئي@@لمذهب

أمامة،وأبوأرقم،بنصزيدالخطاب،بنعمرقالوبهالحديث.لفظ

اللهوعبد
بن3والقاسيرين،وابنعمر،بن

حيوة،بنورجاءمحمد،

بكروآبوزريع،بنزيدوالوار@،وعبدعلية،ابنوإسماعيل
(1)

وثعلبالظاهرية،قالوبهلإسفراببنياإسحاقوأبوالجقاص
(4)

من

@امايقول:وكادالنحويين
من

لفظ
من

كلاممنوالمترادفةالمتواطئةالألفاظ

ونعم،بلىكقولك:ودقت،لطفتو)نفرق،صاحبتهاوبينوبينهاإلاالعر@

لاوتعالوأقبل
منوالأصوليينالفقهاءمنوطائفةالمحدثينبعضقالوبه

فعيةان

(4)

التصاليص،صاحبالاصولي،الدفيالحصاصالراريعليبنأحمدلكرأبوفو

"منها

أ@مصرل
@ي

شةوترفيم@،305)شةولدالكبيرا،الحامعوالنرحلأصول@ا

1انظر.

0-7/501@المظم 2/3العبر"و@6،1 16/03ابء"أعلامودس@ر6،0 4

إ
بئ

أنة
رالنمحبي.الصريالحسن@رجةليفومناسقنى

/3الأصرلهفيالمصول@

ئحتدلنإلرابمإسحاقالرالأشادئؤ
ليالأصوالإسفراييمهرانلنإلرايمبر

أصولفيالحليدحامعمنها.التصايخف،عاحبالديأ)ركنهالملفالافعبئ
توليالملحدير"،علىوالردالدين

هما.418)سة

1/1اصطر@الألاسه 3البلاطأعلامو@سبر4،9 5 3 / 1 7
و

3 الححا@همرتةو"5،4

المحذت،
مولاهم،التجبالييريد،بنيخيىأحمدسالجاس،ألرالنحو،إمابم

"الحوينالاخلافمنهاالمصالس@صاحىلنعلب(،النفؤر.الحدادى،
والمحانى

مه،200)سةولدلقرتد!،ا
وتولي

م@291)@سة

41/5ال@لاء(أعلامو@سيرمما،/2@العمرانطر@
6الجنان@راةو@7،و 3 / 21.

1الففماأعولليالمرثة@ كلا./2الأسرار!كصو@9،6

1الكمايق@:انطر@ 71-2 لابنالحللشرحو@)196(،الماعلالمحدتو@ا0،6
1رصا 4 5 / ط1

الاسهاجوإممام،ط.وا/524عتر
ا

3للسحكي 4 4 /،2
ودقح

3/1والحلميةط.2/012المعيف 2 3/41،4هالمحبطالحرو@الحصر،.@3

3،2الهالأ@لةالواطعو@
الحلملادوالحامع

"1/8،1
و

1 1
1@لمع! 8 0



لالمحنىاتخلغت@فايةلالهتع:محلل

جمهوروضعهابنروطبالمعنىالزوايةجواز@لرئيى@لثاني.@لمذهب

الأصولوأهلوالمحذثينالفقهاءمنالعلماء
(1)

هي:والشروط

بماعالمامواقعها،واخلاتالألفاطبدلالاتعارفأيكونأن@رلا:

بالإجمعامتغالكلامبمواقعجاهلاكانفإنالمعنى،يحيل

فيبدلوالحفاء،الحلاءفيللأصلمساويةالترجمةتكونأنثانيا:

المطلقولابالخاص،العاميبدلولاوعدمصالاحتمالفيبمثلهاللفظ

وأسرارلحكمثبالمتثابهيقعوتارةبالمحكم،يقعتارةالخطابلأنبالمقيدة

الله.إلايعلمهالا

أماالصفات،كأحاديتالمتثابه،بابمنيكونلاأنثالئا:
هي

فلا

وغيره.الهراسيإلكياحكاهبالإجمع،بالمعنىنقلهايجوز

"بال@ممان@ا@لخرلبشي@:كقولهالكلم،جوامعيكودشلاأنرابعا:
(2)

الكلم.جوامعمعانيجميعكصيمكنلالائه)3(،جباز"@لعجما؟و"

منبدفلابه،تعبدنامافأمابلفطه،يتددممايكونلاأنخامسا:
نقله

الغزالي،نقلهبالاتفاق.بالمعنىنقلهيجوزولاالتشهد،كألفاطقطحا،باللفظ

دوركابىإليهوأشار

الرواية،جورواالذيخأنعلىالله-شاءإنالراحح-القولهووهدا

قولأ.عرأحدلهم

بالمعنىانحديثروايةلنفسهيسؤغقدالزواةبغصنف@نلكعلىوبنا:

قصورهيظهرغيرهرواياتلمحمقارنةولكنمة.المطلو@أدىئهايظنوجهعلى

3/4العدطهالبحر"انظر.(1) 12-4 والمنهح1،3
القد

2"الحدنتعلهملي 27-

2 .76-74لالسىاانحديتيىوايةليالمحنفيىر@مناهح2،8

3لدداودألوأحرحه:(2) ولوالساني)5821(،والترمدي)3422(،حهماواب@0(،5

2 5 4
س

عاتة.حلحت

9/1الخاريأخرجه.(3) 1رسلم)2196(،5 2 7 / 5(01 لأ5)(71
حديطمى

هريرةأبي

ثيالنروطمدها@طر(4)
3/4المجط!الجر" 12-4 13.



@الغالائدالعلل@لجامعفي

أصحابمنبالمعنىالروايةمجوزيأقوالساردوألاالمعنى.تأ@يةفي

وهي:الثانيالمذهب

ائتيالألفاظوبينللتأويلفيهامحاللااتتيالألما@لينالتفرقةا-
الأوللأنةالثاني@ؤنالأولفيلالمعنىالزوايةفجؤزتالتأويل،تحتمل

الئانيبخلافالمعنى،هداسيصلنقلوجهأيفعلىفقطواحدآمعنىيئمل

أبوحكاهوجههغيرعلىينقلأنيؤمنفلامعنىمنأكتريحملالذي

القطانبنانخسين
(1)

الهزاسيإلكياجرىوعليهالتافعية،سغضعن
(2)

منهنم

حيثوالمشترك،كالمجملوغيرهالمحكمبينفرقممنقريبوهذا

بعديخفىولاوالمشترك.المحمل@ونالمحكمفيبالمعنىالروايةجوزوا

نكلفأننستطيعلالأنناالقول.هذأ
بذلك.الرواةجميع

الأوامرعلىتشتملاتتيالأحاديثيربالمعىالروايةجوار-2

جائزهذا"لا:قاائهماوالرويانيالماورثيعنالزركينقلفقدوالوامي،

حينفيبينهمالماالراويفيتخيرنهي،تفعلولاأمرافعللأنخلاف؟بلا

اللفظكانإذاأما@رورالإسنويكلامهماأبطل
لعدةمحتملأالمعنىخفي

وكيرهالضحابيئالحكمهذافيوشتويتحوز.دلامعاني

(2)

(3)

(5)

(6)

مصماتلةالعداثي،القطادحمدصضحضدس(أحمدسافخبى،ألوفو
في

المقه،اصول
أعلامودشر1/7،0الأعياد!وفياتانطرإهأ359)لسةتوير

16/1النلاء! ك@82.@الن@سذراترإ5،9

سعليئالحمى،أئوفو
شحفد

بإلكياالمعرو@الافعيئالمقبهعليئ،بر

سكمبمر
المتناةوفتحالكا@

تختمن
سنةوتوفيس@ه")سنةولد@التخفب@مع

33"الحنانولمراةم@2،/2للإسويالالححيقهلطمقتا@طر /31.

3/4المجط!المحرالطرإ 1 5

3/4"المحيط@الجر "الفحرلإرشاد@وان@1،5
02 26.

0المحبفلأقحانطر / 1والعلعية@212 2 3 الخمير.ط.3/

20/1الكير"الالحاوي 54.



بالمعنىانخحغتصوايةرلحتع:@للى
-

3-
كنامالزوالثلالمعنىالزوايةلهتحوزلاوالمعىاللفظيحفظمن

نخشاه
ثامفمااللفظ،يستحضرلمإنللمعنىالراويتبديحمن

استحصرهقد

يجزلم
روايتهجازتاللفظ،المعمى@ؤنيستحضركانومنيبدل@،أنله

باللفظالروايةتحملقدولالهكتم@يجوزولاتبليغمقامفيلكولهبالمعنى.

عنيعجزفحينوالمعنى
الما@ردئئجزموبهالاخر.أداءيلزمهأحدهما،

ألماظه،سغيريروولأنيجزلماللفظيحفطكانإنالهةأراهلأوالذيفقال:

لمدانغيره،كلامفييوجدلاماالفصاحةمن@اللهرسؤلكلامفيلأن

أمرين:تحفلقذالزاويلأنلفظه،بغيرمعناهيوردأدجازاللمظيحفظ

عنعجزوإنأ@اؤهما،لزمهعليهماقدرفإنوالمعنى،اللفظ
علىوقدراللفط

تحملمانقلفيمقصرأيكونلتلاأداؤ@لزمهالمعنى
@ا

الروايةلهجازاللفطيستحصركانفإنقبله،الذيالمذ@عكس-4

التيالألماظلبعضإيرا@هخلالمنفيه،التصرفمنمتمكنلأثهبالمعنى

لهيخزلأللفظحافظايكنلئملانالرواية.فيالوارثةالألفاظمقامتقوم

حينهافيينفعولامنم@ليسمافيهزادلربماإذالمعنى،علىالاقتصار

فقط.المعىاستحضار

الإلقاءمعسعضها،المترا@فاتإبدالبشر@بالمعىالزوايةجواز-5

ولأنالتركيبتغييرعثدالخللدخولمنخوفأالكلام،تركيبعلى

يؤمنلاالكلامتركيب
ا@فةالمترالألفاظتغييربخلافبالمعنى،الإخلالمعه

(2)

الحسن،أدوالإمامفر

مها.اقصاليفصاح@

@الطر:

القطم
"9 /8

./2لحبسري@عيتهات

20/4الك@ير"الحاوي@

الزوابكونفلكوعلل

/2الظر"@توجيهة

ب@عليئ
النايجيئ،الما@رثي،السصري،برب،فحمد

.@50)سةتوفيالسلطاليته،لأحكاماو"الكير!الالحاوي

19-2 0
طمقاتو@6،وهثلأ/18النبلاءأأعلاموالسير0،

1 5-5 سلأ2/6الحطر!حيهميالجرائريالنيخوقواها.5

ليإلاصرصرةولاللصرورة،أجيزتإلمابالمعنىية
مده

6 87.



يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

هذاعلىالاتفاقالأ@ارينقلوقدمحذورثونالمقصودبهايحصلإذ

فيالجوازالخطيبوقيد
ظاهرأاللفظمحنىيكونبانالحال،هذه

الحديث،فيالتيمكانتحلبألفاظيأتيأنالراوييستطيعبحبثمعلومأ.

لممحتملأغامضأاللفظمعنىكانإفاأمامنها،ينقصولاعليهايزيدولا

يسمهملمقومإلىالقولهدانسبوقديجز.

لهجازالفتوى،أوالاحتجاجقاصدأاثحديةالرأويأوردإفا-6

والىبلفظه،أداؤهإلالهيجزلنمالروايةبقصدأوردهاندبالمعى،الزواية

حرم،ابنذهبذلك
لفظه،بنصيوردأنكلتالثبيعنالخبر@اوحكمفقال:

فيهتثبتقدالمرءيكونأنوهيواحدة،حالةفيإلايعيرولايبدللا

بمعناهفيحتجيناظرأووموجبصسمعناهفيفتيفئسأليقينا،معناهوعرف

كذا،@وألاحبكذا،وأمربكدا،عي@ماللهرسولحكمفيقول:وموجبه،

كذا،صونهى
وحرم

ماالقضيةهذهفيوالواجبكذا،
ك@التبيئعنصح

حزمابنأنعلىكذا"
الألفاظفيالاختلافيعتبرلا

انمادالرواة،من

كانإفايوههبحيثالحديثعيبأ@ييعتبرهولاعححدهالنبيمنبتكرارهافلك

واحدأ.المعنى

لغيرهمتجوزولاحصرأ،للصحابةلالمعنىالروايةجوار-7
(4)

لكونهم
افكانوقولهوسمعوالمجلىالنبيئشاهدواولأنهموفصاحة،بلاغةأصحاب

الوقائعشاهدوافهمعاين.كمنأخبرم@ليمىقيل:وكمامقاصده،يعرفون
العربيبنبكرأبيقولوهوالقرطبيمالواليهالرواة،منغيرهمبخلاف
ومنهم،الصحابةعصرفييكونإتماالخلافهذاإن"قال.حيثالمالكي

أحدلكلجوزناهلوفمانابالمعنى،اللفظلهميجوزفلاسواهممنوأما

ثقةعلىكنالما
"بالحديثالأحذمن

6الود!دفرا@ظر(1) 1 /2.

(3)@

د2/6"الأحكامأصولسالإحكام

3/6الزركئي!لنكتطر.ا(3 1

(6)@

1/2القر@ناأحكام

ما\.يةا:لكفاا@لظر:ا(2)

1/1القرطي!ت@شراصظر:إ(5) 4@



بالمعنىانخمغتر@ايةفىلهتع:ملل
=

عيرهمئونوالتابعينللصحابةبالمعنىالروايةتجرز-8
(1)

@االزوايةأدب9كابهفيالحمدبكرأبو

قالوله.

يوجبفيماتجوزولاالعلم،يوجبفيمابالمعنىالزوايةتجوز-9

فيفيغتفرللعمل،وسيلةالعلمأناتجارعلىللشافعيةوحهوفوالعمل،

المقاصدفييقفرلاماالوسائل

فيتجوزولاالطوال،الأحا@يثفيبالمعنىالزوايةتجوز1

الوهابعبدالقاضيقولوهوالقصار،
(4)

المالكي
()

المازريم@عنهحكاه

الأحاديثفيبالمعنىالنقليجوزبأنهالوقابعبدالقاضيداوانفرادقال:

لشوكانياورقهرألقصااثونللضرورةلطويلةا

وأماخاصة،الله-خوررسولحديثفيبالمعنىالروايةتجوزلا-11

@غيره
نقلحيثمالكالإمامقولوهوفجائز،التابعينأوالصحابةعن

ماوعلىلفظهعلىيؤسمج@للنبيحديثداكلقوله:عهالخطيب
وماروي،

البعضعنالصلاحابروحكاهالمعنى"أصابإفابأسدلاغيرهفيكان

بنالخليلقولوهويسمهمولم
أحمد

(4)

6المظر"توجها@طر@ 8 9 الزركئيال@كتالطر(2).2/
"3/061.

@انظرة

3الأ@لقاقواطع 2 9 /1.

الراقي،اقغلمي،لصر،سعليئسالومابعدئحتدأبوالمالكية،شيحانقاضيفر
صماتذ

ير
@التلقين1د@االمالكيالده@

إ،انمغبرلةو
تولي

سأ22)سة

7/4اللاطأعحمودشر8/6،1@دالمتظمةانظر 2 و9
4 1و@العبر،3،2 4 9 /3.

3/1المحيط!الحر1الظر: 7@

3/1"المجطالبحرو@2/6،1البرثه 7@

2الفحو@ا"ال@رشادالطر 23-2 24.

ا.ولالكفايق@.

3الحليتعلمنلادمعرفة(الطر: 2 دتحقبقي.2

2/1"الراويلتدر@الطر: 0 الحنمبةمىالأصوليب@لححصتحرقرلومناك1

كلا.-72دالمعى"دالروايةكتبفيانظرهلطوله،عهأعرضت



=

يالفعالدالعلل@لجامعفي

النحاة:عندبالمعنىالروايةأثر

فيالكريمالقرآنبعدالئريفالنويالحديثيصطفأنالأملكان

وهوالعللمنالنوعهذاأنإلاالنحري،الدرسمصادرم@كمصدرحجيته

بالحديثالاستثمهادعندالنحاةأمامعائقاوقفبالمحنى،الحديثرواية

السيوطي:قالقواعدهم،تقريرفيالنوي
فلكفيالكلامجرىوقد9

مع

ذلثأنوثوقهملعدمذلك.العلماءتركإتمافقال.الأدكياء،المتأخرينلعض

القواعدإثباتفيالقرآنمجرىلجرىلذلكوثقوالوإذ@؟الرسوللفظ

لأمرين:ذلثكانو)ثماالكلية،

بالمحنى...النقلجوزواالرواةأنلحدهما:

أنهالأمر@لثاني:
مافيكثيرأاللحنوقع

كثيرالأنالحديا،منروي

لصناعةالعربلسانيحلمونولابالطبع،عربغيركانواالرواةمن

"النحو...

البوي،بالحديثالاستشهادعنالأوانلالنحاةانصراتإلىأسما
منهم.قليلاإلابعدهمجاءمناثارهموقفا

أمعنتو)ئما"حيان:أدوقال
(2)

يقوللئلاالمسالةهذهفيالكلام

ولاوالكافر،المسلموفيهمالعرب،بقولنيستدلىالنحويينبالماالمبتدئ:

فمنوأضرابهما؟ومسلمكالبخاريالعدولبنقلالحديثفيرويبمافىيستدلى

.57-56ه:قتراخلاا)1(،

@يالرركثيقال(2)
1/3@كتط@ ليالمعرو@":12

أسعمت-اللعة.
النون-بتقديم

أمعمت-رأمايخه.،بالغالتيء@الاليألعميقاللالغت،سمعى
الحيى-شقديم

فيالألاريابنلقال
واظهره.بهاعتر@أيلحقي،ليآمصقديقالالزاهر":1

فرسابنوقالالظامر.الجاريوهوالمعي@،الصا.منماحودهوةالعبممىأبوقال
في

الساء:معنيقال.جر@،أوجريانفيمهرلةعلىتدلما@قمص.المقال@!@

الأرضوأمعنتبه،ببحقيوأمصعدو@ثيالمرسوأسجرى،برا
هناوعلىاتهى.روت.

المصنشلأ.كلاميتخرح

2/5هراوا@طر@الزا لىوسقا9،2
)معه.مادةللغت@ا



بالمعنىانخمغتصوايةةللخحمحلل
-

بالحديش@النحاةيستدللملأجلهالذيالسببأثوكذكرناهماطالع

الضائع:بنالحسنأبووقال
@@

عنديالسببهوبالمعنىالروايةتجويز

اواعتمدوبالحديط،اللغةإثباتعلىالاستشهادوغيرهكسيبويهالأئمةتركفي

تصريحولولاالعرب،عنالنقلوصريحالقران،علىفلكفي
بجوازالعلماء

فصيحإثباتفيالأؤلىلكانالحديطفيبالمعنىالنقل
ةالبيئء@عكلاماللغة

"العربأفصحلأئه

السحاةإحجامسببتبينالعرضهذافمن
بالحديثالاحتجبمعن

فمنهورأسأ،أصلامقبوليغيرإليهصارواوماالنحو،فيالشريفالنبوي

ماتمييزعلىمقدرتهمعدمبسببذلكعناحتجواأنهميعرف
بالمعنىروي

لتنقيةالر.يستطيعهماغايةبذلواالذينالحديثوأهلباللفظ،رويوما

أهلفهمبالمعنى،يأتلمماعلىبالمعنىجاءمايميزونشانه،مماالحديط

الموفق.واللهالحديث،بردللنحاةحجةلاهذاوبعدالمفرعواليهمالسأن،

مامثال@
بنصالحعنفئب،أبيابنروىبالمعنى:ر@ي

نبهان
(3)

فيجنانئعلىصلى@المنمرفوعأ:هريرةأبيعنالتوأمة،مولى

@ا.ل@المسجدفلاشئء

فرواه:لفظه،فيفئبأبيابنعلىواختلف

غياثبنوحفصلثورياوسفيانومعمرلسيلطياااودأبو@

قتراح!لاا!(1)
5 قراخألادا(2).70

57-58.

توفيبأخرة،احتلطصدوقالترأمة.مولىالمدلب،نمهانبنعالحفو(3)
@سة

(5125).

3/4الكمالأتهنيب@نطر: 3 و8
4 3 2يه9 403-2/203لاعتدالأاردميراد2(،8

(2892)لتقريبهاو@)3383(،

في(4)
02)م@ده )97،6(الرراقعدعد(5)(31

لأالحلي@7/39.ليئعيموأبي)9756(،الرزا@عدعد(6)

(12"87)شيبةأبيابنعد(7)



=

ئدلفالا@لعلل@معفيلجاا

ومعنالجعدبنوعلي

(2)

عشىبن
(3)

اللفظ.بهذاعة

وكغصرواه
(4)

له@افليسبلفظ:عن@
شئ

طا.

القطانسعيدبنيخىورواه
()

عليما.شقء@النلابلفظ:عته،

لهدفليسبلفظ:ذئب،أبيابنعنالثوري،عنالجعدابنصرواه

@جر!.

كلهوهذا
بالمعنىوروايتهمانحديخطبألفاظالزواةتصرفمن

(2)

(5)

(6)

(7)

لي
فيحبانابنطريقهوصالعلمية،ط.(2751)والفلاحط.ث@2(6)منده

إلمحروحي@!أ
1/3 التماميتهالالحلل@ىالجوريوابن1(،493)والحري6،6

المسجدفيالمصليآنالمصطمى@يخركيفلاطل،خبردومناجان.الىقال9

لهشيءلاالجمارةعلى
فىالحيضاءبنسهجلعلىع@مويصلينمالأجر،من

-"المسحد؟!

لاحديث@مداالحرريابنوقال
حان.اسرقالمالك،كدل@قدوصالحيصح،

الموضحكاشه.ه@التيشاءلا،باتيدصارنجر

ثبت،تقةةمولاهمالأشجحييخيى،لنعشىبنمعىالقزار،المدمييخيىأئوفو

اط.)مهسنةتودي

ابطر*(
9/1"المات 8 و"1

ا@هك@الكمال!تهذيب1
1و 8 9@086 التقريبو@@@7

2/4الآتار!معانيدشرحفيالطحاويكد 9 2
و@ي

.(2751)الحلميةط.

الحالط(الإمامفو
الكوفي،الرؤاسي،عديسمليحلنالحراحلنوكيعشفيادلو

هأ،128)وقيل.اهأ،2لاشةولد
اهأ.96)ويخلاهأ،97)شةوتوفي

"الطقك1الظر:

6/3سعدلاس 9/041هاللا.أعلامسيرو@6،5
1و انوالميز6،6

(6935)ك@6-4/533لاعتالاا

.(1517)ماجهابرعدصرواته

ديرواةالحوزياسأنإلا(3191)داودأبيعد
"

يحيىطريقمنالمتماهيقهالحلل

كلامماالحعدبنوعلي
الهثيءللا@صلفظ:ثفأليابنعن

أورواتهأحدللعل
الححد.ابرررايةعلىيخ@ىروايةحمللمسهالحوريابن

لي
ط(2يعلهمسل@

العلميةط(2752)والصر
سقله

عللاترالظرةإالأعطميالرحمنبالشجخصعوامةئحندالني
ليانحديت

1/5المعاثهو@رادالمقهاء،003،احتلاف 0
،0

سن=علىالحينيولسرح



بالمعنىانحمغتبؤايةلالحتن:محلل

التوأمةمولىصالحباختلاطكذلكاثحديثوأعل
(1)

الاخلاط.قبلعنةفئبأبيابنرواية

-

@ا@ذاقال:@داللهرسولأنل@نهفريرةأبيحديخطاخر:مثال@

فاتكمومافصقوا،فما@ثوكتمال@كينة،وعليكمفامثواالاقامة،سمغتم

فأتموا"

ستةهريرةأبيعىانحديثهذاروىوقذ
خلافوحصلالتابعين،من

التالي.النحوعلىلفظهفي

الحرقي.يعقوببنالرحمنعد.

مالكأخرحه@الناتتوا@ابلفظ.عتهرواة
الشافعيطريقهومن

لطحاواريلبخاواوأحمد
وي

ومسلمالبخاريمالك:طريقغيرمنوأخرجه

أحمدروايتهوأخرج@افاقضوا@ا.بلفظ.رواهسيرينبنمحمد.

(1)

2)

3)

3(،2يلأالورقة/6@ارد!أبي
رلي

4/2لمط@وعا 3/1المحود"عودو"6،6 83.

(23)هالمحتلطي@@كا@اسطر
الكوا@و"للاى،االاعاطو@محفقصتحليقمع

النير@عدالقيرمعدتحميئ)ك@(اليراشه

دالنفيالافعيروايةوهدهواحد،والمعىومحتصرةمطرلةانحدنجتروايات

ر.نولماا
"(66).

18)واللينيبرراية(751)دالموطأالي لرواية(93)رالزمريمصبأبيلرواية(21

الناليالحسىمحمدس

دشرحبرالطحاويأحرحه.الالحيطريقومى.(67)انورقاال@دالس@في

وفي(5572)المفكل،
.(1012)الأحياراتحمة"

لي
2مده 37 / وو.264

5 29.

في
ولكلا(.(183)الإماماخلصالقراعة5

(1011)الأجاراالتحمةوفي(5571)الآنىامكل@صحلي

في
الإمامحلصالقرات"

"(185).

صحيحهلي
0 / ا@@،ا@.52@@602@201

لي
38مسنله 2 / 4و2 27.



-

@الف@ائدالعللالجامعدي

ريلبخاوا
(1)

ألو.

هما.

والةاعو

ورواه

أبو.

عةرواهمق

ومسلم،

رايع
(3)

أحمدعتد.وروايتهفاقض@والما.@@بلمظةروا

بنم
ئئه

()

منلمطريقهومنالرراقعدعتةرواة
(7)

لب@هقي
(9)

فلأتموا"."بلفظ:

أحمد
(10)

عر
بلفظ:الرزاقعند

سلمة
لن

لمظه:فيعليهوأحتلفعوف.بنالرحمنعئد

الوحه.هذاعلىرواةوممن@فأتئوا@ا،@بلفط.

عه:ورواهلزهري،اا-

محمد
أحمدعند:حفصةأبيبن

ب@وعقيل
والبحاريأحمدعندالأيلي،خالد

في
لإماماحلصالفراعة@

(189)وا(رلعه(187)و(186)ه

1صحيحهلي 0 0 / 2(602)(154)

الو
("الماخ

ةالصيلش"المدعيراعس
شت،نقةتاسحي

ل@تتر@ي

7/3الكمالهدقهدباسطر. 6 4،1وه4/414البلاعاأعلامس@رو@)2607(،0

.(7182)ففريسهاو@

ثي
4مده 8 9 /2.

عتفأئرفو
سهمام

مه
نقفو@.أحوالصعاني،كامل،س

اهأ.32)سنةتوفي

5/3النبلاء،أعلامرلأسير0،،1القش@،/الظر@ اس(7)التؤيس@وإ1،1

@ي
(3403)مصمه

1صحيحهثي 0 0 / 2(602)(153).

@ي
4مسده 1 7 / 2الكرىمتهفي(9).(1541)1 9 5 / 2و2 98.

@ي
3مسحه 1 8 /2.

حممفأليضحندسسلمفأبوفو
يحطئ.صدوقال@صري.يسرفألهواسم

0ولافقاش@@اطر. 6/2"الكمالتهدبر"7،4 82-2 لتقرسهوالا7(،5)ما83
(5826)-

لحي
2مسله 3 9 /2.(13)

لي
4سله 5 2 /2.

@
(174)وا()ك@و(172)لألإمااحل@ع@لفراا@



بالمحنىانخمقتبوايةلحتع.إ

البخارفيعندةحمزة،أبيبنوسعيب

السخاريعدةالأنصاريسعيدبنويحى
(3)

الئخارقيعند:الهاد،بنويزيد

=

ودا@وأبيمسلمعند:يتهوروالأيلي،ايزيدبنويون@

(6)

الئرمذقيعند:لأزدي،ارايثدبنومعمر

عنه:رواةسلمةأبيبنعمر-2

سعد
وأحمدشيبةأبيابنعد:إبراهمبن

أحمدعند:اللهعبدبنالوضاحعرانةوأبو

لي
@

الضحيح
وفيل@.9(،2/9"

(16لاله"،الإمامخلفالقراعة@

المدغي.الألصاريفي@بنسجدسيخيىانقاضي،مجدأبرالنت،النفة

8/4الكمالهالتهنيبانظر: الاللامو@تاردح)1347(،3
"33 هأ،ال@وفيات1

7لا"اقفربو" 55).

1االإمالأ@حلف@القرا.في@4@.@17.@الإمامخل@القرا@في 7@

2/1عحيحهلي 0 0(602)(151).

في
(327)حامعهفي(7).(572)سه

بنسلسةابيبنعمرفو
عدوقةالمدليالزمريالقرضيعو@بنالرحلنعد

تومييحطئ،
اهأ.32)ت

4"رالتمديلالالحرحةاسطر 7 / 5/3الكمالهودقهنيب)536(،61 5 5-3 5 6

.(4910)لنقريباولامكأ،3للأ

بن3بى@هرامعدبمحاق،أبوئو
نقةالمدني.الزمريعوتلنالرحمىعد

توفيعابدفاضل
1يلاشة اها27)ويخل.مأ،2

يب@والا@ر2(،183)511ولالكماال@تهديبو"2،لماالالثقاش@4/792-ةالظر

(2227).

(11).(7471)مصنمهفي(
لي

7صله 2 / 2@

بنالوصاحفو(
بنيزيدمولىالرار،الواسطيعوالةائوكري،ال@اثهغد

عطاء

1يلاةونيلاهأ،75)سةترنينت،نفةابكري. مأ.7

@الطر.

6الكبيراال@يخ 9 2يه8/ ا@ك@654-الكمالهولتهديط2(،6

(0774)نقربولا)3827(،

2/3صمهفي( 87.



-

@للفعائد@لعللفي@لجامعى

ةاللفظهذاعلىرواهوممنفاقضواإ،"بلفظ:عنةرواةمنومنفم

عنة:ورواهلزهري،اا-

الئخارقيعند:الأيلي،يريدبنيون@

وسليمان
(2)

البخاريعند:العبدي،كثيرس

عثه:رواهسلمفأبيبنعمر-2

سعد
أحمدطريقهومنالرزاقعبدعتد:إبراهيم،بن

سعد-3
@اودوأبيوأحمدالطيالسيةعتدإبراهيم،بن

لفظه،فيعليهواختلفالمسيب.بنسعبد.
بلفظ:عهرواةمنمنهم

الوجه:هذاعلىعنةرواةوممنالناتئوا"،

عه:رواالزهري،ا-

أحمدطريقهومنالرزاقعندعد:راشد،بنمعمر

لترمذيوا

الدارميعند:عيينقمابنوسفيان
(12)

نعيمأبيعن
عنه.

غه:رواةالغاقضوا"،بلفظ:غهأيضاوروي

منجمعروايةفيعيينةبنسفيانالزهريعنورواهالزهري،ا-

عثه،الحفاظ
وهم:

.(17لهالإمالأخلفالالقراع@مي

المجريالعديكتنربىسيمادلاردأبوفو

3/2الكمالاتهدب"انظر: 9 6،)2452(

.(2602)يبهلنقررالا

(175)الإماماخلفلالقرأعةلحي

2مسدهفي 8 2 /2.

لي
3مسده 8 2 / 38و2 6

).(3404)مصنمهفي

يدك@(.جا@هفي

.

به،لأسلا

أعلامولمير

ممفمهفي(4

م@دهفي(6

8)
لحي

)@سه

صدهفي(10

12)
ثي

)سه

هأا63)سنةتوفي

2النبلاء1 9 4 /7-2 9 5@

(3405).

("2 35).

7

2 7



بالمعنىانخمغثروايةللهتع:

الئخاريعند:المديني،بنعلي

الئخارقيعند:دكينبنالفضلنعيموأبو
(3)

اللهعبدوالحميدي
الزبيربن

فنلمطربقهومنشيبةابيوابن

حنبلبنوأحمد

-

الترمذيعد.العدنيعمرأبيوابن

اللهوعبد
الرحمنعبدبنمحمدبن

(10)
الشاليعندة

(11)

في
لإماماخلفالؤاع@"

"(178).

اقييرميرحمادسعنروسدكن:3واالكوفي،ديمنبنالفضلئحيم،ألو

2لاويخلمأ،2الهسنةتوفينت،نقةالأحول.مرلامم، هأ.1

10/1النلاء!أعلاموالمير3+،ك@-1/2الحفاظ!@تذكرةانظر. 4 1،5وا2

.(5401)سهلتفروالا

في
للأ)كلاا(الإمام!خلفالقراعة"

لي
(935)@سده

لي
.(747")مصنثه

1صحيحهفي 0 0 / يراليهقيوحكىلفطه،يمقولنم.(151)(602)2
سننه

2الكبرى 97 / روأهاصاللمظةملىأعلملا"قال:أتةالححجسشنملمعن2

مدهفيعةالنأخطأئنلم.قال"،فافيمادز@تفمواعة.ابنيخرالزهري

1الار@ا@ثتح 5 5 /2-1 5 الطرالتركماليالن@ر@ه3(،6للاعف6

النقيالحومر@
"2/2 97.

@ي
2مسده 3 8 /2.

ترفيالالمند،،صنفصدوق،مكة.نزيلالعدلب،عمرأليسيخيىلنئحندفو

.(5243)مة

1/2الكيرالالتاريخالظر: 6 5الكما@هنهلي@و"كد،7)2 5 9 / 6،)3826(

(6391)لتقريسااود

لفظه.يقولنم(32لاجامحهمي

لنافهغدفر(
بنئحتد

الصري:الزمريمحرمةلنالمسورلنالرحلنعد

توفيصدوق،
سه256)مة

4/2الكمالهكدبةإانظر 72-2 3يه73 3لاالتقرساوإ2(،5 58)

وفي2/411المجتى"فيإ(
الرسالة.@(93وللأالعلم@ةط(93لىلهالكرىلأ،@



=@
@للف@ائد@لعللمي@لجامع

حر@،بنصزهير
ئسلمعند:

ئسلمعند:الناقدوعمرو
فرواهفيه،عليهماواختلف)مقرونين(،المسيببنوسعيدسلمةابو.

يخه:واختلفالزهري،عنذئبابيابن

أحمدرواههكذادغاقضوا"،بلفظ:فئبأبيابنعنحمادفرواه

باساأبيبنحماثأ@ثموتابع
()

افجارفيعند:

فديثأليابنورواه
(7)

أخرجهالناتتواا،بلفظ:ذئبأبيابنعن

النضرأبوفديكأبيابنونابعالثافعيئ
(9)

أحمدعند:

(4)

(7)

(8)

9)

1صحيحهلحي 0 0 / 2(602)(151).

أ2لوالاو3
ئحئدعنروسالعدالي،صكنماد

حافد،نفةالاقدبكيربن
تومي

سة

6/3لالأنبانظر: 1اللاطأعحمو@مير4،4 4 7 / .(5106)اتقريبهو"1،1

9عحيحهلي 9 / 2(602)(151).

2/5يرسنمو 32-3.،3

عالدنفةةأصلهالحقحغي،إيمسأبيبنقمالحس،ألوئو
شةتوفي

سأ.220)وقيل:سأ،221)

@انظر.

6الحرب@وفيو.3ك@72بعداد!تلىلح ا/الكحالهتهنيبو@ما،7/
.(132)النقريساوإ2(،)مه61وا951

الإمامخلفلالقراعة@ي
فيصحراه7(،1يلاه

"

@@عن(636)امملأ/\"الضح@ح

عنم،

ي،اليئعىفنرة،أبيعىالمسيب،بنسعيدعنالزمربعن@ف،أليابن

سل@ة،أبيعنالزمري،وص
.@دنكئو@بلفظ.ولكق@ائبيئعنئرنرة،أبيعن

ئحتدعل،بسطأبرئو
الصدلي،@لى،ال@فديك،أبيسئنلمبنإسماعيلبر

توليصدوق،
سأ.200)مة

1/3الحناتوالو@هما،9/6ابخلاطأعحم@سيرانو. كلاه(.6)ولالتقريعه5،3

(66)المأنورفالهال@ير

بكبتعاشهورالضرأبوالبعداث@،مرلاهمالليثيئنلمبنالقاسمبنهشمئو
ه@.207)شةرتوفياه@،34)سنةولدئت،تقةقيصر.رلقبما

"انطر:
3وك@583الكمالهتهديب 9/545النبلاعاأعحمودير7(،1)،873

و
5 4 ك@(.يلاهو@القرجاوهاه،6

لي
2/5منله 32-5 33.



بالمحنىانحمغتروايخةلهتع:محللإ

م@و@
ريلبخااعد:

-

بنإبراهيمالثاية،رواينهفيذئبأبيابنوتابع
ئسلمعندسعد،

ماجهوابن

الحديث،لمتنالرواةصياغةفيأثرتبالمدنىالزوايةأننجدوهكذا

خروجأبالكثرةالترجيحإلىحجرابنالحافظلجألذانصم@علىالمحافظةأو

الرواياتأكثرأنالحاصل"فقال:بالمعنى،الزوايةوئدتةائذيالخلافمن

القفو@بلفظ:وأقلها@،@نأتمو@بلفظ:@ردت

أي:فاتتوا،فاتكمومافوله:"فبقؤذ:الترجبح،فيأكنرويمعن

بلفظ:عيينةابنعنة@رواهالزهري،روايةفيالقمحيحفوهذافأكملوا:

فيمنملموحكم@ناتعواإ،
التصييزأ9

()

فيبالوهمعليه
اللفظة،هذ

مع
أنه

أحمدروىوكذالفظه،يسقلملكنصحيحهفيإسناورأخرج
(7)

عن

وأخرجهالناقضوا@،فقال:فريرةأبيعنهمام،عنمعمر،عنالرزاق،عبد

عنئسلم
رافعبنمحمد

(8)

لافاتموا@9بلفظ:الرزاقعبدعن

(7)

(8)

(9)

9صحبحهفي / 2(8

9صحيحهفي 9 / .(775)تفي(3).(151)(206)2

1الباربلمتح 5 6 / منال@طوعفيلي@(5).(63دعف2
التييزأ."

لاومنا)151(،(602)ث@99
إنبدلالتمييزافيضعفهاكهنهمعتخىصجهايصنع

صحي@ح،الحديتأص
تعصصلاأنلنابدولالفظها،يسقلمملمأأنخاصة

الحديتيخرجانوسسلمفالحلىفيالصحيح،صا-شرطنفهمخىللصجح

خطأموطألماظهبحضفييكونوقدالصحيح
تدركامورومذهلنلك،علمهمسع

جرمنوالفطةبالمبئرت
الانان.أويهما

3منهني 1 8 /2.

صالفيرىزبادأبيسرافعبنئحئدئو
لا

عابد،نقة@لابوري.اللهعندأبو3،

نرفي
مأ.245)صة

وث@603لكسالااوشهذب9/20،1@اثقتانظر:
3 0 5له7 تقريبماوالا9(،7

(5876).

2/5البلى@انتح النقيدالجوهررانظر:.(63للاعقب51
"2/2 ةردحمد9،7

5/1الفلىب 5



يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

الاختلاف@خر:مئال8
الإفطاركفارةفيفريرةأبيحديثرواية@ي

عنبعضهمرواةإذالحديث،هذاروايهفيالزهريعلىاخئلفةرمضانفي

فيأفطررخلاأنفريرة:أبيعنالرحمنعبدبنحميدعنالزهري،

ئتتابعين،شهريخنصيامأؤرقببما،بعتقيكفرأنصل!اللهرشوذمرةفا؟رمضان،

تمبر،بعرقع@اللهرسؤلفأتيأجذ،لافقال:منكينا،ستبنإظعامأؤ

إليهأخوجأحدأأجدماالله!رسوليافقال:بط،فتمتقمذاالخذفقال.

مي،
رواهوالذيكلمه."قال:ثثمأتيابة!بدتحتى@اللهرسؤذفضحك

مالكالزوايةبهذه
وأبوجريجوابنالأنصاريسعيدب@ويحيى

()

بنحميدإبرايم،ألوئو
أبيأحوالمدحي،الرمريالقرسيعوفبرالرحمنعد

سلمة
س

ابنوكتطهاهأ05)توفيإنهوقل.هأ،95)لسةترفيتقة،الرحلنعد

(2)

1"الالط@قتالظر 5 3 / 3الكمال@2/تهديبو@والالنقاش@4/641،ا،هوه5 0

3 0 .(1552)ودالتؤيبه)6151(،6

سالرحمنعدبرواية(30)والئباني،الحسئحندسلرواية(34لادالموطا"في

الفا
سجد،بىسويدلرواية(4رلللألزمري،امصع@اليبرواية(802)و3،

ديالافحيئوأحرجهاليني.يخيىلرواية(815)و
وأحسدصتحقبقي،(651)منده

3/1ومسلم1(،177)رالدارير2/61،5 3 )2932(،داودوألو)38(،(1111)9

حريمةوابنالرسالة،ط.(3102)رالحلميةط.(3115)الالكرى!يررالسائي
فيوالطحاويشحقيقي،ا(لا3)

@

6الآتار@2/معانيشرح 0

و@ي
العلميةط.

ط(2397)والعلميةط.2/902والدارقطي)3253(،حادوألن3(،231)

01/2له"،الالعللوفيالرسالة 3 4/2والميهقيا(،لعما6 2 5

وفي
لهالمعرلته،1

الوعيط.(8679)والعلمةط.(2479)
فيالئحارقيأحرحه

@

1/2الصغير"الارلخ 9،0
3روالالكرى!ثىوالقي 11)@.

الرسالةط(3101)والعلية

2/2أحمدأحرحه. 7،3
3/1ومسلم 3 (9431)حربمةرابنلط(،(1111)9

2/6الاثار"محاني@شرحثيوالطحاويتحقيقي، 0

)4213(،الحلميةط.وفي

1/2""@العللليواللارقطني 3 4/2والميهقيا(،يعلا6 2 5

لهالالمعرفتهوفي

ط(8678)والعلميةط(4782)

اللهعبدفو
اللهعبدبن

برأري@بن
قصدصالمدنى.اوي@ألوالأصحي،مالك

نوفيجمم،
سه-67)سة



بالمحنىاتحلغت@وايةرلعتع:علل
-

اللهوعبدأوير
(2)

وفليحبكرأبيبن
(4)

بنوعمرسليمانبن

عثمان
(6)

ويزيدلمخزوميا
(8)

وشبلعياضبن

(1)

اسظر
"

4/1الكمالاالتهديب 7 5ةالإسلام!و@تارلح3(،3)سا9 3 وفيات4

.(1234)لتقرسهوداهأ،ا67)

2/02رقطنيلدااأخرج@ 2ولالحلميةا@1 4/2ليهقيوالة،لرسااط.(39 2،6

أنرمضادفييؤمايفطرائديأمرلمجتالهرشؤلأد"الزواية.هنهفيصزاد
يصم

الدارقطي.قال@،مكالهيوما
وقالشهاس@،ابىعنعمر،بنالجسارعدتابعه@

البنهقبئ:
لالقولمجه،ول@الزمريصالأيلي،عنروبرالجبارعبدأيفا@رواه"

عنالطرقآحدفيموجوثةالزياثةمذهأنكماتحريحها،سيأتيالجمارعدورواية

بنالليت
تيىوايةوفيشأتي،كماأيضاسحد

بنم
أيصأسعد

اثهعبدضحتد،أبوالإمامئو
توفيتققيالأنصاري:حرمبنعنروبنبكرأبيبن

4/9الكمالا@قهذبةانظره@.ا03)وقيل.هأ،ا35)ممنة 3(،178)ولما7

3لاالتقريبهر@53،1-5/413ابء"آعلامو@سير 23).

9شةفياللارقطيالطريقمذاذكر / الرسالة.ط(2397)وعقبالعلميةط.202

الأسلمي،أوالخزاعي،المغيرةأليلنسليمادبنفلجحالمدلي،يخيىأئومو
توفيالحطا،كيرصدوقالملك:عبدواسمهلففيحةويقال

)ملااهألسة

3ولالبلاءآ-والهيرالألاس@2/.@انطر: )3ء5(.والاققريب@5،1

ثيالتارفظنيئالطريقمداثكر
9ه@ / الة.الر@ط.(2397)والعلميةط.202

فيه:وقنلالمخزومي،القرشيسعيدسالرحمنعدلنعتمانبنعنرواسمهويخل

مقبىلالصواب:إنةويقال.عثماد،عمرس

5/4الكما@هال@هذيبانظر. 4 .(5"76)ودالتقرسه0(،005)3

ليلفارفظيئاأخرجه.
10/2لعللا@ا 3 (19@ه6

في@اتويخر@@الككفبهالليثي،جمبةسيماضلنيزيدالمدغي،الحكمائوفو

1ال@8/الكماتهذيب@انطر:المهدي.زمن 4 4*/4لاعتدالارالميزانول(،30)5

كلا(.6ياالتقريبهو@)0479(،

ليالذارفظميئالطريقهدافكر
9كه / ط.(2397)وعقبالعلميةط.2"2

لة.لرساا

ب@شبل
مقبول.المزني.محبدابنولقال.خليد،النويقال.خالد،النوبقالحامد،

3"/3الكما@هولتهذب)5272(،4/212الكبير،دالتاريخاسطر: 6،)2762(

فيالدارقطيالطريقهذافكر.(2كلا6)التقىل@هو"
2سة 0 9 / وعقبالعلميةط.2

لة.لرساا0@(2397)



-

يللفعائد@لعلل@لجامعلحي

ال@هوعبيد
(1)

بنوالليثزيادابيبن
سعد

عبدبنأشهبروايةفي

العزيز
(3)

حمادبننعيمروايةفيعيينةبنوسفيانعنه
()

عة

بن@)براهيم
سعد

مطربنعمارروابةفي
(7)

به.الزهري،عنكلهمعنه

فلكمثلوروي
مجاهدطريقمن

(2)

(3)

(5)

(6)

(8)

(9)

انهعدئو
صدوق.الرصافي.الاميزيادأيب@

3الكماال@5/@هدبنظر:ا .(4291)تقريب@او"ى،223)5

يرالدارفطيالطربقهداذكر
9شه / ط.(2397)وعفالعلميةط.202

اللارقطي.وفالالرسالة،
.@الزهريصأرسلهأنةإلا"

سةوتيل.اهأ؟40)سنةولدالقشي،داودبنالعزيرعبدبنأشهبالاسام

2لىسةرتوفياهما،50) 2الأعان!وفيتاسظر.إمأ0 3 8 وال@هدب1،/

2الكماله 7 6 / 1
2و وا9/005النلاطأعلاموالسبر7،7

05.

3هالكرى@ديإالشاثيأخرحه. 1 فيوئو@الرسالة@@و@2013العلميةط@1
3الكرعه@الممونة 4 3 حطاالرئرالبر.عدالنقال1،/

البت،علىأشهبمن

بروإلراميموسمرعةابنكروايةاللبتعنيخهوالمعروف
سحد

تابعهما.رص
3/1ر"ستذكالالا 94.

مالك.ضرولأءالروايةهذهفىجاءوقدلقول.

اشعندأئوئر
سنحيم

حساد
لزيلالمرصزي،الخزاعي،الحارت،لنمعاويةلن

مما.228)سنةتوفيبالمرانص،عارتفبهكنبرأ،بخطئصدوقممر

"اصظر.

3ك@0الكمالهو@تهني@)7232(،7/404الكبير"الريخ 5
3و 5 3

7للاوالالتقرسه)6407(، 16).

وفيالرمالةط.(2397)وعقبالعلحيةط.2/902سهفيالدارتطنيفكرهكسا
10/2لهالحلل، 2 5

حصا"بنئعيمالرواةالذارفظنيئ:وقالل@91(،س
ابنعن

التخييرا.فيوخالفهممبهسا،كانفطرهأرعلىتابعهمعييتي

لاصج@ي.الرمكلالفجرىمطربنعتارعتسانأبوئو
إلايرويهبسايحتبر

للاسساس.

2/1لمجروحبناا"@ظر. د@فا@اوا،م@/6ملالكارالا8،5
3@م@لي 27.

الرسالة.@(2397)وعقبالحلميةط.2/902شهفيالتارفظيئفكره
2/1اللارقطيأخرحه 9 وفالالرسالةعد(2307)وود.32(الملمية@1

عنصلا،مجامدصعنسالم،ص@مساعل،سفيم،عنلالمحفوطالدارقطي.

بفويا.لي@وليثفرنرفأليعنمجامدعىاللبث،وعن@،البئ



لالمعنىاتحمفتبفايةرلهتع:محلل

ومحمد
(1)

هذهوفيهريرة.أبيعنكعببن

همسوخالفهمإطعام،أوصيامأوعتقالتخيير:

أبيعنالرحالن،عبدبنحميدعنالزهري،ءكن

قال:الله،رسولياهلكتفقال:التبيئ-@،إلى

الكفاوجعلوا"،رمضان...فيامرأتيعلىوفعث

غيينةبنسفباناللفظبهذارواهوالذي

=

علىالكفارةالروايات

منهمأكنر
فرووهعدثا

رخلجاء"قال:هريرة

قال:@وما@ملككإ؟

بالترتي@مقيدةفيهرة

بنوالليث
سعد

(2)

(4)

عنالليث،طريقمنوروي
وصشقيانوايةليدحرفرنرةأبيعنوجامد،عطاء

الالحللفيالدارفطنيةأخرحهالزمري،عىتابعص
"10/2 4 6

)مع@1(.س

الفطروجحلب@فريزفأبيعنمجامد،عىسليسان@أبطبنالليث@رواه

لحرينالتصدئأوبمن@ينحرأنبينوخيزهبالمواتحف
وعئرينواحدأوصاعأ

2""دالعللفيالذارقظنيأخرحه.تمر،عاعأص 4 7 / 1
س

.(1لععا

بنسليملنكمببنئحندح@زفأئوفر
توفيعالم،نقةالمدميالقرطي،أسد

فلك.يخروقيلامأ،17)وقيل:اهأ،له.سنة

3ش@5/لنقاانظر:ا 4ال@6/لكمااوشهديب5،1 8 4و.9 ي@لتقروالا1(،6لكلأ9

(6257).

2/1الذارفظييئخرجه. 9 2ويهالعلميةط.1 @حنر،أبيطريقشالرسالةط.(30

عن
الدارقطي:وقالبه.فزيخرفأبيعنالقرظي،كببنئحتد

ئومفرأبر@

1رصان.ديكلرخلأ(دانالروايفمذهوفيبقويا.ؤفيلجح
00.

2/2وأحمدم@(،74)ثيبةأبيرابن0(،081)الحيديأخرحه والبخاري4،1

02)ثاودوألو)المأ؟(1111)ك@831وسسلم7(،116)و(9067)8/081 3،)9

16)ماجهوابن العلميةط.(1713)دالكبرىاديرالناتي2(،7لىيوالتر@1(،7

3ولا أبووبتحقيقي؟ا(ممالىخريمةوابن3(،ررالجارودوابنالرمالة،ط.(10

2/0عوانة 2/6المحانياالشرحليوالطحاوي@،و@2582@2851@32 1
ولي

@.

3ياحبانوابن)7213(،الحلسية 2/2والدارقطي2(،5 09-2 1 الحلميةط.0

4/2ليهفيوالة،لرساا0طك@()هاو 2 وفي1
لعلميةا@(2ها.)لهلمعرفته،ا"

الدارقطني:قال)2571(،والبغويالرعي،مأط.*2)ر
صنور،أبوبهتفرد"

كلاموسيأتيتقاشا.وكلهم@وأملكشابقوله:عينةابنصمنضؤر،برمحلى

الأوزاعي.طريقمىالزياثةمذهعلىابيهقي

صحيحا.حس@حدنجتفرنرفأبيسيتشمان:حليثعنقياتزفيوقال

3/1ومسلمملا(،12)8/602الئخلىقيأخرحه: 3 في-والاتي)28(،(1111)8



-

والأيزاعيالمعتربنومنصورومحمر

يللف@الد@لعلل@لجامعدي

(3)

3للاالالكبرى )6582(،2"2/5عوالةوأبوالرسالة،ط.(0331)والعل@بةط.(11

4/2والهقي 2 2
بنالليتعرطرقمن

2الجقي@رواهبهمحد 2 6 / طريقص4

بنإلرايم
سعد،

عفالبيهقيوقالمكانئه،بفما@تضرياثة!وبهاليت،عى

صرويدركنلكانحدنجث:
بنإلراهيمعنالدراسردي،العزيرعد

3لهرادسعد،

بىالليتفدكرماصاللفطةمدهعةيذكرولنمالزهري،صانحدنجتسمع
سحد،

كساالرمرياعنالدني؟اوي@أبوأيضأ@رواماالزهري.ع@
طريقمىترضيحهمر

عمر..لنالجارعدوايةسنرسيأتيأوي@،ألي

2/2وأحمد)7547(،لرزاقاعدخرحه.أ 3/02لبحريوا8،1 1(02 /8و(60

1 8 0(06 3/1رمسلم1(،7 3 12)ثاودوأبولك@(،(1111)9 /2عوانةوألو9(،3

ديرالدارقط@ي)3582(،32-42
10/2"الحلل@ 3 8

س
/4والبيهفيا(،لععا

3/4الئخارقيأحرجه. 3/1وسلم1(،937)2 3 لمأ،)ا(1111)9
فيوالنساتي

(1مما5)خزيمةوابنالرسالة،@(3105)والعلميةط.(31الهالكحرعه@

2/2عرانةوألربتحقيقي،(1950)و 0 فيوالطحاوي)4582(،4
"

المحاني!شرح
2/6 1

2/2واللارقط@ي)1313(،الحلسيةطوفي 1 ط.(2400)والعلميةط.0

01/2له"،لالحللرلحيالرمالة 3 9
س

4/2واليهقيا(،)معا 2 1
2و وابر2،2

2دالنهيدهالر@يعبد 9 6 /3-2 9 7
به.منضؤرعنطرقس

عفمتضؤرأصحابللاكئرسكداحيد،ع@الرهربعندقولهحجرةابنقال

عمرأبيبىمهرادوحالمهممنضؤر،عنالثوري،ص@سماعل،ب@مؤملرواةوكذا

بنحميدبملالمسيببنسعيدعنفقالالاسنادبهداالوريعنفرراه

"الأوله.رالمحفوظنما@قؤلوفوحقصمقيابنأخرحهالرحم@.عد

"الباريقح

4/12 01/2@الالعللالنورلمجهعلىيخهووهمالدارئظييئ.إوتال1(،937)عقب2 2 8

(1)هلاس

8/4ريلبحااأحرجه. 2/2نةعواوأبو)4616(،7 0 2للا5 لطحاوا5(،8
يروي

2/6المعالي!الثرح 1
3يلاحانوابن@،3132@العلمية@وفي 5 ى@و@725@2

وفيالرمالةط.(0323)والعلعيةاط2/09رالحارقطني
@

2"لهالعللإ، 38 /،1

4/2واليهفي 53/3الالقمهيدفيالرعدوابر2،2 0 1
الأوزاعي.عنطرقمن

4/2اليهقيئرأخرحه: 2 7
ئحندطريقص

حذناقاذ.الأريخالي،السسببن

ئحتد
بر

يحي.الم-عدوحدثنيالمسي@.النقالألي،حنحيقال:عق@ف
حلضييتال:الأصراعي،أحبرناقالوا.رالرليد،عمرأحرلاقال.الحميد@عدابن

البيهقيئ=وقالوأفلكشا،ملكثاللهرشزليا@قال.الزوايةفيووادالزهري..



بالممنىانححغت@هايةللحتع.محلل
=

بنوإبراهيموشعيب
وعراكسعد

(3)

بن
الجباروعبدمالك

()

بن

(5)

اللمطة،مدهاللة-رح@ةالحافط-اللهعندألرشيخماصعف@انحديخت.عف

رواةفقدالأرعياني،الميبشحئدسعلىأدخلتأتهاعلىوحسلها@وأهلكشه

الحال@عليئأبر
@رواهاللفظة،مدهئزنالأوللالإمادالسس@بنشحندعن

عقةعنالوببنالعباس
بى

صوعيرهدحيمصرواهاللمظة،مدهئزنعلقمة

2ودرلها،الأ@زاعيع@الأ@زاعيأصحابكا@ة@رواهدونها،شنلملنالرليد

أحديذكرما
ماإلاالزمري،صالرمريأصحابمن

ع@ثور،أليصروي

كو@هاعلىيتدلضخماوكادالرهربعىعيينفسشقيانعىمنضور،برمحلى

بخطمنضزرسالمحلىتص@فالصرمكتابدينظربأثهخطأآيصأالروايةتلكفي

عتةرررهشميانأصحابكامةوأداللفظة،مذهئزدانحديخثمدايخهفوجدمثهور

أعلموالله@ونها،
اللامعبدالكرىا.@السننمطبىعةفيالالقاليهقيبمادفيوقعةته

-

هاالانأ"ووقوع:قلت.أنبأ..!قالوا.والرلدعمرأنبأالحيد-عداسيحمي

سالرايعالمجلدتحرليالمحلمييحيىسالرحمىجدالعلامةحققهماعلىخطأ

عربز،لمىصد:أحرناا"اختصار.أبنا""صرابها:أنولي@الكبرىا،@ال@ن

مهم.ك@تهفراحعه

9للأ3/14الئخارقيةأخرحه ديوالطحاوي8(،2للاه2/502عوانةوأبو1(،3

المحالي@نرح
"2/6 3لاجادوابن)6213(،العلمية@وفي1 والدارقطي2(،5

العلل،في
02 3 7 / 4/2واليهي@،مع@1@1 24.

)لد2أخر2حه
ا

@ر،بي

1للا 7/8لخاريوا1(،7 8/2و3(،5لعلا6 عوالةرألو6(،087)9

بنعراك
ليتوفيلاضل،ثقةالمدني،العفاريمالك

الملكبمدبنيزيدخلافة

5/1@الكمالتهديبانظر. 4 1و.9 والاققريب@@ا،@65)@الكان@و")2844(،5

فيالانيأحرجه:(
3لاالكبرىأ@ 3ولاالعلية@(11 حمالةوأبرالرسالة،ط(10

3)،حانوالن8(،2هله2/502 فيوالدارقطني2(،5
01/2"العلل@ 3 6

س

2دالتهيمافيالرعبدرالنا(؟)سا 9 6 /3.

عمر،أئوفو
برعثمادمولىالأموي،القرسي،الأيلي،عمر،برالجارعد

ضجفعمان:

3ال@4/لكمااتهذب@نظر:ا 4 يب@هلتقروالا@،3086@@ش@لكااو!3(،لملا3)2

(3742).



-

الرحمنوعبدعمر
(2)

بن
خالد

مسافربن
(3)

ويون@حفصةأبيبنومحمدوعقيل
(8)

يللفعائد@لعلل@لجامعفي

والنعمان،
(4)

راشدبن
()

وحجج،
(9)

أرطاةبن
(10)

22/،عوالةألوةأخرجه 4/2والبيهقي)6582(،0 يوماالو@تضزياثة:وفيه2،6
محائه.

برالرحمىد
خالد

ريقالخالد،أئومسافر،بنثابتجدهاسمويقالسافر،بن

اه@.27)سنةماتصدوق،المصريالمهميالوليد،أبر

4/3الكسالهالتهذبانظر. 9 6/1الهذيباتهدياو@كثأ،93)5 6 5
1و 6،6

.(384لاوداقؤيبه

2/6المحاني!لشرحفيالطحاويأخرجه. 0

.(3125)العلميةط.وفي

سيئصدوقاميفبنيمولىالجزريم@راشدلنالنحمادالزقيإسحتىابوئو

الحمط.

(5)

6)

(7)

(8)

9)

5ولالثقش@انظر. 3ولال@الكعاتهدبوإ3،2 4 التقريب@وإ)5307(،5
(7154)

2/2عوانةأبوخرحه: 0 المعانيدشرحفيرالطحاوي)6582(،5
"2/6 1

ومي
ط.

.(3129)الحلية

2/2عوانةوألوبتحقيقي،ا(مما9)خريمةابىأخرجه 0 فيوالدارقطني)6582(،5
2@العلل 37 / 1 ملاا@.@0

2/5أحمدةأخرجه 2للا2"2/5عوانةوآبو1،6 دشرحفيوالطحاوي5(،8
2/6لمعفي!ا 1

3")لحلميةا@وفي 2/2رقطفيلداوا3(،1 1 لحلميةا0ط0
وفيالرسالة@(2401)ر

@

10/2لهالحلل!، 4 1
صروح،طريقمنا(المعاس

ئحثد
دالعللأفيكماطهصانبن@برايمروايته:علىروحاووافقحمصفأبيبر
10/2للدارقطني 3 عطا-لنالوها@عدطريقمنوووىا(،لثالا0

ئحتدعن
بن

أخرجهالرحصن-عبدبنحميدمنبدلاسلمة-أبيعنالزهري،عنحفصقيأبي
10/2الحللفيالذارقظنيئ 4 1

ابنعن@والمحموظحجر:ابنوقالا(،)@اس

9"الاري@تحكالجماعقه.حمصةأبي / 9للاعقب402 31).

1/2"الذارئظنيئعللوانظر. 3 0

(1لطثاس

ديرقظيلذااأحرج@
لعلل!ا@

01/2 37
4/2لبيهقيئواا(،@اس 24.

كثيرصدوقالكوفي:النخعيأرطاةأبوهبيرفبنتورلنأرطاةسحجاجالإمامئو
اهأ.45)سةتونيوالتلي@،الخطا

.(1119)والالتقرلبه9(،المأالكاث@هو@وس،لمأولابىعأأ-السيرانظرة

2/2عوانةوأبو2،"له2أحممدأخرجه. 0 2للا5 2/1لدارقطنيوا5(،8 8 لعلميةاط.9
2ولى 1/2"لهالعلل،،وليإالرسالةط.(30 3 8

4/2واليهقيا(،الملاس 26.



لالمعنىاتحمغتيةرطلالهتع:محلل

وصالح
(1)

عمربناللهوعبيدإسحاقبنومحمدالأخضرأبيبن

(4)

@اسماعيل
()

ومحمدأميةبن
(7)

وموسىعتيقأبيبن

(9)

عقبةبن
(10)

(2)

(3)

(4)

(6)

ضعيفبالبصرة.نرلالملك،عدسهتاممولىاليمامي،الأخصر،أليبنعالح

مأ.140)سنةبغدتوفيبمييحتبر

1ولالكماالهتهدب@انطر: 0ولالنلاه!أعلاموالير)1872(،84 3،3

.(2844)ققرساار@

دالعلل!فيالذارفظييئةأحرجه
"1/2 4 الأخصر،أبيبنصحالحط@ئمنا()الثا0

سلمضوأليالرحمى،عبدبنحعيدعىالرهري،عن
وانطربه.ئريخرتأبيعن

ا(.)معاكاسا/.الذارئظنئ.علل

.@(2397)وعقبالعلميةط.2/902سننهفيالذارفظنيئالطريقهذاذكر

الر@ا9
لة

@

2الب@كلاالتحانطرالبرارعدالزوايةمدهأنححراب@وفكر 0 9 / عقب4

ميالذارفظنيئالطريقمداذكر
9سننه / ط.(2397)وعقبالحلميةط202

لة.لرماا

تبلها.وتيلامأ،4لاشةماتثت،تقةالأ@وي،عنرو،بنأميةلنيسماعيل

1/3الكبيراالتاريغانظر: 2 2الكماال@1/وال@هذيطا(،لع@.4 2 1
2و 2 ثأ،الا2

كأ.25)ققريبهاو"

ط.(2397)وعقبالعلصيةط.2"2/9سننهفيالذارفظيئالطريقمذافكر

لة.لرساا

مق@ول.المد@ي.التيي،القرشي،عيق،أيبناللهنجدلنئحئدئو

6/38الكمادالتهذبالظر. 6(45 9رووالالكاس@ا6(،9 س@والالتقرى،7

ط.(2397)وعقبالعلميةط.2/902سننهفيالذارئظنيئالطريقمدا

لة.لرساا

المولىالأسديعياشأبيبنعقبةسموسىالمدفي،ئحشدأبوالفقيماالثقة

توليالمغازي،نيبمامنقيهتقةالزلير،
ام@.41)سة

7/2الكسالهتهديط"ةالظر 7 04الاسحههو@تارسخملا(،7يلا1 9 فيدو9

.(6992)ولاتقرلبامأ،ا41)

فيالذارقظنيالطريقملافثر(
9سننه / ط.(2397)وعقبالعلمية.@202

لة.لرساا



=

@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

اللهوعبد
(1)

بحيىبنو)سحاقعقيلبنوهتارعيسىبن

(4)

العوصي
()

وثابت@
(6)

ثوبانبن
(7)

وزمعةالرحمنمحببنوقرة@
(9)

بن

وبحرصالح

(11)
والوليدالسقاء

(13)

بن
بنوشعيبئحمد

(2)

3)

(5)

(6)

7)

(8)

9)

(12)

13)

اللهعبد
سيمىس

مأ.23")مةترفينققيةالكوديضحتدألرالرحم@،عد

4/2الكسال!دتهذباسظر. 3 5
2و 3 2/4لاعتدا@هاودميران)0643(،6 7 0

(3)32،تؤسهوداى،4)ما

ليالئارفظنيئالطريقمداثكر
الرسالةط(2397)وعفالعل@يةط.2/902شه

الرمالة.ط.(2397)وعقبالعلمية@2/902ستهفيالتارفظيئالطريقامدفكر

سيخىبنإمحاق
صدوق.الحوعيالحصىالكلي،علقمة

1/2الكمالهتهذي@1انظر 0 1/2لاعتدالهاودميزان3(،لط2 0 لمأ،.1)4

.(391)لتقريبهاو!

ليالدارلظنيالطريقمنادكر
الرسالة.ط.(2397)رعقبالعلميةط2/902@سه

نقفةتاتبنالرحلنعدوالدالحصقي،الاميالحنينرلان،بنتابتفو

4الكحاال@1/القدبا@طر. 0 .(811)والالتقريب@لملأ(،2)@الكاش@و7(،)ما4

ثيالذارفظيئالطريقمذافكر
الرصالة.ط.(2397)وعفالعلميةط.2/902سنه

الرسالة.ط.(2397)وعقبالعلمية@2/902شهفيالئارقظنيالطريقهذافكر

ضعيف.مكة:سكناليمالي،الحنديعالحسرسةوه@ابر

3/3الكمالهشهدبةانطر 2/8الاعدا@أولميزانلث@91(،1 1،)4092(

.(2035)لتقريب!والا

ثيالذارفظيئالطرينهداثكر
الرسالة.ط(2397)وعقبالحلميةط.2/902سنمه

يسقيكانلأنةبالمقاء.المعرو@الفصلأئرالبصريم@الاهلي،كيزبرسحر
اهأ60)ةدتضع@،ال@ماوز.ليالححاج

3الكمالهتهدي@"انظرة 2 7 / 1
3و 2 2@اا/الاعدا@هولميزانل@26(،8

.(637)تقريبهولا1(،127)

لة.الرساط.(2397)وعقبالحلميةط.2/902سننهفيالذارقظيفكرهالطريقهذا

برالوليد
ماتمتروك،لالبلقاء:حصنوالموقراللقاويبترألوالموقري،ئحتد

(@182)شة

"انطر.

8/1الكبير،التريخ 5 4الكما@اتهدبو")2452(،5 83 او@7/

وك@(،29)
(7453)لتؤيبها1

ير@سهالذارفظنيئثكرهالطربقمدا
9 / طك@(97)و@فالعلتط.202

لةلرساا



بالمحنىانحمغتر@ايةرلهتع:محلل

خالد
ونوح

(2)

الئخارئ:قالبه،الزهريع@جميعهممريمأبيبن

"
@نئلم،بنالوليدروايةفيا@ظة@زهوكأ@كأينإهؤلاءوحديث

حمادروايةويروالليثمالك
بن

مسحدة
(6)

عن
وتابعمالك

هذه

بنهامالروايات
أبيعنسلمفابيعنالزهري،عنرواةأتةإلاسعدث

اللفظبهذاانحديثهذاوروىهريرة
بنسعيدهريرةأبيعن

2)

3)

5)

6)

ليالذارمظيفكرهالطريقملا
ط.(2397)وعقبالحلمةط.2/902سننه

لةلرساا

عص@فأبو
لحمعهلالجامع،يعر@3،مرلاالقرضيالمر@زي،مريمأليبرلوح

كادالحلوم.
ترثيانحديت،يصع

امأ.73)سة

8/2الالكاسل!الطر. 3ول@الكما@تهنيبو9،2 6 التقرس@و@)0907(،+9و8

9سننهفيالذارفظييئدكرهالطريق / ط(2397)وعق@العلميةط202

3@ريخرللارتطني.اوقاللة.لرساا
"

@

1/3الصغير!اقلىدح 25.

ومموفوالوليد،قالدمكدارقال.2،لا/3الالتهبلهليالرعبدابندكره
نة

مامالكع@والصوا@مالد،على
في

عيهتالنبيلخيرهألطررحلأأدالموطأ!:@

يطعمإ.أويصومأويعتقأن

لنح@ادالبصري،شدأئوئو
ها.202)شةترفيتقفالتميي.مسحدة

9/3النبلاء"أعحمدهيرانطر: 1الإسحم!تريخر@6،، 3 0

ه@،202)وفيت

.(1505)تفريبااو"

4/2اليهقيأخرجه. 2 5-2 لنحمادررىدرقذوقال:2،6
انحدغتاهدمحة

عن
الحماعقه.روايةدحرالزمري،عنمالك،

9الاريادنغليححرالنقال / لنمئاملرخالفهم(9361)عقب402
سعد،

قالويخرهداودألوخرحه.فريخرة(أبيعنملمفأليعنالزهري،عنفرواه

لنثاميخهاخطأعوانة.بوو(حزيمةرالنالزار
حريمةالنصحيحواصظر.سحد،.

لاسالكاسلاو")7582(،عف2/502عوانةأبيومدصتحقفى،ما\(4)عفص

8/4عدي بىفامع@الرواةأنكما1،1
انحديتمداروايةفياختلفواقدسعد

لنمنامعنفحيث،أليالنرواةمقذأيضأ،
محد،

سلمفأليعنالزهربص

رمفادهلىقطر@رو(الئيئ@ل@رخلحاء1قال.فرنرةأبيعن

2/8والدارقطني8/11،4الكاملالحيعديراس)39*(،ثاودألوأحرجه. 91

حفص.دنانخننرواةحي@فيالرسالة،ط)،032(والعلية@



=

لدلف@ا@العلل@معفيلجا@

المسب
(1)

أيضا.

البيهقي:وقال
للفظناقلةبالرطءمقيدةالزهريعنالجماعقعصرواية"

علىالحديثوأدائهمحفظهم،لزياثةبالقبولأولىالثرع،صا@

وجهه
"

9/4"الأشراتتحفة9انظر: و)57221(،7
14/4"المهرةإتحاف9 5 7

-4 6 1(18003).

روىمابالمعنى:الحديثروايتهبسببر@ريهفيهومما@خطا@

سلمةعنشريك،
رجلأأنجابر:عنالزبير،وأبيعطاءعنكهيل،بن

فباعوهثينه،فييبيعوهأن@اللهرسولفأمرهمو@ينا،مدثرأوتركمات

مائةبثمان

فيالحربيطريقهومنل@3902(،شيبةأبيابنأخرجه:
الفوائد9

.(102)المنتقاة!

أحرجه
"

4/2والهقيتحقيقي،ا(مال@حريمةابن الحقدي.عامروابو2،6
2/2عوانةأبراحرج@ 0 2/2ارقطيرالد)7582(،5 1 ط.(24)2،والملميةط.1

10/2له@،دالعللرفيالرسالة 4 سعد،بنمنامكلاهماص1
أليعنالزهريمدعن

سلمقي
هريرة:أبيص

أتةفحتنة@اللهرشؤلأتى@لىرخلأأن"
فيلأفلهوقع

فيالذارفظنيئأخرجه.نعسه،لالاسادسعدبنفامع@بلال،سليمادس
10/2@الحلل! 4 1

ينكرولنم"3/1،3الالتمهيد!فيالبرعبدوابنا(،لالعاس
الترتب.علىالكفرةجعلىرلكهالإفطلىشب

10/2دالحللا@يالذارفظيئصرراه 4 2
ا()مماس

تعنئح@مأبيطريقس
بنم

سعد،
سلأ.صبهسلصفأليعىالرمربص

زيادة.منامعنالرواياتجميعومي
أنأمرةيث@اللهرشؤلأن

مكال@يومأيصوم

(591ياخزيمةرابن1(،167)ماجهواس2،ي@20أحمداخرجه.
لتحقيقي،

2ولاالحلميةط.2/091والدارقطني 52)و(30 لهالحللا،وفى،الةالر@ط.(30

10/2 4 4/2بيهقيواا@،)@ع@5 2 5
2و 26.

4/2الكبرى!الال@ 2 5.
أحمد.روايةلفظ(3)



بالمحنىانخمغث@ؤايةلالهتع:محلل
=

3/3أحمدوأخرجه: 4لاالاثارامئكلدثرحفيوالطحاوي6،5 93)

وفي
3للاالأخياراتحفة9 4/1والدارقطني)؟،(03 3 4وللاالعلميةط.8 26)

10/3والبيهقيالرسالة،ط. 1 1
ثكين.بنالفضلوهونعيمأبيعنطرقمن

فيالطحاويوآخرجه:
"

وفي(4938)لانار!امنكلئرح
تحفة@

3للاالأخيارا محمدطريقمن(03
الأصهاني.سعيدبن

بهذاضريك،عنسعيد(بنومحمدنعبم،وابرشيبفأبي)ابنثلاثتهم:

لاسناا

ومتنأ.سندأمعلولحديطهذا

وجهين.منفمعلولإسناثهاما

فيالمزينقلإذفيمطتكلمقدشريكأإنالأول:
/3الكمالاتهذب"

38 بنالجبارعبدعن(2722)5
سعيدةبنلبحيىقلت9قال:أثهمحمد

بريعقوبعنونقلمخلطأ"،زالماقال:بأحر؟خلطإئماشريكأأنزعموا

سيئئقة،صدوقشريك@فيه:قالأتهشيبة
عنونقلجدا@،الحفظ

الجوزجاني:
سيئشريك@

مائلإالحديث،مضطربالحفظ،
(1)

فييزيدومما

رووهإتماشريكعنرواهمنغالبأنالحديثضعف
الاختلاط،بعدعنه

تهف@نعيمأبيخلا
سمع

الاختلاطقبلمنه

ابنوهوبعطاء-الزببرأباقرنشريكأنف@@لسند:في@لثانبةولما@لعلة

طريقمنالمحفوظإنبلالجمع،هذاعلىلهمتابعاأجدولمرباح-ابي

عنرواهأتهسلمة
عنالثقاترواهكذاجابر،عنعطاء،

يقرنولمسلمف

أحذ
فلعلهثريك،غيربعطاءالزبيرآبامنهم

هذاروايةفياختلافهمن

عندالحديطهذاروىأتههذهروايةفيثريكاختلاتيؤكدومصاالحديئص

3/3أحمد 9 فيوالطحاوي3،9وا0
"

تحفةوفيا(4كا.)المشكل!شرح

سانلةقولهيا(
"

ضدوالغ@انصب،معروفلالجوزجانيخصوصثضدميلهمنمر

فيكماباتنغ،رميممنونريكالصص،
ا.لها/2العقلياضعفاء"

1التريني،عللنرحدمفدمةانطر:(2) 1 1 / همام.ط1



=

ثللفعائد@لعللالجامعفي

سلمةطريقمن(3037)الأخيار@ا
عنكهيل،بن

عطاء،
به.جابر،عن

أيضا:لعلتينمعلولفهوالمتنعلةوأما

وهذاصاحبم@وفاةبعدالمدبربع@ححيماللهرسولانمعناهإنالأولى:

هذهتوهينإلىالعلماءذهبوقدسيده،بحضورلاعهأنهفالمحفوظوهم،

فيالدارقطنينقلفقدالروايف
1لاسننمه 3 9 / (4266)وعقبالعلميةط.4

رجلاإنشريك:قول"ةقالنهاالنيسابوريبكرأبيشيخهعنالرسالةط.

عنالأعمش،حديثفيلأنمنه؟خطأمات،
ثمنهودفعةكهيلبنسلمة

عنالزبير،وأبوثينار،بنعمرورواهوكذلثدينئ@ه،@لض"وقال:إليه،

بغيومحيأكانالمدبرسيدأنجابر:
10/3البيهقيوقال"، 11:

فيشريكخطأفيالحدبثفيالعلمأهلبكلا9
فيوقالهذالما،

أجمعواوقدالوعي:إط.(59202)والعلميةط.(6075)عقب@المعرفةلا

سلمةعنالرواةلإجمعذلث.فيسريكخطأعلى
وحسينكهيل،بن

عنكلهمسهيلبنالمجيدوعدوالأوزاعي،المعلم،
عطاء،

أنجابر.عن

/4ا@اري،@ا@حفيحجرابنوقالصاحبط،إلىفدفعهثمنهأخذ@لمجالنبيئ

5 3 أنعلىالرواياتهذهفاتفقت9:(2230)2
الذيحياةفيالمدبربيع

فأمرهم"قوله:أعنيالذيخقذكررواينهفيجاءئهف@و@ما@لثانية:
ثينم@.فييبيعوهأنلمجرواللهرسول

وجهين:منوهمالذينذكروكذلث

سلمةروايةإنالأول:
غيرهولاالدينيذى@او@مختصرفكهيلبن

لفظه.بيانسيأتيكما

ةسألهلمجفهاللهرسولأنوكيره:سلمةطريقمنالمحفوظإنني:و@ن

اللفظفهذا"يخزه؟ماذألك"
فباعدينعليهكانأنهوليسالصحيح،هو

بالمحنى،الحديثهذاروايةأرادشريكيكونوقدالرجل،ثينلبقضيالمدبر

رواها:فقدالصحيحةالروايةاماالنحو.هذاعلىيخهفوهم



بالمعنىانخمغتر@ايةللحتغ:محلل

بشيربنثيم
(1)

(3955)داودوألي)244(،منصوربنسعيدعند

ووكيع
(3)

3/0البخاريعند )2152(،ماجهوابن)0322(،91

7/3لنسائيوا 0 4
وفي

ط.(4ما3)ولعلمبةاط.(5002)لهلكبرىلأ،ا"

سالرا

بثيربن
(4)

.(1867)9/19الجخاريعند

عبيدبنومحمد
()

فيوالشالي3/37،0أحمدعند
(5003)الكبر@!"

4ولىالعلميةط. الرسالة.ط.(98

عنعبيد(بنومحمدبثير،ب@ومحمدووكيع،)هثيم،أربعتهم:

خالدأبيبنإسماعل

لنسااجه:خروأ
7/43ئي 0

وفي
ط.(6250)و(0250)لهى@ا،لكبرا@

عيية.بنسفيانعنالرسالةط.(6205)و(4ما3)والعلمية

عنوسفيان()إسماعيل،كلاهما:
سلمة

عنكهيل،بن
عطاء،

عن

لهعبدأأعتقأصحابهمنرجلاأنع@رواللهرسولبلغقال:الله،عبدبنجابر

ودفعهمائةبثمانالعبدطاللهرسولفاعغيره،ماللهيكنولمثبر،عن

مواليهإلى

عطاء.غيرجالرآصحاثسريكاخالفوقد

3/13وأحمدبتحقيتي،(9101)مسندهفيالثافعيفأخرجه: 0

و
3 6،9

9وه/(14)(997)3/78ومسلم لنساوا)7593(،ودداوأبو5(،9)(997)7
ثي

الزببر.أبيعنطرقمنبتحقيقي(2452)و(2445)خزيمةوابن5/6،9

الحميسالوا@اقدلي@كيرئبتالنق@ومو.(1)
(7312)دالنفريا"

المطبوع.فيحاء(2)
@

عن
"عطاء...عنسلمفعنخالد،أليبن@سماعيلعطاه

2الأشرا@اتحثةمنإوالمتت 83 / (24أللا2

وهو:(3)
(74الى@التقريطعابد!حافظتقة@

وهو:المأ
5للاالتقرسه@حا@طهثقة" 75)

.(6114)داققريبهيحفط!د@قةوهو:)مه

وهو.يلا(
أحمدروايةلمط(7)لمحأ.ل@3دالتقريبمانبشهنقة"



-

@للفعالد@لعللفي@لجامع

(16662)الرزاقوعبدبتحقيقي،(9301)مسندهفيالافعيوأخرجه:

3/2حمدوأ)36661(،و 9 3و4 0 الدوا3،و*8
رمي

ريلبخاوا)3752(،

3/1و(2231)3/901 9 8/1و(2534)2 8 2و(6716)1 7 / 9،)7496(

5/9ومسلم 1(،2الاوالترمذي2(،135)ماجهوابن)95(،(997)7

فيوالنسائي
4ولا(4978)والعلمية.@وي@994((4997)الكبرى!" 97)

بنوا)5281(،يعلىوأبولة،لرسااط.
حبانبنوا9(،لمهوالما(3)رودلجاا

3والبيهقي)0394(، 0 8 / 1 0

3و 2يلأوالبغوي0،9 بنعمروعنطرقمن(42

3/3حمداوأخرجه: 3/1لبخاريوا9،3 5 فيلنساليوا4(،152)9
4/371لدارفطنيواالرسالة،ط.(4لماولالعلميةاط.(8005)الكبرى@"

3والي@هفيالرسالة،ط.(4262)العلمبةط. 1 3 / 1 0

محمدعنطرقمن
بن

ا

رجلأكققال:أئهجابرعنومحمد(وعمرو،الزبير،)أبو
لهعبدأعذرةبنيمن

مالألك9فقال:فياللهرسولذلكفبلغثبير،عن

مني؟يثتريهالمنقال:لا،ةقال"،فيره؟
بئماناللهعبدبننعيمفاشتراه@ا

مائة
ثوهم

2(،1الاالترمذيأخرجهمالهشهدشريكحديثإنفائل:يقولوقد

@ينار،بنعمروعنعيينة،بنسفيانحدئناقال:عمر،أبيابنحدئناقال:

ةغيرمالايتركولمفمات،لهغلامأدبرالأنصارمنرجلأأنجابر:عن

النحام.اللهعبدلننعيمفاشتراةفيالنبيفباعه

ماوهذاعمرأبيابنلأجلالحسن،ظاهرهالإسنادفهذا
دفع

صحيع.حسنحديثهذا9عقبه:يقرلخلانالترمذي

موتذكرأعي:نفها-شريكحديثبعلةمعلولالحديثهذاأنإلا

الخلىي.روايةلثظ(1)
محمدرهر(2)

.(6391)التتريباصدوق.إوهوعرأبيبنيحىبن



بالمعنىانحمغتروايلألالهتع:محلل
-

فيلخاالثافعيقالفقدالمدبر-سيد
1للاالمسند"" ذكرهعقببتحقيقي(09

منه-سمعتهلأهكذاالموت:فكربدونيعني:الصحيحة،سفيانلرواية
يعني:

عامةسفيان-من
فمات،لهغلامأمنارجلدبزكتابيفيوجدتثمث@ري

خطأأوكتابيخطأصيكونأنفماما
فابنسفيانمنكاندإنسفيان،من

جريج
الليثحديثجريجابنومعسفيان@منالزبيرأبيلحديثأحفظ

بنوحمادثبر@الديحياةفيهيخبرأتحديىالحديثيحدالزبيروأبووكيره،

وحده..سفيانمنعمرولحديثأحفظوغيرهسلمةبنوحمادزيد
أنإلى@

يكنلمأنهقديمأعيينةبنسفيانلقيممنواحدغيرأخبرنيداوقدقال:

كتابي.فيوجدتأنيأخبرتهحينبعضهموعجبدهاتمهحديثه:فييدخل

زللاأوخطاهذاولعلقال:الماشا
(1)

فيالبيهقيوقالعنمه.حفظتهامنه
الوعي:ط.(20590)والعلميةط.(6075)عقبالمعرفقا@

البخاريرواه"

في
9

بنداسحاقشيبة،أبيبربكرابيعنمسلم،صرواهقتيبة،عنالصحيع

حنبل،بنأحمدرواهوكذلكاللفظ،هذافيهلي@سفيانعنكلهمراهويه،

منومسلمالبخاريوأخرجه:فلك،فيهليىوالحميديالمدين@،بنوعلي

ئمنهإ.إليهفدفىفيه.وقالمئله،جابرعنعطاء،حديط

ذكرفيهاالتيالروايةعلىالثافعيتابعهعمرأبيابنأنيعني:وهذا

عنبعيدسفيانأنسيجدسفيانلطريقالمتتبعأنإلاالموت،
خطأ؟هكذا

رووهالحفاظالثقاتالرواةلأنونلك
عنه

رواهإذفيصالموتذكردونمن

.(16663)الرزاقعبد

.(1222)لحميديوا

العي!:الالئافحيفيالسيوطيتالا@@
0

9 كذاالرافعي:القال7
والأماكشابنسحلي

منأيمنهخطأقولهيقالأنحنومنميزللاأوقعاتفئأوةالمعنىوكان

قولهلحلكويوافقسثياد،منزللموأوالكتابمنخطأأنهوالمعنىالكتاب،

سفيافه.منحطأأوكابيخطاسيكونأدف@تاأولا،



-

يالفالائد@لعلل@لحامعفي

97مسلمطريقهومن7(،4603)و(93502)شيبةأبيوالن / 5(997)

2للأالبغويطريقهومنبتحقيقي،(1095)مسندهفيوالثافعيلاه(. 42).

3حنبلبنوأحمد 0 8 /3.

سعبدبنوقتية
(1)

9البخاريعند /301(2231).

إبراهيمبنوإسحاق
(2)

97مسلمعند / 5(997)(59).

عمارسوهثام
(3)

.(2513)ماجهابنعند

خبثمةوأبو
(4)

.(1825)يعلىأبيعند

النافدمحمدبنوعمرو
()

.(1977)يعلىأبيعند

المقرئوابن
(6)

فيالجارودابنعد
.(983)المنتقى!"

محمدبنوالحسن
الزعفرانيالصباحبن

(7)
3البيهقيعند 0 8 / 1

فعي،واثسيبة،أبيوابنوالحميدي،لرزاق،ا)عبدجميعهم:
المقرئ،وابنوعمرو،خبثمة،بوواوهام،و)سحاق،وقتيبة،حمد،وا

يذكرفلمجابرعندينار،بنعمروعنعبنة،بنسفيانعنوالحسن(
أحد

المدبر.سيدموتمنهم

خالفعمرأبيابنأنولوالئان،هذافيالصنعةأهلهموهؤلاء

منهمواحدأ
علىاجتمعواوقدبهمفكيفإليها،يلتفتلاشافةروايتهكانت

اثروايةوأمافيه.وهمهعلىثلبعضكبلافهذاخلافه،
انيبعدفلافعي

كمافهوكابه،سالوهميرن
أوالموت،فكرثونالحديثهذاروىتقدم

)،(

(6)

7)

(8)

(5522)لسهافص1شهالنهمهومو.

رمو
@@نجلأحمدسقرينمحتهدحافطثقة1

.(332)التؤببا

وهو.
.(7303)@لنقربامقرئ!!صدوق@

(2042)اققري@انشأ@نقةومو.

حافطثقةرهو@
.(5106)التقريبه"حديشافيو@

9نقة@المقرئ.بريدلنافهعدمحمدسوهو
.(6054)الالنفريسه

ا(.)اهأ"الققرب@الثقتهومو

ماقريأمينارب@عمروحديتتخريجتقدموقد
يحرم

سفياد.منيى3الولان



بالمحنىانخمغتر@ايةلالحتن:@لل
-

منأفضلالمتقدمسفيانوحديثبأخرة،سفيانعنللافعيالروايةهذهأن

فيعبارةبمايجادالخطأهذاوقوعسببعنلعضهميسألوقدالمتأخر.حديث@

إفن؟العبارةهذهجاعتأينفمنمثلأ:فيقول@تاللهرسوليقلهالمالحديث

0لحالالبيهقيقالفنقول: 3 1 1 / 1 له-الخطأهذاوقعالو)ثما0
يعني:

بنأحمدبكرأبوأنبأناقال.الحافظ،ال@هعبدأبوأنجرنابماولغيرهلثريك-

حدثناقال:حرب،بنغالببنمحمدحدثناقال:الفقيه،الحسنبنسلمان

معاذحدثناقال:المثمعي،غسانأبو
عنأبي،حدثنيفال:هام،بن

عنمطر،
عطاء

اللهعبدبنجابرأنثينار:بنوعمروالزيروأبيرباحأبيبن

بهفدعافمات،حدثبهحدثإنمملوكهأعقالألصارمنرجلأثأنحد

احداللهعبدبننعيممنفباعهالنبيئ-يخور
بنعديبني

قال:انإلىكص!

موتعنبإخبارولي@العتق،شرطمنفمات(حدثبهحدث)إنالوقوله:

هناومنالمعتق
وقع

البيع،عدفيهالرجلوفاةذكرفيالرواةلبعضالغلط

روايةعليهيدلوالديالتدبير.يومالعتتىشرطفيوفاتهذكرو)ثما

فيالوهمبنجان"الجمهور..
حدثبهحدثإن"عبارة:أنالحديثهذا

وهم،وهذاالعبد،عححوواللهرسولفباعماتالمعتقأنإلىاؤلتفمالته

حياةفيفتمالبيعوأماالعتق،شرطمنهيإتماالعبارةهذهأنوالصواب

وفاته.بعدولي@المعتق

رويوقد
يصح.ولاالطريقهذهغيرمنالحديثهذا

4/1الدارقطنيفأخرجه: منالرسالةط.(4261)والعلميةط.37

أبيبنالملكعبدعنفضيل،ابنحدثناقال:طريف،بنمحمدطريق

عنسليمان@
لا@:اا@ثهرسولقالقال:الق،عبدبنجابرعنعطاء،

ببغبأس
@لمدبر@ذا@تامجا.خدمة

فضيلوابنطريفبنمحمدأجلمنحسنأثهظاهرهإلسادهذا

فيمسلمقالبالإرسال.معلولالحديثهذاانإلا)1(،صدوقفكلاهما

(6227)و(59)كلالتؤيبها"لظر.ا(1)



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

عطا.،عنالملك،عبدعنفضيلابنروايةفأما7(:إفىعقبالتمييز"إ

هذاروىإتماالملكعبدأنوذلكوالمتن،بالإسنادبرمتهكلهفوهم

مرسلا@.@النبيئعنجعفر،أبيعنالحدبث@

عنوالصوابطريف،ابنخطاصهذاعقبه:إالدارقطنيوقال

الملك،عبد
مرسلاإ.جعفرأبيعن

10/3البيهقيوقال خطأدوهذا:11
أيضا:وقالطريف!،ابنمن

محمد"
الثقاتلأنثحديثفيحديثلهدخلاياه-داللهرحمناطريف-بن

الملدعبدعنروواإتما
عطاء،عنسليمان،أبيبن

رحلأأنجابر:عن

فبعجم@رواللهرسولبهفأمرغيرهماللهبكنولممه،عنغلاماأعتق

بتسع
بسبعأومائة

مائف
الملكعبدوعن

جعفرأبيعنسليمان،أبيبن

انتهى.المدبر@.خدمةجملأاللهرسوذباعقال:

هذاقلت:
ةروايتانلهالملكعدأنيحني:

عطاء،عنموصولةالأولى:
جابر.عن

عنمعمرسلةو@لثانية:
سندعيهدخلطريفابنأنإلاجعفر،أبيعن

لاشاذأالحديتدظهرالمرسلة،الروايةلمننالموصولةالرواية
حجة.بهنقوم

أولهوالسابقفالسندهذا،حديثهفيمضطربطريفابنإنئم

أنهفسيأتيالثانيالسندوأمااسايد@
عنأبيمماعن)درش،ابنعنيرويه

عطاء،عنحبيب،
المتننكارةمعوامتزجتالأسانيدتعدثتفاف@جابر،عن

الكدابروانقطعالحديثعلةبانت
اليقين.عظمةاستواءمع

رويوقد
الطريق.هذاغيرمنموصولأجعفرأبيعنالحديثهذا

فيعديابنأخرجه:
"

9،1-7/81"الكامل
4/371والدارقطني

حدثناقال:موسى،بنيوسفطريقمنالرسالةط.(4258)والعلميةط.

أنعنده،ذكرقال:جعفر،ابيعنالفاسم،بنالغفارعبدعنجرير،
@وو:اللهرسولعهدفيمولاهأعنقهالذيفيحابرعنيقولانوطاوسأعطاء
اعتقهكان

مائةبثمانفباعهديهويقضييبيعهأنفأمرهدبرعن
قالدرهم،



بالممنىانخمغتروايةةلالخعمحلل
=

بيعفيأفنإتماجابر.منالحديثئمهدتجعفر:أبو
خدمته.

عنهقالإذالقاسم،بنالعفارعبدلضعفةضعيفإسنادوهذا
بنيحى

حاتمأبيابنونقلبثيء!،لي@"الدوري:برواية(1778)تاريخهفيمعين

في
"

يه:قالأتهأحمدعن(2لطلملأ/6والتحديلاالجرح
كانبثقة،ليى"

قالانهأبيهعنونقلبواطيلإ،حديثهوعامة@ن@عئمانفيببلايايحدث

"فيه:
قرلهفرعةأبيعنونقلالشيعةإ،رؤساءمنكانالحدلصمتروكهو

فيه!9

منالغميرالحقاءفمانمنكرةمتنهفإنالإسنادهذاضعف
الثقات

الوهميستبعدولاالمدبر،خدمةفيهيذكروافلمجابر،عنالحديثهذارووا

فيعليهالحملفيكونلضعفهالغفارعبدمن
فيالظروالممحنالحديث،هذا

بهامب@عندمهئكر"قال.جعفرأباأنونلدمنقطع،الحديثأنسيجدالسند

@طاوس"زياثةعنفضلأالذاكر،

عطاءطريقفييأتولمالإسناىفي

أعلم.واللهالسابق،

رويوقد
مئيم،فرواهمرسل،أتهإلاالطريقهذهغيرمنالحديثهذا

عليه.واختلف

والبيهقي)144(،منصوربنسعيدعنهفرواه
3 1 2 / 1 0

الملك،عبدص

عن
مرسلا.بهعطاء،

مرسلأ.جعفر،أبيعنالملك،عبدعن(443)أيفآوعده

10/3البيهقيعدورواه 1 مرسلأ.جعفر،أبيعنالملك،عبدعن2

منوالصواب
أبيعنالملك،عبدعنهثيمرواهماالطرقهذه

لأنهجعفرث
علبهنوبع

هارونبنيزيدتابعه
(2)

4/1الدارقطنيعند (42وياهالحلمي@ةط.37

لة.لرساا0ط

الحلماءكحمنقدموفد(1)
جحمر.ابيلحديتالمرسلةالروابةترجحير

7لالالكريباعابماشقىل@قةومو:(2) 78).



9

ئدلفالا@العلل@معفيلجا@

الملكعبدفانوكذلك
هذه.روايتهعلىتوبع

1الدارقطنيعندالجعفييزيدبنجابرتابحه 37 / العلميةط.4

لة.سالرا0ط(4260)و

عنهقالإذجابر،لضعفةضعبفةالمتابعةهذهأنإلا
محينبنيحيى

"قال:(1397)وفيلثيء"لي@"الدوري:برواية(1356)تاريخهفي

يدعلم

فيالنسائيوقالكذابا"،جالروكانزائدفإلاراهممنالخعفيجابرأ
"،متروك"يطا(:"والمتروكونالضحفاء"

1/4"الكمالتهذيبوفيإ 3 1

."حدثهيكتبولابثقضيى)368(:إ

الطريق.هذهكيرمنأيضأالملكعبدتويعوقد

10/3البيهقيأخرجه: 1 2
عنسعبة،عنالأحمر،خالدأبيطريقمن

مرسلا.بهجعفر،أبيعنعتيبة،بنالحكم

ابنيعني:حجاجعنالقديم،فيفعياثوذكره"عقبه:البيهقيقال
."ةرطاأ

نف@فلكمنالرغموعلىالمرسلة،الروايةتتقوىالمتابعةوبهذهقلت:

فيمسلمقالالمتقدمة،الثابتةالرواياتلمخالفتهشاذ.الحديطهذاتن
اكا،شاءإنفيه،شكلافغلطالخدمفذكرفأما9:(7لاعقبالتميجزا"

10/3البيهقيونقل 1 2
جعفرأبيعنرويناقائل:داقالقال:آئهفعياقعن

محمد
هذاروىماله:فقلتالمدبر،خدمةباعإنمايثيهووالنبيئأنعلي:بن

ماحديثهيثبتمنرواهولوحديثىيئبتأحذعلمت-فيماجعفر-أبيعن

لهكان
تثبتلاأنتقلت:هي؟وماقال:وجوه،منالحجةفلكفي

لوالثابت-المتصليخالفهالمنقطعتنتفكيفغيره،يخالفهلملوالمنقطع
ذكره،إلىفأحتاجبحديثلي@قلت:يخالفه؟فهلقال:يخالفه-؟!كان
بعأقول:أنيجوزكافىثبتلوةقلتعندك،فيهماعلىفافكرهقال:
محمدحدثكمامدبروخدمةجابر،حذثكمارقبة@لمجالنيئ

علي،بن
أبيع@القاسم،بنالغفارعبدوصلهوقدعنه،الجوابفيالكلامفأطال
بالوضع،يرميهالمدينيبنعليكانهذاالغفاروعبدجابر،عنجعفر،



@حايةلالخع:محلل
بالمعنىافحلغث

-

أبيعنعمير،بنعثمانعنعثمان@بنإبراهيمشيبةأبوأيضأووصله

لاضعيفشيبةوأبوجابر،عنجعفر،
مجاهد،عنرويوقدبأمئاله،يحتج

عنالزبير،وأبيوعمروعطاءروايةنحوجابرعنالمنكدر،بنومحمد

موافقحديثهمتنأنجعفرأبيروايةمنالمحفوظأنيعني

قدمناها.التيالرواياتلمتون

رويوقد
الطريق.هذهغيرمنالحديثهذا

بنمحمدحدثناةقال(18يلام@الكبير:.عللهفيالترمذيفأخرجه:

ثابت،أبيبنحبيبعنأبيه،عنإدري@،ابنحدثاقال:الكوفي،طريف

عن
عطاء،

ثين.فيمدبراباع@مالنبيئأنجابر:عن

عنمحمدأ@سألتعقب@:قال
وجعلأعرفهلافقال:الحديث،هذا

إليه.الإشارةسبقتوقدطريفبنلمحمدالطريقوهذامنههيتع@

2/2الأشراف!تحفة"وانظر: 2/3و(1624)83 2 2يلا2 5،)2

3/2المهرقا(إتحافو" 5 3/2و(29هيه8 5 /2المسند@اأطرافودا)9592(،9

9 9(1757).

محهع@هع@هح





ثالثا

المشتركةالعللى



ئد@للفعالعللى@الحامعد

ل@ا@@إيع

@ثقة+-لأزإلنوع+6
علماءعندبالغةأهميةلهاالأسانيدأوالمتونفيالواقعة

اعتباطيا،أمرهايكنولمواسع.وبحثنظرمجالعندهملهاإنإذالحديث،

كشفتإنهائئم
الأمة،محدث@قدراتعنوأبانتفيها،المتكلمينمنهجيةعن

والتضعيف.والتصحيحوالإعلال،النقدفيالحديطوصيارفة

أنلامننوعبغض،@ونالأماكنبغضفيالوارثةوالزيا@ات
الثند.فيأمالمتنفيكانسواءالاختلاف،

فيه.غرابةولاطبيعيئأمزوهو

إلىمرجعهااثتيالحديخثعللقضاياإحدىهيالزيالمحاتومغرفة
منواحدمستوىفيجميعايكونواأنيبعدالرواةإنإذبالروايات.ألاختلاف

والتثبتالاهتماممنواحدمستوىفيوليسواوالحفظ،والضنطالتيقظ

منالأحاديثتلقيحينمنطويلامداهيكونقذالمقدارواختلافوالدق@.

إلىالتحملحينمنيكونأنالضبطشرطإنإذأ@ائها،حينإلىأصحابها

فيالاختلاففإنوضبطا،حفظامتفاوتةالموأهبوما@امتالأ@اءحين
والإتقان،الحفظمراتبأعلىبلغمنمتهمفالرواةمحالة.لاواردالزيا@ات

فلكفى@فومنهم
بكثير.أ@نىومنهم

شيخمنالواحدالحديثسماعفييشتركونماكثيرأالرواةإنثم
الاختلافيكونالزمنمنفترةبغدالحديثبهذايحدلونفحينواحد،

بينهم
وتثبتهم.وتيقظهمحفظهممقداربحسب

الاقيا@ظر@ثتح(1)
"9 7 / 1

.39المطر".نزمةو@بتحقيقي،



النقةريادةلالهضك@:رلحلل
-

لافلكنف@البقيةعندتكنلنمزياثةزادلوالئقاتالرواةأحدأنعلى

إذاالئقةالواحدإنحجر:إابنالحافظقالوضبطه،وعدالتهصدقهفييقدح

عنمماغفتهميمكنلاشيئأالمجلمىفلكعنذكرثتمجماعفمجلىفيكان

صدففييقدحلافلكأنكبره،يذكرهولنم

منأكثرفمنالفحذثين،عدونظربحثمجالنهف@منةفلككثرإذاإلا

منمكثرفهوفلد
الضثطإنإذللضبط،مافيةالمخالفةوكثرةالمخالفة،

الإمامعنالمزيلقلمافلكمنالضابطشللثقاتالراويبموافقةيعرف

أحمد
مندلكانقال:انهأرطافبنحجاجترجحةفيحنبلبن

قبل:الحفا@.

الناس،حديثعلىزياثةحديث@فيلأنقال:بذاك؟الاسعندهوليىفلم

زيا@ظفهإلاحديثلهيكادلي@

فيوالزياداتوالأبوابالطرقبجمعتكونالزيا@اتمعرفةإنثئم

صتكونالأحاديث
المات

مقبولة؟عيرالضحيفمنوالزيادةالضعفاء،ومن

يزدلثمأمزادسواءأصلأمر@ودحديثهلأن
منالزيادةأما

مجالفهيالثقة

بحئناهنا.

وهيوالزكاء،النمولغة:
النقصانخلاف

أن"التقة:زيادةمعرفاالحنبليرجبابنالحافظقالواصطلاحا:

فيهالرواةبعضفيزيدواحد،ومتنواحدسادب@واحدأحديثاجماعةيروي

1

الاري@تح
"1/2 .(1)عف4

.2ساا/الحلشظعلومفيالمقعو@6،3ةالزويإالمنهل"الظرة

.(1097)@2/8"الكمالل@هذيب

الاقيددشحانطرة
"1/2 5 1

بتحممي

مفدوح@ماوالضعبصوالضب@العلالةالحدنجتصخةضروطمنلأد
أولحلاله

لةلحمغرالطر:والراهد.حدنجلالمتالع@يقلقذالصعماء@غضأنإلابف@طه،

1الح@بشهعلمأنلا 7 5
2الاقي،ولتح@تحقيفي، 4 7 / 1

شحممي

أ.دلر@ماثة"العروستعو@الحربللسانانظر.



9
@للفعائد@لعلل@لجامعفي

قيدهذاواحد@ومتنواحدسناددب@وقوله:الرواقهبقيةيذكرهالمزيادة

مهم،
رجب:ابنقال

فاف@9
أحدهماوفيحادث@،فيمستقلانحديثانروي

منتقبلنهاظزيا@ة
هذاوليىالحديت،بأصلالثقةانفردلوكماالئقة،

من

حجر:ابنالحافظوقاللأالثقة..ريالةباب
"

كانإذاكلههذاأنواعلم

"الخلاتهذايخهيجريللاشدانلهكانإذاأماواحد،سندللمتى

لااخرينصحابةعلىالصحابةبعضمنالحاصلةالزيادةأنيعلموبهذا

حجرةابنالحافظقالالمسألة،هذهتحتتدخل
9

الأصولأهلبعضواحتج

اثيقولأنالجائزمنبأته
رع

فيويزيدهشخص،فيسمعهوقب،فيكلاما

مامنهماكلويؤثيالأول،غيرفيحضرهاخروقب
عنوالجوابسمع...

زيادةفيهوإنفاالمسألةهذهفيالحديثأهلفيهيبحثالذيأنفلك.

بعدهم،فمنالتابعينمنالرواةبعض
الصحابةبعضمنالحاصلةالزيادةأما

صحإذااخرصحابيعلى
قاللأقبولها..فييختلفونفلاإليهالسند

كانتمتىالزيادة"تالعلائي
رواهالذيالصحابيكيرصحابيحديثمن

قبولها"فيخلاففلابدونها

"لأنصاري:ازكرياوقال

مقبولةالصحابةمنالزيادات-أيوهي-
اتفاقأ"

ومن@
اللهعبدرواهما@خرين:صحابةعلىصحا@زيادةأمثلة

بن

@لزجلصلاةتفضل@لجماعةصلاة"@ز:اللهرسولقالقال:عمر@
ثرجتما.وعئرينبسغوحله

1/4الترطياعللدنرح(1) 2 2/6وعترط.5 3 ط.5
السألةشرطأنوليملمهمام،

وساني.ايصأ،نقاتعلهموالمزيدنققيالرانديكونأنليهاالصحوت
4اقرمذ@طعلل@نرح(2) 2 4 / 63وعترط.1 5 / ط.2

ممام
1لانكشا(3) / 216

38و. 2
تجحقيقي.

2/6الكشه@(4) 9 1
و

0

4 67
بتحقيفي.

1/2الباتنأدفتحيلا(م@3.ةالفرانداد@ف@(5) 5 1
تجحقيقي.



الثمهريادهللنشرك@:لالعلل

-

لداوا2/1،7حمدأجه:خرأ
رمي

2/1ومسلم2(،1)كلا 2 2(650)

طريقمنبتحقيقي(4711)عقبخزيمةوابن)987(،ماجهوابن5(،02)

يحى

2/1أحمد 1/3عوانةوأبو0،2 5 طريقمن(1250)0

يمدمحمدبن

بنالوهابعبدطريقمنبتحقيقي(1471)خزيمةابنوأخرجه:

عبدالمجد.

سليمان.بنعبدةطريقمن(215)الترمذيوأخرجه:

2/1مسلمطربقهومنممه(،69)شيبةأبيابنوأخرجه: 22-1 2 3

عن(250)(650)
بنحماد

أسامة.

بنالوهابوعبدعبيد،بنومحمدالقطان،سعيدبن)يحيىخمستهم.

عنعمر،بناللهعبيدعنأسامة(بنوحمادسليمانطبنوعبدةالمجيد،عبد

بهعمر،ابنعننافع،

السختياني.وأيوبأن@،بنمالكتابعهالتمععبيدوتوبع

فيفهومالك:حديثأما
برواية(322)والليئيبرواية(341)الموطأ!"

فيالثافعيأخرجه:طريقهومنالزهري،مصعبأبي
(271)مسنده

2/6وأحمدبتحقيقي، 5
و

1 1 1و2 1/1والبخاري5،6 65-1 6 6(645)"

2/1ومسلم 2 والشاني)942(،(650)2
1 0 3 / وفي2

(911)لهالكبرى@،"

1/3عوانةوأبوالرسالة،ط.(913)والعلميةط. 5 1لا0 والطحاوي4(،2

في
"

وفي(1101)و(1100)الآئار@مشكلشرح
(756)الأخباراتحفة"

(784)لبغويوا3/5،9والبيهقي2(،540)و(5202)حبانبنوا)757(،و

به.نافع،عنمالك،طريقمنكلهم(785)و

البيهقيفأخرجه:أيوبحديثوأما
5 9 به.نافع،عنطربقهمن3/

فيعمربناللهبمدعنالثابتهوهذا
وعثرون)سبغأثهاالحديتهذا

وعئرين(.لبضعبلفظ:بعضهمرواهوقددرجت@



9
@للفعائد@لحللفي@لجامع

1مسلمأخرجه: 2 3 / عن(250)(065)2
محمد

اللهعدبن
نمير،بن

اللهعيدعنأبيمععن
)بضعأللفظ:بهعمر،ابنعننافع،عنعمر،بن

وعثر

2مسلم 3 / عئمان،بنالضحاكطريقمن(052)(065)21

محمدروايةمثلبهعمر،ابنعننافع،عن
اللهعبدبن

نمير.بن

)بضع(ولفظة:
(1)

ابنالحافظقالمعلوم،هوكما)السغ(علىتصدق

ما@وأماحجر:
بلفظ:نافععنعثمان@بنالضحاكروايةمنمسلمعندوفع

السغعلىالبضعلصدقالحفاظ،لروايةمغايرةفليتوعثريأ)بفع
"

وفيوعثرين()خمسوفيه:رم@عمرالنحديتبعضهمروىلكن

نظر.عنهثبوتها

اللهعبيدعن(2005)الحديثالرزاقعبدأخرجفقد
بإسنادهعمربن

الرحم@!حببالثيخالمصثف،@امحققوعئقثوج@وعرون)خص@وفيه:

@الأصلفيكذا"بفوله:اقه()عبيدعلىالأعظمي
ابنالحافظأنذلكوسبب

عنالعمري،اللهعبدعنالرزاق،عبدعندوقعماإلاقال:حجر،

"ضعيف..العمريلكنوعرون(،)خمسفيه:فقالنافع،

قيالعمرلأنثالروايةبهذهاعتدادفلاحجرابنالحافظقالهماصخفمان

مطبوعأصلفيوقعماصخوانقالكماضعيص
"المصئف"

مخالفةفهي

لاوفكرهم،تقدمالذينالأثباتالئقاتاللهعبيدلأصحابالرزاقعبدمن

متابعةعليهاتوبعواوقدسيمالاالمحفوظة،هيالجماعةروايةأنفيشك

صرة.قا

1/3عوانةأبووأخرجه: 5 قال:الحارثي،حدثناقال:(1251)0

لضع.(1)
لهئكتىلفظ

عن
العدد

الذىالعدداستحمالويستعملتسحضبلىئحغةمن

عهيكى

1النحويتاالوارد@معجم 7 60.

1الري!دفتح(2) 7 2 / ى(.5)عق@2

1اللىياالفغ)@أ 7 2 / 4لاالتقريب@"لكانظر:(645)عقب2 @ا.8



الثقةزيادةلالثترك@:لال@لل

-

أساضعأبوحدثنا
الله،عبيدعن

درجقأ،وعرون)خص@وفيه:بهنافع،عن

9/1"المهرةدإتحاتفيكذلكوهو 6 4(07931).

حجر:ابنالحافظقال
"

ومي
الحفاظلروايةمخالفةشاذة

أصحابمن

ثققهراويهاكانو)ننافع،وأصحا@اللهعبيد

وأندرجق،وعئرين)سبعذكرعمرابنحديثمنالثابتأنفتبين

لاوعرين()خمسالفظ:
يصح

عه.

يقلولمالصحابقعمنعدبعنوعثريأ)خمسلفظ:ذكرصحوقد

أحذ
وعرين(.)سبعأمنهم:

حجر:ابنالحافظقال
سعيدأبيعنفصخعمرابنغيروأما"

(2)

وأبي

مسعودابنوعنهريرة
كعببنأبيوعنخزيمةوابنأحمدعند

وعنوالحاكمماجهابنعند
أو(عائ@

(6)

و@ردالسراحعندأن@

عنضعيفةطرقمنايضا
اللهوعدوصهيبمعاذ

ثابت،بنوزيدزيدبن

أبي،روايةسوىوعرين()خمسعلىالجميعواتفقالطبرانيعندوكلها

1الريا@فغ 7 2 / ى(5)عقص2

1/1رالخاريك@55،أحمدأخرحه. 6 ماجهواس)065(،داودوألوى(،6)6

1والخاري0،،2/2أحمدأخرحه 6 6 / 1ومسلمثلأ(،7)1 2 8 / لامملأ(2

1/38أحمدأخرحه. و2
5 04)خزيمةواس2،4 لتحممي(71

2رالحاكم)097(،ماحهابنةأخرجه 4 7 /1-2 الىميماجهالنورواية4،8

@زكى@لزخلمغلصحئكملفطها:الحاكمروايةأماالحافط،فكرهالذيالنكعلى

."ضحكء@لزخل!...من@زكى@لزخلينسعوعلاتكوخدك،صحكص

سا
مقطالمحكوفتيىين

المطوع.مى
ديالسراحعدعانثةحديت

عدهفهرأن@حديتوأسا6(،6فىم@ده
قرفص

منأحرحه@مماوعرير(،)لضعأبلفط(67له
كماالبرارمرمرعا.حدنه

لي

مينيوالطبرا)954(،ر!لأسنااك@"
2لالأوسط!ا1 ول@712(لحديتاط.(19

وعنريه.)خمأدلفطالحلميةط.

معادحديت
دي

ك@(،=.5)الالكب@بر"برصهيبوحديت)382(،/20الكبرأ@



-

ثديالفط@لعللفي@لجامع

قالأحمدعندهريرةلأبيروايةوسوىالثك،علىخم@أأو)أربعفقال:

ضعف،...حفظهوفيالقاضيثريكإسناثماوفيوعثرون(،)سبعفيها:

1لل@ئ@ك.أثرلاإذوالسغالخمسإلىكلهاالرواياتفرجعت
0 0

سلمةوأبوالأغر،سلمانرواهففدهريرة:أبيحديثأماقلت:
بن

وعشريأ.)خص@بلفظ:@رهريرةأبيعنالمسيب،بنوسعيدالرحمن،عبد

@72

أخرج
4

2/2أحمدسلمان:حديث 2/1ومسلم4،7وه73 2 لملأ(لا2

2/2أحمدسلمة:أبيحدبط 6 5وا6

مالكالمسيب:بنسعيدحديثوأخرج
في

برواية(342)الموطأ"9

)للبثي@
و

ا323)
2/1ومسلمالزهري،مصعبأبيبروابة 21-1 2 2(649)

1/1البخاريلحقرونين(:وسعيدسلمةأبيحديثوأخرج 6 6(648)

6/1و 0 2/1ومسلم)7174(،8 2 ونجرهما.(24للأ(64لا2

أسعثعنسريكورواه
هريرةأبيعنالأحوص،أبيعنسليم،بن

خمسأأووعرينلسبعأوالثاني:وعنمريأ،)سبعأأحدها:ألفاظبثلاثة

وعسرين(.)خمسلث:والثاوعسرين(،

2/3أحمدأخرجها: 2 8
4و 5 5وه4 الوالي.على2

الحفاظروايةلمخالفةشاذةوعثرين()سبحالفظ:أنريبولا
من

ل@ه.هريرةأبيأصحاب

":(215)عفالترمذيقال

اللهعبدعنالبابوفي
بنوأبيمسعود،بن

حديثمالك.بنوأنسهريرة،وأبيسعيد،وأبيجبل،بنومعاذكعب،

صحيح.حسنحديثعمرابن

=

اللهعدوحديث
نابتلنزيدوحديتالطبحتين،كلتا(5067)لالأوسطاميزبدس

لي
.(4936)الكبيرا"

(1)
1ابلىصالمغ 7 2 / مملأ(.5)عتب2



النقةزيادةللهضكلت@رلعلل

-

صلاتفضل"قال.أتهع@الئبيعنعمر،ابنصنافع،روىهكذا

عنروىمنوعاتدرجتا،وعثربنبسغوحمهعلا@لزجلملى@لجميع

)ب@عقال:تهف@عمرابنإلاوعرين()خمسقالوا:إتمايكليهطالنبيئ

.("ينعرو

ثمجزعا(وعثرين)بخمسةبلفظ:المتقدمهريرةأبيحديثساقثم

صحيحأ.حسنحديثهذا"قال:

مسعودابنحديثإخراجهبعدبتحقيقي(1470)عفخزيمةاب@وقال

اللفظةوهذه9:"وعئريندبخصىبلفظ:
كتابفيأعلمتالذيالجنسمن

تريدأنكيرمنوالشعبالأجزاءذيللثيءالعددتذكرقدالعربأنالإيمان

أتهاوعثريا)خمسابقوله:ب@النبييردولمالعدد،فلثعلىزادلمانفيا

منبأكثرتفضللا
ساقثمتأولت...!ماصحةعلىوالدليلالعدد،هذا

درجق"وعسرينيسبعأبلفظ:المتقدمعمرابنحديط

الخم@إلىكلهاالرواياتفرجعتحجر:ابنالحافظوقال

لكثرةالخمسروايةفقيل:أرجحأبهمافيواختلفللنمك،أنرلاإذوالسغ،

حافظ،عدلمنزياثةفيهالأنالسغروايةوقيل:رواتها،

حجرابنالحافظذكروقد
علىصحابيزياثةعلىالمثالهذاعيرأمئلة

ضكلا
لي

الأمربلالمحدن@،سيخهتكلممنأعلمه@ا@لاع@رابنحديتصحة

اب@رصححهصجحيهمافيالجارأخرحه@@بصحتهحك@رافقدعكى@لكعلى

الترمديعنتقدموكداتقدم،كماصحيجهماديأحرجاهحاد@دوابنحزيسة

قال.نمصحتمه،علىشمقحديتدعذا(7للهعفالعريوقالنصحيحعا

جزع@ا.وضرينلبخمةير@اليصمرفوأبيصميدأليعنصحلرتد

)سعاللفظتي@.بينالحمعأوحهولمعردةمملأ(،5)عفا*/2الرعاشغ

1،9-6/14رجبلابنالاريادنتحيطروعنيلأ)خمىووعئريه
ودلتح

الحل@سميزذكر@يالروايئاحتلفتوفدثلأ(،5)عفاك@ك@حجرلابنالارعا

وفيدضحفاا،مريرفأبيحديتطرقسحصربردموجن@،الروايات.لاكرأيضأ،

لابنالاربدقحفيفلثنمصيلالطردمإ،،لحصها.وفي@ا،لحجز.بمضها.

حجر
1 7 2 / .(645)عقب2



=

آخرينبةصحا

يللف@الد@لعللفي@لجامع

الضعفاءةرواياتعلىالثقةزياثةةتنبيه

تنفأذكرما
علىبزيادت@يتعلقفيماهوالئقة،زيادةفيالقولتفصيلمن

مركماالئقات-
الضعفاءعلىالثقةزادإذاأماانفا-حده

علةثمةتكنولبم

الثقاتروايةتعللاإذفيه؟حلاتلاأمزوهذامقب@ولة،فزيادتهروايته،في

عددهم.كثرولوالئقاتغيرعلىحجةالحافظوالثقةالضعفاء،برواية

ديزلمامزادأصلأمرثودحديثهلأنمرثوثة.فهيالفعيفزيادةأما

نفدم-كما-

الئقة:زيادةأقسام

ق@مين:علىالزيادةتنقسم

@لشنتفي@لزيالة@لأول:

رفعهوفي@رساله،الحديثوصلفيالرواةاختلاتيكوناكثيرأ@

منالانيالنوعفيالكلاموسيأتيالأسانيدمتصلفيوالمزيدووففه

والوقف@والرفعلإرسال،واالوصلتعارضعنلاضطراب()االمثتركةالعلل

يقعحديثاالراوييرويأن@هوالأسانيدةمتصلفيالمزيد
له

فيشيخهشيئيكونالعاليالإسنادفيشيخهأنعلماونازل،عال@اسناثين:
النازل.لإسنادا

2/6لنكشها@نطر:ا 91-6 9 2
و

0

4 4لملأ-67
دتحقيقي.

الخطيبتالكئر،يناإلاالرواةنييقدحلاالاختلا@مذأمتلأدالكلاموتذيسق

4لالكفاياةني تكذبولاوصلهلمنبجرحلي@للحليتالراويبرساللأن11:1

عندأومرسلأرووهالليىعدمسذأيضاولعلهلة،
لعرضأرسلوهأتهمالابحضهم،

مرةأرملهاب@الجر3راوحالوكدلكاللاكر،علىلةئقضىلاوالاسيسيال@أو

يد@بحدهيدكرتنميخرسله،يخىقذلأنةلفآيصأ@لثيصعصلاأحرىووصله

معاالأمرينيفحلأو
مةقصدعى

لعرصبى
ليمهلة



الثقةزيادةلالثترث@:رلعلل

-

منسماعبصيغةالراوييأتيأنوشرطه:
الإسنادفيالئخذلث

له،معلأالنازلكانمعنعنأالعاليبالإسنادوانىبذلكيأتلمنف@العالي،

مافهوهكذاإسنادوقعفلىؤ
الأسانيد.متصلفيالمزيديسمى

مها:الأموربعضالحاليالإسنادفيويعتبر

الراوي.إلىالإسنادصحةا-

الأحاديثبعضجاع@فقدقالها،التيالصيغةمنالتئبت-2

محضهيإتماالصيغةتلكأنبعدفيماتبينئمصريحةسماعبصيغة

منها:أمورالسندفيالزيادةمن

الثقة،غيرمنالزيالةا-
بحثنا.محالليستوهي

كتبهفيالزيادةؤجدتنف@مسندة.كتبلهالزياثةصاحبيكونقد-2

منالروايةنف@الروايات،ترحيحفيالباحثتفيدأوبالقبولأحرىكانت

غيرها.منأرجحتكونكتاب،

المحيطةالقرائنفيينظرذلكفعندكتابللراوييكونلافد-3

موضعفيالإسنادجاءلوفماذا9قال:مسألةالباحثينأحدوأثاربروابته.

ذلكفيهيقولآخرمكانفيويأتيحماد(،)حدثنامثلا:الئقةفيهيقول

قولمنمدرجةزيد()ابنزيادةتكونفهلزيد(،بنحماد)حدثن@الثقة:

من
عنالإسادبذلكحدث

يحفظالئقة،زيادةمنهيأمالثقة؟فلث

لاوعهالرواةبعضيذكرهاالمتن،فيالزيا@قيحفظكماالإسنادفيالزيادة

منكجزءمحفوظةئقةزيانهيبل9قال:عنهافاجاببعضهم؟،بذكرها

عنبهاالمحذثالئقةذلككيرإلىتنسبلاروايته،
المهمل،الثيخذلك

التسليمثونتقومقويةشبهةأوتفسر@بحجةإلاالإدراجعليهايذعىولا

بفبولها@

2/6الحدبضهعلومالتحرير(1) 83.



-

@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

@لمتن:في@لزيا@ةللثاني:

وهي
يرويأن

يرويهالاالحديثتنفيجملةاولفظزيادةالرواةاحد

شأنأيقللاالقسم
فقديفه،البيكلامفييبحثلألهةسابقهعن

يزيدأو@روكلامهفيالرواةبعضيدرجكأنمه،لي@ماك@كلامهفييزاد

خطأنتيجةلفظايخه
علوممنالجانبهذاالمحذثرنأولىفلذلكالراوي،من

أقوالتمييرفيواسهبواالوسع،تحصيلهفيوأفرغوااهتمامهم،جلالحديث

وافعالهم.غيرهأقوالمنوتقريراتهوأفعالهمج@نبيهم

الثقة؟هومن

منوالزيادةكذا،فلان)زاداصطلاح:الحديثكتبفينجدماكئيرأ

ذلثوغيرثق@وهوفلان،)رفعهأو:مقبولة(الثقة
تفضيالتيالعباراتمن

ما.بزيادةالتقاتبقيةعنأغربقدالثقاتأحدآنإلى

كلة.اثهذهعلىحديثحكمفيالعلماءاختلفوقد
ردهفبعضهم

افقة.زيادةقولفويحةتحتفبلهوبعضهمبالمخالفة،وأعله

علىحديثبقيلماالقبولهذااظردفلوزيادته؟تقبلئقةكلهلولكن

ىلأخرواراجحةالزيادةوكانتإلاما،بأ@رفيهالحفاظاختلفالأرضو-

الثقاتوحصرالذهي:إقالبلدثه،والحمدكبيرالثقاتعددلأنمرجوحة.

كالمتعذرامصنففي
(1)

الثقةففيدإذن
بيةالقيدوهذااخر،بقيديقيدأنيجب

نجدولذلكفقال:ثراه،اللهطيباللطيفعبدعمرومحمدالشيخ

منوالزيادةئقففلاناحيانا:يقولالدارقطني
لابالضر@رةوهومقبولة،الئقة

يعني
أوحفظ،بمزيدأولاتقان،تثتبمزيديتميزونلاالذينالئقاتآحاد

فيالمبززينالحفاظيقصدبلالخ،للشيخ..ملازمةبطولأوكتاب،بأصحية
ماعنه-تعالىاللهعفاالحاكم-قالكماالأصركانولووالإتقان.الحفظ

الإطلاق،علىعلرمهوأ@قأوعربأتهيوصفانالحديثعللعلمأشحق

1لموفظفه@ا(1) د0



الثقةزيادةفىلهضكى.رل@لل

-

لتصنيفكانولماوحذاقهم،النقادجهابذةإلايطيقهولابهيقوملابحيث

منفلان()أصحابرجبوابنجيوالبرث@والنسائيالمدينيابنمثل

فيالمضعفوالثقةبلوالمؤخر،المقدمومعرفةطبقاتهموذكرالمثاهير،

فيالمبتدئلاشوىبلفائدة،كبيرالثيوخ-منسيئ
معالحلمهذا

الناقد

فقطعلملوالجهبذ
وأنثقة،الرواةمنفلاناأن@االتهذي@تقريب"مثلمن

منلا،بالحاسوبعندهالاختلاتوجوهاجتمعبعدئقاتأيضأمخالفيه

النوويالإمامعنمثله)وسيأنيالحاكم،لهانتصرالذيالمذهبنجدولذلك

رحمهم
جميعأ(الله

(1)

والضياءحبان،ابنامثالالمتسمحونإلابهيأخذلم

متنأ"اوإساثاالمحلولةالأحاديثعراتصححوابحيثالمقدسي

الحافظنقلهمابالئقةالدارقطنيمرادفييزيدومما
سؤالاتعن

السلمي
(3)

ينظر9فال:الثقاتفيهاختلفإذاالحديثعنسنلالدارقطنيان

ما
الزيادةتلكفتقبلزائدفبلفظةجاءماأوبصحتهفيحكمئقتانعليهاجتمع

عنهالحافظنقلثمدونطامنعلىوئبتاحفظألأكرهمويحكممتقن،من

والإتقاد-الصبطليهومنوهوكثبر-أبيبنيحىزاثمازيادةردأته

فيوتدخل
عنهاقالوهذهالثقات،غيرزيا@اتأيضاالمطلبهذا

يلتفتلاثهاف@متقن،ولاحافظ،غيرمنالزياثةكانتإذاوأما9الحافظ:

أوتضعيفهعلىوالجمهورما؟راوياالعلمأهلبعضوثقلووكذاإليها"

(2

مكهو(تعالى،اطهرحمهالتيحعغمنتبلهاواتيالأقوامىنو@
لح

خاته

3المبزالافيرمروياتأحاثيتا / أنبحضهمعلىيلتبىوقد@2
يي

الكلاممذا

فيلبىلاالهوالصوا@الحاكم،@ليهثمبماحبانالنيتبعكيفتخليطأ@ذ

كلامعلىالئحاعتمددانمارعر-حبانكاستجلهلمنتابعالحاكم@د@نالنص،

محمدالمثبحرصغعل@صومىالحا@
دي

مكذالقله
عى

اتلاء3الحا
جدصنيع

وحسنقريخهحونعلىيدل
مذافيالحاكمفكتا@ةالمنبهذاوتصهعسله،

لعفهم)نبلبال@صطلح،ختص
المصطلح.فيالتصني@رائدعذه

فيطهدهعلىتمليقيبدبلاالظر
للكت.تحقيفيليعلهاعلقتالتياللفظة

9ححر،ابنلفكت / 4و:ملا2 بتحقيقي.65-466
6ححر!ابن@كت@ 9 0 / 4و.2 6 بتحقيقي.6



-

ئدلف@ا@ا@لعلل@لجامعفي

الحديثعلوممنالنوعهذاإنإذالحافظ،قالكمافحكمهالثقة،ثونأته

غيرهم.حصرأ@ونالئقاتزياداتفييجث

الئقةبالذكريخصونسيجدهمالاصطححأهلكتبفيوالباحث
عمن

أهلكلامإجمالفصللأنهعمرومحمدالثيخكلامنقلتوإنماسواه،

أعلم.واللهالعلم،

مصنفة،كتبولهئقةالراويكانإذاماأيضاالمبحثهذافيويدخل

تلكففيكتبميأحدفيالريادةهذهعلىواظلعريادفماحديثفيوزاد

القبولقرائنحدىب@مترجحةالزيادةتكرنالحالة

ةالحافظقالالزيالة،مسألةفيفرقواالعلمأهلأنبالذكرالجديروم@

تعارضمسألتيبينفرقأنهالزملكانيابنشيخهعنالعلانيالحافظ@اونقل

منزيادةالسندفيالوصلبأنوالوقف،والرفعوالإرسال،الوصل
الثقة

هوإتماالمتنأننلكوتقريرعلة،فتكورالمت@ديزيادةالرفعوليسفتمبل،

لأنله.منافيافصاربمرفوعفلي@صحابيفولمنكانناف@جمرو،النبيقول

الموصولوأما@،النبيئكلاممنلكونهمنافالصحابيقرلمنكرنه

العلائي:قالالنبيكلاممنكونهمعللآخرموافقمنهمافكلوالمرسل
الخلافكانإفافأمابعض،منأكئرالصوربعضفيتقوىقدالتفرقةوهذه

ال@ة-اثةزأنلامناخرنوعأالحصريي@أحداعتمدوقد
الزلاثةفقال:الند-في

الصسالةمذهنف@ب،رللاخطاالنوعومداالحصقأبدلرالس@عالتحديتفكر

أنمعرو@موفكماالنقةريادةأسهلمنليست
فييجتالنقةزيالةموصوع

لي@ميماأملكبليبحنتوقديخر@عدالمحدومراوعدالموحرد

الأ@اء،صيغإحدىالدمنة@ننملذلث،شقهمنعلىأقففلممصا@ر-منيدي

هولماموجو@ة،ألهايخرشيحم@صالراويسماعليعريحةنكنلمو)دفمانها

المعلميالرحمنعبدالمحققالعلامةقالوقدرياثضلي@الخديثصميعمنغيرما
1/2الالتنكيل!ثي قتادفالراوي.قول@5

قولأوأخرىمرةرقولهأذس،عن
المحتمللبمنهورإصماوالزيادفالنقمىبا@منيىأص.حدناقتا@ةعره:

انطر.أعلم.والهالبت،موصوعكيرلحيإلمحنفهيوالميىإ،المحملأروالمعيى،
2/6الحديثعلومير 76.



الثقةزيادةةرلهضك@لال@لل
-

عليهويوقفهمرفوعأ،تابعيعنهيرويهبأنالصحابيعلىوالرفعالرقففي

بذلكأفتىوقفهحينيكونأنلاحتمالالبحثهذايتجهلماخر،تابعي

واحل!مجل@فيمنهسمعاهممااتهمايتينأنإلارواهرفعهوحينالحكم،

"أعلمواللهالرجيح،إلىحي@ذفيفزع

فيالعلماءمداهبعنفسأتكلمافمة،زيادةعنإضاعةقدمتثمتوما

فبولها.أوالنفةزيادةرد

@@@

2/6النكت1(1) 95-6 9 04و6 شحقيقي.ك@71-4



=

الثقةزيادةححم

ثللف@الد@لعللفي@لجامع

والعراقيالصلاحابنوذكرالئقة،زيادةمسألةفيوالنغالحديثئحر
مأخوفةهيبلالحديث،أهليعرفهالابعضهاعدة،مذاهبفيهاوغيرهما

الزوايةتخرجللاالثقةمنجاح@إذاوالزياثةوالمتكلمينالفقهاءكلاممن

أمور:ثلائةعن

السماع.مجلساختلافأ-

الحال.إشكالب-

ج-
الماع.مجل@اتحاد

فيهاالعلمأهلكلاموأذكرالأمور،هذهوسأفصل

الزيادةفتقبلالمتسمع،مجلسيختلفأنةالسمعمجلساختلافأ-
أحدفيهبكقلممجلىفيلهاالزاويسمعلاخمال

نيالحديثسمعممن
"الزركيئ:قاللأول،االمجلس

@زعم
والهنديالحاجبوابنلإبياريا

كذلكإولشالقسم،هذافيخلافلاأثهوغيرهم

الحسنأبيفعندانحد،أوالمجل@تعددهليعلملاأنالحال:شكالبب
ثبالقبولوأولىالمتحدحكمحكمه"لآمدي:اوقالخلاف،بلاقبولهالإبياريا

الحسينأبروذهباقعدد!،حتمالاإلىنظرأ
(4)

الرجيح،إلىلرجرعواالتوقفإلى
"قال:ئتم

أتهوالقحيح
مجلسين...!،فيجرياانهماعلىالخبرينحمليجب

اتفاقأإالزيالةقبلتالمجلستعدداحتملإنقيل:العيد:إ@تيغابنوقال

3نجاصها"ر(العلة"انظر:(1) 0 60.

ك@583.المحيطاالحر"(3)

.3/386المجط،المحرانظر:إ(5)

م@3.ك@المحيطهالبحر"ةوانظر(2)

2/6الممقمد!"ةانظرلا( 14.



النقةزيا@ةرلثترك@:لالعلل
-

ح-
قبولفياختلففقدالمجل@اتحدإذاأماالسماع:مجلساتحاد

منها:أقوال،علىالزيادة

مناومرةوتركهامرةيرويهابأنالزاويمنالزيادةكانتسواءمطلقأتقل

لا،أمالثابتالحكمغيرتوسواءلا،أمشرعيحكمبهاتعلقوسواءغيره،

الساكتونكثروسوا.لا،أمالزيادةتفكفيهلي@بخبرئبتنقصأأوجبتوسواء

كماوالأصرليينوالفحذثي@الفقهاءجمهورإليهفمبماوهذالا،أمعنها
صرح

"ةالسخاويوقالالخطيببذلك
وهومصنفاتصفيالنوويعليهوجرى

منالزيادةقبولأعنيصحيحمأفيمسلمتصرتظاهر
وقدمطلقأ@الثقة

إليهف@بماأيضأوهوالخطيبحكاهماالنوويالدينمحييالئيخاختار

ا
إسحاقلوواحزموابنلحاكمواحبانبن

(7)
امامدلئرازيا

8)

4ةالكفايقه"انظر: و2،4
3/38المحيطهالبحر1 الظر:دظر.يخهالكححوهذا6

@على@تعيقا

1/2واتذكرقهالتبصرةرح 6 حكاهماححر@وأماالنالحافطوقال2

الحديثوأصحابلمقها.الحمهورصشعننقلهلندمهوالخ@،عنالص@حابن

كان@ؤامقرلةالزباثةانخشلىهوالديةفل@لحدفقالاخشيار-فيخال@@د

طتو@ومرحجر-ابنالقاتلقلت:-ضابطأ.ومتقأحافطاعدلأراويها
بين

@الزي@تردفلاالمذمن،
من

1مطلقأنقبلهاولامطلقأالتقة
6@الكشا0 93 / ةو2

3/3المحيط!الجر"وانظر:بتحقيقي،4لملا 89.

2المغيشه@تح 3 4 / والحلميةط.1
2 9 / الحضير.@2

لمقلحةانظر"
.1/34للنروياملمصحيحسرح

2المغيشالنغ 33 / 2والعلية@1 9 / الخفير@2

1الخليف.علوملمغرفةانظر. 31 3 ط.كثه6)-(325)رقيلالعلسيةط5

3كث@-الوائدا.ود@ظمحزم،ابن 8

لا.2/9حكالأا،اصرلفيلالإحكامانظر.

الثمعبئ،ازيافيالمير@زتبادي،يرس@بنعليئبن@برايميسحاق(أبرالامامئو

كصا.76)شةتوفيالتي@،والمهدب@نهاايصايفصا@

1واللغق@2/الأسماءتهذي@الظر.إ 72-1 ما،18/2النلاماأعلاموالمير7،4

د3/5وللجماا@والمر@

3لتصرقا:ادنظر.ا 21.



-

ثللف@ائد@لعللفيالجامع

بنواليلغزاوالحرمينا
وغيرهملصلاحا

(4)

ويلزااأنإلىوذهبوا

لأنهةالزيادةفكذلكمنه،الخبرفلكفبلالثقاتئونواحدخبربروايةانفردإفا

حجنهمعنأجيبوقدعدل!
الراويهذايكونانالعلاثي:قالهذه،

بينفالفرقحسنأ،أوصحيحاإمامقبولأأصلهمنبالحديثتفرده
وبيننلك

منبالحديطتفردهأنلالزيادة:تفرله
منغيرهإلىوالغفلةالوهميطرقلاأصله

لمنمخالفةفيهكانإفابالزيالةتفردهبخلافلهمروايتهفيمخالفةولاالئقات،

ريبلاماهذادونه،لقولهممرجحالظننف@عدثأ،أكثرأونهبالحفظأولىهو

حجر:ابنوقال@المجلساتحدإذاوخصرصأفبه،
"

تفردبينالفرقإنثم

يلزملابالحديثتفرث@لأنةظاهربالزيادةتفرثهوبينأصلهمنبالحديثالراوي

منغيرهإلىوالغفلةالسهوتطرقمنه
لهم،روايتهفيمخالفةلاإذالئقات،

(2)

1/4البرمان!انظر@ 24-4 2 قبلالتافعيئأنالحرمينإمام3صز(6"8)مسالة5

فيالزركيئوقالالريا@فقبولفيللالعيرأيوسياتيالزيا@ف
البحر1

@الزيا@أرالانعيئكلاممىالمرسلبتنيدرسياتيك@783.المجطا
ص

ائمة

عنةلقلأئتوئرطلقأ،مقولةليت
ثي

المسالقا.

أحمدبنئحثدبنئحقدبنشحثدحامد،أبوالدينزينالإسلام،حجةالامامفو

والالوسيطاالالاحياءامنهاالكثيرةالتحانيصصاحبالرالي،القعبئي،الطر@

ترفيالمنخولا،و"المشصفى"و"
هأ.505)سة

19/3النلاطأعلام@ميرةالطر 3/1الحنالنهو@مر@ق4/0،1والالحرأ2،2 37.

فيوكلامه
1/1السقصمى،" 68.

يقعأنالأول.اقسام:نلاتةيل@الثقةلهين@ردماقسمفقذ
رواهلساسايامخالفا

أصلاومحالفةسافاةيخهيكونلاأنالتانيالردهحكمهالفهدماقال.النقات،ساتر

الغيررواهلمايخهتحرصولاتقفجسلتهلروايةتمردالذيكالحديتعيرهرواهلما

ساالنالت.مقبرله.اللهذاقال.أصلأ،بمخالمة
ريالةشلالمرتبتي@،ماتنبينيقع

فيالصححابنفيتوقفالحديت.ررى@لكسانرسيدكرمالمحديتفيلفظة
قالفيم@القبولاختيارعهالنووياللينمحييالتبخوحكىالقسم،مداقرل

العحني:وقالهناانجرسوضعفيقالهولعلهالزركني.إ
"

أبوالنيحيبينلم

محييالئيئلكىهذا،منلأكثرالردأوالقولمنالقسممداحكممالكالمعمرو

كلاا-ةالحديش@علمأنلامعرفة"انطرةليمهالقولاحتيلىعهحكىشظلأالديى

781
و3،9ك@1المجطهودالبحر@تحممي،

1

3ةالفرانلهنظم 83.

@(5).4/331المجط!دالبحرا@طر:

.3ولائد":الضلظم



النقةزيادةرلثمترك@:لالعلل

=

فالظنعدثا،وأكثرحفظأمنهأتقنهومنيروهالمبفابالزياثةتفردهبخلاف

الظنإغلبةعلىالأمرهذاومبنىروايته،علىروايتهمبترجيحغالب

صنيعتأملوعند
النقاد

بعضطرقمنبزياداتأحاديثأعلوانجدهم

لأجلفيهمتكئمالرواةبعضإنبلغيرمم،عندعليهايقفرالمالئقات

أرطاة،بنحجبمفيأحمدالإمامكلاممنمركماأحاديثهم،فيزيادات

الوهميكئرلمممنراويهايكونأنالزيادةقبولفيشرطمسلمالإماموهذا

وكمالباب،هدافيمسلمشرطوعورةإلىاللهرحمكفانظرحفظهفي

توقفأوالثقات،بعضرواياتفيوقعتبزياثةصحيحهفياعلهحديثمن

مهديابنلرجدناللأحاثيثالنقادنقدتسعناولوصحيحهليتخريجهعن

وأباحاتموأباوالبخاريومسلمأالمدين@وابنمعبنوابنوأحمدوالقطان

الترجيحاتجارردواوالدارقطنيعديوابنوالعقيليوالترمذيثاودوأبا@رعة

ينقلأنللخطيبأنىكلههداوبعدالئقةمرتجةعنينزلونلارواةلزيادات

حكابتهفيأسهبإئهبلقيد؟!بلاالزياداتقبولعلىالمحدثي@إجمع

قبولفيمخالفيهمأوالقبولشرطمنلثروطاعتباربلافأطلقهللإجماع،

المتأخرين.منسيماالزياثق

مطلقاالزياثةتقبللا-2
()

وعزاهالحنفية،معظمعننقلماوهذا

الافعي:وقالالحديث،أهللبعضالسمعاني
"

بينالجمعالقولتنافضمن

2/6لكشهالا(1) 9 ةو1
4 66-4 6 دتحفبفي.7

فيقالفقد(2)
لمالديرالحفاطإلاصيلرملاالأجارليلالزياثةه(:لهالتسيير""

حمطهمإ.لحيالرممعليهميكثر

عنالتيمي،مليعانزباثةفيكما(3)
الرقاضي،حطارعنجبير،سيون@صقتالف

موسىأبيعن
3مسلم!صحيحفانصتوا!اترأيفا" 1 0 )36(،ى.2/

كاباو@ي

فلث.تفصبلهذا

3ةا@رإستشرحالئرحةال@ل@( لهنمبإنمزبياتيوسوفف،لص3كا-22

القصية.

وحجتهم(5)
لروامامحموطةكانتولوشيق@،بحدهاوالحديتديها،متكوكالزيادةأن

خرود.لآا



-

يالع@ائد@لعلل@لجامعفي

الروافبعضبهاينفردالتيالزيادة@رذالقزانفيالئاذةالقراعقروايةقبول

فيهوقبلالتواترأصلهكانوماالأخبار،بخلافتواترأينقلأنالفرآنوحق

الوهاب،عبدالقاضيوحكاهأولى@االاحادسواهفيمايقبلفلأنالواحد،ريادة

أصحابهممنونجرهالأنهريبكرأبيعن

منتقبللا-3
رواهئثمناقصأرواةأثةأي:جهته،منكانتإذاالثقة

منغيرهمنوتقبلبالزيادة،
حكاهكماالثافعيةمنجماعةقؤلوفوالئقات،

الخطيب

للاكنر،فالقولالمجلساتحدإناأتهإلىالعبددفبقابننمب-4

عنفإئهاالكئرةلجانبتغليباغيرهم،أوالزيادةرواةكانواسواء
أبعد،الخطأ

الافي،علىالمثبتقدماستووانف@والأضبط،الأحفظقذماستووافإن

عليهالمزيدنافتإنالزياثةأنوالتحقيقعدمها.الأصللانثالنافيوقيل:

يعملبلالترجيح،إلىيحتجلمتاتلمدانالجمع،لتعذرللترجيحاحتبج

والمقيدالمطلقفيكمااثتإذابالزيارة

أحدهمافذكرراويانواحدأضرأروىإفا@:(4)الصباغبننصرأبوقال

فلكرويافإننظرت:الاخر،يروهالمخبرهفيزيادة
كانامجلسين،عن

كانفإنواحد،خبرففوواحدمجلسعنفلكرويا@)نبهما،وعملخبرين

سقطتالوهم،عليهميجوزلاجماعةوالباقونواحدا،الزيادةنقلاثذي

قاك@783."المحيطالبحر"الظر.(1)

برياثةالفرد@فاالتقة)ن@.(1230)

خرط.يقللاأدنلكعنعفلتهم

2لكمايقه@انطر.ا(2) 5
0

@

9ك@193-المحيطاابحرانطر@(3) 2

لصر،أبوالنامحبةشيحالإمامفورر(

صاحبالصباع!،الابنتالمعرو@

مأ.477)

3/2لأعال@االرلياتانظر. 17-

ك@39.الجناداوالمر@ق

1@الفتحافيححرابنالحافظل 3 2 عقب3/

العا@ةمنعتأوشحدأ،المجل@وكادحبر،

الئدعبد
ئحتدلن

البغدا@يالواحد،عبدبن
"،ودالكاملكل!داكمنهاالتصانيف

سنةتوفي

2 4-4ى/18النبلاء"أعحميرود@1،8 5؟6



النضةزيادةللحثترل@:إلحلل
-

أنيجوزلالأنةالزياثة.
ويهمالواحدفيحفظواحداكلاماجماعةيسمع

كانو)نمقبولة،فالزياثةكبيرا،عدداالزياثةنقلواالذيئكاندانالجماعة،

الذيكاننف@أيضا،واحداعتهاسكتوالذيواحدا،الزيادةروىالذي

كاناو)نأولى،بالضبطالصروفرواهماكانالضبطبقلةمعروفاالزيادةروى

بالزيادظالأخذكانثقتينضابطين

لاعددإلىانتهواقدالزياثةيرولممنكانن@اف@:(2)الآمديوقال

أنيخفىفلاوفهمها،الزيادةتنكسماععنمئلهمغفلةالعاثةفييتصور

نقلهفيماواحدإلىوالسهوالغلطتطرق
فلثتطرقسأولىيكونالزيادةمن

اتفقفقذالحدهذاإلىينتهوالتماندردها،فيجبالمفروضالعددإلى

منلجماعةخلافاالزياثة،قبولوجوبعلىوالمتكلمينالفقهاءجماعة

@الزوايينإحدىفيحنبلبنولأحمدالمحدثي@،

ادطابنلقول:اهذاإلىوذهب
أبووقالوعيرهمافيوادقرا@

الكلوفاني:الخطاب
قدوالواحدمقولةفالزيادةكثيرةجماعةالزياثةناقلكانإن"

ويراكانو)نوهم،
ويوراحداواثةلزياا

لحفظباأشهرهماقمواحدأ،لنقصانا

جميعفيسواءكاناو)نوالثقة،والقسبط
عنشيخناكرؤتفلث

روايتين.أحمد

احمدروايةفيقالهأولى،بالزياثةلأخذاأن:(6)أحدهما
أو(القاسمبن

(7)

3-3/386المحيطاالالبحروانطر:ك@،2-0137الفراند!ال@ظم 87.

بنعليئأبيبنعليالدين،سيفالعلامةفو
الافحيئ،الحلبي،الآمدي،ضحمد،

س
مأ.631)سنةتوفي"،القراتحوالمانحالأحكالأأصولفيدالاحكاممصفاته

2ول"لأعياناالوفياتانظر. اتوال@تذرث@،@النبلاء22/أع@موالسير2،لا-93

5/1الذهبه 44-1 46.

1ا@ظر:

1-108/2@الأحكامأصولفيالاحكام 09.

1والأمل،الوصرلدضتهىانطر: ك@783.المحيطاالبحرو@8،5

يعني
الفراء.يعلىأداانقاضية

لإحماهما(.والجاثة:المطبوعفيمكذا

سقطالمحكحغتيىبينما
المطبوع.س



يالفالائد@لعللفي@لجامع

مظرحق@الزيادةلأخرى:واوالمتكلمين.الفقهاءعامةقالوبهالميموني

أصحابمنجماعةقالوبهطالب،وأبيالمروذيروايةفيبليهأومأ

@يالزوايةهذهولي@الحديت.
جماعةفيأحمدقالهاو)نماالصورفهذه

منذكرنافيمافأماالجماعة،روايةفرجحبزيادفأحدهمانفردحديثارووا

الزياثقااظراحعلىيدلماعنةأعلمفلاالصررةهذه

الزيادة،فتردمتعارضينكاناالباقيإعرابتغيرالزيادةكانتإفا-5

لأالراويالرازي:وقالالهنديحكاهكماالأكثرونإلبهنصبماوخر

إلىأسندهمافإنالمرفتفكغيريروهاولئممرةالزيادةروىإفاالواحد

أسندهماو)نتغير،لمأوالباقيإعرابغيرتسواءالزياثة،قبلتمجلسين

كماروايتاهتعارضتلحجرابمغيرةكانتإنفالزياثةواحد،مجلسإلى

مراتللزياثةروايتهتكونأنفإماالإعرابتغيرلنمو)نراويين،منتحارضتا

الزياثةمراتكانتنف@يتساويان:أوبالعكى،أوالإمساكمراتمنأقل

لىأوالسهوعلىالأقلحمللأنةالزيا@ةتقبللثمالإمساك:مراتمناقل

ننكفيسهوتإنيالزاوي:يقولأنإلااللهمعليماالأكثرحملمن

لاجلالراجحعلىالمرجوحيرجحفهاهناالمرة،مذهفيوتدكرتالمرات
إنوأمامحالة...لاقبلتاكثر:الزيا@ةمراتكانتو)نالتصريح،هذا

"أعلمواللهفلك،منأولىالسهوهذاأنبينا:لماالزيادةقبلتتساويا

تلميذالزقيئ،الميموليميمون،ب@الحمجدعبدلنالملكعدالحس،ألرالإمامفر

توليفاص،نقةأحمدالإمام
2لاسنة هأ7

@انطر:
8،9اللامح@31/علاموالشر(ى،521)ههلهالكمال@4تهديب

.(4190)سهلتقرداو

1الال@يه 5 3 /3-1 5 :1نيرصالنالحانطثكروتد5
ا/التر@نياعللسح

4 2 همامط.ك@2/6وعرط7
@يالأوتققولاتجارالرياثةفيأحمدمذمبأن"

فلك.فيمذههم@كروسيأتيالمتقدمين-الحماظمذبهوكماوالأحثط-فلك

3/3المحيطه@الحرانطر: 89.

4"المقهأصولعلمفيلأالمحصول 7 5 / 2/2والعلوانىط4 34-2 3 ط.5

العلبة



الثقةزيا@ةلالهضك@:لالعلل

الجبارعندانقاضيوقبلها
(1)

ولماللفظ،المغنى@ؤنفيأثرتإنا

اللفظإعرابفيأثرتإفايقبلها

شرعباحكماتفدلنمفإناكنرعيا،حكماأفاتإفاإلانقبللاإنها-6

"فقال:الوفاب،عبدالقاضيحكاهتعتبر،لم

اقتضتإفاتقبلإتماوقيل:

جديدق@فائدة

النحكاهكمازائداحكمايتضمنلالفظإلىرجعتإفاتقبلإنها-7

بكرأبوانقاضيحكاهكماالمغنى@ؤناللفظفيكانتأوالفميري

كانو)نوالأصلبعدأ،الاحتمالاتمنواحدكلفيلأنالوقف؟-8

التوفف@وجبتعارضاالنادالزاوي،صدقأيضاالأصللكنالصدور،عدم

الهنديحلاكاه

فلككانولكنالزيادات،بنقليشتهرولمئقةالزياثةراويكانإفا-9

الثذوذطريقعلىمنه
(7)

@@@مسلينالمنمالكوايةكصفبلت،
(8)

صدفةفي

معالزيا@اتبكثرةاشتهرو)نالفطر،
امتيازهناكيكنولمالمجلص،اتحاد

ردهاالفحدثيخومذهبزيا@ت@،قبولالأصوليينفمذهبفيه:فاختلفوابسماع

(8)

بنأحمدبنالحسارعدائقاضيفو
الحس@ألوالأسدالادي،خليلبنالجبارعد

عناقرتنوالشزبالوظلاتلال@متها.التصايخف،عاحبالمحترلة،ئغالهمداني،

مأ.415)شةتوفي"،المطاص

1/1الالأنس@هانظر 2ء2-/17البلامحاأعلامشروإ4،1 اتوالانذر4،5

2الد@ا 0 2 /3-203.

38المحيط!الالجرانظر: 9 .3/389المجطهطال@حرالظر.(3).3/

توديالنيسابوري،القئميريهمارنبنالكريمعدبنالرحيمعدنصرأبوالامامفو

.(@514)سة

"انظر:

9/2@المنتظم 22 19/4ابخلاء!أعلاموالمير2،1 24-4 رود@2،6
اة

3/1الحنان! 6

3/3المحيط،الالجرانظر: لم@3./3المحيطالحرانظر:يلا(.89

ممنفيكونإغرابقلةب@المقصودولكنالاصطح@حي،النوذناال@قصودليى

القولهذاأصحابرأيعلىويافصفيالزياثاتتقبل

عها.الكلامتفصيلا*تاءينتيب



-

@لفعائد@لعلل@لجامعفي

@اريال!الحنأئوقالهللتهمة،

المالكي:الوقابعبدانقاضيقال1
الحديثرواةبعضانفردإفا"

كانإنتقبلأصحابنا:منفرجوأبيمالدفعنالروافبقيةوخالفهمبزيادة

لنمذاف@بالأخبار،عالمأحافظاراوياكانإفاتقلإنهاوقل:ضابطأثقة

خزيمةابنقولوفوتقبللنمبالحفظالزيادةيرولنممنيلحقيكن

الضيرفيئ:وقالمتقنأحافظآالزياثةراوييكودأدالخطيبواشترط
إن"

لماالحفاظخالفو)نمقبولةزياثتهفإنيقبل،بحدبثانفردلومنكل

شيئانقبللاناف@الرواياتفيالألفاظزياثةوأما9حبان:النقال-11

الشيءيرويكانأتهيعلمحتىالفقه،عليهالغالبكانمنعنإلاسها
عنأزالهأنهفيهلكلاحتىويغلمه

لأنلا،أممحناهعنغيرهأوسننه

المتون،ئؤنوالأسانيدالأساميحفظعليهمالغالبالحديثأصحاب

حفظثونبالمعنىوأداؤهاوأحكامهاالمتونحفظعليهنمالغالبوالفقهاء

داف@الضحذثي@،واسماءالأسانيد
الفقهعليهالغالبوكانخبرأ،محدثرفع

الم@نديعلملالأثهكتابه؟منإلارفعهاقبللنم
قوتالموولاالمرسل،من

صاحبعنأقبللاوكذلكفقظ،المتنإحكامهمتهو)تماالفنقطع،من

لفظةبزياثةأتىمتقنحافظحديث
الإسنادإحكامعليهالغالبلأنالخبر؟في

كتابه،منإلاالألفاظمنفيهاوماالمتونعنوالإغضاءالأسامي،وحفظ

"الألفاظفيالزياثاتقبولفيالاحتياطفوهذا

وهي:بشروطتقبلالزيا@ةأنإلىالزركسيذهب-12

3/3المجطالبحرا@طر: ك@.4الؤاندا:@نيالظر.(2).89

3/3المحيطادالبحرانطر. @52دالكفايقه:انطر:)مم@.89

ك@983."الحيطالحر"ا@ظر.

1صحيحهمقدمة 5 9 / زياثةيقبلمقحانءابنالحلمأهلمنحمعفكروقد1
يرحجروابن37،7الفراتله:د@ظمديالعلاتيكالحافطمطلقأ،التقة

/2نكشاد@
4و.هلأ7 6 3

قبوليراشترطهاالتيالزاتحقلتروطمنفرثأذكرته@ممابتحقيقي،
ترىكماالزيا"



النقةزيادةال@ضك@:لال@لل

-

الخر.لأعلمنافيةكونلاأنأ-

علمهاالحاضرينعىيذهبلابحيثالوقععظيمةتكونلاأنب-

فبخلافه.خطرهيجلماوأماونقلها،

ج-
الزياثة.نقلفيالاقلونيكذبهلاأن

كلامفظاهرخالففإنعدثأ،والأكثرالأحفظئخالفلاأند-

ئخالفهأنالمحذتغلطعلىيدلإتما9قال:مردوثفأتهابرنجقدنهالافعبئ

متئهأكثرأونةأحفظفومقنغيره

الافعيئ@فأشاربقولههذاالافحيئكلامعلىالعلاليعق@وقد

لنمالحديطفيشنهان@مالكزادهااثتيالزيادةهذهانإلىبذلثعليهاللهرحمة
إشارةفلكوفيغلطا،يكونفلاعددأأكئرولامنهاحفظفومنفيهائخالف

تكونأتهاعددأوالأكئرالأحفظمحالفةتضمنتمتىالزيادةأنإلىظاهرة

حدإلىبلوكهمبينيمرقولنممردوثض
وبينوالذهولالغفلةعليهميمتغ

والأكثريةمطلقاعتبربلغيره،

(2)

"الحفظفيالزيادة

بنالرحمنوعبدالقطان،سعيدبنكيحيىالحديثأنمةأما-13

والئخارقي،محين،بنويحيىحنبل،بنوأحمدالمديني،بنوعليمهدي،

وغيرهملذارقطني،وازيين،لراازرعةبيواحاتمبيوالئسائيئ،والتزمذي،وا

ىيقوماإلىبالنةالنرجبحتجولا@ردأالزيادةمنتصرفهميقتضيهؤلاءكل

يعمكليبحكمالمسألةفييحكمرنولاحديث،كلفيمنفمالواحدعند

الفرائنعليهتدلبمابحكموناتمادالأحا@بث،جميع

من
منوفريقأوالأصرليينالفقهاءمنكثيرأأنيتبينالعرضهذا

منكئيرفيلذلكوجنحواالئقة،ادةفبقبرلالقؤلأطلقواقدالمحذئين

8/5الوفا.ط.وفيام@ول@الأم، 3ولالمحيطادالبحرةرانظر.34 ودنلم0؟9
.384نطالنرا

بلوتحميئالجوريابندارطحةنيتاتجةوهيالراوي،كاملطجةلييستالواو

2لدر؟ا 18.

الفراند"انطر@نظملأ(.3كهالؤانمه.لنظم
0

376-377.



-

@لف@اثد@لعللفي@لجامعى

كانفقدغيرهم،لانالمحذئ@الأمورهذهمئلفيإليهوالمرجوعالأحيان،

مغرفةفيعليهمالمعؤلوهميناسبها،بماروايةكلعلىيحكمونالفحئثون

تخصصاتهممنلكونهاوحدهمإليهمالرجوعفيجبالئقة،زيادةأحكام
غيرهم.تخصصاتمنوليستالنقديقع

أحدأنحدلاالبقاعي:إقال
الثقالصزياققبلوفدإلاالفنأهلمن

ولكتهمبالفعل،الاعتباربهذامجمحونفهمالأماكن،منمكانفيولو
الاخر،فيهيقبلولامكانفييقبلهذافتجدالتفاصيل،فيختلفون

يحكمونلاأنهمعلمالتأملحقتصرفهمتأملومنغير@اخرفيويقبل

فتارةالقرائن،معأفرا@افيدالرونولكنهمكلي،بحكمالمسألةهذهفي

منروايةوتارةزا@منروايةوتارةلإرسال،اوتارةالوصل،يرجحون

المحتمد،هووهذاذلث،ونحونقص،
النقدجهابذةفحلوهو

علاوأ
مهم

"

الثقةزيادةإنإذالأحا@يث،علىالحكمفييختلفالفحذنيغونظر

بها،المحيطةللقرائنتبعأمردودفوماومنهامفبول،فرمامنهاعندهم

محتلفاالحكمتجعلاثتيهيوالقرائن
يدلماالقرائنفمنلآخر،حديثمن

رواةأحدقولمنأنهاأوالحديخث،فيمدرجةأحياناتكودالزيادةأنعلى

حجر:ابنالحافظقال@خر.حديثمنأوالإسناد
الزواةبعضنفردما"

يؤئرلافهذايذكرها،لنممضنأضبطأوعددأأكثرهومنثونفيهلزيادة

كانتإنأماالج@ع.يتعذربحيثمنافيةالزيانكانتإنإلاب@التعليل

ضحوإنإلاالثهتمفلا،المحسضقلكالحديثتكونبحيثفيهامافاةلاالزياثة
فمارواته،بغضكلاممنالمتنفيمدرجةالزياثةتلكأنالقويةبالدلاثل

منكان
هذا

مؤئر"ففوالقسم

لاآخر،لأمرصحبحةغيرالزيادةتكونوربصا
كماالمحذثعنةيفصح

4الويقهلالمكت(1) 8 6 / 1-4 87
شحقيقي.

5السلىي!@مح@(2) 0 70.



الثقةزيادةلال@ضك@:رل@لل

-

الزائفزيفعنالحوهرييفصحأنيستطيعلا

لقرائنالأسانيدأوالمتردبعضفيالواقعةالزياثةالئحذئؤنقبلوربما

خاضة-ومرجحاتمعينة
"ةالحلاثيقالكئيرة-وهي

لاكثيرةالنرجيحووجوه

بهيقومحديثكلقيالأحا@يت@جميعإلىبالنسبةلهاضالطولاتنحصر،

الطرقمنأكثراتذيالفطنالممارسبذلكينهض@إنماخاص.ترجيح

فيالمتقدمونيحكملنمولهذاوالروايات.
يشملكليبحكمالمقامهدا

بحسبنظرهميختلفبلالقاعدة،
ما

@بمفرث@حديسكلفيعدهميقوم

النقادإنإذالزيادات.كلفيواحذمرقفهمالنقادأنظنمنتوهموقذ

الأوئق،أوالثقةزيالةقبولعلىالمناسباتبحضفينصواقدكانواإفا

فهوالمطلق،القبرلهوفلثفيموقفهمأنالمتعجلالقارئإلىيخيلبحيث

أخرىوقبولهامرةالزياثةردفيالمتمثلالنقادعملإنإذصحيح،غيرتخيل

حكمألي@فلكبأنللتفميركابالاوثقأوالثقةالزاويحالعنالنظربغفق

بغدزيادةالحديطفيزاداتذيالثقةالراويحالفيقبلوالاثمامنهم،مطردأ

اووالوهمالخطأاحتمالعلىالدالةالملابساتجميعمنسلامتهمننأكدهم

عندنافيهالحجة"قائلا:النيسابوريالحاكمالمغنىهذاويؤكدالنسيان،

غير"لاوالمغرفةوالفهمالحفط

الجمفورعنالنقلفيالفحذئينأولفوأعلم-فينماالخطيب-لكن

الثقةزيادةبقبولالقول
ورجح

مننختارهواتذي"لقال:نلث
الأقوال.هذه

ومتقنأعدلاراويهاكانإفابهامعمولحالكلعلىمقبولةالواردةالزيادةأن

ضابطأ"

نلكفيصنفوقدفقال:إبهاستدلفيماالحنبليرجبابنناثهوقذ

ميعوالت@لالحرحفيالزازقيحاتملأبيجرىماالظر(1)
2لابه" 83 ث@1-2/

المقدمف

ديححرابىالحافطغةلقله(2)
7الالنخه 1 2 / ر.2

4 8 6
لتحثمي.

1الحديشه:عيممغرلحة@(3) حزم.اب@ط.(270)وعقبالحلميةا@.3

.42ة،الالكفايقه(4)



-

لد@للفعالعلل@لجامعدي@

الأسانيد!متصلفيالمزيد@اتمييزسماهحسنآمصنفاالحطيببكرأبوالحافظ

وتركها.الإسنادفيالزيالةذكربصحةفيهحكمماأحدهما:قسمين:وقسمه

فذكرتناقض،الخطيبإنلمقولها.وعدمالزيادةبردفيهحكمماوالثاني:

الحديثإرسالفيالرواةاختلاتفيمذاهبللناسالكفايته9كتابفي

عنتعرفلاكلهاووصله
أحد

كتبمنمأخوذةميإنماالحفا@متقدميمن

منالزيادةاناختارإنهثمالمتكلمين،
المتكلموننصرهكمامطلقأ،تقبلالئقة

عابوتدالمزيد"،تمييزكتابإفيتصرفهيخالفوهذاالفقها.،منوكثير

"كابفيتصرفه
لهملموافقتهفيهوطمعالفقهاء،محدئيبعضالمزيد"تمييز

فيوذكرالكفاية،،"كتابفي
عنسئلأنهالبخاري:عنحكايةالكفاتحه9

إسحاقأبيحديط
(1)

منالزيادةةقالوليبلاالنكعفي
مقبولةالثقة

(2)

اللهعدلنعنروفو
اللهعبدلنعنروويقال:عي@لن

لنعنروويقال:علبئ،س

ثععابدمكثرئقةالكوفي.السبيعيبسحتىأبرالهملاني،شجرةأبيبناللهكد
فلكيخروقيلاه@2يلاوقيلام@،2لامةترفيباحرة،وتغيرونى

5/4الكمالالتهديبالظر. 3 الاعتلالاواليزان)5814(،والالكاتش@ك@،لاها1

02@م .(6505)التقريب@ر@3،ثاه/البلاء!اعموالسير)3936(،7

لا"قال:ت@اللهرشؤلانأليماةصئردفأبيصالبيحبئبسحكليحييت(فر

يخيهع
كماوصله-والراجح@رماله،وصلهفيأختلفالحديتوهدا."بولع@لا

شحبةعنرواهلقدبه:عليهماواختلفالتوري،وسفيادشحبةب@رمالهتفزدةأولا

عدالسلام،عدلنالنحمانموصولأ:

2/1الحاكم 6 9
التورىوصمانهوطريقهص

/3والمارقطني)1113(،الزارعدزريع،ويريدسك@901،والبيهقي)ضررنين(،
2 1 1ولوالبهقيالرسالة،@(35اولهالحلمبة@9 عدمليمان،بنومالك0،9

2/2بغماد!تريخفياالحطيص 1 4
13/8و 5

2/6الغربويرط. 1 1/9،9وه9

محمدموعولأ.نحةصرواهوكدلكمو@صرانيل،طريقهس
الحرسي،مرصبن

فيالدارقطنيذكركماحصينبرومحمد
"

فهؤلاء)5921(،ك@602العللأ

بنومحمدسليسان؟بنوسالكفريع،برويزيدالسلام،عد)النحمادسخستهم.

أبىعنلرثفأبيعنبسحاتابيعنشحبتمعنرووهحصين(ب@ومحمدسى،ص
عالرمرمى،ص

مرملأ.نصةصصرواه



لثقةازيادةلال@ثترك@:رلعلل

فريع،بنيريد
جرير،لنووهب)0113(،الزارعد

دئرحيرالطحاويعد

4ويلأ(4175)الحليةطوفيك@9الائىامعاني غدو@حعمر-بنومحمد7(،1

4دالكماتحا.ننالخ@عد فكركماالمر@زي-والحبنالمهال،لنوصسد1،1

2لالعللافياللارتطي 0 7 (12لا7/

المهال،وححدشجحؤ،لنوسصدحرير،سووهزريع،بنليزيدخمتهم.

صلر@ة،ابيعنإسحاق،أليصضعقيعنرورهال@رصزلمجاوالحين
لا.@

موصولا.عهمرواهأبصا:عليهاخل@دقدالنوريميانأط

2/1الحاكمعدالسلام،عبدبنالنحمان 69-1 الرارعندمنصورولرس7،0

فيوالطحاوي0(،7لىالحلىودوابر)8013(،
1

3/9الانرامحانيشرح
ولحي

ط.

عدبسماجلبنومزسل)9013(،البرارعدعودبنوجحفرلما،ا83)الحلمية

الخط@عدالأمويعمرولنوخالدك@901،واليهقيممأ،48)من@فيالرويالي

6/2بغدادالتارلخفي 7 7/2الغرب.@وفي9 6 5-2 66.

بنومؤملعون،لنوجعفرمنصور،ولرسالسلام،عبدبن)النحمادخسستهم:

عنلرتأليصبسحا@،أليعنسفياد،عنرووهعمرو(وحمالدسبسحاعل،

صصأبي
عه@رواهموصرلا.لأشعري،ا

سلاص

الكبير،الالحللفيالترمنيعندمهديلنالرحسنعد
"

4 2 رالزار)061(،8

رليك@9الاثرامحانيدمرحفيالطحاويعندالقحيعامروابر)7012(،
ط

ثيالح@عدحفصبنوالحين1(،4)سالحلية
4الكمايقا@ بنوالمصل1،1

2لالعلل!فياللارقطيذكركماالجراحبنووكغث@ن، 0 8 .(12لا7/

النيىظزق@رتجماترى.كماليهعليهمااحقلفقدوسفيانضبةةالامامانفهدان

فالمقديزيد@الترمذيركحم@لجمتصخلاصولأصوشجةسمبانعن@حره

أبيعنسفيان،عنمفيان،أصحاببعصثكر@رشدا@:102@عفالرب
."يصخولاموسى.أيعنبر@ة،أبيعن@صحاق،

الحديتهنافياحتساعهساأنإلااثن-كالا@نوشحة-النوريسفيانثانيا:

كارانحدضتمداصماعهسالأنكراحد؟
التزمدفيفالفقدعزصأ،واحدحلىدي

حدفنا(قال:يخلان،لنمخئؤدحنناماعلى@لثيدكدرصا)@أ:(1102)
بر

ألااسصعتإسحاق:ألايسالانرريمفيانسممتقال:ضمق@أنجأناةقالداود،

@اللهرسرلقاليقول:لرثة
"

نعمفقالبولى؟إلانجكعلا
".

أكرموصرلأ،موصأبيص@،بر@ابيص@سحذ،أبيعنرروهالنين@نثالثا.

عممأ،
وهم:

4ر3لها/4أحسدعندإسحاقأبيبنيونىبن)سراتلا- والدارير=1،3



-

يللفعائد@لعللفي@لجامع

@@013و@6@13ر@5،البزوا1(،101)لرسنيوا2(،80)،ودا@والي2(،821)

لحيوالروياني
812-3/712والدارقطني4(،830)حتادوابن5(،0يهسده

ط

4

3ولأالحلصية 7/1والبيهقيالرسالة،ط.(51 فيوالخطيب7؟0
الكفا@ه."

/7والبيهقيل@113(،والزار)1011(،الرمديعند@سحكاليسيون@-2

1 4ةدالكثايقهديلح@وا0،9 (2085)ودأبوطحرجه.وكدلك(0،9
طريقص

الحدا@عيدةأبي
أبيعنلرثة،أبيصبصحاق،ليص(يونى@سرانيل،عن

أليصوإسرانيل،برثة،أبيصيون@،ل@رعقبه:داودالوقالثمموسى،
هنه.لاودأليروايةعنالكلامرمأتيبرثقا.اليعىإسحاق،

1لاوالترمذي)3812(،المارميعدالنخحيا@هعبدبرشريك-3 والبزار0(،1
8وال@يهقي4(،090)وثأ.78)حبانوالن3(،1وللاا(2113) ا."7/

برالرضاحعوالةألو-4
ماحهوابن)325(،الطيالسيعدالينكرياللهعند

@سرحفيوالطحاوي)905(،سمل@فياليوالرود)1011(،والرمذيا(،م@)ا

بعابي
9الانرا /3

رلحي
1ولاالمأ7يهالعلميةط /2والحاكمى،180)وى7

والحاعلهأ،.77)جانوابى)307(،الحلىرداسعدالجحميمحاويةبنزمير-5
2/1 7/1وال@يهقي7،1 08.

2/1والحاكم)3113(،البرارعندالربعسقيى-6 7/1والبيهقى7،0 0،8

@"9لالكفايقه@يوالحط@ب

.(3115)الرارعدالهلالي:الحمنالحميدسعد-7

عقبالترمديتالشحدث@محال@فيإسحاقأبيمىهؤلاءسماعكانرابحا:
أليعنبر@فأليعن@سحاق،أبيعنروواالديرمؤلاءدحروابةة(1102)
أبيمنسساعهملأنأصخ!عنديبوئى"الانكعلا@:@النبيع@مومى،
4الكبير"دالحللةوانظرمحتلمته.أرقاتديإسحك 3 0

0(160).

فيبسحاقأبيعلىعرضأللحديتو@ئحبةالوريسف@ادتحعلطريقةكمتخاما
سصاعأتحمليهالباقينأنجن

ضكولايمحاق،ابيلمظمن
ترجيحدي

ئحصلما
عندعرضاتحملماعلىسماعا

"انطرةالمحدضينحمهور

3الباقيأقح 5 9 / 1

تححقيقي
ستصلا:رووهاللينسبنسا@ما.

ولمجذ@لحديتتقهمو(الناسنتومو(إسحاتأبيسيوصبرإسرانيل
ليالمم@هىبليهماكانلادوتمدة-سميانأمانيمطعليهيختل@

والإتقادء=الحفظ



لنقةازيادةللثترك@:لالحلل
-

قالليه.عليهمااحتل@قدأنهإليهاأففعرلحتها،قدللحديتتحملهمافطىصقة

سررةيحثطكماإسحاقأليحديتيحفظرانيلدب@مهديبنالرحسنعبد

والحاكمالرسالة،ط(3517)والعلميةطك@022الدارتطنيعهرواهالحمدإ،

2/1 جزرة:صالحوقال7
المارقطنيسنىحاضته،بسحاقابيفيأتقنيسرايل1

3/2 إسحاقأبيعنالوريحديثمىفاتيدمامهدى.لنالرحلىعدوقال2

الرمديحامعأتم!لهياتيكانلأتهإسراتيلعلىبهاتكلتلاإلافاتني،الدي

3/2اللارقطيصرانظر.لها،ا(ا"2)عقب 2 @)،153(والعلميةط0

محمدوقالالرمالة
لن

شبةبنمهلى:النيعني:الرحمن-لعبدقيلمخلد.

سعادمنيليئأحب@سحاقأبيعنرانيل.ي@@قالبرثفأبيعلىيوقثانهوسفيان

3/2الدارقط@يسننوشطقه، 2 3رللاالعلمية@0 الترمذيوقالالرسالة.@(51

"ة(1102)عف@

نتهرإسرائل
بمحاقإ.أبيلي

ميأحرىعتةالاشادمذافيمابحا
انظر.مدل@.فهوالسبيعيإسحاقأبيععة

1ةاتحصيلاسامع 4المدلين!والمفات0،8 1حليحا:ال@والاسماء2 03.

2/1الحاكمقالالعتة،تلكفزالتحماعةعليهتابعهولكن أبيعىوصلهالوقد:71

بسحاقإ.أبيعيرجماعةبرلة

4/4أحمدأخرحه.لرثة،أبيعنيرص،انجهتابعه:وممن 1 4و3 1 أدسسقوقد8

ص@محاق،أليعنوإسرانيل،يونىعنالحدا@عيدةأبيعنأخرجهثاودأبا

بركأأبيصيولىالمو(2085)عفثاودأبوقال@رسى،أبيعن@،بر@أبي

يعيبردماأليصبسحاق،أبيعن@إسرانل
بسحافأليللسقاطير@لهيوصأن

حطأواحدبسنادعلىلهعاعميلةأبيلجضغيدكر@لاسرانيل

ثاود.أبرذكرهمانحوعلى(1102)عفالرمذيعتقهاعبيدةأبي@رواية

قد@يكردبردفأبيوع@إسحاقأبيأبيهعنوالروايةبالساعسرو@يون@@تول.

الكبير"العلل"يطر.مكما.ومرةمكدامرةيرويهفكادكليهما،منهماسمعه

4للترمنى: 29-4 3 2/1الحاكمتالى.85)خاناسوصحيع)061(،0 71-

1 بي@أعلملست@:72
عدالةعلىحلافأالعلمهذاأنمة

وأنبسحاق،أبيسيولى

ساعه
صحيحا.ألبهحبرلةأبيس

حاء@ههنم
الحاكمفالالصحابةمنعدةحديتس

1 7 2 ب@عليعنالابدوفي:2/

اللهوعدطالبألي
3عمر..!بناللهوعبدجبلبىومحاذعاسس

قدلال:ا

جحن@،.ت@زتسلحةوأمعاثمة@النبيأزواجعىيخهالرواياتصحت

أيضاالحا@@روىسق،يماالح@عنهرواهكماالجاريصخحهوالحليث

2/1المشدرك،@ا@طر"الدهلييحىلنومحمدالمدينيلنعليعىتصحيحه 7



-

يللف@اند@لعلل@لجامعفي

و)سرائيل
(1)

هذافيالزباثةمرادهئماف@صحت-إنالحكاية-وهذهنقة.

9كتابتأملفمنالادالحديث@

"المخاريتاريخ
(2)

يكنلمأتهقطعالهتبين

ئقةكلزيادةأنيرى
بعضفييذكرالدارقطنيئوهكذامقمولة،الإسنادفي

منالزيادةأنالمواضع:
كثيرةزياداتالمواضعأكثرفييرذثئممقبولة،النقة

الئقات،من
النفةزيادةمرادهمأنعلىفدلالإسادعلىالإرسالويرجح

الخاصقعالمواضعتلكمئلفي
اد@فيمبرزأافقةكانإفاوهي

(4)

وهذا

إنإذالثقة.زياثةعلىالحكمفيالمحذئي@جهابذةلصنيعجدتحقيئالكلام

أرسله،منروايةسوأرجحاصخالحديتوصلمنروايةأنتينسقمما@تت

3زصزعموأما
تقة،زيا@ةلأتهصخحهالحلىيالجهبذالحلمالإمامأن

مهو-
اعتبلىأساسعلىالقائمالحديثأئمةمنوغيرهالاماممدالسهجمجانثبعيد

طلقأبقبرلهاوالقول@ردما.الزياثةقولفيوالقراتنالمرجحات
ضحيفرأىمو

دعتحفيحجراب@الحافطقالولهذاوسهرفالخطيببهقالالصتأخريى،عدظص
9/2الريا 3 0

وصلهمخحواالنينأنعرفذكرتهماتاملدرمن:(5130)عقب

مييشنوالم
لرجيحالسقتضيةالصذكورةللقرات@بلفق@تقةالةفكولهيلىفلك

1/4الويخفهدالنكتفيالفاعيوفالنجرما،علىوصلهالذي@مرانجلروابة 26-

4 2 7
بوليالافكعلاحديثابرعلالبخويحكمولذلكصتحقيقي..

لأنهلا"

ص@روياهعليهسا،اختلفوشحةسف@انلأنولاتقفزياثة
متصلأ،ومرةمرملأ،ة

الحفطفيجبلينكاناللنلأنهحابلضميففبلياملأسهاصروياتيوالطريق

سة،وصلههفالذين
أليجدهعنالبيعي،يسحاقأليبنيون@سإسراتلشهم:

أكنرالواصلوركادللانقيأوجلي@،وسفيادسشحبةكلأصجحلنافلناإسحاق،
دالكرة.صارفالترجغ@ذنحال...!كلعلى

تقةالكوفي:يوسفأبوالهمدالي،السبيحي@سحاقأبيبنيوصلنفو@هراتيل

امأ.62)ويل.اهأ،61)ونل:اهأ،60)شةتوفيحجة،بلايخهيملم

1/0الكمال!أكديطانظر. .(04لاوالالتقريبه)6+(،شهالكا@وإ)593(،72

9الكببرألأالاريخالمنالسبلعلىاسطر / 2و(91الها"2 3 / /2و(9761)21
1 6 1و(2121)0 6 1 / 1و(2124)2 9 6 / 2(2229).

"المنالسيلعلىاسظر

9للنارئظبنهالسنن 7 / 1
1و 71

2و اوما71
و

5 ط.21

3او@العلمية (4)(536)(594)(914)و(4و@81@ر@323@و@223@2

الرمالة.ط.(556)ر

ووو

4اقزمذياعلللنرح 2 7 / 1-4 2 637وعترط.9 /2-63 ط.8
مام.



النقةزيادةلال@ضل@:فىل@لل
-

عنيعفيينظرائذي
فيوالمختصينالابقينالأئمة

لايراهمالثأنهذا

مرجعبلمطلقأ،يردونهاولامطلقأ،يقبلونها
فلث

القرائنإلىعندهم

ابنالحافظقالأحيانأ؟فيهاوينوقفأخرى.وتردتارةفتقبلوالترجيح:

حجر:
مهدي،بنالرححنكعبدالمتقدمين-الحدنثأئمةعنوالمنقول"

المدين@،بنوعليئمعبن،لنويحيىحنبل،بنوأحمدالقطان،ويحيى

وغيرهم-والذارقظنيئوالتسائيئ،حاتم،وأبيالرازي،زرعةوأبيوالئخارقي،

عنيعرتولاوغيرها،بالزيادةيتحلقفيماالترجيحاعتبار
إطلاقمنفمأحد

@الزيادةقبول

القبولبينفوائذيالمتوسطالمختارالرأيوهوالضوابفووهذا

وحسببها،المحيطةالقرائنحسبالزياثةحكمفيكونوالرد،
للناقديبدوما

الجزمأمانلك.فيالنظربعدالرواةوأحوالوأسانيدهالحديثبعللالعارف

فمن"كبيرة:مجازفةفيهفذلكالنقادعملإلىنظرغيرمنالوجرهمنبوجه

مطلقأ،الثقةزيادةيقبلمنالناس
التفصيلوالصحيحيقبلها،لامنومنهم

ئقةرواهااتذيالزاويكانإفافتقلموضع،ثونموضعفيتقبلأتهاوهو

موضعفيوتقبلالئقة...،فيدونهأومثلةيذكرهالنموائذيثبتا،حافظا

ريادةكلبلغلط،فقدعامأحكصافلكفيحكمومنتخصها،لقرائنآخر

القحلاح:ابنبهامثلالثقةزيادةمننماذجوهذهيخصها@حكملها

الضلاح:ابنقالالأول:-
عننافع،عنمالكرواهمامثاله9

33الرايقاسص@(2).05-94ةالنظر،هةشضيا( 6 /1.

طربقهومنالزمري،مصم@أبيلرواية(755)واللبنيبرراية)كس(دالسوطا"في(3)

فيفعيلثاا
11)والدارمي2/6،3وأحمدبتحقيقي،(663)مسنده بروا6(،6

2/1يوالخكل9(،1)كالالأمرا@افيزنجوده 6 1لا1 سا(لملأك@رمسلم0(،5

ه/والائي7(،6للأوالرسذيلما(،2للاماجهوابر1(،935)داودوأبو1(،2)

ما
2كلاو@الحلسية@(2282)لهدالكبرمح@ومي خزيمةوابنالرمالة،.@@2

2لا 2/4الانلى"محاليدنرحفيوالطحاويبتحفبني،(39 العلميةوير@4

(3423)و(3422)لهالنكلاسنرحوفي(3047)وكأ.46)
ودي

الأحبلىادقحة

.(6351)والبغري3(،103)جانواب@1(،145)و(0451)



=

لد@للف@العلل@لجامعدي@

عمر:ابن

ذكرعند،

الثقاتبين

هماوغير

أوحزكلعلىرمضانمنالفطرزكاةفرضمجطاللهرسؤلأن

منتفردمالكأأنالترمذيعشىأبوفذكرالمسلمين.منأنئىأؤ

اللهعببد@روىالمسلميأ)منقوله:بزبالة
وأيوب،غمر،بن

الزيادقههذهئونغمرابنعننافع،عنالحديت،هذا

(676)عقبالكيرالالجامعا@ظر:

1الحديشه.علمأنلالصعرمة 78
للترمديالصعير"دالعللكابرانطر.لتحقيقي،

2الكيرالالحامعمعالمطوع 5 3 /6.

مقتدآالصححالنقالمكماقلث
لي

عليهاعترضب@نطر،وفيهالرملي،هدا

فيمفالالنرريالإمام
1/2الحقانق!طحببرشاد@ 32 3 لا"1

الننيلبصح
ليوافقهبلشمرثأ،لي@لأئةسالك،بحديث

لافع،بنكمرةنافعصالزيادةهذ
فيالأول:كتمادبنوالضحاك

"

ةوالتانيالئحلىقيإ،صخح
ثي

@

شنلمإإ.صحيح
7واليشر!التقري@ليإقالوبسحوه 2 0

1و. 1 8
جماعةابنتعقبهوكدابتحقيقي،

في
ثيكنرواس5،8ادوي!النهل"

1الحلغشأ:علومأختصار@ 4 7
بتحقيقي،

2@المقعاليالملقىواس 0 6 ليوالعراقي1،/
1والإيصاح،:القييد1 1 2

و@ي

/2الأفكر"صحميوالصنحانيدتحقيقي،1/،62لهرالتلكرظ،التصرةلمرح
ثيتكلمسأقدمولعل2،2

الصألةهده
الرياثفبهدهمالكالاماماصفرادعدموبين

"المنكلالانرحديالطحاويحععرأبوالإمام
فانل:دمقالقال.)3243(،عفب

أحدالضنلم@أ،)منيحني.الحر@،مداعلىمالكأأقابع
نايععن@راهممن

3

لةجوانجافكان
لي

اللهعيدفلكعلىتابعهقدأئةوعوله.وجلعزاللهلتويق@لك
بن

لاحقا.وسنررثماتابحاكم،ساقثميزيد،.لنويرصلافع،بنوعمرعحر،

ديالعراقيالحافطلينوقد
1ةالقييدإ@ 11-1 1 منةيفهملاالترمنيكلامأن2

هذاالترمديدوكلامدقال.كلام@ليالصلاحاستصر@موصللمالك،تمرد

فقال:مطلقأ،بهامالكتجمرديصرحو@لالحامعا،@خرليالتي@العلل،فيثكره

الزيادةكفت@نايصح@مماالحديث،لىتكرنلرياثةيستحربإنصاحديتصزت
مالكروىمامنلحمطهعلىيعتمدممن

@زادقال:الحدين@3فنكرأن@بن
الهوعدأيوب@روىالمئلميأ،)منالحديثهدافيمالك

واحدوعيرعمربن

الم@لميه.)منيه.يدكروار@عمر،ابنعننفع،عنالحليث،هداالأئمةمن
مالكروايةئلصمععنلحضهمروىوقد

كلامانتهىحفظهعلىيمتمدلامسن
مطلقاالتفرديدكرفلمالترمذي

كمالكالحافظستفردقيده@نسامالكعن
صزح3 كلامس@خرالمصنففاسقطحمطه،علىيحتمدلمممىلالععنغيرهرواهلانه

الثقاتمنجماعةعليهاتابحهللالزياثفعنهمالكديصللمتقليركلرعلى



لثقةازيادةلل@ضك@ء:لال@لل

لهوجدناوقد
هي.تابعاتتع

اللهعيدا-
الزيادةهلهيذكرودلاأصحالهوعاتةليسعليهاخل@وقدعمرةب@

حدلصفي
وشهم:

2/1والبخلىي5ء،/2أحمدعدالقطادسبدبنيحيى 6 ثاودوأبي5(،121)2

4/1والبيهقيتحقفي،(2403)خزيمةوابر)3161(، يرالرعبدراس6،0
3ال@ما@ 6 9 /5-037.

2/0أحمدعدالطنافي.عيدمحمدس @يزنحويهوالن2،1
)2291(،الأموالا@

9واليهقي / .5/037الاقمجدهفيالرعدوابن1،و.4516

4النسائيعديون@بنعى 9 / العليةط(22)ثهلهرير@الكبرىإ،5

2وللا 55/3دالتمهيدديالرعدوالنالرسالة،ط.(27 7

.(13))ممما(*/3عدملمسيربنجدالله

2/4الآنارامعالي@ثرحفيالطحاريعنديزيد:لى الحلميةط.وفي4

.(1613)لحاودأليعدالعطاريزيدبرأباد

ليالبرعدابنطريفهومن)3161(،@اودأليعدالممصلبن
ه/التمهيد!@

حماد
بى

1لاثيةأليابنعدأساسة 0 (13))ثثا(لماك@ومسلم4(،4

تحيقي.(2403)خريمةابىعدالأعلىعبدسالأعلىعد

@تحقيقي(2403)حزيمةالنعدميماد.المعتمرس

الداعدالتوري.مميان
رمي

لطحاواشحقيقي،(2409)خريعةبنوا)2661(،
وي

2/4المعاني!فرحفي /7ير@الحليقانعيمرأدي)3403(،العلمبة@وفي4

1 4/1لهقيوا3،6 6

اللهعدعنالحمحي،الرحمنبمدب@ميد@رواه
اب@صلاح،صعصر،لن

المث@كلالذرحثيوالطحاوي2/6،6أححدأحرجه.الزيا@فوفكربصعمر!

الهأ/2واللارقطني)3451(،و(1542)الأجارالتحفةوفي(3425)و(3424)

بل@الحلميةطنيالمهيمد"تحرفوقدالرسالة،ط.(2093)والحلمية@

صوالمنتأق@كلبد
3والحا)30801(،اكلأ/9"المهرةإتحا@و@الرسالةط.

6والبجقي1/01،4 6 / فيالرعدواس4،1
.5/371التمهيد!1

اثصعيدعنالجمحي،معيد@رواه.(1621)عفداودأبووقال
قاللايع،ص

"لبه.ال@لمنيه.يىاللهعدعنوالثهورل@يه،ال@)منيخت

اللهعبيدلرأماالرةعبدالنوقال
حد-عه(المسلميأ)منميه.بقلفلمعمرس

لنسحيدعيرعلمت-@يسا
الجمحيا.الرحسعد



-

لد@الفعا@لعلللحامعفيا

حالهليتسحيدلتول.
معسيمالاالتمردمذامنللهيحتملممى

الحخالفة،شدة

اللهعيدعنروىأحمدةالإمامتالفقد
منهماحديتعمر،بر

صالحالمسانلانطر."الحدينانمذانالحعحيعلىألكروقالالفطر.@قةفي
4حمد"الأمام(لأليه 5 8 أنهاوأرجوحسانعرالبأحاباللهعدي.النوقال.2/

هاليبحداقيءليعدييهئم@)نمامشقيمض

لامرسلأ،ويوصلمرقرفأيرلع

5@الكامل،تا.عى 6 / 4@

1/3دالموطا"علىتحيقهلىلارالدكور@ال 8،2
.2/45الرمدياوعلى@حاصع

لي
مذهرواتهفيالثوريسفيانسحيداتايعفقدنطر:هنا

اشه.عيدع@

اللهعدصحابمن(تسحةبادنجروألتأأسنوممأقالكذا
بلاعنهرووهعمربن

الزياثة،هنهيخرمنأيضأرواهالوريسمبانأنحينفيالبنة،الزياثةلهدهثكر

لاليكتحتمله،لامارواقيحخلفقدالريادةبهدهاللهعيدصرواهأنهاتحىومن
الان.

عنقبيصةطريقشالبقيةورواهالتوري،عنالوياليصالحديثمداالدارميروى

النوري.عنالزيادةمذهليهينكرالموقيصةالمريابيكلاساالنررب

أخرجهاالجمحي،لعيدفيهاسميانمتالحةالدكوريدعياليالروايةولكى
2/1الدارقطيطربقهومن)3675(،الرزاقعد 3 ط.(0702)والحلمبةط.9

لمقرولييهليىأليوابناثهجيدعنافرري،عرالرسالة

2/1الدارقطي@روى 3 زنجييصالنطريقسنالرسالة@(2"69)والعلمية@9

هذهرفي@م@ل@لى،أبيبالنمقرودغيراثصعبيدعنمفجان،عنالرراق،عدع@

لالصواب،لهيستمأنأولىالحددلأنوقبيصة،الفرلاليروايةوالراححالزياثة
لحدهكانزنجويهالنس@معأنالراححومنبالاحتلاط،ضغفالرزاقعدولأد

وس
محفوطفيخراللهعيدعنالوريسفيانحليتفيالزياثةمذأديظهرمذا

اللهعيداصحا@كسالرالحليتروىأنهوالصحيح
زيادفيخرعمرصس

عندفرقد.لنكثير-2

2/1الدارتطي 3 الرسالة،ط.(2ول@70الحلميةط.9

1/01،4والحاكم
1واليهقي 6 2 5/3التحهيهثياالبرعبدوابن4،/ 71.

اقهعبد-3
57)الرزاقعبدعندعمرس 2/41،1وأحمدم@،6

/2والدارتطني
1 3 سيهوتعلكن.(356)الجا@ردابنوكداالرسالة.ط.(0752)والعلميةط.9

@تحريص
@يالصرابعلىوجا.مصعرآ.اشهعيد

لمكدوثهاغرت"
)3675(،الرزاقعداخرح@ةليلىأليابن-4

2/1الدارقطنيطريقهوص ط.38

ا@هوعدليلىأبيابنع@انوري،ع@الرصالةط.(2070)والحلم@ة
ضروين.عمربن

2/4الانار"محانيلانحرحيرالطحاويوأخرحه: 4
3لاالملميةط.رفي 04)-



التقةزياثةللثتركلق@لالملل

-

ورغيم
لاالم@لميأ)منلفظة:أن

تدرج
فقدالئقة،زياثةموضوعتخت

بها.مئلالقس@حابنلأنها

الضلاح:ابنقال@لثفي:-@لمثال
"

ومن
طجعلتحدبث.فلث:أشلة

طههراالنانربنهاوجعلتمسجدالأرض
(1)

أبوبهاتفردالزياثةفهذه

ابنقالالزيا@ة،ديهولي@ليلى،أبيابرصالماحوري،عيسىبنيحيىطريقمى

التم@عيدلفطعلىليلىأبيابنلفظحملرواتهبحصيكودأديحتسلحجر@

ابريلتح
.(1504)عق@ك@664"

-،
المعاليدشرحفيالطحاويعديريتسيوص

"2/4 العلميةطوفي4

وفي(3427)له"،المثكلدثرحوفي(30لما
واس)4451(،الأخيار!تحمة"

فيالبرعد
3التمهيمه" 7 1 /5.

1والدارقطني"33(،4)حانالنعدإم@ايملبنالمعلى-6 3 9 / العلميةط2

لة.لرماا0ط(2073)و

2/1البخلريعدنالع.ب@عمر-7 6 والشاتي)2161(،@اودرألي1(،)1،30
)3451(،الأيخار!التثةوفي(3426)الاتار"ضكلدت@حفيوالطحاويووه/

يلدارقط@واك@(،.3)رحبابنوا
2/1 3 لة،لرمااط.(0722)رلعلميةاط.8

4/1ليهقيوا .(1594)لعويوا6،2

سالصحاك-8
6مسلمعدعث@اد 9 .(3302)حادوالن)61(،ل@ا(3/

1الدارقطيقال 3 9 / صالحمحي،الرحمىعبدلنمجدرواهدوكذلثة2

أن@،لنمالكرواهوكدلثالمسلميا)منليه.وقالعمر،بناللهعد

عمربناللهوعد@مماعيل،بنوالمحلىنالع،بنوعمرعثاد؟بنوالضحاك

لايععنأيوبصشوف@النعنورو@يريد،بنريوصفرقد،بنوكيرالحمري،

فيمرتجةيلغتالعهمقيكنلم@نالزياثفلحهينفردلممالكاالإممأنتيى

قاللهرقدر@ال@قالحالكلليتصحلااقفرددعوىأنإلاوالاتقاد،الحفط

أحمدالامام
خىيدي:المسلمفا)منمالكحديثأتهي@كنتعنه.روايةمي

نحمقال.أ@الملم@يمنمو@نكامحفرظلهقيلالعمرين،حديطمنوجده

1/04الترمذياعلللثرح 2/6وعتر@2 3 أعلم.وائهممام.@2

3وأخمد2(،1813)و(6731)شيةأليوابن4(،الهالطياليئةأخرحه 83 /،5

ط)ه@98(والعلمبةط.(8022)الكرىفيوالتساقي@،4@@522@2/63وئلم

1/2عمالةوأبوصتحقيقي،(2لكلاخزيمةوابنالرسالة، 5 يررالطحاوي)478(؟3

)3136(،=و(3580)الأحيو،لتحفةولىلمأ490)و(\"2لاالانلى"شكللضرح



-

يللف@ائد@لعللفي@لجامع

سعدةمالك
لناالرجعلتلفظها:الرواياتوسائرالأشجعيطارقبن

وطهورا@امسجداالأرض
(2)

ماإنحبثمنالأولالفسميثبهأشبههومافهذا

(2)

.)و(1697)حانوابن
دالئريعقهفيلآحريوا4(،6"

0

4 9 9
الوطنط.وفي

1والذارفظنبئ1(،450) 7 4 /1-1 7 1وه5 ط(67")و(669)والعلمبةط.7

1الاعتقاثهالأصوليرواللالكائيالرسالة، 4 1/2والبجهقيئ)5441(،و(43 1 3

2و 2 3
2و 3

سحدفو
ثقتماالكوفي.الأسحعيمالكأبوطارق،بر

سنةحدوديرتوير

(5140)

يخطر@
1ولالكماال@والتهذيب2،مماالالماش@4/ 2 يب@التقرو@)5912(،1

علةحليثمنمرويففو
منفنمالضحالةمن

"

عذالفعدبنجابرا-

ا
47)شيةأبيبن 1ولا(82 لئخاوا)9831(،لحارميوا3/40،3وأحصد2(،73

ري

63وشنلم)834(،11وا/9(533)1/19 / /2و1/902والتسييئ)3(،(125)2
5 6

فيئعيموأبيالرسالة،@(817)والعلميةطا@5)لةالالكر@ه،وفي
2/4والميهقيئا@،51)،خرح!الالم@ 33

5/4لة@الالدلانل!وفي 4@لا-72
من

جابر.عنالمقير،يزيدعنالحكم،أبيسيارطريق

اللهعد-2
غد:عتاس،لن

وا1/052حمدو(2(،3)،71و(7825)شيةأبيابن
للا(،3)حيدلنونجد0،3

2/4لبيهقيئوا1(،8501)و(47011)لكبير@ادي!نيلطبراوا 33
لة"،لدلانل@اوفي

5/4 73-4 74.

4/1وأحمد@@@2)@لااو(7826)سيبةأليابنعد.الأسعري،مومىأبو-3 64

ع@الحماري،فوأئو-4

7لهشجسةآبيابن 4و5/541وآحمد2(،1823)و(82 2(،467)والدارمي7،1

ميوالبيهقيئمكأ،لهثازدوأبي
73الوقألانلال@ / 5@

عد.فرنرة،أبر

)765(،ماجهوابن1(،535)والزمذي)مأ،(523)مملأ/2وئمنملم2/11،4أحمد

فىو(4)ساو(4وو7)وا("25)و(0231)الآنار"منمكل@نرحليوالطحاوي
دالمستخرج،فيئحيمبيو()5866(،و(2163)و(355)و(435)الأخيار،النحثة

2/4والبيهقيئ1(،531) 9/5و33

5/4لةالدلاتلا،وفيإ .(7136)رالبغوقي7،2

عتدغمر،ابن-6

كماالزار
في

)22531(،دالكبير!فيوالطبراني)113(،الأشار"كف"
ويخرسم.=



الثقةزيادةلال@ضك@:إلحلل

فيمغايرةنلكوفيمخصوص،بالزيادةالمنفردرواةوماعام،الجماعةرواه
منالثانيالقنممأيضاولثهالحكم،بهايختلفالمخالفةمنونوعالصفة

بينهما"منافاةلاإنهحيث

منوهذا
الحديثفيليىإذعميق؟نظر@تقالضلاحابنالحافظ

إنإذالحخرج،واتحادنفسهالمدارعنالرواةبقيةيذكرهالنمراوفكرهازياثة

ربعيوتفردربعي،عنالحديتبجملةتفردقدمالكأبا

(2)

إلابحذيف@عن

فيأن
@خرين،صحابةعنأخرأحاديثفينكرماعلىزياثةالحديثهذا

لي@التمثيل@اهذاقال:فقدالضلاحابنصنيععلىتعقيبحجرابنوللحافظ

@بهحراشبنربعيعنالحديثبجملةتفردقذمالكأبالأنأيضأ؟@مستقيم

جملتهبروايةتفردكما
زائدة)تربتها(لفطةانأرادنف@ز@ه.حذيفةعنربعي

في
فيأتهاعليه:يردتهف@الجملة،فيالأحادياباقيعلىالحديثهذا

رضيعليحديت
بها،تفردمالدأباأنأراد:د)نأيضأ..عنهتعالىالله

فليسكلامه،ظاهرهوكمايذكروهالم@هربعيعنرفقتهوأن

@صحيح!

@لروية:كئرةبسبب@لمقبولةللزيادةتخرثال@

@عبيد@عنالأعلىعبدرد@
()

أننافع:عنعمر،بن

(5)

1ا-مهالسيوطيا:الثرحوانظر: 2-2للأالحليشهعللأنرو@8،9 65.

1الحديش@281-علمأنلاالمعر@ة 83
نحممي.

عريرويمخصرم،عابدثقةالكوير.البي،3مرأبوحراش،سرسحيفو

توثيالضحالة،
2/2الغالقهأمد"الظرةاهأ..)سنة و5،2

1
أسماءتحريد

1لالتؤي@اوالا)4281(،اثلاطا\/لضحاا 87).

17ححر@2/ابن@كت@ 0

و.
4 7 @تحققي6

لنالأعلىعدفو
امأ.89)مةماتنقة،الاي:البصريالأعلىعد

4/33الكمالهدتهنيبانطر: 0لهالكا@ن@او")5763(،6 ودالتقريسا3(،7

سةمدثتثقةالحطاب.بنغ@ربنعا@لنحمصبنكربناللهعد

(5147).



-

@لفالائد@لعلل@لجامعفي

رفعركع@ذايميه،كنر@رفع@لصلاةفيدخل@ذاكانعمربندتهعبد@

قال:@ذايليه،
سمع

رفع@لركعتينمنقام@ذايديم@رفعحملهلمن@لته

رفعبليه.
)؟(

ع@رو.إلى@لئبقعمرابنفلك

ورواهعياشطريقمنحزموابنالبخارقيلإمامارواههكذا

والببهقيأبو@اود
(6)

البيهقيصرواهعليئبننصرطريقمن

والبغوي
(9)

منضوربنلربنإسماعيلطريقمن

عنرووهلثر(بن@)سماعيلعليئ،بنونصر)عياش،ثلائتهم:

منالأعلىعند
الوجه.مذا

رفعهفيخولفمرتين:الحديثهذافيالأعلىعبدخولفوقد

يديم@رفع@لركعتينمنقمل@ذازياثة:بذكروخولف

(5)

(7)

5/5الكمالاتهدبانطرة التقريب@و)6753(،@الكاس@و)7524(،4

1انظر:الئحئغي@،عندالرنععيئبحدى5
1الحليشا:علمانلامحرنة 2 5

@تحقيقي.

.(103)لهالدينإ،لرفعوفي(73لهام@ا/صجحهفي

في
5المحلى" 9 / 4

2للاسةماتثقةالصريالولدأبوالرقام،الوليدسجاشئو م@.2

ةو@التقريب@م@،ا92)الكماال@5/635تهذيبو"0،5الالمش@8/9الطر

ثي
(6).(741)شه

لي
7الكبرىسته 0 /2.

م@،25")سنةتوفيفامتنع،للقضاءطلبئت،تقةالجهضمي.عليئبرنصرفو

.(5251)وقيل.

@7انجطر

8لا@ودالكاش@)1007(،*5ولال@الكماتهذب القريب@ومه،1

1الكبرىسةفي 3 6 .(560)الثقه@سرحفيلا(.2/

فيهتكلمصدرقكر.أبايكسبصريالسلي@ي:منصوربنبثرلنبسماعيلفو

مأ255)شةماتللقدر،

1ةالظر
1/2الكصاالهطديب 2 ممأ.26)والالتقرلب@)953(،الكاششهو"ى،20)2

فقدالزيادفرصحةالرلعنبولرالمحتر
الله-عندابرالئحذنخنصححهما@مام



الثقةزيادةللثترلت@ول@لل

-

اللهعبدخالفهفقد
بنوالمعتمرالثقفيالوقابوعبدبدري@بن

سليمان
(3)

الله،عبيدعنفرووه
موفوفأ.عمرابنعننافع،عن

ما@كلإمامالفه@طالزيادفذسلعدمالأعلىعبدخولفوقذ
(4)

فرواه

الزيادة.ذكربدونموقوفا،غمرابنعننافع،عن

طريقغيرمنالحديثرويإدللرواة،مخالفتهفيالأعلىعبدواستغرق

بنوالليثجريحابنفرواهموقوفأالزياثةبذكراللهعبيد
سعد

سلمةبنحمادأيضأوخالفه

ديالذارنظنيئحكىونذصحيحه،لحيأودعهمايذالئحارقي،=
الاخلا@العلل!@

ير

حجر@ياسالحافطكةلقلهالأعلىاعدقؤللالصوابالأشه"وقال.@رلعهوقفه

.(73لاعقب2هلا/2البري!لنتح

اللهعبدفو(1)
لنيريدس@ثوي@س

عالد@قيماثقةالأرسالرحمنعد
ترمي

سة

(5192)

8ال@4/الكماي@دتهدنظر: و@،2627@@الكا@و@،@471@6
التقرب1

النحالأسماعيليعننقلأالرعهالتحيرحجرابنالحالطيليهأنار
.@739@عف2مه/2ربلاا

ئو(2)
9

ب@الوماب
سيى،ئترمرتهقنلتجرنقةالتعي:المجدعد

سةمت

القربسهوأ)9157(،الكاضساو"لأ،ا92)للا5الكمالاشهنيصانظرة

فيحزموابن3(،1لا"اليدينالردعيرالخارياحرجها:@روايتهلهأ،261)

لالحلى"4/16.

لمأهأ.7)@سةصاتنقةالطميليلقبالتيميصليادبنالممت@رئو(3)

1ولالكماال@الظر@تهدب 6 يس@التضوم@،546)@والالكا@ث@6(،6)@لا9

لاك@(.عقب2هه/2الارعالقحفيحجرابىفكرماورواية)5876(،

الهما
سمبد،لنمويدروابة(80)والنيالي،الحسنلنئحثدررابةا(".)دال@وطا"لي

اليني.يخىرواية(201)وقي،الزضمصعبأبيورايئ(210)و

.(2520)الرزاقجدكد)م@

.(105)و(35)اليدين،درفعجرءفيالئحلىفيعدللا(

2/1أحعدأخرجه.(7) 0
يروالطحاري)601(،"ايدينمعجرءنيوالبخاري0،

ومي(5832)المكل!@نرح
ححر-وابن2/7،0رالبيهفبئ2(،56)لأجارااتحفة"



-

لد@للف@العلل@لجامعدي@

عنطهمانابنصرواهالسختياني،أيوبعنفروياهطهمانبنو)براهيم

غقبةبنموسى

عنلح(،وصاوموسى،)ايوب،ثلاثتهم:كيسانبنصالحورواه

الزياثة.ذكرغيرمنمرفوعأ،عمرابنعننافع،

فقدبالحديت،ينفردلمالأعلىعبدأنإلا
تامةمتابعاتعليهتوبع

@ثاربنمحاربوالزياثةالرفععلىتابعهونازلة،
(4)

اللهعبدعنفرواه
بن

@ت@يق@ي
2/3"التعليئ 0 عقباهها/البخريوعتقهالرياثةدكرعيرمنمرثوعا5

وتكلميغر@ئقةمكة.ثتملشابورسكىسجدألوالخرامالي،طهمانب@إلراميمفو
رحعللأرجاعوبقالثيه

اهأ.*)لسةماتعة،

التىانطرة
1الكمالب 1 5 / .(18لاالتقريمهر@للاا(،الكاش@هوإ)281(،1

2/7ال@هقيئوأخرحه:3(،7لاعفام@ا/صحيحهفيالئحلىقيعنقهوححينه

3"اقعليق@تغليقححر@يوالن7،1 0 6 /2.

3اقعليق!شغليقيرححروابن2/77،1النهقيئأحرجه 0 6 /2.

مات@قه،ثتئقةالعزيزعبدلنغمرولدمف@المدعي.يمسادبنعالحفو

الأربجىلعدأوامأ30)شة

4ولالكمالاتهنيبالظر. 3 4(02 و2(،8
التقريس@و@)8532(،@الكاش@1

2/1أحمدأحر-: ليوالخاريقلهالنيالحديتعلىوأحاله3،2
"

ر@ع
2-2لهاا/والذارفظنبئ)111(،"اليلين 9 الرسالةط.(1136/2)والعلم@ةط5

يمحد()وجىزبا@وأخمدروايةولي

عندوحديثه)2946(،التقريبهانطر:إامأ.أللاسةماترأهدإمامثقةوفوة

)347(،لاؤدوأليه@،3)@اليدينرفعحزءإفيوالئخارفي)1542(،ئميمةأبيابن

5المحلى!فيإحزمواس 9 /4-6 0

بنمحار@عنكليب،بنعاصمعنطرقمن

اللهعبدعىثنلى،
صرمعكرالزكقيننيتامينا@التيئكانللفط.اغمربن

دردعحرءفيأخرحهالئخرقيأنإلاالزكعتين،دمنالكتص:لغضوفييديه،
بنمحاربحذتاقال:زيا@الراحدسعدع@أخرىطريقمن(102)"اليدين

اللهنجدرأيثقالدنار،
كعيزأنراد@نا(يدفيتجر@رفعالضلاةافتتحبناعمربن

فكرنجرمنغمرابنعلىسرفومارراةمكناالركوع.منرأسةرلعداثايدنيرفع

ة.دياللر



الثقةزيا@ةالثترك@:رل@لل

-

سليمانبنمعتمرفرواهوالرفع،الزياثةبذكرالأعلىعبدتوبعوقدعمر.

اللهعبيدعن
بهعمر،ابنعنسالم،عنالزهري،عنعمر،بن

تصحيحفيالعلمأهلأقوالاختلفتوقد
ففالو)علاله،الحديثهذا

"ثاود.أبو

اللهعبيدعنأولهبقية@روىبمرفوع،لي@عمرابنقولالصحيح

يه:وقالعمر،ابنعلىوأوقفهاللهعبيدعنالثقفي@رواهوأسنده،
قام@نا@

بنالليترواهالصحيح.هووهذائديياإلىيرفعهماالركعتينمن
سعد،

حمادوأسندهموقوفا،جريجوابنوأيوب،ومالك،
بن

عنوحدهسلمة

فيالليثوذكرهالسجدتين،منقامإذاالرفعومالكأيوبيذكرولمأيوب،

أرفعهن؟الاولىيجعلعمرابنأكانلنافع.قلتفيه:جريجابنفالحديث@ما

3/3النسئبئعند
وفي

1رللاالحلمية@(1105)لهالكرعا،" الرسالة،ط.(10

المشكل@شرحديرالطحاويبتحقيقي،(693)حريمةوابر
5لا" 05)و(82 83)

وفي
5/1لأشرافاا@قحمةوالظر:(62روالأجار!تحمة" 3 لمأ(.76)1

لاومدا
كماالشاتيقالالثصعدعنيصح

الم@لا@76@الالتحفت@5/231لي

الخطأولحلثقة،الهوجدالزهري،صالرواةعامةيدكره
المزيوقالعرط،من

محمددتاسحهعقبه
محسد@رواهمعتمر.صالمقدمي،بكرألىبر

الريبر

اطصعبيدع@معتمر،عنالعقححي،
صرواهعمر.اسصسالم،صنالع،عن

لنحمزةرقالالصواب،وهوعمر،ألنعننافع،عنأيو@،
لاالكنفي:محمد

الثصعدعنمحتمر،يخر"الركعتنمنقاماللافاالحديث.مدافيقالأحدأأعلم

"الترليقوبالثهخطأ،ومو

شالرغموعلىمامر:تال
الأعلىعدروايةلأنالجزميسكنللاالاختلافاتمده

ةلأمىلنخطا

منافلنمنافعدىمحتهدرهو@مامطريقمىمنالحديثخرحالبخاريأنالأول

ديه.الفاداختل@مماالطربق

اثهعيدأنني:@ن
توبع

وميدتر،بنمحر@تالعه
مناولعللارلة.متالعة

منعمرابنأنولمحلكتضعيف،عامللاللحديثتقويةعامليكردالاختلاف

أئهكهالثهور
فتكرنعص@يقلبهيحملرمو@للبيمرفوعاالحديثيروي

الترجيحمدامتلننحرحت@هساروى.بمايعملالصحاليفعلمنهاالمرلوعةهده

عملاالصحالةأشهرفهوشدلثفيع@رابنلخصوصيةجادتنخلافعلىوالحكم

لكلوأنالحلم،مناصعولةندركيجحلناالأصمداونل@يالنبيعنبالوروت

ررايتيحفومايحصهماراولكلأنكمايخصهالنيحكمهحليث



-

يللفمالد@لعلل@لجامعفي

9فلكمنأسفلأوالثديينإلىفأشارلي،أشرقلت:سواء،لا،قال:

فيالدارقطنيحجر:ابنالحافظوقال
9

قفهوفيالاختلاف"العلل

عنالإسماعيليوحكىالأعلى،عبدقولبالصوابالأثبهوقال:@رفعه،

البخاريقالرفعه...،فيأخطاالأعلىعبدأنإلىأومأأنهمثايخهبعض

الصحابةمنعرةفيحميدوأبووعليعمرابنزادهماالمذكورةالجزءفي

صحبحالركعتينمنالقيامعندالرفعمن
واحدةصلاةيحكوالملأتهمة

العلم.أهلمنمقبولةوالزيادةبعض،علىبعضهمزادو)ئمافيها،فاختلفوا
الخطابي:وقالبالرفع،يقوللمنقبولهايجبالزياثةهذهبطال:ابنوقال

خزيمة:ابنوقالالزيادة،تجولفيأصلهعلىلازموهوالثافعي،بهيقللم

بالسنةقولواقال:وفدصحيح،فالإسنادالافعييذكرهلمو)نسنفهو

فيه.الرفعيستحبأنهالثافعينظرقياسالعيد:@تي@ابنوقالقولي،ودعوا

عندعليهاقتصرمنعلىزالدألكونهمنصوالرفعالركوععندالرفعأثبتلأنه

يسيرها-منسيرةراضوأولواحدة-الموضعينفيوالحجةالافتتاح،

صحإفاقال:لكونهللافعيمذهبأكونهوأماإثباته،والصواب:قال:

بهذهالعملمحلأنالنظرووجهانتهى،نظرففيهمذهبي،@هوالحديث

اطلعأتهعرتإذاأماالثافحي،عليهيطلعلمالحديثأنعرفإفاماالوصية
البيهقيواستنبطمحتمل،هناوالأمرفلا،الوجوهمنلوجهتأولهأوصرثهعليه
هذهعلىالمئ@شملحميدأبيحديتفيلقولهبصيقولأئهالافعيكلاممن

1نقول.وبهذاوغيرهاالشة
0 0

حميدأبيحديامنسواهدبزيادتهالأعلىعندلحديطإنئتم

لساا
عدي

.@741@عقب@اود!أبيالسننا@طر:(1)

(2)
2-2مه/2"اللىيالمتح 8 @لا@.9@عقب9

صحد،بنالمنولقيل.اسسهفياخلفالساعدي،حميدأبرالحليلالضحابيئ(3)

خلافةأولأيصا،اليمااسمفيواخلفعنرر،وقل.الرخم@،عدويخل

ه@60)شةيزيد



الثقةزيادةلالخترك@.لالعلل

-

فريرةوأبيوعلي

أبو@اودأخرجهماوه@بهللاسنهاديصلحلاأتهإلاشاهدومناك

عنهيرةأبيعنلهيعة،ابنحذثناةفالسعبد،لنقتيبهحذثناقال:

يقوم،حثينبكقيهليربهموصلىالربيربناللهعدرأىأتة:()المكيميمون

فائطلقتبيدي@،فيثيرفيقومللقيام،ينهفقوحينيجذ،وحينيركغ،وحين

يصليها،أحداأرلمصلاةصلىالزبيرابنرأيثإنيفقلث:عئايرابنإلى

ال@هرسولصلاةإلىتنظرأنأحببتإنفقال:الإشارة،هذهلةفوصفت

اللهعبدبصلاةفاقد
الربير.بن

جيدة،عنهسعيدبنقتيبةروايةأنإلامقال،فيهكانو)نلهيحةوابن

(5)

9الضحالق@2/أس@اءتحريدر@العمابق@5/652،أسدالظر@ التقريب@و@)0701(،5

5/4أحمدأحرجه.وحميثه فيوالئخلىقي)3631(،والدارمي2،4
"

فعرجزء
(430)لئرمذيوا)268(،حهماراس)037(،ؤدثاوألو)22(،و(02)"ليدي@ا

3-3/2والشابئ3(،"5)و
رلي

ط.(1105)رالحلميةط.(1104)لةالكبرى!،@

لطحاواشحققي،(587)خزيمةبنوا1(،93)و(921)لحاروداواسلة،لرساا
وي

وفي223/1@المعانيدسرحلحي
(1867)حبانواب@)7031(،العلميةط

.2/72لهقئوا)6781(،و(0871)و

ليوالخارقي1/9،3أحمدأحرحه.
"

(74دثاؤدوأئرله(،اليلينارلعجرء

بتحقيقي،ه()مم@حزيمةرابن)3243(،والرمذيلكلامأ،ماحهوابن)167(،و

1/2والذارفظبئ 8 دهرأيتقال:الزيلعيردكرالرسالة،@(1109)والعلميةط.6

عليئحديتأحمدصشلقاذافقفيإسحاقلنإسماعيلعىالخلآلعللفى
1الرايقالنصبصجيح،.فقالهذا 2 / 1@

@تحقمي.(6لكاحزيمةواس)837(،ثاؤدأبرأخرجه.

لي
.(739)سنه

اللهعندئو
سميرةس

نقفةالمصريبيرةأئوالحصرمي،السبنيأسحد
تولي

شة

(5126).

ولالمريب3(،330)الكاشساو"6(،13يلا4/013الكما@ا@هليبةنظر

6لهك@792الكالا@ني@الطر.امحهول. 547)ولالتقريبه3(،9



-

حثبلبنأحمدالمبجلالإمامنلصعلىنصق
(

صا@الحديثهذاعلىاعترضوقد

الرفعمئروعيةعلى
السجود،منالقيامعد

فيالمرو@عمرابن
"

وفيهالبخاريإ،صحيح

الجود"منرأسهيرفعحين

فيلي@الاعتراضوهذا
فمانمحله

@)نماالسجود.منالقيامعندولي@السجودا

لهيعةابنالأولى:فعفتهبالعلل.مسلسلفهر

فيالرفعفيالمنكرةالزيادةالكبرى:وعلته

من
الكتاب.هذا

ئدلفعا@العلل@معفيلجا@

يدلهذافقال:المجود@عون9

لكنه
مع

بحديثمعارضضعفه

ولايسجدحينفلثيمعلولا:

فينصالحديثظاهر
"

حين

بطلانهلأبينالحديثهذاذكرت

المكي،ميمونجهالةوالثانية:،

موضعهفيفصلناهكماالسجوثه

خطأ:الزيادة@نفيهحققمامثال@

وقتاثةثابتعنمعمرةأخرجهما
(4)

،
بعضىنظرقال:إأنى،عن

(4)

1النبلاعاأعلام@سبراظر. 7 منالحدغتأنإلا8/
أنناعلىلجحة،ابنممنعات

مطلقألهيعةابنضح@لققد

"
2المحبود!عود 6 9 "عا@أنعليهالتنبيهيبغيومسا1،/

قذالمحبود!عود
تومم

الهاشميهبيرةبنالولدلنضحئدميرةأبوأنهفزعملهيحة،ابىشيختحيينلي

ص@الهمحض،خطأوئوالذمشقيئ،
"

اللهكد
بنهيرةلن

@المريبهئقةوموأمعدة

9المحهوثهالهنلعاحبالوهممداعلىنهوقذ@،@678@ / الجهدبذلوقذ45،4

الضواب.منالخطايانفي

1/6والنانيئك@561،أحمدطريقهوص)53502(،جامعهفي وفي1
الكبرصه،"

3يلايملىرأبرلك@،له 6لاحبانوالنشحقيقي،(144)خزيسةوالن3(،0 5،)4

ليالسيواس
"

1/7والذارئظنيئ)82(،"واليلةأليومعمل (221)والملميةط0

4واليهقيالرسالة،ط. 3 / 1
وفي

الرشد.ط.(92)والحلميةط(7لاالصعرى!@

وصحح
الأفكار"@شائجفيححروابنالقيموالنحبانوابرحزيصةالنالزياثةمده

1/2 الصيبهالوابلرانظرإ.33
0

038.

صجفمعمراأن@لىالإشارةلدصلاالحديثمداإعلالتفصيلفيالخوضوتجل

7"الرمنيعللالمنمرحةذلكفيانطرعهمالأوهامهخاصة،وقا@ةنابتفي / هلأ2

عترو@
8 0 4 / همام.ط2



الثقةزيادةلالعللإلحثترك@:

وضوءاجمفهالنبيأصحاب
(1)

فىأيثماغ@مناالماالبي-ك@:فقاليجدة،فلم

@نؤضؤواقال:نتم4،المافيهاتذيالإناءفييدهوضععبهتالتببئ
(2)

بسم
@شه،

منتوضؤواحتىيتوضؤون،والقومأصابعه،بينمنيفورالماءفرأيث
عند

اخرهم
".

فاضلثبتئقةالأزديراشدبنمعمرفوالرزاقعبدشيخومعمر

بنوقتاثةعابدئقةوفوالبنانيأسلمبنثابتالحديخثهذافيوشيخاه

زياق:بذكرأخطأقذرائدبنمعمرأنإلاثبتثقةوهوالسدوسيدعامة

ابذكرولنموقتادةثابتعنالرواةمنالجمعإدآإذالحديخا؟فيدئ@@)بسم

نلثوشزحبها،ووهمهخطئهعلىيدلمفامعمر،بهاتفردائتيالزياثةهذه

فيما

حميدبنوعبدوأحمدسعدابنالحديخث:

حبانوابنيعلىوأبووالفريابي
(11)

المغيرةبنسليمانطريقمن

وئتسحرعيهئمطرلصاوالخور،كالفطورئتوعابالديالاءلبالمتح.الوصوء

5/1النهايته"لثمهوالمعلاقرضؤ،)بالضهأ.والؤصوءلص 95.

محمر"سامعليالحييتنإلا(الحدفتأخرجتاقتيالصاثرجميعفيمكدا

دفوضا،.الممردللمط

امأ..)التقريبا"انطر.)ىلملأ(.لا.داققربانظر:

.(5518)لاققرباانطر:

بنئحتدئو
الطبقاتمصنفالواقدبكاتبالغداثي،ا@هعبدأبومنيعبنسعد

توفيالكرصه،
4/3لأعيان@هادوفياتانظر.هأ.230)سنة أعلامودسير5،1

.2/76الجاد!والرلأ6،مملأ/10اللاط

فيأخرجهوالحديث
"

1/1الطبقتا" 4

@ي
وك@931مده

1 فيل@(.69
منالتح@

(12لطمسده

بنحعفرالإساممو
مأ،207)شةرلدانقاضي،لكرألوالمريمي،الحسنلنئحتد

وتومي
13)شة 4/3دالأنسابانظر:هأ0 41/9،6اللاطأعلامردهبر5،3

1الجماتوالمر@م 78 /2.

.(23)النبرةاورلائلفيأخرجه:والحديث

)
لحي

.(6543)صحيحهفي(11).(3327)مسده

.(2612)سهلتقرا@تققه@وئو:(



-

يللغ@ائد@لعلل@لجامعفي

والبخاريحميدبنوعبدوأحمدسعدابنوأخرحه.

حبانوابنخزيمةبنوايعلىوأبووالفريابيومسلم

والبيهقيئ
(10)

حمادطريقمن
زيد.بن

وأحمدسعدابنوأخرجه:
(12)

حمادطريقمن
بن

سلصة

عنرووهسلمة(بنوحمادزيد،بنوحماد)سليمان،ثلائتهم:فهؤلاء

عنالحدنجثروىوكذلكالزيادة.فكرثيهلي@له.أن@،عننابت،
قتالة

الزياثة.فيهيذكروالنمجماعة

وأبوومسلموالئخارقيأحصدالحديخث.أخرجفقد

والبغويواللالكائييعلى
(19)

عروبةأبيبنسعيدطريقمن

نةعواوأبويعلىبووأبيلفرياواأحمدوأخرجه:

ئعيموأبوحبانوابن
(26)

يحى.بنهمامطريقمن

مسلموأخرجه:
(27)

الدستوائي.هثامطريقمن

(23

الالم@1/،41@ي!

.(1365)س@منالستخبلي

.(4)(2279)ك@95صحبحهمي

لحي
.@3329)مشده

.(6546)صحيحهي

1البوق@4/الدلانلفي( 2 2
ودي

ا،لاعتقا@ا1

)
ير

1الطتاشه1 4 1 1 4 0 / 1

انطر.!الاني.ئابتثيالاسأثبترئو(
)

لي
3/1مده 7 0

.2اوه

)
يرصحبحه

5 9 /7(2279@@7@

في(
.(1ما.)الةاأهلاعمادأصول"

دنهني@انطرقادة.فيالاسأثترئو(

)
ير

2م@ده 8 9 /3.

(2895)مشدهفي(

فيكما(
2/2المهرظإتح@@ 3 1لا4 61).

)
(6547)يرصحبحه

5صحيحهفي( 9 /7(2279)(6).

(2)

6)

(8)

1م@دهفي 4 7 /3.

6صجحهمي 1 / 1(200).

.(22)الن@حقهددلانلفي

بتحقيقي.(124)صحيحهفي

2له 2 20.

1م@دهفي(12) 7 5 2و3/ 48.

.3/12التهديبلأتهذب

2صحيحهثى(51) 33 / 4@3572@

(17)
لحي

.(3193)م@ده

.@ا@م4@الثت@المرحفي(19)

.4/93التهنيسه

(21)الرقهددلانلفي(22)

.(317)البرقاددلانلفي(26)



زيا@ؤالثقةله@ضك@:لال@للإ

يعلىأبووأخرجه:
(1)

الحخج.بنشغبةطريقمن

رووهوشعبة(وهئام،وهمام،عروبفأبيبن)سعيدأربعتهم:فهؤلاء

عن
قتادة،

الزيادة.هذهيذكروالنمبه،أن@،عن

وقتاثةثابتأصحابمنالرواةجميعيغفلأنالمعقولمنفليسإفن

راشد.بنمعمريحفظهاثمالزياثفهذحفظعنفم@يغيب

ةالزيادةذكرفيهولي@الحديث،روايةعلىتوبعاقذوقتادةئابتاإدثم

الطويلوحميدحجةتقةوهواللهعبدبنإسحاقعليهتابعهما
(4)

وهو

البصريوالحسنيدل@ولكنهثقة

فيالوهمأنعلىالضوءيسلطالكثرةهذهعتد@ق)بسمزياثة:فغياب

أعلم.واللهمعمر،منذكرها

فيالتسميةفيصردماأصحالحديسهذاأنعليهالتنبيهينبغيومما

فيالبيهقيقالإذالوضوء،
4داالكبرىالسنن" 3 / معمرحديطعقب1

هذا@لمة

ماأصح
"التسميةفي

فيأيضاوأوردهعلة،لهيسقولم
الصغرى@االسنندا

ماأصخالحديثوهذا@@وقال:الرشدط.(92)والعلمبةط.(7لا
فيروي

لما.التسمية

.(3172)م@دهفي

مالكعتد
مي

أبيبرواية(7وللاالقاسم،بنالرحمنعدلرواية(11ررالموطاأ"

فيوالتافعيالليثي،يخيىلرواية(*)والزفرقي،مصعب
(16)الئسند،@

تجحممي،

3/1وأحمد 1/5رالبخاري3،2 5كموفلم3(،)كلاهك@4/2و(169)4 9

13)والترمدي)5(،(2279) 2(،0)وا(لاالنوقأالدلانلديوالمريالي3(،6

6لاحبانواس1/6،0والتساني 53).

صحيح!.حسنحديثأن@لرحديثاقرمذي.قال

.(367)لتقريبهانظر@ا

573)ئيةأبيابنعند 6حمدو(2(،2 2و(951)6"ا/والحخاري30،1/ 33 / 4

.(6545)جانواس)42(،البوقهددلاتلفيوالفريابي)5753(،

1لادالتقريبها@ظر. 54).

فيسحدابنعد
2والخاري3/61،2وأحمد1/14،1الطبقاشه@ 33 / 4

ديوالفريابي)4753(،
(2759)يعلىوألي)14(،@ابخوةلانلال@



=

ث@لف@ائد@لعللفي@لجامع

لكبانوقدلتول:
تكلمتدمتوماالزيادة،بهذهالحديثصحةعدم

عندالتسميةفيالوارثةالأحاديثفسأسوقسهابب@الحديثهذاع@

لوضوء.ا

وهي
ما

اللهرسؤلعنروي
ي

لاوبرضوء،الاصروةلا"قال:أتة

عليم@@للهيذكر@سململمنوضوء

عدةعنانحدضتوود
ومم.الضحابةمن

أ-
ربدةسجدس

4/7وأحمد)82(،و(15)نيةابيوابى)342(،الطيالسيانحديث:أخرج 0

وه/
3 8 1

6/3و وفي(26)و(52)والترمديع(3)هاماحهوالن8،2
الكير!،الحلل"

0لة. 2الانار!ساني@انرحفيوالطحاوى)21(،91 6 / 1
)99(،العلميةطوفي

1الصحفاعهفيإوالعقيلي 7 7 7-1/71والدارقطي1،/ 7و2 (225)والحلمية@2

المتامقه@الحللفيالجرزيوالن1/4،3والجقيئالرمالة،ط.(230)-(226)ر

فيوالمزي5(،15)
"

5الكما@اتهديب 3 / ستانجفيححروابن1(،083)94
2الأفكارا 2 9 / 1

أبيبنالرحلنعدلن@سععنالمري،ئمالأليطريقمن
د@رفوعأ.فسحبدسأبيهاعنجلتمىعىحول@،لنشفيان

عاتومنهلطرإ،حدل@الخاب:عنةقالتفالألالأنصعيف،والحديط

1/2"التلخيصليإحجرابنقالكمالراوتضعيفهعندافجلىقي 5 رفكره.(70)5
1نقاتهفيحادالن 5 7 .(856)التقريبهالمقبو@هإعة.حجرابنرقال8،/

@واصظر:

1/1التحميئ!تنمغ 0 2
1ر @ا/الرايقهودنص0،3

1/2لانر"امعانيلنرحميالطحاويأحرجه.والحلبت 7
ولي

العلمية@
4/6والحاكم)001(، 0

ع@بلال،سليمادسحدناقال:كنبر،سحيدسطريقس

حدضتنييقول.سفيان،أبيبنالرحمنعدبنربعممحتقال.المري،ثفالأبي
للطحاويروايةو@يأبيها.فكردودفلك..يقولعلرواللهرسولسمتأنهاجدغي
"عنده.جاه(909)

1هريرفأباسصعتأنهاجدقيحدئني
0

والصوابوهم،ومو
5ظالمصإتحاف@وانظر:دقب@سجدحديتمن 1 9 / 5(5871).

فرنرةألرب-

فيوالترمدي)993(،ماحهوابن1(،10)وأبر@اود4،اور2أحمدةأخرجه
"

1الكبيرأ:العلل 1 لمأ.7للادالأوسطهفيوالطبراليلهأ(،لا.يعلىبوو()21(،1

7والدارقطنيالطبعتين،كلتا 8 / الرسالة،ط)7،2(و(2وللاهالعلميةط.1
1والحاكم 4 6 4واليهقى1،/ 3 سلمة،بنيحقو@ط@قمنلا.2(والغوي1،/

عن
مرفوعأ.فرنرةأبيصأيم@



الثقةةزيهلالهترل@:لالعلل

"أليمه.سليحقو@ولافرنرة،أبيمنسمعلسلمةيعرفلا"الئحارقيقال

الاريخ

4/8الكيرا 2للأ0 مجهرلان@وأدوهوسلة(00

اثهعد-@
عو.بن

فيعديالنأخرحه.
(233)والعلية@1/73والدارقطي3،5ك@4الكاطا"

1/4رالبيهقيالرسالة،ط. بنححص4

اللهعدد-
معوتلن

أخرجه
"

1/7الدارفظيئ 1/4راليهقيالرسالة،ط.(231)والعلسيةط.2 بنحي.4

بنسهل-"
الاعدي.حد@

2والحاكم)004(،ساجهابنةأخرحه 6 9 /1.

الخدريسحيدأبوو-

والدارمي،)019(،حيدبروعبد3/4،1رأحمدا(،لاضيبةأليالنأحرجه.

فيوالترمني)793(،صاحهواس
1(،060)يحلىوأبو1(،2)11الكير@2العلل@

4/1الكامل،ير@عديوابن)72(،واللجلةااليرمعملفيالسنيوابن 1،0

1/7والدارنطي 1/1لحاكمواالرسالة،@(223)والحلميةط.0 والسيهقي4،7
4 3 1/2الأفكار!د@تائجفيحجروابى1،/ 3 0

عةطرقمن

طالبأبيبنعليئز-

فيعديابنأخرجه.
6/4الكاملا@ 2 ةقالالعطار،عليئبنئحمدطريقمن4

رقالبصطا@،أليبنعليئعىجد@عنآبيصشحئدصبرالحسحتئنا

بمتتيته.لشتمهديابنحدتاهاأحاثبتالاماد@وبهداةعضه

عاتة.ال@همي@أمح-

9لاراهويهبن@صحا@ا(،للاشةأبيابرأحرجه: 1/7والدارقطي@،9 1@.

كمايحلىوأبوالرمالة،@(22ولاالحلمية
1/2الروانمهدمجمعلي راب@2،0

2/4دالكاملافيعدى صالرجال،أليبرحارتةطريقمن(261)والبرار7،1

عنصوف
ب@عاتف

الرجال.أليب@حرنةلضعصصعيص،والحديت

بسحاتحهولمسانل6،ثاودإ:أليينبشا@مسائلضيءليهليق"أخمدالإتامقال

3 فيفقالالقيمابنوأما1،/
1النبه.ارال@" 1 علىالتيةأحا@يثص6

1المماثه@رادليوقالحساس@،الأحاليثالوضوءة 87 عهيحفظالرلماهه-1/

انسميفا.عيرشاوضحنهعلىيقولكادأله

2الحيرادالتلحيصليحجرابنوقال 5 7 / أندرالظاهرة(70)1
الأحاديتمحموع

أن=لناتتشيبة.أبيبنسكرألووقالعلآ،لة(أنعلىتحطقوةمنهايحدث



ئد@للف@ا@لعللالجامعفي

المخالفة:كثرةبسبب@لثاذةللزيادةتخرمثال@

ححادروى
عنحسانبنهثامعنزيدبن

سيرين،بنمحمد

هريرة:أبيعن

.

كبرئثمكئر"فقال:)كبر(،رياثة:فيهونكراليدين،فيحديث

حمادنفردوقد
حسان.بنهامعنالزيادةهذهبذكرزيدبن

ثقةوهوبشيرلنه@ئيمإنإذ
()

بنووهيب@
وهوخالد

ثقة
(7)

بنوحمادء
ثقةوهوأسامة

(9)
اللهوعبد@

السهميبكربن
(10)

ثقةوهو-
(11)

يخطئصدوقوهوالأحمرخالدوأبا@
(13)

بكروأباء

الوضهمعلىالتسميةاستراطفيروي@وقدالها@ي:عدابىوقالقالئه،كيهروالئي

واحدكليخلرولاويخرهما،هريرةوأليسعيدأبيكحديتمذا،عركيرةأحاديث

ليالحديتأنالأطهرلكىمفال،منهاص
لمحلك

صحيحأوحس@طرفهبسحصوع
"

1ةالحللاعلىشحيقة 44.

@يالحوزياسوقال
دقبنمجدحديثذكرصعدما(552)عق@المتنامةاالحلل"

تدو@..،اللهرسولعنلتانلاحدينانالمذانالخدري:محيدأبيوحديت

6المنير،)ابلوينظر.الانولمزيدتقاللأأبر"لدةئفالاألوعده.اتصحف 9 / 2

.(14لعااتؤي@ه"انظرلقيه.نتنقةومو

تقةومر
7لادالتقريبهانظر:سيريى.النفيالاسأتتمن 28)

)1101(،ثاودألرأخرحه
2/3اليهقيطريقهوص 5 4

حمادطريقص
صد،فبن

محمدصعرد،واستجقلنويحىوممتمامأيو@
له.هريرفأبيعن

.(7312)دالتقريبهانطر:(5).(3لكاالترمديعد

1/4الآنلى"معانيدسرحثيالطحاويعد 4 4
ولي

.(2519)العلميةط.

.2/37أحمدعندلط@.(7ها7)اققرب"انظر.

(1ما7)تقريبااانظر:ا

ليالرعداب@عد
2التمهد،1 5 5 /1.

4لاثيةأبياسعد(12).(3234)القريبا@انظر: لهأ.9

.(2547)لتفريسها@لظر:ا



الثقة@ري@لالهضك@:للعلل

-

صحيحوكتابهحفظهساءكرلماآثهإلاعابدثقةوهوعياشابن

ستتهمفهؤلاء
وأبوخالد،وأبوالنصوعبدوحما@ووهيب،)هثيم،ة

الزياثة.يذكروالمحسانبنهثامعنالحديثهذارووابكر(

محمدعنجماعةرواهقدالحديثإنثم
أيو@منهم:سيرين،بر

حجةثبتئقةوهوالسختياني
(4)

اللهوعبدء
ثبتثقةوهوعونبر

والسنوالعملالعلمفيأبو@أفرانمنفاضل
(6)

إلراهيملنويزيدء

كما
روايتعلىأقفو@)1101(،عفصثاودألربهصرح

.(7ما5)ققربا@لطر:ا

برواية(16ولاالقاسم،بنالرحمنعدلرواية(128)الموطأ!فيإمالكأخرجه:

الرهري!مصع@أليلرواية(470)وسحيدلنسويدلرواية(14ولاالقمني،

الرراقوعدتجحقيقي،(330)ممدهفيوالافعيالليتي،يحيىلرواية(247)و

2/2وأحمدها(،3)والحميدي)7443(، 4 و7
2 لخاوا8،4

1/1ري 83(47،)1

2/8و 9/0و@2281@6 81@07 2 2/8ومسلم@،5 ودابو@وأ@،م@و@@97@@573@6

لساوا)993(،لترمذيوا1(،090)و(0801)
3/2ني @573@له@لكرى!الاوفي2

اسو)342(،الحلىردوابرالرمالة،ط(1491)ر(577)والحلميةط.(11)سو

1(،519)215وا/(1391)1/115عمالةوألوبتحقيقي،(3501)و(086)خريمة

1/4الآترأمحاليدثرحثيرالطحاوي 4 جادوالن)6152(،العلحية@وفي4

1/3واللارقطني)5762(،و(2249) 6 1ريلاالحلميةط.6 1ولا(37 ط.(37

فيحرموابرالرسالة،
4/1المحلىا1 2/3والبهقي1،0 5 4

و
3 5 3و6 واس5،7

1/2دالتمهيداديالرعد 55.

(6"5)"ققربا"ةلظرأ

و*/2أحمدعند
2 لداوا3،4

رمي
1/1لحاريوا1(،496) 2 ودا@وألي)284(،9

1ماحهراس1(،110) 2 3/2والنساني3(،1 0

ر
2 6

(57لىلهلالبهرعه،وير

واسالرمالة،ط.(5911)و(11ويما(578)والحلمي@ة.@(5811)و(4711)ر

ديوالطحاويتجحقيقي،(1035)حزيسة
1

ط.وفيل@الآتر@\/معانيشرح

2/3والبيهقي2(،2وللاه(2253)جاررابن)7152(،العلمية الرعدواس5،4

2التيم@1/لي @76.@والمغري5،4

3لاالتقرب"انظر: 51).

8المحريعد 6 / 8/2و(1229)2 1/5عوانةوأبي)1506(،0 1 1لا2 9،)1

1/4الآثارمحانيالشرحفيوالطحاوي 4 5

وفي
2@،العلصيةط. 5 /2والهقي@@2

3 4 3و6 53.



-

يالفعائد@لعلل@لجامعفي

ثبتثقةوهو
(1)

بنوسلمة@
ئقةوهوعلقمة

(3)
بنوفتالةء

دعامة
(4)

-

ئبتثقةوهو
()

ثقةوهوالحذاءوخالد@
وهوعتيقبنويحيى

ثقة
(9)

ثبتثقةوهوعبيدبنويرن@@
(11)

وهوالأحولوعاصم@

ثقة
(13)

@
ثقةوهوالشهيدبنوحبيب

(1)
وهوالطويلوحميد@

ثقة
(17)

ثقةوهوعروبةأبيبنوسعيد@
(19)

بنوسفيان@

ثقةوهوحسين
(21)

@

(7)ممملالتقريبهانظر!ا

2/8لخرياعد .)ود@اوأبي)8221(،6

فيوالطحاوي
"

1/4الانار!معانيشرح 4 4

نطرا

2

.(2502)لتقرسه

3/2السانيعند 6
وفي

)لهالكبرى!،@

(1036)حزيمةوابنالرسالة،ط.(1158)و

.(5518)التقريبا@انظر.

عد

3/2الشاني 6
وفي

158)لهالبهرعه،@

عود.النمعمقروناوحاء

.(1*")هلتؤيب@داا@ظر:

عد(
2/3وال@يهقيا(،"11)داودبي 54.

.(7603)داققريباةانظر

2الفراند".د@غفيكعاالبرارعد 23.

7لاالقريسأ@انظر. 9

2الفرائدالمظمفيكماالرارعد 2 3
0

5.

(3060)لتقريبها@نظر.ا

أقفولم)1101(،عقيبداودألوفكرهكما

ول.352)الالتقرس@اانظر

أقفو@ا(،"11)عقيبلمحاودألوفكرهكما

(1544)لتقرسها"انطر:

كماالزارعد
2الؤأند":نظمفيا 23.

.(2365)ققريسها"لظرأ

2الفرائد".ال@ظمفيكماالرارعد 23.

.(2437)لتقريبهان@!ا

1 بتحقيقي،(1035)خزيمةبنوا1(،0

حبانوالن)7152(،الحلميةط.وفي

5 (576)والحلمبةط.(1571)و(72

شحقيقي.

الرمالةط(1159)والعلجةط.ا(

روابنهعلى

روالة.على



الثقةريا@ةلالائشرل@:لالحلل

=

ضعبفوهرسواربنوأشعث
(2)

بنوقرة@
ئقةوهوخالد

(4)
ء

نقةوهوسلمةبنوحماد

يذكرواولمهريرة،أبيعنسيرين،ابنعنرووهجميعهمفهؤلاء

وحميد،الثهيد،بنحبيبأيضأالحديثهذا@روىداود:أبوقالالزياث@

عنالأحول،وعاصمويون@،
مححد،

أحديذكرلمهريرة،أبيعن
منهم

ما

حمادذكره
سلمة،بنحمادوروىوسحد،كبرثئمكترأتههثامعنزيد،بن

ذكرهالذيهذاعنهيذكروالمهامعنالحديثهذاعياشبنبكروأبو

كبر"ثمكبرأتهزيدبنحماد

البيهقيوقال
نحوإلىوأشارهامأعنزيدبنحمادلهتفرد"

العلانيهذا

لي@إدخطأ،رياثتهأنعلىأمارةالغفيرالجمعهذاأمامحمادفتمرد

أنالمعقولمنولي@هنام،تلامذةمنالجمععنهايغفلأنالمحقولمن

شرينبنمحمدتلامذةسالجمععنهايغفل

أحديذكرلمسيرين،ابنغيرهريرةأبيعنجماعةرواهالحديثإنثم

منهم
بها.وهمهيؤكدمماحماد،بهاانفردالتيالزيادةهذه

شفيانأبوهريرة:أبيعنرواهفقد
(10)

كما@يالبزارعد(1)
الفرأند!يال@

0

2 2/4"دالكاملفيعديوالن2،4 روايةوفي3

عنالتوابيت،صاحبعنالأشعث،)عنعدياب@
أمحمد

قايع.ألهإلاضجمأكانلانوأشحتأقرل:ل@25(،اتقريطالظر.ا(2)
2المرانحا.لظمفياكماالرارعد(3) 24.

4،(5")اتقرسه"الطر.للأ

روالةعلىأق@و@)1101(،عقيبأبر@اودنكرهك@ا(5)

.(1011)عفثاودأليسنر(7).(1499)اتقرسهانطر.إ(6)

2/3الكرى!لالنلع@ @انطر.(9).54

2المراند!:لظم 23.

اللهعبدمولىسقيانأبوفو(10)
أحمدأبيس

رقنن:وه؟اسمهةقيلجحتى،بر

اللهنجديعيلمرلاه-يكنلنمحان.ابنوتالفرمان،
ينقطعكاناحمد،ابيس

نقة.الأنهل.عدلنيمولىوئوبفه،@فيماب



-

@لف@ائد@@لعلل@لجامعفي

منفردأسلمةوأبوأحمدأليابنمولى
(2)

وضمضم
(3)

جوسبن

اللهوعبيدسلمة،وأبوالرحمن،عبدبنبكروأبوالمسيب،بنوسعبد
بن

حثمةأبيبنسليمانبنبكروأبوسلمق@وأبو)مقرونيأأربعتهماللهعبد

اللهوعبيدالمسب،بنوسعيدسلمضوأبويمقرونين(
ثلاثتهماللهعبدبن

(1)

(4)

5افتش@5/انطر@ 8/3الكمالتهديبوا6،1 2 التقريبو@9(،7رو3

(8136)

فيمالكحرحه
بررايةا(وللاهالاني،الحسىمحمدسلروايةا()ك@الموطا!@

سالرحمىعبد
القا

برواية(14ولاالقعي،مسلمةبناللهبمدلرواية(169)و3،

بنسويد
سعحد،

الليئي،يحيىبرواية(24ولهالرمري،مصحبأبيبرواية(471)و
فيفعيوان

2/4وأحمد4(،3للاالرزاقوعد@تحقيفي،(331)العسندا" 4 7
و

4 5 9

و
5 3/2ئيلساوا9(،لا(573)2/87وسلم3،2 وفي2

(575)لهلكمرى@،ا@

(0371)خزيمةواب@الرسالة،@(1501)ر(57رياالعلميةط(1491)و
تجحممي،

1/4الآثر"معاليلثرحفيوالطحاوي 4 5

وثي
حبانرابن)2252(،العلميةط

(12 الر@يعدوابن2/33،5والهقي(25
1/4التمهيد!@ .(75لاوالغري7،0

2/3وأحد)ممثا(،لحيدياأخرجه: 8 2و6 1/831ريوا@حا4،و*34

2/8و(571) 1(،0ل@1ثاودوألر1(،00)(573)2/87رمسلم1(،227)5

3/2والاني 2و3 وفي4
(1501)و(563)و(562)و(561)و(560)لهالكرصه،"

11)و(568)و(567)و(566)و(565)والعلية@(5111)ر @(5211)و(51

1وله(1035)خزيمةوابنالرسالة، المحانيدتمرحديوالطحاويشحققي،(03
"

1/4 4 5

2/2والحيهقي)3252(،الحلميةوير@ 5 0

و
3 فيالرعدوابن5،7

2لهاتمهيحه 5 3 /1.

ئقة.اليماني:حوسبنالحارثابنوبقال.جرس،ب@صمضمئو

2للاتهودالكا)7292(،ما7ولالكمال،تهدباسظر.ا ودالتقرب4(،4
(2991).

2/4حمدأخرجه.( الأستاراكصفي.كماوالزار1(،160)ثاودوألو2،3
3/6لسانيوا7(،5للأ 6

ط(1253)و(602)و(570)و(56لهله@الكرى"،وفي

2/3لبيهقيواالرسالة،ط.(512ولى(606)و(574)و(573)والعلمية والن5،7
2دالتمهيد،ننالبرعد 5 3 / 1

2و 54.

تجحققي(1043)و(1042)حزيمةبنوا)5051(،لدارمياأخرجه.

2/2وأحمد)1443(،الرراقعدأخرجت حزيمةراس3/2،4والنسقي7،1
@401للا

.35يه2واليهقي)5862(،حادواسبتحممي،



التقةزيادةفىلثترك@:لل@لل
-

وابنالرحمن،عبدبنلكروأبوسلمفوابوالمسيب،بنوسعيد)ممرونين(

المسيببنوسعيدالمقبريسعيدأبيبنوسحيدلمقرونيأ،حثمةآبي

اللهوعبيدسلمةوأبوالرحمنعبدبنبكروأبو
)مفرويخن(.ثلانتهماللهعبدبن

زيادةمنحمادذكرهمايدكروالمهريرفأبيعنرووهجميعهمفهؤلاء

بوهمهالجرميؤكدمماالسهولسجودالإحرامتكبيرة

د@نبعضهمفيقبلها@الزياد@منزبادةفيالنقاديختلفوقد@

بنجابرعن@ينار،بنعمروعنجريج،ابنرواهماذلك:مثالبعض،

إلىينطلقثتمالعاء،ك@النبيئمعيصئيمعاددحانقال:الله،عد

هيفيصفيها،قومه
مكتوبفا(لهموهيتطوغ،له

الصحيع،رجالرجالهصحيححديثداهوحجر:ابنالحافظقال

صرحوقد

()

الرزاقعبدروايةفيجريجاب@
(6)

فانتفتفيهبسماعه

واسشحقثي،(1044)ر)ثأ(1040)خريسةوابر)2101(،ودلاأبوأخرجه.

4الالتعهيد،فيالبرعدوالن)2522(،حبان 2 8 /4.

.(1015)ودداألرأحرجه:

الرسالة،ط(571)والعلمجة.@(567)لهدالكبرىإ،ديك@52النسائيأخرحت

@تحقيي(1051)خزيمةوابن

ليفعياتةأخرحه
وفيبتحقيقيل@03(المسندا@

لا(،لهالمأثورظ،السن"

2للاالرزاقوعد 4الانار@1/محاليالشرحفيوالطحاوي6(،2 0 العليةريرط9

و2كلاا/والدارقطني)8132(،
2 7 ويلا(0751)والعليةط.4

0 الرسالة،ط.(71

ه.3/6ليهقيوا

@،4.@حلسي@اال@كتابانظر.ممل@.حريجابرلأنمذاا@افطشاللاشما

والتذكرظالت@صرةالشرحانطرلالسمع.التصريحمعإلايقللاالمدل@وحديت

1/2 تحقيقي37
1/2الاقياويقح@ 26-2 2 تحفيقي7

1/2الدارقطنيساقهاالروايةهذه 7 1رللاالحلميةط.4 واليهقيالرسالة،ط.(07

3/8 يغصالنعنالرزاق،عدصديهما@لى6
قال"

"

عن@يار"بنعروأبرني

(2266)برقمالرزاق!عبددمصفمنالمطسوعفيالموجودولك@بهجالر،

عن@ين@،لنعمروعنجريح،اسعنالرزاق،@جد
فجعدطا.جبل،لنمعاذ

وتحري@سقطالمطرعفيماأنالطنعلى



يللفعائد@لعلل@لجامعدي

تدلش@اتهمة

حريجابنإن@قول:
فيتفردقد

9جملة:بزيالةالحديثهذا

هي
له

فقدمكتولقه،لهموهيتطوغ،
روي

عيينقيبنسفيانطريقمنالحديثهذا

فيالناسأوثقمنعيينةبنوسفيانبهجابر،عن@ينار،بنعمروعن

ابنوقالمعين،وابنأحمدعنرجبابنذلكنفل@ينار،بنعمرو

صرواية@ينار@بنبعمروالناسأعلممنعيينةوابنجريج،ابنةإ

جريج.ابنبهاانفردالتيالزياثةذكرغيرمنسفيان

جريجابنحديثفيالزيادةالطحاويأعلوقد
الحجةمنلافكانفقال:

كماديناربنعمروعنالحديثهذاروىقدعيينةابنأنعليهمللآخرين

لمئهاغيرجريج،ابنسياقمناحسنوساقهتامابهوجاءجربج،ابنرواه
جريجابنقالهالذيهذافبهيقل

"

عنحجرابنالحافظأجابوقد
بأنلهالطحاويوتعليلفقال:اهذا

ساقهعييةابن
لي@الزياثةهذهيذكرولمجريج،ابنسياقمنأتمعمروعن

اخذأوأقدمعيينة،ابنمنوأجلأسنجريجابنلأنصحته،فيبقاثح
عن

كذلثيكنلمولوعمروف
منلروايةمنافيةلبستحافظثقةمنزياثةفهي

بصحتها"الحكمفيللتوقفمعىفلاعددأ،أكئرولامنهأحفظهو

(3)

(5)

2/2الارلمجه@فغ 5 (701)عف4

ويربتحقيفي(281)سندهفيالالعيةخرحه(
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(1240)الحلبةط.وفي

وفيلهما215)لهالانارا،مشكللشرح
..)حبانواب@ه@،60)الأحيار!تحفة"

3/8ليهقيوا@،و@2042 5
1و .(599)لبغويوا1،2

4الترمذياعللالفرح 9 3 / 2-4 9 @ثم@/2وعرط.4
هسام.

1

4ر"الآظمعانيصح 0 9 / 1
ومي

.(23ال@عقبالعلميةط

2/2الاري،@نغ 5 (7)1،عقب4

،)7

ومي



النقةريادةرلخترك@:رلعلل

عددتابحهفقدالزياثة،ذكربعدمينمردلمعيينةبنسفيانلكنة@فول

جريجابنفيكرنذكرهاثعدمعلىالرواةمن
إذالزيا@ة،هدهبذكرمخالمأ

الزيادة.هذهفكردونالغفيرالجمالحديثروى

لنوحمادالسخنيانيوأيوبالحججبنشعبةالحديثرو@فقد

وسليمزيددثا،
(4)

ونمورنببن
(6)

زافانبن
(7)

ائيالدصو@ام@
(8)

ث

الزيا@ة.ذكرثونبه.جابر،عندينار،بنعثروعنرووهستتهمفهؤلاء

رواهفقدثينار،بنعمروطريقغيرمنجابرعنرويالحديثإنثم

الزبيرأبو

6)

01)والمارميك@963،وأحمد6(،1)مماالطاليعد 1/1يوالحكل0(،3 7 9

1/4عوانةرأدي7(،10)و(007) 7 @3/5والميهقي)7771(،9

1/1البخريعد 8 4ومسلم1(،17)2 2 / 4عوالةوأبي)181(،لهأ65)2 7 9 / 1

*3/5والبيهقي1(،779)و(1778)

.

ا@ترمذي
1/4عرالةوآلي)385(، 7 والمغوي1(،25لىحانوالن)7771(،9

نقةةالصريالهذيى،جادسسيمفر

2ولالكمادتنبةاالطر 6 2@ا1 التقربو)7602(،@الكاض@وه7(،4

8/3الخاريعد يروالطرالي6(،01للا2
الطبعتي@.كلتا(7363)الأومطا1

تريرعاب@نتتقةالثفيالمعيرةألوالواسطي،راذادبنمنضؤرئر
سنة

امأ31)ويخل:اهأ،2لاةويلاهأ،ل@2

2ولالكماال@كديبانطر 2 6للأ9 و8(،7
5ول@الكان@1 )هارو(التمربس@و3(،6

2/4سلمعد 4عوالةوأبي)081(،(465)2 7 9 / 1للا1 حبادرالن7(،7

.3/86بيهقيوا)3042(،

(206)الصحاتجهدمحجمديقانعابنعد

ليإفحياثعد
له(،لهأنررظ،ال@دالسن@ويربتحقيقي(282)المسند!

وللالما(،(83للأماحهوابن7(،1لا(465)2/24ومسلم)5273(،الرراقوعبد

2/7والناني 21-1 العلميةط.(66711)و(0701)لهالالكبرعه،وفي73

031)و(0721)و ا/عوانةوأبيبتحقبقي،(152)حزيسةواسالرصالة،ط.(61

4 فيوى2اللأالآنلى،شكلنرحلي.والطحاويكلاا(،9)وا/974(7751)78
م.61)الأنجار،@تحفة



اللهوعبيددثاربنومحارب
(2)

النقاد.عندمختلفاالحكميجعل

والفمائدالعللفي@لجلمع

مماالزيادةهذهيذكرواولممقسمبن

فيالعراقيقال-
@

2سالتثريب@2/طرح
@زياثة:ص

مي
فعياثالقالتطرع(..له

ركدا@يصحيحةالربانومدهالالألأ:@ي
البيهفيوصححهاالنالعي،مد@

ويخره!.أيضأ

"ودالأمالثافعيادمسدكاب@لىالرجوعوعد

منهصحةعلىينصسجدهلم

الافعيعنالنصوجدنانمأعلمفاللهعنميوسكتالحديتستى@)نماالعارف
1يلأقيلوالاناراال@@ى@معردةبساه العلية.ط.(47

3/2وأحمد)0964(،و(3622)نيةأليواس)8271(،الطياليعد(1) 9 !30و.9

1/1والبحاري1(،201)حميدبروعد 8 6والشاني0(،57)0 8 / 1او2 7 2
رير

1ولاا(يلاه.لهالكحرىا،" 1ويللا(11652)و(06 ه.1(ولهالحلمةط(16

.)و(11ه)ولو(0711)و
"1 1/4عوانةوأبيالرسالة،ط.(16 وو"-79

(01 1الآنار"سعانيلسرحفيوالطحاوي8(،7 3 / 12
2يدالحلية@وفي 3،)1

(7787)و(2لملأ3)"الالأوسطفيوالط@راني2(،50)الصحالقهالمححمميقالعواس

16)والحليثط. .3/611والهقيالعلمية،ط.(7787)(62

2/9النسانيوأخرجه. وفي7
(709)والعلميةط.(67311)و(509)لهالكبرى"،"

جابر.عن)مقرويأ@تاربنرمحلى@صالحأليطريقسالرسالةط(11609)و

اللهعدئر(2)
ثهرر.نقةنمر:أليابنمولىالمدحيالقرميمقسملن

يبالتقررالا)2953(،شم@هلكاوالاممما،2*)ثلأه/ال@لكمااتهذيب"ةنطرا

@يالا@عيأخرحه4.((3)
بنببرايملمأص57)البغريطريفهومنبتحفيقي(305)منده

ائهعدعرعجلا@النعىشحثد
أته.يهرثكربهجالر،صمقسم،س

اليرجع
دهمفيصليقومه@ل@

الفاء،
ومي

دافلقهله

(6331)خزيمةبنوا)397(،و(995)وداوألو@3/20،3أحمدرأخرحه.

رلا(1024)حانوابنلتحققي،(1634)و
3/8لبيهقيوا4(،02 6

1و 61-

1 اثهعيدعنطرقمن(601)والجري1،7
وقدالزيادة،يذكروا@مقسم،بن

1الالتخيص!ديححرابنفكر 0 1 / طرلقمنأخرحهال@جهقيأنه()ط2

محمد،بنببرايمعنالالحي
اثهعيدعنعجلال@النعن

عنمقم،ب@

ال@يهقي-ايوقال-الزيادفويهحابر،
لالحديتموصرلأكانماأنوالأعل@

اب@وخاعةسصيكون
ابنقالالتمييزا.على@لي@يقومأنإلاوجهيىصروي

حجرة
كاته@

3زمنعلىلهدايرد
الطحاويذلكأشر@لىوتدبمراجا،ثيهأن

وطاثمقا.



النقةرياثةلالثترقى:لال@لل

=

بنحمادرواهماالمردودة:للزيادةتخرمثال@
أبيعنسلمة،

صيد@ا.كلبإلاوالئنؤر،الكلبثمنعننهىأنه@اجابر:عنالزبير،

حماديث@فيصيل!كلبالاالاالزيادةهذهصردت
بن

عنسلمة

ئقةوحمادالل@عبدبنجابرعنالزبير،أبي

ووقمه.رفعهفيعليهاختلفأثهإلا

نحيملأبيمنكلمرفوعاحمادعنرواهفقد
(3)

دكين،بنالفصل

محمدشوحجبمعمروب@وسويد

(5)

سلمةلنلحمادتاسحةصرلمح@
أليعنرواهبدحعمر،أليبنالحسنطريقمى

ومييخصالزيادةو@كرحابر،عنالرلير،
3أحمدعد 1 7 9(،1الايعلىوأبي3،/

1/2المجروحيىلحيجادوابن 3/7والدارقطي3،7 ط(6503)والحلميةط.2

فيالحوزيواسالريالة،
وهي)979(،المتناميفهالعلل@

لصع@صحيفة،قاسعة

ةالبحلىيوقالأحمدصعثهمنصوربرإسحاقعنهقالجحفر،أليبنالحى

الحديتوكمش@خر.موصعفيوقالضعي@،النساني:وقالالحديت،منكر

@انظر.
1الكسالاتهديب 0 9 / متالحةتكؤدلأنتصلحلاأنهاعلىفددا(،ا)م@2

بنحمادلرواية
سلمة.

1لاالتقريه1ا@ظر 49).

5الائار!معانيدشرحفيالطحاويأخرحه. 8 / وأبو)3065(،العلميةطوفي4

(5401)اققرسه@انظر.نتنقةنجم

3/7ارقطنيالدأحرجه: عمرولنوسويدلة.لرسااط.(603ولالعليةاط.2

حجرب:ابرقالالكلي
لدليها.يأتولمفيه،الفولحانابنألحدسنقة."

1/3دالمحروجن،والظر:(26لهاالالتقرسه 51.

فيوكذلكمرفرعأ،عمروب@ويد@حديتذكرالمارقطني!السننمنالمطبوعوفي

حمادصيدكرالرلمعقمه.نالالدارقطنيأنإلا.@ث@5.@@@ولال@هرمهإتحات

تجلهإ.النيمنأصحهذأ@،الني

7/9السانيأخرحه 01-1 9 1
93و 0

@(62)ثلاولمأ806)لهالبهرىإ،وفيا

6ولا(47ولمهالحلمية "الانارمنمكل@انمرحفيوالطحاويالرسالة،ط.(21

وفيكأ663)
لنرحجع(2لداهالأيخار"شحفة

لكهنتلتقةالمصيصيمحمد

.(1135)@التقريبهمو@.تجلبعدادقدملماعمرهاخرفياختلط

1النسانيوتال 9 1 بنحجعلرحديث:1/
عىمحمد

حماد
لن

مرليىسلمة

بصحيع
9وقال"، / 5الويالتحفيحجرابىوقالمكرا،دمذا:103 38 /4-



-

@الفماثدالعلل@لجلمعفى

((1)جميلبنوالهيثم
الزياثة.فكروفيهمرفوعأ،رووهجيعهم

حمادع@الجراحبنوكيعورواه
بن

سلمف
عنالزبير،أبيعن

رواههكذاالكب.ثمنكرهاأنهماهريرةأبيعنالمهزم،أبيوع@جابر،

وكغ

غياثبنالواحدعبد
(3)

ةإفيهوجاءبمطحماد،عن
نهي

بالباء"

الواحد،عبدرواهفهكذاالواحد:إعبدروايةعقبالبيهقيقالالمجهرل،على

حماديذكرولمقال:ثمحماد،عنعمروبنسويدرواهوكذلك
عن

اللهعبيد@رواهجميهلأ،النبي
فيه،ك@النبيفكرفيبالتكحمادعنموسىبن

أبيبنالحسنصرواه@،اللهرسرلنهىفقال.جميل،بنالهينمورواه
بالقويإولي@يد،@النبيعنجابر،عنالزبير،ابيعنجعفر،

اللهعبيدورواه
والوقف،الرفعبينبالكحمادع@موسىلن

(2)

3)

(5)

2لدعقب وقالصحتمه،فيطعنأثهإلائقترجالهل@هسادالنائيلاخرجه(23

في
الاشثاءدو@رد:(1123)ك@7الحيراالتلخبص"

@رجالهجالر،حديثمن
."ثقث

3/7الدارقطنيحرجه:( فيالحرن@وابنالرسالقيط.(30و@لاالعليةط2
تركوكاتهالحديت،صحابمن(تقةجصيللنوالالهيتملما(..)المتناه@تالالعلل
.(735لهدالتقريبالنجر،.

ثقة،سحدوالنحبلالنيهقالمر@رعقيمدهالهيتمالدروايةالركماليالنقال

فيحانابنلهوأخرجحاف@تقةالمارقطي:وقالشضماصالعحلي:زاد
الجومر"مقولقهالتقة@زلادةلقق@اثةروالريعستدركه،يروالحاكمصحيحم@

7انقي / 6

.(21185)سبةأبياسأحرحه:

)
التقريبه"ةانظرصدوق.المصريعياثلنالواحدرعد6،/6اليهقيحرحه

.6الكرى@6/السن@

3/7أخرحه اللهوعبيدالرمالة.ط.(6703)والعلميةط2
موسىبن

مذهأخرجالتركسفي.إابنوقالى،345)التقربيتيع(كان)تقة

مرلوعومنا@النيعنإلاأعلمهلاجالرولفطهاصالروايقي
فيط.ضكلا

القيالحومر"
"6/6-7.



النقةزيادةلل@ضك@:رلملل
-

اللهعبيدمنفيهاالكالروايةوهذه
يردلمالرواياتغالبلأنموسى؟بن

الزياثة.ذكرفيها

للزياثة.روايتهفيحمادخولفوقد

الزبير،أبيكلاهماص((2)لهيعةوابناللهعبيدبن)معقلخالفهفقد

الزياثة.فكرغيرمنجابر،عن

الزيادة:فكرغيرمنجابرعنأخرىطرقوللحديث

وشرحبيلوعطاءسفيانأبورواهفقد
()

دونجابرعنثلاثتهم

أنالمعقولمنلي@إذذكرها،فيحمادخطأعلىيدلمماالزيادفذكر

حماد.ويحفظهاالطبقاتجميعفيالرواةعنهايغفل

ثقةزيا@ةالزياثةهذهيعدالعلماءبعضأنإلا
قالفقدقبولها،يتعين

زيادةوالاستثناءصحيح،الحديثأنفظصجيد،إسنادداهذاالتركماني:ابن

قبولها@ا.فو@الكلبثمنعنالنصأحا@يطعلى

(4)

(5)

5/3مسلمأخرحه. 1لا5 بنومعقل6/1،0واليهقيى،مما.)حبانوابن6(،5

.(6797)التقريب@هانظر@يحطئ.يحوقي،العب@اللهعدأبوالجرري.اقهعد

التي@س@هةفانتفتلالماعماالزبيرآلرصرحوقد

وك@3/9أحمدأخرجه.
3 المحاني!المرحفيرالطحاوي2(،161)ماجهوابن8،6

5 3 / 4
وثي

.(5577)الحلميةط.

3لا@اودوأس)ث@112(،سيمةآليابىأحرجه. 1لاوالترمدي7(،4 وأبو7(،2

لهما651)@المتكلالشرحيروالطحاوي)"85(،ودالج@والن)5722(،يعلى

ودي(4652)و
@3212@@الالأوسطفيوالطرالي@،و@7052@@60،2الأجار!تحفة

3/7والدارقطنيالعلمية،ط(1032)والحديثط ط.(3"62)والعلميةط1

بنوا6/1،1والبيهقي3،4والحا@2/الرسالة،
المتناهيقاالحللير@لحوزيا

ئمنفييصحولااصطرا@،إسنالهديحديثالصداالترمذي.وقال.@ام@@

رويوقدالسنور،
جمر،عنأصحابصبعصصالأعمن@،عنالحديثمدا

الحديشههداروايةفيالأعمشعلىواضطربوا

.3/339أحمدةأخرحه

3أحمدأحرجه: 5 3 لنوشرحيل3،/
المدل@سعدأبوةسحد

لأخرفاحتلطحوق@

.(2764)الاققريس@انظر.هأ.ا23)سنةمات



-

يللف@ائدالعللفي@لجامع

أصللااللفظبهذاالخبرهذا@فقال:الزياثةهذهحبانابنضقفوفد

غبرهولاالمعفمالكلبثمنيجوزولاله،
فقال:البيهقيوكذلك"

منخاليةالكلبثمنعنالنهيفيجم@النبيعنالصحاحالأحاديث9
هذا

عنالنهيفيالصحاحالأحاثيثفيالاستئناءو)تماالاستثناء،
ولعلهالاقتناء،

عنالنهيحديثفيذكرمنعلىشئه
ثونهمالذينالرواةهؤلاءمنثمنه

لماأعلمواللهوالتابعين،الصحابة

فقالحماد،طريقمنجابرحديثتضعيفإلىالنقادبعضذهببل

الترمذي:
7/1ال@ائيوقال"إسناثهيصحولا9 بصحيحهولي@":91

،"

3فيوقال 0 9 منكر".هذا7:9/

روىماذلك:مئالوالردالقبولمحتملة@لزيادةتكونوقد@

شحقدبنالعزيزعبد
عنسليمبنصفوانعن

عطاء
يساربن

9ةبئاللهرسولقالقال:الخدريسعيدأبيعن

@لجمعةيومغسل

عنحبانابنرواههكذاالجنابتا.كغسلمحتلمكلعلىو@جب

محمدعنيعلى،أبي
المقذميبكرأبيبن

بنالعزيزعبدخولفوقد
محمد

)مالكخالفهالزيادة،ذكرفي

9)

2لمحروج@1/ا@ .6/7لكبر@!الن@الا@2@.37

.(1281)عقبالكبيرالالجاح

مم@.ا1لاالتقريبه1انظر:فيحطئ.عيرهكبمنيحتثكانصدوقالدراورب

عالد،نجتنفة
(29+)الالتقربب@انظر.بالقدر.رمي

لأ.605)التقريبهه"ا@ظر:وجاثة.مراعظصاح@فاضلنقة@بما،ميمرنةمرلى

.(1229)يرصحيحه

.(5761)التقريسهانطر،ثقة.ةومو

محمدبرواية(58)الموطأافيإ
سعيد،بنسويدبرواية(135)رالحن،لن

أخرجه.طريقهومنالل@ي،برواية(26ولاالزهري،مصعصأليبرواية(430)و
دات

فيحي
1(،ه*)والدارمي6،0ولوأحسد9،1،الحديش@:احتلات1

لخاوا
وفيك@39نيوالسا4(؟13)وداوأبر@)م@8(،2/6و(87لا2/3ري

2/1عوانةووأدالرمالة،ط.ا(ملا.)والحلميةط.(16الملألهى!،الكر@ 3 2-



التقةزيادةلالهضقىةلالعلل

=

زيدبنوأسامةالفرويعلقمةوأبوعبينةبنوصفيان

عياضبنوالفضيلواثلبنوبكرزيدبنالرحمنوعبد

عنسليمبنصفوانعنفرووهإسحاقبنالرحالنوعبد
بنعطاء

@لجنابقأ.)كغسلالزيالةدكر@ونالخدري.سعيدأبيعنيسار،

شاهدوللحديث
@هريرةأبيحديثمن

(1742)خزيمةرابر)7552(،=
المحانيدثرحفيرالطحاويتحممي،

"1/1 1 6

1/2واليهقيل@221(،حادواصملا(،.)الحلسةط.وفي 9 و4
ا،يع@3

.(331)لعويوا

1ةالحدينما@اخلا@فيفعياتأخرحهطريقهمى(1) )637(،والحميدي0،9

1(،538)ارميوالدك@6،وأحمد5(،20يانجةأليواس3(،705)الرراقوعد

1/2والبخاري 1 3/2و(8هله7 3 0لاماجهوابن)5662(،2 الجارودوابن1(،8

2/1عرالةوألر1(،271)و(978)يعلىوألو2(،لكه 3 حزيمةوابن2(،558)2

المحانيدثرحفيوالطحاوي@تحققي،(1742)
"1 1 6 / (67لاالعلمةط.وفي1

دالتقريسهانظرصدوق.وهوتجحقيقي،(1742)خزيمةابنأخرحه.طريقهص(2)

ليالطرانيأخرحهطريقهس(3)
الحلمية،ط.(307)والحلبتط(309)الأوسط،@

.(317)اققريب"الظرةيهمصلوقومو

العلية،ط(617)والحديثط(162)@الأوسطاثيالطبراليأخرجه.طريقهس(4)

(3865)اققرب"انطر.ضعي@رمو

(5)

ط@@ين
1للاالالصعيرافيالطبراليأخرحهبقه يالتقر"انطر"عدوو@ومر2(،1

صأصلهالمت@هورالزامد1،3يه8دالحليقادينعيمأبوأخرجهطريقهمنللا(

(5431)اققرب"انظر.إمامعالدئقةةمكةوسكىخراسان،

وديك@434تاريخهفيالخ@أخرجه.طريقهمى(7)
صوفيههلأ5العر@4/@

زيعدوقعنادله:ويقالالصرفلريلالحدوي،سحيدأليأوصمريرةأبي
.(3800)نفربا"لطر:الفدر.لا

عنوجهعيرصالحديثهذا@رريةالخ@قال
شك،بلاسعيدأليعنعطا@

الصحيحاومو
برتحرتله(

وط.سليم،،بنعموادلحلسسمدصموادسالحديش@داختلات

ديعوابأ
@رريرلححتالدكتورطعة

1 3 العاثر.المجلد@حر@الأماطرع8

مالكأخرجه.له(
صمدلرواية(60)دالموطأ"لي

ب@-سويدلرواية(136)والحن،بى



-

@للفالائد@لعلل@لجامعفي

حزم:ابنقال
أيمنأورجليهمنبهيبدأأنفللمرءفكرناغسلوكل"

بغسلالبدا@إلافيهمايجزئفلاوالجنابة،الجمعةعسلحاشاشاء،أعضائه

فيانغم@فإنالجسد،لمأولاالرأس
ثمبرأسهالبداعةينويأنفعليهماء

بدإولابحسده

".@اللهرسولبقولوامتدل
كلفييغتسللنمسلمكلعلىلثهحق

وجسلئلار@سهيضليوما،أيمسبعة

والسلامالصلاةعليهبدأوقدبهدادئهبدأ@بماأبدأ"@ت:وقوله
صش"إلامولمد@للئعنينطق@وماتعالى:وقالالجسد.قبلبالرأس

إنمانطقهفيفياللهرسولبهابتدأماأنفصح4،.3،الجم1@يحئ

وحيعنهو
اتاه

س
تعالى.اللهعند

مثالمرة،ويهملهامرةفيذكرهازيادةفي@لر@هييختلفوقد@

أمربلفظ:إأن@عنقلابةأبيعنأيوبرواهماذلك
الإقاضما.ويوترالأذانيشفعأنبلالألجزاللهرسول

ومن
عوانةوأبووأبو@اودا@دارميأخرجهالوجههذا

@8@

سماكطريقمن
عطيةبن

(2)

(3)

(5)

(6)

8)

(9)

طريقهومناللينى،لرواية(267)والزمري،مصعبأليلروايةلمأ33)وسعيد
قوفأص(5305)لرراقاعد

1

3المحلى 4 / 2

2/3أحمدأحرحه 41-3 4/2وول97)7والمخال@4،2/2 1 ومسلم3(،وو7)5
به.فرنرفأليحديثمنبتحقيقي(1761)حزيمةوابنلاث@(،3/4

2/5لدارلطميوا3،كلا/3أحمدأحرحه. لعلممةاط.32
(2ول@75(5772)و

2ولا 8والميهقيالرسالفط(57 5 / 1
به.حابر،حديتمن

نتنقةالمخ@الي.أير@
توديالفقهاءكلىمن

.(605)دالتؤبالظر.امأ31)مة

انهعدقلابق@أبو
نصيهالعجلي.قالالرسال،كنيرلاصلنقةد.ربر

يسير

.(3333)"التقرب@ا@ظر:مأ.ا"4)سنةتوفي

ثي
.(508)مننهفي(7).(1195)سننه

2مسنلهفي 7 4 / 1(952).

سماك
2للاالتقريسه@ئقة.البصريعطيةس 62).



التقةزيادةللخشرقى:للعلل

=

الطحاويورواه
(1)

اللهعبيدطريقمن
ورواهالجزريعمروبن

حبانوابنعوانةأبو
(4)

وأبويعلىأبوصرواهشعبة،طريقمن

عوانة
(6)

الدارقطنيورواهوهيصطريقمن
(8)

خارجةطريقمن

والبيهقييعلىوأبومسلم@رواه
(12)

الوارثعبدطريقمن

اورواه
وابووالنسائيومسلموأحمدشيبةأبيبن

نةعوا
(18)

رقطنيلداوا@
@19

كمدحاوا
@20

ووقيوا
@21@

طريقمن

الشرحفي
محااني

1/1الانر! 3 المهرقلأإتح@@والظر:(78لاالحلميةط.وفي2

افهجدترجمةعلىأقفلم
عمروسبناثهعدوحتولكنالحرري،عمروس

رويوأير@،عىيرويالرقي،وبأبوالأسدي،الرليدألي
لنعليعه

معم@

5/5"الكمالتهنب@الظر@مو،ولحله فيومر(4260)7
دن@ممأ:327)القرببه@

3ورلساففيه
@

ني
6ه@صجحهني@4@(539)ا/372من@ ا@.7

مي
يلا(.(2792)نه@

لي
2مشده 73 / 1(952).

لنوب
@سةترفيلأحرفقيلأتعيرلكنهثتثقةالامليعجلانلنخالد

(7ما7)يبهالتض@الظر.اهأ65)

2شنهفي 3 9 / الرسالةطوي@29(الحلية.@1

كدبصمعيناس)نويقال.الكدابي@،صيحل@ركادمتروك،مصعب،لنحارجة

توفي
(1612)اققرسهاانطر.لعلااممامة

@
صجحهلي

3 / (11)@ه@@378@2
لي

42)مح@ 8

في(
4الكرىمنه 1 2 /1.

عصنتولملالقدو،رمينجتنفةسعيدب@المحارتعد(

تولي
امأ.80)سة

.(4251)لتقريبانظر.ا

)
دي

في(15).(2140)مصنمه
3/1مسده 03.

)
.(5)(378)2/3صحيحهلي

3دالمخى"في( / وفي2
الرسالةط(16"ولىالعليةط(5921)لهالكبرط،@

في(
2م@ده 7 4 / 1(956).

)
لي

2شة 3 9 / الرسالة.@(925)و(924)رالعلمية@1

في(21)ا.هاا/ستوكهفي(
4الكرى5د 1 3 /1.



يللفعالد@لعللفي@لجامع

الثقفيالوقابعبد

رث،لوااوعبدرجة،وخاووهيب،وشعبفوعمرو،)سماك،سبحتهم:

به.انى،عنقلا@عأبيع@أيوب،عنالوهاب(وعبد

الح@اءخالدوتابعه

نقةافقني:الرتابعد
نوليليى،نلاتموتهقللعر،

9سة امأ.3

.(4261)لتقرسهدانظر.ا

الحتاءحالد
.(168")التقرسه9انطر.يرسل.نقةالممازد.الومهرادس

ليالطحاريحرحه:وحدلة(
1

1/1الآثر!محاليشرح 3 لع@7(العليةطوفي2

1(،1)كاوالدارمي)5902(،والطيالسيالطاحي،بر@يارمحمدصطرقمن

2عوالةوأبو 73 / 1/1الآنار"محانيدنمرحيروالطحاوي5(،09)ولما(لا1 3 2

ارميوالد)5971(،الرزاقوعدشعفعنطرقمن(783)العلميةط.وفي
2ع@الةرأبو1(،951) 73 / 1/1الانار"معاليالنرحفيوالطحاريط(،1)1 3 2

3رسلمالنوري،سمادعىطرقمن(785)العليةطوفي / 2(378)،)4(

2عوانةوأبو 73 / 1/214وأليهقي9(،5")وا/372ثا(7)1
وهيب،طريقمن

1/1الانار!معالىلى@انمرحوالطحاوى 3 2
وثى

ص(179)و(78للاالعلميةط

حمادطريق
1/2عوانةوأبو7(،3يه2/2وملمملمضبن والطحاوي5(،09)73

1/1الاتارمعاليشرحير@ 3 2
2والبيهقي@،و@687@784@العلمة@وفي / 114

حمادطريقمن
5والبخاريرببن 7 / 6و(603)1 / ا/واليهقي)7543(،2"4

214
عوانةوأبو)3972(،يعلىوأبو1(،93)والترمنيالرارث،عدصطرقمن
2 73 / فيوالطحاوي@ريع،بنيقلدعرطرقمن(6761)حانوالن5(،09)1

"

1/1الآتار!محاليشرح 3 2
1/2والدارقطني)787(،العلميةط.وفي 3 ط.9

حانوابن2(،7لاماجهواسبخم،صطرقمنالرمالة@(923)رالعلمية

1له 67)
عليبنعمرطريقمن(730)ماجهوالنسليماد،لنمقمرعنطرقمى
3/8رأحمدالمقدمي، 1/5والخاري9،1 )2(،ل@73(2/2ومسلم6(،70)81

2عوانةوأبو5(،90)ثاودوأبو 73 / الاثلى!محانيالثرحفيوالطحاوي5(،9لى1
1 33 / 1

2والبيهقي)297(،الحلم@ةويرط / 114
بنبسماعيلعنطرقص

5والحاريعليةءابنإلرايم- 7 / 3وسلم6(،60)11 / 2(378)،)3(

1/4والميهقي)391(،والترسذي 1 2
عوانةبور(الئقمي،الوقابعدعنطرقمن

1/2 7 1/1وال@هقي)مكا(،2 24
ألىواسعطاع@سالرتبعدعنطرقص

الأعلىعدص(2141)شة

سلصف=بروحمادووميب،رسميان،وضحفالطاخي،ثينلىلمحمدسجميعهم.



النقةزيادةلالثترقى:لالعلل

-

التيميوسليمان
(1)

وقتادةتامة،متابعة
(2)

روىأيوبأنإلانازلةمتابعة

يه:وزادالسا@قينوالمننبالسندالحديث
إلا@لاقمق@"

عليةابنو)سماعيلوسماكمعمرمنكلكهورواها
(6)

(2)

(5)

عليوعمرسرمعتمر،ونيم،@رلع،ريدسوالرارت،وعدريد،لنرحماد
المقد

بنالوقابوعداققعي،الرقا@وعدإبرابم،سو)سماعيلمي،
عطا.،

عنرووهالأعلى(وعد
الحذاء،خالد

له.أن@،صقلافأبيص

م@لجماد
مولاممالتيميبلاللن

"

دالتقرسهالظر:اهأ.77)مةنوفيثقة

"وحدئه2(أخرجه

1/2عوالةألو 7 4(957).

قتما@ة
منةتطنت،نقةالسدوسي.دعامة

الالتقرب!الطر:وماتة.كرةلصع

1/2عوانةلوأخرحه.(وحديثه 7 ديوالطمراني9(،هله4
"

الصعير!المححم

2/1المتحليححرابنالحافطقا6ل4 1 "(606)عق@0
فوله.أنمندهابنادعى

كمامسد،غيرأيوبقولمنالإقامة()إلا
رأنارببراميم،لنبسماعيلروايةلي

مساكروايةنيأنبل@
قوله:الأصيي:محعدألوقالركنابرراحأ،هنهعطيةس

لأنلظر،قالاهولماالحديتمنولي@أيوب،قرلمنموالاقامطلإلا

يو@.ص(معمر،صرراهالرزاقعد
قالنم."

"

كانماأن@والأصل
الحبر@ي

رايةصيدليعولاخلالصعلىدليعولاحلافعلىدليليقومحتىمنهفهو

يدكرما،أيو@وكانالزياثفيذكرلاكادحاللآأنسهايتحصلإلمالأتهبسحاعل،

أن@ا.عنقلالة،أبيع@الحديثروىمنهماوكل

1/2عوالةوألربتحقمي،ك@(5)خريمةوابن7(،1لااالرراقعبدأحرجه: 7 4

2والدارقطي)559(، 38 /1-23 الرسالة،ط.(927)و(922)رالعلسيةط9

1/4والبيهقي3/،9،الالمحلى!فيحرموالن 4ه@والمغوي1،3 0@.

سماك
(2626)لالتريسهالطر:تقفابصري.عطيةس

رالن)8.،(،ثاودوألي)506(،71،/1والخاري1(،1لطالدارميعدوحديث

1ألانار"معاليدسرحفيوالطحاويبتحقبقي،(37للاخزبمة 33 / ط.وفي1

2لهاواللارقطني)097(،العلمية ا/رالميهقيالة،الردط.(192)والحلميةط.3

توفيحافطتقةعلية:اس-3إبراسإشماعيل
دالتقرساانظر:اهأ93)صنة

رالخاريك@981،أحسدعدوحئحثه
5 8 / 2وسلم)706(،11 / )2(،=ك@(ل@2



=

ث@لف@ائد@لعللالحامعلي

اللهعدحديطمنثواهدله
اللهوعبدعمربن

زيدبن

حديطذلك:مثالفرديتها،وشدةفيهاللاختلاتترد@لزيادةوقد@

عنأبيه،عنكليب،بنعاصمعنسفيان،عنإسماعيل،بنمؤمل

علىاليمنىيدهووضعالله-سزرسولمعصليتقال:حجر،بنوائل

صدره.علىالشرى،يده

منالشمال،علىاليمينوضعوفيهحجر،بنوائلحديثوردفقد

الآنر"محاليم@نرحفيوالطحاوي)459(،2سا/عحالةوأليمأ!.9)داودوأبي
1 33 / 1

و@ي
الحما-خالدعنرواه@1/21وال@يهقي)297(،الحلمية@

أبيعر
الإقامقهالا@فقال:أيوببهلحدثتعق@ه:وقالأن@،عىقلابف

2/8وأحصد1(،139)سةأبياسأخرجه. 5
داردوأبو1(،931)ارميرالد8،7و

2ر.2/3والسفي5(،11)ر(015)
وفي

الحلمبةط.(9351)لهالكرى!،@

فيوالطحاويبتحقيقي،(37لاحزيسةواسالرسالة،ط.(1605)و
"

المحاني،ضح
1/331

والعوي1/31،4واليهقي1(،677)جانوالن7(،93)العلميةط.وفي
عهدعلىالأفانكادالبنتابلفظ.عمرالنعنالمئنى@أبيمسلمعنطرقمن

قدالصلاةقامتقديقول.أئهعيرمرفمرةرالإقامةمرتى،مرتبن@اللهرسول

ثاو@لأبياللمظوهدا1،0الصلافقامت

داردوأبر)731(،الحباثهأفعاللخلقيروالبخاري4/4،3حمدأحرجه.(
1/3والجيهقيبتحقيقي،(371)حزيمةواس1(؟58)الجارودوابى)994(، 9

3 9 4اوه1
محمدعنطرقص

اللهعبدبن
بناللهعدألي-حلضنيقال.ريدلن

للصحفالجسعفيللناسبهليصربلالناقوس@اللهرسولامرلاةقالد-ز

أطا@
انيعالثصعدياله.لفلتيدهفيلافرسايحملرجللاع-وألالي-

الاقوس
هوماعلىأملكأفلاقال.للصلافلهلدعوةقلتبه؟تصعوماةلحقال3

أنأشهدأكبر،اللهأكراللهأكراللهأكراللهنقول.ةفالبلى،قلت:ثلك؟منخير
محملأانأضهدالنصرسولصصلأأدأشهدالصإلالا@ل@أدنهداثص(إلابل@لا

الثصرسول
الصحفعلىحي

الصلافعلىحي
علىحيالفلاح،علىحي

تال.الثصإلابلهلاأكر،اللهأكراللهالفر،
تقولثمقال:بحيدغيراستاخر3

محمدأأنأشهدالتصإلابلهلاأنأشهداكر،اللهأكرا@هالصلاة:ألمحمتبثا

الحصرسول
الصحضعلىحي

قامتقدالصحضتاتقدالفر،علىحي

الله.إلابل@لاأكر،اقهأكبرافهالصلاف

الحلىود.لاسواللمطالحدلت



الثقةزيادةرل@ضقى:لحللإ

-

وائلبنوعلقمةالجمار،عبدوأمالجبار،عبدبيتأهل)بعضعنطرق

بنوائلعنرووهخمستهمشهاب(بنوكليبوائلبنالجباروعبد

مؤملزادحجر
(4)

كليببنعاصمعنالثوري،سفيانعنروايتهفي

(5)

علقمةفو
أليه.سيسمع@أنةإلاصدوقالكوفي.الحصرميححربنوانلبر

5/12الكماالهتهذب@انظر. 3للا@الكاشم@و"6(،04لا2 (4سأ4)اقؤس@و@7(،8

عنأرسللكنهنقةحجرةلنوانلب@الجارعدفو
ألص

تودي
اهما.12)سنة

3ال@4/لكعااتهذيب"سطر.ا 4 يبهلتقروالا0(،3لعلا@ش@لكاوالا)5863(،3

توثياليمن،ملوكمنكانالحضرمي،ربيعةححرسسوائلالحليلالضحابيفو

محاولة.ولاية@ي

1القحابةأسماءيدوالتج@5/8،1الغابقدأسداظر: 2 6 / المريب@وا@،442@2

حانطالخطد@،عمرسمولى@طالمصري،الرحم@عبدألوبسماعيل،س

حاتمألووقالنققىمعيى.ابنقاليخطئ،عالم،
"

ليديدصدوق،:
كنيرالة،

وقالكثير،خطأحديخهلييرعة:أبووقالالحديثمنكرالسخري.وقالالحطأ،

لعطمهإسماعل،بنمقملثاودصأباسألتاكخريعدألر
ص@ريع

تمنمأنه
قال

"

أتإلا
منيحدتدكادكتهلمحث@عيره.وقالالنيءفييهم

فكنرحمطه،

هأ.206)أوهأ205)سةرمضاد@يبمكةماتحطقه

@اظر:ا

7/3للبحاريالكبير،الاردح 5 2/2لهالصعير!،التا@مخو@(0712)6 7،9

26ثهولا@كمايهتهديبو@ 9 @والالكاس@3(،1

ادوالميز)7475(،للذمبي

2الاعتحالا 2 8 /4-2 2 10/1لهالنلاء"،آعلاموالسيرلاممالمما،9 11 1،1

5-1/156الوليقاالنكتو@ 6 2
3الكما@ه.تهديبتد@حلاصةود@بتحقيقي، 93.

دلكمنالم@وفيالحديش@الفكرقال.الخاريآدالساصقةالمصادرفكرتتنيه

يمفيه.أوفلكيستالأيامقاللفيالبحتولعلشيء،

قالعابدا،فاضلاكادالكوفي،الجرميالعحنودبنشها@بركبلنعاصم

محينبنيحيىوقالسحديث@مسلا؟حنبل.بنأحمد
"

الشاتي،قالوكذلدثقة،

قالالعبا@منكادزماله،آملألصلكارةداودأبووقالصالح،حاتم.أبووقال

ةشريك
لاالمدينب.النوقالمرجئ،

تقةكادسعد:اسرقالبصالفردبمايحتج

توفيالحدين@لكتيررلي@بهيحتج
ام@.37)سنة

4/1@الكمالتهني@انظر: 3ا@9 ، 2للا@الكالن@و@،1 الاعتداال@والميران@(51

2/+
3ه

@كلأ
4ةهأا*)رلياتلأسلالأاتارلحو@0(،4 التهذيسهتهذيبو@5،7



@الف@ائد@لعللفي@لجامع

شهاببنكلبأيهعن
(1)

صدرمأ.)علىجملة:

مرة:فرواهسفيانعنروايتهفياضطربمؤملأأنإلا

صدره
"

ومرة:
صدرهعد"

"
(3)

عنالبقاعيونقل
محمد

مؤمل:فيقالالمروزينصرلن
انفردإنا"

لسروكانلأنهفيه؟وئثتتئتوقفأنيجبلحديث
@االغلطكثيرالحفظ

عنالجوهريسعيدبنإبراهيمنازلةمتابعةمؤملأوتابع
محمد

بن

صأبيه،عنحجر،بنوائللنالجبارعبدبنسعيدعنححر،
امه،

عن

حجر.بنوائل

فمحمدضعيفة،متابعةئهااإلا
فيهكرفي،البخاري:عنهقالحجربن

نظر،فيهالبخاري:عنهقالحجربنوائلبنالجبارعبدبنوسعيدنظر

ابنوقالحديث،كثيرلهلي@ةعدياب@وقالبالقوي،لي@الشائي:وقال

(2)

3)

(5)

ذكرهمنووممالاصيقطمنصلوق،الكرلي،الحرميالمحرنسنهابسكلب

اسانيوقالنقفألو@رعتقالالصحابقىلحي
"

روىأأ@دلحم(لامداكيب

عه
ثقفكانمعد"محمدسوتالمهاحر،لنيهرايموكيرعاصمابهعير

من

ب@ويحتحورحديثهيستحسنطورأيهمقضاعقى

نظرا
"

6/1لهلكمااكني@@ 7 (5660)لتقرباو،)0855(،4

لأ7لاحزيمةابنالروايةأخرح
2/3رالهقيبتحقيقي،

فياليئألوالروايةأحرج
2المحديخ@!طقات" 5 8 / 2

1/5الرثية!الحكت@ 6 2
@تحقيقي.

ابوتالالحومري،اثيالغدسعيد،ب@إلراهميهساتأبوالمجو@الحالط@امال!
فقيل:مرتمطفيواختلف1،5ددالم@صفنجأ،نقةمكنرأوكان"الخطيببكر
سةوقيلأرلع،سة

سنةوقيل.سغ،
نلاثسنةوقيل.ومانتين،وأربحينتسع

ومحميىوحميى

@اصظر.

93بحداد!تاريخ /6-59
ا/الكماالهو@تهذيب1،6الغر@6/8ط.وفي

1 12/1البلاءااعلامودسير1،2 49-1 كماالبرارأخرجه.والحديث.51
ير

3ولالكامل،ديإعديوابرصدرط،النه@ه:و@)م@2(لأستلىاك@@ 4،4

2/3والبيهقي 0

وبص
صلوها.على"

@انطر:

1/7الكيرأالاردح .(1)مملأ1



لثقةازيا@ةلحثترك@:لال@للإ

ضعيفحجرة
(1)

-

معمؤمل@روابة
لافيهاواضطرابهفرثتها،سدة

تصح،
مخالفتهلدة

عنوالرواةكليص،بنعاصمعنوالرواةالوري،سفيانعنالرواةبها

حجر.بنوائل

الله)عبدسفيانعنرواهفقد
(2)

يوسفبنومحمدالوليدبن

الزيادة.ذكرثونسفيان،عنكلاهما((4)الفريابي

الله)عبدكليبلنعاصمعنورواه
بنوسعبةإثوي@بن

جا@ب

(6)
ةئداوز@

(7)

و@حمدمةا@دبن
(9)

@لبن

16)3/504الكبير!لتاريحا"ا@ظرا( الكاملو"1(،5
4/4ه /3الكمال!والتدب3،8

1 5"التهلبصتهديصو@)9822(،78 3 2رواقفريباو@4-4،5/ 34)

ائهنجدفو(2
أحطأزتجماصموقني.لالعدالمعروتال@كي،ضحئدألوميمون،بنالوليدب@

3ال@4/الكمانبانظر@ 1 التتريس@و@0(،463)الكاس@لأو@)1363(،6

(3692).

4/3حمدأحه:خرأ(3 18.

.(78)/22الكير"ير@الطرانيةأحرحه(4

شحقيقي،كأ77)خريمةوابر1(،08)ماجهواس)2593(،ثيةأليالنأخرحه.(5

.(1945)حادوابن

4/3ححدأحه؟خرأ(6 19.

بنزاندةفو(7
مةتوفيلسفصا@نت،نقةالكوفيالصلتابوالنقفي،قدامة

ش@الكاوه1(،935)7ولالكماال@نهدبالطر:مأ.ا06)ونجلسأ،ا16)

.(1ها2)لتقريبااو")8061(،

4/3حسدجه(أخر(8 الدوا1،8
رمي

لاوا)727(،ودثاوألو)7531(،
2/1ئي 2،6

والطرالي)0681(،حانوابىصتحفيقي،ما(.)خريمةوابر0(،2لهالجارودوابر

.2/28والبهقي@(82)/22دالكبير"في

ئحندئو(9
صدوقالكو@ى:الرحصعدأبولامم،صالضيغزواد،سمضيلبر

@عكل
نوديباقي،رمي

الكحالاشهدي@انظرامأ.للاونجل.هه،195)سة

6/4 7 و5(،511)ن@هلكاولا)9316(،8
.(6227)النقريبا1

شحفقيىل@7حري@ةابنأخرجه(10



=

يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

وزهير
(1)

بنوقي@نةعواوأبومعاويةبن
وأبولربيعا

((8)إسحاقوألوالمفضلبنوبثرزيادبنالواحدوعبدالأحوص

الزياثق.ذكر@ونكلبعنكليب،بنعاصمعنرووهجميعهم

منفر@أوائلبنوعلقمةبيتهأهل)بعصوائلعنورواه

((12))مقرونين(لهمومولىوائلبنوعلقمةوائلالجبارسوعبد
حميعهم

الزيادة.ذكرحجر@ونبنوأئلعنرووه

مدارأنسيماولاقبولها،يمكنلاالمخالمةمنالمنتهىهذافيفزيادة

فيسفيانومذهبالثوري،سفيانعلىمؤملزيا@ة
المسألةهذه

اليدينوضع

(2)

(3)

(5)

6)

سماعهأنإلانجت،نقةالكولي.الحعميخيممةألوحديغ،سمعاويةرهيرسفو

38"الكماللتهديباسظر.اهأ.73)سنةتوفيبأحرة،بمحاقأبيص /3

.(2051)اتقرس@و@6(،1يثلأ@الكاف@وإ)4002(،

3أحمدأحرحه 1 8 (@)/22الكسر!لى@والطرالى4،/

.(90)/22@الكمير،فيالطرانيأخرجه

بوالأسي،(الرليعب@قي@
ابنهعليهوآدخلكرلتاتجرصدوق،الكوفيئحند

له،لحتتحدينهسليىما

لر@ي
@سة

1اصظر:ومانة.وسنضسضع
الكمالاتهديب

.(5ه*)"لممربوالا)0064(،"ش@لكااو@)2945(،ا6/3

(7له/22الكسر"لى@الطرالىحرحهوحلنه(

(80)/22دالكبير"@يليلطراوا)0201(،لسيلطيااأحرحه.

البصريمولا@،الحديزيادبنالوأحدعبدفو
"

ثقف
الأعممشعنحديئهلي

اهأ7للالةتوليمقال،وحده--

7الكمالاكذب"الظر / وممأ،ا73)5
3لاالكات@ه1 .(4240)التقربو"0(،5

أوحدين@
4/3أحمدحرحه. .2/72لبهقيوا1،6

فيلطبراوا3/3،5لاثيراهأ،ا0)جهمالنواما(،7)ر(726)ودأبر@ا@؟أص
في

(86)/22الكبير،"

ليالطبرافيأخرحه.
(91)/22الك@ير!@

4/3أحمدأحرحه: (7للا/22لكير!@افيليلطراوا1،6

تجحقيقى،(509)خزيمةوابن)327(،لاودوأبر)5593(،سيبةأبياسخرجص(

.(61)/22@الكميرافيوالطبراني

فيالطبراليأخرحه.
.(53)و(51)/22الكير!@

أ
4/3حدأجه:حر 17-3 18.



المقةزيادةلالعثترك@:رلعلل
-

إلىويضاتخالفها.لماطريقهمنثابتةالزيادةهذهكانتفلوالسرةتحت

عنقويأنقلاأجدلمأننيهذا
أحد

من
علىاليمنىبوضعالبديقولالسلف

مخالفةأيضازياثةفهيالصدر.علىاليسرى
واللهبها،العئمأهلعملبعدم

أعلم.

هم

(4)

(5)

مثال@لزبادفهذهصحةعدمعلىدالةلقرينةالزيادةتقبللاوقد@

الحصبنبنعمرانحدبتفيالسهوسجودفيالنشهدزيادة:
(2)

ت
محمدطريقمن

عنالأنصاري،اللهعبدبن
بنأشعث

عنسيرين،بنمحمدعنالملك
قلابة،أبيعنالحذاء،خالد

صلىالنبي-@أن@نه:االحصينبنعمرانعنالمهلبأبي

سلمثمتشهد،ثمسجدتين،فسجدفسها،
@ا

وقالغريب@،حسنالحديثهذاالحدي@:عقبالترمذيقال

1/5لعذيالاا@طر: 3/2لمحموع!او"5،0 59.

عامأسلمسحبدألوالحراعي،جدبنالحصيىبنعمرانالحليلالضحايئئو

مأ.52)شةتوننخيبر،

4/1الغابقهأسدالظر: 04الضحالق@1/أسماءوالتحريد3،6 ثأ،539)2

.(5150)اتقريبهو"

بنأضحتفو
توليفقيصئقةالصري.هانئأبوالحمرالي،الملكعد

سنة

سا.ا46)وقيلسأ،ا42)

اإدطر.
2-1/027لكمالاادتهذيب 7 وكأ،47)شسهلكااو@)325(،4

لتقريبهها1

عنرو،فقيل:اسمهفياخنل@قحبفأبيعمالبصري،الجرميالمهل@ألو.فو

ثقة.لحلك،يخرونلعنرر،اسأومحارلةسالرحمنعدةوييل

8/4لكمالأاقهذبسظر.ا ب،والالشقصملأ(،16)@س@لكار@ام@،52لا38

(8398)

0لاثاودألوخرحه وأبوبتحقيقي،ا("62)خزي@ةوابن)593(،والرمني1(،3

1/1عيانة 1للا55 6،(لا/18دالكبير،ليوالطبراني)0762(،حبادوابن2(،9

2)،له@الأومطا،رلحي 2ولاالحديثط.(25 3والحاكمالعلمية،ط(22 2 3 /،1

2/3بيهقيوا 54-3 .@761@لغويوا5،5



-
ال@لف@الد@لعلل@لجامعفي

حديثعلىاتفقاإتمايخرجاه،ولمالشيخين،شرطعلىلاصحيحالحاكم.

الحذاءخالد
السهو".لسجدتيالتشهدفكرفيهولي@قلابة؟أبيعن

الحلالي:قال
بنيحيىوتقهالحمراني،الملكعبدابنهوهذااشعث"

وقالبه،بأسلاالرازي:حاتمابووقالوغيرهما،والنسائي،القطان@سعيد

البصريون@إيىفاجتمععبادانإلىغياثلنحفصخرجمعين:بنيحى

تحدثنالالقالوا:
أشعثعى

فيشبئألهالشيخانيحرجولمالملك!عدبن
"كتابهفيعديابننكرهوقدتعلجقأ،نكرهالخاريلكنكتابيهما،

فيالكامل
هذا،البصرةاهلفولمناكئرتليينم@علىيدلشيئايذكرلملكنهالضعفاء"،

الفطانسعيدبنيحيىتوثيقمعبهفكيفانفر@لونظرتضعيفاكولهوفي

"وغيره

ابنقالفقدالزيادة،هذهفيالثقاتالحفاظخالفقدأشعثولكن

التشهد.ذكرفيهلي@عمرانحديثفيسيرينابنعنالمحفوظدافإنحجر:

سلمةطريقمنالسراجوروى
لابنقلتالقصة:هذهفيأيضاعلقمةبن

سيرين
كماشيئأإالتشهدفيأسمعلمقال.فالتشهد؟ة

ابنعنروي

سيرين
"قال:3السهوفيالتسليمعنسئلأئه

أحفظلم
ولكنهريرة،ابيعن

سلمثئمقال:الحصينبنعمرانأننبئت
@ا

قالولكنالئهد.يذكرفلم

محمد
يتشهدماأنإليأحبسيرين.ابن

الحذاء،خالدعنطرقمنمرويوالحديث
أبيعنقلابفابيعن

1دجلة.ممميجربرةلىوميللتعمدير،مامد@رباطات@يهابليدةلا(
مراصد

9الاطححا 1 3 /2.

55الفراثدهمظم(2) 45 الكمالهكديبو"2/3،5عديلابندالكامل!وانظر.4،6
1/2 72-2 7 2الاعدالهو@براد)325(،4 6 6 / 1(1001)

(3)
1للاعقبك@821الاري!المتح 22).

أبيحديتمعتخريجهتقدموقدا("ي@.ثاودوأبوما(،3)الحميديأحرجه:رو(
ديهريرة

قصة
ممصلأ.اليديندي

.(4493)يةبيالن(أخرجه.(5)



الثقةزيادةلالهضل@:رلعلل

-

إبراهمبنإسماعيلرواهالريان.ذكرثودحصين،بنعمرانعنالمهلب،

عليةابن
(1)

الوقابوعبدالحجاحبنوشعبةسليمانبنوالمعتمر@

زيدبنوحمادمحمدبنومسلمةزريعبنويزيدالثقفي

بسيربنوهثيمووهببقيةبنووهب

(10)

عنجميعهم
الحناء،خالد

البيهقي:قالالزيادة.فكرثونبه،
شعبق@رواهوقدالحمرانيأشعثبهتفرد"

زريعبنويزيدزيد،بنوحمادوهيم،والثقفي،علية،وابنووهيب،

عنوغيرهم
أحديذكرلمالحذاءخالد

منهم
عنأشعثذكرما

عنه،محمد

التشهد،دونالسلامفذكرعمرانعناخبرتقال:محمد،عنأيوب،ورواه

فيماآشعثخطأعلىيدلوذلكسجدتي@،قبلالتشهدذكرهثيمروايةوفي

العلائي:وقالروامه
وهوفكيصفكر،لمنمقاوماأشعثكانلووهذا9

رفيكافيوحدهوهذاأيضا،مسوقدبكئير؟!والحفظالإتقانفيثى@هم
د

فلاالسهوسجدتيفيالتشهدأما@االبر:عبدابنوقالالتهدإ"زيادة

اأحرجه:
4/4وأحمد)2744(،سيبةأليبن 1(،10)(57رر2/87ومسلم2،7

1لىحريمةواب@ 2/3والهقيشحمقي،(1060)و(05 59.

4/4أحمدأخرحه. تجحققي.(0541)خريمةوالن)542(،لجاروداوالن3،1

1/5عرانةوألو@،./4واحسدكله(،7)الطالسيأخرجه. 1 1د4 9،)2

4الانارسانيالشرحفيوالطحاو@ 4 3 / .@2512@الحلمية.@وفي1

ديالنامميةأخرجه
6الحديسااختلاف@ 87ومسلم8،1 / 2(574)(20،)1

2/3واليهقيلتحقيقي،(1054)خريمةوالن)5121(،ماجهوابن 54.

ويرك@62والناني0(،181)داودألوأحرجص
(1601)ر(576)لهالبهرى،،5

1لأ1/1،4عوالةوأبرالرسالة،ط.(1161)وه(@)والعلمبة@ والهقي2(،9

1/5عرالةوألو)8101(،ثاودألوأخرجه. 1 4(1922).

1لهالكبرىإ،وفيإك@66النائيأخرجه. 2 ط.)،،21(والعلميةط(03

1خزيعةوابنالرسالف . 1/5عوانةوألوشحقيقي،(03 1 .(19)كا4

2او@@جاد@4562النأخرجه 6 7@.

4الانارأسانيلنرحفيالطحاويأخرجه: 4 3 / .(2513)الملميةط.وفي1

3اليهقيأخرجه 5 5 3الكرى"السن)11(ا.2/ 5 5 /2.

5الفرانلهسطم 4 60.



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

أحفظه
جم@هالنبيئصصحيحوجهمن

ابنعنالأزديالبارقياللهعبدبنعليرواهماأيضا:فلكومثال

اخرجه:مثنى،.مثنىو@لنهار@لليلصحة"فال:ب@،الئبيئعنعمر،

لداواحمدوأشيبةأبيبنوالسيلطياا
وأبوريلبخاوارمي

بنواثاود
بنواوالنسائيلترمذيواجهما

لجارودا

وأبرعديوابنحبانبنواويوالطحاخزيمةوالن
لخطيبوالبيهقيواحزمبنوارقطنيلداوالشيخا

البرعدوابن

دو@لنهار"،عبارة:فزادعمرابنعنالرواةمنيخرهالأزديخالفوقد

وهم:العبارفهذهيذكرونلاعمرابنعنالرواةوجميع

4/2الالتمهيدا(1) 3/1الاري!دفتحوالطر:7،6 2 الألانيوتحليقي@221(،عقب8
.(403)الحل@لالبرواءلى

اللهعدأبوالأرث@طالرقياللهنجدسعليئفو(2)
أخطا.زتماصدوقالرلد.ابيبى

2الكسالهلتهبا@طر 7 8 /2 7 3لاالكاشسهو"هلأكأ،7)9 و3(،9
اتقريبه1

(4762)

.(6693)مصفهفي(4)(9321)مسلوفي(3)

2سلهفي)مأ 6 / .(1458)@سهفي(6).5وا2

انيإ(7)
2الكبير"رخ 77 / 1(918).(8)

ير
.(2951)شنه

.(597)حامحهفي(01).(1322)سهفيلا(

2ولالمحتي!فيإ(11) 2 7
الرمالة..@ول@74(الحلمية.@(472)لهالالكرى!،وفي

(12)
(13)(27له@المنتقىادي

صتحقيقي.(0112)صجحهدي
(41)

1/33الانار"معالىلسرخلي 4
.(1916)العلمهط.و@ى

(2894)و(2483)و(2482)صحيحهفي(51)

3الالكاكل!في(16) 0 7 في(17).6/
2/3"المحلثينطقات1 04.

4دشهفي(18) 1 6 / الرسالة..@(1546)والحلمية.@1
(19)

1الالمحلى"لي 3 4 /1-135.

(02)
4الكرى"@السننلي 87 / 2

ولي
01)لهالمحرلته،@ 11)و(35 العل@ةط(35

ط(5366)و(5362)و
الوعي

والتفريقالجمعرمامدموصح(في(21)
(22)

5/1الالئمهيداثي 81 8 .18وا1



النقهزيادةللترك@:لاللح

-

سيرين،بنن@أا-
بنواومسلمريلبخاواأحمدخرجه:أ

لنساوالترمذيواجهما
نةعوابووأحزيمةبنوائي

لبغويوانعيموأبونيلطبراوا

عوانةوأبوالسائيأخرجه:الرحمن،عبدبنحميد-2

سعد-3
الطبرانيأحرجه:عبيدفبن

اللهعبدبنسالم-4
الرزاقوعبدالثافعيةأخرجهعمر،بن

ومسلمريلبحاواوأحمدشيةأبيبنوالحميديوا

بنوايعلىوأبولنسائيواجهماوابن
بنوالجارودا

حبانوابنعوانةوأبوخزيمة

2/3م@دهفي 4ره1
و

4 و9
78.(2)

2/3صحبحهدي 1(995).

2/1صحيحهلي 7 .(158)و(157)(749)4

@ي
(5).(1318)سننه

لي
لما.61)الك@يرحامعه

ثي
شحقيقي.(7301)صحبحهفي(7)الطبعي@.كلتا(437)الكرعأ@

لي
02/6م@د 2(2319).

@ي
02)1طلأو@ا@ 2ولاالحدبت@(39 الحلبةط.(36

)
دي

@

الثرخ@في(11)(1712)و(1711)المتحرح
.@958@السق@

)
لي

3/2لمخىأا" 2 8
وثي

لة.لرسااط.(1385)ولعلميةا@(1381)لهلبهرى"،ا@

6سدهنن( 2 / 2(02 32)

)
.(337)لهدالصجرا،وفيالطمحتيىكتا(9034)الأوسطدي

)
ثي

يلاا(شحقيقي(387)م@ده
لي

4لهمصمه .(4681)و(67

)
@ي

.(628)م@ده

)
لي

46)و(6ملا3)مصنمه (43739)و(37393)و(86

)
لي

9مله / 2/6صحيحهلي(20)ا.ووووك@21 .(1ا)ك@4

)
1صحيحهدي 7 2 / في(22)(146)(74لا2

(132")ته@

في(
2المجتبى"@ 2 7 2و3/ 2 وفي8

ط.(1380)وى73)ولمأ39)لهالكسرىإ،"

الرسالة.ط.(13)ممهوثأ75)و(43ولاالعلية

)
دي

(25).(54وللا(5431)مده
دي

.(267)لمتقى"ا"

بتحقمي.(1072)عجحهفي(

في(
2/6و(5123)2/16مده 2@612 2و@71@3 12و@8@3 3@.

)
(2620)صحيحهلي



-

@للفالائدالعللفىالجامعى

لبغويوالخطيبواليهقيوالعيموأبونيلطبراوا

طا
وس،

لحميديوالرزاقاوعبدفعيلنااخرجه:أ

والنسائيماجهوابنومسلموأحمدشيةأبيوابن

لطحاواخزيمةبنوايعلىوألو
الطبرواوي

وأبوني

والبيهقيسعيم

اللهعبد-6
الرراقوعبدالئافعياحرجه:دينار،بن

خزيمةوالنماحهوابنشيبةأبيوابنوالحميدي

511)ر(13الطالكحيراير@ لماا01)ولما()او(762)له"،الأوسطوير@(32

4وفى(0114)ويا(.)و(758)والحديثطى674)و الحلمية.ط.(67

(16)ما@المشحرخ!@ي

لي
3/2الكرىاالسن@ 2

وفي
@(5373)والعلمة.@(1352)لهالمحرلحقه،@

لوعي.ا

9/0تاريحهفي ا5
ودي

1العر@01/ط. 52.

في
@

شرح
ستحقيقي.(3)ههمسدهفي(6).(955)الته

لي
6لامصنفه (629)مسملهفي(8)لأ.7

لي
(01).(07374)مه@

ثي
3مله 0 / 1و2 31

4و 21.

1صحيحهمي 7 2 / 2(749)(146).(12)
لي

01)سه 32).

في
@

3/2المحتبى، 2 7
@ول@34العلميةى@7هر@لمأ38@له@الالكمر@وكي

لة.لرساا0ط(477)و

.(5624)و(5620)و(5618)سلهفي

(1072)صجحهلي
شحممي

لي
1

2الآنار!معاليصخ 78 / 1
.(16ال@العلميةط.وفي

.(13461)دالكبير"في

لي
4/2لحليقها" 0

وفي
ا@

.(1699)له"،لمستخرج

2الكرى!لال@نثي 2 وفي3/
5(5374)والعلسيةط(1352)لهالمحرلقه،@

لوعي.ا

(386)مسندهفي
(12)لنحممي.

@ي
.(4680)مصمه

ثي
.(6للملامصنمهفي(23).(163)مسد@

01)يرسة (0721)صحبحهنن(25).(32
@تحقيقي.



الصقةرياثةلالحث@ترك@:فىل@لل

-

الرعبدوابنوالبيهقيوالطحاوي

وأحمدشيبةأبيابنأخرجهشقيقبناللهعبد-7

وأبوخزيمةوابنيعلىوأبولنسائيواودداوأبوومسلم

لطحاوانةعوا
نعيموأبونيلطراواحبانبنواوي

والبيهقي

وأبوعوانةوأبومسلمةأخرجهالله،عبدبناللهعبيد-8

والبيهفينعيم

2ايهالانار،معالي@نرحفي 7
ودي

(1615)العلمبةط

ثي
2-2ك@1الكبرى!السى" 2

وثي
(5372)والعلميةط(1352)لهالمحرنخه،"

الوعي.@

@ي
5/1التمهد"" 78.

اللهكدفو
يخهتقةشحت@أبروقيل:المصري،الرحلىعدأئوالعميي،شقيقس

توثيلص@،
هأ.ا08)شة

4/1ولالكماالقيحبباظر. 6 س@والالنقر2(،)@س@ام@أ@و@)12+(،2

لي
(37392)وم@(66)و(6685)مصمه

و04مح@2/في
5 7وا8

و
7 و6

7 و.8را9
01.

صحيحهلي
1 7 2 / 2(749)(148)

في
.(1421)شه

وفيك@2ك@232-دالمجتمىالحي
@(2041)والحلميةط.(13لعالهالكبرىا،"

لة.لرساا

في(
تجحقيقي.(1072)صحيحهلي(11)(5635)م@ده

6مد@2/في( 2(12 32).

2الآنار،محالي@م@حفي( 7 8 / 6ا@العلية.@وفي1 ا@.2

.(2623)صحبحهفي(

)
2ولاالحدبتط.(2635)"دالأومط@ي العلمية.ط(61

في(
"

في(17).(1702)و(1701)الشخرجا
ك@22.الكرعهالسن1

صجحهفي@
1 73 / في(91).(561)(974)2

63مده / 2(52 32)

ك@22.الكرىادالسن@دي(21)(1710)دالمستخرجافي(



=
@للفالائدالعلل@لحامعفي

عوانةوأبوومسلمأحمدأخرجه:حريثبنعقبة-9

والبيهقينعيموأبو

الطحاويأخرجه:ئنسلمبنعقبة1

بنعطية-11
أحمدأخرجه:سعد

(.

وابنوالطرسوسي

نعيموأبوقانع

والنسائيالبخاريأخرجه:محمد،بنالقاسم-12
لحاوا

كم

محمد-13
وابنواحمدالرزاقعبدأخرجه:سبرين،ب@

(2)

(3)

5)

(7)

(8)

(9)

عق@ةفو
تقة.الكوفي.التغلي،حريتبن

4انظر ا@اتهدب6
9ا-لاالكماال@اه/ يأوالالتقر)5383(،هلكاش@ودالهأ،563)51

2/4مسحهفي 4
.77ر

1صحيحه@ي 7 4 / 6م@دهفيلكأ.(1لاه(74له2 1 / 2(12 31).

4البهرىستهفي(6).(1713@المشخرحلي 8 6 /2.

عقةفر
نقفصمصرالعيقالجامعبمامالمصري،ئحندأبرالتحيبي،شنملمس

امأ.20)شةمنقريأتوفي

@4اظر

2ولش@لتقاا 2ال@5/لكمااتهديصو@4،7 02 0 و)6754(،1
لتقريبها1

1/2الآثر!محاليالشرحلي 7 9
ردي

ا@627@الحلمية@

سعدلنعطجةفو
ركانكئيرأ،يحطئصدوقلكوفي.الحسنأبوالحدلب،بخالةبن

مدلسا،تيعيأ
أهما.11)سةتوفي

03)"@الكاشفا@طر. 4للاوالتقريب2(،8 61).

ثي
1منده 5 5 .(5)عمر!الن@مسندفي(11).2/

في(13).(814)الصحالق@المعحمفي
2ولالحليقه@ 54.

(993)2/03صحيحهلى

مي
3/2"المحش" 3 3

ودي
الطصقين.كلتا(444)لهالكبرى،،@

5الحليف:علوملى@معرفة حزم.النط.(101)والعلصيةط.8

@ي
.(4676)و(4675)مصفه

2/3مدهفي 2
83و

4و
51.



الثقةزيادةولهضقى:للعلل

نيلطبراوابيلأعراا

نا-14
اب:أضشع

لدارميواوأحمدشتأبيبن

بنوالطرسوسيواريلبخاوا
لنساوالترمذيواجهما

لي

لطحاواخزيمةبنوايعلىوأبو
بنواقانعبنواوي

لبغويوالبراعبدوابنوالخطيبنيلطراواحبان

1 الحميديأخرجه:عوت،بنالرحمنعبدبنسلمةأبو-5

.(89)سحهفي

في
العلبة.ط.(3893)و(196)والحليتط(3893)و(596)الأوسطه"

.(6867)مصنفهفيالأعيه.الكلامومأتيعهاختلفوقد

5سنوني / 4و2 4و8 9
و

5 4
و

6 6
و

1 0 2
و

1 19.

ثي
.(1584)و(1459)سه

2صحيحهفي 7 / (473)281-1وا/72@472@11

لي
.(62)ع@!اسالهد

@غداثيالطرموسي،أيةأبوالحزاعي،ئنلمبنإبراميمبنئحثدئووالطرسوسي

ةالخلالسكرألورقالأبو@او@وتقهوقذيهم،حديتعا@عدوقالأصل:

افهعدمسد@المصماتمنلةحمأ،القدررليعانحدنجت،فيبمام
توليعمرا،بى

(5273)سة

3/4لاعتدالااوالميران13/9،1النلاعاأعلامالسيرالطر: 4 7يلا7 1،)0

(5700)"لتقريباو@

(10).(13الاشةفي
لمأ37)جاسهمي

)
2دالمجتمىاثي 2 7 /3-2 2 2ر8 2 وفيوك@82

7لهالكمرىإ،@ العلميةلهأط3

لة.لرسااط.(476)ر

)
@ي

(13).(2623)مله
بتحققي.(0721)صحيحهلي

)
1/2الآنار!محالي@نرح@ي 7 8

ولي
ا@216@العلمية@

)
مي

"

.(2622)صحيحهدي(16)ا@.5)الصحابقهمعحم

52)و(2196)و(7للالالأوسطامى( (26)مماو(1752)و(76)والحدلتط(71

وفيالعلبةط.
(12)لهالصبر"،5

)
مي

9تا4ر2لحه
2/2 5 5العر@3/@وفي7 7

ودي
"

لهوالتمريقا،الجمعأومامموضح

ني(
(02).781-1ان@ب@15/77

الث@حلي
.(579)و(659)الت@

.(630)@ناني(



=

يالف@ائدالعلل@لجامعفي

حبانبنواخزيمةوابنلنسائيواجهماوابنوأحمد

ماجهابنأخرجه:حميد(بنالاحقمجلزأبو-16

نيلطبرااأخرجه:هد،مجا-17

اللهوعبدنافع-18
مالكأخرجه:)مقروني@(،دينارس

بو@وأومسلمريلبخاوافعيواث
لنساواودا

ئي

والبيهقينعيموابووالطحاويعوالةوأبو

لبغويوا

بنسالم-9
اللهعد

)مقرونين(،الرحمنعبدلنوحميدعمر،بن

لي
.(1320)شهفي(2)2/1مشده

لي
)كماالمجتبى!3/722.@

بتحقيقي.(0721)صحيحهلي

.(2620)صجحهفي

تقفمخلز.أبرالبصري،السدوصيسجدبنحسيدسلاحقئو
تولحي

سة

مأا0فىوقيل.م@،ا0للاويخل.هأ،ا00)

القرس@وإ@،216.@@الكاص@و@،*67@705ولالكماولتهذب@الظر.

.(1175)يرشه

الطمعتيىكلنا(3878)الالأوسطهلي

لي
الزمري،مصحبأبيلرواية(2)ماوصعيدسويدسبرراية(100)المرطا!"

الليثي.بروابة(31ولا
شحقيقي.(384)مشدهفي(
3لهالصيرأ،الالتاردخوفي(990)3"/2صحيحهفي( 2 9 /1.

)
يرصحيحه

1 7 1 / 2(749)(145)

في(
.(1326)سننه

2دالمجتبى،في( 33 ودي3/
1لالهالكحرعه،" ط.(3041)والعلميةط.(39

لة.لرساا

)
ثي

6م@ده 5 / 2(2332@.

)
2الآنارامحاني@مرخلي 78 / 1

.(1361)الحلصيةطوفي

)
لحي

ال@1
خرح

2/4الكرىسسهفي(18).(6971)ه 8 6
.3/12و

@ثرخفي(
.(954)السقا



النقهةزي@لالثشرل@:لال@لل

=

عوانةوأبولنسائيواومسلموأحمدلرزاقاعبدةأخرجه

نعيموأبرلطحاويوا

سلمةأبو2
أخرجه:)مقرونبن(،ونافععوتبنالرحمنعبدبن

لنساوالطرسوسيواحمدأ
لطحاوائي

وي

خالفقدالأزدييجدالمتأملوالناظر
يقولعمر،ابنعنالرواةجميع

الترمذي:
"

ساوالصحيح
صلا@لليل"قال:ك@تالتبيئأنعمرابنع@روي

الثقات@روىئئنى"،مثنى
اللهعبدعن

فبهيذكرواولمجمزالنبيئعنعمربن

يتهيبكانشجهأنأحمدالإماموذكرالنهارإصلاة
الحديثهذا

رجب:ابنقال
وأنهكذلك،ليستالنهارصلاةأنعلىبمفهومهويدل"

أربعا،تصتىأنيجوز

النساني:وقال
وقالأعلماتحالىواللهخطأ،عنديالحديتهذا9

1الأردي.علبأحالفواعمرابنأصحابولكنجيدإشادهذا"أيفا:
0 0

فيالطحاويوقال
9

منكل:(19الهقبيلالاثار!معانيشرح

عنالعمريروىماوسوىالبارقيعليسوىعمرابنحديثروى

لي
بنسالمصوفيه.ك.677)مصنثه

حطأ.

ي
2/1منه 34.

1صحيحهلي 7 2 / 2@749@@147@.

لي
2الجتبى"@ 2 8 /3.

2راالآظسانيلضخلي 7 8 / طوفي1

لي
"

.(1700)التخرخ@ا

لي
(62)عو"ابىلمد

2الانلى!معاني@ترحفي 7 8 / 1
ولي

ط

(597)عقبجامعه

فيالمورادصالحاللهعدافيسبنالة
"

.9/97"الاريقح

4ولاالعلمةلهأط.72)عفالكرمحه@ 7

وماتيالحنيترواه

وموالرحمن،عدحميدساشاصعد

6مشدهفي(5) 2 / 2(2319).

.(1623)العلية

(8)
@ي

7م@ه 5 /2.

في(01)
3/2المجتبى"1 33-234.

.(1622)العلمية

.2لهاك@المرالأبلوعشرحالملامشحة

2المجتىا)51(، 2 7 /3.

لةلرماا0ط(



-

يللفعائدالعللفي@لجامع

النهار..صلاة@ونخاصةالليلصلاةإلىيقصدإنمار@عمرابنعننافع،

منرفالاعمرابنعنرويوقد
فسادعلىيدلماطهاللهرسولبعدفعله

أيضا@.الحديثينهذين

أبوسئلقال:إفارسبنسليمانبنمحمدإلىبسندهالبيهقيونقل

الله-عد
قالنعم.فقال:)1(؟هوأصحيحيعلىحديثعنالبخاري-يعني:

يفصللاأربعأيصليلاعمرابنكانجبير:بنسعيدوقالالله.عبدابو

المكتو@اإلاسينهن،

رجب:ابنقال
يصليالحديث-راويوهوعمر-ابنكانوقد"

روىإمابمفهمومعملأنهعلىفدذأربعأ،بالنهار

أئهالبخاريكلامومقتضى
وابنخزيمةابنوخرجهالحديث،يصحح

عندهما.صحتهعلىيدلمماعهوسكتاحبان

أحديقلهولمالبر:إعبدابنوقال
وأنكروهغيره،عمرابنعن

@اسألتةقالأنهمحمدبنمضرعنبسندهالبرعبدابنوساقعليط

بينهنيفصللااربعاالنهارصلاةفقال:والنهارالليلصلاةعنمعينبنيحى

أحمداللهعبدأباإنةلهفقلتركعتان،الليلوصلاةفاصل،
يقول:حنبلبن

عنشعبة،بحديثفقلت:حديث؟بأيفقال.مثنى،مثنىوالنهارالليلصلاة

عطاء،بنيعلى
صلاة"قال:ض@النبىأنعمرابنعنالأزثي،عليعن

إ،هذا؟مهأقبلالأزديعليومنفقال:مثنى@امثنىو@لنهار@لليل

رجب:ابنقال
عنالمرويالحديثوغيرهمعينبنيحيىردوبهذا"

دامثنى"مئنىو@لنهار@لليلداصلاةقال:ي@هالنبيعنعمر،ابن
(6)

(2)

(3)

(5)

(6)

الار@يحدلتيعى
4الكمرى!السننإ 87 / وفي2

01)عقبله"،المعرلة" (53)مملأوالعلميةط(35

اط.(5365)و

إ

.9/97الري!فتح
1التمهد@5/"(4) 79.

5/1لمهيد"لا 79-1 0ا-"2/5لهر"،لاستذكاا"نطر:وا8،0 61.

.9/97الاري!المغ



الثقةزيادةلالثترك@.للعلل

-

البارقياللهعبدبنعليعنالأزدييرويهفهذا"تيمية:ابنوقال

فإئهمعمر،ابرعنالمعروفونالثقاترواهماخلافوهوعمر،ابنعن
مارووا

مثنىالليلداصحةفقال:الليلصلاةعنسئلانهالصحيحينفي

بو@حدظإفاوتر@لفجرخفتفإذامتى،

فتاويهمجموعةفيالزياثةهذهتضعيففيتيميةابنأفاضوقد

سيبةأبيابنأخرحفقدأخرى.جهةمنمنكرالحديثمتنإنثم

بإسناد(66)كا
ئصئيكانغمرابنأنالهار،وصحفيكالم@ساطغ

ومعأزبعأ.وبالنهارمثنىمئنىبالليل
منعلمناهما

للأثر،عمرابناتبعشدة

اجتهده.اجتهادإلىتركهالماوالنهارالليلروايةصحتفلو

الزيلحي:وقال
ابنعنجماعةحديثمنالصحيحينفيوالحديث"

النهارذكرفيهلي@عمر
(4)

"

(5)

سعلينفسهموالأرديأنوالصوا@تيميفابنالحافطقالكذا
الارقياللهعد

الخطأولحلالحديث،دكرتاقيالرواياتحميعديجاءكما
إقحامفيالاخمن

سعليالأزثييرويهاللهداالإللامنميحعلىةعرا@وآن)عأ
اقهوالتعه،عد

1الفتاومحه 6 5 / 21.

21/1الفتاوى!المحمرعةانطر. 65.

5الحديشه.علحمدصرفةديالحاكمروى الوعحزمابنط(101)والحلميةط.8

محهدسطريقسانحديختمناعرالتاسع
@

لمطةزياثةونجهعمرالنع@يرين،

ثبهالنهاروذكرنت،نقةإلابسنا@وليلي@حليتالمداعقحه.قالنمالالنهار!

عنهرواهوقدسيرين،النطريقتخريجتقدموقديطولاعيهوالكحم3؟و

الحاءوخالدإبرايم،ب@ومارودوأير@،حاد،لنهنام
حميعهموعيرهم

أخرجهفيعاعوربناثهعدرخالمهمال@هارايذكروا@افلمسيريرابرعنرووه

صعفها.علىيدلساالجارفهنهلحدكرالحاكم

2/1الراجما@مصب ديوالدارقطنيك@045؟"الالكاسلفيعديابنوأحرجه.44

نيكمالهط@كلرانب
@

2/1الرايتهنصب 4 إدراميماسرمويمحاق-طريقمن4

عىالحيي-
ده.دافع،صصالك،

وتامنأسلولالاسنادوهذا

كماالدارفطيقالهالحنينى،لهتفردفقدالأولىسهعلةأما
أعك.=الصصدرير



-

@فدالللف@@لعللدي@لحامع

سئالحييأنافايخة.سدهوعلة
الحديتهداكادولومالك،ع@صيمالاالحمط

علةوهدهكنرتهم-علىرواةبهزهدلمامالكعىمحمرطأ
الوقو@يحب

مالك.عنرواهأنهتقدملحكمايهأصطر@الحنينيأنالالةوالعلةعليها

ححر@يأبنالحالطصقمهوالح@يني
.(337)التقربسمالم

1/33الآتار"محانيالسرحفيالطحاويةوأخرجه 4
ودي

)7191(،العلحيةط.

ديوالطبرالي
وليالطقبىكلتا(79)الأرسط!@

ديعديواسى،7)لهالصغير،،@

7/5@الكامل! 4 0
عمى

ع@
اللهعد

لهعمر،ابنعننا@ع،ع@العوي،عمرس

صيروه@معقتالطراليقال
اللهعد

الحنينيإلاعمرلن
"

الواحدالإسنادفيالتفرديحتمللاوهوالحيي،بهماتمردبهسعادهذأد@فول

رويوقدبهفكي@
لإيسادينعه

1 3

ليالجنيزادلقدمتة:علةأما
روهدهوالنهار"عارةإالررايتينكلتا

باطلق@اثة

لماالكلامتقدموقد
ما.اعاثتهعنيعي

فيالحط@وأحرحه
"

1بحلادات@يح 1 8 / 1 3
1الغربط.وفي 4 7 / 1 5

طريقمى

ع@وكيع،
به.لعمري،ا

لا@عصحابولمحالفته(@،3فىوو@التقرس@العمريلصعصصجص،الإيسادومدا
النفات

عون.واسومالكوالليتأيو@ديهم.بم@

1ول"طقاتفياقيألووأحرحه. فينح@موألو2،7
@

أصحهاشهتارلح
73 / له.عر،ابنع@لايع،عنالأمج،ب@لكيرع@لهجة،اب@طريقمن2

عص،وقدالصحماع@ع@يدل@صعثهعلىلهرله@عة،ابرثيهصحيفإسادوهذا

ترووهاللي@لافعصللرواةالأشحبكيرسولمحالمة
كساالزيالفثكركيرمن

نالعطريقتحريجفيتقدم
@وجهسرويالزيالةجمذهالحليثأنإلا

2/2أصبهانتلىلحفيإنحيمألوفأحرحه 9 0

عنعطيضبنعصلىطريقمن

عاننةعىعروة،عنالزمرب

عهتالعطيفبنعملىفيةتالصبسادوهدا

1ولالاكدالالميزانفياللمي 6 5

كف@ه"(5993)
لحداثه.صزاقأوكادمعين،لنيحمى

مذادخلمنيغتر@هالانماكثيرفالمتابعاتهذهوأمثلةمامر:تال
منالحلم

أماقيمة.لهاأنفيط@عليهوتدخللالمطكير
الطرقفيالظرأمحنمن

الأنمةكلامومارسوالأساليد،
النقادالحهاسنةأئرواقتفىوحر@

أملمى
خةلهيكودفلكدإنةطريقتهمعلىوسارالعلم،

لاماأنفيدوكالزلل.من

لهفيصةلالهقيمة



الئقةزيادةللضك@:لالصلل

=

لنشعبةروىمافيه:زيادةفيفأخطأالئقةرو@رماومئال@

عنالحجاج،
الحذاء،خالد

اللهعبدعن
زك@هريرةأبيعنشقيق،بن

فييدهينممسفلانومهمن@حدكم@ذا@سنيقظ9جمز:اللهرسولقالتقال

لافإتهيغسلها،حتىوضوئهفي@رإناثه
منم@.بدهباتتأينيدري

@ا.مه"فيه.@زادالحجبى،بنشعبةرواههكذا

4أحمدأحرجه. 5 5 / شعبة.عنجعفر،لنمحمدعن2

والن1/4،6البيهقيطريقهومنبتحقيقي،(100)خزيمةابنوأخرجه:

طريقمىالرسالةط(127)والعلمية@م@ا/والدارقطني)5601(،جان

شعبةعنجعفر،بنمحمدعنالوليد،بنمحمد

23/3لمحمتى"@اتاريخفيعساكرابنوأخرجه: 5 6
بنمحمدطريقم@

شعبة.عنالوارث،عبدبنالصمدعبدعنالذهلي؟يحى

بخبرالوليدبنمحمددسدثناقال:خزيمفابنساقهلماالحديثوهذا

غرب
@ادانهلزيان:تفردالذيهوالوليدبنمحمدأنيفهمالبيهقيجعلمما@ا

البري،الوليدبنمحمدبهتفرد@@منهةالاقو@الحديث:تخريجعقبقالإذ

ثقةوهو

الذئطبراعةالحديث،فيمنه!"زيا@ةمنبريالوليدبنمحمد@قول:

وتابعهتقدم،كماتامةمتابعةأحمدالإمامتابعهإذيعقوب،ابندممن

نازلة.متابعةعاكرابنعندالذهليبحىبنمحمد

جعفر@يبنمحمدعلىالحملولب@
قدلأنهةالحديثهذا

توبع،

ذكروكذاعساكر،ابنعندتامةمتابعةالوارثعبدبنالصمدعبدتابعه

فيالحديثتخريحهعقبالمتابعةهذهالدارقطني
قالوكذاالسنن9

ير

فيالملقنابنونقل)2751(،286/8@العلل"
6المنير"البدر" / فول105

فيالدارقطنيوقال@فقال:الدارقطني
.@شعبةبهاتفردعلله:

ئيط.@ل@.إالكبرعهدالسنطبوعننتحرت(1)



=

@لفعائد@العللفيالجامع

يذكرهالمإذفيهاثخولفوقدشافق،شعبةزادهاالتيالزيادةوهذه

آحد
عنالرواةمن

فيكمامندهابنتالالحذاء،خالد
ا/المنير!البدر9

5 محفو@اأراهاولائقات،رواتهاالزيالةداهذه.06

ةيذكرهافلمشحبةخالفوممنلمول:

اللهعبد
.(1064)حبانابنعندالمباركبن

1/1مسلمعندالممضلبنوبنر 6 (541)خزيمةوابنلم@،7)(278)0

1/2عوانةوابيبتحقيقي، 2 4والبيهقي)827(،1 6 /1.

الله)عبدكلاهما:
خالدعنروياهالمفضل(بنولرالمبارك،ب@

الحذاء،
اللهعبدعن

هذهذكرفيهولي@ر@ه،هريرةأبيعنشقيق،بر

دة.لرياا

9/5"الأشرات@اتحفةوانظر: 0 /15"المهرةإتحافو")76531(،5

1 2 و1(،09ل@.7
3المسند"أطراف9 2 7 /7(6971)

أحديذكرلمل@نههريرةأبيعنالتاسعين،م@جمعرواهالحديثوهذا

شدلأ.بهاتفردالي@امنممازياثة:منهم

فيالثافعيأخرجه:فقد
وفيبتحقيقي(41)المسند""

ا/له"،الأم@ا

2 4
2/2وأحمد)159(،لحميديوا3،3لوفاء2/اط.وفي 4 1

2و 5 9

3و 4 6والنسائي7(،2يه61"ا/ومسلم6(،7للاوالدارمي38،2و8 / 1

9و 9
وفي

الرسالة،ط.(152)و(1)والعلميةط.(153)و(1)لهدا،الكبرىدا

19)يعلىوأبو (9لاخزيمةوابنلا(،الجارودواص5(،973)و(65

(2)

ليححرالنقال
@

محمدطريقمنوغيرهخريمةابندرواه(162)عقي@الفتح!
بر

محمدصالوليد،
شعقيصحعمر،بن

الحن@اء،خالدعن
اللهعبدعن

شقيق،بن

فيوأصلهمنمهيل@باتتلين1ةتحرهفيقالالحديت،هدافي@همربرةأليعن
بهاتمردةالب@هقيوقالشعبة!بهاتفردالمارقطي.قالمنطقرله.ا@رنسلم
محمد

محمدعنأرادإدقلت:الرلبد.ب@
فلا،مطلقاأرادنطححفر@ئسلم،بن

فدهالنوأخرجهشجقيعنالص@دعبدتابعهالدارقطي:قال@قد
طريقمه.س

"لنهلمطة:

الأطرا@فيترد@



الثقةزيادةلالثترك@:ل@لل@

1/2عوانةوأبوبنحفيفي، 2 فيوالطحاوي2(،7للا1
"

ا/الانار!معانيشرح

2 تحفةوفيإ(5101)لهالاثار"،مكلشرحوفيإ(6لاالعلميةط.وفي2

سلمق@أبيطريقمن(082)والجغوي1(،620)حبانوابنل@32(،لأخياراا

@ه.هريرةأبيعن

10/4الأضراتأتحفة"وانظر. 1 1لا2 5 14).

اوأخرجه:
بن

فيلطحاويوا)42(،لترمذيوا)393(،جهما
"

شرح

2الاثار@1/معاني وأبيالمسيببنسعيدطريقمن(61)العلميةط.وفي2
د@نه.هريرةأبيعنسلمة،

2/2أحمدوأخرحه: 6 1/1ومسلم2،وكله5 6 هأ،7)ل@72(1

1/2والنسائي 1/2عرانةوأبو1،5 21-2 2 بنسعيدطريقمن(731)2

ل@ه.هريرةأبيعنالمسيب،

فيوالثافعيالليئي،برواية(40)مالكوأخرجه:
(42)مسنده

2/4وأحمدبتحممي، 1/5والبخاري6،5 1/1ومسلم)261(،2 6 1(278)

طريقمن(072)والبغوي1/5،4والبيهقي1(،630)حبانوابنلطثأ،

@ه.هريرةأبيعنالأعرج،

2/5أحمدوأخرجه: وألو)78(،ي@72(1/061ومسلم4،7وا32

1/1عوانةوأبو1(،03)ثاود 2 فيوالطحاوي)237(،2
9

معانيشرح

1/2الائارلا وفي2
1/4والبيهقي)36(،العلميةط. 6

رزينأبيطريقمن

ز@ه.هريرةأبيعنصالحوأبي

2/2حمداوأخرجه: 1/2عوانةوأبو1(،.3ودداوأبو5،3 2 1

فيوالطحاوي)037(،
دا@

1/2الآثار"معانيرح )26(،الحلميةط.وفي2

4والبيهقي 7 /1-4 8
@ه.هريرةأبيعنصالح،أبيطريقمن

2/2أحمدوأخرجه: 1/11ومسلم7،1 ا/عوانةوأبو)ول(،(278)6

2 2 @ه.هريرةأبيعنزيد،بنالرحمنعبد@ولىثابتطريقمن)437(،2

مطبوعمنسقط(1)
للبيهقيالبهرى،السن@1



=

يللطائد@لعللفي@لجامع

2/3أحمدوأخرجه: 1/1ومسلم1،6 6 عرانهوأبولأ،(27يه1

2 2 2 / بنهمامطريقمن(733)1
منه،

ز@ه.هريرةأبيعن

2/3أحمدوأخرجه: 9 5
و

0 1/6ومسلم7،5 منلثثأ(278)11

محمدطريق
ز@ه.هريرةأبيصسيرين،بن

2/4أحمدوأخرجه: 1/1ومسلم0،3 6 يعلىوأبوالمه(،ل@72(1

1/12عوانةوأبو)3685(، 4والبيهقي2(،7لا2 7 / 1
بنجابرطريقمن

ز@ه.هريرةأبيعن@ما،اللهعبد

2/5أحمدوأخرجه: 0 0

أبيعنيسار،بنموسىطريقمن
يرهر

ه.@ة

1/5لدارقطنيوا)1601(،حبانوابن)501(،وداأبو@وأحرجه: 0

4والبيهقيالرعالة،ط.(130)والعلمبةط. 6 / 1
ع@مريم،أبيطريقص

.@هريرةأبي

الزياثة:يذكروالمز@هريرةأبيعنرووهراويأعشرأحدفهؤلاء

دثهوالحمدله،مخالفونفهمشعبةبهاتفردالتي
العالمين.رب

تكلمناقددمناوما
اللفظةهذهشذوذعن

الحدبثبة،الصنعةحيثمن

فقدالحديث،هذافقهمنشيءفيالعلمأهلأقوالنذكرأنبنافيجدر

الحكمةفياختلفوا
أوالماديةبالنجاسةيتعلقالأمرهلاليد.غسلمن

فيالنوويالإمامقالإذالمعنوبة.النجاسة
"

سلمصحيحشرح
"1 5 6 /2:

العلماء-منوغيرهالئافعيقال"
رحمهم

لارعيهرو:إقولهمحنىفيتعالى-الله

وبلاثصمبالأحجاريستنجونكانواالححازأهلإنيدط:بقتأينيد@ي
الموضعفلكعلىيدهتطوفانالنائميأمنفلاعرق،أحدهمنامفإناحارة،
فلك،.غيرقذبىأوقملةاوبثرةعلىأوالج@

بقثأين"قوله:347/1:9@الباري@افتحفيححرابنالحافظوقال

1جسده.منأي:يدم@
0 0

"عقبه:وفالالمتقدمالثافعيكلامنقلثم
وتعقبه

ثوببغسلالأمريستلزمذلكبأنالباجي:الوليدأبوالثافعيئ-تعقبةأي-



لئقها@ريا@ولثترل@رلعلل

-

اليدفيالعرقكادإذاماعلىمحمولبأنهوأجب:عليه،فلكلجوازالنائم

بغسله،يؤمرالما.فيئوبهكمسيريدلاالمستيقظأنأوالمحل،دون

دا.الجوابين..أفوىوهذاغمسها،إلىمحتبمفإنهاليدبخلات

وليخبالضرورة،ماثيةتكونلاقدالنجاسةأنإلىذهبمنومنهم

فيالمسألةهذهفينافعماتعكلامتيميةابنالاسلام
/21"الفتاو@مجموعة"

2 الحكمةوأما"ةقالإذ7
ةأقوالئلاثةالبد@فيهاغسلمن

موضعيدهمرورمثلاليد،علىتكوننجاسةخوتأنه@حدها:

ذلك.ونحوزنلةعلىأوالعرق،معالاستجمار

معناه.يعقلولاتعبذأنهو@لثاني:

أنهو@لثالث:
فيكماللشيطان،ملامسةيدهمبيتص

"الصحيحين"
عن

من@حدكم@ا@ذا@ستيقظقال:أنه@به@لىالنبيعنهريرة،أبي
فليستنشقمنامه

خيثوممماعلىبببتفذ@لشيطان@لماء،منبمنخريه
(1)

معللأبالغسلفأمر

النجاسة،منللغسلنلدبأنلحلمخثومهعلىالشيطانبمبيت

القولعقبفقالالثالث،المعنىترجحإلىنخ@كومالمعروف@ا،والحديث

نلث؟بهيرادأنيمكنيدطباتتأينيدريلادافد@حدكموقوله؟"الئالث:

العلةهذهفنكون
أعلم،.واللهبالاعتبار،النصلهاشهداليالمؤثرةالعللمن

مامتنه:فيزيادةفيفأخطا@لمتوسط@لر@يمز@دهماومثال@

اللهعبدعننافع،عنرواد،ابيبنالعزيزعبدروى
ر@الما،عمربن

منصاعاكيه@اللهرسولعهدعلىالفطرصدقةيخرجونالناسكانقال:

ز@ه،عمركانفلماالله:عبدقالقال:زبيب.أوسلمبأوتمراوشعيبر

حنطةصاعنصفعمرجعلالحنطة،وكثرت
من

الأشياءتلك

5البخريأحرجت(1) 3 / 4ومسلم)5923(،41 6 / طريقمن(23)ل@32(11

بنعشىعنإلرايم،بنمحمد
مريرة.أليعنطلحة،

كاد@ملماقرله.ثودواليهقيوالحاعالشانيصرواياتداود.أليروايةلفظهدا(2)

ع@ر
1

0 00.



-

@للفالائد@لعلل@لجامعفي

فيمسلمأخرجه:
ه/والنسائي)4161(،وأبو@اود)29(،التمييز""

5 3
وفي

الرسالة،ط.(2307)والعلميةط.(2295)لهالكبرى!،"

2/1والدارقطني 4 1/4والحاكمالرسالة،ط.(2095)والعلميةط.5 0،9

1والبيهقي 6 5 5/37دلالتهيد"فيالبرعبدوابن4،/ 0

عنطرقمن

الإسناد.بهذاروادأبيبنالعزيزعد

ثقةروادأبيبنالعزيزعبدصحيح،حدياهذا"عقبه:الحاكمقال

اللفظبهذايخرجاهولمأيمن،روادأبيواسمعابد،

قوله:علىيتابعلمالعزيزعبدفمانشافة،بزياثةمعلولهوبلقلت:
هذهرفالا@ونعمرابنحديثمنالمحفوظإنإذزبيب!أوسلتأوا

فيالبرعبدابنقالالعبارة،
5/37التمهيددا" 0

أحديقل@المة
اصحابمن

عنهنافع

بنالعزيزعبدإلازبيبهاأوسلتأو"علمت:فيماالحديثهذافي

انتهى".رواد..أبي

مسلمأإنئم
فيلهابوبحينماالروايةهذهخطألين

فقال:التمييز!@ا

فاسدةرواية
الحفاظمنالجماعةبخلافخطؤها،بين

هذأروواالحفاظ،الثقاتالرواةأنالحبارةهذهشذوذعلىوالدليح

الزبيه@.أوالسلتفيهيذكروافلمر@،عمرابنعننافع،عنالحديث

فيمالكفرواه
مصعبأبيبرواية(755)والليثيبرواية(773)الموطأ"@ا

لداوا2/6،3حمدأطريقهومنلزهري،ا
2/1ريلبخاوا)1661(،رمي 6 1

ماجهوابن)1161(،وأبو@اود)21(،(9)لمحهلملأ/3ومسلم)4051(،

لم@ه/لنسائيوا7(،6يلألترمذيوا)6281(،
وفي

(2281)لهالكبرى"،"

3(،للاهالجارودوابنالرسالة،ط.(2294)و(2293)والعلميةط.(2282)و

02)و(2399)خزيمةوابن فيوالطحاويبتحقيقي،(40
"

لآثار"امعانيشرح
1-4/116والبيهقي0(،133)حبانوابن2/4،4 .(5931)والبغوي6،2

اللهعبيدورواه
العمريعمربن

(1)
واحمد)3675(،الرزاقعبدعند

وهو:(1)
ى324)التقريسهنشا@نقة@



التقةزيادةرلهترك@:فىلملل

-

2/5 5
6و 2و6

1و01 2/1والبخاري)2661(،والدارمي3،7 6 2(125،)1

5/4والسائي)3161(،داودوأبي)31(،للعا(ملأ/3ومسلم وفي9
خزيمةوابنالرسالة،ط.(2296)والعلميةط.)ك@22(لهالكبرى"،"

2/4،4الاثار@امعاني@اشرحفيوالطحاويبتحقيقي،(2409)و(2403)

2/1والدارقطني 3 .4/061والسيهقيالرسالة،ط.(9302)والعلميةط.9

لسختيانياأيوبورواه
(1)

5،/2وأحمد)107(،لحميدياعند

2/1والبخاري 6 2@11 5 3/6ومسلم@،1 داودوأبي1(،4)(984)8

4-5/46لنسائيوا)576(،لترمذيوا)5161(، وفي7
لهدا،لكبرىا"

2لا 12)والعلميةط.(27 (2397)و(2393)خزيمةوابنالرسالة،ط.(29

بتحقيقي.(2411)و

بنالليثورواه
سعد

(2)
6ومسلم1(،075)2/161البخاريعند 8 /3

-6 بنوا)51(،(984)9
.(1825)جه@ا

عثمانبنالضحاكورواه
(3)

3/6مسلمعند وابنا(،يلا(9يط9

دتحقيقي.ل@932(خزيمة

إسحاقبنمحمدورواه
(4)

.(743)حميدبنعدعند

عنومحمد(لضحاك،والليث،واوأيو@،لله،اوعبيدلك،)ماستتهم:

مقصاعأالفطرصدقةال@هءسلىرسولفرضقال:عمر@الا،ابنعننافع،

أحذيذكرولموالمملوكوالحروالكبيرالصغيرعلىنمبرمنصاعأأوشعيبر

منهم:
.9الزبيبأوالسلت"

روايتهفتكونروادأبيابنروايةفيإلاوالسلتالزبيبفكريأتفلم

الأجلةفهؤلاء"الطرق:لهدهتخريجهعقبمسلمقالالئقات.لمخالفةثثافة

(3)

ححةنفةومر.إ
(605)دالمريبهالصاد"الفقهاءبهرمن

ومو
يكعلاه(لاتقربلقيانتنقة"

جمملأصدوقومو
.(2972)"دالتقريب"

ومو
1

0

(5725)تقريبهالايدل@!عدوق



@ئد@لف@@لعللفي@لجامع

لافعأصحابمن
صدقةحديثهفيروادابيابنروايةخلافعلىأطبقواقد

أحديذكرلمنفر،سبعةوهمالمطر
فيمنهم

الزبيب،ولاالسلتالحدث:

حنطة.صاعنصفالأشياءتلكمكانجعلأنهغيرالحديثفييذكرواولم

حديثهم:فيوالليثموسىبنوأيو@السختياني،أيوبقالإنما
فعدل"

الرواياتوأسبابالحديثعقلمنعرتفقدبر"منصعسصفبهالناس

فلمروادأبيابنروىماخلاتعلىنافعأصحابمنهؤلاءيتابعحين

عنئحكىوالزبيب،والسلتوالنمر.الشعيرإلاالحديثفيجميعأيذكروا

فييعطيلاعمرابنكافىإذصحة،غبرعلىعمرابن
إلايثثىالنبيبعد@ره@

الشعير".فاعطىالتمرأعوزهمرةإلاالتمر،

مناخرموضعفيروادأبيابنأخطأوفدقلت.
فقوله:الحديثهذا

حنطةصاعنصفعمزجعلالحنطة،وكثرتعمز@كانفلما"
من

تلك

خطأ
وجهن:من

فيه،ز@هعمرذكردونرفالاعمرابنحديثمنالمحفوظانالأول:

منمدينعدل@الناسلافجعلالصحيحة:الرواياتتخريجفيتقدموكما

عليه.مسلمكلامتقدموقدحنطقه،

سعيدأبيحديثمنمحفوظةالعبارةهذهنحوإنوالآخر:

صاعبنعدلهالبيضاءالحنطةمنصاععدلجعلمنأنوفيه@ن@الخدري

@ر.سفيانأبيبنمعاويةال@مراءمن

3/7،3وأحمدبتحقيقي،(668)مسندهفيالثافعيأخرج:قد@

2/1والبخاري 6 1-16وا(1507)1 6 )9281(،ماجهوابن5(،1ل@.2

5-5/15والنسائي)376(،والترمذي 2
وفي

(2292)لهالكبرى@،@

2وياالحلميةط.(2296)و (24له.خزيمةوالنالرسالة،ط.(23وله.(30

فيوالطحاويبتحفيقي،
"

2/4لائار"امعانيشرح 2
العلميةط.وفي

عبهأقفلم(1)



لثقةازيادةلالثت@ك@.ول@لل

@-
(00 الرسالة،ط.(02ويعا(9702)والعلميةط.2/541والدارفطني3(،3

فينحيموأبو
"

المستخرج
ملاا/4واليهقي)4122(،لأ

برعباضعنطرقمن

فيئعطيهاكناقال.ز@الخدريسحيدأبيعنسرح،أبيبناللهعبد

أوشيبر،منصاعاأوتمر،مقصاعأأوطعاممنصاعا@النبيزمان

مدأأرىقال:السمراء،وجات@ه،معاويةجاءفلمازبيبمقصاعا
من

مدين.يعدلهذا

5/3لأسراف،اتحفة9وانظر: 4 9(07 1وه/(51 4وه/كلا(..)34 38

5وه/كلا(95) 08)555وه/(1785)34 6وه/(27 و2(،183)95
إتحات9

3المهر@ه 6 / 9(00 3 و(51
6 / و(59401)901

2 8 6 / 9(68111).

اخر.حدبفيالفطرصدقةفيالحنطةذكررويوقد

2/1الدارقطنيأخرجه: 4 الرسالة،ط.(1321)والعلميةط.8

1/4والحاكم 1 1
الهمدانيإسحاقأبيعنعياش،بنبكرأبيطريقمن

عنطاد@ابيبنعليعنالأعور@اللهعبدابنوهوالحارث-عن

"الفطر.صدقةفيقالئها@النبي
@اععبد،لرحروكبير،صغيركلعن

نمر".من@رصاغبر،من

ير@اتهذيبالمزينقلفقدالحارث،لضعفضعيف.إسنادهذا

2/1الكمالا الهمداني،الأعورالحارث9ةقالالشعبي،عن(1010)9

وكانالأعور،الحارثالزعمقال:أنهإسحاقأبيعنونقلكذابأ"،وكان

"قال:أتهعياشبنبكرأبيعنونقلكذابا@،

بأرضاهم،الحارثيكنلم

عنونقل"،كذابكتبصاحبإتهيقرلون:وكانوامنه،أرضىكيرهكان

يالقال:والحارثعاصمعنالمدينيبنعلي@مألتقال:أنهالجرزجاني

عنيسألمئلكإسحاق،أبا
أتهخيئمةأبيعنونقل"،كذابالحارثذا،

معينبنيحيىأنإلاكذالمجه.الأعورالحارث9قال:
فيهالرأيح@نقد

فيالمزيونقل"،بهبأسدالاالدوري:برواية(1751)تاريخهفيعنهفقال

العي.ومو(1)



-9
@للف@ايد@لعللفي@لجامع

1الكمال،لاتهذيب 9 / قد"فيه:قالأنهعنه(1010)2
مسعودابنمنسمع

داسألتقال.أنهالدارميسحيدبنعثمانعنونقل"،بأسبهوليس
بنيحيى

عامرعنونقلثققما،قال.علي؟فيالحارتحالشيءأيقلت:معين،

صالأعور،الحارثيسألانوالحسينالحسنرآيت@القدقالالشعبي،

عليحديث

لأنالحارث،توئيقفيننفع@لامعينبنيحيىأقوالفأماقلت:

أنهذالرأييهدماولعلتكديبه.علىأقوالهمتواطأتقدمناهكماالحفاظ

معينابنتوئيقسقلحينمايخت@ةالدارمي
يصي.عليمهيتابع@الي@عقبه.قالله

الحارثيسألانوالحسينالحسنقصةوأماالتوثيق،هذاعلىيحيىيتابعلم

معين،بنويحيىحنيففأبوكذب@الجعمييزيدبنجالرسندهاففي

جيربنوسعيدالجارود،والن@زاثدفخالد،أبيبنو)سماعيل

أمور:لثلاثةضعيصأئهالأعورالحارثحالمنفالصحيحإفأ،

تضعيفه.علىالجمهورإنالأول:

فدإنه@لئاني:
مفرا.جرحاجرح

مناكير.أحاثيث@فيوقحتقدإنهلث:@ن

ماعلىعلاوة
قدعياشبنبكرأبافإنالحارث،ضعفمنتقدم

وموقوفا.مرفوعأفرواهيخصاختلف

وتخريجها.عليهاالكلامفتقدمالمرفوعةالروايةفأماقلت:

2/1الدارقطنيأخرجها:فقدالموقوفةوأما 4 (2114)والعلميةط.9

1/11،4والحاكمالرسالة،ط.
1والبيهقي 6 6 / 4-1 6 7

بنبكرأبيعن

السابق.بالإسنادعياش،

فيحجرابنقال
11/3المهرظإتحاف" 1 ":(4لل@.4

انفالظاهر

عياشبرلكرأبيمنفيهالوهم

1العقيليصعماءانظر.(1) / 19،1
و

1
1الكمال!كليص / 14 مما.63)3



الثقةزيادةولخشرك@:لالعلل

-

الموقوفة.الروايةترجيحإلىالعلماءف@بوقد

"الموقوفة:الروايةعقبسننهفيالدارقطنيفقال
وقالالصوالمجه،وهو

فيكما
11/3"المهرةإتحاف@ 1 "ة(14لك@.4

وهم
رفعصفيالثيخهذا

."موفوفلصوابوا

السنددصكذاالمرفوعة:الروايةعقبالحاكموقال
كيرمه.ووقفهعلي،عن

والموقوتمرفوعأ،فلكداصرويالموقوفة:الروايةعقبالبيهقيوقال

فيالذهبينقلهفيماوقال@،أصح
9:(6767)"المهذب"

ولممرفوعا،روي

يصح

3/55الكبير"السنناختصارفيالمهذب" 21،)7676(

11/3المهرظإتحافو" 1 1لا4 4 08).

نجدولانازلا،@لشدويكونشافة،بزياثةالحديثير@ىوقد@

إلافيه@لو@ممتعيينالناقدعلىيعسرمما@لنازلبن،للرو@قمنابعاتثمة

فيالبيهقيروى@خرى:بقرائن
1/4الكبرى"السنن@ا 1 0

وفي
أبوأخبرناقال:الرشدط.(29ولاالعلميةط.(270)لهالصغرى!،"

أحمدنصروأبوالحافظاللهعبد
بنعليبن

أخبرناقالا:القاضي،أحمد

محمدالعباسأبو
محمدحدئناقال:يعقوب،بن

حدثناقال:عوف،بن

عنحمزة،أبيبنشعيبحدثناقال:عياش،بنعلي
محمد

بن

@الله-طترسولقالقال:الله،عبدبنجابرعنالمنكدر،
حينقال@من

يسمع
إنن@للهثم:@الند@

@لقائمةو@لصلاة@لتامةالدعوةهذهبحق@سالك

لاإنكوعدتهالذيمحمودامقاماوابعثهو@لفضيلةالوسيلةمحمدأت@

."شفاعتيلهحتتإلا@لميعاد،تخلف

شاففزياثةفبهاهذهالبيهقيرواية
تخلفلا)نك@اجملة:وهي

@لميعاد(
(1)

بنمحمدالعباسأبيمنيكونقدالزياثةهذهفكرفيوالوهم

ديالبخال@دروا.الحديتعفالكبرى،لسنن"فيالهقيقاللا(
"

عىالصحيحا

ليه=ليىلكنعيق@سعليعىأخرحهالخاري@ننعم،أقول.عاشابنعلي



-

@الفمائد@لعللفبالجامع

محمدمنيكونوقد@الأصموهويعقوب-
الطاتيوهوعوت-بن

محمدالعباسأبيمنالوهميكونأناستحعدنالكناثقةوكلاهما@الحمصي
بن

واحفظأجللأنهيعقوب.
(1)

هذافعلىأيضاثقةعوفبنمحمدأنعلى

الحديثأصلأخرحالبحلىيأنابيهقيكلاموسى@لميحاثاتخلفلا)نكنكر:إ
1والدكرظالتبصرةشرحليإالعرأقيقاللدالفظه،لا 2 3 / 1

بتحقيقي.
@

فيالبيهقي
داترحفيوالسغويوعيرهما،المعرشهو"الكبرى!الالسى

ديرووواحدوغير"السة

معمسلمأوالحخاري،بل@يعزولهيئم،لأسانيل@الحديت
أوالألفاظاختلاف

إنماالصحيحين،منلواحدالحديثعراممنوغيرهاليهقيأدوالحواب.المعاني؟

1/1الوفيقهالنكت@وانظر."ألماطهعزولاالحيت،أصليريدود 5 2
بتحقيقي،

الاقيقحوإ
"1 2 1 / 1

عليهتحيتيمع

ديالدميصيعقصرريدركالتحليقهداحلالومن
اختصارفىالالمهذ@كتا@

.(7371)1/604الكير،الس@

قالالناسسعصسكلهعثيم@ىابنالعلامةقال
"

@لميعاولتخلفلا)نك@ةزيا@ةبط
لأنهاشافة،لهاانفردسروايةفتكودالرياثفمدهلدودرووهالرواةآكترلأدتمافه،
مذهلأنها،مخالمةلانقول:ديمكى(لكهسقة.الراويكان@@للئقات،محالمة

ممهربطابعتطبحهو)نماتحصصمىولاتكدلهلاأنهالحيثشق،ماتاميلاالريادة
اثهتالكماالمؤميندعاء

انيؤبزمنحر،ولارملكعكرعلنمامارحاناثرنماعهم:
الذيمحمي@امقاماوابعتهنقولوهناا،كلاعمران:الأتتيماد،تخلصلاإنك

تخلفلا@نثالقئمةنؤمتحر،@ولاةتعالىالهقولنظ@رالميعاد،تخلفلاإنكوعدت@

1عمراد.الأت@يماد، لينتنبتأنإلىيحتعلحيشذ9،4
ميهلالزيا@ةمسالة

لاأتاأيمحالفة،عيرأومحالمة
المخالفةلأنلالمخالفة.لالقولشسرع

تعني
أنه

محالمقهنلاالحمعأمك@ابتأماالجمع،يمكنلا
.68ةاليقونيتهالمنظومةلسرح

ميومقبهلة،غيرطريقةبالقرادوالزياثاتالاحاديتتقويةعلىلاشمتهاداإد@قول.
عديوجدلابشيءشيخعنالراويوانمرادالقتدمين،العلماءطريقةتخالص

جمع
محالمةأكرالمدار،الثحهذأتلاميذمن

فيكماالزياثةهذهبت@وتحكمرز@دالنالعريزعدافيأنآيضامناويزاد
1/3"ومقالاتهقاويهمجموع الخطأهداوتكرر6،5

الرياثةهذهلتوتالحكمفي
الئاثة

لم@./6الدائمةاللحنةفتاوىلي

حافلةترجمةله
15/4النلاعهآعلامفي 52-4 6 0

سقوله.الذهيصدرها
1

الوقت.!.رحلةالعصر،مسدالعحذثالإمام

ليأيضأترجمةولهحالظ!تقة@(6202)لى@التمرلجه
@

/12ا@بلاطأعلامسير



النقةزيادةةلالهضك@لالعلل

يكونحبنماالاختلافاتأنعلىزياثةعوت،بنمحمدعلىالحملبكون

الخطأ
ممن

أعلم.واللهالمدار،فلكعلىبخلافينذ
محمدعلىالحملجعلناقددمناوما

مندكرفيفسئرععوفبن

محمدإنالتوفيق:وبالتهفأقولخالفه،
الثقاتعددصخالفهقدعوفبن

لهالمخالفونوهؤلاءالزيادة!هذهذكرعدمفيالائبات
كبارمنومنهمجمع،

الحديث:روىفقدذلث،فيوسأفصلالحفا@

صحيحهفيالجخاري
(1)

1/1 5 و(461)9
0 8 / وفي(4719)61

خلق9

.(420)البغويطريقهومن)801(،لهالجاد"،أفعال

3/3وأحمد 5،4
فيالمنذروابن)925(،داودأبوطريقهومن

بنسهلبنومحمد.(1194)@االأوسط1
)112(،الترمذيعند

فيعساكروابن)75(،مشدهفيوالسزاج
"

دمقتاريخ
"56/1 23.

.(211)الترمذيعنديعقوببنو)براهيم

لالملأا(.حبانوابن)227(،ماجهابنعندالذهلييحىبنومحمد

فيكماحبانوابن)227(،ماجهابنعندالدمقيالوليدبنوالعباس
.(4037)3/545"المهرةإتحاف9

.(722)ماجهابنعندالسصانيجعفرابنوهوالحسينأبيبنومحمد

فيعاصمأبيابنعندوارةبنمسلمبنومحمد
.(826)الشة!"

فيالطحاويعندالدمثقيعمروبنالرحمنوعبد
"

المحانيثرح
ا/"

فيوالطبراني)368(،العلمبةط.وفياول
4يا"الأوسط" الطبحتينكلتا(65

وفي
فيحجرابنوعند)266(،لهالصغير"،"

"

.3هلأا/الأفكار"نتائج

فيالقسطلأنيتال(1)
2/2السلىيا@رناد" وأصلهالفرعفيبىمسالرللكنميهني.59

"ألعد(

علىخطأالجملةمدهفكرقول@لميعادا(نخلفلا)نكوعمت@.،@لذي

ىروالذيالبغويعدتردولمالباط،أفعالدخلقليبدكرهالممهويالخكل

الهاثيعبدبنيوسفالدينجمالالحافطيذكرهارلمالحلىي،طريقمنالحديث

ابنالحملةهذهعلىيعزجلموكناالبحارصارواةبينالالاختلاتكابهديالدبلي

لالفقحفيحجر
الييولا"



@للفماند@لعلل@لجامعفي

بتحقيقي.ى20)خزيمةابنعندالرمليسهلبنوموسى

.(57)مسندهفيالسراجعندتوبةأبيبنومحفوظ

فيالسراجعندزنجويهبنالملكعبدبنومحمد
وابن)75(،مسنده

56/1دمىلأتاريخفيإعساكر 23.

بنوالحسن
فيعساكرابنعندالمخلديأحمد

9

1دثق!تاريخ 2 3 / 56.

اثبكرأبيعندالهثمبنلابراهبم
فيفعي

وابن)283(،"الغيلانيات"

فيعساكر
"

@./46@@مثمقتاريخ

.(9للالماوالليلةالبوم@اعملفيالسنيابنعندمنصوربنوعمرو

يعقوب،بنو)براهيمسهل،بنومححدوأحمد،)البخاري،جميعهم:

وارفوابنالحسين،أبيبنومحمدالوليد،بنوالعباسيحيى،بنومحمد

توبة،أبيبنومحفوظالرملي،سهلبنوموسىعمرو،بنالرحمنوعبد

منصور(بنوعمروالهيثم،بنابراهيمدأحمد،بنوالحسنزنجويم@وابن

محمدعنحمزة،أبيبنشعيبعنعياش،بنعليعنرووه
المنكدر،بن

طمئين-نجزم-يجعلنامما@لميعاد!تخلفلاإتك"يذكروا:ولمجابر،عن

محمدبخطأ
عوف.بن

1/2الغليل!لأإرواءفيالألبانيالعلآمةذكرللفائدةو)تمامأ 62 6 1

رأيثالحدبثبهذاتنعلقمهمة،حدبثيةفوائدالحديثتخريجهعقب(243)
عندوقعالتنبيه:الثيئ:يخلذ:قاللأهميتها،طولهارغمجميعهاأكتبهاأن

عليها.التنبيهفوجبالحديثهذامتنفيزياثاتالبعض

البيهفي،عندالحديتآخرفيالميعاث@انخلفلا)نك"زيا@ق:الأولى:
وهي

اللهمعياشبنعليعنالحديططرقجميعفيتردلملأنهاشاذة.
(1)

وتستح@ليااالداءحرفعنعوضالممتوحةالمتددةلاليمالله،نداءومراللهم.لا(
مداهعنليحرحالحقيقيكيرالنداءفيتشعملوقدللنداءالصيعةلهذه

انظر:مذه.كح@رتناوقوعهئغداوالي.تلةعلىللدلالةممنى@خر،بلىالأصلي

1الخويتاالواردلمعجم 1 70.



التقةةزبللثترقى:لاللع

"

فهي@لغيرهخلافأالبخاري-لصحيحالكشميهنيروايةفيإلا
أيضأ@ئادة

الحافظ،إليهايلتفتلملدلكوكأنهللصحيح،الآخرينلرواياتلمخالفتها

فييذكرهافلم
"

الفتح
الحديث،طرقمنالزيا@اتجمعفيطريقتهعلى"

فيتقعلمأنهافلكويؤيد
هذهووقعتواحدوالسندللبخاريالعباد"أفعال9

الإسلام@خوالوسيلقهالتوسلفيجليلةقاعدةكابفيالحديقفيالزيادة

الطبعة(37)صوالأولى،المارطبعةه(ه)صالطبحاتجميعفيتيميةأس

الشغ،بعضمنمدرجةأنهاوالظاهرالسلفية،الطبعة(49)صومنهالثانية

والله

@لدعوظمذهبحى@سألكإني@للهمأيضأ:!البيهقيروايةلي

سابقتها.فيكالقولفيهاوالقولأيضا،شاذةفهيغير@عندتردولم

خةفيوشع@لثالثة:
ص

"

محمددا@الميدنا:"المعانيشرح
وهي

شاذة

لإدرا@.اهرةظامدرجة،

بعضمنأيضامدرجةوهي@لرفيعقه@لدرجةسالسني:ابنعند@لرابعة:

عندهالحديثانسبقمماعلمتفقدالشاخ
عندهوليستالنسائي،طريقمن

فيالحافظصرخوقدغيره،عندولا
(78)صالتلخيص!دا

(1)

فيالسخاويثم
2)صالمقاصدا9 الحافظ:قالالحديث،طرقمنفيءفيلشتأنها(12

فيالرافحي@زادإ
فيأيضاوليستالراحمين.أرحمبااخره:فيالمحرر"1

كتابفيالحديثفيوقعتالزيادةهذهأنالغرابومنطرقط،منشيء

البخار@:لصحيحعزاهوقدتيميضلابنوالوسيلقلأالتوسلفيجليلةقاعدة@

منيكتنهبهعر@لمامنهالخطأيكونأنجدأأستبعدلاني
والضبط،الحفظ

أنهفالغالب
ذلكينطليأدأالغريبو)تمافلص،فيغرابةولاالنساخ،بعضمن

مرتبنالكتابطبعنهف@نعالى@اللهرحمهرضا-رشبدالسيدالنخمنلعلى

الطبحةمن(33)صوالأولى()الطبعةما()صعليهاينبهأندونالزيا@قبهذه

إإ.(43)صطبتهفيالخطيبالدينمحباليئعليهايبهلموكذلكالئانية،

يليبيناتيالطبعةفيوهر(1)
5 1 9 / 3لاعقب1



=

ال@لف@الد@لعللفي@لجامع

3يلا4كا/2@االأشرافتحفة"وانظر 3/5المهرة!إتحاتو"4(،0 4 4

و7(،403)
6الكبير!السناختصارديالمهذب9 / 104(7371).

الثقاتبقيةعنبهاينفردالمتنفيبزيادة@لئقةيأتيو@حيانا@

محفوظا،الزيادةأصلفيكونتخر،وجهمنالزيادةتصحثمبها،يشذ

سماكعنيون@،بنإسرائيلعنوكيع،روىمثاله:
عنحرب،بن

وساثةعلىمتكئافرألةالله-@ي@رسولعلىدخلتقال:سمرة،بنجابر

على

عليه.واحتلفوكيعرواهالحديث

الإيمان@ا@اشحبفيالبيهقيطريفهومن)3414(،ألو@اود@أخرجه:

اللهعبدحدثناقال:الرشدط.ه(ول5)والعلميةط.(6299)
الجراحب@

خنا@ةبنسلمطريقمن(589)حانابنوأض-:

به.وكيع،عنوسلم(الله،)عبدكلاهما:

خمسةوخالفهما
وكيع.عنالرواةمن

سعدابنفأخرحه

في
3الطقات!9 6 0 /1.

5/1أحمدوأحرجه. 0،2
فيوالبيهقي)3414(،ثاودأبوطريقهومن

6لا@االإيمان@اشعب الرشد.ط.ه(ه@5)والعلمبةط.(29

وفي(2771)لترمذياوأخرجه:
"

عنبتحقيقي،(13لاله@،الثمائل

عيسىبنيوس@

اللهعبدوأخرجه:
أحمدبن

97زياداتهفي من(7457)يعلىوابو5،/

شيبةأبيبنعثمانطريق

يرحجرابنالحافطعهقالالتميمي،سعيدابرمو
صدوق@ي@423(:التقريبه"

."يحطئ

ردما@ثقة:(24لكلالاققريسهفيححراسالحافطعهقالالسواني،مو

7للاالتقريساداضلاادئقةوهو: 87)

ومو.
ثأ.513)التؤيبهأرمام!إلهنهرحالظنقة@



النقةزيادةلل@ضقىةلال@لل

-

فيعديابنوأخرجه:
1الكامل!" 3 / بنيزيدبنعباسطريقمن2

حبيبأبي

وكيع،عنوعباسيهوعثمان،ويوسف،وأحمد،سعد،)ابنخمستهم:

سماك،عنإسرائيل،عن
فيتجبهيهالنبيئعلىدحلتقال:سمرة،بنجابرعن

يسارهعلىعبارةيذكرواولموسادة.علىمنكنافرأينهبيته،

صحيح!.حدبطوهذا":(2771)عقبالترمذيقال

على"عبارة:نكربدونوكيعطريقمنالمحفوظآنيتبينتقدممما

أحمدلكانوكيععنمحفوظةالعبارةهذهكانتولويسارمه،
ومنحنبلبن

عهبحفظهاأولىنابعه
منإسرائيلعنرويتالعبارةهذهأنعلىغير@من

عنه.محفوظةوهيوكيع،طريقغير

وفي(2770)لترمذياخرجه:أ
لووأبتحقيقي،(130)لهثلأ،لشماا"

4/1عوانة 2 فيعديوابن)6726(،9
الكامل"

2/1لا فيوالبيهقي3،3

وفيالرشدط.ه()ممث@والعلميةط.(6297)@االإيمانالسعب
لهلا،الاثابلا

السلولي.مصوربنإسحاقطريقمن(3126)والبغوي)946(،

2/1لأالكاملديإعديابنوأخرجه: فيالبيهقيطريقهومن3،4
"

منالرشدط.ه(لمه7)وه(ويلام@العلسيةط.(6300)"الإيمانشعب

حفص.بنحسينطريق

عوانةوأبو5/8،6أحمدطريقهومن)34331(،الرزاقعبدوأخرجه:

4/1 2 فيوالطبراني)5726(،و(6274)9
1لاالكبير!" فيوالبيهقي1(،9

الرفد.ط.ه()ولوالعلميةط.(6301)الإبمان@هشعب"

موسى.لناللهعبيدطريقمن(2316)الدارميوأخرجه:

بهبمرائيل،صا@وعيدلرزاق،اوعبدوحسين،)إسحاق،أربعتهم:

يسارهأ.على"بزيادة:

(31)@اا@ر@ا@يحص@صدرقبالعبدي.إويعرتتجاسويصيلقب(1)

ومخنصرة.طولةالروايات(2)



-

@الفعائد@لعللفي@لجامع

بقي
أمراد:لنا

العللأمنالمنتخبفيإكماالخلالنقلهفيمامعينابرقالهماالأول:

فيوالجيهقي)04(،
"

6له"الإيمانشعب ط.ه(يلعهوعقبالعلميةط.(29

منمييعجبفجعلمعين،بنيحيىبهحدثت9قال:الدوريعباسعنالرشد

قالهومامذا"،إسحاقحديأفيإلايسارمأ)علىقطسمعتماوقال:

هذاواحدعير@روىغريب،حسنحديثهذا":(2770)عقبالترمذي

سماد،عنإسرائيل،عنالحديث
جمطالنبيرأيتقال:سمرفبنجابرعن

2/1عديابنقالهومايسارماا،علىيذكرولموساق.علىمتكئأ داوهذا:33

يسارم@علىمتنه:افيزادإسرائيلعنمنصور،بنبإسحاقيعرفالحديث

."مثلهإسرائيلعنحفص،بنحسينحديطفيوجدناهحتى

أنغيرالحديث،بهذامنصوربنإسحاقتفردعلىينصكلامهموظاهر

توبع.وقدبه،ينفردلمإسحاقأنتثبتسقناهاالتيالمتابعات

يسارم@-على9زياثة:بذكريعنيالروايتين-لكلتامتابعاتهناكوالآخر:

وبدو

فيالنسائيفأحرجها:بذكرها،جاعطالتيالروايات
الكبرى!د@

(1837)
(1)

4/2عوانةوابوالرسالة،ط.(5417)والعلميةط. 81،)2726(

فيوالبيهقي
9

منالرشدط.ه(ولاههالحلميةط.(6302)الإيماندهشعب

به.سماك،عنمعاوية،بنزهيرطريق

رهرإ.حديطمنغريبوهذا"عقبه:البيهقيقال

ماأدريفلاالروابة،هذهعلىإسرانيلتالعوقدنقةزهيرفلت:

كونبالغرابةالسندهذاوصفجمفطن@البيهقييكونأنإلااللهمالغرابة؟وجه

اصطلاحاتفيمعروتهووكماإسرانيل،طريقمنمشهورأالحديت

أعلم.واللهالمشهور،يقابلهالغريبفإنالمحدئيف،

سلحلميةططفيلا(
سقطالكبرى!"

وصعالتندي
لقاطا.محانه

فيومو(2)
تضا.نقة@:(2051)ايقريا1



الثقةزيادةةلل@ضل@لاللع

"

فهيالثانيضالمتابعةأما
فيالطبرانيأخرجها:ما

2لاالكبير"@ا من(04

الزيادة.بدونبهسماك،عنثور،أبيبنالولدطريق

لأنثيءةليستالروايةهذهولكنوكيع،لطريقنازلةمتابعةوهذه

افهعبدبنالوليدفيها
فيمعينابنعنهقالالكوفي،الهمدانيئورأبيبن

بثيلأليىالدصري:برواية(1334)تاريخه
محمدقالوكذاا،عا

بناللهعبدبن

فيكمانمير
3لاالكامل@ا 5 5 فيابنهنقلهفيماحاتمأبووقالعدي،لابن8/

لا

أبووقال"،بهيحتجولاحديثهيكتبشيخيلا(:ا9/5"والتعديلالجرح

فيالمزينقلهفيمامرةوقالوهاعااحديثهزرعة:
الكمالالاتهذيب@@

7 4 7 عديابننقلهفيماأحمدوقالكثيرأدا،يهمالحديث@المنكر:(0773)7/

في
8/3"الكامل" فيالنساليوقالالحديثها،)ضسيف:56

الضعفاءدا

تهذيب"حاشيةفيكماالعقيليوقالضعيف!،":(604)والمتروكون@ا

7/4"الكمال عن@ايحدت:74
فيأجدهولمعليها@ايتابعلابمناكيرسماك

.@صعي@@@:(7431)"لأالتقربفيحجرابنالحافظوقالالمطبوع،

صحيحتان-والروايتانبمعلول،لي@أنهالحديثفيالقولوخلاصة

الزيادةبدونحدثفمنبدونها-والمختصرةيسارط،على"بزياثق:المطولة

هذاولفظكاملأ،بالحديثحدثبهاأتىومنالاختصار،سبيلعلىحذث

معالمذكورةالرواياتمنقسمفيجاءالحديط
قصة

ماعز.رجم

2/1الأشرافطاتحفة"انظر: 8 لملأ1/3المسند"أطراتو"2(،138)2

8لمهرق@3/اولاإتحات)4731(، لمسنداو"2(،577)3/19و(5622)2

3/38@الجامع 4(4112).

و@حتها،رو@تهالكثرةقبولها،يتعينابسنادفيزيادةتأتيوقد@

ابيه،عنصالح،أبيبنسهيلعنالئوري،سفيانروىذلك:مثال

أوو@ستونبضعالايمان@ا@فه:اللهرسولقالقال:ل@ه،هريرةأبيعن

(1)
المطبوع:دي

7/4"الكعالالتهني@منوالمثبت" 7 4(0773).



=

ئد@الفما@لعللمعفيلجا@

@لطريق،عنالأشإماطة@ناهاو@@ثه،إلا@إلهلاأفضلهاباباوسبعونبضغ

@االايمانمنشعبة4والحيا

اللهعبدأخرجه:
بن

فيأحمد
بنبثمرطريقمنلملأ(3)"السنة@ا

به.الئوري،سميانعنمنصور

فياختلافافيهأنغيرالصحة،ظاهرهالإسنادهذا
والمتن.السند

وكيعوخالفه:
.(57)ماجهابنعد

8/1النسائيعندالطيالسيداودوأبو 1 0

وفي
لهالكبرى@،1

(1@هلاا6)
(3)

العلمية.ط.

فيمندهابنعندالفريابييوسفبنومحمد
.(147)عقبالإيمانهه"

@اتعظبمفيوالمر@زي)72752(،شيبةأبيابنعنددكينبنوالفضل
ي@24(.@الصلاةقدر

فيالبخاريعدكثيربنومحمد
مندهوابن9(،5ولالمفرد!الأدب"

في
فينعيموأبي)741(،عفالإيمان@ا@@

دا

المستخرج
"(146).

فيمندهابنعندالبصريقي@بىومحمد
.(170)@االإيمان"

بنومحمدوالفضل،يوسف،بنومحمدوالطيالسي،)وكغ،سننهم:

ع@صالح،أبيبنسهيلعنالتوري،سفيانعنقي@(بنومحمدكثير،

اللهعبد
فيفزا@واالسابق.بالمتنهريرة،أبيعنصالح،أبيعندينار،بن

"الإسناد
اللهعبد

وأبيه.سيلليئدينار"بن

هوالنيالتيءالخبر@لى@افي@أليأشر)661(:إعفحادابنقال(1)

النيءبل@اضار3الإيمالطأعلىفجحلهالأحوال،جميعليالسخاطبينعلىلرض
أدفلكعلىفد@الايمان،أدن@فحعلهالأوتات،كل@يللمحاطي@نفلموالدي

لعضعلىئرضشيءوكلالأحوال،كلفيالمخاطينعلىفرضثيءكل

شيوكلحوال،ا،بعضفيالسخاطن
ه

كلهالأحوال.كلديللمخاطبيننفلهو

إيمادا.

7لاالالتفريسهزامد،عالدعدو@وهو.إ(2)

الآخرالطربقوكدا@يالرسالة،@فيعلبهأق@لم(3)



الثقةزيادةلالثمترك@:الحلل

=

كالاتي:فهوالمقنفيالاخلاتوأما

فقد
تقدم.كماوسبعبنستينبينبالثكروي

8/1النسائيعنددكينبنالفضلورواه 1 0

وفي
لهالكبرى!،"

1للأ 1 1التمهيد@افيإالبرعبدوابنالعلمية،ط.(73 5 4 /4.

ووكيع
2/4أحمدعند فيلمروزيوا)4162(،والترمذي4،5

"

تعظيم

.(427)@الصلاةندر

حفصبروحسين
(1)

.(191)حانابنعند

أبيبنسهيلعنسفيان،عنوحسين(ووكيع،)الفضل،ثلاثتهم:

اللهعبدعنصالح،
الإيمان"بلفظ:هريرةأبيعنصالح،أبيعنثينار،بن

عنفى@و@دناما@ماطةإلا@لثه،إلهلا@نشهاث@@روماشبة،وسبعونبضغ

"@لطربق

شك.بدونيعني:

أتهاعتبارعلىالئوري،علىيحملالاختلافهذاإنيقول:أنولقائل

طريقغيرمنرويالحديثولكنفنقول:الألفاظمنهاختلفتالذيالمدار

عنففلأطريق،كلبيانسيماتيكماالمتنفيالاختلافاتوجاع@الثوري،

قدسفيانأن
أخرجه:فقدالثك-ذكربدونالرواية-هذهعلىتوبع

أبيعنأليه،عنصالح،أبيبنسهيلعنوهيب،عن(2402)الطيالسي

قول@فغلهاشعبةوسبعونبضغالايمان"ال@ه-@رو.رسولفالقال:هريرة،

ه.إلا@الهلا

"عبارة:انغيرصحيحةمتابعةوهذهلتول:
اللهعبد

تردلمدينار"بى

في

حرببنزهيررواه

(2)
4مسلمعند 6 / فيمندهوابنه(،يه(35)1

.(147)لإيماظا9

1لااتقريبمالصلو@ااوهو:(1) 31).

.(2042)اتقريباثشه،تقة"ةوهو(2)



-

@الف@الد@لعللفي@لجامع

رافعلنوعمرو
(1"

.(57)ماجهابنعد

فيالمر@زيعندراهويهبند)سحاق
"

وابن)424(،الصلاقهقدرتحظيم

فيمندهوابن6(؟1يلاحبان
فيوالبيهقي)741(،الاالإيمان@ا

"
@الإسمانشعب

الطبعتين.كلتا(2)

بكيربنومحمد
(2)

فينعيمأبيعد
@ا

المستخرج
.(14يلا"

مندهابنعندمزاحمأبيلنومنصور
في

وأبي)741(،الإيمان!"
فينحيم

"

.(146)المستخر@أ

اللهوعبد
عونبر

(4)

مندهابنعندالخراز
في

أبيو)741(،لأالإيمان"
فينحيم

"
.(146)"مستخرجه

موسىبنومجاهد

()
فينعيمأبيعد

"
.(146)مسنخرجمه

زرارةبنوعمرو
(6)

@يالبيهقيعند
"

الطبعين.كلتا(2)"الإيمانشعب

ثما
لله،اوعبدومنصور،ومحمد،و)سحاق،وعمرو،)زهير،نيتهم:

بنحريرعنوعمرو(ومجاهد،
اللهعبدعنلسهيل،عنالحميد،عد

بن

لأالإيمانع@حرو:اللهرسولقالقال:هريرة،أبيعنعالح،أبيعندينار،

ولدناها@ماطةإلا@فإلهلاقولفافضلهاشبق@وسنونبضغأووسبعونبضع

الابمانمنشعبةو@لحبا؟@لطربق،عنالأفى

خلفالجميعوخالف
الوليد.بن

وسبعونبضعالايمانةإبلفظبإسنادهجريرعن(17)البغويعندفرواه

1ولغضلها.شعبة
0 0

الثك.ثكر@ونيعني:

(1)

(5)

رهو:

وهو؟

تحر@

5لهققرباانشا@ 02)

5ه@لتؤيب@ا@يخطئ!و@ 7 6@.

(69"7)لتقريسه@ا

"بل@.منلهاس
.(3520)افقرببهل@ققهإوهو.عوسأ،

.(6483)لتفريباا@

.(5032)لتؤبا"ثشا



الثقةزيادةلالثترقى:لالحلل

رواهكماالكبذكرحريرطريقمنالمحفوظأنتقدمممايفهمقلت:

الثقات.

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

البيهقيطريقهومن)6764(،ثاودأبيعندإسماعيلبنمومىفرواه

فيالمر@زيعندرواهوكذاالطبعتين.كلتا(3)الإيماناشعبفي
"

تعظيم

.(430)الصلامهتدر

2/4احمدعندمسلمبنوعفان 1،4
الث@ة!فيااللهعبدافيطربقهومن

فيالبرعبدوابنالمثلأ(،
4/1اقمهيد"دا 54.

الأنماطيوحجج
(1)

.(18)البعويعند

عنوحجاج(وعفان،)موسى،ثلاثتهم:
لنسهيلعنسلمة،بنحماد

اللهعبدعنصالح،أبي
أنةهريرةأبيعنصالح،أبيعن@ينار،بن

إلا@لته،إلةلاقول:بابا@فضلهاوسبعونبضغالايمان"قال:@اللهرسول

اثذىو@دناها@ماطة
(2)

."الابمانمنضعبةو@لحيا،@لطريق،عن

فيهالثكذكربدونالطربقهذاجاءقلت:

خالدرواهوقد
(423)الصلاظقدرتعظيمفياالمروزيعنداللهعبدبن

اللهعبدعنصالح،أبيبنسهيلعن
أبيعنصالح،أبيعندينار،بن

باباوسبعونبضغ@وهوستون@بضغالايمانلاغ@ي@ه:اللهرسولقالقال:هريرة،

منشعبةو@لحباء@لطريق،عنالأشو@الناها@ماطة@ن@إلا@إلهلاقول:نانضلها

ا

أبيبنسهيلمنكانالئكأنيوضحالطريقفيالثكفكر

منقعوالكوهذا:(2)عقبالمجقيقالهمماأ@افلكعلىويدلصالح،

فياووستين!لمحبضعفيصالحأبيبنسهيل
"

وسبعينبضع
بنوسليمان"

"قال:بلال

وستونبضع
ا

العلمأهلعندأصحوروايتهفيصلكلم

ومو.(1)
.(1137)الالنقربفاضلأنقة@

"داود.أبيعدجاء(2)

."@لعظم



-

لد@الفمالعلل@لجامعفي@

بضعقال:شك،غيرمنرواهسهيلعنالرواةبعضأنغيربالحديث،

و

فيالكوأما"ة(166)عقبحبانابن
منفهوالعدثين،أحد

قالهكذلكالخبر،فيصالحأبيبرسهيل
معمر

(1)

رواهوقدسهيل،عر

اللهعبدع@بلالي،بنسليمان
وقال:مرفوعا،صالحأبيعندينار،بن

فيبلالبنسليمانخرتنكبنالاتمالد.ولمشعبئلأوشونبضغالايمان9
فيالئكانلنبينةصالحابيبنسهيلحبرعلىواقتصرناالموضع،هذا

كماصالحأبيبنسهيلكلامهوو)نمابم@ز،اللهرسولكلاممنليرالخبر

ناذكر

أبوعهرواهفقدإليه@نسارةال!تقدمتالذيبلالبنسليمانطربق

طريقمنلا(1/9البخاريأخرجه:آيضأ@قدعليهواختلفالعقديعامر

اللهعد
محمد.بن

1/4مسلموآخرجه: فيوالبيهقي)761(،حبانوابن)75(،(35)6
"

اللهعبيدطريقمنالطبعتينكلتافي(1)"الإيمانشعب
سعيد.ب@

4مسلمواخرجه: 6 / حميد.بنعبدطريقمن)7،((35)1

عنالعقدي،عامرأبيعنوعبد(الله،وعبيدالله،)عبدثلاثتهم:

اللهعدعنبلال،بنسليمان
@فهريرةأبيعنصالح،أبيع@ديار،بن

."الايمانمننعبة4و@لحباشعبة،وستونبضغالإيمان9ةقالجمطالنبيئعن

محمدورواه
بن

اللهعد
عندالمباركبن

8/1النسائي 1 0

وفي
.(11735)لهالكبرى،،"

.(190)حبانابنعدالرخامييعقو@بنوالفضل

مندهابنعندالحنفيالحميدعبدبنعصامبنوأحمد
في

@الإيمان@

عيهأقفلم(1)



النقةةزيهلالتركته@لعللإ

-

عنالعقدي،عامرأبيعنوأحمد(والفضل،يمحمد،ئلاثتهم.

عنبلال،بنسليمان
اللهعد

هريرة،أبيعنصالح،أبيعندينار،بن

."الإيمانمنو@لحياءبابأ،وسبعونبضعالايمان"مجي@:اللهرسولفالقال:

بلفطسلبمانطريقتخريجعلىالشيخيناتفاقأنفيشكلاقلت:

السبجن.فيهفكرالذيالطريقعلىرجحانهعلىقويدليحالستبن

@لمالخبر،هدابلالبنسليماداختصردا:(167)عقبحبانابنقال

السبعي@،دودالستينذكرعلىواقتصرالشعب،منوالأثنىالأعلىذكريذكر

صحيحئتقضىخبروسبعينبضعفيوالخبر
وخبرثبرته،يرارتيابلا

متقصى.001.يخرمختصر،خبربلالبنسليمان

رويوقد
شك.دونهريرةأبيعن@خرطريقمنالحديثهذا

@يالطبرانيأخرحه:@
حدثناقال:الطعتينكلتا(9004)لالأوسطا"

حدئناقال:المقدام،
حدثناقال:سعيد،عمي

(1)

الة،@لنمففل
عن

قالقال.هريرة،أبيعنالمقبري،سعيدعنعحلان،بنمحمد

@ته،الا@الهلا@نشهاثق@ملاهاشعبة،وسبعونبضغلاالإيمانكباللهرسول

اببمان!.مننمعبةو@لحياء@لطربق،عنالأذىولدناها@ماطة

عقبه:قال
"

يرولم
إلاالمقبريعنعجلان،ابنعنالحديثهذا

.@فضالةبنمفضل

العلةبلعابدفاضلئقةلأتهممضل.تفزدفيليستالعلةقلت:

سعيدأحاديثسيمالاعجلانابنعلىهريرةأبيأحاثيثاضطرابفي

فيحبانابنقالالمقبري،
يحيىقال6:إ7/38"الئقات"

سحعتالقطان:

هريرة،أبيعنأيه،عنبحدتالمقبريسعبدكانيفول:عجلانبنمحمد

حبانابنقالدا،هريرةأليعنكلهافجعلتهاعليئفاختلطهريرةابيوعن

قد"ذلث:عقب
أبيعنأبيه،عنوسمعهريرة؟أبيمنالمقبريسعيدسمع

منسقطت(1)
.(68لدهالتفرسه@(2)الحدثثار.@

بينهما.وساطةدصمريرةابيعنسجديحني:(3)



-
ي@لفالائد@لعلل@لجامعفي

فيها،اختلطبينهمايميزولمصحيفته،عجلانابنعلىاختلطفلماهريرة،

مماهذاوليسهريرفأبيعنكلهاوجعلها
يهي

(1)

الصحيفةلأنبه؟الإنسان

أبيعنابيه،عنسعيد،عنعجلان،ابنقالفماصحيحة،نفسهافيكلها
عنقالوماعليم@صحيفتهاختلاطقبلقديماعنهحملممافذاكهريرة

أباهأسقطلأئهمنقطع،وبعضهاصحيح،متصلفبعضهاهريرةأبيعنسعيد،

يرويبماإلاالاحتياطعدالاحتجاجيجبفلامنها،
عنه،المتقنونالثقات

كاندانماهريرة،أبيعنأبيم@عنسعيد،عن
فيقاللوويضعفأمرهيهي

هريرة!.أبيعنسعيد،الكل

نقدهفيالوهميتباثوهلمحبانابنانلومتجهالتعقبوهذاقلت:

بينشكدهالترمذيانذلكسعيد.عنعجلان،ابنإسناد
الحلةهذه

كتابهفي
"

2الصغير!العلل 38 / قالقال:أنهالقطانسعيدبنيحيىإلىبسندهفساق6

محمد
هريرة،أبيعنسعيد،بعضهاالمقبريسعيدأحاثيث"عجلان:بن

سعيد،عنفصيرتهاعليفاختلطتهريرةأبيعنرجل،عنسعيد،وبعضها

عندناسعيدبنيحىتكلمفإنماهريرة،أبيعن
لهذالأ.عجلانابنفي

سعيدبنيحيىكلامنقلفيصك@هحبانلابنالوهمتبادرلقدقلت:

2الصغيرعللهفيالقطانسعيدبنيحىعننقلالترمذيإنإذالقطان 38 / 6

حبان.ابننقلهماخلاف

لسببين:حبانابننقلمنوأ@ىأئبتالترمذيونقل

أنلحدهما:
وكانالإسنادقربماوكدالترمذي،إلىإسناداأقربيحيى

أقلالخطأاحتمالكانعاليأ

العلةبيانفيصريحالترمذينقلأن@لثاني:
فرقلأنهالإسناد.هذافي

بيانيظهرلاحبانابننقلأنحينفيمتصلو)سنادمبهم،فيهإسادلين

هكدا(1)
يصعف.ومع@اه.المطوعفي

فيالقطانيحيىعنالسصهدانقلقدالخاريوحدتتم(2)
"

/3الأوسط،التاريخ
توف@قه.علىوالحمد@هالرشد،ط.(677)454



الثقلازيادةرلضقى:لالعلل

-

علىثاردارفكبفماثقات،صرجالهمامتصلينإسناثينبين@ارلأنهالعلة.

تذكر.علةفلاكذلكالأمركانفاد@ثقف

فيالمرسزيعندرواهقدأنهعجلانابنطريقيقويومماقلت:
ا

عنأبيصعنالمقبري،سعيدأبيبنسعيدعن(426)"الصلاةقدرتعظيم

المتن.المصنفيذكرولمهريرة،أبي

قالكثير،بنمحمدبروايتهتفردفقدثضعيفالإسنادهذاأنإلا

فيالدارقطني
1لاالعلل" 97 عنهإ.كثيربنمحمدذلكقال":(1507)8/

)تهذيبفيالمزينقلفقدفيه،متكلمنهف@محمدتفردوعلى

4الكماله 87 / يحدثبثيء،دالي@قال:أنهأحمدالإمامعن(6161)6

لين"فيه:قالأنهالبخار@عنونقل@ا،أصللهاليرمناكيربأحاديث

فيكماأبو@اودوقالجدالما،
الاجر@سؤالات"

"(1774):"

يفهمبكنلم

@الحدبثا

داودأبوفألمحالأ@زاعي،عنروايتهفيتكلمواقدالعلمأهلإنئم

فيكما
الاجريسؤالات"

عديابنوقالالروايقعهذهضعفإلى(1598)"

في
7/5الكامل!" 0 عدادأحا@يثخاصةوالأوزاعيمعمرعنرواياتله"1

عليطا.أحديتابعهلامما

الطريقبهذايتقوىالحديافكونتاندم،بغير@امعلولالحديثإنثم

منسعيدأبيذكرفيالاضطرابكونحالفي
كلهالإسنادهذاأنإلاعدمه

داهو:(42يلاعقبكفئ@المروزيقاليذكر.لمأمسعيدابونكرسواءوهم

عندي
خالد".أبيحديثالحديتغلط،

وهمعلىيدلوماقلت:
ابنعنرووهالثقاتالرواةأنالإسنادهذا

رواهكماهريرةابيعنصالح،أبيعن@ينار،بنالدهعبدعنعجلان،

صالح.أبيبنسهيل

الان.هداأهلمنيكودلاالذيالراويعلىتطلقالعبلىةمنه(1)



-

@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

ضمرةأبوفرواه:
(1)

فيمندهابنعند
.(172)و(147)"الايمان1

فيندهابنعدالمباركبناللهوعبد
.(171)"الإيمان9

اللهعبدعنعجلان،ابنعنالت@وعبدضمرة،)أبوةكلاهما
بن

المذكور.لإسنادباثينار،

فيمندهابنعندفرواهسليمبنيحيىوخالفهما
عن(147)@الإيمان@

اللهعبدعنسهيل،عنعجلان@ابن
لمحينار.بن

نصحولاسهيلا،الإيسادفيفزاد
فيمندهابننقلفقدالزيادة،هذه

."سليمبنيحيىيهداوهمقال.آئههارونبنموصعن(147)"الإيمان"

اللهعبدرواهماعجلانابنطريقمنالصحيحأنيتبيىتقدمبماقلت:

وأبو

ابنإسنادفيسهيلبذكرينفردلمصليمبنيحيىإنيقول:أن

ضمرة.أبوذلثعلىتالعهبلعجلان،

فيمندهابنفأخرجه.
اللهعبدطريقمن(172)الإيمان!9

الزببربن

حدئناقال:الحميدي،
ابنعنعياض-بنأن@ضمرة-وأبوسليمبنيحى

اللهعبدعنسيل،عنعحلان،
به.صالح،أبيعنثينار،بن

جاتإنماسهيلزيالةأنتقدمفكماموضعهغيرفيإدواجهذاقلت:

الروايةبدليلسهيل،فيهالي@ضمرةأبيوروايةسليم،بنيحيىطريقمن

الثقات،يرويهلمامسايرةجاع@فقدإقران،فيهالي@والنيتقدمتالتي

لهم.مخالفةجاعتالمدرجةوالرواية
هريرة.أبيعنآضطريقمنالحديثرويوقد

42)والترمذي2/37،9أحمدفأخرجه: سحيد،بنقتيبةعن)م((61

أبيعنصالح،أبيعنغزيةبنعمارةعنمضربنبكرحدئناقال:
إلهلاتولولملاها:لرفعهابابا،وستون@ربعةالإيمان"جمز:النبيئعنهريرة،

.@@لطربقعناثفى@ماطةو@رناها:إلا@لثه،

رمو:
سيم.بنيحمىمقروناوجاءلكلاه(."العرب"ثققه"
ومو:

م@(.هل@التقريب@بمهبأسلا)@أ.(751)التقريبها@تش@تقة@



التقةزيادةلالثترك@:رل@لل
-

لمالذيفصالحأبيأصحابخالفعمارةأنإلاحسنالإسنادوهذا

أحدبقل
رواياتهم.بيانتقدموقدعمارة،فالماثلمنهم

فيالحديثمندهالنذكروقد
ابنعنمعتقأ(147)الإيمان!"

هريرة.أبيعنسيل،عنعمارفعنمضر،بنبكرعنالحكم،عبد

سهيلا،الحكمعبدابنصزاد@يهمعلقفهوبقاثملي@الإسنادوهذا

@يوالترمذيأحمدوخالفصالح،أباوأسقط
ابنبطريقويكفيذلك،

والترمذي.أحمدالإمامبهخالفأتهضحفأالحكمعد

9عقبه:مندهابنقال
اللهعبدمنسمعهوسهيل

أبيعنديار،بى

أعلم.والله"،صالح

9/2الأشرافتحمة"وانظر: 14-2 1 9/2و(12816)5 2 9

و)45821(،
41/5لماالمهرةإتحات9 3 1لا6 8 /7المسند"أطرافودا6(،1

عنحرة،أبيبنإبراهيمروىمافيه:فأخطاالثقةزي@ومما@

وجههد@رخمرواقال:النبيئ-لجفهأند@الاعباسابنعنجبير،بنسعيد

ملبيا".@لقبامةيوميبعثفإتهطيبا؟تمشوهولار@مهتخمرواولا

فيالثافعيأخرجه:
وفيبتحقيقي)ملأه(المسند"9

1/2له"،الأم9 7 0

ودي
6الوفاء2/ط. الاثار!ممنمكلداشرحفيالطحاويطريقهومن0،5

وفي(254)
1/2واحمد)764(،والحميد@1(،155)الأخيار!تحفة" 1؟2

2/2عوانةوأبو 6 3/3والبيهقي)5903(،9 5وه/93 بنإبراهيمطريقمن4

بهحرة،أبي

رواتطابعضمنوهمولعلهفيه،غريبالوجه@كرالبيهقي:قال

فيالملقنابنوقال
2المنير@5/البدر9 غريبه.فيهالوحهوذكر10:9

نجهلساالستنتمامع@حح@وكالهطيبا!تقربرهدولاقوله:علىمقتصرةأحسدرواية(1)

رش
ضاذة.ادة

2/2لحير،التلخيصدا(2) 5 3/2لكبرىاالسن@داوانظر:7(،)ور3 93.



-

@لف@الدي@لعللدي@لجامع

زيادةوجهمهضروا@زيادة:أنإلاالصحة،إسنادهظاهرالحديثهذا

ثقةكاناندوهوبها،حرةأبيابنلتفردةشافة
(1)

الرواةبقيةخالفأتهإلا

الزيادة.هذهبدونرووهالذينالثقات

الثافعي:قال
عنجر،بنسعيدعنحزة،أبيالنوزادةسميانقال"

وجهمادوخمرواقال:@،النبيئأنه@:عاسابن

أحديذكرفلمجبيربنسعيدعنكيرةطرقمنالحديثرويوقد
منهم

حديئه.فيالوجه

فيالئمافعيئفأخرجه:
وفيبتحقيقي(567)المسند"@@

ا/له"،الأم1

2 7 0

6الوفاء2/ط.وفي 04-6 ثيبةأبيوابن6(،4يلاوالحميدي0،5

12-1/022وأحمد@@37249@ 2
3و 2/9والبخاري4،6 ه@و@(1268)6

2 2ومسلم)9481(،2 3 / 4/2و(94)و(93)(0612)4 4(0612)(96)

3يهوأبو@اودوي@9(،(97)و 0(،3)ممهماجهوابن)9323(،و(23

5/971والشائي9(،15)والترمذي
وفي

العلميةط.(1302)لهالكبرى"،@ا

كماخزيمةوابن0(،5يلاالجارودوابنالرسالة،ط.(2042)و
في

إتحاف"

7/0"المهرة 2/2نةعواووأد)8247(،81 6 2/2و(30لهاوا(9330)9 7

4والتمديلاالالجرحكما@يمعينالنعنهقال 6 / 2(261).@

حربيبن(يرايم
ة

أحمدعهوقالثققا،
@يجللن

1

1الحللأفيالجامع 37 / ة(1246)2

"

توثبا،وابرعيةابنعهحتنقفلص@ر،أهلمىحرفأبيبرإلراهيم
فيحانابروفكره

فيالركمانياسونقل9،/6"افقت1
/3النقياالحومر1

3 ضقثه.الساجيأن93

اتلمند
يعلاه(@عيا

الضبط:شجؤدسنحرالأميربحطهاكوحا.شحقيقي،
"

يروالذيحزماأليسالراميم
5الالمسد

و
1

فيومثلهحزق@،ابي@ابنالدانع.
الكرمح@السنوانطرهاك.كلاميبقيةصراجعترحته،ومصا@راتخريحا@ر@

3 93 أعادوقد1،/
ليالحديثهذاعلىالكلاماليهقي

4،/5الكبرى"السن1

بنسحيدعنحرفأبيبن)لرايملحرواهلحقال.حرة،أليسإلرايمتفردبل@مثيرآ

هوورلس@تخسرواولاوجهه@وخمرواقال@هأليأنعمى:ابنعنجير،
حرفبيبن(إبرايمشمردالحكمعلىعنةاب@يوافقلحا



الثقةريادةلالخترك@:رلعلل

2/2و(9930)963) 7 2/2و(5031)-(2031)1 7 2(123،)1

فيوالطحاوي
"

وفي(257)و(256)الآثار"مشكلشرح
الأخيار"تحمة"

فيوالطبراني9(،3هي@حبانوابن1(،1هويه(1571)
(12523)الكبير!@

(12529)و(12528)و(12527)و(12526)و(12525)و(12524)و

2-2لا/2رقطنيالدوا1(،5332)و(25321)و(53121)و(25301)و 9 5

2وه 2و9 9 2او@@و@.772@و@9672العلمية.@6 .@@و@4772@77

3/3والبيهقيالرسالة، 9 0

3-39و. 9 ووه/135
53-5 وفيو.47

@ينار.بنعمروطريقمن(2070)لهالمعر@لأ،"

ا/وأحمدي@4273(،سيبةأبيوابن)3262(،الطيالسيوأخرجه:

2و512 3و87 2/9لبخاريوا2،8 3/2و(2671)6 2(11 /4ومسلم5(،8

2 4/2و(99)(1206)4 )4803؟،ماجهوابن)101(،و(010)(1206)5

5/9والنسائى 1وا6 9 وفي7
(382وللأالعلميةط.(3لمه.)لهالكبرى@،"

2/12عوانةوأبو)7332(،يعلىوأبوالرسالة،ط. 2/2و(013يلا7 7 2

و(1113)-(0731)
2 73 / 03)و(39لاهحبانوابن1(،513)2 9،)6

فينيوالطبرا
3/3لبيهقيوا)34521(،و(12542)لكبير"ا" لبغويوا9،2

بثر.أبيطريقمنا(م@.)

فيالطبرانيوأخرجه:
عمرو.لن@ضيلطريقمن(12534)الكير@@

دينيلطبرااوأخرجه:
من(25371)و(53621)و(25351)لكبير"ا"

عطاءطريق
السائب.بن

فيلطبرانيوا1/33،3حمداوأخرجه:
5ولا(53821)لكيراادا 321)

الكريم.عبدطريقمن

2/2عوانةأبوةواخرجه 7 2/2و(1331)2 فيوالطبراني1(،413)73

الوراق.مطرطريقمن(12541)الكببرا9

4/2مسلمجه:خروأ 2/2رقطنيلداوا1(،02)(1206)5 9 ط.6

الزبير.أبيطريقمنالرسالةط.(2كلا5)والعلمية



@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

4/2مسلموأخرجه. 3/3لبيهقيوا1(،03)(0612)4 93
طريقمن

1/2أحمد 1لا3/02لمخاريوا6،6 وداوأبو@3(،8

5/9والتسائي2(،143) وفي61
العلميةط.(3839)لهالكبرى"،"

2/2عوانةوأبو5(،70)لحاروداوابنلرسالة،ا.@(5382)و 1(،13للأ73

01)لكبير"افي!لطبرانيوا)7593(،حبانبنوا 2 2/2رقطنيوالدا4(،5 9 5

3والبيهقيالرسالة،.@(2765)والعلمبةط. 93 الحكم.طريقمن3/

1/2أحمدوأخرجه: 8 رميوالدا33،3و6
(28 2/9لبخاريوا1(،5 6

(2268)و(1266)و(1265)
(1)

3/2و 2ومسلم)0581(،2 3 / 4(0612)

3لاوألو@اود)49(، 03)و(23 5/1والئسائي4(،2 9 وفي6
لهالكبرى"،"

إتحاففيإكماخزيمةوابنالرسالة،ط.(4382)والحلمية.@(3838)

7/1المهرة، 0 7له8 2/2عوانةوأبو2(،4 7 3يلأ0 03)و(09 والبيهقي0(،1
3/3 9 أيوب.طريقمنوه/135

1/2آحمدوأخرجه: 8 6
قتاثةطريقمن

ومطر،لكريم،اوعبدوعطاء،وفضيل،ثر،وأبو)عمرو،جميعهم:

ابنعنجبير،بنسعيدعنوقتادقأوأيوب،والحكم،ومنصور،الزبير،وألو

كثايقول:عباس،
فقالفمات،فؤقصبعيرهعنرجلفخز@تاللهرسولمع

ر@سئ@تخترواولاثوبيهفيوكفنوهوسدوبما@فسلوه"ى@ر:التبيئ
(3)

ولي@

وجهط.الوخمروافيه:

4/2مسلموأخرجه: 1لا4 2 0 قال:أثهإلاأيوب،طريقمن(95)6

به.جبير،لنسعيدعننثت

بنإبراهمزاثماالتياللفظةذكرعدمعلىالرواةمنالكثرةهذهفاجتماع

اشذون@دليلحرةابي
4/2مسلمروايةفيجاءوقدصحتها،وعدم

أيوب.سعمقروناجاء(2)عمرو.مقرولأحالروايةهدهفي
ومخصرة.مطولةحاع@والرراياتللنمافعي،اللمط



المقهزيادةللخترل@.لال@لع

-

(6021)4/52روايةويروجهمهولار@سهتخمروادولا.(98)(6021)

حيثإبراهيمروايةوهميينالروايتينوبهاتينوجهه!.يكث@فواالرأن:(102)

الأمرمحالفيهرواياتفيجاءحينفيالوجهبتخميرالأمرروايتهفيجاء

أعلم.وال@هالصواب،وهوالوجه،تخميربعدم
4/913و(5345)4/203و(4375)2مما/4@االأشرافتحفة9انظر:

1و(9754) / 43 4و(5582)5 / 43 و(9056)6
37 5 / 4(55 و(62

388 / 4

و)5565(،
9

2/2لمالرايةنصب 5/2المير"البدرو"5،6 التلخيص@و@0،9

2/2لحبير"ا 0 37 7/1دالمهرةاإتحافودا3(،4 0 7/2و(7428)7 1 0

1/1الاالغليلإرواءو")8567(، 6 5(130).

عنتخرعدديرويهثمالمد@ر،عنعمذ@لزبادةبرسوقد@

نفسه@لمدر
تلكقبولعدملدى@لنقادينرجحنمذكر@لزيادة،فيرمن

بنهثامعنزائدةرواهمامثاله:الزيادة،بنلكنحفلقرائنالزياثة

عنأبيميعنعروة،
فيالمساجدببناءجم@اللهرسولأمرقالت:عائئة،

وتطيب.تنظفوأنالدور

6(،4يثايعلىوأبو5(،7لاماجهوابن)554(،ثاودأبوأخرجه:

متصلا.الإسنادبهذازاثدفطريقمن(1634)حبانوابن

متصل.و)سناثةثقاتإسناثهرجالالحديثهذا

بنزائدةوتابع
مالكوصله:علىقدامة

سعيربن
)857(،ماجهابنعد

سعيرب@ومالكبتحقيقيل@921(خزيمةوابن
بهبأسلا

شرانلةهو(1)
ا(لما2)الاتقريب@سنهصاحبنجتالثقةوموةقلامة

أنعلى(2)
ثيغمرهبعصهم

لا"بقولهحجرابنلحصهأقوالمنما@يهومجملحمطه

لذاحمظا،أوعدلأمهأوثقموبمنيخالصلممابهبأسلاصولمابأس
سجد@ي

حاوألرزرعةأبرعهقالبلإةماترجسته
"ثاودأبووقالصدوتحه،3إ

صجص

ليالذمبيوقالالحديشا،لمقوبالبحلىيرقالعييقه؟ابنقيمكأتهزعميا

الدارقطني.قالالالهدس@ثيحجرابنوقالثهورا،صحدوقيخم@.لخمالن

شاكيرأ.عنله"لأزدفياوقالعدو@!،



-

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

2أحمدعندصالحبنعامرأيضأوتابعه 7 9 فيالعقيليطريقهومن6،/
3/3الكبيرألأالضعفاء 2/4والبيهقي0،9 39-4 )495(،الترمذيوعد4،0

فيعديوابن
9

6/1الكامل! .(499)والبغوي5،6

لاالمتابحةوهذه
متروكصالحبنعامرلأنبها،يحتجولاتصح

الحديث

عنهقال
الدوري:برواية(1123)تاريخهفيمعينبنيحيى

"

يكنلم

فيالتساثيئعهوقاللثيء"،حديئه
لب@9:(437)@والمتروكونالضعفاء9

مالكروابةأنهاإلىالموصولةالروايةفعات
وزائدةسحيربن

بالإرسال.معلولةالموصولةالروايةهذهأنإلا

فيوالعقيلي5(،7اياسيبةأبيابنأخرجه:فقد
/3الكبيراالضعفاء"

3 0 9
وكيع.طريقمن

ووكغعبدةطريقمن(595)الترمذيواخرجه:

عيينة.بنسفيادطريقمن(59للاالترمذيوأخرجه:

عنعروة،بنهامعنعيينقأبنوسفيانوعبدة،)وكيع،ثلاثتهم:

ر@ا-عائةفكردونمرسلألمج@التبيئع@أبيه،

(2)

2والتحديل،الحرحانظر.إ 3 8 منالو3(،6لا91ولالكمااللأالوتهدب2(،9لا8/

1الهذسهيبوالله)092(،يخماشكم 5 / 1 0

الكحيرإ.التر@نيعللوالاك@6(
8 0 ثلأ(4")لتقريجهاو!)643(،4

ومع
لانالفةالمتاسحةهذهأن

فيعديابنقالوهممهيتثع،
"

1الكامل! 5 6 /6:
سمالكيعرتالحديتال@ذا

وتعليقىما،ا/1الحفماظهالؤخيرةرانظر.سعير!س
.(12لكامختصرالمحتصر،على"

ثاكمسدماك
وهر.بكيربريوضرهو

"
دقد)0097(،@التقريبهيحطئ!قصدص

1الراية!دمصبليالريلعيقال 2 3 مندهفيالزاروأخرجه1:1/
بنيون@عن

منداالهنامعنلكير،
ميويولى

كمامقالحمطه
الحديثهناولي@تقحم،

فيالحديترلاعانئضمسدالمطوعثيبى@ذالراره،@مندمطوعضمن
يوص.يل@الإسنادلحيالنطرحلالهمنليتىنرطهسلي@دهوالأشار"كتف@



الثقةزيادةرلخترقىلالعلل

-

المرسلة.الروايةتصحيحإلىالمتقدمينمنجماعةذهبوقد

الباريلافتحفيرجبابنقال
"1 73 أحمدالإمامأنكردوكذلك:3/

."وصله

"الأولالحديثمنأصحوهذا".(595)عقيبالترمذيوقال

اي:

المتصل.الحديث

فيالعقيليوقال
3/3الكبيراالصحماء" 0 المرسلة:الروايةذكربعد9

هذا"

1@االراية@انصبفيكماالبزار 2 3 كيرأسندهيعلمداولا:1/

مرسلا،أيهصهشام،عنيرويهوغيرهمهؤلاء،

عروة،عنيروىإثما)184(:إلالنه"لأالعللفيكماحاتمأبووقال

مرسلا@.مجج@الثبيئعن

فيالدارقطنيوقال
"

العلل
5/5@ا ")المخطوط(:(437)1

والصحيح
-

عنمرسلا،أبيصعنهام،عنعيرهم:وعننكرنامنجميععن

عنالفرافصفع@ابيه،عنهثام،عنتمام،بنقرادعنوقيل:عجاإ،الثبيئ

يصح!.ولاك@،النبيئ

المتقدمين،الأثمةبأقواليؤخذ@)تماالصوالصهووهداةفلت

منجميعمنأقوىمرسلاهامعنروايتهعلىوسفيانوعدةوكغلاجتماع

موصولأ.هامعنرواه

بأدنلكوعللواالموصولة.الروايةتصحيحإلىالعلماءلعضذهبوقد

منزياثةالوص
الثقةفزياثةصحيح،عيركلاموهذامقبولة!الثقةوزيادةافقة،

مرجعبلمطلقا،ئردولامطلقاتقبللا
ووالقرانن،المرجحاتإلى@لث

قد

عنروايتهعلىوسفيانوعبدةوكيعفاجتماعالإرسالروايةعلىالكبراءاجتمع

خزيمةابنتوهموقدموصولا،هثامعنرواهمنجميعمنأقوىمرسلأهام

الموصولةالروايةفصححواوثاروشبوالألانيشاكروأحمدحبانوابن

ويرأثكرما،لمروايةهاكبقيت(1)
عروف-برقامصتمام،بنقرادرواهما



-

@لفهالد@@لعللفي@لجامع

هذاروايةيرعليهاختلفقدعروةبنهامأنعديترجحوالذي

المرسلفالروايةولحاللأ،وصلأ@)رساوجهينعلىفرواهالحديث،

أعلم.واللهالحديث،إرسالالصوابأنتبينالروايةلهذهالعلمأهلولترجيح

1أحمدعندسمرةحديثالبابوفي 7 مسندفياوالطبراني5،/

بقية.لضعفضعيف،و)سناثه(3483)"الاميين

بنحوه.شاهدوله

5/37أحمداخرجه: ابنعنأبي،حدثناقال:يحفوب،حدنناقال:1

اللهعبدبنعمرقال:إسحات
عنالزبير،بنعروةبن

عروة،حده

حدث@عضى
أنيأمرنا@اللهرسولكانقال:مجحنه،اللهرسولأصحابمن

ونطهرها.صنعتهانصلحوأنثورنا،فيالمساجدنصنع

محمدأجلمنحسن.و)سناده
اللهعبدبنوعمرإسحاق،بن

عروة،بن

تدليس@.سبهةفانتهتبالتحديثإسحاقابنصرحوقد

1/5وا(16891)11/405"الأشرافتحفة9وانظر: 2 4،)26961(

1/1"لرايةاودانصب 22-1 17/2المهرظإتحافو@ا2،3 9 9(22278).

مخالفار@ويهابهانفردماغير@لمقبولة@لنقاتزياد@تومن@

أبضا:مردودةوهيتخر،حديثمنجاعتوقدالرو@ق،من@لجماء@لغفبر
قتادة،عنالتيمي،سليمانروىما

غلابءأبيجبير-بنيون@عن

الله،عبدبنحطانعن
كبردا@ذاقال:الثبيئ-@ي@،عنموسى،أبيعن

-

فأنصتوا"قرألذادفكبروا،الإمام-يعني:

-

/3الكبيراالالضحفاءفيالعقيليأخرجهاقي،التبيئعنالمرافصضع@أبيميعن
3 0 فيالدارقطنيعهاقالالروايةومد@9

"

5/5الحلل! لا")المخطوطأ:1
يصحا.

أبوعنهقالقدمعين-واب@أحمدوثقه@)نفهو-حمطه،جهةمنمقالفيهوفراد
سعد:إالنوقالالليقإ،ةحاتم

3ولالاعتاال@ميزاديستضعفما@منسهم 8 6-3 87

أحطا.ربماالمدو@،م@.532)دالتقريب@ححر@ياسقاللذالما(،75)

يحلى.أبيروايةلثط(1)



الثقةزيادةلالثترك@:رلحلل
-

ومسلم4/51،4أحمدأخرجه:
(1)

ودداوأبو)36(،(404)2/51

وأبو2(،73يلايعلىوأبو3(،50لاوالبزارلمه(،7)ماجهوابن)379(،

5عوانة 7 / 14-5 العلميةط.033-1/932والدارفطني1(،697)84

فينحيموأبوالرسالة،ط(1250)و
المستخرجالمسنددا

والبيهقي8(،يما"

1 5 5 /2-1 5 6
الإسناد.بهذاالتيمي،سليمانطريقمن

فيأنإلاتقات،@رجالهالصحةظاهرهإسنادهذا
زياثةالروايةهذه

فاذة
(404)حديثعقبمسلمصحيحفيجاءنانصتوا@.قرأ@ذا@وهي:

ديالنضرأبيأحتابنبكرأبوقال9:(2)إسحاقأبوقال
الحديطهذا

أحفظتريدمسلم:فقال
هريرة؟أبيفحديثبكرأبولهفقالسليمان؟!من

يعني:صحيح-هوفقال:
صحيح،عنديهوء@قال:فانصتواألرأ@ذا@

هاهنا،وضعتهصحيحعنديشيءكلليىقال:هاهنا؟!تضعهلملمفقال.

علي@اأجمعواماهاهاوصعتإئما

التريدقوله:
()

العلماء:بحضفسرهاالعبارةهذه"سليمان؟!مناحفظ

يراهالتفسيرهذاولكنسليمان،بحفظالزياثةهدهصحةعندافعمسلمأأن

بعضهم
منقصدهكاديخآف@مسلماإنإذخطأ

الزياثةهذهأنالكلام:هذا

فيالناسأوثقهومنخالفوأنهسئمالاتقبلحتىسليمادمنأحفظتريد

حفصوأبولأ،92)الصحيحيى"ليئالالجمعديالحميديلمملمعزاهوكنا

ديوالمزي)3501(،الصجحشابيندالحمعفيالموصلي
/6الأفرا@هتحفة"

6 فيواليوطي)7898(،81
"

عفالحميديقال.(793)الصغير!الجامع

حديت@وفيالمزي:وقالفانصتوا!قرأديذااقييسليسانحديتوليالحدينتإ

عيرط.اللفطهلايدكرو@فانصتو@ا،قرأل@ذاالريادةمنالتيمي

صحتهفيوقلحلبهطعنيعني.(3)عهسلمصحبحرا@ي

بمهمالنصمذا
يحرجلممسلمأأننه

أعلم.فاطهحرحصيلكتهالطريق،هنا

1/1الاقيعددؤادمحمدطجحةلي
0

3 0 أماتريحه4
دحا.الرويالامامشرحلي

2/0السفردالمصيرالض 3 0 2/3الممزوج،دالرحوفييد"1 0 5
"

أتريد!@

3للامتمهام،هياليلالهمرة
لقالالهمزةوجرديحصدالديالوويقولجاء

@يعني
عيرطمحالمةتضرفلاوالفبطالحمطكاملميمانأنة



-

يالفعائد@لعللالجامعفي

عروبةأبيلنسعيدوهوفتادف
(1)

لوبكرأباأننلك:ودليعواخرين،

فيجاع@التينفسهاالزيالةعنسالهلماالروايةلهدهمسلمبتصحيحاستشعر

هريرةأبيحديث
(2)

أتهمسلمجوابفكاد
صحيح

فيوضعهماوأثهعنده،

تصحيحهعلىالحفاظاتفاقلعدمصحيحه،

الذينقتاثةأصحابفيهاوخالفالتيمي،سلبمانبهاتفردالزيادةأتول:

رواه.بذبدونهاعنهرووه

عوانةأبوا-
(4)

2/1مسلمعند )7503(،والبزار)26(،(4ل@40

فيوالطحاوي
"

المعانيشرح
2لأ 38 / 1للاالعلميةط.وفي1 نعيموأبي8(،3

في
المستخرجالمسند"

ى.97)"

الدسنوائيهام-2
()

4/4واحمد)715(،الطيالسيعند ومسلم0،9
/2والنسائي(109)ماجهوابن)279(،داودوألي)36(،(404)2/51

2 41-2 4 وفي2
(762)والعلميةط.(1203)و(760)لهالكبرى،،"

خزيمةوابن)845(،الصحابقهدمسندفيوالرويانيالرسالة،ط.(1204)و

عل@ه.والكلامتحريجهسياتي(2).(2365)"الالتقرب

مسلملاماماجقرية@ان@
9لملا-المليبري:حمزةللدكور@ @ذ@ناتجهاد.وهذا1

صاخرينمناك
مملماأنلهمواالحلماء

بذالدارقطي،الإماممنهمالحديتصحح

ليالزيالةمذهساق
"

التتع
@

"

1 7 ملسايكنولر@ما،شدووحكم(43)0

يصحح
مسلسأأردكراليهقيوكداتتجصلماعندهالريا@ةهذه

@رالحديثصحح

2/3شرحهفيالووينقل 0 5القلير!الفيضليوالماويممأ،لى.عف5 33 / 1

مسلماتصحيحعلىمقدمتضعيمهاعلىالحفاطهؤلاءدراخماعقال.البيهقيعن
الزيادفلتلدمسلمتصحيحمنهافهماوالمناويالوويأدفلكمنيستفادوكدا

كماوعراهالحديثخرحسلهمركذا
اقخريج.فيمر

تضميمها،ولاالقلاثةتلكتصجحيردلممسلمأأنبلىالدمشقيمسحودالووفمب

قالفقدالخلا@نقلأرادإنعا
لي

1الأجحمقا1 5 91 مسلمأراددوإثسا6
تةإ.أتهلاقالفعلىالحديتفيالحلا@ليي@التيمي،حديتب@خراج

وألانبهماممقرولأالطحاويعدوحاء(7407)"التقريب"تشادنقةوهو:

7ولالتقر@ه"نشادن@ةومو: 29)

ماحهاسصفيجاء
لمقرولأ.عروبةأليبنوسعيدالدمترانينامعن



النقةزيادةللمثترلت@لالحلل

=

5لا حبادواب@ا(،)الملأ1/454عوانةوأبيبتحقيقي،(9351)و(81

فينعيموأبي2(،671)
المستخرجالمسند1

.2/141والبيهقيم@،97)"

3-
راشدبنمعمر

(1)
/4أحمدطريقهومن"3(،65)الرراقعبدعند

3 3و93 ومسلم9،4
0 / فيكماحبانوابن3(،6(4.4)21

إتحات"

102)01/91@االمهرة 2/9والببهقي1(،2 و141-41و.6
377.

همام-4
(2)

المحاليسرحفيإالطحاويعند
2ثا 38 / وفي1

العلميةط.

العطاروأبان
(3)

فيالطحاويعند
9

المعانيشرح
2@ا 38 / وفي1

ط.

1للاالعلمية فينعيموابي8(،3
المستخرجالمسند"

"(897).

الحجبمبنوالحجاج-6
(4)

البيهقيذلثذكركما
1 5 6 / عننقلا2

الحافظ.عليأبي

عنوالحجاج(وأبان،وهمام،ومعمر،وهثام،عوات)أبوستتهم:

الأشعري،موسىأبيصالله،عبدبنحطانصجر،بنيون@عنقتا@ف

الزيادة.،ذكردونبه،
@

(2607)شيبةأبيابنفأخرجه:عروبةأبيلنسعيدطريقأما

3وللا(3002)و عن(54
لنحماد

4/4وأحمدأسامة. فيوالثسائي0،1

9الكبرىأ" عليفابنإسماعيلعنالرسالةط.(90ويلاالعلميةط.(3.

وابن)109(،ماجهوالنعامر.بنسعيدعن(1358)و(1312)والدارمي

من(901)أيضاماجهوابنعديأبيابنطريقمنبتحقيقيا(ه)كهخزيمة

2/1والنسائيالأعلى.عبدطريق 9 وفي6
العلميةط.(651)لهالكبرى!،دا

طريقمن(7224)يعلىوأبرالحذاء.خالدطريقمنالرسالةط.(655)و

ومو(1)

ةوهو(2)

ومو؟(3)

اوهر(4)

لملأ(.لا.دالتفرب@اعل،نت@ي@

.(7317)لنترببهلالنقةا

.(143)لالتفريباأدرادالهنففا

.(1123)التقريبا"لتقتهباهلي:



-

@الف@الد@لعللفي@لجامع

سليمان.بنعبدةطريقمنبتحقيقيي@851(خزيمةوابنزريع.بنيزيد

لأعلى،اوعبدعدي،أبيوابنوسعيد،اسماعيل،د)حما@ةثماسيتهم

عروبة.أبيبرسعيدعنوعبدة(ويزيد،وخالد

عروب@أبيبنوسعيدعامربنعمرعنفرواهنوح،بنسالموخالفهم

الزيادة.بذكرالمتقدمبالإسنادقتاثة،عن

فيعديابنأخرجه:
1/3والدارقطني4/38،0"الكامل9 2 ط.9

1ولاالعلمية الإسناد.بهذاسالم،طريقمنالرسالةط.(24

لوحبنسالمترجمة"الكاملير@اعديابنقال
غراثب@اعندهة

أصحابوخالفتفزدقدهناوهومتقاربةمحتملةوأحا@يثهو)فرا@ات،
1البيهقيونقلعروبة.أبيبنسعيد 5 6 / @ايرواهقوله:الحافظعليابيعن2

فيط.فأخطأقتاثة،عنعامر،لنوعمرعروبةأبيابرعننوح،بنسالم

فيالبيهقينقلوقد
1لما:الإمامخلفالقراعق" 3 1

عليأبيالحافظعن
نوحبنسالمروايةواما9قال:أنه

أخطأكماعامر،بنعمرعلىأحطأفاله

زريع،بنويزيدسعيد،بنيحيىرواهسعيدحديثلأنةعروبةأليابنعلى
نوحبنفسالمهؤلاءجاءفإفاوغيرهم،عديأبيوابنعليةابنواسماعبل

كآف@ونقل@ونهمإ،
بالقوي،ليىنوحبنلأسالمقال:أتهالدارقطنيعن

عوانةوأباوهماماوشعبةوسعيدأهتامأخلافهالتيميحديثفيونكر

وأبان
(1)

أحديقلولمقتا@ة،عنرووهفكلهموعديا
قرأال@دامنهم:

وهمفانصتوا"،
"غئللم.وقال"،عنهالحفاظقتادةأصحا@

اللهعبدأبوووهن

محمد
محمدبكروأبوالبخاري،إسماعيلبن

رحمهمخزيمةبنإسحاقبن
الله

المحفو@.هوالمجماعةطريقفيكون."الحديثهذافيالزياثةهذه

الثفاتالحفاظفهؤلاء
@لافاروايتهم:فييذكرواولمقتادفعنرووه

لها.يلتفتلاشافةروابتهيجعلماالتيميسليمانبهاوتفردفأنصتوا"قرأ

فيالبخاريقالإذالزياثة،هذهرذإلىالحماظمنجماعةذهبوقد
القراعة"

(1)
المطبوع.مي

لأ@هحطا،أبالأا1
الصرت.سممرع



النمةزيادةلل@ضقى:للعلل

-

":(263)الإماماحلف

سماعاالزيالةهذهفيسليماديدكرلم
من

لاوقتادف

قتاثة
جبير.بنيون@من

"
(1)

وسعيدهام@اوروى:(264)فيوقال

العطاريزيدلنوأبانعوانةوأبووهمام
(2)

صوعبيدة،
يذكروا:ولمقتادة،

صحولوفانص@وا"لرأ@ذا"
فيمايقرأوأنالكتاب،داتحةسوىيحتمللكان

آلووقالالحدي@الا،فييتبينفلمالكتاب،فاتحةتركفيوأماالإمام.يسكت

سليمانإلابهيجئلمبمحفوظلي@دالنانصتوا"وقوله:9:(973)عقب@اود

سفيانرواهوكذلثا/.+:فيالدارقطنيوقال@،@الحديثهذافيالتيمي

وأبووهماموشعةوسعيدالدستواثيهئامورواهالتيمي،سليمانعنالثوري،

عنكلهم-عمار،-آبيبنوعديوأبانعوالة
أحديقلفلمقالة،

منهم:

فيوقالعنماالحفاطقتاثةأصحابوهمفأنصتوا@اقرأليذا
7/2@االعلل1 5 4

س
منحالفمنلكثرةوهم-يعني:عليه-فبهولعله":(1333)

@ا،الثقات

فيوقال
"

9:(43)عقبالتتبعأ

التيميخلافعلىقتادةأصحا@اجتماعوفي

فيبسندهالبيهقيوساق"،أعلموال@هوهمه،علىدليع
الإمام،.خلفالقراع@دا

1 3 1
لنبكرأليعن

داسة،
لي@فانصتوالاقرأ@ال@ذاقوله:"داود:أبيعر

ل@
هوالفأنصتوا"،ةوقوله)01(:ا73عللهفيالهيدعمارابنوقالط،

عندنا
الحفاظيذكرهلمبمحفوط،ولي@التيمي،منوهم

قتادةأصحابمن

فيالدمثقيمسعودألووقال@،والناسعروبةأليب@سعيدمثل:
:"الأجوبة"

1 59-1 فيالخلافليبي@التيميحدي@خراجب@مسلمأرادو)تما60:9

خالفواالذيفالجماعةعنبقولهينفطعولايثتم@أئهلاقتادةعلىالحدبث

البيهقيونفلبهداا،أتبعهثمحديثه@قذمالتيمي،
1 5 6 / عليأبيعن2

التيميعنجريرخالف9قال:ئهاالحاكم-شيخنيسابوري،وهوالحافظ-

فيكلهمقتاثةأصحاب
عنوالححفو@الحديث،هذا

هثامروايةقتادة

عوانة،وأبيراشد،بنومعحرعروبفأبيبنوسعيدوهمام،الدستوائي،

تاللقددلك،المناويفهموكداالزياثفلهذهابخاريصتضعيفوهنا(1)
النيعى@ي

القراعته.حرءيرالخاريفيطص"هك@/1القلير،

(2)
منوالمثبتحطأدالعطاعهالمطبرع.دي

.(143)التقريسا@



-

يالف@ائد@لعللدي@لجامع

الزيادظ.هذهدونيدي:روايتهمعلىتابعهمومنالحجبعبنوالحجاج

منتخلولاأتهاإلاالزيادةلذكرقتاثةعلىمتالعةالتيميولسليمان

مقال.

4عوانةأبوفأحرجه: 5 8 / اللهعبدعني@961(1
أبيعنرشيد،بن

قتاثة،عنعببدة،
الله،عبدبنحطانعنجبير،لنيون@عن

أليعن
اللهوعدالزيادة.بذكربهموسى،

فيكماالبيهقي-عنهفالرشيدبن
لسان"

@الات(4235)لماالميزان
يحتج

فيالذهبيوقال"،ده
@ا

المغني
3لا" 16):

8/3ثقاتهفيحبانابنإلايوثقهولمدا،جهالةوفيهبقوي،لالي@ 4 قال:3

9

الحديث،.مستقيم

كماأحمدالإمامعهقالالزبير-بنمجاعةوهوعبيدة-وأبو
كتابفي

"
الدمبحر

1/7،5الدارقطنيوضعفهلمانفسهفيبأسبه@الي@:(957)لما

فيالجوزيابنوكذا
"

لماالعلل
فيعديابنوقال)295(،عقب

"

/8"الكامل

1 6:إ7
المتابعات.فيأي:لماحديثهويكتبيحتملممنهو

1الرايق@2/@انصبوانظر. 5
الملأ/6الأشراف@هتحفةو"1،6و

وم@(،62)7/19المسند"أطراتو")7898(،
01/1@المهرةإتحات9 8

(12201).

رويوقد
هريرة.أبيحديثمنالزيادةبهذهالحديطهذا

8(،3اللأشيبةأبيابنفأخرجه:
لمحال@،6)ماجهابنطريقهومن

1/3والدارقطني 2 وفيالرسالةط.(1243)والعلميةط.6
"

/8لهالعلل!،

فيوالبيهقي)1051(،المهول-7
الإمامخلفالقراعة9

"(311).

أحمدالامامقوليرواسطر
لاعتدا@اادوميزان)2191(،ما./8يلاوالتحددالجرح

عداله،مدحاراد@نعاتونيقهاحمدالامامكلاميستمادصولا7(،0ل@6ك@734

"نأيطهر
محاعة

4الميرافا"قؤاما"صؤامألحكانشمبةعهقاللداالفادص 37 /



النقةزيادةللثترك@.لالعلل

=

صدقةوتابعه
(1)

داالكنى@خرفيالبخاريعند

3الكبير@8/التاريخ 5

(331).

المصيصي@ثمبنومحمد
(2)

.(604)داودأبيعند

بنوالجارود
معاذ

(3)
2/1النسائيعند 41-1 4 وفي2

لهالكبرى@،"

الرسالة.ط.(995)والعلميةط.(993)

الأولعبدبنوالحسين
(4"

المعانيلأسرحفيالطحاويعند
"2 1 7 / 1

.(1257)العلميةط.وفي

عنوالحسيأوالجارو@ومحمد،وصدقة،شيبة،أبي)ابنخممتهم:

عنصالح،أبيعنأسلم،ب@ريدعنعجلان،ابنعنالأحمر:خالدأبي

به.هريرة،أبي

يخطئصدوقالأحمر@هوخالدأباخلاماثقاترجالهإسنادوهذا

شافةرياثةفانصتوا"قرأ@ال@ذاقوله:أنإلاصدوقعجلادوابر
في

بنالليثخالف
عنعحلان،ابنعنفرواهالأحمر،خالدأباسحد

بنمصعب
هريرة.أليعنصالح،أليعنوالقعقاع،أسلمبنصزيدمحمد

ابيعنالأعرج،عنالزنا@أبيعنعجلان،ابنعنأيضا@رواه

يرهر
ة.

ئالثةمرة@رواه
كلوفيهريرة.أبيعنسعيد،عنعجلان،ابنعن

بنصدقةرمر(1)
.(2911)@اققر@@ال@تة!الأموي:خالد

ومو:(2)
.(5719)هتقر@الا@صدو@"

ومر.(3)
ثقف"

مثأ2)لالتقريبهلالإرجاءارمي

5@الميزانافيالمميعنهتالضب،رر 3 9 / ولقلمعين،اسكحمه2يلاا1

6ولوالتعديلالحرحفيحاتمأبيابن @قالأئهأبيهص@265)7

الاسنكلم

قال@رعةأبيوعنفبمه،
"

ماأ@ريلاأحا@يثدروى
ولمك@أحدتولستمي،

حدبثط.عبايقرأ

.(6136)لتقربا"يلأ(.(2547)ساتترلا(5)



يالف@الد@لعللفيالجامع

بطربقأنىحينماالبخاري:بئأنعلى@لكيدلالزيالة،كريئلاالطرقهذه

الطر@هذهذكرفأنصتوا@ا".قرأ@ذا@ا@@اوراد:قال:الزيادةفيهالذيصدقة

فيالبخاريكلها
دااخرداالكنى@ا

8/3الكبير"التاريخ 5 ذهبوقد(331)0

فيالوهمأنإلىمعشب@يحيى
قالإذالأحمر،خالدأبيمنالزياثةهذه

2للاتاريخهفيالدوري @اسمعت:(23
خالدأبيحديثفييقوليحيى

يثبته،ولمل@ء،لي@ةقالفأنصتوالأقرأ@ا@ذاعجلاد:اب@حدبثالأحمر،

فيالبخاريوقالووهنطا،
"الكنى":"

يصحولم
عقبداودأبووقال"،

عندناالوهم@محفوظة،ليستفانصتوا@اترأ@ال@ذاالزياثة:ل@ذه:(604)
من

ليالبخاريالإمامونقلخالد"،أبي
الإمامخلفالصلاة"

الإمامعن(267)"
صحيحهذاسيعرفولا"البخاري:وقاليدلعكانأراه"قال:أنهأحمد

."الاحصخالدأبيحديط

فيالبيهقيقال
الإمامخلفالقراحق"

1@ا. محمدبكرألو@اقال:24
بن

وقدوهم،فيهفانصتوالاقرأدال@ذاقوله.فكرخبرهذاخزيمة:ابنإسحاق،

سعد-بنالليثروى
زمانهأهلعلماءأحدوفقيههم،مصرأهلعالموهو

صحيح-وكتابداتقانحفظصاحبمدافعكير
عجلانابنعنالخبرهذا

قالفانصتوا!لرأد@ذامنها:ضيءفيولبسالخاريذكرهاالتيالرواية@ذكر

محمدقالةحزيمةابن
تجتته:الذهلييحىبن

تأآصحالليثحر
روايةمن

لد-ظابي
ا@ديجمت:النبيعنالقصةهذهفيلي@عجلان-ابنعنيعني:

الصحيحةبالأسانيدهريرةأبيصمواترةالأخبارلأنةبمحفوطفانصتوا"قرأ

أبيخبرإلافانصتوالماقرأداله@ذاةمنهائيءفيلي@القصةبهذهالمتصلةالثابتة
خالد،

1لرواية.الحديطأهليعتدلاومن
00.

فيالمنذريتعقبوقد
"

داودأبا(575)عقبداوثدابيسننمختصر

هذاخالدأبافإننظر،قالهونجماةفقالالزياثة،هذهبتضعيفه
سليمانهو

فيبحديئهمومسلمالبخارياحتجالذينالثقاتمنوهوالأحمر،حيانابن
ومعصحيحيهما،

هذا
سعدابوعليهاتابعهلدبلالزباثة،بهذهينفردفلم

محمد
بن

وقدبغدا@نزيلالمدنب،الأشهليالأنصاريسعد
ابنمنسمع



الثقةزيادةلالتركقكللالعلل

-

وأبوالمخرمي،اللهعبدلنومحمدمعين،بنيحيىوثقهثقفوهوعجلان،

سننهفيالشائيالزياثةهذهخزجوقدالئسائي،الرحمنعبد
أبيحديثمن

محمدحديثومنالأحمر،خالد
بن

أبيحديثذكرثمانتهى.مذا!سعد

عليه.الكلامتقدموقدموسى،

فلاالمتأخرون،علبهجرىلماهوإئماالمنذريفالهالذيهذاقلت:

قائل:يقولحتىماراوتفزدإلىأشارأوراوبتفزديحكمإماماتجدتكاد

علىيكونوالمالمتقدمين-أعني:بهم-وكأنيذلث!شابهماأوئقةوفكته

استشهدقد3خطهالمنذريهذاأقول:ف@ؤنفاك،أوالراويهذابحالاطلاع

نقلهبمازياثتهتصحيحعلىخالدأبيبئقة
بنومحمدمعين،بنيحيىعن

هذهردعلىكلاهماوالنسائيمعينابنتفأقولوالشائي،المخرمي،اللهعبد

يقول:أنولقاثلالحديث،هذاعلىتعليقيهمامنظاهرهوكماالزيا@ة،

بينالجمعيمكنكيف
بينأي:التناقض؟هذا

خالدأليثقة
هذهردوبين

غيرهم-؟عنفضلأوثقوه-الذينمنالزياثة

الحالةهذهول:ل
وهيتناقض،القضيةفيلي@إذعليها،التنيهيجب

وضبطهلعدالتهيعودإئماالحكمهذانف@ماراوفيحكمهإمامأطلقماإفا

ظهرإنولكنمقبولة،خالدأبيأحاديثالجملةحيثفمنالجملة،حيثمن

أجلمنالحديثهذابصحةنحكمفهلمخصوص،فهذاماحديثفيوهمه

ابيتقة
منيرجحهماولهيخصمهماحديثلكلفاذنلا،بالتأكيدخالد؟

فيبهايحكمولكناطراث@ا،علىليستالقرائنوهذهالرد،أوالقبولقرائن

قوالبلشتالمحدئينقواعدإنثمكثيرة،ذلكعلىوالأئلةالأغلصالأعم

برويهماكلتجعل
ماكلأوح@أالصدوقبرويهماكلأوصحيحاالثقة

يوجدبذمطردة.كليةوليستأغلبيةأحكامهذهبلضعيفا،الضعيفيرويه

أحاديثمنوالصحيحالقريويوجدالثقاتأحاديثمنوالضعيفالمنكر

القبولقرائنمناكثرالردقرائنفيهاجتمعتهذاوحديثناوالضعيف،الصدوق

بردفيحكمبيناه،كما
الحديثهذافيالوهمأنالظاهرأنعلىالزياثة،هذه

بمتابعاتمنابعخالدأباأنوذلكعجلان@ابنمنو)ئماخالد،أبيمنلي@



-

يالفالائد@لعللفي@لجامع

محمدلنابعهعحلان،ابنعنرواقيتدضد
بن

صدوقوهوالأشهليسعد

2/1الئساثيأخرجه. 4 2
وفي

العلميةط.(994)لهالكبرىلما،9

1/3والدارقطنيالرسالة،ط.(996)و 2 ط.(1244)والعلميةط.7

فيوالخطيبالرسالة،
"

5/3بغداد@اتاريخ 2 0

3/2الغربط.وفي 6 5
من

محمدطريق
بن

محمدعنالأشهلي،سعد
عنأسلم،بنزيدعنعجلان،بن

الزياثة.بذكرهريرفأبيعنصالح،أبي

علبهاختلطتقدوأنهخصوصاعجلافى،ابىمنكانالوهمفلعل

هربرةأبيأحا@يث
(2)

اختلطتالنيالاحا@بثنلكأحدالحديثهذاولعل

فكماعليه
طرقأربعةمنرواهعجلانابنأنالحديثطرقتخريجفيتفدم

عقبتالإذالشائي،إليهذهبماوهذاأخرى،طرقوستأتيهريرة،أبيعن

أحدأأننعلملا".(9)كا
."فانصتواإقرأديذاقوله:علىعجلادابنتابع

فيابنهعنهنقلهفيماقالإذايضأفلكإلىحاتمأبوون@ب
"

العلل!
وهولالمحفوظ،الكلمةهذهلي@9:(465)

(3)

وقدعجلان،ابنتخاليطمن

مصعببنخارجةرواه

(4)

لي@أيضاوخارجةعجلان،ابنوتابعأيضا،

لهجاءقدائهمنالرغمعلىعجلانابنبخطأحاتمأبوفأعله."بالقوي

وضقفهابمتابعة

/8عللهفيالدارقطنيذكرهاعجلانلالنأخرىمتابعةعلىووقفت

1 8 عنآسلم،بنزيدعنالرازي،العلاءبنيحيىورواه@@فقال.(1501)7

5يلااققريب@ا1(1) 9

6للاالالتقريب@(2) تهذب"انظر.وتعديلأتحريحأيخهعديدةأقحالالعلمولأمل(13
6/4"الكمال 3 ابنلخصوتدي@397(مملأ3/4الاعتدا@هميزاد6(،530)4

هريرقه.ابيأحا@يتعليهاخنلطتتهإلا(عدوت@ة@قرلهفلكحجر

الحديثمرادهيكودقدولكنالالكلتهبلى.عائدالضمرأنلاعار"الجالة:(3)

يحي.بالكامل
له،اللهثكرهالديالإسنادأد

واكهعحلان،ابنتخالطهوص

أعلم
الطريقم@اعلىأقفلم(4)

الإطلاق.علىلمضهاتتقرىلاالصتالحاتأنئخطغحاتمأليكحممنيستفاد)م@



الثقةريادةللثترك@:لالعلل

-

أيضأضعيفوهذافانصتواا،قراال@ذافيه:وقالهريرةابيعنصالح،أبي

فيالدارقطنيقالالرازي،العلاءبنيحيىأجلمن
9

@وهذا:187/8@العلل

العلاءبنويحيىالحديا".هذافيبمحموظلي@الزيادة-أي:الكلام-

ليالمزيعنهنقلهفيمافقالأحمدالإمامكذبهالرازي
/8الكمال!تهذب"

7 فيريابخطعنهوقالالحديش@،يضعكذاب،ة(7490)6
1 @فاء9

@يالنسائيوقالفيما،يتكلموكيعكان9:(401)الصجرا
لأالضعفاء

لحديشا.امتروك!:(627)"لمتروكونوا

اسأنعلىيدلمماوفلكعجلانلابنالتابعاتضعفلذلكنجان

فيأشديىاضطرابأاضطربإثهنمالزياثة،ذكرفيوهمالذيهوعجلان

تفصبله.مركماإصناده

الزيادةبذكرأحرىوجوهمنعجلانابنعنرويالحديطهذاأنكما

مقال.منتخلولاأتهاإلا

2/37،6أحمدفأخرجه:
فيالبيهقيطريقهومن

الإمامخلفالقراعة"
"

فيعديوابن)213(،
7/4لاالكامل" 1/33والدارقطني6،1 العلميةط.0

وفيالرسالةط.(1246)و
بنمحمدطريقمن(1501)لملاا/8لهالعللإ،1

به.هريرفأبيعنأيه،عنعجلان،ابنعنيسر

عنهقالإذيسر،بنمحمدلصعفضعيف،إسنادهذا
معينبنيحيى

الد@ري:برواية)م@74(تاريخهفي
هوولي@جهميأ،وكانمكفوفا،كان"

بثي
فيالبخاريعهوقال"،الثياطي@منشيطاناكانعط

"

ا/الكبيرأالتاريخ

2 44-2 4 فيالنائيوقالاضطرالمجه،فيه"ي@77(:5
الضعفاء"

لحدبنمه.ا@منروك:(540)"لشروكرنوا

1/3الدارتطنيوأخرجه: 2 لبيهقيوالرسالة،اط.(1245)ولعلميةاط.8

2/1 5 6
أصلمبنزيدعنعجلان،النعنالغنوي،أبانبنإسماعيلطريقمن

به.مريرة،أبيعنصالح،أبيعن)مقرونيأشرحبيلبنومصعب

ليالدارقطنيعد(1)
"."لمللد@

مر".



=

@لفعالدي@لعللفي@لجامع

فيالبخاريعنهتالإذإسماعيل،لضعفضعيف،إسنادوهذا
فيالشائيعهوقالالحدلما،متروك":(16)الصغيرلأالضعفاء"

الضعفاء"

ر@ا@داهوذكصسديشه،امتروك9:(31)"لمتروكونوا
فيي

ا@طء"

.(75)"وكونلمتراو

منالمواطنبعضفيجاءيقول:أنولقالل
دعوتمأنكمالكتابهذا

للاحاديث،تصحيحأوتضعيفصالمتقدمونيقولهماخلفالمشيإلى

خالد،أبيعلىفيهالوهمالمتقدمونحملالحديثهذاوفي
استدركتم3

مامخالفأهذايحدألاشيخه،من@)نمامنهلي@الوهمبأنعليه
دعوتم

إلبه؟

عليهسارماخلفبالمشيالحلمطلبةنوصينحننعم،فأقول:

أمرعلىاتفاقهمحالفيوهذاللأحاثيث،وتضعيفتصحيحمنالمتقدمون
فيحاتمابوقالما.

9

علىالحديثأهلواتفاق":(703)لابنه"المراسيل

ترجيحقرائنتظهرفحينذاختلفوايناأماحجته،يكونشيء
علىالقولهذا

فيحجرابنالحافظفالذاك،
4:"النكت" 8 6

حبثوهذابتحقيقي:

مخالفيوجدلا
إنماف@الحلة،بإثاتيصرحوحيثالمعلل،لذلكمنهم

كلاميهما...!بينالترجيحإلىالنظرتوخهحينئذفينبغيصححه،غيرهوجد

بالكامل،أنقلهالكلامهذاولنفاسةالعلائي،للحافظكلاماهذاعفنقلنم
ديمتكافنينالإسنادينرجالكانإذافأما"قال:

منكانأوالعددأوالحفظ،

ذلكمنسيءفيوقفهأوأرسلهمندونرفعهأوأسده
مع

ثقاتكلهمأن

فالذيوالفقهاء.الحديثأئمةواختلاتالنظر،مجالفهاهنابهم،محتج
مانعةعلةذلكجعلغالبهمبلالحديث،أهلمنكئيريسلكه

الحكممن
ىالأخرعلىالروايتينلإحدىالترجحإلىفيرجعرنمطلقأ،الحديثبصحة

لاد@لها،حكمواالترجيحوجوهمنبثيءالطريقينإحدىاعتضدتفمتى

لاوتنحصر،لاكثيرةالرجيحووجوهبذلك،وعللوهالحديث،عنتوقفوا

لهيقومحديثكلبلالأحاديث،جميعإلىبالشبةلهاضابط

خاص،ترجيح
لمولهذاوالروايات،الطرقمنأكثرالذيالفطنالممارسبذلكينهضو)ئما



الثقةزيادةلل@ضقى:لالعلل

=

نظرهميختلفبلالقاعدفلملكليبحكمالمقامهذافيالمتقدمونيحكم

بحسب
ما

أعلمواللهبمفرد@حديثكلفيعندهميقوم
الحديثفياخنلفواإفاالمحدئيغأنالكلامهذاوملخصتقلت

ابنعلىفيهالوهمقرائنظهرتوحينقرائن،منجاعناماعلىنحناعتمدنا

أعلم.واللهعليه،الوهمحينئذحملعجلان،

أبيحديثمنالزياثه،فكردونالصوابعلىالحديثهذاوردوقد

يرهر
@ة.

خزيمةوابن6(،09)ماجهوابن)78(،(514)2/02مسلمفأخرجه:

5وللا(5751) 4عوانةوأبوبتحقيقي،(71 3 9 / فيوالطحاوي1(،063)1
"

فيوالطبراني3(،082)العلميةط.وفي1/404الاثار!معانيشرح
2/9والبيهقيالطعتين،كلتا(5971)الأوسطأ9 وفي3/93و2

الصغرى"،د@

له.صالح،أبيعنطرقمنالرشدط.(544)والعلميةط.(512)له

والبخاري2/43،1أحمدطريقهومن4(،082)لرزاقاعدوأخرجه:

فينعيموأبو)68(،(144)2/02ومسلم)227(،اممها/
المسد"

همام.عنمأ52)والبغوي2/1،8والبيهقي)229(،المستخرج!

1/1والبخاري9(،هي@الحميديوأخرجه: 8 2/91ومسلم)437(،7

1/4عوانةوأبولمأ،6)(414) والطبراني2(،071)حبانوابن)8261(،38

في
الأعرج.عنطرقمن(142)وا(*)"الثامييندمسند

2/2أحمدةوأخرجه 11)والدارمي3،0 )9321(،ماجهوابن1(،3

1/4الاثار!معانيال@ئرحفيوالطحاوي 0 وفي4
2لاالعلميةط. وأبو0(؟3

سلمة.أبيعنطرقمن(5909)يعلى

هريرة،أبيعنسلمة(بووالأعرج،واوهمام،صالح،)أبواربعتهم:

الزياثة.هذهفيهيذكرواولمبه،

9/6الأشراتاتحفة"وانظر: 9/0و(12317)9 /9و(12447)81

0 و(12460)9/111و(12449)91
1 8 6 / 9(01 2 11)و(71 2 71)9/



-

@لفعالد@العللفيالجامع

2 39-02 وم@21(،2)4
1المهرقهإتحات9 7 7 / 1 5(011 أطرافو"1(،9

8/8المسند" .17وا2/6"الرايةنصبو")50401(،1

رويوقد
بنأن@حديطمنالزيادةبهذهالحديثهذا

مالد.

فيالبيهقيأخرجه.
1@ا:الإمامخلفالقراعق" 3 5

بنالحسنطريقمن

حدئناقال:المقدام،بنأحمدحدثاقال.المعمري،ثيببرعلي

أن@.صالزهري،عنآيوب،حدثناقال:الطفاوي،

فيعديابنوأخرجه:
3/1"الكامل" 9 يقول:عبدان،سمعتقال:4

الأشعثابيعنالحديث،بهذاحذثالمعمرقيأنبغدادمنإليكتبوا

-

@الطفاويعنيعني:
اللهرسولأنأن@:عنالزهري،عنأيوب،عن

ي

فأنصتوا".قرأديذااخره:فيوزادالحديثفذكرفرس..-عنصرع

فيعدياب@ذكرفقدالمعمريالزيا@قبهدهبروايتهتفرد
/3"الكامل"

1 9 وغيرهحدثناالأشعثأباأنلأجبتهم"فقال:سائليهأجابأتهعبدانعن4

فانصتوالما.قرأ@ال@ذافيه:وليس

فيالذهبيوقال"،حافظ@اصدو@،الدارقطني:عنهقالهذاوالمعمري
1/1لاعتدال!اميزانأ 8 9 3 0 "ة(4.

غرائبولهوالرحلة...الحلمواسع

عنهقالعديابنأنإلايرفعها@ا.وموقوفات

في
1"الكاملدا 93 الرفع:3/

عنعديابنونقلفيها".لب@أشياءالمتونفي@زادموقوفة،وهيأحاديث

ال@هعبدسألت"قال:أتهسعيدابن
بن

أحمد
ةفقالالمعمري،عنحنبلبن

ئهاأحسبولكنالكذ@،ينحمدلا
الحديمهيرصلونقومأصحب

هذاروىالذيالتسائيئالإمامالروايةهذهفيالمعمريخالفوقد

فيالأشعثأبيعنالحديث
ط.(7473)والعلميةط.(5175)الكبرى@9

أئهعنهثكرماالرأماالسري.ترحمةآخرميعديابرقاللا(
في@رادأحالحيتر@ع

حاصة،البغدالمج@فيموجودهذانم@الستون
ثقاتهم،حديثوفيححيهم،ومي

التطويلولولالأسانيد،افيريدونوالمرسل،وصلودوالموقو@تيرمعرد@@

الكذب،بتحمدلاأحمد.لناللهعدقالكماوالمممريفلك.ئينأصلذكرث

أعلما.واللهويرصلول@يزيلونال@حلاثيينمىتومأصحبولكن



التقةزيادةلالترك@:رلعلل

=

المعمرفي.منمرةألفأوثقوالشاثىالزياثفهذهفيهيذكرفلمالرسالة

حديثمنالزيادةهذهضسفيؤكدومماالزياث@،هذهضعفبذلثفبان

منجاءالحديطانأن@
بنأن@عنطرقعدة

مالك
الزيادة.هذهدونمن

1لاالحميديفأخرجه: 3/1وأحمد8(،1 1/2والبخاري1،0 0 3

9و@08ه@ / 1وصلم@ا@411@25 8 / 1(،238)ماجهوالن@77(،@14ا@2

9-91وه2/83والتساثي 61
وفي

العلميةط.(869)و(648)لهالكبرى"،9

عنطرقمنبتحقيقي(977)خزيمةوابنالرسالة،ط.(187)و(526)و

عيية.بنسفيان

أليبرواية(33ولاالليثيبرواية(358)الموطأ@فيإمالكوأخرحه

فيالثا@عيطريقه،ومنسعيد،بنسويدبروابةا(وي@.الزهريمصعب

ياملا(،1/771والبخاري1(،652)والدارميبتحقيقي،(603)مسنده

2/1ومسلم وفيها/2والتساثي)106(،ثاودوأبومأ،.)(411)8

)3012(،حانوابنالرسالة،ط.(9وله.العلميةط.(90للالهالكبرى@،9

(916)المستخرجمهلأالمسندفينعيموأبو

عن(78)(114)2/81ومسلم)337(،1/871البخاريوأخرجه:

الليث.

1/8البخاريوأحرجه: ضب.عن@8012@حبانوابن@،732@61

مسلمةوأخرجه
1 8 / 1/4عوانةوأبو7(،لا(114)2 3 عن(1617)5

عنويون@(وشعيب،لليث،والك،وما)سفيان،خمستهم:
لزهري،ا

بنأن@عن
روايةتكونهذافعلىالزيادة،هذهفيهيذكرواولممالك،

لاضعيفةالمعمري
لها.يلتفتولا@هايحتج

ان@.عناخرطريقمنالزيادةهذهوصردت

فيالبيهقيأخرجه:
الأمام!:خلفالقراعة"

1 3 5
بنسليمانطريقمن

فوقعفرسأركب@التبيئأنأنر:عنوالزهري،الحسنعنارقم،
منة



-

@للف@لئد@لعللفي@لجامع

بأصحابهفصلىالصلاةفحضرتيعودونه،أصحابهعليهفدخلرجله،فوشئت

قال:الصلاةمنفرغفلصافجلسوا،اجلسواأنإليهمفأومأفقامواقاعد،وهو

وفكرصهفأنصتواقرا@ذانكتروا،كترف@ذابه،ليؤتمالإمامجعلإتما9

لحدبت.ا

البيهقي:قال
جرحهمتروكوهوأرقم،بنسليمانلهيتفردمماوهذا9

أحمد
وغيرهما@ا.محينبنويحيى

عهقالقلت:
@الدوري:برواية(2577)تاريخهفيمعينبنيحيى

لي@

فيالبخاريعهوقالفلسا"،يساوي
تركوهأ،":(142)الصغيراالضعفاء1

فيالشايئوضعفه
.(24يلاوالمتروكوناالضعفاء1

قدمناهماوبعد
من

بعضنستخلصأنمنبدلاالزيادةلهذهمنالة

منها:لأمورا

@زياثه:إنا-
لافأنصتوا"قرأذاد

مسلمأالإمامو)نبحال،تصح

عندآعلها
صححها.آئهيرونالأكئرلكنيصححها،ولمقوم

2-
الثقةصزياثةثقة،منزيادةهيإثماالزياثةهذهإنقال:من

رذترجحكلهاالترجيحقراثنلأنةالدليلإقامةعليهوجبالقبولتستوجب
الزيا@ة.هذه

خطأهأوالراويوهمإن-3
كماالبتةتضعيفهيستلزملاما،روايةفي

كميةعلىذلكيقاسنماد@الأحمر،خالدوأبيالتيميلسليمانالحالهو

الثقاتلروايةموافقةصحيحةرواينهجلكانتفإذاالثابتة،الصحيحةمروياته

الخطأيضرهفلا
يخطئلاالذيوسبحاننسبيئ،الأمرفهذاالشير،والوهم

بهم.ولا

1/6@االأشرافتحف@9واظر: 4 6وا/(1485)4 4 6وا/(1497)8 5 7

6وا/(5231) 6 6وا/(5291)0 6 6وا/(5421)4 7 إتحافو"1(،560)1
2/2لمهرة!ا 97(1756).



التقةزيا@ةرلترك@:للعلل
-

بروايةيؤخذوإنماا@ثر،بروايةيؤخذولاترد@لزيادةوقد@

نلكردبهاوينرجحلدى@لنقادنقوم@خرىلقراننوحفظاعدداالأقل

موسى،بنألوبعنالئوري،عنالرزاق،عبدرواهمامثاله:@لزيادة،

اللهعبدعنالمقبري،سعيدأبيبنسعيدعن
سلمة،أمعنرافع،بن

الجنابة؟لغسلأفأنقضهرأسيضفرأشاإنيالله،رسولياقلت:قالت:

تفيضبنثتمحثيات،ثلاثر@سكعلىتحثيأنيكفيكإتمالا،"قال:
(1)

.@فتطهرين@لماععليك

1/2عوانةأبوطريقهومن1(،046)الرزاقعبدأخرجه: 5 1(867)

فيوالطبراني9(،ايلاوا/362
المسندفيإنعيموابو)756(،الكبير@32/@

الرزاتعبدعنالدبري،إبراهيمسإسحاقطريقمن(737)المستخرجا

بهذا

الرزاق،عبدعنالمصئفراويوهوإبراهيمبنإسحاقيهالحديث

فيعديابنعهقال
الكامل9

"1/5 أبوهأحضرهالرزاق،عبداستصغره":60

غيره،فرأأي:الرزاق،عدعلىقرأنايقول:فكانجدا،صغيروهوعنده

الذهبينقلهفيماالدارقطنيوقالمنكر"،بحديثعنهوحدثصغيرأوحضر

1الاعتداال@1/ميزانفي 8 رأيتماصدو@الحاكم:روايةفيك@(:)ا1

يدخلهلشئلوعندما"الثأنهذارجالمنيكنلمةقيلإتماخلافا،فيه

كانالمانفسه:المصدرفيالذهيوقالوالله!،إيقال:الصحيح؟في

الرزاقعبدمنسمعبه،واعتىأبوهأسمعه@إثماحديت،صاحبالرجل

ليالررايةمكنا
"

صلمصحيح
صنبحيئ!انت"الروابة.ووحهتبضبنادنمة"

مىتميضي،3"والجعة.الجمل،عطفبد
الروايةوجاعطالأفحال،عط@ل@

تيضي،لحنممكدا:
1/2عوالةابيعند 5 لجمأبيرعند(9)ول2لهلأوا/لعلأول2

1للاالرزاقعدعندالروايةوجاع@3(،7يلادالمتخرجافي ا/عوالةوألي4(،0

أبيعندالروايةوحاع@لتصبيأ،.(737)دالمستخرجمهفينميموأبي9(،ال@2مما

1/12نة@@ فيوالطراني)768(،5
لفصينا،ة(658)و(657)/23الكيرأ"

دتنرفيا.(259)دالتحقبئ،فيالحوريالنعدالروايةوجاع@



-

ئديللف@ا@لعلل@لجامعفي

احاديطالرزاقعبدعنروىلكننحوها،اوسنينسبعابنوهوتصانيفه

هيهلفيهاالرثدفوقعمنكرف
بهتفزدممامعروفةهيأوبها،فانفردمه؟

عبد

هذا.فيالدبري

1مسلمفأخرجه: 7 8 / فيحزمابنطريقهومنه(،ل@(330)1
2المحلى،9 8 / حميد.بنعدعن2

1/1البيهقيواخرجه: 8 1
أحمدطريقمن

الرمادقيمنصوربن

عنالرزاق،عبدعنمنصور(بنوأحمدحميد،بن)عبدكلاهما:

الحيضةلغسلأفأنقضةرأسيضفرأسذإنيبلفظ.الإسنادبهذاالثرري،

الحيضة.لفظة:بزيادةوالجنابة؟،

أحد،عليهايتابحهولمالثوريعنالرزاق،عبدلهاتفرداللفظةوهذه

خارجالرزاوعدرواهوهكذا
مصئفهوفيالمذكورةاللفظةبزياثةالمصثف،9

عنه-إسحاقروايةاي:الأولى-رواتهعلىتوجالرزاقعبدان

1/7ومسلم51،3-6/413أحمدفأخرحه: وأبو)85(،(033)81
فيالجوزيوابن1(،69)وا/362(867)1/152عوانة

(511)@التحقيق"

هارونبنيزيدطريقمن

1/2عوانةأبووأخرجه: 6 مخلدطريقمن(917)4
يزيدبن

فينعيمأبوواخرجه:
المسند"

المستخرج
علي.بنعمرطريقمن(737)لا

ذكردوننفسهلإسنادبالثوري،اعنوعمر(ومخلد،)يزيد،ئلاثتهم:

الحيضة.

(2)

(3)

أ،بوا@1
المرب"القر@نافيالوق@فيلمذهبهداودأبوفيهطحنحاف@تقتم

وهو:
7لا"دالتقريبعابد"قض،تققي@ 78).

ومو
.(6540)التقريبه1@أوماملهصدوت"أ



التقهزيادةلالثترك@:لالحلل

-

الحيضة-ذكردودمنلأولى-االروايةعلىالئوريوتوبع

ا/عوانةأبوطريفهومنبتحقيقي،(106)مسندهفيالثافعيفأخرجه:

2 5 2وا/مأ6له2 فيالمنذروابن1(،9لا63
والبيهقي)976(،الأوسط!"

1/1 8 1ويلاالعلميةط.(271)لهوالاثار"،السنطمعرفةوفي1 ط.(42

.(251)لبغويوالرعي،ا

والحميدي)73(،راهويهبنسحاقد@)797(،فأبيابن:@وأض

6/2وأحمد)492(، بووأ8،9
بنوا)152(،وددا

لترمذيوا)306(،جهما

1/1والتسائي1(،50) 3 1
وفي

(238)والعلميةط.(243)لهالكبرى"،9

(246)خزيمةوابنالما(،الجارودوابن)7596(،يعلىوأبوالرسالة،ط.

1/2عوانةوأبوبتحقيقي، 5 2وا/(8يثلأ2 6 حبانوابن)919(،و(9يلاا4

فيوالطبراني1(،1رو
1/1والدارقطني6(؟هيه/23الكبير"" 1 ط.3

فيلمحعيموأبوالرسالة،لأط.وللا.العلمية
المستخرحالمسند9

3(،7للا"

1/1والبيهفي فيالجوزيوابن7،8
بنسفيانطريقمن(2هيه"التحقيق1

-

1/1مسلم 7 1/2عواتةوأبوه(،له(+.)9 5 منمأ6يه2

القاسم.بنروحطربق

فيالطبرانيوأخرجه:
ط.ا(ك@2)والعلمبةط.(1821)"الأوسط"

طهمان.بنإبراهيمطريقمنالحديث

ذكرثونبه،موسى،بنأيوبعنيهأو)برا@وروح،)سفيانطثلاثتهم:

الترمذي:
صحبححسنحديتهذا9

@ا.

لكونوذلثمظرد@لشتالحديثقواعدانيتبينالحدياهذاوفي

مناثنينروايةعلىترجحتيإبراهيمبنإسحاقرواية
وهماالثقات

ميروايتهماأنيرىالأولىللوهلةالناظرأنعلمأوالزماثي.حميدبنعبد

سقطسماد(1)
منالمطبوعس

الحيديإ.الم@د



-

@للف@اثد@لعللفي@لجامع

نرجحجعلتناالرزاقعبدعلىوالاختلافالمتابعاتكئرةولكنالراجحة،

أعلمواللهلأولى،االرواية

الحيضة.روايةردإلىالعلمأهلمنلفيفذهبوقد

1ثاوثلأأبيس@نهذيطعلىإحاشيتهفيالقيمابنفقال 2 9 فقد":1/

ينوروحعيينةابناتفق
القا

نيواختلفالجنابة.علىفاقتصرأيوبعن3،

وقالصروح،عيينةابنقالكماعنههارونبنيزيدفقالالئوري،عن

بالصواب،اولىالجماعة@روايةوالجنابة؟للحيضةأ@أنقضهعنه:الرزاقعبد

وقدفكيفوروح،عيينةابنروايةلرجحتعليهيختلفلمالثورفيأنفلو

أنعلمحقهالنظرأعطىومنالجماعة؟روايةمثلهارونبنيريدعنهروى

الحديطإ.فيمحفوظةليستاللفطةهذه

2/1الباري!دفتحفيرحباسوقال اللفظة-لأوهذه:10
لفظةاعني

رواهافقدمحفوظة،غيروكأثهاالثوريعنالرزاق،عبدبهاتفردالحيضة-

اللفظةهذهأيضأرويتوقديذكروها،فلمالور@عنواحدغير
حديثمن

يسمعلموالحسنضعيف،وسالمسلمقعامعنالحسئ،صالخياط،سالم

"سلمةأممن

فيالألبانيالئيخوقال
1الغليل!إرواء9 6 8 / "ة(13للأ1

ومن
ذلك

عنبهاالرزاقعبدلتفرديئت،لاشاذالحديثفيالحيضةفكرأنتبين

عنالفاسم،بنصروحعييةولابنعنه،هارونبنلبزيدخلافاالثوري

هذانحووقاليذكروها"لمموسى@إتهمبنأيوب
في

لما(.9)الصحيحقه"

مطرلمحةفواعدتضبطهلاعلمإنهالحلل.إعلمعنلاحومصطفىمميادأبرانيقال(1)
حمغتحتهاتندرحكليةتواعدمجمرعةأوكليةقاعدةتحتيدخلولاوأبدأ،ثلفما

ومعالنرجحت،ومعالقراننمعدانرعدهمالتحليلبلالحرنبات،
سا

فيينفدح
انظر.مخلمفلترجيحاتمتنرعةأمنلةساقثموالخبرظالسعارسةلطولالاقدنمس
الايعكتابه

5وأخاس@هااالحلة" 90-61.

6علله.فيالملبيسعل!قال(2) وكانسها،بسمعو@سلسفأمرأىالالحسن5

هنهخزجمنأجدولمعنها"،روتوقدسلسةأمتحدمالحسنموكانت(صغيرأ،

يةلرواا



الثقةزيادةلال@ثترك@:لالعلل

=

فيحاتمأبيابنقال
رواهحديثعنأبيدالسألت:(189)"العلل9

سعيدعنموسى،بنأيوبعنسفيان،عنالأصبهاني،حفصبنالحسين

امرأةإنياعارسولياقلت:قالت:سلمفأمعنرافع،أبيعنالمقبرفي،

حئيات،ئلاثيكفيكإنمالا،"قال:الجنابة؟منافأنقضهثرأسيضفرأشد

سعيدهوإتماخطأ،هذايقول:أبيفسمعت.@نتطهري@لماهعلبك@بطثم

اللهعبدعنالمقبري،
عنسلمفأمعنسلمة-أممولىرافع-بن

@ه.النبيئ

يأصلالت:
مافا

يعنيكاننف@خطا"؟!هذا"بقوله:حاتمأبويعني

اللهعبدنفسههررافعبافلىنرافع،أبيعنأثه
رافعبن

فيالمقدسيالهاديعبدابنقال
حاتمأبيلابنالعللعلىتعليقة"

@.

2:9له

حاتم:أبيقولوفي
اللهعبدفإننظر،خطأ"هذا"

ائممولىرافع-بن
ابنذكروقدبكنيته.وبعضهمباسمه،ذكرهفبعضهمرافع،أبوكنيته:سلمة-

فيه:قالبعضهموأنرافع،أبوكنيتةأن.-(2)كتابهفيأبيه-عنحاتم،أبي

الله)عبد
رافغ()ابنوالصحيحرافع(أبيبن

انتهىأعلم!واللهزرعفأبرقاله

كلامه.

فيحزمابنوقال
2المحلى"" 8 / هاهناقوله"الحديث:روايةبعد2

-

الحيضفيالنقضوأماغير،لاالجنابةإلىراجعوالجنابة-للحيضةيعني

حدياأنإلاواجب.بهالأخذلكانكذلثكانولوبهماوردقدفالنص

نسخ@الهاعائثة
"الحيض:غسلفيلها@البيئبقولذلك

ر@سكانقضي

بنهثامحديثأنإلانعم،قلنا:الحديثبهذاالأخذفوجصو@فتسلي!

عنعروة،
ومثبتحكمازائدهوالحيضةغسلفيضؤهابنقضالراردعاثئة

فيالنوويوفالتركها!.بجوزلاوالزياثةسلمفأمحديثعلىشرعأ
"

شرح

2/2مسلماصحيح 1 0

ضفائرأنالجمهورومذمبفمذهبنا)133(:إعقب

رافع:بناللهوعبدك@(.5)اتقريبه"الظر.(1)
ل@ه.

5/6يلاوالتعددالجرحلأ( 1(247).



=

@للفالالد@لعللفي@لجامع

لمنقضغيرمنوباطنهظاهرهشعرهاجميعإلىالماءوصلبذاالمغتسلة
سلمةأموحديثنقضها،وحببنقضهاإلايصللمداننقضها،يجب

إيصاللأننقض،غيرمنشعرهاجميعإلىالماءيصلكانأثهعلىمحمول

الحسنوعنحال،بكلنقضهاوجوبالئخحيعنوحكيواجب.الماء

أمحديثودليلناالجنابضدونالحيضغسلفيالنقضوجوبوطاوس
كالمرأظ.فهوضفبرةللرجلكان@)نسلمف

1/1الجرار"لأالسيلفيالوكانيوقال 1 لااثه@اوالحاصلة5
يجب

الحيضفيولاالجنابةفيلاالشعرنقضالمرأةعلىولاالرجلعلى

المرأةعلىإيجابهلمالمرأف@ونالرجلعلىالجنابةفيفإيجالهوالنفاس،

عرفت.كماعليهيعولماإلىذلثكليستندلموالنفاسالحيضغسلفي

ماهوالحيضفيلرأسهاالمرأةنقضوجوبعلىبهاماوأشت

وغبرهماالشيخانأخرجه:
(1)

ولمحائفقوأنامكةقدمتقالت:عائئة،عن
فقال:الله-جيرسولبلىفلكفكوتوالمروة،الصفابينولابالبيتأط@

"

بالحجو@مزو@متشطير@سكانقضي
دا

يقتضيلابالحجهذاواختصاص
بالامتئاطاقترانهثثمالتنظيف،مزيدفيمدخليةوللحجلاسيماغيره،لتبوته

لاثموجوبصعدمعلىيدلأحديوجبهلمالذي
مامعارضتهعلىيقوم

.9تقدم

أسامةالمقبريسعيدعنالحديثوروى
عليه.واختلفالليئي،زيدبن

وكيع،عن(38)راهويهبنلاسحاقمأ،.3)شببةأبيابنفأخرجه:
أسامقحعن

امرأةأنيع@النبيئسألتأنهاةسلمةأمعنالمقبريعن
ثلاثأ،ر@مكعلى@حفنيقال:!اغتسلت؟إفاأصنع@كب@الرأسضفرشديدة

@نمزيثثم
(3)

فمزظ.حفنةكلأثرعلى

2/1البحلىيأخرحه(1) 7 2ومسلما(،هللأه2 7 / 1لا4 ثاودوابو1(،11)(21
(1781).

(2)
مي

أسامةدكلنيخة:ابياب@ص@
"المقبريريدلن

مطوعنيتصحف(3)
"المصن@"

النهاية"وانظر:خطأ،وموغمرظ،اغ@ري...بل@:إ

)غمز(.ماثةالحديشاغريبير



التقةزيادةلالشترك@:لالعلل

ال@هعبيدطريقمن(1157)الدارميوأخرجه:
موسى.بن

اللهعبدطريقمن(252)داودأبووأخرجه:
الصائغ.نافعبن

1/1البيهقيوأخرجه: 8 1
عون.بنجعفرطريقمن

الله)عبيدثلائتهم:
اللهوعبدموسى،بن

عنعون(بنوجعفرنافع،بن

أسامة
إلىامرأةجاتقالت:سلمقطأمعنالمقبري،عناللبثي،زيدبن

"قال:عقده،أورأسيضفرأشذإنيةفقالتلمجعالنبي

ر@مكملى@حفني

فمزقدا.حقةكللثرعلى@نمزيثتمحفناتثلاث

فيالمزيقال
8@االأشراتداتحفة 9 / 1 أسامة:حديثبعد(18151)2

اللهعبدعنالمقبري،عنووي
لأ.المحفوظوهوسلمة،أمعنرافع،بن

1/1البيهقىوقال أسامةوقصر@اسنا@ه":81
وهبابنروايةفيزيدبن

روايةمنأصخموسىبنأيوب@روايةسلمة...أممنسمعهسعيدأأنعنه

أسامة
أسامةيحفظلمماإسناثهفيحفظوقدزيد،بن

زيدلأ.بن

فيالتركمانيابنوقال
النقيالجوهر"

"1/1 مختلفتانالروايتان":82

همابلبالأخرديإحداهماتعللانينبغيفلاوأيوب-أسامةروايةأي:-

سلمةأمأنوذلكحديثان،
هي

أسامةروايةوفيأيوب،روايةفيسائلة

فيالرواياتبعضوفيغيرها،امرأةالسائلة
قالت.سلمفأمعنالبابهذا

منامرأةجاع@
الحديث.فقالت:...عندهوأنالحيم@اللهرسولإلىلأنصارا

لأسامةفرواهسلمةأممقسمعهسعيدأأنعلىلحملواحداالحديطكانولو

كذلشالا.لأيوبفرواهعنهارافعابنمنايضاوسمعهكذلك،

سألتأنهاسلمة:أمعنرواهكذلكأسامةأنالقولهذاعلىويعكر

اللهعبدالإسنادمنأنقصأسامةأنعنفضلأالنبي
بينرافعبن

سلمة.وأمالمقبري

فيكماالحنابلةقال
7-69@االأربعةالمذاهبعلىالفقه@ أما"0

فيلماالجنابةمنالغسلفيشعرهاضفائرنقضعليهايجبلانهاف@المرأة

ذلث
من

مقة
إلىالماءيصلحتىشعرهاتحريكعليهاالواجببلوحرج،



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

@أصولهجذوره-

هذافقط.ضفائرهاتنقضأنلهايندبنعم
منالغسلفي

اماالجناتجي
شعرها.ضفائرتنفضأنعليهاي@فمانهاالحيضمنالغسلفي

ومققه.حرجيهفلبم@كثيرا،يكررلالأتهوذلك

سلمة.أمعلىموفوفاالحديطوروي

فيالمنذرابنةفأخرجه
بنعليطريقمن(682)الأثر@الأوسط"

محمدأمعنجدعان@بنزيد
عقصهنتنتقضلاقالت:أتهاسلمةأمعن

جنابة.ولاحيضمن

أئهكماضعيفوهوجدعانبنزيدبنعليفيهالحدياوهذا

مرفوعأ.سلمةأمعنالحديثروواالذينالثقاتلفظ

المسند@9/أطرافو")27181(،12/101"لأشراتاداتحفةانظر:
0 18/1المهرقهإتحاتو")47521(،24 2 5(23436).

زائدفروىمابالشذوذ:عليها@لمحكومالثقاتزياد@تومن@

حدثناقال:
حجربنوائلأنأبي:اخبرنيقال:كليب،بنعاصم

يصلي،كيف@اللهرسولإلىلأنظرنتلت:قال:أخبرهالحضرمي
يدهوضعثمأفنيه،حافتاحتىيديهورفعفكبر،قامإليه،فنظرتقال:

أنأرادلماقال:ثموالساعد،والرسغاليسرىكفهظهرعلىاليمنى

يديهفرفعرأسه،رفعثثمركبتيه،علىيديهووضعمثلها،يديهرفعيركع

رجلهفافترشقعد،ثمأفنيه،بحذاءكفيهفجعلسجد،ثتممثلها،

مرفقهحدوجعلاليسرى،وركبتهفخذهعلىاليسرىكفهفوضعاليسرى،

رفعثتمحلقة،فحلقأصابعه،بينقبضثماليمنى،فخذهعلىالأيمن
برد،فيهزمافيفيفلكبعدجئتثمبها،يدعوشحزكهافرأيتهأصبعه،

محمدأم(1)
بنبرفلدعليوالدامرأةوهيمية:وسقال(اشطعدتداميةمي.

5لهلنقربج@ا1لأمماولتحدعان، ول.3

.(4كلاياالقفرسه)2(إ



النقةزيادةلالثترك@3:لاللع

-

البردمنالئيا@تحتمنأيديهمتحركالثيابعليهمالناسفرأيت

3أحمدأخرحه 1 8 فيالخطيبطريقهومن4،/
"

للوصلالفصل
ا/"

4 2 5-4 2 5وا/الهجرةط.6 41-5 4 الصمد،عبدطربقمنالعلميةط.2

الوارث.عبدابنوهو

لدااوأخرحه:
رمي

لبيهقيوالتحقيقي،(714)خزيمةلنوا)7531(،
1 3 2 / عمرو.بنمعاويةطريقمن2

مهدي.بنالرحمنعبدطريقمن(2له.الجارودابنوأخرحه.

2/2لتسائياوأخرجه: 61-2 وفي3/37و71
(963)لهلكرىا،ا1

بناللهعبدطريقمنالرسالةط.(1921)و(965)والعلميةط.(1911)و

لمباا

فيوالطبراني)0681(،حبانابنة
مأ،2)/22الكبير!9

فيوالخطيب
لا

للوصلالفصل
4@ا 2 6 / 5وا/245-الهجرةط.1 4 ط.3

الملك.عدبنهاموهوالولبد،أبيطريقمنالعلمية

المبارك،وابنالرحمن،وعبدومعاوية،الصمد،)عبدخمستهم:

السابق.لإسنادبازائدة،عنالوليد(وأبو

ماثقاترجالهمتصلإسنادوهو
فيأنإلابصحته،يوحي

عبارةمتنه

منإلاتجئلمالزياثةهذهلأيحركهافقوله:ةشانة
بهاتفردالطريقهذا

تقدمفكمافيهاعليهاختلفوقدزالدة.
الزباثة،بهذهالحديثهذاروىأته

ثونها.ايضأ@نصرواه

فيالخطيبطريقهوص)76(،اليديناالرفعفيالبخاريأخرجه:فقد

للوصللالمصل
"4 2 7 / طريقمنالعلميةط.وا/345الهجرةط.1

المبارك.بناللهعبد

2-2/27البيهقيوأخرجه: 2و8 اللهعبدطريقمن8
رجاء.بن

أحمدررايةلمط(1)



-

يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

الوليد.أبيطريقمن(727)داودأبووأخرجه:

عمرو.بنمعاويةطريقمنبتحقيقي(480)خزيمةابنوأخرجه:

الله)عبدأرلعتهم:
الوليد،وأبورجاء،بناللهوعبدالمبارك،بن

أنإلالايحركها،عبارةثونمنفذكرهعاصمعنزائدة،عنومعاويق
جميع

زائدفطريقمتنفياللفظهذاذكرفالراجحمختصرة.جاتالرواياتهذه

قدزاثدةأنإلا
إثواجفيوهم

فياللفظةهذه
علىيدلومماالحدياهذا

عقبخزيمةابنفالفقداللفظة،هذهذكرعلىيتابعلمأله@رلا:

بتحقبقي:(417)
الخبر،هذافيإلا)يحركها(الأخبارمنشيءفيلي@"

2/1البيهقيوقالذكرط،رائدة بالتحريكالمراديكونأنفيحتمل":32

واللهالزبيرابنلروايةموافقافيكونتحريكها،تكريرلابها،الإشارة

."أعلمتعالى

يعكرماانإلاجم،علمصاحبإماممننفي@تأويلوهذاقلت:

@روايتهفيجاءأتهالتأويلهذاصفو

نفياينفيوهذايحركها@اأصبعهرفع

بذلك.مقصوثةنفسهاالإثارةتكونأنقاطحا

منه:وأوثقأكثرهممنخال@قدإتهئايخا:

ليركانك@النبيئأن@وفيها:الحديتهذاقلثكرماالزبيرالنرواية
ايشصبحهلح

ليالببهقيكحمإنثم@يحركها!لاثحكا
الروايتي@بينالحمعطريقةعلىمومذا

وصيحهالجمع،@لعومال)يحركها(النافةاللفظةمذهفيالدارةألادأتهبمعنى

لوجهيى.مردود

فلنمتكاتة.كيرهناوالروايكالرراياتتكا@ؤبعدإلاالجمعبلىيصارلاة@لاول

مىالحمعلمخالمتهشاذةزاندةرواية
الصحيحةالروابةفهيدقطالإنارةأماافقات،

عليها.الرواةاتفئاقي

إذالإشارة،عيرالتحريكدمان)التحريك(على)الإشارظحمليمكنلا@لثاني.

الثساتمينةرتفيدالرحيد،علىتدلالإشارة
حاءلمعل@افحريك،أماالأصبح،لي

بي@لمرقأربدلابعنمتنا@يتان.@هماالاستمرار،علىيدلالذيالمصارعلصجة

لتحربك.وارةلإناا



الثقةزيادةلالهضك@:لالعلل

-

4/3أحمدطريقهومن)2252(،الرزاقعبدأخرجه:@قد 1 و7
3 1،8

3/3والنسائي 5

وفي
.@ولث@11(العلميةط.(1187)لهالكبرى!،"

فيوالطبرانيالرسالة،
فيوالخطيبول،1)/22الكبير"9

"

"للوصلالفصل

1/4 29-4 3 الثوري.سفيانطريقمنالعلميةط.وا/845الهجرةط.0

لنساوام@(،5)لحميد@اخرجه:وأ
2/2ئي 3 3-3/34و6 5

وفي
خزيمةوابنالرسالة،.@(8711)والعلميةط.(1861)لهالكبرى"،9

فيوالطبرانىبتحقيقي،(713)و(691)
ا/والدارقطني)58(،/22الكبيردا@

2 9 فيوالحطبالرسالة،ط.(1120)والعلميةط.0
للوصلالفصل1

ا/"

4 27-4 2 4و8 2 5وا/الهجرة.@8 44-5 4 5-54وه5 4 العلميةط.6

عيينة.بنسميانطريقمن

4/3أحمدوأخرجه: 1 6
بتحقيقي،(6ويثا(697)خزيمةبنوا93،1و

فيوالطبراني
فيوالخطب)38(،/22الكبير!دا

@ا

للوصلالفصل
"1/4 3

4 3 ووا/945الهجرةط.1
5 49-5 5 شعبة.طريقمنالعلميةط.0

مأ،67)و(081)ماجهوابن)759(،و(72للاداودأبووأخرجه:

3/3والتسائيئ 5

وفي
ط.(1189)والعلمبةط.ا(االم@لهالكبرىإ،"

فيوالطبرانيالرسالة،
للوصل!الفصلفيإوالخطيب)68(،/22الكيرا"

4 3 5 / المفضل.بنلرطريقمنالحلميةط.وا/555الهجرةط.1

فينيلطبراوا)0201(،لسيئلطيااوأخرجه:
مأ،.)/22لكبير!ا"

فيوالخطيب
1/4@اللوصلالفصل" 3 5وا/الهجرةط.1 5 منالعلحيةط.0

سليم.بنسلامالأحوصأبيطريق

وابن)219(،وامأ.)ماجهوابن)0258(؟شيبةأبيابنوأخرجه:

طريقمنا(لما5)حبانوابنبتحقيقي،(713)خزيمةوابن)202(،الجارود

اللهعبد
إثوش@.بن

2/1البيهقيئوأخرجه: فيوالخطيب3،1
"

1/4"للوصلالفصل 32-

4 5-255و:الهجرةط.33 خالدطريقمنالحلميةط.35
اللهعبدبن

سطي.لواا



-

@الف@لئد@لعلل@لجامعمي

4/3أحمدوأخرجه: 2/7والبيهقيئ1،6 فيوالخطيب1،1وا2
"

1/4"للوصلالفصل 3 5وا/355-الهجرةط.4 5 طريقمنالعلمية.@4

اد.زبنالواحدعبد

4/3أحمدوأخرجه: فيلطبرانيوا1،8
لخطيبوا)ممه(،/22لكبيراا"

@ي
"

4"للوصلالفصل 37 /1-4 3 655وا/الهجرةط.8 العلبةط.75

معاوية.زهيرسطريقمن

فيالطبرانيوأخرجه:
فيوالخطيب)09(،/22الكبير!9

"

الفصل

1/4@للوصل 3 1/5والهجرةط.2 51-5 5 عوانة.أبيطريقمنالعلميةط.2

فيالطبرانيةواخرجه
الربغ.بنقي@طريقمن(7لا/22الكبيرلأ9

فيالطبرانيوأخرجه:
جامع.بنغيلانطريقمن)مه(/22الكبير@ا"

فيالخطيبوأخرحه:
"

1/4"للوصلالفصل 3 5وا/الهجرةط.6 5 5

حميد.بنعبيدةطريقمنالحلمةط.

فيالطبرانيواخرجه:
كئير.أبيبنموسىطريقمن(89)/22الكير!"

فيالخطيبوأخرجه:
"

1/4"للوصلالفصل 34-4 3 الهجرةط.5

5وا/ 54-5 5 جريرطريقمنالعلمية.@5

فيالطبرانيواخرجه:
سعيدبنعنبسةطريقمن(87)/22الكبير""

لأسدي.ا

فيالخطيبوأخرجه:
"

1/4للوصل،الفصل 5وا/الهجرةط.33 5 3

عمر.بنصالحطريقمنالعلميةط.

محمد-وهوفضيل-ابنطريقمن(713)خزيمةابنوأخرجه:

الأحوص،وابوولر،وشعبضعيينفوابن)الثرري،جميعهم:
وغيلانطوقي@،نة،عواوأبووزهير،حد،الواوعبدلد،وخالله،اوعبد

كليب،بنعاصمعنومحمد(وصالح،وعنبسة،وجرير،وموسى،وعبيدف

@ايحركها@،عبارةيذكرلمأحدأأنإلاالأولىالروايةبلفظوائلعنأبيم@عن

المتقدم.خزيمةابنكلامفحوىيتجلىوبهذا



لثقةازيادةلال@للإل@ضك@:

-

أنهإلاالمن،هذافيشألهوعلوزائدةثقةفيثكأحدولاقلت:

منوطبقتهموشعبةالسفيانينإلىيرتقيلاحالوبكل
خالففإنالحقاظ،

نفساعئرةثمانيخالفوقدبهفكيفرواية،طر@الرواةهؤلاءأحدزائدة

منزائدةروايةفدوذعلىأ@طولي@و)تقانا،ضبطابفوقونهمنفيهم
مخالفته

أمورثلاثةهناكالحديط،هدافيالبحثنختمأنوقبلوشعبة،السفيانين

المناثة.تستوجب

1حا@تية:"-س@المبيصلاةصفةفياالألبانيالحلامةفكرهماا- 5 9

نعمقال:الصلاة؟فيبإصبعهالرجليث@رهلأحمد:الإماموشئل"فقال:

فيهانئابنفكرهشديدا،
مسائله

8أحمد:الإمامعن انتهى."0

فظاهرعكسه،لابالتحريكقالمنعلىحجةيكونالكلاموهذاقلت:

ي@.هوكماالتحريكعلىولي@الإشارةعلىيدلأحمدالإمامكلام

أنيذكرلمالألانيالثيخهناوأقصدبالزياثة،قالمنأن-2

وقدبسرعة،اليساربلحاليمينمنو)نمااسفل،إلىأعلىمنالحركةهية

فيالحوينيإسحاقأبواليئذكر
فيالبرامجأحد

وقاةالحكمةقناة

فقال:العنكبوتيةالشبكةمنوالصورةبالصوتعنديمحفوظوهوالناس،

السبابةرفعفيهابطريقةالتثمهدفيإصبعهيحركراهالألبانيالئيخإن"

دلثفيعندكفهلما،بطريقةإصبعكتحركأراكفقال:ورفع،بخفض

كتابكممنهوإتماالحولني:الثحقال
الصلاةإ.صفة"

ويخفضهايرفعهاأقلولميحركها،قلت:إثماالألباني:الثيخفقال

مكانهافيويسرةيمنةيحركهافهويحركها:كيفوأراهوخفضرفعفهذا

صريحاإ
(1)

نتهى.ا

منعندحتىصحيحغيرأسفلإلىأعلىمنالتحربكفإننقلت:

2/9وأثلتطلامح@صياالالمقهالطر.المالبهة.تالوبهدا(1) دابال@علىوالالففه0،3

1لأربحقاا 5 2



-

@د@يللط@لعللفي@لجامع

بصحح
إلىإشارةتحريك،دونالاشارةالصوابوأنالثاذفالزياثةهذه

والبنان.واللسانالقلبتوحيديجتمعحتىال@هتوحيد

زيادةلقبولمئالأيكونأنيصلحمماهذاإنيقول:أنلقاتل-3

تقدموقدالئقة،
هنا.إعادت@عنيغنيبماذلكمنالة

ذكرفقدالصدد،هذافيالعلمأهللبحضكلامأأنقلأنأريدأنيإلا

له:كتابفيالوادعيمقبلالثخطلابآحدقال"نصه:ماالباحثيناحد

الوادعيالرحمنعبدألوئيخنااجتمع
إبراهيمأبيالعلامةالإمامبشيخنانجماا

محمد
بدارأكثرأوسنواتخمم@قبلال@هحفظهالوصابيالوهابعبدبن

لدمجالحديث
(1)

حولنقاشفدارمعهماحاضرأوكنتالعصر،علاةبعد

محمدالثخفقالالزيا@ة،هذه
بنزائدةإنالله:حفظهالوهابعبدبن

فدامة

قدالألبانيالثيخو)نئقف
صحح

أبوئيخنافأجابهالزياثة،هذه

فيزائدةبهاتفزدزياثةعلىحكمقدالألبانيالشيخإننحآف@.الرحمنعبد
خالفقدالحديطهذافيوهوبالذوذ،راويينفيهاوخالفآخرحديث

شاذ"الدنيافيفليسشافقالزياثةهذهتكنلمفإذاراويا،عشرخمسة

8و(17811)8/337"الأشراتتحفة"ةانظر (78311)ك@8/

8/33و(17841)و 5المهرة!إتحافوإ1(،1786)9 8 / 1 36(11 7 27)

13/6و 6 13/6و(17279)5 6 6(17280).

الوجه.هذاغيرمنالحديطهذابنحورويوقد

فيعديابنأخرجه.فقد
"

3"الكامل ما،7/
2/1والبيهقي 3 2

من

محمدطريق
ابنعننافع،عنزيد،بنكنيرحدثناقال:الواقدي،عمربن

."للشيطكمذعرة@لصلاةفيالاصبعتحريك"قال:@،التببئعنعمر،

محمدبهتفرد"عقبه:البيهقىقال
بالقوي،ولي@الواقدي،عمربن

الصلاةفيالجلوسفيأصبحهالرجلتحريكقال:اثهمجاهدعنوروينا

يراليمن.(1)

الحلبشه.أململتقىالحمكبوتيةإالتكةعلىمقالس(2)



النقةزيادةةلهضك@العللإ

=

الوهذهالواقدفي:علىالحديطهذامنكرأعدفيابنوقالللشيطان،مقمعة

ومنمحفوطة،غيركلهاأثكرها:لموالتيللواقدي،أمليتهاالتيالأحا@يث

يروي
منالواقديعه

روايةمنإلاعنهممحفوطةغيرالأحاديثفتلكالثقات

الضعفبينوهومحفوظة،عيرالواقديأخبارومتوننه،والبلاءالواقدي

3/3لأالمجموع!فيالنوويوقال 01-3 المرو@الحديثوأما":02

للطان،مذعر:@لصلاةفيالاصبعدقحريكالنبيء@روعنعمر،ابرعن

بصحيحفليس
".

رويوفدقلت:
يسلملاأتهإلاعمر،ابنعنالحديطهذايحارضما

نذوذ.من

فيحبانابنأخرج:فقد
4الثقات،" 4 8 عنزيد،بنكثيرطريقمش7/

علىالئمنىيدهيضعكانالهعمر:ابنعننافع،عنمريم،أبيبنمسلم

يحركها،ولابماصبعهوشيراليسرى،ركبتهعلىاليسرىويدهالئمنى،ركبته

يفعلة.جم@اللهرسولكانويقول:الشيطان،مدب@إتهاويقول:

إلاله،معارضوهوقبلهالذيالإشادمنأقو@الإسنادوهذاقلت:

منإلاتأتلميحركهالماولا"عبارة
فيه.الذودوجهوهذاالطريقهذا

رويوقد
ةعديىطرقمنالحديثهذا

أحديذكرفلمعمراب@عن
منهم

يحركها".ولالفظة:إاي:اللفظةهذه

مالكأحرجه:فقد
لي

الحسنبنمحمدبرواية(144)الموطأ"@ا

مالكطريقومنالزهري،مصعبأبيبرواية(494)والليثيبرواية(235)و

وفيبتحقيقي(253)مسندهفيفعيانأخرجه:
1لهالأم،،@ا 1 6 / وفي1

ط.

/2ومسلم2/6،5وأحمد)9323(،و(3ي@0الرزاقوعبدالوفاء1/762،

فيو37-3/36ثئوالئسالما(،7)وأبو@اود1(،1يلا(058)09

حبانوابنالرسالة،ط.(1191)والعلميةط.(1190)لهالكبرى"،"

2/1والبيهقيا(،كا2) 3 0

وفي
(36ويعاالعلميةط.لم@()الهالمعرفته،9

.(675)لبغويواعي،لوا0ط



@لف@الد@العللفي@لجامع

2/4أحمدوأخرجه: 5
شعبة.طريقمن

3/3التسائيئوأخرجه: 6
وفي

1لالهالكبرى"،" العلميةط.(18

منبتحقيقي(217)خزيمةوابن)7675(،يعلىوابوالرسالة،ط.(0911)و

سعيد.بنبحىعنسفيان،طريق

2/9ومسلم2/1،0وأحمد0(،3)مالرزاقاعبدوأخرجه: 0(580)

سفيان.عنبتحقيقي(712)خزيمةوابن)611(،عقب

2/73أحمد:وأخرجه:
وهيب.طريقمن

والبيهقيا(،مما7)حبانوابنبتحقيقي،(719)خزيمةابنوأخرجه:
1 3 2 / جعفر.بنإسماعيلطريقمن2

محمدبنالعزيزوعبدسفيانطريقمن(64للاالحميديوأخرجه:

)مقر

عيل،لاسماووهيب،وسفيان،ويحيى،وشعبة،لك،)ما

أئهالمعاويالرحمنعبدبنعليئعنمريم،أبيبنمسلمعنالعزيز(وعبد

اللهعبدرآنيقال:
انصرقتفلتاالصلاففيبالحصباءأعثواناعمر،بن

كانوكيففقلث:بصنغ،مجن@هاللهرسوذكانكمااصثعوقال:نهاني،

يصنغجمىاللهرسوذ
الصلاففيجلسإفاكانةقال3

علىاليمنىكقةوضع
ووضعالإبهامتلياليبإصبعهوأضاركتها،أصابعهوقبضاليمنى،فخذه

كفة

يفعل.كانهكذاةوقالالئسرىفخذهعلىاليسرى
فدوعليهعمر.ابنحدي@منالمحفوظةهيالروايةوهذهقلت:

لامحلولتانوالنفيالتحريكذكرفيهمااللتينالروايتين
شيء.منهمايصح

اخر.طريقمنعمرابنحديثمنرويوقد

2/1أحمدلأخرجه: كماوالبزار1،9
في

)365(،الأصتار"ك@"

فيوالطبراني
عنالزبيري،أحمدأبيطريقمن(643)و(642)الدعاء""

5/2الأسراشهتحمة@وا@طر.ومخصرةمطولةالروايئ(1) 9 5(7351).



لثقةازيادةلخترقى:رل@للإ
-

اللهعذكانقال:نافع،عىزيد،ب@كئير
وضعالصلاةفيجل@إذعمربن

عحيور:اللهرسولقالقال:ثمبصرة،وأتبعهاصبعهب@وأ@ئارركبتيه،علىيدي@

السبابة.يعني:@لحديد،منالشيطانعلى@فدالهي

الزواتد@مجمعفيالهيئميقالزيد،بنكثيرفيهضعيف.إسنادوهذا

2/1 حبانابنوثقهزيدبنكنيروفيهوأحمدالبزاررواه":40
(1)

وضعفه

"غيره
(2)

فلينظرالتحريك،نفيأوالتحريكعبارةفيهلي@هكذاوالحديث

نجله.الذي

أخرى.طريقمنجاءقدالتحريدنفيأنلا

3/37ئئلتساواما(،9)ودابو@أأخرجه:فقد
وفي

لهلكبرى!،ا"

فيوالطبرانيالرسالة،ط.(11والماالعلميةط.(1193)
/13الكبيرأد@

وفيي@32(
2/1لبيهقيواي@36(،لهلدعاء"،ا@ من(676)لبغويوا3،1

بنحجاجطريق
@المصيصيوهومحمد-

جريج،ابنعن
أحبرنيقال:

بنزياد
سعد،

اللهعدبنعامرعنعجلان،ابنعن
اللهعدعنالزبير،بن

بن

يحركها.ولادعاإفاصبعهب@يشيزكانرجمالتيئأنفكرأئهالزبير:

لاحديثهأنتقدموقدعجلان،ابنأجلمنحسنإسنادوهذاقلت:

صفوه.يعكرمافيهالحدبطهذاأنإلاالصحيح.مرتةإلىبرتقي

وفي9؟3/3لنسائيئوا)099(،ودثاوأبو3،/4حمداأخرجه:فقد

1ولاالعلميةط.(1198)لهالكبرى!،" يعلىوأبوالرسالة،ط.(19

/2والبيهقيا(،لهالاحبانوالنبتحقيقي،(718)خزيمةوابنلما(،.7)

1 سعيد.بنيحيىطريقمن(6)كلاوالبغوي3،2

8لاشيبةأبيابروأخرحه. 2/9ومسلم1(،5 وابن)311(،(57لا0

ليزكره)نعاحادابنأدعليهالتيماينغيو@ماكل@453(1)
بقوله،يوثقهو@@التقشه

@لك.فليملم

فيالنسانيقال(2)
والمتروكونالضعفاء@

الاققريب@ليومو@،فج@@م@.5)@

يخطأا.لص@وق:(5611)



=
@للفمائد@لعلل@لجامعفي

1/3والدارقطني)3491(،حبان 4 منالرسالةط.ول@231(العلميةط.9

الأحمر.خالدأبيطريق

2/9مسلموأخرجه: ابنوهوالليث-طريقمن(113)(57لا0

فيالطبراليةوأخرجه
بلال.بنسليمانطريقمن(240)/13الكبيرلا"

فيالطبرانيواخرجه.
القاسم.بنروحطريقمن(241)/13الكبيرلمادا

عنوروح(وسليمان،لليث،واخالد،وأبو)يحيى،خمستهم:
ا

بن

اللهعبدبنعامرعنعجلان،
بمحتاللهرسولكانقال:أبيه،ع@الزبير،بن

فخذهعلىاليسرىويدهاليمنى،فخذهعلىاليمنىيدهوضعيدعو،قعدإفا

ويلقمالوسطى،أصبعهعلىإبهامهووضعالسبابفبإصبعهوأشاراليسرى،
ركبته.اليسرىكفه

4/2لمالأشرافاتحفة"وانظر: 0 4/2و(5263)8 0 9(5264).

."أتمججلاحديثعقبه:البغوىقال
أحديذكرأنثونمنيعني:

1/2المعاثهدازادفيالقيمابنقالروايته،فيالتحريكنفيمنهم @واما:31

اللهعبدعن@اودأبيحديث
دعاإفابإصبعهئيركانلجفهالنبيئأنالزبير:بن

نظر".صحتهافيالزياثةفهذهيحركها،ولا

حديثفيوأثدنفسهالنظرفإننظر،صحتهافيكانإنقلت.

لتحريك.ا

ماأنإلاقلت:
عددأنمحمدبنالحجاجطريقلقبوليشفع

خالفهمن

خمسةأصلمنأربعةوأنروايته،شذوذإلىالقلبيحيللامما
هذارواةمن

لالحفظوأولىأوثقحجاجالوجه
أوثقسعيدبنيحيىفإنقيل:فإنمنهم،

هناالمقارنةنقول:يحيى،يذكرهاولمحجاج،من
فقط،اثنينراويينبين

للاالأثبات،الثقاتمنوكلاهما
بعض،علىبعضهميزيدأنحينئذيمنع

صحةعلىدليلاأيضاويكون
فيالثافعيقالالحديث،هذامخرج

الرسالقأد@
(1272)

أحدأشركإفاويكون"ةبتحقيقي
الحفاظمن

يخالفه،لمحديمثفي



التقةةزبلالخترل@:لل@لل

حديث@ه.مخرجصحةعلىدلائلهذهفيكانتةانقصحديثهوجدخالفهفمان

8/33الأشراتأتحفة"انظر: /13"المهرةإتحافو"1(،1786)9

6 65-6 6 .(17280)و(17279)6

عنوكيع،روىمافبها:@لنقاد@ختلف@لتي@@لزياد@ومن@

عنأبيه،عنعروة،بنهئام
الجنابفمناغتسلالبيئ-جمتانعائثة:

بهافخلليدهأدخلئمللصلاة،وضوعهتوضأثثمثلاثا،كفيهفغسلفبدأ

راسهعلىصتثمالبثرفاستبرأأنهإليئيخيلحتىالشعر،أصول

الماءجسدهسائرعلىأفاضثمثلاثأ،الماء

1/1ومسلم6/5،2وأحمد)096(،شيبةأليابرأخرجه: 7 (3يلاا4

1والبيهقي)63(، 7 2 / 1
الإسنادبهذاوكيع،طريقمن

"قولها:أدإلاثقاترجالهمتصلإسنادهذا
مماثلاثا"كقيهفغسل

علبه.توبعوقدوكيع،زاده

فيالطبرانيأخرجه:فقد
طريقمنالطبحتينكلتا(9311)"الأوسط"

عنأبيه،عنعروفبنهامعنفضالة،بنمبارد
كانقالت:عاثثة،

نحوذكرثممراتئلاثكقيهغسلالجنابةمناغتسلإفاجم@النبيئ

الذكر.الانفالمتن

فيرجبابنوقال
9

1/2@الباريفتح لهبعة،ابنرواهوكذلد":34

عنعروة،عنالأسود،أبيعن
."عائة

أخرجفقدوتأمل،نظرفمبهلهيعةلابنرجبابنعزاهماأماتلت:

فيالطبراني
أبيعنلهيعة،ابنطريقمنالطبعتينكلتالم@6الا"الأوسط1

عنالزبير،بنعروةعنالأمو@
إفابئاللهرسولكانقالت:عائة،

الإناء...فييدخلهاثثميديهعلىفأفرغبدأالجنابةمناغنسل

ثةأيابىروايةلفظ(1)

1/2ياالبكللقحيررجبابنوعزاه(2) 3 الطريحريرلاس4



=

@لفع@ئد@@لعلل@لجامعفي

@عقبه:الطبرانيقالثلاثأ@ذكر@اكقيهفيهلي@لهيعةابنطريقفهذا

لم

لهيعقما.ابنإلاالأسودأليعنالحديثهذايرو

نقلفقدمدلح،نهف@المباركلعنعنةةضعيفئهف@مباركإسنادوأما

فيالمزي
7/2الكمال،تهذيا" عن3(،6هيه7

كان"قال:أئهأحمد

7/2ودييدلى"المبارككان"أخرى:وقال"يرسلالمبارك عننقل8

فيهيقولشيثاإلاثيئأ،مهأقبلطولمقال:أتهالقطانسعيدبنيحيى

فيحاتمأبياب@ونقلحدئنالا،
دا

8/3"والتعدي@الجرح 8 أبيعن(5571)9
فيكماداودأبووقالثقتا،فهوحدثناقال:ذاف@كثيرايدلمف"قال:أتهزرعة

فيهوقالالتدلي@أ،شديدفضالةبنمبارككان9ل@47(:"الآحريسؤالات9

يدل@.مباردوكانئبت،فهوحدننامبارك:قالإذاأيضأ.

بالحافظليىالمبارك@@فقال:رحصابنوأعله

الزياثة.بتلكأعنيبه.وكيعتفزدإلىالحديثبذلدعاد

رويوقد
وكبع.ذكرمايذكروافلمكثبرةطرقمنالحدبثهذا

مالكأخرحه:فقد
في

برواية(65)والليثيبرواية(10لاالموطأ"9

أخرجه:مالكطريقومنالزهري،مصعبأبيبرواية(120)والقعنبيئ
ان

ا/البيهقيئأخرجه:الثافعيئطريقومنبتحفيقي،(103)مسندهفيفعي

1 7 5

وفي
العلمية.ط.(270)والوعيط.(1425)لهالمعرفقه،"

1/7البخاريةوأخرجه 1/1والنسائب)842(،2 3 4
وفي

لهالكبرى"،"

فيالمنذروابنالرسالة،ط.(241)والعلميةط.(24يلا
6(،)ملأالأوسط!9

1يلاحبانوابن فيالدقاقاللهعبدوأبو9(،1
"

اللهرؤيةفيإملاءمجلس

فيسفيانبنوالحسن)798(،تعالى"
من(246)والبغوئ)12(،@الأربعين@ا

طريق

بري@.النعن(999)الرزاقعبد

معمر.عن(997)الرزاقعبدوأخرجه:



الثقةزيادةلالترك@:للعلل

-

1/1مسلموأخرجه: 7 1/0والتسائيئ)23(،(316)4 62
طريقمن

مسهر.بنعليئ

1والئسانب6/5،2أحمدوأخرجه: 3 5 / 1
سعيدبنيحيىطريقمن

القطان.

1/1مسلموأخرجه: 7 الحميد.عبدبنجربرطريقمن(35)(316)4

1/2عوانةوأبو)847(،لدارمياوأخرجه: 4 ا/والبيهقيمه(،لا9

1 73
عون.بنجعفرطريقمن

6/1أحمدوأخرجه. 1/1والبيهقيكأ،وو2)يحلىوأبو0،1 7 5
من

بنحمادطريق
سلمة.

1/7لبخارياوأخرجه: خزيمةبنوا)242(،ودداوأبو)262(،4

زيد.بنحمادطريقمنبتحقيقي(242)

1/1مسلموأخرجه: 7 راتدةطريقمن(36)(316)4

فيالافعئوأخرجه:
@يالبيهقيطريقهومنبتحقيقي،(104)مسنده

الوعيط.(1427)والعلسيةط.(272)المعرفةا"

عيينة.برفيان@طريقمن(104)لترمذيوا)361(،لحميدياوأخرجه.

فيثاودأبيبنبكرأبووأخرجه:
طريقمن(12)عائثقالامسند"

يون@.بنعيسى

1/7البخاريوأخرجه: ا/والبيهقي1/50،2والتسائيئ)272(،6

1 7 5
البارك.بناللهعدطريقمن

1/1مسلموأخرجه: 7 والدارقطني)53(،(3للأا4
1 2 / 11-1 31

نمبر.ابرطريقمنالرسالةط.(402)والعلميةط.

فيالمنذرابنوأخرجه:
بنال@هعدبنيحىطريقمن(665)الأوسط!"

سالم.

فيالمنذرابنوأخرجه:
فيسفيانبنوالحسن)566(،"الأوسط"

الزناد.أبيابنطريقمن(21)الأربجنا"



-

ال@لف@ائد@لعلل@لجامعفي

علي.بنعمرطريقمش(4430)يعلىأبووأخرجه.

1/2عوالةأبووأخرجه: 5 كياث.بنحفصطريقمن(861)0

جميعهم
سعيد،بنويحيىوعلب،ومعمر،جريج،وابن)مالك،ة

بنوحمادوجعفر،وجرير،
بنوسفيانوزائدة،زيد،بنوحمادسلمف

اللهوعبديون@،بروعيسىعيينف
بنويحيىنمير،وابنالمسارك،بن

ابيمععنعروفبنهتامعنوحفهأوعمر،الزناد،أبيوابنا@ععبد

فبغسليبدأالجنابةمناغتسلإفاعححلىاللهرسولكانقالت.عائثة،عن
للصلاة،وضوعةيتوضأثمفرجة،فيغلشماله،علىبيمينهيفرغثبميديه،

قدأنرأىإفاخىالشعر،أصولفيأصابعهلدخلالماء،يأحذنئم

كسلثمجسده،سائرعلىأفاضنثمحفناب،ثلاثرأسهعلىحفناستبرأ،

رجليه

موعد@الرواةهؤلاء
دونمنالروايةهذهعلىاتفقوانفسأا(ي@

قدإثهثتماليديف،عسلالعدد@يدكر
يذكرفلمالحديثهذاوكغع@روي

هذهذكريأتولموكيععن(560)راهويهبنإسحاقأخرجه.فقدالحدد،

فيرجبابنقالفقدالزياثضهدهوردقبولفيالنقاداختلفوقدالزياثف
"

2لماالباريفتح 33 /1:"
حينفيوكيع!منالرياثةهذهأحمدواستحسن

أنه

محفو@اعدناالشتقال:اتهعمارابنعننقل

خالفوكيعاأنسنجدفإلاالحديثهذاملخصإلىعدناإفاقلت:

انهعنفضلاالحديث،متنفيزياثةبذكرراوياا(له
عهالحديثهذاروي

ناحيةمنوكغعلىدخلالوهميكونأنأخشاهوالذيفيه،العدديذكرفلم

كلاممنبعضهاوفيهامكلامصزيادةطرقهبعضفيجا.قدالحديتان
حمادروايةيرجاءفقدعروة

هامقال(4482)يعلىأبيعدريدبن
9الحديط:عقب-

وبغسلئلاثاثلائأيديهبغسلذلثقبليبداأتهغير

ومختصرة.مطولةوالروايئمسلم،روايةلفظ(1)

"دالعللالظر.(2)

.72النهددلرلاس



الثقةزيادةلال@ضقىةللعلل
-

فرجه
معمرروايةفيوجاء@

هام:قال(997)الرزاقعبدعند
يبدأولكنه"

6/1أحمدعندوجاء@ا.أليحديثفيفلثولي@بالفرج، دوقال@:01

واللهأولى،عمارابنكلامفيكونفرج@ه.ئتميد@فيغسليبدأأتهغيرعروة:

11/4الأشرافتحمة" 7 9واا@6773@1 6 / 14@.6*1@

5وا(16894)1/405وا / 5وا(16935)115 2 6 / 5وا(16969)1 3 6 / 1

(121 1/5وا(70 7 1/16وا(17164)5 6وا(17274)0 1 3 / 1

17/2"المهرةإتحافو@)13371(، 78(02 2 /9المسند!أطرافو"5(،2

1 6 2(18791).

ابنحدئناقال:نعيمأبوروىماوتبل:الاسنادفيزيدومما@

عباس:ابنعنزيد،بنجابرعنديارءابنوهوعمرو-عنعيينة،

واحد.إناءمنيغتسلانكاناوميمونةالثبي-خي@أن

73الجخارئأخرجه: / ا.مها/والبيهقى@،253@1

عنعباس،ابنعنأخيرأ.ايقولعيينةابنكان)1(:إالخارئقال

والصحيحميموطه
نعيمأبوروىما

".

فيمتعفبأرجبابنقال
"

الباريفتح
1/2لما ذكرهالذيهذا":4،

الصحيحأنيختئةالبخارئ
منميمونةبإسقاطعيينةابنعننعيمآبورواهما

ذلم@.فيالحفاظأكثرخالفهوقدنظر،فيهالإسناد،هذا

رويةفلت
الإسناد@يميمونةلإثباتةعديىطر@منالحديتهذا

1مسلمأخرجه:فقد 7 6 / قتيبة.ع@(47)(322)1

1/1مسلم:@وأض 7 طريقمن(377)ماجهوابن)74(،(322)6

ثببة.أبيابن

(1)

@ليعي@آت@بم
/4الأشراشهتحفةر@الصجحعلىالحاشيةسوالتتالصحيح،



-

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

فيعبيدالوواخرجه:
إسماعيلبنإسحاقطريقمن(151)الطهور،"

لقالطاا
ني.

1/2عوانةأبوطريقهومن0(،3لهالحميديوأخرجه: 3 9(08،)1

فيوالطبراني
.(1032)/23الكبير""

فيالبيهقيئطريقهومنبتحقيقي،ا(يامسندهفيالثافعئوأخرجه:
الوعي.ط.(1476)والعلميةط.(290)المعرفقا"

الاض32@
فيالطبرانيطريقهومن1(،032)الرزاقعبد:@

الكبير@9/32

سعدالنوأخرجه:
في

8/1االطبقالها" 08.

6/3حمدأجه؟خروأ 29.

عمر.أبيابنعن(62)الترمذيوأخرجه:

1/1الئسالبوأخرجه: 2 9
وفي

العلميةط.(23يلالهالكبرىلأ،"

بنيحىعنالرسالةط.(233)و

خيئمة.آبيعن(7080)يعلىأبووأخرجه:

فيالطحاوفيوأخرجه:
@

1/2لاثار"امعانيضرح 5

العلمية.@وفي

بثار.بنإبراهيمطريقمن)امأ

فيالطبرانيواخرجه:
القعنبيئ.طريقمن(1032)/23الكببرا"

فيالطبرانيوأخرجه:
(0321)/23البهبرا9

بنسعيدطريقمن

منصور-

الم@ا/البيهقيوأخرجه:
محصدطريقمن

إسماعيلبن

1/2عوانةأبووأخرجه: 3 محمدعن(80لا9
الأحمسيإسماعيلبن

لمقرونين(.بثربنالرحمنوعبد

والحميدي،إسماعيل،بنو)سحاقشيبة،ابيوابن)قتيبقيجميعهم:

وأبوويحيى،عمر،أبيوابنوأحمد،سعد،وابنالرزاق،وعبدوالثافعي،
عيينفابنعنالرحمأوعبدومحمد،وسحيد،والقعنبى،و)براهيم،خيئمف



النقةةزي@لالثترك@لالعلل

ابيعنعمرو،عن
العئاء-

قال:عباس،ابنعنزيد@بنجابريعني:

واحلإ.إناءفيمج@والثيئهيتغتسلكانتأثهاميمونةأخبرتني

فيرجبابنقالأخرى.طرقأالإسماعيليوذكر
"

الباريلتح
ا/"

2 كذلث:عيينةابنعنرواهممنصحيحهفيالإسماعيليلأوذكر:55

وأبوالطالقاني،@)سحاقالنرسي،وعباسشيبة،أبيوابناالمقدمي،

واب@الجبار،وعبدوالمخزومي،منيع،وابنيون@،بنوسريحخيثمف

موسىوأبوهمام،وأبوالزار،
قال:لأحمسي،واوكغ،وابنلأنصاري،ا

ابنلأنأولى،وهذاقال:عيينفابنعنأيضأمهديابنيقرلوهكذا

إلىرأجعفالحديتيغتسلان،وأهلهكشح@النبيعلىيطلعلاعباس

ليالدارقطنئوذكر9أيضأ:رجبابنوقال"،ميمونة
عييةابنأن"العلل"

عليهاختلفعييةابنأنيذكرولمميمرنفعنيه:وقالعمروعنرواه

البخاريصححهاالتينعيمأبيروايةأنيبينمماكلهوهذا@ل@،في

وهم
لا.

فيحجرابنوقال
@

1/4"الباريفتح 7 عيينةابركانقرله:":(253)6

سمعمنابر@عيمفالكماعنهرواهو)نماالرواةأكثرعهرواهكذا
قديأ،نه

منلأنةالمحذثينقاعدةعلىجريانعيمأبيروايةالبخار@رجحو)تما
حملة

ينالاخرولروايةالثيئ،حفظقوةمظنةلأنهالسماع.قدمعندهمالمرجحات

لسميان،لازمةو@عددأأكئركونهموهيالترجيح،وجوهمنأخرىجهة

عاسابنكونوهيالمعنى،حيثمنأخرىجهةمنالإسماعيلبورجحها

اغتسالهحالفييالئبيعلىيطلعلا
أخذهأتهعلىفيدلميمونقعمع

مختصرةنعيمأبيروايةأنيجدالروايتينحالفيالناظر

قدوميمونقعأختابنعباسوابنالإسناد.تامةالجماعةوروايةالأسناد،

كانالتيالرواياتجاعتوقدالروايات،منالطيبالكثيرد@عنهاحمل

هذاميمونتا،خالتيعندبتفيها:إيقول
فمنأخرىجهةومنجهة،من

فالذييغتسلان،وهماوخالتهيورالئبيعلىعباسابنيطلعأنالمحال



-

@ئد@للف@@لعللفي@لجامع

أسندعباسابنأنعنديترجح
كمارواية-في

وأرسلالجماعة-روايةهي

منفيهماوماالروايتينمتنانلكعلىيدلنعيم،أبيروايةفيكماأخرى

الروايتينبينالتعارضانتفىذلكتحققمافإذالفظية.لا@نويةوقض

اهلجماهيرعندالصحابةمراسيلقبولاعتبارعلىالروايتينكلتاوصحت

أعلم.واللهالعلم،

4/02لأسراشالااتحفة"انظر: 7(05 1(،6708)21/45و(38

9/3المسندلأأطرافو" 63(12490).

@@@هع



ابالاضطرللاثشرقى:لالعلل

ل@ا@-!@

6
@لنوع

@مالرايلمشتر@@لثانم
ة

اختلافبسببوواقع،حاصلأمرومتاسندأالحديثفيالاضطراب

العنايةفيبحضعنبعضهموتبايرقرائحهم،وقوةالرواةتبقظمقدار

والأسانيد،المتونفياضطرالآتحدثأخرىأسبابعنفضلأبالروايات،

منأوواحل!راومنويحصل
رواةعدة

ا("

فيالأغلبالاعمفيويكون

وتقاصرالزمان،بعدعلىزيا@قالتعدد،شأنهامنلأنالمتأخرة،المدارس

بينوالتداخلللترابطونظرأالمتقدمة،المدارسفيجدأويندرالهمم،

بينهما.الفرقليظهرالاختلاتتعريفعلىسأعرجوالاختلا@الاضطراب

وسصطلاح@للغةبينوسضطر@باثختلاف

لغة:الاختلاف

ويقالاتفق،ضداختلفمصدرافتعالنصفالاختلاف:

إليهذهبماخلافإلىمنفمواحدكلفمبإفاواختلفوا،

يتسالنمماوكليتفقا،لنمإذاواخنلفا،الأمراننخالف

فيالناساختلفقولهم:ومنهواختلف.
خلفةوالناسكذا،

ويقبمصاجه،قولئنخيمهمواحدكللأن
الذفيمقامنفسه

ئخالفةخالفةوقذالفضاقضفهربالكسر-الحلاث-أما

القومتخالف:
ويقال:لآخر،ا

تخالففقذو

مختلفون؟أي:

نحا

وخلافا

6الرويا@المنهلالطر.(1) 40.

المبر!والالمصعالعرس@،واللسادا@يط،والالمحاميمىاللعةا،دمقايي@انظر.(2)

)خلف(دةما

)خلف(.مادةانطر@اللسا@ا(3)



-

لدلف@ا@العلل@معفيلجا@

رسحلىخنفيمقعدهتمألمحلف@تثفرحتعالى:قالالمخالفة،والخلات:

اللهرشولمخالفةةأي(81اتوسة1ألته،

صطلاحا:@لاختلافا

مابأته:أعرفهأنيمكننيلكقالمحدئين،عندللاخنلافتعريفأأجدلم

متنا.أوسندأفيهالرواةاختلف

ضربين:الاختلافيصيروعلبه

@لسند:في@لزول@ختلافالأول:
ماسندفيالرواةيختلفأنوهو

بوصلاختلاتأواسم،تغييراوإضافته،أوراو@بحذفنقصانأ،أوزيادة

لإفرادواالجمعفياختلاتأووانقطع،اتصالأو@@رسال،

ووقفأ.رفعأأوونقصانأ،زيادةالئتن:في@لزو@ة@تلاف@لثاني:

الاختلافلناصؤرإذوأجادالحجاحبنمنلمالإمامأحسنوقد

9فقال:بديحاتصويرأ

الخطأمغرفةبهيدوراتذفيأناللهأرشددفاعلم،
في

جهتين:منفيه-اختلفواهمإناانحديث-ناقلرواية

فيبشبممئهورأرجلا@ينسبسنابب@خبرأالناقلينقلأن:(3)@حد@مما
فيكوناسمميسوىباسميسميهأونسبتة،هياثتيئنسبتهخلافخبرهإسناد
أنالأخرى:والجهةعليهم...يردحينالعلمأهلعلىخفيئغيرنلثخطأ

8/2الفرطيا@تمشرا@ظر. )خلف(معةالاجاو@الصحعا،وا1،6

أدنلوفلك
)مقرولبه،وفلادشلارعنرحل،عنمنلأ-قوم-انحديتيروي

قذلدلكممرثأ،فلادعنالرجلفلككنيخرممويروله
إنهيخثمنومم@ل@يؤدي

وهوالحديت،علمفي@خرنرعوهناكالفر@ررايةعلىالجمعروايةيحملقذ
يكسرفمن)مختلفطكلمة:ضبطباختلافالاصطلاحلييختلفالحديئصمختلص
ئله،،طاهرأ-عارضه-النييريد@الحديثالماعل-اسمصزنعلىلاعا-

ومن

السعىفينمتضاطحدبثانيأنيالادبربدةالمصدر-رتعلىلاعا-يفتح
3الحديئه:علمأنلامحرفةعلىإتعلبقناوانطر:ظامرأ". ودشلف"93،-89
.32-31ةوالعفولاشهالحدودأحكامليرأنرهالحديت

المطوعفي
"

أنتاهماوالجاثةحدهما!("



ابالاضصرلالترك@:لالعلل
-

مننفريروي
الزهريمئلعقحديثاالناسحفاظ

(1)

منغيرهأو
الأئمة

لاوالمتن،الإسنادفيروايتهعلىمجتمعينواحدومتنواحدبماسناد

ائذينالنفرعنةحدثعمنسوامم@خرفيرويهمعنى،فيفيهيختلفود

مابخلاففيجعلهالمت@،يقلبأوالإسنادفيفيخالمهمبعينهوصفناهم

منوصفنامنحكى
ماالروايتينمنالضحيحأنحينئذفئعلمالحفاظ،

منالجماعةحدث
هذاعلىحافظا،كانالمنفرد@انالواحد@ونالحفاظ،

شعبةمثلانحدنث؟فييحكمونبالحديثالعلمأهلرأيناالمذهب
(2)

عييةبنوسفيان
(3)

سعيدبنويحيى
(4)

مهديبنالرحمنوعبد
()

وغيرهم

(2)

(4)

اللهجدسئنلمشحضدسئو
والعحدني@المقهاءالتالعينأحدالزمري،شهابس

رصيالضخابةمنعرةرآىبالمدينتوالأعحم
سمةتوفياحمجن،عنفنمالله

مأا25)دسةوقيلامما،23)سة.وفبلامأ،24)

"
طما

7ت
2خليفتا: انو"6،1

1/2الكيراريخ 2 الأعيا@اوياتو@)396(،2

شحة
والصريثنمالراسطي،لطامأبومولامم،القكيالوردسالححعبر

لد

أيرنصةانوري.مميادقالمتقن،حافطنقةأ@2)سةرقيل.هأ،80)سنة

ترفيانحديت،فيالمؤمين
امأ.60)مة

3/3الكماللأتهنن@انظر. 87(52 7/20،2النلاء!أعحموالسير2(،7

.(2790)لتفربلاو

ولدالمكي،3الكوفي،ضح@دألوالهلالي،ميونعمرادأبيلنعيينةسمفيان

تونيحجة،ي@ام@قيماحالظتقةاه@07)شة
اهأ.)ماسة

8/4النبلاء"اعحمردهير!(2397)ك@322الكساله@هديبماةانظر ،،4

.(2451)تقربسااو"

تقةامأ.20)ولد@سةالضري،سعيدأبواقميمي،القطادفروحبنمحيدبنيح@

امأ.يعاصنةترفيقدوف@صامحافظسققن

والالتقريب9/،71،البلاءاأعحميرود@@،7429@8/38الكمالانيات@انطر..

الجصريسعيدألومولامم،الأزثيوتيل.العنبربحانبنمهديبنالرحمنعد

سةتوفيوالحديت،بالرجالعر@حافظئبتئقةاهأ:35)سنةولدعاللؤلؤي

(5198).



العلماهلأئمةمن
"

@لف@الد@لعللفي@لجامع

لغة:@لمضطرب

لغةمأخوذاضطرب،منفاعلاسم
الحركةمعنى:دالاضطرابمن

فهوبعضأ،بحضهضربأي:الموج،اضطربيقال:والاختلات،

مضطرب

اتأنعلىالتنببهوأود
الفاعل،اسموزنعلىالمضطرب(ب@نسمبتهئع

المجازيالإسنادبابمنفو
(3)

اسمإنهإذممالايهواقعالاضطرابلانة
مضطربةالحقيقةعلىفهوالرواة،اوالزاوياضطرابفيهفيظهرمكاد،

-

سميولؤمفعول-اسمالراءبفتح
المعنىفيأظهرلكانكذلث

صطلالاا
حي

@صطححأ:و@لمضطرب

علىوبعفهموجه،علىبعضهمفيرويهفيه،الروايةتختلفالذيهو

لة.مخالفآخروحه

الزركئيئعليهاستدركوقدالضلاحابنالحالظعزدههكذا
قذ"بقوله:

يخرج
فيه:يقالوقدواحلإ.راومنالاضطرابحصللوما

(2)

4الكمال@4/حبال@اسطر: 7 9/1البلاءاأعلامسيرو@كأ،957)6 9،2

(4018)لتقرب!ودا

.22اقميير@071-"

"إانظر

)ضر@(.ثةط"العروستع

مابسنادفو
والمحلىالحقلي،المجلىعلاتاتمنوفرالممعول،@لىللماعلبني

ماأوالممل-@سادالحقلي:!
مي

معناه
بلىالمصدر-أوالممعولأوالفاعلاسممن

ماغير
لةهو

لحلاقةالمتكلم،مىالظاهرمي
الاساد@ل@يكودأنصتمنعقريةمع

ما
"انظرلة.هو

2اللاغته:جرأمر 96.

الديبمثرحوإ7،2لليقوليقا:الررقانيشرحعلىالأحهوريساشيةةالظر
2الحديث:أعولفيواللسحات4،8المن@0 أنلاعلى@غرفةوتحل@قنا4،7

1الفقهاط.احتلا@ميالحديخطعللأترو"الحديت،0522،علم 97.

الحدنهعلمللادمغرفة(انطر:
"

1 9 2
بتحقيقي.



احصطرابلالثترك@:لال@لل
-

منبالردأولىفإئهأولى،بابمندخولهعلىنبنيه
بينالاخنلاف

راوين
"

يحصلالأغلبالأعمفيالاضطرابلأنمتجه؟اعتراضوهذاتلت:

يوجهاتذيوفوواحد،رايىمن
الاضطرابأمافيه.اصطربلمنفيهالغلط

للشيخ،أوالراويينلأحدالاضطرابيوجهقذوكذلكأقل،ففوراويينمن

بالوجهين.حدثقدكان@ربما

يؤئر(وجه)علىيقال:أققال:فقدآخراعتراضوللزركثي

ليخرج
صرصعنالحديخثرويلؤما

ى.أضاضوعنة،
1

0 0

بلقادحا،اخنلافكللي@لأثهأيضأةمتجةاعتراضوفوقلت:

بمعىوالجمع،التوفيقيحتمللااتذيهوالقاثح
يضبطلنمالزاويأن

فيضعيفأنهإلاثقةكانو)نفهوالحديخث،
خاضة.الحديثهذا

9فقال:كثيرابنوعرفه
أوبعينه،شيخعلىفيهالرواةيختلفأنوهو

لامتعاثلةأخروجوهمن
فيتارةيكودوقدبعض،علىبعضهايترجح

"القنفييكونوقدالاسنا@

ما@فتحها:وفيل:المهملةالراءبكسرلاالمضطرب-اللكنوي:وقال

منأكثرفيكانأوواحد،راومنالاخنلافكانسواءفيه،الروايةاختلفت

فيالاختلافكانوسواءواحد،
فيأوفقط،المتنفيأوفقط،السند

الشد،فياضطرابومعهإلايوجدقلماالمتنفيالاضطرابأنإلاكليهما،

الراويإضبطبعدملإشعارهةللضعفموجبوهو

نقول:المعترضين،اعتراضمعالمعرفينقولبيننجمعوحتى

ضعفه.يستوجبالحديثفيقادحاختلاتالاضطراب:

2/2الززكتيئاد@كت(1) 24.

1الحديشه.علومداخنصار(3) 5 تحفيفي1

.3ولالأصاننا@ظمر(4)

2/2@لززكثبئا@كت@(2) 24.



-

يالفعائد@لعللفي@لجامع

والاختلاف:الاضطر@ببين@لفرفى

الاضطرابشرطللاضطرابا،اختلاتكللي@أنهبالذكريجدر
أ

ان:مر

رجحفمتىالقوة،فيالاخلافوحوهاستواءلحدهما:
الأقوالأحد

النقد.أهلعدبالمرجوحالراجحيعلولافدم،

المحئغين،قواعدعلىبينهاالجمعالاستواء-معيتعذر-أنوالاخر:
يحكمفحيحئذبحينه،الحديثفلكيضبطلمالحافظفلثأنالظىعلىويغلب
فلكبصحةالحكمعنويتوقفبالاضطراب،وحدهاالروايةتلكعلى

السببلذلكالحديث

الص@ح:ابنالحافظقوليد@رالمغنىهذاوحول
نسميهو)نما"

تقاومهالابحيثإحداهماترجحتإفاأماالروايتان،تساوتإذامضطربأ

فلكغيرأوعن@للمرويصحبةأكثراوأحفظ،راويهايكونبأنالأخرى،

حينئل!عليهبطلقولاللراجحففالحكمالمعتمدة،النرجيحاتوجوهمن

هذاأكدوقذحكمطلهولاالمضطرب،وصف
العيد@تيقابنالمفهوم

مضاالحديثألفاظفيالرواةاختلاتأنإلىالناسبحضأشارطوقدفقال:

هذافنقول:به...الاحتجاجيمنع
أوالرواياتتكافؤبشرطلكنصحبح

أحفظ،اوأكثررواتهلأنإمالبعفها:واقعأالترجيحكانإفاأماتقاربها،

مانعأيكونلاالأضحفإذبها،طعملفينبغي
والمرجوحبالأقوىالعملمن

الروايتينإحدىتترجحلمدو)نةاللكنويوقالبالراجعالتمسكيدفعلا

الضعيفيختصالذيوهوفمضطرث،تساوتا،بلالأخرى،علىالمختلفتين

وجوهمنبوجهيندفعلمتعارضاالحديثاننعارضإذاكمافيترك،بهباتصافه

5السلىعه@مليانظر:(1) 0 9

الحلبشاعلمأنلاالمغرفة(2)

(3)@

2الأحكالأ:إحكام 89.

1 92-1 9 3
نحممي.



الاض@رابولثتركقكلرلعلل
=

تساقطا@نعه
(1)

الوحوهأحدأنسبقمضاويفهمغيرهما"دليلإلىوصير

اضطرابفلاقويطريقمنوالآخرضعيفطريقمنمرودأكانإنالمختلفة

بينالجمعأمكنفإنكذلك،يكنلمو)نالقوي،بالطريقوالعمل
تلك

فلاواحدامغئىأرادالواردينباللفظينالمتكلميكونأنيمكنبحيثالوجوه

فييكونأنمثلأيضأ.إشكال
الاخرالوجهوفيرخل،عنالونجهين.أحد

إذناضطرابفلاالمبهم،فلكهوالمسقىهذايكونفقذالرجلهذائسقى

روايةفيمعينباسمالزاويمئلأيسقىبأنكدلكيكنلنم@)نأتعارض،ولا

أمران:يخهيتعارضإذنظرةمحلفهذاأخرى،روايةفياخرباسمويسمى

معا.الرجلينعنالحديخثيكونأنيجوزأتهة@حدهما

فيهواختلفواحدالزاويأنالظنعلىيعلبأنوالآخر:
(3)

لافهنا

يضرلافهناثقتينكانافإنلا،أوئقتينمعأالرجلانيكونأنيخلو

عنففو@اركيفالاختلاتلأنكثيرين.عندالاختلات
يقول.وبعضهمثقة،

الضثطقلةعلىيدللأتهيضزةاضطرا@هذا

التبصرة"المسماةمنظومتهفيالعراقيالحافظالتفصيلهذاولخص

قاد:إذواتذكرظ

فأزبداويحدمنمختلفاقد@رداما@لحديثمضطرب

(4)

فيحجراب@الحاطقالأولى،لكانبالتوقفعرلو
@

@رالتصير:60ةالنطر!مة@ف

حفاءلأنبالشاتط،التحميرمنأولىبالتوتف
ترحيح

موينماالاحرعلىأحده@ا

معالرانة،الحالةفيللممت@ربالة
مالجرهيظهرأناحتمال

واثهعليه،حمي

.3هاالأ@اني!.

قذ
اليءفل@ضسطفيطرألخللىواحدراوصرالإحتلا@الاضطرا@يقع

الواحد،انحدشثصاقطامرمنيعرتلاالاضطراب@نثنموحفظه،@يهالمضطرب

والعرفةالمهممعسهجيةثوامةوثواستهاانحديثطرقبجمعالاضطرابيحرفبل

الحلبنبة.والممارسة

دالاقتراحانظر.
0

2 22 لاصطلاح:امحاسنردحاتية2،2
2 عللأثرو"0،4

الحلضت
لحي

1الفقهاعه:اخلاف ا.ما-97



-

يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

@رمتنفي
(1)

رجحأقا@ن@لخلفنسريفبه@تضحسند@نفي

منهاوجباللز@جحو@لحكممضطبربابكنلم@لوجوهبعض
(2)

بينالتوفيقإمكانيةوعدمالمصدر،فيالاتحادالاضطراب:شرطإذن

منهجعلىوالترجيحالمختلفةالرحوه
ماوعلىالنقاد،

يتبينتقدم
ببنأنلنا

يه،مختلفمضطربكلأنوهووخصوصأ،عموماوالاختلافالاضطراب

يكزنأنالاضطرابشرطإذالاضطرابمنأعمفالاختلافعكى.ولا
يكن.لموربماقادحأكانفربماالاختلاتأماقادحأ،

أنيئبهماإنإذالاضطراب،وجودإلىيؤثيهمااختلافكليىإتهئم

رجحأوالمختلفة،الوجوهبينجمعإفاائحديثعنينتفياصطرابأيكون

العقلي.التجويزطريقةعلىلاالنقادطريقةعلىمنهاوجه

لاماعلىتطبيقيأمثالأنقدمانويمكن
يصح

لرجحانمضطربأعده

فيالواقعللاضطرابالصلاحالنمثلفقذبعض.علىمروياتهوجوهبغض
9قائلا:التند

بنعفروأبيعنأميةبنإسماعلعنزؤيناهماأمثلته:ومن

محمد
فيكجنهالرسولعنهريرفابيعنحريثجدهعنحريثبن

بنرفرواهخطا"فليخطبليهلينبنصبهاعصابجذلم@ذا"الفصلي:
(6)

بن

(2)

3)

(5)

الوزن.ليشقيمضرصرفوصلهمرة)آو(همزفلاعتار
2رالدكرظالصرة@ 2-2"لاالأيات2 11).

سحيدل@العاصبنسعيدبنعمروسايةبنبسصاعيلفو

ممما25)"التقريب@الظر:تجتنقةالأموي.

ئحتدب@عفروأس
محمداسأوحريت،لن

حريثبنعمروب@

383الكمالهتهني@انظر@محهولحريثعمررلن لا8/

أوسيمانأوصيملحقيلأليمياسمفياختلصالعدري،حريت

ا@هالاكدوسيزان)8511(،ه@/2الكما@اتهني@1انظر:

.(1183)لتريبااود

ثققيالضري:الرقاشيإسماعيلأبولاحق،سالممصلبنلر

أيةبنالماصبن

ئحصدألووتيل.
بن

8 لتقربار!2(،1

مختلصعمارف
لي

1/4 7 5،)1971(

امأ-8دشةمات



ابالاضطرلالثترقى:للعلل

صروحالمفضل

(2)

سفياد@رواههكذا،إسماعيلعنالقاسمبن

الثورقي
(4)

عئة،
صرواههريرة.أبيعنابيسعنحريث،بنعمروأبيعن

حميد
()

بنعمروأبيعنإسماعيل،ع@الأسودبن
فحفد

بنحريثبن

وهيبورواهفريرة.أبيعنأبيهعنسليم،
(8)

عنالوارثوعبد

وقالخريثجدهعنحريث،بنعمروأبيعنإسماعيل،

عنعقار،بنحريثعنإسماعبل،سمعجريج:ابنعنالرزاقعبد

1سد@ملابرالالمجقاش@ةالطرم@.ا87)أو= 36/9@اشلا@أعلاموالير3،2

و3،7و
(703)لتقرسها1

روايةفيكذيدوفوفنثتجحققي(812)حزيسةوابنملا(،9)ثاؤدأبيعند(1)

بنرب
عدعدحالد

.(1436)حميدبن

(2)
امما،41)@سةساتثققيالصري.عياثأبوالعبريالتسيسيالقاسمبنررح

2/4الكمالاتهني@"انظر:مما.ا05)وقيل: 9 اللاعهأعلامودمجر)3291(،7

09)ققرسهو@ا6/40،4 71).

2/8الكمالهل@هديبفيال@زيذكرهروحطريق(3) .(11للاه9

2/2أحمدكد(4) 4 2و9 5 و4
2 بعر.مقرونأبتحقيقي(812)خري@ةواس6،6

قليلا.جممصدوقالكرالي.الأسودأبوالصري،الأسقربنالأسودبنحميد(5)

6/1جادلاصالالتقاش@انظر. 2/2الكماولتهديطو@9،0 9 ا@،507@9

.(1542)لمنريبهاود

2/2والبهقيئثا(،3)@اجهاسعندللا( 7

ابى@اجهروايةويخي(7)
"

جحه()ص

سنةمتنت،نقةالكراليسي:الصريبكربرعجلان،(خالدسبرومبل@(

"اسطر:@حدماوفيلهأ،165)

9/4والتعديلاالجرح أعح@مودمير)851(،5
2طافي 2 3 4للاحميدعدسعدةوحدئه.(7487)والاققرسه8،/ 31).

سنةولدالضربعبيدةأبوالحريثكوانلنسحيدسالوارتعدالحافطالإمامله(

3الكماالهتهذب"الطرامأ.08)سنةوماتمأ،201) / 4(،831)41و51

8/3النلاعاأعحمسيرو" 0 0

اليهمبئفكرما@روايةلهأ.251)و@التفريسه3،0وا

في
2/2الكرمحهالن" 71.

ضلدالضلاحالنالحا@ظ(10)
لي

2/2سسهكرىفياليهقيئالحالظهنا والا7،1

قيلقنلنوفاكضاالمفضللر@نلروايةموا@قةوبلروابة

@2286)الصفا"(11)



ثللفعالد@لعلل@لجامعفي

@أعلمواللهذكرناهماأكثرالاضطرابمنوفيههرنرة.أبي

هذافيالواردةالخلاتأوجهذكرفيالنضالعراقيالحافظأطالوقد

فيالضلاحابنمنحىينحووكأتهالحديخث
تعقبوقداضطرابا،هذاعذ

فقال:والعراقي،الضححابنالجليلينالحافظينالعسفلانيئحجرابنالحافظ

"

عنأميةب@إسماعيلعنرواهمنجميع
الاختلافوقعإتماالرجل،هذا

فريرةأبيعنأوجدهعنأوأبيهعنروايتهوهلكنيته.أواسمهفيبينهم

لأنالاضطراب،حقيقةفيهيكنلمفيهالأمرتحققو)ذاواسطق@بلا

جلراسمفيالرواةواختلاففدحا.يؤثرالذيالاختلافهو:الاضطراب

فضعفثقةكيركانو)نضير،فلانقةالرجلنلككانإنلأتةنلثيؤثرثلا

لاصعفهقبلمنهوإنماالحدي@
فتأملاسمهفيالثقاتاختلاففبلمن

نلك
ومع

قابلةشيخنائتمالقلاح،ابنذكرهاالتيفالطرقكلهنلك

فينتفيبينهاالتوفيقيمكنمنهاوالراجحةبعض،علىبعضهالترجح

ورأساأأصلاالاضطراب

لامجفولحرينالأنالحدنث؟بهذاالتمنبلعدمالأصحإنأتول:

عنةالراوينف@عدلا-فيكونبصحبته-التسليمفرضوعلىيعرف

يرولنممجهول
حجرابنالحافظكلامنف@لذاأميقيبنإسماعيلغيرعنة

2/2أحمدعندعيةبنشقيانكرواية(1) 4 أحمدعندراشدبنمعمر@ررايةوغير@9

2 4 9 / 2و2 5 2و4 6 لتحقيقي.المما2)حزيمةوابنسبق،كمابالتوب@رونا6
8الكما@ادتمذيبثيالمزيفكرمااكتيعلبةبىفزادوكرواية 9 / ويخه.(1158)2

أيضا.المدين@بنعليئعلىواخلافالص@@فيعييةلنشيادعلىاخلافأيضأ

1الحدغشا"علمأنلادمغردةلأ( 92-1 بتحققي.93
1/2وايذكرقهالتصرةدشرحانظر.(3) 91-2 93

بتحقيقي.
أحدبصحفالحديثعلال@لانلها،@يحلالحديثعللتجمعأنذلكفيالأولىلا(

لعدمأوواضطرابهالراويبضعفيكللالهتعاسكأصأندالرواة
سساعه

أوشيخهمن

ذلككير
العلل.س

77ححراابنلنكت(5) 2 5وة2-773/ 38
بتحقيقي.

.(1183)دالتقريسهالظر:(6)



ضطرابلاالالثشرك@:رلعلل
-

يضرهلثمثقةكانفإنواحدة،ذاتتسميةفيكانفاختلافهمصواب،

والحالالاضطراب.لغيرضعففقذثقةيخركانو)ناسمه،فيالاختلاف

كذلكها

9لكتابتحقيقناوعند

علىوففناالعراقيللحافظوالتذكرظالتبصرةشرح

النسخإحدىحاشيةفيجاع@تعليقة
(2)

الامامصححهالحديخثهذا"نصها:

هذارأواوكاتهمة،فرنيأبيحديثمنوغيرهماحبان،وابنأحمد،

قادحا".لب@لاضطرابا

الحقوعبدالبرعبدابنعنةنقلهاحمدالإمامتصحيحلقول:

أماالإشبيلي
وصححهصحيحهفيخرجهأتهفهوحبانابنتصحيح

حسنفوابن-:إوقالالدسنيبنويرخزيمةابنكذل@

2العراقيألفيةعلىالسيوطيشرحمحققتعيقانطر. 0

أوقا@مكتبةليالمحموطالأصلعىعررلاماوقذ)عأبالرمرلهارمزنااتتيوهي

الله-أعزهاالجريحة-لعداد
حطها@رقة.(166)فيتقع(2951)الرقمتحملومي

الروحصغصسنقولاتوعليهاالمقاللفحواضيها@نرعلىجلا،واضحنحي

ويرونوصيحات،
وتريحاسمهكتالةنامحهاأمملوالسق@الحطأقليلةلمخة

الأمينيفالمدرسةطرتها-علىالنخ،

2/2@اقمهيدفي 4 و7
2/2لهلاسنذكارا،ا 4/1الميرهالالدروانطر.!71 99.

في
3الرمطىاالأحكام1 4 5 @متحفيقال@قلمحلك،نفىرباسأنإلا1،/

4/44الاريا العملمنب@ممابصحتصالتصريحعهيعرف3دراحمدة1

ليقالتهف@المرفرع،الحليتعلىلاالموقرفةالآنرعلىاعتمديكونوقدلالخ@

القاالنرراية
3

الإمامعىنقلسأنهداعلى@مزادضحي@ه.الخطفيالحديتة

يدحلوهدالميأحمدالإمامعمل@@لكفحللعلهالحلبتتصحيحهأحسد

تصحيححليثوفقعلىلتياهأوالعالمعملهلقاعلفتت
له؟

لي
حلات،ثلد

له.نمحبحأيىأنهوالصحح

ويلأك@2(.(2361)حبادابنصحيحير

تجحمقي.(812)و(811)المخصرخصرلي

لحيالرعبدابنعهنقلهنيسا
2الت@يا" 4 7 / 2لهالاشدكلىا،و"2 7 1 اسو2،/

1السير!لالدرفيالملق@ 9 9 /4.

.(220)ةالرامالبلوغ



-

@خرينأنعلى

السرخسي:
الحدهذا"

وافعي،لثاواعيبنة،

واخذحديتبهجاء

ويلتوا

يللفعاند@لعللفي@لجامع

وقالعيينةابنمنهمالحديثهذاضعفوافذ

حجر:ابنقالشاذ"يخث
بنشفيانضعفهإلىأشار1

كاناندعياض:إالقاضيوقالوغيرهم،لبغوي،

كذلكوضعفه@ضعي@ففوحنبلبناحمدبه

المضطرب:الحلبثحكم

وراويالرئيسةالحديخثصخةضروطأحدالقمنطأنالمعلوممن

لأحدفاقدالمضطربفالحديثإفنالثرط،هذافقدقدالمضطربالحديخث

الاختلاتلأنضعيفأثالمضطربالحديثيعدلهذاالضحة،شروط
(7)

فيه

الضلاح:ابنالحافظقالراويم@ضبطعدمعلى@لي@
موجثالاضطراب@

لم.@الراوي-ةأيبأت-لإشعارهالحديط؟ضسف
اووفظوأعاثه@

لإشعارهالمضطرب؟الحديخثلضعفموجثلاضطرابوا"فقال:العراقي

يوجبلاضطرابوا"فقال:السيوطيوتابعهلمارواتهأوراويه،ضبطبعدم

7)

8)

)

منالحديثعلىحكمالمارقطنيأنعلى.(690)عقبثاؤد،ابيدئناسظر

بيطريق(
سلمف

أوبحصوعصالظريقمداعنىلحلحلهالثبوت،@عدمفرنرفأليص

عمومأراد
ليصردما

الحديث.أصعنىألهظيعلىيغلبوالديالحط،

1/1"الحبرط1 .(460)ا+ا/الحير"التلخيص"(3).92

المعلمإكمال"
"2/1 4@

38شنلماصحيحانظر@سرح 6 /2.

7ةالحديشلأعلمأنلاالمغرلةانظر. 9
1/1"الحقاتقطلاب@رشادو@تجحقيقي، 1

1 7لتبسيراوالتقريبوالا3،6 6
احاقرلااو"لتحقيفي،

"

1 لمفنعوالا8،7
"1/1،4

1/0والذكرظالتمصرةولح@نرح ا3
الافيودمتحلتحقيقي،

"1/1 1 7
بتحقبقي.

هذافهلبالاحتلات،الاصطرا@تعايرناصفيكثر
لا؟أوواحدئيءأنهمايصي

يطلقفالاختلا@الاضطراب،منأعمسابقأ-ساهكماالاخلا@-أدالجوا@:

الق@ح.علىإلايطلقدلاةالاضطرا@أماالقادح،ويخرالقادحويشمل
1ةالحديشهعلمنلا@مغرفة( 93

بتحقيقي.

1/2والذكرظالتبصرة@شرح 9 3
ستحممي.



الاضطرابلالثترك@3:رل@لل

الصحةفيشرطهوالذيرواته،منالضبطبعدملإشعارهالحديث.ضعف

"والحسن

لاهذالكنالمضطرب؟الحديخثحكمفيالأصلفوذكرتهوما
يعني

ابنالحافظقاليجتمعان،قذبلأبدأ؟يجتمعانلاوالصخةالاضطرابأن

حجر:
وتعذرمتساوين،ثقاتبينكانإفاالإسنادفيالاختلافإن"

لاالحقيقةفيففوالترجيح،
صلأتةبصحته؟والحكمالحديطقبوليضر@ي

فحدي@مئلأ-اقعارض-عندالأصحيةفيفلكيضرولكنالحملة.فيثقة

الجملة،@يفيهاحتلفحديثمنأصحأصلأ-راويهعلى@يهئختلفلم

نفسهفيالاختلاففلككانو)ن
القدحيستلرملاأمرإلىيرجع

@

9فقال:حجرابنالحافظكلامالسيوطيشرحوقد

شيخكلامفيوفع

الاختلافيقعبأنو@لكالفحة؟يجامعقذالاضطرابانالسابق:الإسلام

للحديثفيحكمثقفويكودذلك،ونحوونسبتهوأبيهواحدرحلاسمفي

الصحيحينوفيمضطربأ،تس@يتهمعنكرفيماالاختلافيضرولابالصحة

قدةغمالمختصر@فيبذلثالزركحنيجزموكذاالمثابة؟بهذهكئيرةأحا@يط

"والحسنالفجحقنمفيوالاضطرابوالذوذالقلبيدخل

الاضطر@ب:مو@تع

واحلإ،راومنويحصلالإسناد،وفيالحديثمتنفيالاضطرابيقع

جماعةلهرواةبينيقعوقذ

الحافظعنهنقلهفيماالعلائيالحافظنلكفصلمنأحسنوجدتوقد

ويلرااشدريب(1)
"1/2 62.

سرالتصربالروايا،@ل@:النكتمنالمطوعفينحرت(2)
@

4الألحكار@2/ترضيح 7

تحقيقيليالموصعمدافاتنيوتد
مصالهاشعفرمماوهناللكتا@،

8حجراابنلفكت(3) 1 0 / و2
5 7 0

تجحقبقي.

2الزاوي@تهلوب(4) 67 /1.

1ةالحدنجظعلمأنلالمغرفةالطر(5) شحققي.93



=

@لف@ائدي@لعللفي@لحامع

ححرابن
فيفالذيالمتن،@يوتارةالئد،فيتارةالاختلات"قال:فقد

التد
أنواعأ:يتنوع

والرفع.الوقفتعارضنيها:ثالإرسال.واالوضلتحارضأحدها:
مثلأ-قوم-الحديخثيرويأنرابعها:والانقطاع.الاتصالتعارضثالئها:

تابعيعنالرجلفلكعنغيرهمويرويهصحابيئ،عنتابحيعنرجلعن

سا@سها:الإسنادين.أحدفيرجلزيادةخامسها:بعينه.الصحابيئعناخر

بينمترددأكانإذاونش@الزاوياسمفيالاختلاف
وضج@هثقة

معالتعاملكيميةفيواختلافهمالعلماءمسالدعنأيخللأانكلمثم
هذه

أموالإتقانالحفظفيمتماثلينيكونراأنإماالمختلفبنوأن"فقال:الأنلا
استوىنف@لا،أمسواءالجانبينمنعددهميكونأنإمافالمتاثلونلا.

يترجححتىالتوففوجبأوصافهم،اشواءمععددهم
بقرينةالطريقينأحد

حكمالترجيحوجوهمنبثيءالطريقينإحدىاعتضدتفمتىالقرائن،من
جميعإلىبالنسبةلهاضابطولاتنحصر،لاكثيرةالترجيحووجوهلها.

الممارسعلىيخفىلاخاصترجيحبهيقومحديثكلبلالأحا@يث،

هذافيالنظرمجالكانهذاولأجلالطرتجمعمنأكثراثذيالفطن

عد@أ،أكثرالمتماثلينأحدكانو)نيخره.منأكثر
قولعلىلفمفالحكم

الأكثر.

والضحيحأكثر-رفعأووصلمنكانو)نتعليله-إلىقومذهبوقد
نف@لا،أوالئقةفييتساوواأنماف@المنمائلين،يخروأمافلث.خلات

أحفظرفعأووصلمنكانفإنالثقة،فيتساووا
إلىيلتفتولالة،فالحكم

منتعليل
نف@أيضا-بذلك-علله

(2)
والواقف.للمرسلفالحكمالعكس،كان

الئقةفييتساووالمو)ن
بروايةعللهمنتعليلإلىيلتفتولاللئقة،فالحكم

خالفإذاالثقةغير

77ححرهابنالهكت(1) 7 345،-4و:كلا2-8/ 4
تجحقيقي.

الصوا@لولملصققها.وقاليف@ا"الرايةطني(2)



الاضطرابلالثترك@:لعللإ
=

أحدرجالكانإذاوبقيالاختلاف،تقسيمجملةهذه"ةقالثثم

منفمنهمديه.المتقدموناحتلففقدأكثر.الآخرورجالأحفظالإسناديئ

اولى؟الأكثرقزليرىمنومنهموضبطه.لإتقانهأولى؟الأحفظقوليرى

لا،الوهمعنلبعدهبم

سبق:ماعللآنبعدقال-ثتم
فيالاختلافوفوالرابع:الثوعوأما@

يضرفلاثقتينكانافمانلا.أمثقتينالرحلانيكونأنإمايخلو:فلاالد

عنكانالإسناددارفكيفمامنهما،بكلالحجةلقيامالأكئر،عتدالاختلات

فيفلكوجدوقدجميعأ،منفماسمعهالزاوييكونأناحتملصربمائقة،

يكونمققالزاوييكونحيثيقوىنلكلكنالحديث،منكثير
(1)

اعنناءلة

الطرق@ا.وتكثيربالطلب

ثليلالاختلافأنمنالحديخثأهلمنكثيرإليهذهبماوأما"قال:ثتم

يقومأنإلاثقاترواتهكانتولؤنلد،فيضرالجملة،فيضبطهعدمعلى

ففوجمبعا؟لالطريقينأوجميعاعتهماعليهالمختلفالزاويعتدأنةعلى@لي@

منالضحيحينوفيثقفعلىكانداركيفمالأتةضحف؟فيهرأي
جملةفلك

شاذا.أوعلطايكودأنمنسلاتهنلكبصحةالحكمفيئدلالكنأحاثيثص

لاضعيفأفيهماالمخنلفالراويينأحدكانإذاوأما
يحتج

فهاهناله

سمياتتيالظريقنلكوتكونللنظر،مجاذ
وجعلفيها؟!!،الضعيفنلث

ذكرمافكلالأخرى،الطريقإلىبالسبةالإرسالأوكالوقفعنهالحديث

يجيءالترجيحاتمنهناك
هنا.

قذمكثرأكانإناالزاوييكودأنيحتلهذا:مثلفييقالانويمكن

نفدم.كماأبضا-منهما-سمعه

عنعندهالحديخثكانيذاقيل:فإن
الضيف؟عنيرويهفلمالئقة،

اظلعأوشيخه،ضعفعلىيطلعلمأئهيحتملفالجواب:
(2)

عليه

عدهالحديثصخةعلىاعتما@أذكرهولكن
الأخرى.الجهةمن

منسقطت(1)
في(2)الراية.ط.

)طلع(.الرايةط.



-

ثللفعالد@لعللفي@لجامع

فيالرجلينلينالرجلزيادةوفوةالخاصالتوعوأما
فسيأتيالسند،

مكانهفهوالله-كئاءإنوالنلاثين-السابعالنوعفيتفصيله

علىفهوونسبه،الراوياسمفيالاختلافوفوالسادس:النوعواما

اربحة:أقسام

أنالأول:
لاهذاانفالظاهرأخرى،فيويسفىطريقفييبهم

الأخرى،فيالمعينفوالزوايتينإحدىفيالئبهميكونلأتةثفبهتعارض

منروايةتضرفلاغير@يكونأنتقديروعلى
ثقة-كانإفاوعرفه-سماه

أبهمه.منرواية

الكلفيبهاوالمعنيفقظ،العبارةفيالاختلاتيكونأنالثاني:@لقسيم

ئقة.الزاويكانإثايضرولاأيضأ-اختلافا-يعدلاهدامثلنف@واحد،

المصنفتمثيلأنيتبينوبهذاحجر(:ابن)القائلقنث
(2)

للمضطرب

انتهى.بمستفيم،لي@حريثلنعمروأبيبحديث

الاختلافلكنءونسبهالزاويباسمالتصريحيقعأن@لثالث:و@لقسم

فلك،.سياقفي

"قال:ثتملذلث،مثالاساقثئم

منبهالتصريحيقعأن@لرابع:@لقسم

فلكيكونلكقاختلاتغير
أوضعيف،والاخرنققيأحدهمامتفقين:من

1الإرسالوالاخرالاتصال،مستلزمأحدهما
0 0 0

(3)

حجر.ابنكلامانتهى

الاضطرابأفصلأنرأيتوالمتنالسندفييقعالاضطرابكادولما

عنالكلامثتمأمثلتميبيانمعتشعباوالأكثرالأهملأتهالئد،فيالواقع

مستقل.قسمفيمنهماكلأجعلتوقذالمتن.اضطراب

أنللحافطيقدرولنمالأسايخد"متصلليالمريدلمغرفةلهداعىحجر،لابىالكلام

فثلئة.نكتهفياقؤعمذاإلىيصل

الحليشه.علمأنلالمغرفةصصالضلاح،اسيعني.

7حجر"النل@كت 78 /2-7 87
45،-4و 35

مذالقلاضطررتوقذبتحقيقي.

مثله.لحدأنتلجدتحميئولألهاختصار@وصعولةولماشهلحرثتهةلطولهالكلام



الشندفيالاضطرابللثترك@:لالملل

اءولا@لتهسي

-

@@@@@@

السندفيالاضطراب

لمابالنظر
منكونهالإسلامية،الأمةحياةفيأهميةمنالإسنادبهتمتع

والتفتيشوالتنقيرعليه،الحفاظحيثمنبالاهتمامحظيفقذخصائصها،أهم

صالألوتمناتبحفظالصالحالسلفاهتموقدوضعيفه،صحيحهعن

نظيرها.قلونتائجببحوثلناخرجواحتىسقيمهامنقويهاوبينواالأسانيد،

تدخلهوالذيوالمعل،الضحبفففيهوالأصح،الصحيحمنةيكونكماوالسند

العلة
الحافظصنفهامنأحسنأنرأيتوقدبقليل،لي@كثيرالأسانيدمن

منها:نؤعكلعنالكلاموسأفصلالعلالي

ديحجراب@الحافطعةنقلهكسا(1)
الضححابىعلىلكه

8 / و:كلا2
5 4 تجحقيقي،3

بل!.الإشارةمقترتذ



-

@للفعالد@لعللديالجامع

ل@امححع-!@

)(-أالوداتعارض6
هناالوضل

فيالأساسيةالرو@أحدفووالاتصالالاتصال،بمعنى
@يالعراقيقالأولها،هوبلالحديخث،صخة

نظمه:

نوح@وضعيفصحيحإلىقنموا@لنننهذا@لثتانولمل

@لفؤيلىضابط@لبنقلابسنادفالأؤد@لمتصل

منلهعن
فتوذيقادحةوعتةكيرماثلوذمن

(2)

سمحهووالاتصال:الاتصال،بذكرأولأابتدأالضحبحعزفمنوكل
يليهانذيالزاويمنرابىلكلالحديط

وهيالصريحفالسماعصيغلإحدىالراويبتصريحويرت
)حذئنا،

الصيغ.منوغيرهاوقالوسمعتوأنبأنا،وأخبرنا،
الأسانبد،بغضفيالتماعفيالتصريححصل@ربماالأصل.هوهذا

هذابخطأيحكمونونقادهالحديثصيارفةلكن
علىالحكمئمالتصريح،

أحمدوكان9ةرجبابنقالبالا@قطع،الزواية
(4)

فيالتحديثدخوليستكر

(2)

(3)

ليالمقاعييقول
4الوفيتهدالنكت 2 6 / 1

بتحققي
"

ضمىهذافكرالأليقكاد"
الأرسا@ا.علىالزياثاتيستلزمالرصلفلنجملتها،منللطافقات،زيادات
المطوعمنالنكراكلصة:سقطتتنيه:

الرثدتقصير@تبةمنوهذاللنكش@@
@مدوللمحقق@يها،الكلصة@ياعديالتيالأصولراححتفقدالله-سامحهم-

بالئهإلاقوةولاحولولاوتصرفانهم،الرتفصبر@رليوت@د
.(13-11)لأبيكا5،والندكرة!:التصرة"

7ةال@حدنثاعلمأللا@غرلحة@انظر. 9
بتحقيقي.

حنل.اسيعني.



سال@ا@الوضلضتحكللالهضقى:للعلل

خطأ،فوويقول:الأسانيد،منكئير
ابنبحثوقدالئمماعإذكريصي.

رجب
يغترولاالأمور،لهدهالتفطنينبغيداوحيتسذقال:ئتمواسعأ،بحئافلك

شغبةأنالمديني:ابنفكرففذالأسانيد،فيوالتحديثالتسمعذكربمجرد

منقطعا"ويكون@نسيوخصعنالإحباريهيذكرشيءكيرلهوجدوا

منبصيغةالروايةكانتإذاأماأقول:ثمالسابقالتفصيلإلىوأعود

فحينئل!قال(،أوأخبر،أوحدث،أوأن،أو)عن،مثل:المحتملة،الصيع

الاتصال:علىالصيغةهنهلحملالزاويفيسرطينتوفريجب

مدلسا.هكذاروىمنيكونلاأي:الدلي@،سالسلامةالأول:

الاكتفاءوأماعه،والمرويالراويبينوالمتافهةاللقاءئبوت@لثاني:

الئانيعلىالأولومفاضلةمرحوح،مذهبفهواللقاءو)مكانيةبالمعاصرة

يصرحوتد
يسمعلماثهإلابشيخه،راوبلقاءالأئمة

أبوقالمنه،

حاتم:
9

أحدأالنخعيإبراهيميلقلم
و@عائثة،إلاكنىالنبيأصحابمن

يسمعولمأنأ،أدردصغير،وهوعليهادخلفإنهفيئا،منهايسمع
فها

يكونأنيثتر@بلفقظ،واحدةطبقةفييكونلاالتندفيوالاتصال

سميالمواضعمنموضعفيالاتصالاختلفإذاةاخرهإلىالتندأولمن

استقرثتممرسلاالمتقدمةالقرونفيعليهيطلقوكانمنقطعأ،الئد

(5)

3"الئزمليعلل@نرح 6 9 / وعرط.2
5 93 / @مامط2

ممام.ط.كاه/2وعرط.37"/2الئزمذعهعلل@شرح

2ئنمصحيحالظر: 3 / 4الماصل!.المحتتوإالمقدضي1 5 رالالتمهيد!3(،5لا0

4 8 والكفايت@0192،و،1،/
علمأني@عوالمعرفةا،ثلأ/1المعلمابثمال1

الرمدبعللو@ثرحشحفبقي،لا4الحدبشا
5 / 2/5وعرط.ك@2 9 ط.0

1/2والتدكرقهالتبصرةر@شرحهسام، 2 0

1/1المغيشاودغتحبتحقيقي، 8 ط.1

2-2لمهوا/الحلمبة 8 اليرطيألفبةودشرحالخصير،ط.9
"

0

32.

يللمرالا
.(21)فيلا"

1المعيتدفتحالظر. 5 2 / الخميرط.وا/832الحلميةط.1



@الع@ائد@لعللفي@لجامع

@يهضاليئإلىالتابعيئأضافهمافو:الفرسلأنعلىبعدالاصطلاح

إذنالصخة،ينافيفالانقطاعللصحة،شرطاالاتصالكانولما

شروطمنشرطأفقدماالفعيفلأنالضعف،أماراتمنأمارةالانقطع

الضخة

فييكونوقدوسطه،لييكونوقدالتد،أولفييكونقذوالا@قطع

فلكوكلاكثر،أوواحدبراوويحصلاخره،
يعنيناوالذيالانقطع.نؤعمن

هناعليهالكلام
ئسمىماوفوالإلساد،اخرفيالاسقطععنالكلامهو

المتأخرين.عثدبالمرسل

أخرى،مرةموصولأ@رويمرفمرسلارويإفاالحديثفانلذلك

العلماءومنالأحاثيث،بغضبهاتحلاثتيالأمورمنيعدفهذا
يعذلامن

الاتي:النحوعلىفلثفيالأقوالوتفصيلعلة،فلك

لأثةالمرسلق!الزوايةعلىالموصولةالروايةترجحالأول:@لقول
من

الثقةزيالةقبيل
منمقبولةوهي

قالالخطيب،صححهاثذيفووهداالثقة.

الإمامونسبوأصولهإ،الفقهفيالضحبحفوصححه@افماالضلاع:ابن
الذيهوالقولهذاإنثمالحديخث،أهلمنللمحققينالقؤلهذاالنووي
للألفيةشرحهفيالعراقيصححه

المرسلةالروايةترجيح@لثيي:@لقول
(4)

للأكثرالخطيبعراهالقولهذا

(3)

(4)

1نظرا
.21لكمايط:ا0

1الخدبت.علمأللاالمغرفةاسطر. 1 2
ا/الحقانقاطلا@ودبرنادشحقبفي،

5 93ةلشير"والمرباو"3،1
لرويالمهلاو"بتحفيقي،

ا/ودالسقع،3،8ةه
1 0،3

1/1والدكرظاقصرةو@سرح 7 6
و@تحق@قي،

1

1/2الاتيالتح 0 5

بتحقيقي.
4الالكمايقه: 1الحديشهعلمأللاولمحرفة1،1 5 5 0

لهالمدخلاوالطر.تجحقيقي.
3-3ملاا/الأ@لقهولقواطع)59(، و6،9

1

2/2المحصولا لهالأصوجامعو"2،9

1/1 7 0

2،/3المحارياللضلحلا.لأسرار"اك@و@
2/1الحوامعاولجمع 2،6

مملمصحيحدنرحومقدمة
"1/3،4

2كرقهواقدالتبصرةودانرح 2 7 / 1
تحممي

ا@االالكفايقهانظر



سال@اصلؤضلاضتمكلللخترقى:رل@لل
-

بعضهملأنةالحديثأهلمن
التعديع،علىمقدموالجرحجرحا،عدهقد

فقال:إورثه،الطبريالمحبعنالزركثيالقولهذاحكى
ولي

الحلةهذه

غبرم@والغيناالمتبقنبالأقلفأخذنارفعمعفيالكذلكعلةو)تمانظر،

معين:النقولالحكمهذاويؤيد
الحديث،فينخطئادخفتإفا9

لأنوصل،منعلىعلمرياثةمعهأرسلمنولأنتزثأولامنهفانقص

أدعلمالالإر@جاءذاف@الوصل.الألسنةعلىالغالب
زيادةالمرسلمع

علم

وحذفهازياثة،والوصلالإرسال،هوالمتحفقإنبعضهم:

علةفدلثالراوي،ثونالمرويفيللريبةموجبوهوئبوتها،فييشكك

يهناقصلأثهأشرةهذابلالإسنا@فيكالاضطراب

فينقصلإرسالاإنفقال:إالبلقيني،الأقوالهذهورد
وذلثالحفط،

زيا@ةأنالصحيحالنطرأن@تبينوال@يان،السهومنالإلسادعليهجبللما

منمعهيإئماالعلم،
أسند"

()

الإرسالأنوهواخرضعيفقولوهاك

بضعفهلعلمهالراوي.من

لمرويافمتقنضابطالحافطلأنللأحفظالترجيح@لئالث:@لقول

عنبحيدأفيكون
العلائي:قالاليدين،ذيبحديثاواستدلموالوهم.الخطأ

منويؤحذ"
القولكانحديث،إسنادفياخنلفواإذاالجماعةأنالحديثهذا

يث@ا@أ@لبعصإليهوف@بالاوالأتقنللأحفطأوعددا،ل@ثثرفيهم
(9)

الصححالنكا@علىالالنكت
ه

ه.ي@2للزركني

1الكمايق@. الحريقصوركفواالحفا@حرأصسمحد@هداكناشابطالعومن8،9

وأيو@سيرين،ومحمدسالنمدي،عامرةأولنكوصسهم،احنياطأضكوابدا

ريدبنوحصادأنى،لنوسالكالسخياني،

2ةالاصطلاحالمحاس@الظر ا@ظر.لا(.56
@

.+1/9الأدكار!توعيح

2ةالاصطححالمحمس 56.

1الأصولهعلمفيالمول@اية@انظر. 37 /2-1 39.

"انظر.

9الئزمد@اعللشرح / وعتر@214
1 / 26 همام.ط3

.11ةالالكمايق@لا@ث@.7المراندا:ل@ظم



=

@لفعائد@@لعللفي@لجامع

إلىأفربالجماعةلكونعدثاالرواةلأكنرلاعتبارا@لرابع:@لقول

الوهم.عنولبعدهمالأقل،إلىمهالحفظ

أنعلى@لي@فيهالبر:إعبدابنقالأيضأ،اليدينفيبحديظواستدلوا

إلىالقلبوأنالجماعة،قولالقولأننقله،فيالجماعةخالفتهإفاالمحلث

الواحد"روايةمنسكونأأشدروايتهم

مماتفربلأنهاالكثرة.أترتو)ئما
النواتروهوالعلم،يوجب

الحديط.أئمةبعضإلهون@ب

الأكثر،أوالأحفظلترجحبالنسبةالعلائيفكرهامهمةقاعدةوهناك
"فقال:

عندوذلكوالسهو،الغلطعنلبحدهمةعدثاالأكثرقولإلىيرجع

الأحفظقولفإلىالعدد،واستوىتفارقوافمانوالإتقان@الحفظفيالتساوي

الحديطإأهلعندبهاالعملعلىمتفققاعدةوهذهإتقانأ،والأكئر

لتساا@لخاص:@لقؤل
بينوي

"السخاوي:قالوالتوقف.لروايتينا

وفي
السبكيقالهالتساوي،وهوخاصقولالمسألة

@ا

المسألة،هذهفيالعلملأهلأقوالمنوجدت@ماهذا
اقوالوهي

الأولى،القرونأصحابالمتقدمينصنيعفيالنظرأمعنتوقذمختلفقيمتباينة
اختلفالتيالأحاديثعلىاحكامهمفيكثيراالنظروأجلت

وصلهافي

شاسعابونأفوجدت@@رسالها،
إنإذالمتقدمين،وصنيعالمتأخرينقولبين

نحتفلثبجعلواولنموهلة،الأولالحديثعلىبحكمونلاالمتقدمين

دراسةخلالمنليظهروفدالاختلافات،جميععليهانطردكليةقاعدة

اختلفالتيالأحاثيثمنمجموعة
لاالترجيحأنلارسالها:وصلهافي

(2)

(3)

(5)

مقدمةوانطر.الحديخث،تمة)59(،المدحع،فيإالحاكمعزاه
ا/الأصولهالجامع

1 1/4الويقهودالنكت7،0 2 9
بتحققي.

3الالتمهيد" 4 2 /1.

"الاتي@انظر.

1للحازمي. ط5
حرم.النطوا/131الوعي

"

3الؤاند!نظم 6 70.

@

2/1الجوامع!جمع 2،4
1/1المغيشأوالفغ 9،3

1/2ابىقي!والنغ 2 1
تجحقيقي.



سال@اصالؤضلضتعكلللضقى:للعلل
=

يندرج
والقرائن،المرجحاتحسبالحاليختلفلكقكلية،قاعدةتحت

المرجحاتوهذهالموصولة.الروايةترجحوتارةالمرسلةالروايةترجحفتارة

والإعلال،التصحيحوأكثروروايةدرايةبالحديثاشتغلمنيعرفهاكنيرة

هذادقائقوعرتالزجالعلمفيوتمكنالأحاديث،منكبيرةجملةوحفظ

ولحمه.لدمهمختلطالةملازماأمرأالحديثصارحتىوخفاياهالفن

للشيخ.الملازمةوطولالعد@وكئرةالحفط،مزيدالمرجحات:ومن

منفمنهم:الأحا@يث،منحديثعلىالحكمفيالنقادجهابذةيختلفوقد

ومنهمالموصولة،الزوايةيرجحمنومنهم:المرسلفالروايةيرجح
ة

من

يتوقف

حجر:ابنالحافظقال
"

المنقطع،أوبالمرسلالموصولتعليلهمإنثم

غلبةعلىدائرذلثبلإطلاق@علىليىالمقطوعأوبالموقوفوالمرفوع

بنرجحالظن
تحفطالتيبالقرائ@الآخرعلىأحدهما

التيالأحا@يثفيالعلمأهلأحكامنفلفيالصهبةالجولةهذهوبعد

يحكمرنأتهمالنفدأقوالغالبفيأنتبينو)رسالها،وصلهافياختلف

ينبغيولكنجيد،وهذاللحافظ،
بكونمنمنهمفإنالرواةلخصوصياتالته

نقة
أوالأماكنسعضيرأوالنيوخ،بعضفيضعيفاالجملة،حيثمن

ثقةأئهإلاالجملةحبثمنضعيفاالراوييكونقدوأيضأالأوقات،بعض

الزناد.أبيبنالرحمنبعبدالتمثيلتقدموقدافيخ،بعضعنروىإفا

بجانبالمرسلةالروايةيخرجونالعلماهلأنوهوهنافاتدةوأزيد

علةتكونقدالمرسلةفالروايةالعلل.صاحببذلثلينتفعةالموصولةالرواية

يصنعكانأحمدالإمامنف@ولذاالموصولة،للرواية
علىيعيبكانبلذلك،

ومنالموصولة،عقبالمرسلةالروايةيتركمن
السينانيروايةساقاتهذلث

حصلنلماليصللطحنلس@أيكودلرلماالمرسلات،بمنادمنالراويأكنربنالا(

"ةالظرحرب،بنلسماك

1/3الئذياالنمح 2 ومصادره.2

حجر،ابنلنكت(2)
7 4 6 / و.2

5 1 بتحقيقي4



-

يللف@ائد@لعللفيالجامع

يفهموهذاالموصولة،بهاليعلةالمرسلةوكيعبروايةأردفانمالموصولة،

وكيعبروابةأتبعهاالسينانيروايةخزجلماتهف@مسنده،فيصنيحهمن

وديالمرسلة،
وكغبروايةالموصولةالسبنانيروايةإعلالإلىنهإشارةهذا

موضوعسليستالمراسيللأنةالمرسلة
المسند"

ومن
المسانيدفيصنفممنوكيرهأحمدالإمامصنيعبندركفلث

الصحابقحلأحاثيثإفرادفيهاالمسانيدعلىالتصنيفأنعلمأالصيع،هذا

لماأي:
روي

مسندأ
عن

ليالجدعلينايحتموأمثالهوهداالصحابي.ظك

حرصخلالهمنوندركالعلم،أهلماهجلمعرفةالبحث
تنقيةعلىعلماشا

ووالديناوجمعناحساب،بغيرالجئةوأدخلهمالثوابلهماللهفأجزلالسنة،

الأعلى.الفردوسفيو)ياهم

لدلك.نماذجوسأسوق

مالكروايةمئال:@
عنأسلمبنزيدعنأن@،بن

بنعطاء

كميدوفلمصلاتهفي@حدكمشك@ا@ذاقال:@فهاللهرسولأن:(3)يسار

قبلجال@نوهوسجدتينوليسجدركعقعفليصلأربعا؟أنلاثا@م@لى،

الشجدتين،بهاتينشفعهاخامسةصلى@لني@لركعةكانتفإنالتسليم،

للشيطان،.ترغيئمفالسجدتانرابعةكانتلان

هكذارواهالحديخثهذا
@ض:الرواةحماعةمالكعن

2أحدال@سدواظر@7:@الأحعي@تقريةفيا@رثاثات@(1) 7 5 /1.

يرملوكانثفةعمر:مولىالعدويأسلمدسفأسامفوألوا@يعندألوفو(2)

6البلاطأعلامسيمو@)27،2(،كلأك@"الكمالتهذب@ / ا@قر@هو"51،3

عطاءئحمدألو(3)
سةتوفيثقفميسولة.مولىالمدلي،الهلالييار،بن

(5103).

.2الإصلاتاريحوممأ،535)الكساال@5/971والتههذبالنقاش@5/991،ةنظر
1 7 مأ.ا03)وفيات1



سال@اصالوضلضتعكللالثترك@:لالحلل
-

سعيدبنسويدا-

همامبنالرزاقعبد-2

اللهعبد-3
القعنبيمسلمةبن

اللهعد-4
وهببن

عمربنغثمان-5

محمد-6
الثيبانيالحسنبن

الزفريمصعبأبو-7

الليثييحىبنيخيى-8

صرووهئمانيتهمفهؤلاء
عنأسلم،بنزيدعنمالك،

عطاء
يسار،بن

به

رافدبنويخيىضسلمبنالولبدرواه
(10)

المازني

عن
مالك،

عنأسلم،بنزيدعن
عطاء

متصلا-به-سعيد،أبيعنيسار،بن

ثقةمسلملنوالوليدالجماعفروايةلمخالفتهماشاذتان،الروايتانفهاتان

روايةأماوهحا،الإسادفيسعيدابازيادت@فتكونمالكأصحابخالفلكته

لهايلتفتفلاالوليد،روايةمثلروايتهجاءتضعفهفمعراشد،بنيحيى

(151)موطئهفي

.(3466)مصنمهفي

33اليهقيئطريقهومن1(،20للاثاؤدأبيغد 8 /2.

1/4المحاني!الهرحفيالطحاويعد 33
ودي

.2/331والبيهقي@،542ا@الحلمية.@

فيالطحاويعد
ال@

4المعالي!رح 33 / .@2452@الملبة@وفي1

.(13لهمرطهثي

7الحوفيطربقهومنلهأ،75)موطهفي 03).

.(252)موطهفي

338واليهقي2(،663)جانابنعد .2/613دالتمهيداننالرعبدوابن2-33،9/

صحبص.المازني.راثدلنيخيىالبصري،سعيدأبو

6ولالالثقاش@ةانظر 8/3الكماولتهذبو0،1 .(7545)القرس@وإ)8147(،2

3دالت@هيهفيالبرنجدالنعد 1 7 /2.



@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

عنمحفوظاالحديثفيكونضعمها،لدة
البر:عبدابنقالمرسلأ،مالك

عنفيهالصحيحكانو)نالحديث@ذا@
وجوهمنتصلفمائهالإرسال،مالك

مالكغيرعنرويالحديثأنعلىزيادتحهتقبلصحديطمنثابتة

لأ.موصو

اللهعبدبنالعزيزوعبدسليمانبنفليحرواهقد
(3)

سلمةأبيبن

ومحفدبلالبنوسليمان
(6)

عجلانبنومحمدمطرفبن

(4)

(5)

(6)

1/37والمارقطني3/7،2حمدكد( الرمالة.ط.(1وللا.4الحلميةط4

لنالعريزعدالأعغألوويقال:اق@عدألوفو
الماخرنسل@ة،آليبناللهعند

اهأ.66)سةتوننالمقيه،المدفي

4/5الكمال!تهذيبو")2،81(،@5/4هوالحدي@دالجرحاسظر: 2 0

5وا 2

7/93اللاءاعلامر@شر(@،4304@

(1162)لهدالكبرى!،وفيك@72والنانيئ)5941(،والمارميممه،ك@أحمدعند

(1024)خزيمةواس)142(،الجارردوالنالرسالة،ط.(1163)والملمةط.

4الآنلرامحاليدنصحفيوالطحاوي1(،609)1/905دةع@وأديلتحممي، 33 / 1

وثي
والحارقطني2(،054)العلمبةط

0 / @(1397)و(1396)والحلسبةط.137

.+2/1لبيهقيوالة،لرماا

3أحسدكد 1/5عرانةوأبيل،(571)ممه/2رئنملم@3/ 0 1لى9 وابن0(،9
2لاحاد 1/37ارقطنيوالد6(،6 والبيهقيالرسالة،ط.ول@931(العليةط.0
8الالتمهيد"ديالرعدوابر2/13،3 / 213.

إلجافطالإما@م
وتوفيالماتقلولدالدلب،عانألوثار@سمطرفئحندس

6/5الكمالهتهدب@انطر. 1 9(56 7/2النبلاطأعلاموالسير0(،2 ةوالتدكر9،6

1/2الحفاطا 42.

7أحمدعد 5عوانةوأبي@3/ 0 9 / 1(1905).

4لاشةأبياسعد 01)ماجهوالن)4201(،@اودوأبيلأ،3 /3والئسفيئ1(،2
فيالمدروابن2،7

الاثرا\/محانيشرحفيوالطحاوي)2561(،الأوسطه@
4 33

رلحي
ا/والدارقطني)7662(،و(26)ىحانرابن4(،2)ووالحلميةط.

3 7 1/3والحاكمالرسالة،ط.(1399)والعلميةط.1 2،2
الالمعر@افيوالبيهقي

3@اتمهيد،فيالرعدوابنالحلمية،ط.(1129)والرعيط.(4512) 1 7 / 2

3و 17-318
3و 18.



سالوا@الؤضلتعوضلالثترل@:لال@لل
-

محمدبنويحى
بنوهامزكيرأبوقي@بن

قي@بنو@اودسعد

عنأسلم،بنزيدعنرووهثمانبتهم
عطاء

سعيدأليعنيسار،بن

الرحمنعبدبنيعقوبجميعأخالفهموقدمتصلأ.بهالخثوقي،
(4)

القاري
()

عنأسلم،بنزيدعنفروياهقي@بنوداود
لكنمرسلأ.عطاء،

الجمعروايةأمامتقاوملمروايتهما

الحفظوشدةالعددلكثرةثالوصلالحديخطهذاروايةفيفالراجحإن@

فدفتصلوالحديث9البرةعبدابنالحافظقال
صحبح،

منتقصيريضرهلا

ليبهقصر
زيادت@مقبولةخفاظوصلوهاثذينلأنثاتصاله

"

(2)

الرعدوابنالرسالة،ط.(58ولاالعلميةط(585)الالكرى!فيالائيعد

لي
3التمهيد" 1 8 / 2 1.

37والدارقطمي1(،079)1/015عوالةأليعد 4 / ط.(41)،0والحلميةط1

لةلرماا

لثه(.(571)لم@/2عندصلم

سالرحصنجدلنيحقو@فر
بنئحند

اللهغد
س

ترليالمدعي،القاريعد
مة

(5181).

4لأنساس@4/والامملأ،4ولالالثقاش@سطر. 1ال@8/الكماوالتهنيط0،7 7 4

(1027)@اؤدأبيكد

وفياك@/2اليهقيعد
العلمية،ط.(1128)والرعيلهأط.507)لهالمعرنخه،"

أدادهدلعنامأأنإلاالذمي:.قالومرسلأ،مرصولأعهفرويعهواختلص

@رواهوه،اسصرغيرهالحولانينصربنبحررواهمكناالخدريمجد

عنوه،بنالرح@نعدأحمدس
@قي@لداودسالوصلفحعلرمبابنعمه

وروينصر،لنلحرطريقمرللاسعنهفروي
أححدسطريقمنموصولأعه

3ي@هير@الت@ابرعداسدكروكناعد@سلم،مركماويخر@الرحسعد 1 6 / 2

عهروىليماالمرا.قي@لنوثاودالنرري..برسالهعلىمالكأتابعلرقدةفقال

صوأسلهالحدبتهلاووعلالنطان..
روابةجرنينب@لنوثاوداثفك..

القطانا.

فيذكرالبرعدابنأنعلى
3التمهيد،@ 1 8 / علىأقفكمرعلأ،رووه@حرين2

النرري.سفيادمنهمروايانهم،
3النهبا1 1 6 /2.



يالفالائد@لعلل@لجامعفي

أحمدسألتالأثرم:قال"اخر:مؤضعفيوقال
حديتعنحنبلبن

إئهمقلت:إليه،أذهبنعم،قال:إليه؟أتذهبالسهو،فيسعيدأبي
عدة،أسندهوقذمالك،بهقصرإنماقال:إسناثصفييختلفون

ابنمنهم:

سلمطاأبيبنالعزيزوعبدعجلان،

الدارقطنيالحسنأبوالجهبذالإمامتناولهقدالحديثهذاإنئم
(2)

المسندة.الزوايةترجيحإلىوانتهى

منالحديثوجاء
عباس.ابنمسند

ط.(587)والعلميةط.(583)لأالكبرىلمافيالنسائيأخرجه:

فيالمنذروابنالرسالة،
طريقمن(2668)حبانوابن)3561(،لأوسطاا@ا

الدراورثي.محمدبنالعزيزعبد

منالرسالةط.(1401)والعلميةط.1/373الدارقطنيوأخرجه:

اللهعبدطريق
جعفرلن

عطاءعنأسلم،بنزيدعنالله(وعبد)الدراور@ي،كلاهما:
بن

عباس.ابنعنيسار،

سعيدأبيمسندمنجعلوهالذينأسلمبنزيدعنالرواةفخالفا

ا

فيالدارقطني
@@

11/2العلل 6 3
2لاس الدرا@ردي،الا@رواه:(27

ا@هوعبد
عطاءعناسلم،بنزيدعنميسرةأبيوابنجعفر،بن

بن

3التمهيد"فياالبرعبدابنوقالعباس،،ابنعنيسار، 1 8 /2-3 19:

(2)

(3)

اقمهيد!2/913.@

12عللهفي 6 0 /1-263
.(2274)س

حاءهكدا
الحافظعهقالسبرةأبيابنولعلهالعلل!فيإ

.(7973)الالتقريبهفي

1/37الدارقطىعندوحديتهعالمأا،كانالزبيري.مصحبرقاللالوضع،الرمره 1

ذكرته@)نمالوماتميلمتالعتهحاجةولاالرسالة،ط.(1400)والعلحية.@
لها.قيمةلاهذهروايةلأنةلالهات@



سالواصالوضلتمدرضلالترك@:للعلل
-

نجيح،بنجعفربناللهوعبدمحمد،بنالعزيزعبدالدراصرد@ديهأخطأوقد"

عنأسلم،بنزيدعنفروياه
عطاء

اللهعبدعنيسار،بن
عباس،س

اللهوعدعندهم،بالجيدلي@حفطهولكنصدو@،والدراصردي
هداجعفربن

مماهذينروايةولي@ضعفه،علىاجتمعوقدالمدينب،بنعليوالدهو

الدراوردي:روايةعقبحبانابنوفالفكرنا@،منروايةيعارض
"

فيوهم

سعيدأبيعنهو@)تماعباس،ابنقال:حيثالدرا@ر@يالإسنادهذا

صيحدثإسحاقوكانالخدري،
فلعلهكثيرأحفظه

وقالأبضا@ا،وهمهمن

2/1الحبير"لاالتلخيصفيحجرابنالحافظ 0(475)"

@روي
أي:عنه-

سعيد،أبيحديثالحديثيكودوبهذاوهم،.وهوعباسابنعن@اء-

عباسابنحديثولي@

روى@اة@رسالهلهو@فيالتعارضفبهحصلمامئال@

اللهعبدعنالبصري،الحسنعنحسان،بنهثام
أنمغفل:بن

الترجلعننهى@الثببئ
(2)

غتأإلا

1يلاوالترمذي4(،51لاوداوأبو@4/8،6حمداأحرجه: وفي(75

لشاوا@تحقيقي،(35)لهئلأ،لشمااا
8/1ني 3 وفي!2

(5193)لهدا،لكبرىا

فيوالرويانيالرسالة،ط.(9264)والعلمية.@
ول،70)"الصحابةدامسد

فيوالحربي
4الحديظ:غريب" فيوالطبرانيه(،)ممال@حبانوابن1،5

فيعبمسابنوحديت(1)
@م@ا@ر@إتححافو@ه(،)اولهالأتراش@4/+تحمة@

4 5 ابرالحافطلكىسعيد،أليحديثبل@ححروابنالمريوأشارلم@،223)8

منالحديثأدبعىسجدأبيحديثالمحموطبأنلمحجزمرادحجر
النمسند

أنالعللعلملطال@لدولاشا@عباس
يرحع

اسهالأشربلى@تحمةالاخلا@عد

الايدأوماملال@الحلل،بل@ثيرادداكفيومماالمهرقاإتحا@و"

والتنعمالرمهكرةكرهكأتهوتحسينهوتظيفالحرتريحوالترجل:الترحل(2)
2/2النهايقهإ 03.

/3الال@هايقهنعر@3يومأوتدعهيوماالما.تردأنالإللأ@رادمنالثغأة(3)

3المجتىاعلى@حائةفيالسنديقاللنا.336 2 وقت.بدوقأةلاي.81/



-

يللف@الد@لعللفيالجامع

2وللأالحديثط.(2457)الأوسطه" فينعيموابوالعلمية،.@(43

6/2"الحلية@ا فيواالي@ي7،6
فيالبرعبدوابن)796(،@االادابال@

التمهيد!"

2 0 3 به.خان،بنهئامطريقمئ(3165)والجغوي8،/

الترمذي:قال
صحيحإحسنحديط"

عديابنعندفرارةسمجاعةتابعهالرواية،هذهعلىهامتوبعوقد

1/4"الكاملفيا 1 5
عنمجاعة،عنالمعلم،زكريابنإبراهيمطريقمن

اللهعبدعنالحسن،
يه:وزادبم@مغفل،بن

خمسأأ.أوأربحأ"

ضعيفزكريابنإبراهيمإنإذلها.قيمةلاالمتابحةهذهأنإلا

الحديث،عقبعديابنعليهنصكمامحفوظةغيروروايةالحديث

مقاليخهومجاعة

فيالمناويعنهنقلهفيماالباجيالوليدأبوقال
6/4القدير"فيض9 04:

ابنعنالحسنروايةلأنثيثبتلالكتهئقاترواهكانوانوهذا9
(4)

مغفل

فيالمناويعنهنقلهفيماالمذريوقالنظر@ا،فيها
"

/6أيضأالقدير"فيض

4 04:"

فيليستالحدياعلةأنإلاقالوا،هكدااضطرالهااالحديطفي

اللهعدمنالحسنسماع
طنهالباجي،الولدألونحلكإلىف@بكمامغفلبن

والوقف.الإرسالالحديثعلةإنما

اسدستمتىين@@الحديت،تنبذلكعنىالرمذيلعل(1)
حديتدتجهد@يم

النهالاقال:@النبيأصحا@منرجلعنالحميري،الرحمنعدبنحسيد

بولأ.كلحسايمتنط(أد@اللهرسول

3وه/11وا4/011أحمدأخرجه. 1/1والنسفي)82(،لمحاودرألو6،9 3 0

وفي
عنعرالفأبيطريقمنالرمالة،ط.(235)والعليةط(240)لهلالكبرى،،

صحيحللصاثهلهالرحلن،عدلنحميدصالأوثي،اثهعبدثاودس
حاتم.أبوعهقال(2)

بالواطلا.تدىعدي.ابنوقالشكر،،حدينه"

2/4"والتمديعالالجرحانطر. 1/4عديلابنوالالكامل!لم@،.)9 انوديز1،2

1/3الاعداد 1@.9@.

.(768)كل@4ك@الاعقلالهاليزادانظر.(3)

)ثما
"ألي"القديرا:لليصمنالمطبوعمي

تحريف.ومو



صتحكللليثترك@:رلعلل
برسار@الوضلا

خزيمةأبيطريقمن(2لالهاهشيبةأبيابنأخرجه:فقد

15)شيبةآبياب@وأخرجه: 9 8/1والنسائي2(،5 3 2
ى@لأالكروير

قتادة.طريقمنالرسالةط.(9265)والحلميةط.(93يلأاله

مرسلأ.بهالصري،الحسنعنوقتا@ة(خزيمة،)آبوكلاهما:

قتالةأنكماهثام،منأوثققاثهإنإذأصح.المرسلةفالرواية
توبع

ضعيفحسانبنهثامانعنفضلاسبق،كماخزيمةأبوتابعهروايتهعلى

فيأحمدالإمامقالإذخاصة،الصريالحسنفي
"

العلل
رواية(78)@ا

المروذي
9

سهامنعدكنا@ماعلية:ابنوقالأوقفوهاإ،رفعهاأحا@يثروى

معين:اب@وقالشيثا@ا،الحسنفيحتان
حسان،بنهاميتقيشعبةكان@@

عن
@اوالحس@وعكرمةعطاء

8/1السماثيأحرحهإدبالوقف،هامروايةأعلتوكذلك 3 وفي2

9ويلاالعلميةط(9317)لهالكبرى"،لا بنيول@طريقمنالرلالة.@(26

موقوفأ.بهومحمد،الحسنعنعيد،

خالفه-"الحديث:قيلالنسائيقال
يصي:

رواهعد،بنيون@قتادة-

موقو@أ.أي.قولهمالماومحمدالحسنعن

مرسلأالحس@عنرواتهإذمرسلالحديثهذاأنأعلمواللهوالراجح

أكثر

6/4"لأشراتاخفه" 5 و(9650)7
12/2 8 و(18562)5

12/

4 8 4/2المسند"اطرافو@ا)60391(،0 4 "المهرةإتحافو")5085(،2

05 6 6 / 1(13435).

مد@رعلىعدةرو@ةمنوالارسالالوصلتعارضبقعوقد@

فيأتيالحديث،فيفبضطربو@د،ر@رمن@لتعارضبقعو@حياناو@حد،

الأسلمي-مرلاسنصرسموحزيمة-أبو(1)
4/2لاعتدالأاالميزاننظر:ا(2) 9 6(9220).

لأ
.(8078)ققريس@اصدوتحلأ@وهو



-

@الفالالد@لعللفي@لجامع

قال:لرزاق،اعبدروىمامئاله:@خرى،تارةولاومو@مرة،مرسلابه

حدثنا
ز@ته،الخطاببنعمرعنأبيه،عنأسلم،بنزيدعنمعمر،

مباركتا.شجرؤمنفإثهبه،و@قمنوا@اكلوا@لزبتبميم:اللهرسولقالقال:

18)والترمذي3(،913)ماجهوابن)31(،حميدبنعبدأخرجه: 51)

وفي
وفي(331)الكبير@لعللا@ا

لبزاروابتحقيقي،(158)له@ا،ل@ئمائلادا

فيوالطحاوي)572(،
"

الأخياراتحفةوفيأ(4450)المشكل!شرح

4/1والحاكم)0944(، فيالمقدسيوالضياء2،2
1/1المختارقه" 74-

1 7 به.الرزاق،عبدطريقمنمأ3)ومأ2)5

ثه1851)الترمذيطريقهومن9(،1يثلاهجامعهفيمعمروأخرحه:

وفي
@ا

مرسلأ.بهأبيمطعنأسلم،بنزيدعنبتحقيقيا(لاهله"،الشمائل

لاحديثهذا"الحديط:لهذاتخريجهعقبجامعهفيالترمذيقال

فييضطربالرزاقعبدوكانمعمر.عنالرزاق،عبدحديثمنإلا@عر@ه
علىرواهوربما@،النبيعنعمر،عنفيهفربما@كرالحديث،هذارواية
أحسهفقال:الثك

أسلم،بنزيدعنقال:صربماجم@وو،التبيئعنعمر،عن
مرسلا،.عح@هالنبيعنأبيمععن

محمدأسألت"الا:لأالعللفيوفال
حديثهوفقال:الحديط،هذاعن

أعلممه.لاقال:محمر؟غيرأسلمبنزيدعناخررواهله:قلتمرسل،

فيحاتمأبووقال
دا

بنزيدعنمرةحذث"ة(1520)لابنهالحلل!

بنزيدبعد:قالثمدهرا،رواههكذاالنبيأنأببصعنأسلم،

جعلهخىيمتلمثمعح@،النبيعنعمر،عنأحسبة-أبيه-عنأسلم،

.@شكبلابمطالبيعنعمر،عنأبيصعنأسلم،بنزيدعن

حدث"الدوري:برواية(595)تاريخهفيمعينبنيحيىقال
معمر،

ادمنوو@@اكلوا@لزبتجملأةاللهرسولقالفال.أببه،عنأسلم،بنزيدعن

معلولفالحديثهذافحلىمرسلا"زيدعنهوإئمابئيء،هوليىبمدا.

اصح.والمرسلفيمعالرزاقعبداضطراببسبب



سالواصالوضلضتحكللالئترقى:لالعلل
=

7/1لأسرات!اتحفة"وانظر: 8 9ق@21/المصإتحافوا1(،0392)0 0

.(37لاالصحيحقهالسلسلةو")44151(،

لامعلولالحديثهذاأنواتضحليترجحلقول:
ووصلهيصح،

فيكانالرزاقعبدإنإذمرسلاتهوالصوابالرزاق،عبدفيهأخطأخطأ،

خلطقدالرزاقعبدأنومعلومموصرلا،يرويهعمره@خر
الأمر،آخردي

عنهوورواهمصنفهفييذكرهلمالرزاقعبدإننمأصح.القديمة@روايته

معمر
فيكما

"

أولفيعندهالمعتمدةالروايةهيوكأنهامرسلأ،معمراجامع

ومعالأمر،
فرواهالحديثهذافياضطربقدالرزاقعبدفإنكلههذا

كماومرسلاموصولأ
البيهقيعندكماعمرعنأحسبهفقال:فيه،وشكمر

5يا"الإيمانشعبفيإ يتابعولمالرشدط.(5539)والعلميةط.(93

عزو@ولعلبه،تفردفقدإرسالهعلىولاالحديث،وصلعلىالرزاقعبد

مرسل.أثهفيهالأصلأنبسببروايتهعنالمحذثين

@يالطبرانيالحدبأخرجفقدالرزاقلعبدفاصرةمتابعةوهناك

صالح،بنزمعةعنقرة،أبيحديثمنالطبحتينكلتا(9196)الأوسط!"

بنزيادعن
فيالبزارإليهاأشاروقدموصولأ.عمر،عنأبيه،عنسعد،

1/3الزخار"البحر" 9 فيكماوالدارقطني)572(،7
الغرائبأطراف9

9لأفراث@1/وا @يلببهقيوا)77(،6
.(5939)عقبالشعبا9

صالح.ب@زمعةلضعفلهاثقيمةلامتابعةوهي@تول:

7/1"لأشراتاتحفة"وانظر: 8 12/9المهرة!إتحافو"1(،0395)0 0

اخر.وجهمنالحديث

3/4أحمدةفأخرجه فيوالبخاري2(،520)والدارمي9،7
"

التاريخ

6/2الكبير! 5 فيوالنسائي)2581(،والترمذي(3011)5
الكبرى"@

ليالبخريقال(1)
حانالنقالهاوكذاالأنصارب،ال@طاهالرواية.مذه

ثي
الالئقش@



-*
@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

(16 70)
(1)

6ولا(66ويعلالعلميةاط.(2067)و لعقيليوالة،الرساط.(66

في
فيوالطبراني20،4-3/104الكبير!الضعفاء1

(596)/91الكبير"9

فيوالدولابي)795(،و
2/3والحاكم1/0،3لأسماء!واالكنى" 3،لما-97

2/1والتفريق!الجمعأوهامالموضحفيوالخطيب 93-1 والبغوي9،5

اللهعبدعنالثوري،سفيانطريقمن(2871)
عنعيسى،بن

اثعطاء
مي،

تهف@بم@و@لمنواكلوا@لزيتلمج@:إاللهرسولقالفال:أسيد،أبيعن
من

مباركقا.نجؤ

منغريبحديطمذاالترمذي:قال
حديثمننعرفهإئماالوجه،هذا

اللهعبدعنالثوري،سفيان
عيسىإ.بن

فيولكنسفيان،تفردفيليستالطريقهذاعلةأنإلاقلت:
عطاء

إنهبلربع،أبيبابنلي@بأنهالرواياتلعضفيجاءوكماالامي،

فيعديابنقالمجهول.
بمعروف@.لي@الئاميوعطاء":7/80الكامل!"

فيالمزيقالواحذ،حديثإلاالستةالكتبفيلهولي@قلت:
5/1الكمالتهذيبإ 8 الحديثهذاوالنسائيالترمذيلهروى:(4540)1

عنينقلولمهذا،حدلثافذكرالواحد"
أحد

ولاجرحافيهالعلمأهلمن

فيحاتمأبيابنوكذلكتعديلا.
"

(1878)6/044@والتعديعالجرح

فقالهذا،حديثهفيالعلماهلتكلموقدعطاء،لجهالةالحديثفيضعف

فيالبخاري
9

6/2الكبيراالتاريخ 5 الذهبيوقالحديثط،يقمطم:(3011)5

حديثفه.البخارفيلين)6565(:إسصه@الاعتدال@اميزانفي

النك.بصبغةوروي

3/4أحمدأخرجه: فيوالدارقطني9،7
1(،185)7/33"لعللا"

أسيدأبيأوأسيدأبيعنقال:أتهإلانفسهبالإسناد(2870)والبغوي

هناوالك
أحمد.قالهاسفيان،من

في(1)
الأنصلىا.شرجلعنفقال..الصحابي،ألهمالروايةهذه

الدارتطني.ررايةفي(2)
أسيحا.أوشدألي("



سالوا@الؤضلضتمكللالئتركلت@لالل
-

2/1"والتفريقالجمعأوهامموضحفيإالخطيبوأخرجه: 9 قال:4

بنسليمانحدثن@قال:بأصمهان،الإمامجعفربنيحيىبنعليوأخبرناه

نعيم،أبوحدئناقال:الملطي،محمدبنفضيلحدثناقال:الطبراني،أحمد

اللهعبدعنسفيان،حدثن@قال:
ع@عيسى،بن

أسيدأبيعنالثامي،عطاء

به.عدي،لساا

بضمالساعدي،اسيدأبيعنالرواية:هذهفيقالكذا@الخطيب:قال

والصواب:الطبراني،منأوالملطيمنوأراهوهموهوأسيد،منالألف

الساعدي:أسيدأبيواسمالألف،بفتحقبلمنذكرناكماأسيدةأبيعن

ربي@بنمالك
قاا.

الدبصيعةرواهأنهاعتبارعلىالئوريسفيانمنالوهمولعلتلت:

كما

فيالخطيب
"

2/1والتفريق!الجمعأوهامموصح 9 5
من

الضحاكابنيعني:الجراح-حدثناقال:الرازي،سليمانبنإسحاقطريق

اللهعبدعنالكنديء
عنعيى،بن

عطاء
أليعنقال-كذاربع-أبيب@

به.أسبد@ه،

بهتفرد9الخطيب.نقلهفياالدارقطنيقال

(1)

عنسليمان،بنإسحاق

اللهعبدعنالضحاك،بنالجراح
ليلى،أبيبرالرحمنعبدبنعيسىبن

عنعشى،بناللهعبدعنفرواهالثوريوخالفه
رباح-ابيبابنولي@عطاء-

نعيمأبوذلكقال
."عنه

بنالجراح@رواه"قبيله:وتال
اللهعبدعنالكندي،الضحاك

بن

عنعشى،
عطاء

فاخا@.خطأفيهوأخطأربع،أبيبن

41/01المهرظإتحاتو"ا(،ول06)8/138@لأشراتاتحفة"وانظر:

مريرة.أبيحدبثمن

لا(
تحريف.وهودابى"ةدالصطبوع،لحي



-

@ئديللف@@لعللفي@لجامعى

3ما/2والحاكم2(،033)ماجهابنأخرجه:
اللهعبدطريقمن

بن

فذكره.يقول:هريرة،أباسمعتقال:حد@عنسعيد،

ةالضعفشديدالاسنادبهذاوالحديث
اللهعبدأجلمن

بنسعيدبن

تروكفهوالمفبريسعبدأبي

/51@المهرةإتحاتو"1(،4338)01/331"الأسراف)تحفةوانظر:

عنالزهري،عنمعمر،عنعي@نة،بنسفيانروى@خر:مثال@

@ث@اللهرسولإلىالثرابأحبكانقالت:ر@الا،عائشةعنعروف

البارد.الحلو

6/3حمدوأ)752(،لحميدياجه:خرأ و8
(1895)مذيلتروا0،4

وير
"

فيوالنسائيبتحقيقي،(20ياله"،الشمائل
ط.(6844)البهرى"9

4يلأيعلىوأبوالرسالة،.@اهلأ(5)والعلمية فيالمنذروابن1(،5
"

2:"الإقنع فيحبانوابن8،7
فيالئافعيبكروأبو8/3،9لأالثقات9

فيالثيخوأبو1(،038)و(993)و(991)الغيلانيات!"
طاالنبيأخلاق"

4/1والحاكم2(،17)و(072) فينعيموأبو3،7
01)ق"النبويالطب@ا 3

(14449)والعلميةط.(4350)والآئاراالسننمعرفةفيإوالبيهقيب(

وفيالوعيط.
5يهلهالإيمانإ،شحب" ط.(5528)والعلميةط.(92

3يلاوالبغويالرشد، وفي(02
لهالمختار"،النبيشمائلفيالأنوار"

الإسناد.بهذاعيينة،ب@سفيانعنطرقمن(1008)

الحاكم:قال
يخرجاه.ولماليخين،ثرطعلىصحيححديأهذا"

معمرإ.عناليمانن،عدليىثهف@

عقبالترمذيقالإذةالحديثهذابوصلتفردعيينةبنسفيانلتول:

هذامتلعيينةابنعنواحدغيرروىلمكذا:(1895)
عنمعمر،عن

33للادالتقرب(1)

الئعتقهالزهريالإمامكتد@مروياتس@نالة(2)



سالواصالوضلضتعكللالثترقىلالعلل
-

عنعروة،عنالزهري،
ماوالصحيحعات@،

لمجلىالنبيئعنالزهري،عنروي

فيصزادمرسلأ،.
دا

الئمائل!:
."الناسبينمنعيينةابنأسندهإتماد@

2ق/5)"لأالعللفيالدارفطنيوقال ":(1)أ(8

علىعيينةابنيابعولم

.@ذلك

عنمعمر،عنالحديثروواالذينمعمرآصحابسفيانوخالف

عالة.ولاعروةفيهلي@مرسلافيالنبيعنالزهري،

المرسلة:بالروايةمعمر،عنرواهوممن

الرزاقعبد
(2)

1/1شيوخهمعجمفيالأعرابيابنعد 6 2(13،)2

فيوالبيهقي
9

الرشد.ط.(5527)والعلميةط.(5927)الإيمان!شعب

المباركبناللهوعبد
(3)

1يلاالترمذيعند 89).

الصنعانييوسفبنوهام
(4)

العلل!فيأحاتمأبيابننكرهكما

الصنعانيثورلن
()

فيحاتمأبيابنذكرهكما
1

العلل
"

منالأربعةفهؤلاء
النيئ-@معنالزهري،عنمعمر،عنرووهالثقات

اللهوعبدالرزاق،عبدوفيهممرسلا،
فيالناسأوثقمنوهماالمبارك،بن

هيمعمرعنالمرسلةالروايةفإلأهذافعلىسفياد،خالفواوكلهممعمر،

فيكمازرعةأبو
المرسل"ا(:هيم@حاتمأبيلابنالعلل!دا

أشبه!.

المعلتا.الزهريالإماملمروياتكابمنبناثة(1)

@يوالحديط(2)
@

مماماب@موالرراقوعد.(19583)عهالرراقبمدبروايةمعمر"جامع

حافطتقةالصحعالي،
طهيلأرمامعمرآلازممنومومتغير،عر@تخرفيعمي

4الكسالادهديبالظر 9 9 / ممأ.لكلا.التؤيبهو"ممأ،..3)4

03)الالتقري@اتش@نقةومو:(3) .@073لاالتقريط1ثقةومر:الأ0(57

ومو.(5)
.(5775)لنقرسهانققا!@



=

ثللفعائد@لعللفيالجامع

عنمعمر،عنالرزاق،عبدروىداهكذا:(1896)عقبالترمذيوقال

عيينقه.ابنحديثمنأصحوهذامرسلا.ع@هالتبيعنالزهري،

@أصحوالأولعيينقيابنعنجماعةرواهداكذلكالبيهقي:وقال

يعني:

روىقدالأيلييزيدبنيون@انأيصا:المرسلةالروايةصحةيؤيد

المرسلة.معمرروايةبمئلمرسلا@البيئعنالزهري،عنالحديثهذا

عنطريقيىمن(1896)والترمذي)75542(،ثيبةأبيابنأخرجه:

به.يونى،

لمخالفتهعيية؟بنسمارعلىليهاوالحملمعلولةالمتصلةفالروايةإنأ

فالقولشي.فيمعمرآصحاباختلف@ا!@@أحمد.الإمامقالمعمر،أصحاب

أصحاباختلفإذاداعساكر:ابنعنهيرويهفيماوقال@ا،المباركابنقول

الدارقطني:وقالا،الرزاق@الددفالحديثمعمر
بنهثاممعمرأصحابأئت@ا

بنوايوسف،
لمالمباركا

الرزاق،عبدأوالمباركلابنفالقولمعمرأصحاباختلافحالففي
بنسفيانمثلثقةخالمهمادانقولهما،فالقولشيء!علىاتفقاإفابالكفما

وهيمعمر،عنالأصحهيالمرسلةالروايةأنعلمناتقدموفيما

يزيدبنويون@محمروهما:ثقتافىعنهرواهاإدةالزهريعنأيضأالأصح

عنعرو@عنالزهري،عنفرواهغطيفبنروحوخالفهمالأيلي،

عييةبنسفيانروايةمثلمتصلأبه@تا،عائة

فيسعيمابوأخرجه:
1ا)ق"النبويالطب" 13)

(2)

بنالقاسمطريقمن

حدناقال:مالك،
به.غطيف،بنروح

صروح
الكبير@3/التاريخفياعنهالبخاريقالالحدي@.ضعيصهذا

7وعرط.رح@2/615لالنالرمدي!عللالسرحانظر.(1) 0 6 / ط.2
همام.

المحلتهالرمريالاماممرويات@كابسبما@ة(2)



سالواصلؤضلاضتعكللثترك@لال@للإ
-

2 6 لابنهوالتعديلالبمحفيشمألوطوفاليثإ،اسطالمنر:(4701)3

فيالنسائيوقالجدأ!،الحديثمنكربالقوي،@الي@:(2245)4وو/3

العقيليهوذكصالحديث!،متروك"ة(190)لأوالمتروكونالضعفاء"
@

ي

5الكبيراالضعفاء" 6 /2.

الثقات،الأتباتخالفإذاأمابالرواية،انفردإناضعيفروحفحديث

تصح.لامنكرةتكونفرواينه

لنسعيدعنالزهري،صفرواهصالح،بنزمعةأيضاوخالفهم

"الإيمان@اسعبفيالبيهقيذكره@رو.التبيعنهريرة،أبيعنالمستب،

5لطعقب ضعفهآيضا:ضعيفوزمعةسمحفوظولي@"وقال:معلقأ(92

فيالبخاريوقالحاتموأبومعين،وابنحنبل،بنأحمد
دا

التاريخ

وقالأيخرآ"،مهديابنتركهحديثه،فيلايخالف:(1505)ك@ك@2الكبير"

ليحاتمأبياب@نقلهفيماأبو@رعة
"

3/15"والتعدي@الجرح 5(2823):

وقالمناكير"،يقولكأتهالزهريعنحديئهالحديث،واهيلين،المكي

فيالشاثي
الغلطكئيرمكي،بالقوي،@اليى:(220)والمتروكونهاالضعفاء9

تصح.لامنكرةأيفافرواته@ا.الزهريعن

عنهالأيلييريدبنويون@معمررواهماالزهريعنالصوابإئما

11/4الأشراف!تحفة 2 وي@4661(9
12/5 0 8،)41491(

17/2المهرظإتحافوإ 6 9/1المسند@هأطرافو")12222(،1 3 2

(11779).

عنعروة،بنهثامعنيون@،بنعيسىروىتخر:مئال@

عنأبيما
عليها.ويثبالهديةيقبلكانالثبيئ-ج@هأنعائثة:

حميدبنوعبد6/0،9وأحمد)377(،راهويهبنبسحاقةأخرجه

1الظر.(1)

5ولميلاوالت@الجرح 5 8الاعداال@2/وال@يراد@،28+)1 1(2904)



-
@لفعائد@@لعلل@لجامعفي

فيوالعجلي)6353(،داودوابو2(،585)3/602والبخاري1(،035)
وفي(1953)لترمذيوا)8071(،"لثتاتالا

بتحفبقي،(357)له"،ئللمنحماا@ا

فيالثيخوأبو)653(،الأخلاق!مكارميراالدنياأبيوابن
أخلاق9

6/1والبيهقي)047(،لمج@االثبي فيوالخطيب8،0
"

4/2بغداد،تاريخ 2 3

3الغربط.وفي 6 6 /3 فيالبرعدوابن6،7
ه@2-ا/التمهيد""

2 01)والبغوي8،9 فيوالمزي1(،6
5/5@الكمالتهذيب" 67،)2625(

مماه./10النبلاء"أعلامسيرفيإوالذهي

9ةالحديثعقبالحاريقال

عنهام،عنومحاضر:وكيعيدكرلم

عنأبيه،
حجر:ابنوقال@اعائة

تفرديون@بنعيسىأنإلىإشارةفيه"

هثامعنبوصله
لما

مرفوعانعرفهلاالو@،هذامئغريبحسنحديثهذا"ةالترمذيوقال

هثامعنيون@،بنعشىحديتمنإلا

أحمدوقال
حنبل:بن

الهديقماحديثيسنديون@لنعيسىكان"

يرسلونهوالاس

النفاتالرواةلحضريا@ةيقلكانق@ننالجاريأنعلىدلالةالحديتمداوفي
ير

مصطفىالق@وعبدالدكتورالنيئأحيعلىردالمنالمداوفيالأجان،لعص
قالبدالعحملي

2ةالثققهصرياثةوالمنكرالاذ@كتابهلي 65:1

طولصعدأقفلم
فيبحت

"

حديتعلىوالتحريجالروحبكتبولالاستعالة"الحاريالإمامصحيح

راوبزبدأنرموالمتأخرين،عندبمعاهالنفةادةقليهيقبلاطلاعيمودواحد@
ثومأ@هوالحكسعلىللصمسمطالنحعنالحديتروواروأةمجمرعةعلىواحد
أسانيدها@.أومتينهافيلزياثةالرواةبعضينمردالتيالأحالمحيتيف

وفهسهمطلقا،الرياثةيقللاالخاريأداليئكتبماممانتفيدولصمامر.قال

مرحعللصحيح،يخرالمألةلهدهواممراؤه
عندفلك

النيللقرانىالخريالإمام
الاماملردومتنوعةعديدةنماثحبمقائه-اللهأمغاليئ-فكرنمالروايفتح@

هنا،حديتناعنوعفلوالأساليد،القرنثيالوارلةالرياداتلكتبرسالخري

أثالهوعن
تأتيوماالرياثات،سحضقلالبحلرينبها(نتالتيالأحاديطمن

الديمالاستقرا.تاضىعراصتقراعاتفيبالأحكاميتححللاانلاحتلكلصصيخي
صحغ.عيرالحكمكادوإلاتاما،يكودأني@الأحكامعليهتنى



سادوا@اليض@لضتعكللالثترك@:لالعلل
=

البغوي:وقال
صحيححديثهذا@

".

"اظر:

5/2@الباريفخح ، و)5852(،عقيب9
/8التهذي@هتهذيب9

.15/91"دمثقنارلخو"5(،587)602

معين:بنيحبىقال
عنأبيم@عنمامحدي@"

التبيئ-@ركانعاث@:

9وقال:فقطإ،أبيهعنهثام،عنهوإثماالهدلج@يقبل
بسنديون@بنعيى

عنأبيصعنعروة،بنهثامعنحديئأ
يقبلكان@لمجالتبيأنعاث@

مرسلأ@.بهيحذثرنوالناسالصدققمايأكلولاالهديف

)تاريخو)3792(،و(2972)و(1381)الدوريبروايةتاريخهانظر:

1دمر" 9 / 51.

فيالدارقطنيلإماماوقال
"

3:"التتبع 4 وكيعرواه9:(185)3

عنيذكراولمومحاضر،
عاننتا.

حنبل،بنوأحمدمعين،ابنالمحدثبن:منالجهابذةهؤلاءأقول:

بنعيسىروايةعلىومحاضر،وكيعروايةيرتجحونوالدارقطنيوأبو@اود،

يون@.بنعيسىمنأوئقولأنهمالاجتماعهما،يون@.

"علىتعليقهفيلوادعيهاسيبنمقبلاليئقال

3:"التتبع 43:

نهأكثرالجراحبنوكغعلىالئناءوجدناالتهذيبط@ذب"إلىرجحخافاالل@

ووكيعالمحدثون،عليهاثنىقدمنهماكلكانو)نعيسى،على
قد

توبع

فيجاءولذلث
@التهذيبتهذيب"

عنالأثرموقاليون@.بنعيسىترجمةفي

ابنوقاليرسلونه.والناسالهديةحديثيسنديون@بنعيسىكانأحمد:

عنأبيه،عنهتام،عنحديئأيسديونىبنعيسىمعين:
أنعائثة:

يرسلوف.والناسالصدقشايأكلولاالهدي@يقبلكان@مالنبيئ

فيحجرابنالحافظقالفقدالمرسلةالروايةتخريجعنأما
تغليق"

3"التعليق 5 5 مصنفه:فيشيبةأبيبنبكرأبوفقالوكيع،حديثأما3:إ/

يقبلالتي-@زكانقال:آبيه،عنعروفبنهامحدئناقال:وكغ،حدثنا

الحافظبيضهكذامحاصر...!حديطوأمامنها.خيرهوماويثبالهدية



-

ئد@الف@العلل@لجامعدي@

كماعليهايقفلملكنهليخرجها،محاضرلرواية
فيبذلكصرح

"

ه/الفتحا

2 5 .(2585)عقيب9

وهييون@بنلعيسىمتابعةأنهاالمتأملغيريطنهاروايةوهناك
ما

فيعديابنأخرجه:
3/9الكامل!" 0

عنالربيع،بنحميدطريقمن

عنأبيه،صعروة،بنهثامعنإسماعيل،بنالنضر
وهذهبه.عائثة،

ابنقاللذاالحديط.يسرقالربيعبنوحميدأصل،ولالهاقيمةلاالرواية

بنهثامعنبهويعرفيونى،لنعيسىحديثداوهذاالرواية:عقبعدي

.@إسماعيلبنالنضرعلىالربغبنحميدفألزقهعروة،

هذادخلمنعلىتدخلانمادكثيرة،الصوريةالمتابعاتهدهوأمثلة

أمابه،فيغترةبابهيخرمنالحلم
أثرهمواقتفىالأئمةكلامفيالنظرأدمنمن

لهخنةيكونذلكنف@طريقهم.علىوسار
ماخيرمنوالفطنةالزلل،من

أونبه

و@1(،3317)11/565"الأشراتلأتحفة
/9المسندأأطراف@

معالمرسلين،و)تقانضبطبسببالارسالفيهزتجحماومئال@

محمدروىما@لعدد:نمائل
@الا،اللهعبدبنجابرعنالمنكدر،بن

الأعجميئ،وفيناالقراننقرأونحنكنحواللهرسولعليناخرجقال:
يقومكمايقؤمونهقوموسيأتيحسن،وكل@ا@قرئوافقال:لأعرابى،وا

يتاجلو@ماولايتعخلونه@لقلح،

3/3وأحمد)التفسير(،(31)منصوربنسعيدأخرجه: ثاودوابو9،7

فيوالفريابي)038(،
"

فيلاجريوا)471(،القرانافضائل
حملةأخلاق"

2وياالعلميةط.(2642)الإيماندهداشعبفيوالبيهقيل@2(،االقران 39)

خالدعنطرقمنيا.6(والبغويالرشد،ط.
اللهعبدبن

عنالطحان،بن

نصورب@سيدرواية(1)



سالوا@الوقملصتعكلرلخترك@:ل@للإ
-

الأعرجقي@النوهوحميد

3/3أحمدوأخرجه: فيلبيهقيوا2(،971)يعلىوأبو5،7
شحب"

2ولا(2643)الإيمانعا 02)والعلميةط.(64 منالرثدط.(1024)و(40

أسامةطريق
الليثيزيدبن

صوأسامق@)حميد،كلاهما:
به.المنكدر،بنمحمد

الرزاقعبدعندعيبنةبنسفيادرواهفقدبالإرسالاعلالحديثهذا

عن)التفسير((30)منصوربنوسعيد)4306(،
بهالمنكدر،بنمحمد

مرسلأ.

الوريسفيانتابعهالرواية،هدهإرسالعلىعيينةبنسفيانتوبعوقد

فيوالبيهقي0(،3هل@.ئيةأبيابنعند
ط.(2641)"الإبمانشحب"

2ولهالعلمية مرسلأ.بهالمنكدر،ابنعنالرشد،ط.(39

روابةترجيحفيبرهةبئكلنالروايتينحالفيوالناظرقلت:

نظيريهما.روايةعلىالسفيالن

2/4الأسرافطتحفة@انظر: 7 و0(،133)9
2/1المسند"أطراف9 5 5

4/513الجامع!المسندو")5573(،3/6،4المهرظإتحاتو"1(،987)

@نحورويوقد
هذا

بنأن@حديثمن
ل@ه.مالك

1أحمدأخرجه: 4 6 برسكرحدثناقال:لهيعة،ابرطريقمن3/

بنأنىعنالخولانيئ،وفاءعنسوادف
فينانقرأنحنبينماقال:مالك،

فقال:ع@،اقهرسولعليناحرحإذوالأبيضوالأسود،والعجميئ،العربى

9

زمأعلى@لتاسوسياقيي،@لثهرسولوفبكم@لتهكنابنقر@هنخيرفيأنتم

بتاجلونهاا.ولالجهرمميتعخلون@لقدح،يقفونكمايثقفونه

ترجمتهتقدمتوقدشديد،كلائموفيهلهيعةلناللهعبدفيهالإسنادهذا

يهم!صلوق"(2)ا(.هللاه@القريصابأس،بهدلي@(1)
.(317)نقربلا



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامعى

عنرواهتقدمفكماعليهفيهاختلففقدذلكعلىزدالكتاب،هذافيمرارأ

وفاء

1القران@ه:الفضائلفيعبيدأبيعندأيضا 0 6(5-2،)9

3/1وأحمد 5 5
أنى.عنالخولاني،حمزةأبيعنسوادة،بنبكرعن

أبيجهالةضعفأزادهفإئهضعف@منفيهماعلىالإسنادوهذاقلت:
فيالبخارفيذكرهفقدحمزف

زرعةأبووقالعنه،وسكت(20لاالكنى"9

فيحاتمأبيابنعنهنقلهفيما
"

9/4"والتعديلالجرح 2 0(1945):9
هو

5الثقات!فيإحبانابنوفكرهاسممه،يعرفلامصرئ 78 / عا@تهعلى5
في

توثيق

فيعبيدأبيعندرواهماأيضألهيعةابنعلىالاختلات
"

فضانل

1:"القران 0 وفاءعنسوادفبنبكرعن(29رو-6
(1)

عنالحضرمي،

سعد،بنسهل
غ@ت.البيعن

مأ31)@اودأبيعدأبضأورواه
فيالبيهقيطريقهومن

"
الإيماناسعب

2ولىالعلميةط.(2مملأ7) شريحبنوفاءعنالرشدط.(40

فيوالطبراني)5276(،حبانابنعندورواه
من(6024)الكبير!9

قال:الساعدفي،سعدبنسفلعنشريح،بنوفاءعنسوا@ضبنبكرطريق

اللهرسوذعلياخرج
@لثهكتابلته@لحمد"فقال:نقنرخ،ونحنيوسأبميرو

بقر@ه@نقبل@تر@رهاثسود،وفبكمالأبيض،ونيكئمالأحمر،ونيكمو@حد،

لأبتاجلهولالجرهتجعجل@ل@هم،بفؤمكمايقيمونه@تو@ئم

3/67لأشرافعهاتحفة"وانظر: 1/5المسند!أطرافو"م@(،.7)4 4

(2)

3)

لالقات،)وتا.(المطبوعلي
@التاريحانطر.أثبتناه.ماوالصوابتصحي@ومو

8/7لكر"ا 7/3لهجمماوالا6(،2يلا9 04.

الحار@عمروسمعمقررلأجاءماييعةابى

طميف.واحتلا@ييراحتصرفيهاحباناب@وروايةللطبراني،الروايةمده



سالوا@القض@لضتعكلرلثتركل@:لال@لل

عليه.توبعلإتهالأخيز،الطرقهذهمقالراجحأنعلىقلت:

فيالبيهقيطريقهومن)138(،أبو@اودأخرجه:فقد
الإيمار(شعب"

الرشد.ط.(2404)والعلميةط.(2لهلأ7)

56)و(076)حبانابنةوأخرجه وفي(72
9لهالثقات،،@ا 8 / 5،4

فيوالطبراني
فيوالمزي)4206(،الكبير!"

7/4الكمال!تهذيب" 5 9

7للأ بنأبكرعنالحارث،بنعمروع@وهب،ابنطريقمن(28

به.سفل،عنشريح،بنوفاءعنسوادة،

ابيابنعندجاءفإتهشريح(بن)وفاءاسمفياختلفقدأتهنرىنقدمومما

فيحاتم
"

والتعديحالجرح
"9/6 فيحبانوابن1(،02)3

5/4الثقات!9 97:

صريحبنالوقاء
"

جاءالذيويقويوفاط،ترجمته:إمصاثوبقيةفيجاءحينفي

ماالتخريجمصادرفي
وفي)7084(،ك@476"لأالتحفةفي

مه@95المعبود@عون"

فقدالحال،مجهولثهف@وفاء،حالفيينفعلاالترجيحهذاأنإلا
ترجم

له

8/7الكبير"التاريخفيإالبخاري فيوالبر@يجع)2662(،9
المفردة،الأسماء"

فيحاتمأبيوابن(513)
"

فيحبانوابن2(،01)9/63@والتعديحالجرح
5/4الثقاشه" 97-4 1فيوالذهبي9،8 فيماكولاوالن)256(،"@كاشت1
فيوالمزي7/43،0لإكمال!ا"

7/4@الكمالتهذيب9 5 7للأ9 حدااانإلا(28

عنفضلأتعديح،ولابجرحيذكرهليم
ذلكعلىوالدليعجدأ،الحدبثقليلأثه

أن
@قط.الحديثهذالهذكرتترجمته،مصادرجميع

رويوتد
الطريق.هذاغيرسسقلعنالحديثهذا

فيوالطبراني6(،4للاحميدبنعبدفأخرجه:
(6021)الكبير"9

فيوالبيهقي)2206(،و
2ويلأ(2645)"الإيمانشعب9 العلمية.@(64

اللهعدأخيهعنعدة،بنموسىطريقمنالرشدط.(2403)و(2402)و
بن

بنسهلعنعبيدف
بنحوه.سحد،

ما(1)
التخريج.مصادرشوالثتجاد،لالنالاتقاش@طبرعشسقطالحاصرتينبي@

الحال@فيواحدةثخصيةعلىإلاتطلقلماقيللاساميخصالكتبمدا(2)



@لفالالد@@لعلل@لجامعفي

عنهقالفقدعبيدة،بنموسىلضعفضعيف.إسنادوهذا
بنيحيى

الدارمي:برواية(732)تاريخهفيمعين
"ضعيف"

الدصريروايةوفي

لا":(1210)
7/2"الكمالداتهذيبفيالمزيونقلبحديئممايحتج 7 0

لموعبيدة،بنموسىحديثئكتبلا"فيه:قالأتهأحمدع@لملأ(75)

فيحاتمابيابنونقلمنكردا،وحديثهشيئأ،عنهاخزج
@ا

والتعدي@!الجرح

1 7 6 قولهزرعةأليوعنالحديث،منكر9فيه.قالأتهأبيهعنيلالما(8/

."الحديتبقويلي@@@فيه:

الوجه.هذاعيرمنرويوقد

فيالبيهفيطريقهومن)التفسير(،(60)منصوربنسعيدفأخرجه:
"

أبيطريقمنالرسدط.(2405)والعلميةط.)م@62("الإسمانشعب
القر@نليقرأنقال:حذيفة،عنعمارأبيعنالأعمش،عىمعاويف

إيمائهميجاوزولاألفأ،منهيدعودلاالقدحيقائمكمايقيمونهأقوام
حا

فهوالأعمشعنعنةإلافيهيخمئمىولابثقات،متصلالإسناد

أعلم.والله

معوصلا@رسالاالحديثفييختلفوقد@
الوجهين،ضعف

بنالبراءعنثابت،بنعديعنالبجلي،اللهعبدبنأبانروىمامثاله:

بوجوهنا.استقبلناهالمنبر،صعدإذابئالنبىكانقال:@ه،عازب

فيكماخزيمةابنأخرجه:
طريقهومنبتحقيقي،(3325)@ا"

9اليهقي 8 /31
البجلياللهعبدبنابانعنغراببنعليطريىمن

موصولا.الإسنادبهذا

.(4573)التقريباتقفإوهوحميدلنعريبلا(

(2)
عصتهفيلرحصربحمهم

لمحأ.ال@87التقريبه@يدل@اوكانصدر@وهو،(3)

وهرة)ممأ
ديوقد

.(14")دالتقربلينأحفظه



سالوا@الوضلضتد@لالثترك@:لل@لل
-

معلولعنديالخبرهذا@@خزيمةابنقال

بنأبانفيهاضطربحديثهذالقول:
كماموصولأفرواهاقهعد

مرسلا:ورواهسبق.

الله،عبدبنآلانعنوكيع،طريقص6،(2للاشيبةأبيابنفأخرحه:

أصحالهاستقبلهخ@،إفاالنبى-@كانقال:ثابت،بنعديعن

سلأ.مرههم.جوبو

وهيلإرسالها،ضعيمة؟الروايةوهذه
رواهامنروايةمنترىكما

صولة.ص

دياودألو@وأخرحه:
9:@سيللمراا" لةلرسااط.(54)ولقلماط.1

حدتناقال:
(1)

حدثناقال:توبقطأبو
(2)

اللهعد
لنأبانعرالمبارك،س

كنتقال:الله،عد
ثالتبنعديمع

أوالإمام-خرجفلماالجمعة،يوم

يفعلونه@اللهرسولأصحابكانهكذاوقال:استقبله،المنبر-صعدقال:

ف.اللهبرسول

فيقالالتركمانيابنأنإلا
النقيالجوهر@ا

1ا-سا/3" داهذا:99

الجهالةتضرهم@لاعدول،كلهمالصحابةلانبمرسل.ولي@مسند

موتوفأ.وروي

فيكماخزيمةابنأخرجه:إذ
الذي@9

ومنبتحقيقي،(3325)عقب"

1ا-لما/3البيهقيطريقه 9 لنأبانعنإسماعيل،برالنضرطريقمن9

بنعديرأيتقال:البجلي،اللهعبد
قامإذابوجههالإماميستقبلثالت

الئبيئ-لج@أصحابرأيتةقاللرجهك،تستقبلرأيتكله:فقلتيحطب،

يفعلونه.

عنهقالإسماعيل،بنالنضرفيهضعيف؟إصنادهذا
فيمعينبنيحى

لحي(1)
إص!القلم:@ارط.في(2)."@كلنالقلم:لمحارط.



-

@للف@الدالعللفي@لجامع

ابننقلهفيمازرعةأبووقالبئيء"،ليى"الدوري:برواية(1311)تاريخه

فيحاتمأبي
@ا

وقال"،بالقويلي@"ة(7712)8/045لماوالتعديلالجرح

أحمد
فيحنبلبن

"

العللفيالجامع
"33 / بالقويا،هولي@":(218)1

1وفي 9 9 / فيالنائيوقالالإسناد،،يحفظيكندالمقال:(1851)2
."بالقويليس":(595)داوالمتروكونالضعفاء"

ابنعنجميل،لنالهيئمطريقمن(1136)ماجهابنوأخرجه:

كانقال:أبيهعنثابت،بنعديعنتغلببنأبانعنالمبارك،

بوجوههم.أصحابهاستقبلهالمنبرعلىقامإذا@الي

1تفسيرهفيالقرطبينقلهفيماماجهابنقال 1 7 / ديالملقنوابن1،8
91التهذيا@2/@اتهذيافيحجروابن4/63،2المير!الدر9

وفي
2/1لهالحبير@ا،التلخيص@ا 5 /3الأوطار،لأنيلفيوالشوكاني)746(،8

2 6 متصلأ".يكونأنارحوةإ2

صحبةلاعديووالدقال،كذا9فقال:الحافظفتعقبه
(3)

أنإلاله،

الحفاظبحضرأيعلىصحبةفلهأبيه،أبوجدهبأبيهيراد
المتأخرين!.من

فيحجرابنوقال
أنأرجوماجه:ابنقولذكربحدالتهذيبهتهذيب9

منه.سقطيكونأومرسلا،كونهفيارتيابولاشكلا"متصلأ:يكود
عن

."اعلمواللهجد@

قالفقدمرسلفهذهوروايتهصحبة،عديوالدلثابتتصحولاقلت:

احتمالاننيه@سادال!هنا(1)
"

ألانيكونأنبماةالأول
لنألادوأنهوهما،تغدس

ويدللمسالمصفأوصجميلبنالهتممنيكودفدوالوهمالحلي،اللهعبد

لنعديأنوالاحر:الله.عدلنابانعركلهاجاتالتخريحمصاثوأدعلى@لك
ثالت

لي
أعلمواقهالله،عدلنوألانتغببنألانعهروىالميث،منا

فيورد(2)
"2/1 3/2الأوطار!نيلو@5،1 .3/29الأحودي!تحفةو@6،2

المبرعلىقامبا@النبيكانقال.حد@عنليه،ص(ثات،لنعديالروى
أصحالهاستقبله

لوحرمهم
"

يذكر:لاماحماابنلسننويرماجه.ابنبل@وعروه
فيوكداحلما@ص

الأسراسهتحفة@
شالمطوعفيتصحف(3)

صحظ.9@ل@.الحير@التلحيص"



صالواصلوضلاضتحكللالثشرقى:للعلل
-

لاوأبوهبعرفولايثت،لا":(39يهالبرقاني!دمؤالاتفيكماالدارقطني

فيالمزينقلهفيماالبرقانيوقالثققا،وعديجده،
ا/الكمالاتهذب9

فيحجروابنمأ،23)214
9التهذيبمهتهذيب" / الحسنلأبيقلت".21

يعنيإئهوقيل:دينار.ابنقيلقدقال:من؟ابنثابتبنعديالدارقطني:

اللهعبدوهوأمصأباجده
منيصحولاالخطمي،بزيدبن

كلههذا
شيء.

اللهعبدأمهأباجدهأنفيصحقلت:
كذافقال:يزيد؟بن

بنيحيىزعم

معين

ابنعنالمرسلةالروايةأنتقدمفكمابالكاملوهمالطريق

عنهرواماالموصولةوالروايةعابدحجةثقةوهوتوبةأبورواهاالمبارك

ثقةوهوجميلبنالهيثم
فتغيرتركوكأنهالحديث،أصحابمن

اللهعبدحديثمنوردالحديثأنعلى
كانقال:ز@مه،مسعودبن

بوجوهنا.استقبلناهالمنبر،علىاسنوىإفاجمتاللهرسول

فينعيموأبو)0145(،يعلىوأبو)905(،الترمذيأخرجه:
@الحلية"

4 5 / محمدطريقمن5
عنإبراهيم،عنمنصور،عنعطبة،بنالفضلبن

علفمق@
له.@ه،اللهعبدعن

الترمذي:قال
لنمحمدحديثمنإلانحرفهلامنصوروحديث"

عندالحديثنا@ضعيفعطيةبنالفضلبنومحمدعطية،بنالفضل

وغيرهم،عتىالنبيأصحابمنالعلمأهلعندهذاعلىوالعملأصحابنا.

والئافعي،الثوري،سفيانقولوهوخطب.إفاالإماماستقباليستحبون

فييصحولا@)سحاق.وأحمد،
أبووقالشيء"،جم@النبيعنالبابهذا

نعيم.
محمدبهتفرد"

منصور".عنعطية،بنالفضلبن

منصور.عنعطيفبنالفضلبنمحمدبهتفردضعيف،الحديثمذا

عنهقالالفضلبنومحمد
برواية(4755)تاريخهفيمعينبنيحيى

ثيلي@الدصري:إ
فيحاتمابيابننقلهفيماأبو@رعةوفالعه،

"

الجرح

(7359)اتقرسا)2(إ.(19"2)لتقريبهدا(1)



-

@الف@ائد@لعلللحي@لجامع

فيأحمدوقال"،ضعيف":(262)67/8@والتعدي@
"

/2"العللفيالجامع

5 فيالخاريوفالكذبإ،أهلحدبثحديثهبئيء،لي@":(43لا3
فيمسلموقال"،عنهالسكتواة(337)الصعير!الصعفاء"

والأسماعهالكنى"

فيوالنسائي)0591(،
الحديث!،لأمتروك:(542)والمتروكون!الضعفاءدا

فيحبانابنوقال
دا

2/2لماالمجروحين عنالموضوعاتيرويداكان:74

فيحجرابنوقالالاعتبار،،سبيلعلىإلاحديثهكتبةيحللاالأثبات،
كذ9:(6225)يبهلتقرا@ا

بوه
".

5الباري،فغفياحجرالنقال 1 7 / قولذكربعد(921)عقب2

9سالفأ:المذكوراشرمذي

المصئف-استنبطوقدصريحا،يعني:
يعني:

ذاتجلسالنبي-زوأنسعيد:إأبيحديثمنالبخاري-
المنبرعلىيوم

@احولهوجلسنا
يقتضيكلامهلسمححولهجلوسهمأنمنهالدلالةووجه

علىجال@وهويتحدثكانأتهعلىمحمولهدالأنغالبأ،إلبهنظرهم

كانالخطبة،حالغيرفيفلككاندافامنه،أصفلجلوسوهمعاليمكان

أعلم!.واللهعندها،والإنصاتلهابالاستمعالأمرلورودأولىالخطبةحال
2/1"لأشرافاتحفة"وانظر: 4 -4/631المنير!ولأالبدر2(،070)9

5الحبير"التلخيصو"63،2 8 / 21(647).

بنةلقرالوصل@رجحوصلا@رسالا،الاختلاتفبهحصلومما@

عنعمرة،عنالزهري،عنمعمر،عنالرزاق،عبدروىماخلرجية:

فسمعتالجنة،فيفرأيتني@انمت،طفه:اللهرسولقالقالت:عائشة،

فقلت:يقرأ،قايئ@وت
فقالالئعمان!،بنحارثةهذاقالوا:هذا؟من

بأمماأبز@لناسمنوكانالبز،كذ@كالبز،كذ@ك"@فه:اللهرسول

3/2احصدخرحه((1) 2/1والحلىي9،وا1 2/1و(921)2 4 ومسلم)5641(،9
5/9والسائي)321(،(5201)3/101 0

وفي
العلمية5(2362)لهالكبرىإ،"

الرسالة.ط(2373)و

ي=النيقولمنليستلأ@طالاسأبر@اوكادصقوله.أدسصيفيولقع(2)



سالواصلوضلاتعارضةرلحثترل@رلملل
=

فيالشانيئطريقهومن)5001(،راهويهبنإسحاقةأخرجه
الكبرى"1

لهالصحابقه،وير@افضائلالرسالةط.م@ا7وللاالعلميةمأط.233)

فيالثسانيئوأخرحه:
المماط.76)والعلميةط.(8233)الكبرى""

مححدطريقمن(129)لهالصحابقه،دنضائلوفيالرسالة
رافعبن

التمريأليالنطريقمن(7105)جانابنوأخرجه:

6/1أحمدوأخرجه: 5 1و1 67.

(7467)والعلميةط(7851)@االإيمانشصفيإالبيهقيئواخرجه:

الثملمييوسفأحمدسطريقمنالرشدط.
فىالبيهفئوأخرجه:

بنأحمدطريقمنا(الماوالنشور"البعت"

الرساسمنصور

فيعاصمأبيابنواخرجه:
والمئانيالاحادلا

طريقمن(1960)ثا

سبيببنسلمة

حتبل،بنواحمدالسري،أبيوابنومحمد،)إسحاق،سبعتهم:

معمر،عنالرزاتعبدعنوسلمق@منصور،بنوأحمديوسف،بنوأحمد

عنعمرة،عنالزهري،عن
به.عاثثة،

الدبرفي-وهوإلراهيم-بنإسحاقالحفاظالرواةهؤلاءوخالف

2لاجامحهفيمعمرأخرحه:فقد 0 الحاكمأخرجه:طريقهومن1(،1

4/1 فينعيموأبو5،1
1/3ثاالحلية" الزهري،عن(3419)والبغو@5،6

عنعروة،عن
بهعاتة،

=

لالصا

ومر(1)

وهر(2)

ومر.(3)

ومر.(4)

وأحر(6)

@ثطرلبعدثيءعلىف@و@(الرواة،احدقولسهي

5يلااققريبه"عابلهنققى" 87).

كنرظأوهاملهعرووفصلص"
.(6263)المرسه"

.(130)لتفريسهلانقةال@حا"

(24@كااتقريب1ال@قةومر.(5).(113)الالتتري@هحافطالتقض

قال:=الرزاق،بمدحدناقالالدلري،إسحاقطريقص(3419)الجويجه.



-

يللف@ائد@لعللفي@لجامع

"إسحاقفأبدل
عمرة

"
ب

"
حجقعبهاتقوملاشافةروايةوهذهعروظ

فيالرئشةالعلةليستمذهأنغير
الاختلاتفيهالعلةو)نماالحديث،هذا

هذه.روايتهفيمحمرعلى

متصلا.رواهالرزاقعبدأنتقدمفكما

مرسلا.معمرعنفرواهالمباركبناللهعبدوخالفه

فيرواهفقد
ع@رةعنالزهري،عنمعمر،عن(3يا@اوالصلةالر"

مرسلا.

فينتوقفيجعلناالراويين،هذينبينالاحتلاتلهذا
الحديثهذا

الخصوص،وجهعلىمعمرفيالناسأوثقمنالروايينهدينو)نسيمالا

5"الترمذيعللداشرحفيرجبابنقال 1 6 / فياحمد@اقالعتر:ط.2

ابنقولفالقولسيء،فيمعمرأصحاباختلفإذاالحربيئ:إبراهيمرواية

أحمدسمعتعسكر:ابنوقالالمبارك،
أصحاباحتلفإذايقول:حنبلبن

فيمتثبتالرزاقعبدشيبة:بنيعقوبقالالرزاق،لعبدفالحديثمعمر

بنهثاممعمر،أصحابأثبتالدارقطنيئ:قالالإتقان...جيدمعمر،

انتهى.لأ.المباركوابنيوسف

اللهوعبدالرزاقعبدأنالعلمأهلأقوالوخلاصةقلت:
المباركبن

فحينئذالراويان،هذاناحتلففإفامعمر،عنالرواياتاختلفتإذامرجحان

ماأنإلامعمر،أيمدارهماعلىالوهميحمل
علىالرزاقعبدروايةيرجح

موصولأ.معمرطريقغيرمنرويالحديثأنالله،عبدرواية

.(285)الحميدئأخرجه:فقد

)4001(،راهويهبنإسحاقوأخرجه:
.(4425)يعلىابوطريقهومن

3احمدوأخرحه 6 /6.

سناثص-ل@الزهريع@محمر،أحرلا
حاءمكداعمرة-عنالرهري،سنادب@يحي.

عندهالسد



ساد@اصلؤضلاتحرضلالهضقى:لعللا
-

بنعليطريقمن(224)الأخلاق!دامكارمفيالدنياأبيابنوأخرجه:

فيعاصمأبيابنوأخرجه:
والمثانيالاحاد"

طريقمن(19لاه"

بنإبراهيم
الئافعيمحمد

فياللالكائيوأخرجه:
"

طريقمن(2265)لاعنقاد"اأصولشرح

ممنيبان.بنأحمد

2الحاكموأخرجه: 0 8 حرب.بنعليطريقمن3/

نعيم.أبيطريقمن(3418)البغويوأخرجه:

ثما
بنوأحمدهيم،وإبراوعلي،وأحمد،وإسحاق،لحميدي،)انيتهم:

عنالزهري،عنعيينق@بنسفيانعننعيم(وأبوحرب،بنوعليشيبان،

عنعمرة،
به.عاثة،

بنالحسينوخالفهم
والصلقهالبر9علىزوائدهفيفرواهالمروزيحماد

عنعمرة،عنالزهري،صسفياد،حدثناقال:(40)المباردبناللهلعبد

سمثله.@ر،البي

الحسين.روايةعلىالجماعةروايةرجحانفيثكولا

الموصولة.روايتهماعلىعبينةوابنمعمراعنيقأبيبنمحمدتابعوقد

بنمحمدطريقمن(430)العباد"أفعالخلقفيإالجخارئفأخرجه:

بنالرحلنعبدبنتعمرةأخبرتنيقال:شهاب،ابنعنعتيق،أبي
سعد

بن

حجرفيوكانتزرارة،
صالتبيئ-س@،زوجعاثثة

به.عائثف

فيالدارقطنيأخرحه-البخاريطريقومن
9/1العلل!@@ 5 (16)@ه7

أخبرتنيقال:روايته،فيجاءأتهإلا
(2)

بنالرحمنعبدبنتعمرة
سعد

بن

حجرفيوكانتزرارف
قال:...جم@الثبيئأنكرو:النبيئزوجرعه@هاعاثثة

2ه@التقريب@@@عدو@ومو(1) 3@

مطوعنن(2)
خطا.أخرني!العللا:إ@



-

يالف@اثد@لعللفي@لجامع

ذلكوقعهلأثويولاالسند-@@كحا@يعائئةذكربعدميصيفذكره-
من

للدارقطني؟هكذاوصلالإشادأمالنسغ

رويوقد
الطريق.هذاغيرمنمرسلاالحديثهذا

عنيزيد،بنيون@طريقمنا(ل@جامعهليوهبابنأخرجه.فقد

به.عمرفعنالزهري،

معمرأخالفأنهإلاالزهريفيالمقدمينالسبعةأحديونىقلت.
عليها.يعؤللاشاذةروايةفتكونوسفيان،

مما
منالصوابأنيتبينتقدم

الموصولة،الروايةهيالروايات،هذه

منعلىحجةومئيلاتهاالرواياتفهذهلذوذها،المرسلةبالرواياتعبرةولا

سلالمريرجحونالمحدثيقفإنو)رسالأ،وصلأاختلفتإذاالرواياتأنزعم

الرواياتفيالترجيحإنبلةقاللمنحجةهيوكذلكالأحوط،بابمن
به.اللهندينالذيالحقوهورواية،كلقرائنسحسبيعودإئماالمختلفة

11/8@الأشرافتحفة"وانظر: 6 /17المهرقماإتحافو")72971(،5

7 6 8(98123).

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

ديالبخارفيأخرحه:
فيوالثسائيئ2(،4لاالعباد!أفعالخلق"

2لاداالكبرى" الصحابته،@افضائلوفيالرسالةامأط.77)والعلميةمأط.3
فيوالطبراني)031(،له

فيوالدارقطنيالطبعتين،كلتا(4605)"لأوسطا"
"

9/1لاالعلل 5 العلميةط.(7850)الإيمان!شعبفيإوالبيهقيلعثلاا(،6

7وللا بنالحميدعبدوهوأوي@-أبيبنبكرأبيطريقمنالرشد.@(46

اللهعبد
@اللهعبدبن

@بلالابروهوسليمان-عن
محمد-عن

ابنوهو

بنسعيدعنشهاب،ابنأخبرناقالا:عقبفبنوموسىعتيق-أبي

الجتة،في@رافيإئي"ةجمزالتيئقالفال:@ه،هريرةأبيعنالمسيب،

فقلت:بالقرتن،رجلصوتسمعتفيها،أنافبينما
بنحارثةقالوا:هذا؟من

@لبر!.كذلكالبر،كذلكالبر،كذلك@لتعمان،



سالواصاليضلتم@رضةللهضك@للعلل

أعلم.واللهصحيخ،و)سناده

9/3838"لأشرافاتحفة@وانظر: 1للا1 3 24).

منبقي
واحد.طريقالحديتهذا

9/1للالعلل!يرالدارقطنيذكرهالذيوهو 5 فقال:ا(لعثلأعقب6

@ه،هريرةأبيعنسلمة،وأبيسعيدعنالزهرفي،عنعقيل،عنوقيل:9

لما.فيهسلمةأبيذكريصحولا

خرجه.على@أقفلمالطريقهداقلت:

على@وجه،بالحديثفيأقيةالحديثفيالر@هييضطربوقد@

منلجحلةويرجحمرسلأ،يرويهثمو@لصحابي،التابعيبغاير@سمثم

أبيعنالعبديمسلمبنإسماعيلروىمامثاله:ادواية،تلكرل@

بنالمنذرنضرة
أنل@نه:الخدريسعيدأبيعنالعبديمالك

اصبح.حتىآيةرددك@اللهرسول

فيه.واضطربمسلمبنإسماعيلرواهالحديتهذا

ط.ا(ول)الإيمان!اداشعبديوالبيهقي3/6،2أحمدفأخرجه.

بنإسماعيلعنالحباببنزيدطريقمنالعلميةط.(2039)والرسد

الإسناد.بهدامسلم،

لنإمماعل5آحمدالإمامعدالأولىالروايةليالحبددسرفقال@يهاختل@(1)

أله.رالصوا@"،العديمسلمسالبمماعيلفال.السيهقيوعدالاجيإ،مسلم

الالع@دي
قالوترحمة،لهنحدلمحلمالاحي!وأما@@483@التقرس@التققاإوهذا@

الاجي،ململنإسماعلويهاحمد،الرواهك@2/20الزواندالمجمع@ىالهني

ترحممهمنأحدولم

لنزيدلكونوفلكالجدى،أنهوالصوابقلت.
الحا@

العبدي!"فوله.علىنولع

سصرربنمجدعدلاركاوالناقرمذيعدالرارثعدالصمدسعدتابحه@@

الامذاحطأعلىيدلالاحي،مسلمبرلإصماعلترحمةوحودعدمأنكما
،3

اعلم.والله
(6890)لتقريب@ا@الثتت@ومو.(2)

ومو:(3)
2لتقريبلايحطناصدوق5 1 23)



-

يللفعائد@لعللفي@لجامع

6/3المسند"أطرافداانظر: 6 4لماالمهرقماه/ولاإتحات)9858(،9

وفيل@44(الترمذي
طريقمنبتحققي(27يلالهالشمالل!،@

أبيعنالعبدي،مسلمبنإسماعيلعنالوارثعبدبنالصمدعبد

عنالناجيالمتوكل
ليلة.القرآنمنباية@روالنبيقامقالت:ر@ننا،عائة

منغريبحسنحديثهذاالترمذي:قال
ال@.الوجههذا

.(20781)11/318الأشراف!لاتحفةانطر:

ع@المبارك،ابنعن)التفسير((160)منصرربنسعيدوأخرحه:

قامجمص@اللهرسولأنالناجي:المتوكلأبيعنالعبدي،مسلمبنإسماعيل
معيكررهاالقرانمنبايةليلةذات

غيرها.ولاعائةذكربدونمرسلانفسه.

منالرغمعلىالحديط،فيالتوقفئوجبالروايةفياضطرابوهذا

اللهعبدروايةترجيحإلىأميلأني
عالمفقيهثبتثقةوهوالصبارك،بن

لإرساله.ضعيفاالحديثيكونوبذلكالخيرخصالفيهجمعتجواد،

شاهدوللحديط
فو@نه.أبيحديثمن

4وأحمد)20323(،وممه(45)شيبةأليابنأخرجه: 9 / 1و51 5 6

1و"7
و

771
وفي

ى.16)والبزار1(،053)ماجهوابن9(،1)لهالزهد"،"

1والنسائي4(،620)و 77 / وفي2
ط.(16111)و(8301)لهالكبرى"،"

1ودالعلمية فيوالطحاويالرسالة،ط.(11096)و(08
"

معانيشرح
3الانارا 4 7 / 1

ولمحي
ىجفمهالنبيلاأخلاقفيالئيخوأبو)0002(،العلميةط.

3/41والبيهقي1/12،4والحاكم4(،05)
وفي

"
(775)له@ا،الإبمانسعب

الرشد،ط.ا(ول.)و(871ولا(577)والعلميهط.(3802)و(3702)و

فيوالخطيب
9

الجمعاوهامموضح
"1/4 8 6

4و "(519)والبغوي8،7

فيوالمزي
6/1"الكمالتهذيب" 11 1 5للأ1 عنطرقمن(44

قدامة
بن

لأ"8")الالقريبأتشأ)عدوقومر:

(3570)لتقريبااد(3)ى.731)تقريبها"هال@ومر.



سالواصالوضلتعرضللثترقى:ل@للإ
=

فو@هأبيعنالعامريةدجاجةبتجسرةعنالعامرياللهعبد

كال@تمذتنين"ةأصبححنىالايةهذهردديك@مالنبي
لهتمتغمررردابك

1الماندة1@ثطكيز@افئلبز@ت 1.،8

أبوإلايحيمالنبيعنرواهأحدانعلملاالكلاموهذا"البزار:قال

الطريقا.هذاغيرطريقألهنعلمولا

ترديدإباحةبابفيبتحقبقي(53لاعقبخزيمةابنوذكره

إن"وقال:القران،فيوالتفكرعندمرارأالصلاةفيالواحدة

لاغلاخزيمةابنأنعلىيدلوهذا
يصحح

الخبر،هذا

يهتوتصو)نماصحيحه،نيأصرده

لان

(2)

5/1أحمدالإمامروايةمي الخاريروايةوديالعامريادفليت.49
1

بنأفلت0

2/5حيفقه مو@مسهالعاعريوفليت(1710)5
ماكرلااب@وقالاشعدلنقدامة

مي
5احما@ه" 4 لصمفليتأما".7/

درقها@هومنبائنتي@معجمةتاءو@خرهالفا.

بنقدامةواسسهثو،أبيعىدحاجفبتجسرةعنالعامري،فليت
افصعد

أدلشهوموروحأيوخليفةبنومليت

فيفقالالقول،هدايرتص@المزيأنإلا
@

6/1ا،الكماتهليب 1 5للا0 44)

واقهترجتص@يتقلمكماحانألووكنيةخديففبنفديتفلطنظر،قاله@ويخما

3التهذيسهلأتهديبيرححرابنالحالط 1 6 كلامعلىمعلقآ(5745)8/

سفبترلي@يةو@رقاللارقطني،بل!مقهلقدماكولااسبنلكينفردلمالمزيا

كانالرريمفيانأنخيئمةأبياسوفكرحسان،أبايكىالذيحليفة
يممي

قلامة
بى

فيتأ".الحامرياللهعد

بنموفقالدكتررصديقماتعيقمع1857/4@والمختل@المؤتل@@وا@.
بناللهعد

خير-لكلاللهومقهالقاثو-بمد

بنقمامةأما
)72،5(.اققرسها@طر@تولع@ثالمقبولالعامرياثهعد

5ا@الا@ريس@@متبولت@ومي 1اثقاش@4/نيحاناب@ثكرماوتدول،5 2 على1

2/5الكير!@الارلخميالحديثعقبقالالبحاريأن جسرةعد@.(1710)5

عجاشه.

تقدمقد
لحيخريمةالنأحرجهماأنن

صحيح،=فهرالمختصرا@محتصركاله



-

ي@لفعائد@لعلل@لجامعفي

قدامة@ميهضعيف،الحديثهذاو)سناد
ابنذكرهالعامري،اللهعبدبن

فيحاتمأبي
9

7/1والتعديل!الحرح 7 ولاجرحافيهينقلولم(729)2

فيالبخاريأيضأونكرهتعديلا،
"

7/6الكبير!التاريخ فيهيذكرولمم@..)8

فيحبافىابنوذكرهتعديلأ،ولاجرحأ
7/3@الئقات@ا 4 0

نوثيقفيعادتهعلى

فيحجرابنوقالالمجاهيل،
توجإذاأي:المقبو@ه:(5527)"التقريب9

لجهاله.ضعيففحدثهيتابم.لمهاوهو

8/4@لأشراتاتحفة@وانظر: 6 9(121 /6المسند!أطرافو"0(،2

41/2"المهرةولاإتحاف1(،48لا412 33(17692).

عنمعمر،روىماوالاعضال:الوصلفيهتعارضومما@

وعندهأسلمالثقفيسلمةبنكيلانأنابيه:عنسالم،عنالزهرفي،

.@سئرهنوفلىقأربعأ،@مسك@:@النبيئلهفقالنسو؟،عثر

اثأخرجه:
ا،وفيبتحقيقي(1191)المسندإ:فيإفعي

م،
ه/له

6 31
16الوفاء5/.@وفي 5-6 1وأحمد5،2 3 / يعلىوأبو4،1و2

7/1والبيهقي4(،اللاهحبانوابن5(،437) 8 1
ابنإسماعيلطريقمن

علية.

فيالبخاريوأخرجه:
6/8لكبيرأالاريخا" لدارقطنيوا3(،402)6

3/2 6 معاوية.بنمروانطريقمنالرسالةط.ولك@63(العلمبةط.9

(17350)ثيبةأبيابنوأخرجه:
عليةابنإسماعيلطريقمن

لمقرونجن(.معاويةبنومروان

ماويه(توتفأوصحمهماخلا
منلي@هدالمتلالأسانيد،علىالقنقدم

لسط

القاثوعدالدكورأخرنااغتروقدكالميلواتدقيفكره@مماعدصالصحيح

خزيمةابنكتبأنفيصحيحةيخرنتائحينتحعارمنابمنلالمحمدي

الوهمهنالصنلساتهوقدالصحة،خريمةالنيخهيشترطولمالصحع،صيى
خطاالمدكررولأخيناالأرمام،تورتلأحكاماسرعةأنرسلوملأحكام،اسرعة

أياممماتاللفييسددهأناثهنسالالتققهوالنكر@زيالةالاد"كالهفيباليسيريى
الصوابوأياهيرزقاواد



سال@اصالقضلضتحكللالثترقى:للعلل
-

2/1أحمدوأخرجه. بنوا4،4و4
7/1لبيهقيوا)3591(،حهما 8 1

جعفربنمحمدطريقمن

فيوالطحاوي2/4،4احمدوأخرجه:
9

3/2لاتار"امعانيشرح 5 2

الأعلىعبدطريقمن(5131)العلميةط.وفي

لطحاوا1(،281)لترمذيوا2/8،3أحمدخرجه.وأ
فيوي

"

شرخ

3/2الانار"معاني 5 3/2والدارقطني)6315(،العلميةط.وفي3 6 ط.9

2/1والحاكمالرسالة،ط.(3هلأ5)والعلمية 7/1والبيهقي9،2 4 ما،2و9

فيالرعدوابن
4/4التمهيد!" 6 4

عروبة.أبيبنسع@دطريقمن

2/931والحاكم4(،571)حبانابنوأخرجه.
بنالفضلطريقمن

1والحاكم4(،اهلهحانابن 9 3 / بنعيسىطريقمن2

فيعديابن
1/2الكامل!" 2/931والحاكم93

من

كثيرأبيبنيحىطريق

2/1الحاكموأخرجه: 9 المحاربيطريقمن2

7/1البيهقيوأخرجه: فيالبرعبدوابن8،2
4/4التمهيد!دا 6 4

من

اثوري.سفيانطريق

7/1البيهقيوأخرجه: 8 2
زريع.بنيزيدطريقمن

لفضلى،واوسعيد،لأعلى،اوعبدومحمد،ومروان،عيل،)إسماجميعهم:

لمحاواويحى،وعيى،
د.لإسناابهذامعمرعنويزيد(وسفيان،ربي،

علية.ابنإسماعلمقرولاحوالهقي2/1،4أحمدروايةفيجاء(1)

والصماب.بالمعجسة،الالاميا@لى:الآنارامعانيالنرحفيالطحاويعندضحص(2)

ا

بالمهملة.الميأ

عدي:النعد(3)
نسرته.ثمان1

وهو:لكأ
.(3999)التقرسه"إيدل@وكادبهمبأسلا"

الدارقطنيلسننطرعمنسقط(5)
سوالشتالعلمية،ط."

الرسالة.@



-

يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

رواهمعمرأأنتقدمفكمامضطربأئهإلاالصحة،ظاهرهإسنادهذا

رويوكذلكالزهري،عنموصولا
عنه

معفلا.الزهريعن

فيثاودأبوطريقهومن)12621(،الرزاقعبدأخرجه:فقد
9

2/2لاثارأامعانيشرحفيإوالطحاوي3(،2ياالمراسيل! 53
ط.وفي

3/2والدارفطني)4315(،الحلمبة 6 الرسالة.ط.(3ويالملأالعلمبةط.9

فيالطحاويوأخرجه:
"

2الآثار@2/معانيشرح 5 3
العلميةط.وفي

عيية.بنسفيانطريقمن(5133)

ع@،النبيئعنالزهري،عنمعمر،عنوسفيان(الرزاق،)عبدكلاهما:

المعضلة.روايتهعلىمعمرتوبع

مالكفأخرجه:
في

ابرواية(1693)الموطأ!9
الزهريمصعببي

محمدبروابة(530)واللينيبرواية(1717)و
الثافعيطريقهومنالحسن،بن

في
4/2لاالأم1 6 5

6الوفاء5/ط.وفي 5 2
وفي

(1195)لهالمسند"،"

1(،199)@ا)العللفيحاتمابيوابن)8681(،منصوربنوسحيدبتحقيقي،

7/1والبيهقي 8 2
وفي

ط.(13957)والعلميةط.(1924)لهالمعردقا،9

بلغني....قال:الزهرفيعنالوعي

ابننقلهفيماالأثرمفقالمعمر،روايةفيالعلمأهلبعضتكلموقد

فيحجر
الحدبطهذااحمد:عن(1527)عقبالحبيرالا@ه@863التلخيص1

بلدهغيرفيبهوتحديثهبوصلهمعمربتفردوأعلهعليه،والعملبصحيح،لي@
فيالملقنابنونقلهكذا"،

6المنير@7/البدر" 1 0

ذكرت"ةقالالأثرمعن

ماقال:الحديط،هذااللهعبدلأبي
صحيحهو

(1)
بالبصر@معمرحديثهذا

ابنونقليهمون@ه،والناسفيهاأخطأبالبصرةبأشياءحدثوقدلهم،فأسنده

فيحجر
"

"قال:أنهالبزارعن(1527)3هلأ/3الحبير"التلخيص
معمرجؤده

فيالنرمذيوقالفأرسله!،باليمنوأفسدهلالبصرف
9

4الكبيرا:العلل 4

يى.عملتعملحجازلةيما(لأداصحيحاهوالماةوالحاثةال@صدر،فيام@(1)



ساد@ا@ليضلاضتعكللالهضك@:رلعلل

@سالمعنالرمري،عنمعمر،حديثعنمحمدألوسألت:(167)
عن

بنغيلانأنأبيه:
عيرحديثهوفقال:نسوة،عثرةوتحتهأسلمسلمة

هذاروىو)ثمامحفرظ،
الزهريعنمعمر،صرويوقدبالعراق،معمر

قال:الزهري،عنوكيرهحمزةأبيبنلثعيبصروىمرسلأ.الحديثهذا

وهذامحمد:قالأسلم.سلمةبنغيلانأنسويد:بنمحمدعنخذثت

ثقيفمنلرجلقالعمرأنأبيه:صسالم،عنالزهريروىانمادأصح.

كمالأرجمنكأونساعهلتراجعنفقال:نساعه،طئق
ابيقرمج@النبيئرجم

فيحجرابننقلهفيمامسلموقال"،رغال
4/13الإصا@ه" إثه":(6923)2

موقوف،والاخرمرفوع،آحدهماحديثان:غيلانقصةفيالزهريعندكان

عقيل،فرواهالمرفوعفماماالموقوف.إيسادعلىالمرفوعمحمرفأدرجفال:

بنعثمانعنبلغناقال:الزهريعن
مححد

أسلمغيلادانسويد:أبيبن

صسالم،عنالزهري،فرواهالموقو@وآماالحديث.نسوة...عثروتخه

الحديثإ.بيه...لي@ميراثهوقسمعمرعهدفينسا@هطلقغيلادأنأبيه:

الرواياتبحني(5134)عقبالآثارأمعانيالشرحفيالطحاويوقال

وكماالزهري،ع@مالك،رواهكماالحديثهداأصلهوفهذا@المرسلة:

عقيل،أيضارواهوقدالرهري،عنمعمر،عنعيينة،وابنالرزاقعبدرواه

أيضأوقالمنهإالزهريأخذهالديالحوضععلىيدلماالزهري،عن

5للاتجيل فيمعمرآتىإتماولكن":(13
عندهكانلأتهالحديت،هذا

عن

انأببه:عنسالم،عنوالآخرأحدهما،هذاحديثانغيلانقصةفيالزهر@

بنغيلان
يرتجعأن@أمرهعمر،نلثفبلغماله،وقسمنساعهطلقسلمة

نساعه

فيرغالأديقبرزجمكمافبركلرجمثذلكعلىمتلووقال:وماله،

للحديثعمركلامليهالذيالحديثهداإصنادفجعلمعمرفأخطأالجاهلية،

اللهرسولكلاميخهالذي
ي

الإسناول.جهةمنالحديثهذاففسد

فيحاتمأبيابنوقال
رواهحديثعنأبيداوسألت:(1200)"العلل"

تحريجهشأتي(1)



يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

معمر،عنيون@،بنوعشىعليق@واب@معاويفبنومروانزريع،يزيدس

هو:إنماوهم،هوأبي.قالمعمر-إسنادفدكرالرهري...-عن

عيه@مدالنبيئأنبلغناقال:سويد،أبيابنعنالزهري،

2/1الحاكموقال 92:"

الحديثهذاانالحجاجبنمسلمالإمامحكم

مما
بالصحة،حكمناالبصريينخارجئقةعنهرواهفإنبالسصرة،محمرفهوهم

يوص،بنوعيسىالمحاربي،محمدبنالرحمنوعبدالئوري،سميانفوجدت

ز@ه:أبيهعنسالم،عنالزهرفي،عنمعمرعنبهاكوفيونوثلاثتهم
1وقالحديثهمنهملكلبأسانيدهساقتم@ا،سلمة...بنغيلانأن 93 /2.

"

أرسلهالوجهينعلىبهحتثراشدبنمعمرأناجتهاديإليهيؤثيوالدي

صووصلهمرة،
عنهوصلوهالذينأنعليهوالدلي@ف

أرسلوهفقدالبصرةأهلمن

منالزيادةفإنالإرسالمنأولىوالوصلأيضا،
اعلموالدهمقسولة،الثقة

فيحجراب@عليهردالقولهدا
@ا

إذ(1527)3طلأ/3الحبير"التلخيص

يحني:شيئا-دلكيفيدولا"قال.
تعدد

كلهمهؤلاءفإنمعمر-عنروىمن
منهسمعواإنما

ب
أنهمتسليموعلىأهلهاغيرمنكانواو)ن"،الجصرة@@

كانلأنهةمضطرببلدهغيرفيبهحدثالذيفحديثهلغيرها،منهسمعوا

فحذثرحلإفاوأماالصحة،علىكتبهسبلدهفييحدث
بأشياءحفظهمن

وأبيوالبخاري،المدينب،كابنبه،العلمأهلذلكعلىاتمقفيها،وهم
@ا.وغيرهمسيبةبنويعقوبحاتم،

فيالرعدابروقال
4/4النمهيد،" 6 منإنه@ايقولون:ة4

خطأ
معمر

-

حفظه،منبالعراقبهحدثومماالموصول-يعني:
ماحدينهوصحيح

كلهاالبابهذافيالمرويةالأحا@يثداأيضأ:وقالكتبه،منباليمنبهحدث

بالفويةأسانيدهاوليستمعلولة،

تحربجشأتي(1)
والروايات.حاتمأبيكلاميىقارنوللفاندةالطريق،مدا

(2)
مطبرعكي

حد!@المشدرك!.@
انظراحثى.@تحريفوهو

"

/8المهرظإتحاف"
0 84(9665)



سال@اصالوضلتعلىضللختركلق@لالعلل
-

فيالملقنابنوقال
7/6المنير"البدر" 0 فيأحمدالإمامجمعوقد"ة4

الحديئينهذيفبينرواياتهإحدىفيحبادابنوكذاالحديط،لهذاروايته

فادحاالبخاريذكرهمافليسالسند،بهذا
1صحته.في

00.

علىالكبارالأئمةنصوقدصحنه،فيقادحايكونلاكيفقلت:

@خر.لمتنإشادفيلمتنإشادعليهاختلطوأنهيخصمعمرتوهيم

توبع.معمراأنإلاقلت:

فيالطب@رانيأخرجه:فقد
كنيزبنبحرطريقمن(6هله/18الكبير""

منرجلاأنعمر:اب@عنال@ه،عبدبنسالمعنالزهري،عنالسقاء،

جم@اللهرسولفأمرهنسوة،عرولهأسلمسلمفبنغيلانله:يقالثقيف

وياعأربعأمنهنيختارأن
ستة.

فيالمزينقلدقدكيز،بنبحرفيهضعيف،الإسنادهذاأنإلا

3الكمال!@مذيب 2 7 / معينبنيحيىعن(62له1
يكتبلا"فيه:قالأنه

فيالبخاريوقال"،حديثه
"

2/1الكبير"التاريخ 1 عندهملجس@@:(1927)1

فيحاتمأبيابنونقلبالقويإ،
1

2/3والتعديى"الجرح 4 عن(1655)0

زريعبنبزيد
9قال:أنه

بحر
العلمأهلضحفوفدشيء@،لاكانالسقاء

والمتروكون!الضعفاءفيإالدارقطنيفقالالزهري،عنخصوصأروايته

."والزهريالحسنعنمتروك":(130)

رويوقد
مرسلأ.الزهريعنمعمر،طريقغيرمنالحديثهذا

فيالبخاريفأخرجه:
"

6/8الكبير"التاريخ 62 3 فيوالطحاوي3(،.

@

2/2الآثار"معانينرح 5 وفي4
الليت،طربقمن(5135)العلميةط.

عقيل.حدثنيقال:

فيلبخارياوأخرجه:
لتاا9

8الكبير@6/ريخ 2لا6 رقطنيلداوا0(،3

2 6 9 يون@.عنوهب،ابنعنالرسالةط.(3وللاملاالعلميةط.3/

بلغنيقال:شهاب،ابنعنويون@()عقيل،كلاهما:
(1)

بنعثمانعن

(1)
لكلن،.الدارقطني:روايةثي



-

يللفع@ئد@لعللفي@لجامع

محمد
(1)

الحديشه.لغيلان:!...قالالنبي-@ي،أنسويد:أبيبن

فيللزهريأنيتينتفدممما
معضلفالأولى:روايشبن:الحديتهذا

بنعثمانعنبلغنيفيها:قالوالئانية:
محمد

الروابةوهذهسويد،أبيبن

منقطعة
والئاني:عثمان،عنواسطتهأبهمالزهريأنالأول:موضج@:في

عقبوالإيهام!الوهمدبيانفيالقطانابنعنهقالمجهول،عثمانأفى

البتقه.يعرفلاوهو)0721(:إ

مناسقطهاالتيالواسطةتعرتولامرسل،الحديطفإنجهالتهوعلى

أسقطيكونوقدإسناثص
من

منقطعاالحديثلبكونواحدةمنأكثرالسند
في

فيالبخاريفكرهدول:
@ا

6/8الكبير"التاريخ 6(42 أبيوابن0(،3
فيحاتم

"

6/2"والتحديلالجرح 1 تعديلأ،ولاجرحافيهيذكراولم(908)2

فيحبانابنوذكره
1@االثقاتدا 5 8 / 5.

جعلأنهسيجدسابقأالمذكورالطحاويكلامفيالمتمعنوالناظر
مقطجن:الزهريحديث

والمقطعوعنده...،أسلمصلمةبنغيلانأنمنه:الأولالمقطع
الأولى:الروايتين:هاتينبينوالفرقلساعه.طلقسلمةبنغيلانأنالثاني:

ةوالنانجةمرسلفالزهريعند

ةذلكعلىيدل

1اللأالرزاقعبدأخرجه:ما بنسالمعنالزهري،عنمعمر،عن(22

الله،عبد
اللهعبدعن

نساعىالثقفيسلمةبنغيلانطلققال:عمر،لن
وقسم

ماله
عمر.حديطفذكربيه...بين

طريقغيرمنالمرسلالحديارويوقدالإسنادوهذا

موصولا.الزهري

"بل@.المحاليالنرحطبرعفيتحر@(1)
@ادرسوالمنتعر!



سال@اصالوضلضتمكللالثترك@:للعلل
-

3/2الدارقطنيأخرحه:فقد 7 والعلميةط.1
3 6 الرسالة،ط.(93

3والبيهقي لما7/
عنوسالم،لافععنأيوب،عنمجشر،بنسرارطريقمن

بنغيلانأنعمر:ابن
جم@النبىفأمرهنسوةعروعندهاسلمالثقفيسلمة

أربعة....منهنيمسكأق

عليآبوقالالطريق،هداتقويةإلىالحلمأهلبعضن@بوأيضا@قد

فيالملقنابننقلهفيماالحاط
وهوسرار،بهتفرد"المير@7/606:البدر"

بصري
معينبنيحيىقالوكذاثقة،

هذارواة:(1)اللهعبدأبوقالثقةإنهة

ثقاتكلهمالحديث
بروايتهمالحجةتقوم

الننفلهفيماالدارفطنيوقال"،

6المنير"لأالبدرفيالملقن 0 9 عنالجرمي،اللهعيدبنسيفبه@اتفرد:7/

دا.البصرةأهلمنثقةوسرارسرار،

ماوكل@قول
يفهملاتقدم

منه
فيهالسندلأنالحديث.لهذاتصحيح

خالفوقدحالف.ربماصدوقوهوالجرمي:اللهعبيدبنسيف
@ي

هدا

المحفوظ.هوالزهريو)سنادالزهري،السند

والإيهامالوهمدالبيانفيالقطانابنوقال
"3/4 9 6(1270).

ش@ءفي
و)نمضعفوه،يريدكمافلنبينهاغيلان،حديثعلةعلىتنصيصمنه

دقومالزهري،علىفيهمختلفحديثأتهبعلقما@اعلمليستعنديكانت

رووه
@كاللهرسولأنبلغناقال:عنه،مالكقالكذلكقبله،منمرسلاعه

معمررواهوكذلثالحديث،ئقيف...منلرجلقال
يخلانأسلمقال:عه،

قول.فهذامعمر،عنالرزاق،عبدروايةمنمثله،

عنروايتينإحدىوهيالزهريفوقرجلزياثةوهوةئالبوقول

بنعثمانعنالزهري،عنيون@،عنوهب،ابنرواهيون@،
بنمحمد

نسوة...عروعدهآسلم،حينلغيلادقالكوراللهرسولأنسويد:أبي

انقطاعفيهاتببنأخرى،روايةفيهيون@
ما

الزهريببن

الحاكم.يعني(1)



-

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

عنبلغنيقال:شهاب،ابنعنيون@،عنالليث،رواهوهذاوعثمان

الحديث.فذكرقال:...ط،اللهرسولأنسويد:أبيبنعثمان

وهوالزهري-عنأعيعنه:-ئالثوقول
قال:البخاري،ذكرما

محمدعنحذثثقال:الزهري،عنواحدوغيرحمزةأبيبنشعبروى
بن

الحديث.أسلم،سلمةبنغيلانأنالثقفي:سويد

معمررواهعنه:رابعوقول
عنص

بنغيلانأنأبيه:عنصالم،ع@

الحدبث.0،0معه.واسلفنالجاهلبقمافينسوةعرولهأسلمالثقفي،سلمة

محمرعنيرويه
عروبة،أبيبنوسعيدمحاوية،لنمروانهكذا،

رواهوقدموصلة.جميعهمرواياتعللهفيالترمذيفكروقدزريع،بنويزيد

عنهسعيدبنيحيىروايةمنالدارقطنينلثفكرمعمر؟عنالئوري،أيضا

لمأثهإلاكذلك،معمرعنأيضأرووهجماعةوذكرالحللإ،كتابإفي
مالك،عنرواهسلامبنيحيىأنوفكرالأسانيد،بهايوصل

الزمريعن
تخطئةفيهؤلاءاعتمدالذيالحديثهووهذاكذلك.

ذلكومافيه،معمر

حافظ.معمرأنف@بالين؟

ئعدولا
ماكلهذافيالزهريعنديكونأنفي

و)نماعنماروي

مد@رروايةفخطننهماتجهت
هذه

يرويهالزهريبكونأنالاستبعادحيثمن

علىبهيحدثثم@،النبيئعنأبيميعنسالم،عنالصحيح،الإشادبهذا
محمدبنعثمانعنوتارةقبله،منيرسلهتارةالواهية.الوجوهتلك

أبيبن
عنوتارةهذا،عثمانعنبلغنايقول:وتارةالتة،يعرتلاوهوسويد،

محمد
الثقفي.سويدبن

كلفيعلقكلها،الوجوههذهعلىبهيحدثأنمستبحدغيرعنديوهذا
عندذلككلاجتمعفربماحفظه،لهتيسربمامنهاعهالرواةمنواحد

أقلهأوأكنره،أواحدهم،

بلقاصتال.انهعليهوقمتوالتيعليها،أقفلمعنمادع@@يهااليالرواية(1)
عنصان.بنصمد



سال@اصالوضلضتعكللالترك@:لال@لل
-

3/5فيأيضأوقال 0 منطوالمتحصل:(1271)0
حديثأنهوهذا،

ولمصحيح،غيلانقصةفيمحمرروايةمنأبيهعنسالم،عنالزهري،

انتهى@ذلكفاعلمالزهري،علىالاختلاتمنبأكثرضعفهمنعليهيعتل

القطان.ابنكلام

والنظرالاحتماليحتمللاالحلموهذابجبد،ليىالكلاموهذاول:ل

منالصحيحمعرفةفيالمعوللانماالأصول،وغيرالفقهغيرفهوالعقلي،

ابنإليهذهبماوافقناإذافإنناقريفمنحديثكلبهيأتيماالسقيم

هموفيانملةقدنثكلاكذلكفإناالزهريعلىالاختلاتجملةفيالقطان

الديقطعماللنقات،ومخالفتهموصولأالحديثسباقةفيوتفرلهمعمر،

القطانابنكاننف@به،
عنهوفأينوتثبيتهمعمربحفظيحتج

إنبلمالك،

وجهينعلىبهحدث@أتهللعيانيرضحمعمرطريقبهقدمناالذيسبافه

الخطأ.فاحتل

5/1الأشرافتحفةوانظر:إ 5 6لا5 3/37المسند"أطرافو"4(،9 2

رويوقد
الوجه.هذاكيرمنالحديطهذا

3/6الدارقطنيأخرجه:إذ الرسالة،ط.(3683)والعلميةط.82

اللهعدحدثناقال:الواقدي،طريقمنك@381والبيهقي
الزهري،جعفربن

ال@هعبدعن
بنغيلاناسلمقال:عباس،ابنعنأبيه،عنسفيان،أبيبن

سائرهن.ويفارقأربعأيمسدأنع@ورالنبيئفأمرهنسوةعثروتحتهسلمة،

أن@اللهرسولفأمرهنسوةثمانوعندهأميقمابنصفرانوأسلمقال:

سائرهن.فارقوأربعايمسك

فيهوكذلكمتروكالواقديفيهمنكر،لإسنادابهذاوالحديث

اللهعبد
مقبولوهوسفيانأبيبن

(2)

يتابع.ولميتابع،حيثيعني:

الطريق.هذاغيرمنالحديثرويوقد

.(3362)لتتريسهاد(2).(6175)تفربا"(1)



-

يالف@ائد@لعللفي@لحامع

فيالعقيليفأخرجه:
1/2الضعفاط" 3/2والدارقطني9،9 7 ط.0

2/3"الكمالداتهدبفيوالمزيالرسالة،ط(3690)والعلمية 1 ي@351(5

عنالمردل،بنحميضةعنليلى،أبيابنأخبرناقال:هتيم،طريقمن

ليفقالنسوةثمانوعنديأسلمتقال:الأسديقي@بنالحارث
اربعا".منهن@ختر"الله-؟أ:رسول

الضعف.بينوحالهليلىأبيابنيهالسندوهذا

قلصوقد
الصحابي.اسمهنميم

3/2الدارقطنيوأخرجه: 7 منالرسالةط.(3690)والعلميةط.0

محمدطريق
به.الئسمردل،بنحميضةصالسالب،بن

محمدفيهتالفالسدوهذا
الأسانيدهذهضعفعلىزدالسائب.بن

فيالبخاريعنهقالحميضفضعف
"

1الكبير"التاريخ 2 2 الفيه:(44لا3/

فيحاتمأبيابنوذكرهنظر"،
"

3/3@اوالتحديعالجرح 1 بدكرولم(1403)1

فيالعقيليودكرهتعديلا،ولاجرحافيه
1/2الضعفاع@ا" عديابنوقال9،9

في
3وللاالكامل1 هذالحميضةولي@@@:66

ثلاثة،اوحديثانإلاالحديثمن

يروي
فيفقالفيه،القولحجرابنالحافظولخصليلى"،أبيابننلث

@امقبول":(1571)"التقريب@ا

3/2الدارقطنيوأخرحه: 7 منالرسالةط.(3691)والعلميةط.0

الحارثبنقي@عنوالكلبي،حمادعنسفيان،عنعبيد،بنغسانطريق

بنيمنرجلأأنةع@هالنبيئإلىيردعه
فأمرهنسوة،ثمانوعندهأسلمأسد

النبى

حما@أوزادغسان،لضعفضعيف.إسناد
دليلوهذاالسند،في

الحديث.هذافيخصوصاضعفه

مداعلىوللتعري@(1)
فيالاستقرانةثواستيراجعحجرابنالحاطعدالمصطلح

@لث،
ا@-43الأومالأ:شالتقريبتحريرتضمهلماالإيهامخفكاليدي



والإرسالالوضلتدروضلالثترك@:للعلل
=

العددلكثرةالارسال@رجحوالارسال@لوصلفيهتعارضوسما@

حازم،أبيبنقي@عنخالد،أبيبنإسماعيلروىماالمتن:ونكارة

خثعمإلىسريةبعثالله-شي@رسولأنالله:عبدبنجريرعن

لهمفأمرالتبيئ-لمجفهذلكفبلغالقتل،فيهمفأسرعبالسجودناسنواعتصم

أنا@اوقال:العقلبنصف
بري
ة

@ا@ظهر@لمشركينببنيقيممسلمكلمن

نار@مما@اىتراصلا"قال:ويم؟الله!رسولياقالوا:

ثي
اندمد

معيا.
"

فاكتعليقيرا@طرجحثمم،

كل@كونأيألاراماتراءىلاقود.@@للأا./9الميرالالدرفيالملق@ابنقال

يعيلها،رؤلةولاللارالرؤيةفجعلصاحبميناريرىلحيتمهماراحد
أد

منهدهيعرفوا
أرادساهرتل:تقاصلها،أي.فلادبلى@ارتنظر@ارييقال.مد@

الطار،تلحكو@لىومنهالنهابلىتدعرهذهتختل@،لارامماتقول.الحر@،نلى

مؤلاء3حالومذهمؤلاء،حالوهف@3بلادفيياكهموكيفتتمقاد،نح@

فيالأنيروابنعريه؟فيعيدأبوحكاهما
حامعه.

رحمللول:
تسلاوالحسرةأفولولكمياليان،لهنانقلهاعلى@الملقنابنالله

والأوتاد،الصلي@عبدةأحلاقعمدوا@لىوقداليومبالمسلمينكصةقلي

الماجنمداشقليدهيقخرمنهمالواحدإنحتىولالأ،أحلاقاوقللوممفاكيمم

ولاحولشلاوالخلف،دالرحعيةال@ةصا@ليهئعتوقتفيالفمق،فاكأو

صوالألمحمىالحظيم،الحليلالهإلاقوة
ةالكالرالبلدادبعضأنوالأمرلمحلك

أخلا@علىتعريحممأجلسهاك،لميىللم@ألوا@اتفتحصارتوكداكلالسولد

معيتناف@والليىالحلميدعيممنكتيرآنرىالديدوللاسفالكافرين،وعاثات

تظأجلمنالإباحيةالبلدانتلكيل@ليدهبالبامصة.الرشاويدفعخري@ا@

دلشلحواصلهم،يدفعإلمازائلبرطيلصيأخذونهماأدرلسراالال،

ي

علىعابرأاللسين@حوانهومعالإسحمأرصلحيبقيالمسلمأنولروعقاندهم،

الثماعلىوالرزقومرلاه،وحالقهربهعدلهخيرألكانالحالوصحرلةالحين@لأواء

قال@قالحاكمشأحكموصدقالصإلاالوءيدلعولااللهإلابالخيريأتىولا
"

@نبهرلدط.نجندوكغ@رحمزشصففقشصكنمرر2أي@فشصده@جمدحنمدلل@@ومو

مرلجرنك
أقق@

6الأنحام:1@@صيملضرلاتصب ا@5

أنهظنهعلىوغلبالفتنة،وأمناقه@لىالسيةمنوتسكنلغته،قويتمنأنعلى

أعلم.واللهبأس،فلادعوتهفيالاخرينينفع



=

@الف@ائد@لعللفيالجامع

موصولأمرةفرواهخالدأبيبنإسماعيلفيهاضطربالحديثهذا

الموصول:أمامرسلأ،ومرة

فيالطبرانيفاخرجه.
بنالحججطريقمن(2262)و(2261)الكبير@"

خالد،أبيبنإسماعبلعنأرطاة،
بنجريرعنحازم،أبيبنقي@عن

به.عبدالثم@

نقلهفيماالماركابنعهقالأرطاة،بنالحجاجفيهضعيفوهذا

2/3الكبير@االتاريخفياالبخاري 6 :(75)الصغير!الضعفاءودا(2835)6

فيعديابننقلهفيمامعينبنيحيىوقالمدلسا"،الحجبمكان"
الكاملا"

5 1 8 فيعديابننقلهفيماالشائيوقال"،ضعيف@:2/
5"الكامل" 1 8 /2:

فيحبانابنوقال"،بالقويلي@@
1/2"المجروحيندا المباركابنتركه25:9

أيضا:وقال"،حنبلبنواحمدمعينبنويحيىمهديوابنالقطانويحيى
مدلساالحججكان"

أنتإذايقول:وكانيره،لموعمنر@هعمن

لمأقوامعنيرويوكانالئ@يخ،ذلكعنأرويهأنأباللمشيخعنبشيء

ذلكعلىأمثلةساقنميرهم!

تابعه:توبع،الحججأنإلا

محمدمعاوية-أبو
والترمذي)5462(،داودأبيعدالضرير-خازمبن

2لالاالكبير"فيوالطبراني)4061(، فيحزموابن6(،2
1المحلى!" 8 / 1 3

8/1والبيهقي6،7-66و 3 1
معاوية.أبيطريقمن

فيالطبرانيعندعمربنوصالح
.(2265)الكبيرا9

1البيهقيعندغياثبنوحفص 3 1 /8.

خالد،أبيبنإسماعيلعنوحفهأوصالح،معاويقع)أبو:(2)ثلاثتهم

صرلا.صبه

كايوانظر(1)
33اك@-ةالايهاماكف" 4(172).

لختاهكاماآفمبتالتابعاتفهذه(2)
حثظسو.من

الحجج.



سالواصالوضلضتعكللاليث@ترك@:لال@لل
=

فيعاصمأبيابنوأخرجه:
فيوالطبراني)322(،الديالته"

الكبير!1

بنلي@عنخالد،أبيبنإسماعيلعنغياث،بنحفصطريقمن(383يلا

عنحازم،أبي
خالد

خثعم،منناسإلىبعثهب@النبيأنالوليد:بن

ألا9وقال:الدي@،بنصف@تاللهرسولفوداهمفقتلهم،بالسجو@فاعتصموا

نلر@مماإ.ى@لاتتر@مثركمعمسلمكلبنبرع@إني

المرسل:أما

وفيبتحقيقيا(لملأ2)مسندهفيالئافعيفأخرجه:
6/3لهالأما،" 6

وفي
8،9الوفاء7/ط.

8/1البيهقيطريقهومن 31 3 وفي1
السننمعرفة"

بنمروادطريقمنالوعيط.ا(كلأ33)والعلميةط.(4لممالهوالاثار"،

معاوية.

الجراح.بنوكغعن(33541)ثيبةابيابنوأخرجه:

سليمان.بنالرحيمعبدطريقمن(37627)شيبةأبيابنوأخرجه:

سليحان.بنعدةطريقمن(1605)الترمذيوأخرجه:

سليمان.بنمعتمرطريقمن(2663)منصوربنسعيدوأخرجه:

خمستهم
عنومعتمر(وعبدفالرحيم،وعبدووكيع،)مرواتة

خالد،أبيبنإسماعيل
جرير.ذكردونمرسلأبهحازم،أبيبني@عن

وأكثر"ةوقالأصح!،وهذاجرير،عنفيهيذكرولمالترمذي:إقال

بعثفياللهرسولأنحازم:ابيبنقب@عنقالوا:إصماعيلأصحاب

الصحيحيقول:محمدأوسمعتوقال:اجرير"،عنفيهيذكرواولمسرية.

."مرسلر@،النيئعنقي@حديط

.@أصحرسالهب@دوهواليهقي:وقال

فيحجرابنوقال
1الحبير"التلخيص" 9 . 3 3 . 8 /4):"

وصحح

بنقي@إلىلهإرساوالدارقطنيلترمذي،واداود،وأبوحاتم،وأبوالبخار@،

."حازمأبي

2/5الأنمراشاتحفةو")249(،حاتماأبيابنعلل"وانظر: 7



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

12/4و(3227) 6 3الحبير،التلخيصو")33291(،2 0 8 / ل@091(،4

.(1للا."الصحةظاهرهامعلةأحاديطو@

لكثرةالوصلفبهصرجحوالارسال،@لوصلفيهتعارضومما@

قال:هريرة،أبيعنالمسيب،بنسعيدعنالزهرئ،روىما@لعدد:

يلدخ@الاعحد:اللهرسولقال
(9)

مرتين!.جحبرمنالمؤمن

عه.فرواهالزهريعلىفيهاختلفوقدعليه،متفقمتصلصجحإسادمذا

بنعقيلا-
38والبخاري2/37،9أحمدعندخالد، /8(133،)6

8/2ومسلم 2 3(،ما2)ماجهوابنم@(،62)ثاودوأبي)36(،(2998)7

فيوالطحاوي
"

الأخيار"@اتحفةوفي(1464)و(1463)الاثار@امشكلشرح

فيالثيخوأبي)4615(،و(5163)
والبيهقي1(،0)"الأمثال"

01/1 2 وفي9
@يلخطيبوا)744(،لهلاداب،،ا"

"

9/2د،بغداتاريخ 1 8
لغرباط.وفي

6/4 .(3507)لبغويوا6،6

فيالبخاريعنديزيد،بنيون@-2
ومسلمل@721(،المفردداالأدب1

8/2 2 وفي(4621)لآثارداامشكل@اشرحفيوالطحاوي)36(،ي@992(7
.(5162)الأخيار"تحفة"

محمد-3
عدشهاب(،ابنأخي)ابراللهعبدبن

2مسلم 2 7 /8

فيوالطبراني)366(،حبانابنعندالعزيز،عبدبنسعيد
مسد"

4/1النامحالمفيالخطابيقال(1) ةا@جكلرابصوجهشعلىئروىمدا@:10

أحدمما:
الكي@مرالممدوحالمؤمنأنومعناهالخر،مدهعلىالحي@لضم

الغفلة،ناجةمنيؤتىلاالنيالح@رم
بدلكيفطنلاوموأخرى،لعدمرةفيخدع

الدلا.أمرثونالاخرةأمرفي3الخدلهأرادبنهوتجل.به.يعرولا

يخدصلايقول:ال@هي،مذهبعلىالعين@كسرالروايةيكونأنالآخروالوجه

الغفلة،ناحيةمنيزتيىولاالمؤص
وليكنيتمحر،لارموشرأومكررهديديقع

قدرمداحدرأ،متيقطأ
أعلما.واللهمحأ،والآخرةاللياامرفييكونأنيصلح



سال@اصالؤضلتعوضلالحثترك@:لالعلل
=

فيالنيخوأبي6(،2للا@الثامببن
حليةفيإنعبموأبيلا(،الأمنا@ه"

6/1"ولباءلأا 27.

صحيحة.كلهاالموصولةالحديثهذاواسانيد

رويوقد
يصح.ولامرسلا،الطريقهذاغيرمنالحديثهذا

فيوالمر@زي2(،4لاراهويهبنإسحاقفأخرجه:
"

"الصلاةفدرتعظيم

مرفوعا.المسيببنسعيدعنالزهريعنيزيد،بنيون@عنملا(3)

الحديثهذاروايةفياضطربقدويرن@لإرساله،ضعيف.إسنادهذا

الزهريعنروايتهأنعنفضلامرسلا،هناصرواهسبق،كماموصولأفرواه

فيالمزيفنقلفيها،مختلف
2@االكمالتهذيب" 2 ابنعن(7783)82/

معين
الزهريفيالناسأثبت"قال:أثه

عنونقليون@،منهمفذكر@ا
بنأحمد

أحدأإ،يون@علىالزهريفينقدملانحنفيه:قالأشهالمصريعادع

معينبنيحىعنونقل
ويوس@@عمرقال:انه

بالزهريعالمان

فيعنهفقالفيه،مغايرقوللهكادأحمدالإمامأنإلا
ومعرفةالعلل9

المروذي.رواية(44)الرجال!
"

الزهري،رأيمنالثيءرفعربمايوص

فيالمزيونقلالمسيه،ابنعنيصيره
(7783)8/122الكمال@اتهذب"

الطربق@هذاالحديثمذاولعلالزهريإ،عنالخطأكثبر"فيه:قالأنهعه

من
قدمسلمأأنالكلامهذايؤكدوماأخطاف

خرج
روايةمنالحديثهذا

الرواينانوهاتانهربرة.أبيعنالمسيب،بنسعبدعنالزهري،ع@يون@

أنهإلااضطرابهعلىوهوالحديث،هذاروايةفيبونساختلافتوضحان

ب@و)سحاقل@24(،راهويهبنإسحاقعندراشدبنإسحاقتابعهتوبع،

@اتهذيبليالمزينقلفقدمقال،فيهاالزهريعنروايتهأنإلاثقةراشد

186/13@الكمال بنإبراهيمعن(43
اللهعد

يحيىعنالجيد،بن
أنه

ولابأخيه،لي@جزري،راشدبناسحاقدجزريراشدبنالنحمان9قال:

رحم،قرابةبينهما
همالي@قال:إليك؟أعجبأيهمامعين:بنليحيىقلت

راموي@الن@حاق@مسد!صسقط(1)



-

ئد@للفعا@لعللالجامعفي

للدارقطني:قلتقال:أئهالحاكمعنونقلبذاك،الزهريفي
"

بناسحا@د

سماعهفيتكلمراقال:الجزري؟راشد
فيوجدإنهوقالوا:الزهري،من

فيالعلائيوضحوقد."كتابه...
"

1:"التحصيلجامع 0 0

الدارقطنيكلام

قدمراشدبنإسحاقإنقال:أنهأشرسعنالطياليأبو@اودذكرهمافقل

هاب؟ابن:لقيتأينله:فقلتقال:الزهري.حدثايقول:فجعلالري

"قال:

روايهوهنيبينوهذالهكتابافوجدثالمقدسببيتمررثألقه،لم

أعلم.واللهالزهري،عنراشد،بنإسحاق
محمدتابعهماراشد(بنلاسحاقيزيد،بن)يون@الاثان:توبعوقد

بن

محمدعهفرواهشهاب(.ابناخي)ابناللهعبد
البيهقيعندالواقديعمربن

9/6 فيالمزينقلإذفيه-والعلة-5
عن(6092)453/6@الكمالتهذيط9

متروك"فيه:قالانهمسلمعنونقل"،كذابطموفيه:قالئهاأحمدالإمام

1/1الكبيرألاالتاريخفيالبخاريوقال@،الحديث 7 عنمعسكتوا)345(:إ9

فيالنسائيعهوقالنمير"،وابنأحمد،تركه
والمتروكونأالضعفاء"

منالجهابذةهؤلاءإليهذهبمماالرغموعلىالحديط!المتروك:(531)

العلماءبحضفإنالواقدي،ئأنتضعيف
شأنأيقلونلاممن

عنهم
ذهبواقد

إبراهيمبنيعقوبالروايةهذهفيخالفقدالواقديولكنتوثيقهإلى
(2)

محمدعنفرواه
منكرفهناروايتهفتكونهذاوعلىموصولأ،اللهعبدبن

والله

في:،منهايصحولامعلولةالمرسلةالرواياتأنالاننبين

كماالحديقهذاوصلوالصحيح
أعلم.واللهتفدم،

9/3"لأشراتاتحمة9وانظر: 64-3 6 5(501 9/38و(32 2(051 32)

9/4و 24 2 14/7المهرظإتحافو")06331(،1 4 57 4 6(18631)

6/4الكصاله@تهذيبةانظر 5 الحديثفيمتروكأنهالصوابأنعلى(9260)3
2/3والتنكرظاتبصرةشرحفيالحراقيقولاحردوساالمغاري،فيعلآت 01:

السير!.أملأنمةمن@والحديث،فيصع@ط@@رالواقدي

وهو:
.(7811)التقريه1"فاضل@قة@



سالواصالوضلضتحكللالحثترك@:للعلل

@لمرسلة@لرو@ية@رجحتوالارصال@لوصلفيهتعرضومما@

بنعثمانروىما@لموصولة:ر@ى@لرو@يةمنلضعف
سعد،

عكرمةعن

يافقال:النبيئ-@رو،اتىرجلاأنعباس:ابنعنعباس،ابنمولى

شهوتي،وأخذتنيللنساءانتسرتالفحمأصبتإذاإنيالله!رسول

ماطنتنحزموألامامنيأتذينا@أنجهاالله:نأنزلالفحم.عليئفحزمت

@نهمنا@زقكمو@وأ@ئمغتدبئالايحمطل@تهولالتتحوأبتلكتمئ@نه@حل

م@،.87الماندة1لمحنبأ،صئلا

الفكرط.(9637)تفسيرهفيلطبريوا3(،450)لترمذياأخرجه:

و
1 3 فيحاتمأبيوابنالكتب،عالمط.86/

1التفسيرأ@ 8 6 / 6(،هلأ7)41

والطبراني
@

ي
فيعديوابن1(،1ما)االكبيرأ"

69/2الكامل9 9،0

فيوالواحدي
بنعثمانطريقمنبتحقيقيي@22(النزولأأسباب"

سعد

الإسناد.بهذاعكرضععن

حدياغيرمنبعضهم@رواهغريب،حسنحديثهذاةالترمذيقال

بنعئمان
الحذاء،خالدصرواهعباس.ابنعنفيهلي@مرسلأ،سعد

عن

مرسلأأعكر@ة

تتلت
بنعئمانالحديثهذاإسنادفي

ضعيف،وهوالكاتبصسعد

فيالنسائيقالبالشير،لي@كلامأفيهتكلموافقد
والمتروكون!الضحفاءدا

الدوري:برواية(3599)تاريخهفيمعينابنوقال@،بالقويلي@":(421)

بنلصشماننمير:ابنوتال@،بذاكلض@
بصريا،بذاك،ليسشيخسعد

"انظر:الين(.أبو@رعة:وقالدثيخ،حاتم:أبروقال

والتعديلاالجرح

93 / فيحبانابنوقالمأ،3يه61
يميزلاممنكان":96/2@المجروحين"

يجوزفلايسأل،فيماويجيبيدري،لابماويحدثغيره،شيخمنشيخه

الطربل@فسيرالغكرصط.في(1)
"

لشلا.

في(2)
النعنعكرمفصالحداسحالدلرواه:(6153)كاه/4ا@االأضحضد

عبمىا.



=

يالفالالد@لعلل@لجامعفي

فيعديابنوقالجمه،الاحتجاج
6/2"الكامل" 90:"

الحديث،حسنوهو

ومع
بنيحىتكلموقد":(1683)عفالترمذيوقالحديثط،يكتبضعفه

لنعئمانفيالقطانسعيد
أبووقالحفظط،قبلمنوضعفهالكاتب،سعد

"الحافظ:نعيم
5/1لاالكمالتهذيب"انظر:@ما.بصري 1 وقال)3044(،0

فيالذهبي
في@جرابنوقال"،وا@غيصلألينه:(369@ا@اث@ه@ا

ضعيف!.":(4471)لتقريب!ا"

خالفبلمتابعأ،لهأجدلملنيف@ذكرتماعلىعلاوة
اوثقهومن

منه،
ابنمولىعكرمةعنالحدبثهذانحويرويالذيالحذاءخالدوهو

مرسلا.عباس

9ولط(9628)و(9627)و(9626)تفسيرهفيالطبريفأخرجه: 63)

6والف@ط. 0 7 /8-6 0 8
6و 13-6 1 خالدطريقمنالكنبعالمط.4

الحداء،
النساءبتركعح@اللهرسولاصحابمنأناشهثمقال:عكرمفص

لكنمئ@نهللماطنفنحزمهالاامن@أانزين.@أنجهاتعالى:.اللهفأنزلوالخصاء،
0ولا ية.لاا0،0

عنصحيحةطرقمنالحديثهذاوردفقد
عنيرويهالحذاء،خالد

سعد،بنعثمانروايةضس@يتبضوبذلكمرسلا،عكرمة
عنعكرمة،عن

أعلم.واللهالمرسلفالروايةوصحةمرفوعأ،عباسابن
4/5"الأثرافتحمة"وانظر: 9 4(6153).

وصلفيثقةمنكثرمخالفأ@لضبطخفبفرولوومما@

إسحاقأبيعنالثوري،سفيانعنهثام،بنمعاويةروىما@لمرسل:

قالجهلأباأنطالب:أبيبنعليعنكعب،بنناجيةعنالسبيعي،

@اضهمالله:فأنزلبه،جثتبمانكذبولكننئبك،لاإنا@فه:للنبيئ
.(33الألعام.1@ب@دوقآلئهتجيتألفليىولبهنيكذرنثلا

فيحاتمأبيوابن)4603(،الترمذيأخرجه:
4/1التفسير"@ 2 8 2

فيوالدارقطني)4327(،
"

4/4"العلل 31-1 4 4
والقاضي)474(،س



سالواصالوقملضتصكللل@ضلق@لال@لل

فيعاض
1الئفاا" 4 9 / فيالمقدسيوالضياءر@،اب@ط.1

"المحتارة"

3 6 5 / الإساد.بهذاهثام،بنمعاويةطريقمن(748)2

@ام،بنومعاويةبالإرسال،معلولأتهإلاالقوة،طاهرهالحديتهذا

حبل:بنأحمدالإمامفيهقال
"

فيحجرابرعنهنقلهالخطأ!كثيرهو
طأبياب@عتفي.@لهمجنبنيحىوشالا،ما/10اقهذيبهتهذيب"

شم

8/4والتعديلالجرحفي 4 1له3 ابنوقال@؟بذاكولي@إصالح:(75

فيعدي
8/1"الكامل" بأسلاأتهوأرجوبأشياء،التوريعنأغرب0:إ5

فيحاتمأبيابنوقالبهإ،
"

4والتعديل!الجرح 4 3 1لا8/ أبيدسالت:(75

بنمعاويةعن
ه@
3أقربهما،مافقاليمان،بنويحيىم

بنمعاويةقال:

فيسعدالنوقالصدو@إ،وهوحديثأ،أقومكأتههثام
@@الطبقاش@6/."

فيالمزيعنهنقلهفيماداودأبووقالالحدبشه،كثيرصدوقاكاد":371-

06)ك@361الكممالأتهذيب9 فيحبادابنوذكره"،ثقة"ة(66
/9الثقاتأ9

1 6 "التهذيط@اتهذيبفيحجرابن@ا@لهالساجيوقالأخطأ،ل:وظ6

صدو@":(6)اسالتقريب!فيحجرابنوقاليهم،صدوقةالما/10

له

هذاولعل
الثوري،عىيرويهأتهسيماولامعاويةأوهاممن

خالفإذعناروابتهفيتكلمواقدالعلمأهلأنيجدترجمتهفيوالاظر
من

مهدلمجابنالرحمن)عبدمرسلاالثوريشيانطريقمنفرواهمهاوئقهم

توم(.بنحىو
3الترمذيةأخرجهفقد . ط.(02771)تفسيرهفيوالطبري3؟،6

والفكر
2 2 2 /9-2 2 فيحاتمأبيوابنالكتب،عالمط.3

/4التفسير"9

2 8 مهدي.بنالرحصعبدطريقمن(7235)21

والفكرط.(02771)تفسيرهفيالطبريوأخرجه
2 2 3 / عالمط.9

@ث@.بنيحىطريقمنالكتب

عنإسحاق،أبيعنسفيان،عنويحيى(الرحمن،)عدكلاهما

مرسلا.بهناجيف



يالف@ائد@لعللفيالجامع

قولذلكيؤيدالمتصلة،الروايةعلىالمرسلةالروايةتنرتجحبذلث

فيوقولهاصحا،وهذا"المرسل:عقبالترمذي
8:"العلل" 9 0(394):

محمدا@اسألت
عن

عنإسحاتأبيعنالصحيحفقال:الحديث،هذا

1العلل!فياالدارقطنيوقول@،مرسلالثبيئ-@رعنناجيق@ 4 3 / ص4

9:(47لى
قالهعلي،عنكعب،بنناجيةصإسحاق،أبيعنالثوري،يرويه

فيهيذكرلامرسلأ،الئوريعنيرويهوغيرهالثوري،عنهثام،بنمعاوية

ةوقيلالمحفوظ.وهوعليأ،
يصحولاشيبان،عنهئام،بنمعاويةعن

عنمرسلأيسرةأبيعنإسحاق،أبيعنإسراليل،@رواهسفيان.هولاثما

ك@هالنبيئ

/2الحاكممستدركوهوالمتأخرة،الكتببعضفيجا.وقدقلت:

3 1 5
محمدبكرأبوحدئنيفقال:اضعيف،بسند

اللهعبدبن
الجنيد،بن

محمدحدنناقال:الفضل،بنالحسينحدئناقال:
حدثناقال:سابق،بن

@عليئعنالأسدي،كعببنناجيةعنإسحاتأبيعنإسرائيل،
أنكمحمديانعلمقدوسلم:وتلهعلبهاللهصلىللنبيجهلأبوقالقال:

به،جئتالذينكذبولكننكذبئ@ولاالحديثوتصدقالرحمتصل

@لظبينرلبهنيكذبرنفلالجهتميتيلحلىانن@يخرندتمصتتلم@تذ:@اللهنأنزل

الشيخينشرطعلىصحيححديثهذا"وقال:@،@@تححدونئلكئايت

شيئا"لناحيةخزجادمابقوله:الذهبيوتعقبهيخرجاط.ولم

هداحديثنافيوالعلة
محمدالحاكمشبخ

اللهعبدبن
نهف@الجنيد،بن

لهولي@مجهول،
في

بحثطولوبعدأحدهما.هذاحديثانإلاالمستدرك!"

لهترجمةعلىأقفلم

1ولالمننور!الالدرفياليرطيعزاه(1) مر@ويه.وابنالننو،وابنحميد،بنلبد8

2للحاالدبياستلراكلمخصروا@ظر.(2) 1

.(307)7ما/3

الابهداثخصينعلىوتمتأنيعير(3)
3

فيحاتمأبيابنذكرهةالأولة
"

الحرح
1")3لما/7"والتمديح 9/1دالتقاشافيحبانرابن0(،6 51 أبيابنكناه.56

@
وقال=علياإ،قدمبالري،شهالسمعناعتوقالالنيابرري،ادثهمحبأباتم:



سالواصالوضلتعلىضلالخترك@.لالعلل
-

أبيعنإسحاق،أبيعنمرةيرويهسرائيلف@مضطرب،الحديثوهذا

فيالدارقطنيذكركمامرسلا،ميسرة
"

العلل
"1 4 3 / ىأخرومرةلهأ74)س4

@ه،طالبأبيبنعليعنالأسدي،كعببنناجيةعنإسحاق،أبيعن

تقدم.كماالحاكمعند

كالصحاحالمنقدمةالروايةكتبفيالحديثهذاوجودعدمأنكما

حزممعسيمالافئأ،منهالنف@فييحعلوالمعاجم،والمسانيدوالسنن

عنإسرائيلأصحابأينثئمالراجح،هوالمرسلبأنوالدارقطنيالترمذي

سالقبنصمدعتينفردبحتىالحديث،هذا
@

أعلم.وانا؟

1الأشراف!تحفة@وانظر: 2 7 0)مه7/ /11المهرظإتحاتو"ا"2(،2

63 5(47751).

علىالارسالكترجيحللخبرعلةذكرفيالنقاديختلفوقد@

@لبثفيتبعالأمر،ذلكخلاتالعلمي@لبحثيثبتلكن@لوصل،

علىالاجابة@نمعالمحض،التقليدوليسإليها،توصلالتي@لنتائج

ىرومامئاله:الحدبث،فيتقعالنيالأخرى@لعللننفيلاالعلة

الراويناو@عالحأ،.نجخاوكانوثلانمانقيأرلعأونلاثمةساتجان:ابن

3لاسنةتوفيالراريمذالأنهنا،المقصوديكونماأبعد سنةولدوالحاكممأ،0

17/1عاابأعلام@سيرانظرة(321) 62.

4بغداثه@لىسخليالخطيبذكرهوالاخر: 73 الحينأباوكاهالغرب،ط.3/

ائححبنالقاسمسكرةعهوتالالبزار،اتمي@ي
ائهعدعنحدنهأ@ه

أحمدسس

عير@أومناالمرادكونمعرفةلييشرولمنجنأ،لمحلدعلىيزدولمحنبل،،

بقبدمفيدأفطليمحصلساالدكرمدايات@لمالمرا@بالهالنسبملرصوعلى

الجيةالجهالة

الرجالثراه-اللهط@الوادعي-ضلالبئكتابعلىئتدركالراويمذاةتنبيه

فيأح@هلمنيو@لك(ال@سن@وكا@ي3الحا

.(5897)يبنقرا1وقصدوهو؟

أبيبنالحريزعدرواهالرمكداأعحا:الومذاالرمذي.قولبعدالمزي-زاد
صفيانا.عنعثار،



-

لدلفعا@العلل@معفيلجا@

محمد
بنعاصمعنإسحاق،بنمحمدحدئناقال:الحرانئ،سلمةبن

عمر
(1)

بن
قتادة،

قتادةجدهعنأبيه،عن
بيتأهلكانقال:النعمان،بن

يقولمافقارجلأبثيروكانومبشز،وبثيربشزأبيرقيبنولهم:يقالمنا

يقول:ئمالعرب،بعضينحلهثمجمتاللهرسولأصحاببهبهجوالشعر

قالوا:الشعرفلكجمزاللهرسولأصحابسمعفإفاوكذا،كذافلانقال

ابنوقالوا:الرجل،قالكماأوالخبيث،هذاإلاالشعرهذايقوذماوالله

والإسلام،الجاهليةفيوفاقيماحاجهبيتاهلوكانواقال:قالها،الأبيرق
لهكانإفاالرجلوكانوالشعير،التمربالمدينةطعامهمإنماالناسوكان

ضافطةفقدمتيساز
(2)

فخصقمنهاالرجلابتعالدرمكمنالثاممن

منضافطةفقدمتوالشعير،التمرطعامهمفإثماالعيالوأمانفسه،بها

له،مربةفيفجعلهالدرمكمنحملأزيل!بنرفاعةعفيفابتاعالثام

فنقبتالبيت،تحتمنعليهفعديوسيص،درعسئر:المشربةوفي

فقال:رفاعة،عميأتانيأصبحفلماوالسلاح،الطعامواخذالمشربة

قدإنهأخي،ابنيا
بطعامنافذهبمربتنافنقبتهذه،ليلتنافيعليناعدي

أبيرقيبنيرأيناقدلنا:فقيلوسألناالدارفىفتحسسناقال:وسلاحنا.
قال:طعامكم،بعضعلىإلانرىفيمانرىولاالليلة،هذهفياستوقدوا

إلاصاحبكمنرىماواللهالدار:فينسألونحنقالواأبيرقيبنووكان

لهمناربئسهل،بنليد
فلماو)سلائم،صر

سيفهاخترطلبيذسمع

السرقة،هذهلتبيننأوالسيف،هذاليخالطنكمفواللهأسرق؟أناوقال:

فسألنابصاحبها،أنتفماالرجل،أيهاعنهاإليكقالوا:
لمحتىالدارفي

@كلمرو!الحاكمعد(1)

)ضفطأ.مالةالعروسادتلجبللإ.بلد@ل@منعليهائحملالحمولةا@ملةالصافطة(2)

2/1@النهايتهلحوارياالدقيق(3) 14.

2/5الالهاطهمه.ئر@الديالموصعالراء،@فتحالمنرلف(4) 5@



والإرسالالوضلضتحكلةللثمترك@لال@لل
=

@ثج@اللهرسولأتيتلوأخي،ابنياعمي:ليفقالأصحابها،أتهمنثك

بيبأهلإنفقلت:الله-يخيدهرسولفأتيتقتادة:قالله،ذلكفذكرت
أهلمنا

سلاحةوأخذواله،مشربةفنقبوازيل!بنرفاعةعميإلىعمدواجفاء،

:@الثبيفقالفيه،لناحاجةفلاالطعامفأماسلاحنا،علينافلير@واوطعامه،

فلمافلك!،فيالسامر
عروبنأسيرلهيقالمنهمرجلاأتواأبيرق،بوسمع

ة

إنالله!رسوليافقالوا:الدارأهلمنناشذلكفيفاجتمعذلك،فيفكفموه

يرمونهموص@ح،إسلامأهلمناليتأهلإلىعمداوعمهالنعمانبنقتادة

فقال:فكققة،عسيوراللهرسولفأتيتقتادة:قالثبت،ولابين!غيرمنبالسرقة

ثببغيرعلىبالسرقةترميهموصلاخ،إسلائممنهمفكربيخإلى@ملعمدت"

أكغولمماليبعضمنحرجتأنيولوورتفرجعتقال:وبينتا.
صنعت؟ماأخي،ابنيافقال:رفاعة،عميفأتانيفلك،فيالله-ح@رورسول

فزلأنيلبثفلمالمستعان،اللهفقال:جمت،اللهرسولليقالبمافأخبرته

تكنولاأ@تةكلأ@رنكألاسبينلتخكمبأقحقأتكنتإلدأنزتنآتا"إالقرات

لقتادةقلتمماأي:ا@ئههوأستغفر"أبيرقبني@@خصي@نقخلهين

للئهانأنفسهغ@نتازنتدبعنأنخدل@الولازصيما،غفوراممناللهإلث"

وهوال@هسي@متتخفونولاالاسمني@تتخنحن"@أثيصا@ائاصكنمنلمجمثلا

@ومنلهم:لغفراللهاستغفروالوأي:ثفحر)زحيما،قوله:إلىمعهم،

للببد:قولهمب@ينا،@شا@قوله:إلىلقسلإ،عكيكسب@@ا@اتصاجنهست!

عطي@ا،يخرالؤ:نيهثنسوفقوله:إلىصرحمتمو،علنكاللهففط@حبرلا

1الاء.أ 05-1 إلىفرثهبالسلاحالله-لجترسولاتىالقراننزلفلما1،4

عساأوعاقدشيخاوكانبالسلاح،عميأتيتلماقتاثة:فقالرفاعة،

مدخولأإسلامهأرىوكنتالجاهلية،فيعيسى-أبيمنالئك-

إسلامهأنفعرفتالله،سبيلفيهوأخي،ابنياقال:بالسلاحأتيتهفلما

2/1@النهايظنفا@-ليهأي.(1) 08.



@ند@لف@ي@لعلل@لجامعفي

بنتصلافةعلىفنزلبالمشركين،بثيرلحقالقراننزلفلماصحيحا،كان

سعد
ائهدىلهلبينمابغدملأألزسطيشاققثومنالله:نأنزلسمية،بن

برصص-صص
ط

ص

لائلتهنمصيراإرسآءتجهتمونضل@توكما@لءالصؤمينسبيلعيرولتبغ

ضحنلأضلفقذب@تهيثركومني@ثآةلسدلفبرتماويغفرب@ي@ثركيحفر@ن

1الناه.1بميدا@، 1،51 ثابمببنحسانرماهاسلافةعلىنزلفلما1،6

شعبر،منبأبيات
بهفرمتبهخرجتثمراسها،علىفوضعتهرحلهفأخذت

بخيرتاتينيكنتماحسان؟شعرليأهديتقالت:ثمالأبطح،في

فيعاصمابيابنأخرجه:
والمثانيلاحادا"

والترمذيأ(،/19هله@

3للا 4والفكرط.ل@228(تفسيرهفيوالطبري3(،0 5 8 /7-4 6 عالمط.2

حاتمأبيوابن53،0كثير@:ابن@اتفسيركما@يتفسيرهفيالمنذروابنالكتب،

في
49)4/0601و(9335)4/9501لنفسير!ا" فينيوالطبرا5(،936)و(35

5كنير":ابن@انفسبرفيكصاالنخوأبو)51(،/19الكبير"" والخطبب3،0

في
9

7/2بغداثهتاريخ 6 8/2الغربط.وفي6 فيعساكروابن0،3
9

تاريخ

52/1دحق! فيلأثبراوابن8،2
2/2"الغابةأسد9 فيوالمزي8،1

تهذيب"

5/38الكما@ه محمدطريقمنل@عما(0
الإسناد.بهذاسلمة،بن

محمدغيرأسندهأحدأنعلملاغريبحديثهذا"الترمذي:قال
بن

."الحرانيسلمة

علل:ئلاثفيهحديثهذا@قول:

محمدالأولى:
عنعن.وقدإسحاقبن

بنعمرفيهو@لثانية:
فيحجرابنالحافظعنهقالقتادة

التقريبأ@

الترمذي.لإمامابنصبتابعو@توبع،إذاأي."مقبرل":(4957)

محمدتفردإذةبالإرسالإعلالهو@لثالئة:
المتصلة،بالروايةسلمةبن

الحديثبعدذكرهالذيالترمذيالإمامقولفيكماواحدمنأكثرخالفهوقد

"قال:حيث
بنمحمدعنالحديث،هذاواحدوغيربكيربنيون@وروى

الرصذي.لمط(1)



سالواصالوضلضتعكلللترك@:للعلل
=

بنعمربنعاصمعنإسحاق،
عنأبيه،عنفيه:يذكرواولممرسلا،قتادة

جدمه
(1)

مرسل.أنهفالصوابهذاوعلى

بنمحمدروايةمثلمتصلةبكيربنيونرروايةوجدتأننيإلا
سلمة.

4/38الحاكمأخرجها: 5
حدثيقال:بكير،بنيون@طريقمن

محمد
به.إسحاق،بن

محمدبهيتفردلمفبهذا
بن

بكير.سيونىتابعهبلسلمة

الحاكم:قال
يخرجامما.ولممسلمشرطعلىصحيححديثهذا"

قدأدول:
بالروايةالموصولةالروايةأعلأنهالترمذيكلامفيتقدم

الروايةهذهانإلاالخصوص،وجهعلىبكيربنيون@طريقمنالمرسلة

"المسندرك"كتابكانولمامرسلةوليستموصولةيرن@روايةأنبينت

رجعتبعدماإلااسندهذاأثبتفلموالأخطاءوالتصحيفبالتحريفحافلأ

6"المهرةإتحافإلىا 9 9 / 12-07 0(11 6 سليماالسندهذافوجدت(31

دثه.والحمدذكرت،مما

7/5الأشرانحماتحفةوانظر:إ 1 /12المهرة!إتحافو")57011(،8

6 9 9(11 631).

@لمرسلة@لرو@ية@رجحتوالارسال،الوصلفيهتعارضومما@

تصحالمرسلةالروايةلكنرو@تها@حفظ،لأن
روىماتخر:لئاهد

بنإبراهيمعنالأوشي،اللهعبدبنالعزيزعبد
بنصالحعنسعد،

اللهعبدبنالرحالنعبدعنالزهري،عنكيسان،
عنكعب،بن

بنكعب
بنيياص@يدكمالمنقال:جم@،النبيئأنمالك:

قالوا:"سلمة؟

"فقال:قيبى،بنجد

علىو)تامالأ،أكئرناإنهقالوا:"،تسفعونه؟بم

لنزنهنلث
(2)

ذاليس@لبخل؟من@دس@د@الوأقيفقال:بالبخل،

."@لبر@ىبنبئردسيدكمقال:سئدنا؟فمنقالوا:@،سئدكم

الطرتمدهعلىأتفلم(1)

لؤنأ.ماثةالعرسهللانب.ته@هأي:(2)



=

يالفالالد@لعللفي@لجامع

1/2لأالإصابقهفيكماتاريخهفيالفسويةأخرجه 2 الئخوأبو4

@ي
فيكماالجود"9كتابفيأبانبنوالوليدمندهوابن)59(،"الأمثال"

"

5/2الباريأفتح 2 فيحجروابن2(،هللاهعقب1
347/3@التعليقتغليق9

بنإبراهيمعنالأويسي،اللهعبدبنالعزيزعدطريقمن
سعد،

بنصالحعن

الإسناد.بهداكشان

فينيلطبرااوأخرجه.
وفي(163)/19لمالكبيرا"

له"لصغيرا1

فينحيموابو0(،3لا
بنالعزيزعبدطريقمن(1170)الصحابتهمعرفة"

بنإلراهيمعنالأويسي،اللهعبد
سعد،

بنكعبابنعنالزهري،عن

مالك
كشان(.بنصالحيه)ولي@به.مالك،بنكبعن

":(309)الصغير"فيإالطبرانيعهقالالحديثهذا

عنيروهلم

تفسيره:فيكئيرابنوقال"،الأوشيبهنفردسعد،بنإبراهيمإلاالزهري
م@.5

الصحيح
"

فيالعراقيإسناثهوحسنالحديط،هذاذكرثم
إ

/9الزوائدامجمعفياالهيثميوقال)5603(،لإحياطاأحاثيثتخريج

3 شيخيغيرالصحيحرجالأحدهماورجالبإسناديف،الطبرانيدالرواه:15

:53الساري!:@اهديفيحجرابنوقالضغفهما"،منأرولمالطبراني،

مندهابن@اوصله
صحيحبإسادمالكبنكعبحديثمنالمعرفةفي

وقال"

3/3"التعليقداتغليقفي صحيحلأإسنا@ه:47

أصحابأنإلاثقات،كلهمفرجالهالصحة،ظاهرهالحديثهذاةقلت

(2)

(3)

اللهعدبنالرحمنعبدالكلنةدالإصابتهمطبوعليوقع
كحصس

س
أنمالك

سقطولبه@رو..!البيئ
كصهو@ى

أمور.عدةفلدعلىوالدل@ماله،بن
لمانباتالفسويطريقمنالتعيق!التغليقفيالحديتأخرجححراسأدآولها.

كصمص
بر

السادةإتحاتفيححرابنكلامنقلالزليديأنالاني.مالكا،

فيكما"المتقين
"

"ثبات:ب@(3065)الإحياعاأحا@يثتحريح
مالشا،بنكحبعن

م@دأ.أخرجه@نماالغوأبرالنيح،بأليالمويقردححرابىأدافالث:

محمذوصلهعلىصالحاوتابع
كسابسحاقبن

لي
2الإصابته@ 2 4 /،1

مطبوعارلي
بلإ.الإشارةتفدمتسمط

@بدلالحموح!ب@عمروالصحيرإ:إفيالطراليروايةفيجاء
البراءا.بنبمثر

ميصرد
1

الصيرإالمحجم
"

اللهعد@
مالمه.بنكحبب@



سال@ا@الوضلضتعكللالثترقى:للعلل

عنهاختلفواالزهري

فيحجرابنقالارساله،دوصلهفي
"

5/2الفتحأ 2 1

و)رسالهوصلهفياختلفأتهإلائقات،الإسنادهذا@رجال"ة(2هيلاهعقب

لأ.الزهريعلى

منبالإرسالمعلولائهفيهوالصوابةقلت
عدة

وجوه،
فيهاختلففقد

معفهوالأوشي،اللهعدبنالعزيزعبد
ثقته

بنإبراهمعنمرةيرويه
سعد،

بنإبراهبمعنأخرىومرةالزهري،عن
سحد،

عنكيساد،بنصالحعن

اللهعبدبنالرحمنعبدعنمرةجحلهوكذاالزهري،
كعب،عنكحب،بن

اللهعبدعنومرةكعب،صكعب،بنمرةعنومرة
كعب.صكعب،س

بنإبراهيمابنخالفأئهكما
سعد

عنالصوابعلىرواهبذيعقوب.وهو

الأويسي:فخالفمرسلا،أبيه

فيسعدابنفأخرجه:
3/4"الطبقاتدا فيكماعاصمأبيوابن3،0

1/2لاالإصابة" 2 4
بنإلراهيملنيعقوبطريقمن

سعد
عنأبيه،عن

بنالرحمنعبدعنالزهر@،عنكيسان،بنصالح
أدلهعد

بنكعببن

دهمرسلأ،مالك

برإلراهيمونوبع
قاصرة:منابعةهذهالمرسلةروايتهعلىسعد

محمرفأخرجه:

(2)

(20705)جامعهفي

يزيدبنيونىطريقمنا(الملأ/19الكبير!فيإالطبرانيوأخرجه:

الأيلي

@يالبيهقي
(10360)والعلميةط.(10858)الإبماد،شعب"

مو.(1)
داضل!ثقة@

(7811)التقريسه@

لملأ(لا.التقريسهلاضل،إتبتدق@وهو:(2)

فيالأتيرالنفكرهامعمررواية(3)
1/3الحا@اأسد@ 8 قالع@تالنبيأن@فها:نإلا(0

"اعدة.@لي
سيدكمص

الومذاسعدهاالأثيرالنوقالقي@ا،لنالحدقالوا:3"

ديء.لي@
عليهم...ويححلهسها،رحلاقيلةكلعلىيسودكان@يهروالنبيلأن

نجيمنقي@رالحدس
ليويىصسلمة

ماعدفا.

وهر.لدأ
.(79الالانؤيسهتيلا،رمحأالرمريصروايتهفيأنإلانقة"



=

يللفالائد@لعللفي@لجامع

حمزةابيبنشعيبطريقمنالرشدط.

ابنالرحمنعبدعنالزهري،عنوشعيب(ويون@،)معمر،ثلاثتهم:

اللهعبد
بنكعببن

مرسلا.بهمالك،

ماالمرفوضعالأويسيروايةفيوكذلثقلت:
قالفقدضعفهاإلىيوحي

فيالطبرانيروايةفي
الروايات:باقيوفي@،الجموحبنعمروالصغير!:إ"

"
ومنالبراء"،بنلر

تترجحالقرائنهذه
أعلم.واللهالمرسلة،الروايةلنا

طور@شواهدالحديثولهذاقلت:

عن
عدد

هريرة،كابيالصحابةمن

بعضوفيعباص،وابنعمر،وابنمالك،بنوأن@الله،عبدبنوجابر

فأقول:تعالى،اللهئاءإنمفصلأسأبيةكلام،طرقها

هريرة:أبيحديث@ولا:

قالقال:هريرة،أبيعنسلمفأبيعنثينار،بنعمروروى

بنييا"في.اللهرسول
سلمة،

قي@،بنالجدقالوا:"،@ليوم؟سئدكممن

بنممروسئمكمولكن@لبخل؟!من@دصىد@ىالر@يقال:ئبخلسولكنا

@لجموح

فيالطبرانيأخرجه:
الثيخوأبوالطجتين،كلتافي(3650)@لأوسطا"

في
فيوالإسماعيلي)09(،الأمثال،@

"

الئوخمعجم
فيوالبيهقي)872(،@

9
1هويهالعلميةط.(10855)"الإبماننعب طربقمنالرشدط.(03

به.دينار،بنعمروعنالخوزي،يزيدبنإبراهيم

الطبراني:عهقالالحديثهذا
"

يرولم
بنعمروعنالحديثهذا

بهتفزدمروان،بنسليمانإلاإبراهيم،عنولايزيدبنإبراهيمإلادينار،

فيالهيئميوقال"،إبراهيمبنسهيل
9

9/3الزوائد"مجمع رواه":15

فيالطبراني
متروك!.وهوالمكي،يزيدبنإبراهيموفيه"،لأوسطا9

فيمااختلفواعمروعنالرواةلأنمرسلاةديخاربنعمروعنفيهوالصواب

يرالدارقطنيقال
1

ديناربنعمرو@رويه:(1399)14-8/04"العلل

سي@ابنقالعابد،ثقةوهو:ا@@
ة

2روالتقريبالرمربلحيالنمىأتتمن 7@.



سالوا@الؤضلضتعكللالهسترلق@لال@لل
=

أبيعندبنار،بنعمروعنالخوزي،يزيدبنإبراهيمفرواهعنه،واختلف
بنعمروعنعبينضابنعنعقبة،بنفيصةورواههريرة،أليعنسلمقع

عنيرويهوغيرهمعمرو،عنالسمان،الربيعأبووتابعهجابر،عنثينار،

أضبمه.والمرسلمرسلا،ديناربنعمرو

كه.واختلفعيينةابنصرواهقلت:

فيالبيهقيفأخرجه:
1ولاالعلميةط.(10857)"الإيمانشص" 0 35)

فيوالخطيبالرشد،ط.
"

4/2بغدادأتاريخ 1 3الغر@5/ط.وفي7 5 من4

بنقبيصةطريق
عقة

به.جابر،عن@ينار،بنعمروعنعيينقيابنعن

2تاريخهفيالخطيبقال 1 7 / 5/9الغربط.وفي4 3 5 أخبرنا4

هذا@روىالدارقطنيالحس@أبولاقالقال:الفتح،بنعليبنمحمد

عنقبيصفعنالحذاد،أحمدبهتفزدمخلد،ابنعنإلاكتباهماالحديث:

عيينقه.ابنعنضعيفأ-وكانالمكي-سلامبنإبراهموتابحهعسة،ابن

فينعيمأبووأخرجه:
قةطريقمنالأولياء@7/713حلية9

سعيد،بن

عنعيية،ابنعن
به.جابر،عنالمنكدر،بنمحمد

نعيم:أبوقال
محمد،.عنسفياتحديطمنغريب"

عندالمانالربيعأبودينار،ب@عمروعلىعيينةابنوتابعقلت:

فيكماالسخاط9كنابفيأبانبنالوليد
فيوالطبراني4/2،1الإصابتا9

فيالئيخوأبيالطبعتين،كلتامأ913)الأوسطا"
طريقمن(91)الأمثالأ"

به.جابر،عن@ينار،بنعمروعنال@تممان،الربيعأبي

الطبراني:قال
"

يرولم
إلاجابرعنبر@ينار،عمروعنالحديثمذا

فيالهيئميوقالالربغا،أبو
"

3/1الزوالد!مجمع فيالطبرانيرواه6:إ2

ضعيفوهوالسمانالربغأبووفيهالأوسط!"

الرواةوأنثينار،بنعمروعلىالحديثمدارأنلتينتقدممماقلت:

ومر.(1)
.(5513)لالتقريباحال@اربماصدوق"

.(523)لاننرببالهتروكاهو.بل(2)



-

@ثد@الف@@لعلل@لجامعفي

كمامرسلا،عمروعنرواهمنروايةهوللصوابوالأقر@عليه،اختلفواقد

فيالدارقطنيقال
8/4"العلل" أعلم.والله1

سلمقيأبيعن@ينار،بنعمروطريقغيرمنهريرةأبيحديثوروي

"فيه:وقال
محمدفروى"،الجموحبنلاعمروبدلالبراء"بنبثر

يعلى،بن

محمدعن
علقمة،بنعمروبن

قالقال:ز@ن@هريرةأبيعنسلمة،ابيعن

بنيياسئدكمطمنلجر:اللهرسول
فيهأنإلاقي@بنالجذقالوا:سلمة؟!

@البر@بنبثرسبدكمبل@لبخل،من@ثىد@ىأفي@قال:بخلا،
معر@ر".بن

3/2الحاكمأخرجه: 1 9
محمدطريقمن

الصاغانيإسحاقبن

2الحاكموأخرجه: 1 9 العتكي.عماربنسهلطريقمن3/
محمدعنعمار(بنوسهلإسحاق،)ابنكلاهما:

به.يعلى،بن

الحاكم:قال
"

يخرجاهولممسلمسرطعلىصحيح

محمدالسندهذافيةقلت
فيالبخاريقالضسيف،وهويعلىبن

1/2الكبير!للالتاريخ 6 حاتم:أبووقالفيهاا@ايتكلمة(861)5
متروك"

السائي:وقال"،الحديط
الكماال@@اتهذيبفيالمزيعنهمانقله@ا،بقةلي@"

6/5 7 فيالذهبيوقال)5036(،0
فيحجرابنوقالال@،@امتروكال@:الكاشف1

."داضعيفلمحلأ(:ا2)التقريب@"

توبع،يعلىبنومحمد
كماالبزارأخرجه:فقد

في
الأستار!كت"

فيعروبةوابول@072(،
كمالاالأمثال"

عقبالإحياعاأحا@يط@اتخريجفي

فيوالطبراني)5603(،
فيعديوابن)3021(،الكبير@"

"

4/4"الكامل 5،9

1والحاكم 63 / 4
محمدعنالوراقطمحمدبنسعيدطريقمن

بن

بهعمرو،

الحاعدمستلوكمنالمطرعفيتحرف(1)
بنأحمد@@لع.علوشطبعةفيركنا"

فيجاءكماأتتاماوالصوابالصنعالي!إسحك
61/8الاتحاشه1 21(806

فيالمزيزاد(2)
الحديش@فاهبالوهوالكماله.تهدب@

عبيطثه.بنطياشمكمال@ن:3والحاعديوابنالطراليعد(3)



سالواصالوضلتحلىضرلثترقى.للعلل
-

الحاكم:قال
يحرجا@ولممسلمشرطعلىصحيححديثهدا"

بنوسعيد
ديار،بنعمروحديثمنكتبناهوقدمأمون،ثقةالوراقمحصد

سلمةإ.أبيعن

بنسعيدفلت:
الدهىالحاكمنعفوقدضعيفالوراقمحمد

"ةبقوله

عنرواهنعلمدالاالبزار:وقال@،متروكوغيره:الدارقطنيقالبل

ب@سعيدإلاعمرو،بنمحمد
/9الزوائد@ادامجمعفيالهيئميوقالمحمدلما،

3 1 بنسعيدوفيهوالبزار،الطبرانيرواه"5
دا.متروكوهوالوراق،محمد

وفي(94)الأمثالافيالثحألووآخرجه:
9

/2لهأصبهان،تاريخ

2 22 2 1
ابنعن

(2)

بنمحمدعنكنمميل،بنالنضرعررزمة،أبي

به.عمرو،

فيحجرابنقال
2لماالإصابةدا 2 4 /1:"

تابعهبلسعيدلهينفردولم

الحاكمعنديعلىلنومحمدالثيخ،وأبيأبانبنالوليدعندشميلبنالنضر

وألوالمستدرك،فيالحاكمداورواه:4/21آخرموضعفيوقالأيضأدا،

."غريببإسنادالثخ

كمالعيرهحسنالشيخ؟أبورواهاالتيبالطريقوالحديطتلت-
يتضح

أعلمواللهالإسناد،تتغمن@لك

الله:عبدبنجابرحديتثانيا.

والاختلاتحابر،عنوردتالتيالحديثطرقبعضسابقأبياقد

الذيالاختلافوكذل@عليه،دينار@ابندحكلمرواصحاب:منحصلالذي

ى.أصطرقمنرودذلكجانبلىف@عييفابنعلىحصل

فينعيمأبوفأخرجه:
بنحاتمطريقمن(1171)"الصحابةمحرفة9

بنالرحمنعبدعنإسماعيل،
عنعطاى

عنعتيك،بنجابربنالملدعد

بنجابر
به.الله،عد

مطوعمنسقطت(2).(2387)لتقربا1(1)
"

أصبهافهتاريح



=

@الفعائد@لعللفي@لجامع

هذافيصردماوأصحضعيف،@)سنادهالبراعهبنلمحبسرفيه:ةتلت

هو:اللصعبدبنجابرعنالاب

فيالبخاريأخرجه:ما
فيكماوالبزار9(،2يلاالمفرد"لأد@ا1

فيكماتاريخهفيالسراجالعباسوأبو)5072(،الأستار!ك@"
تغليق"

3/3التعليق! فيوالبيهقي)39(،و(92)لاالأمثال!فياليخوأبو4،7
00)و(85901)@مانالإدشع@إ 8 10)والعلميةط.(61 3 (03621)و(61

عنالزبير،أبيعنالصوات،عثمانابيبنالحججطريقمنالرشدط.

"ةوقالبه.جابر،
."الجموحبنعمرو

فيحجرابنقال
16/1"الإتحات" 8 أبيحديثعقب(20608)1

هريرة:
ثاهدله"

الزبير،أبيحديثمنهريرة-أبيحديتيعني:صحيح-

9/3الزواثد"طمجمعفيالهيثميوقالجابر"،عن فيالطبرانيالرواه:15
."الطبرانيشيخغيرالصحيحرجالصرجاله"الأوسط1

مالك:بنأن@حديطثالثا:

فيكمامسندهفيسفيانبنالحسنأخرجه:
وابو4/2،1الإصابقهدا

فيالثبئ
رشيدعنالسمان،الربغأبيبنسعيدطريقمن(8لاالأمئا@ه"

فيه:وقالمالك.بنأن@عنالبناني،ئابتعنالزريرلمجماال@هعبدأبي

"
@لجموخبنعمرو

(1)
"

:(2783)2/15الميزانمدا@يإالذهبيفيهقالرشيد،فيهقلت:

9

عمر:ابنحديث

اللهعبدطريقمن(9للأ"لاالأمثالفيالثخأبوأخرجه:
إبرا@بن

وقال:عمر.ابنعنأبيميعنأسلم،بنزيدبنالرحمنعبدعنالغفاري،

.!@@لبر@)بثربن

(1)
التيئ.ابيروايةلي

"

@لجموح.بنعمرو@لجحد@لايضيمكمبل



سالواصالوضلضتعكللالثترقى:لل@لل
=

اللهعبدفيهقلت:
الوضع.إلىحبانابنونسهمتروكإبراهيم،بن

ا@تقريبفياسافظلكما@ضعيف.ريد،بنالرحمنعبدوكذلث

.(3865)و(9913)

عباس:ابنحديثخامسا:

فيالطبراليأخرجه:
1يلاالكبيرأ" 2 وفي(11

6لهله@،الأوسط" 17)

مقسم،عنالحكم،عنعئمان@لنإبراهيمشيبةأبيطريقمئالطبعتينكلتا

@لجموحبن@مرووقال:عباسابنعن

9/3الزواثد"محمعفيإالهيثميقال الأوسطليالطبرانيالرواه:14

@اضعيفوهوعثمان،بنإبراهيمشيبةأبوويخهوالكبير،

من:كلفيصردالحديثأنلناتبينتقدممماقلت:
"

بنعمرو

فيالبرعبدابنرتجحوقدالبراءدا،بنوالبثرالجمرح،،
(171)الاستيعاسما"

أجلوهماأميل،إسحاقوابنالزهريقالهماإلىوالنفس"قانلأ:الثاني،

كتابمحققوفال"،اعلمواللهده،العلمأهلوشيوخالأن،هذاأهل

الجموح:بنعمروترجمةهامث@فيمرشدعا@ل"الاستيعاب"
د@

فيمثلهوروى

معروربنالبراءبنبثر
الرواةإ،بعضمنوهموهوترجمته،فيسلفكما

الرواياتأصحأنوجدناالحديث،هذاطرقفيوالاستقراءالنظربعدأنناإلا

في
هيالبراء"بنرب@"

ما
بنكعببناللهعبدبنالرحمنعبدعنروي

ماوكذلكمرسلا،مالك
هريرةأبيع@شميل،لنالنضرطريقمنروي

أليروايةمعالروايتين،هاتي@مقارنةأردنافإفالغيره،حسنوهومرفوعا،

9فيها:قالالتيجابر،عنالزبير،
الجموحبنعمرو

الروايةلديناترتجحت"

أنناإلاسابقا،نكرتكماالمرخحةالقرائنلوجودالأخيرة
مع

نقول:ذلث

و@،الجموحبن@مرومن:كلفيثابتةالروايةبأن
9

فالأدلةالبراءإ،بنبثر

كماالجانببنكلافيواردة
فيثبوتهأنإلاالتخريج،مر@ي

"
اكدعمرولأ

ولبه:(1)
كاسبمكممنر@لانص@رشبا"

(215)@التقرياالحديظسزوكمو:بل(2)



-

@لف@ائدي@لعلل@لجامعدي

فيكتقحجرابنقولبعدسيماولابشرأ،فيإثبوتهمنوأقوى
9

فتح

5/2"الباري 2 علىبئرقصةتحملبأنالجمعويمكن"ة(2556)عقب1

آعلم.واللهالحديثين،،بي@جمعأالحموح،بنعمروقتلبعدكانتأتها

3المهرق@3/إتحافداةوانظر 6 7(03 و2(،2
16/1 8 2(080 62).

ئلاثة،وأرسلهئقتانفوصله@رسالأوصلا@فيهومما@خنلف@

عنابيه،عنعروة،بنهامروىماللعدد:الارسالفيهيرجح

أتىالأعمى،مكتومأئمابنفي@@ؤلمفثكلبم@انزل:قالت:عائشة،

عل@اللهرسولوعندأرشدنياللهرسوليايقول:فجعلك@هأاللهرسول

علىويقبلعه،يعرض@@اللهرسولفجعلالمشركين،عظماءمنرجل

أنزلهذاففيلا،فيقول:@ابأسا؟أقولبماأترى@اويفول:الاخر

وفي(1333)لترمذياأخرجه:
وأبو4(،10)209له:دا،لكبيرالعللادا

1والفكرط(28143)تفسيرهفيوالطبري)م@84(،يعلى 0 2 / 24-103

فيالبرعبدوابن2/45،1والحاكمالكتص،عالمط.
8/3التمهيدلأ" 2،5

فيوالواحدي
سعيد.بنيحىطريقمنبتحقيقي(437)الرول!أسبابدا

سليمان.بنالرحيمعدطريقمن(535)ن@ابنوآض-:

بنهئامعنسليمان(بنالرحيموعبدسعيد،بن)يحيىكلاهما:

الإسناد.بهذاعروف

فيالسيوطيوذكره
6/5المنئور"الدر" 1 مر@ويه.وابنالمنذرلابنوعزاه7

بالإرسال.اعلائهإلاالصحة،ظاهرهحديثهذا

بعمهم@روىكرب،يثح@ذاالال@الترمذي:قال
عنيثاد@لهذا

ولممكتومأمابنفي@@@سى@@كأنزل:قال:أبيه،عنعروة،بنهئام
عنفيهيذكر

لأ،عانثة
وفي

@@

محمدآسالت9قال:الكبيراالعلل
عن

هذا

مرسلأ@.أبيهعنعروة،لنهثامعنيروىةفقالالحديث

@المرسلةمالدروابةفي(1)

جاسهليالترطيلفط(2)اشدنيني!.



وابوسالالوضلتع@رصرل@ضل@3:رلعلل
=

إليه:المارالمرسلالحديثأما

آبيلرواية(271)والقعنبيبرواية(14ياالموطأ@فيإمالكفأخرجه:

الليثي.برواية(543)والزهريمصعب

فيسعدابنوأخرجه:
1"الطبقات" 5 7 / معاويةأبيطريقمن4

ا

والفكرط.ل@4182(تفسيرهفيالطبري
1 0 3 / 24-1 0 4

وكيع.طريقمنالكتبعالمط.

أليهعنعروة،بنهثامعنووكيع(محاوية،وأبو)مالك،ئلاثتهم:

عانثة.يذكرواولممرسلا،

يختلفلمالحدياوهذا:325/8@الخمهيد@فيالبرعبدالنشال

عنالرواة
عاثةحديتمنيستندوهوإرساله،فيمالك

بنيحيىروايةمن

عنأبيه،عنعروة،بنهثامعنالرهاويسنانبنويزيدالأموي،سعيد

بمثلعروةبنهامعنجريجابنورواههؤلاء،منأثبتومالكعائثة،

مالا.حديث

فيالذهبيقال
5@االتلخيص" 1 4 / الحاكم:كلامعلىمعقبا2

@ا.الصوابوهوقلت:هام:عنجماعةوأرسله

1تفسيره:فيكثيرابنوقال 9 فيتكلموقدونكارة،غرابةفيه0:إ6

دهإسنا

عنموصولأالحديث
عروة.طربقغيرمنعائنة

فيالبرعبدابنفأخرجه:
8/3التمهيد"دا 2 5

عناللاد،ابيطريقمن

مكفوترجلوعندهاعائثةعلىدخلتقال:مسروق،عنصبيح،بنمسلم

منفقلت:بالحسل،إياهوتطعمهالأترجلهتقطغ
فقالت:المؤمنين؟أمياهذا

وشيبة،عتبةوعندهجم@تالنبيئأتىعيه@.سيهفيهاللةعاتبالذيمكتومأمابن

هدهالموصولةروايتهعلىأقفولمكلا(27)التقرسا"ضجشه"ةوهو(1)

روانج@علىأن@لم(2)



-
@لف@الد@@لعلل@لجامعفي

2،.1،أعس@:@@الأغئجمالي@ط@حل@ف@نىفزلت.عليهم،فأقبل

أبيبنيحيىوهوالبلاد-أبافيهانإلابهبأسلاإسنادهحديثوهذا
عنهقالالغطفاني-سليمان

فيحاتمأبيابننقلهفيمامعينبنيحى
9

الجرح
9/1لتعدي@!وا 9 فيلدولابيوا)066(،6

ئقةأ،"لمحا(:للا2ا/*لكنىأا"

فيكماحاتمأبووقال
"

9/1لابنه"والتعديعالجرح 9 6(660):"

شيخ،
الاعتداال@4/705ميزانفيالذهبيلقلهليماايضاوقالحديهايكتب

لا":(10038)
وفيبيحتج

"

يكتب":(735يالهالضعفاط،فيالمغني

7/6"لاالئقاتفيجانابنوذكرهلمجه،يحتجولاحديثمط 04.

17@االأشرافتحفة"وانظر: / /71المهرظإتحاتو"1(،5073)106

3 1 5(22307).

@لموصلر@ويهفيهوخالف@رساله،وصلهفيومما@ختلف@
@ذ@لجماعةللعدد،@لمرسلة@لرواية@رجحتمرسلا،رو@هممنكثيراعددا

ابنإسماعيلعنأبيه،عنالحراني،شعيبأبوروىمابالحفظ:@ولى

محمدعنال@ختياني،أيوبعنعلية،
@ه:هريرةأبيعنسيرين،بن

هتمثينا"ننزلت:السماءإلىبصرهرنعصلىإذاكانالله-@زرسولأن
رأسه.فطأطأ(2المؤسرد1@@خئعحنعلا@مفى

2/3لحاكماأخرحه: 9،3
2/2والبيهقي لحاوا8،3

فيزمي
1الاعتبار":@ا 1 شعيبأبيطريقمنحزمابنط.)لمحلأ(والوعيط.0

عنالحراني،
أله

الإسناد.بهذاعلية،ابنإسماعيلعن

عهقالالحديثهذا@قول:

الحاكم:
شرطعلىصحيححديطهذا"

يخرجامه.ولممرسلأعنهقيلفقدمحمد،علىفيهخلافلولاالشيخين

شعيبأبوالسندهذاففيالصواب،وهوبالإرسالمعلولإسناثهقلت:

عنهقالاني،ادص
فيالذهبيقالوكذا@،صدو@9هارون:لنموسى

ميزان"

سقطت(1)
الوعي.ط.دالاعتار"كتبش



سالواصالوضلىتحلىفىلالثترل@:لال@لل
-

2/4الاعتدالا 0 وقال)7914(،الميزان@هدلسانفيحجروابن)6624(،6

فيحبانابن
3الثقاشا@ 6 9 ويهميخطئ":8/

نقلهفيماالدارقطنيوقال"،

2/4الاعتدالالميزانفيالدهبي 0 4للا6 2 مأمون!.لأثقة:@6

منصور،بنكسعبدالأثبات،الئقاتإسماعيلأصحابخالفوقد

وصححهمرسلأ،عليةابنإسماعيلعنروياهاللذينإبراهيمبنويعقوب

هذا"قاللآ:البيهقي،
الباريأدافتحفيحجرابنوقال@،مرسلالمحفرظهو

":(749)عف
مرسلمنمنصوربنسعيدأخرجهحديثفلثفيو@رد

محمد
الحاكم:لكلاممتعقماالذهيوقال"،ئقاتصرجالهسبربنبن

فلت:"

مرسلاالصحيح

2البيهقيأخرجه:والمرسل 83 / منصور.بنسعيدطريقمن2

والفكرط.(92311)تفسيرهفيالطبريوأخرجه:
عالمط.17/7

إبراهيم.بنيعقوبطريقمنالكتب

أبوبعنعلية،ابنإسماعيلعنويعقوب()سعيد،كلاهما:

مرسلا.بهسيرين،ابنعنالسختياني؟

المرسلة.بالروابةأيوبعلىعليةابنإسماعيلتوجوتدقلت:

راشد.بنمعمرعن(3262)الرزاقعبدفأخرجه:

2البيهقيوعلقه 83 / ححادطريقمن2
زيد.بن

عنأيوب،عنوحماثأ)معمر،كلاهما:
مرسلأ.بهسيرين،بنمحمد

مرسلإ.ةالمحفوطهوهذا"حماد:طريقعقبالبيهقيقال

من
يتبينذلك

عليةابنإسماعيلطريقفيالمرسلةالروايةرجحانلنا

أعلم.واللهالموصولة،الروابهعلى

فيالواهمتحديىبقيولكن
يكونأنالممكنفمنالحديث،هذا

يكونأنأيضاوممكنابيه،عنالحديثبهذاتفردهاعتبارعلىشحبأبر

الذبيالحانطاشدراكدحتصرانظر:(1)
الملت@.لاب@(34يلا"



-

@للفعائد@لعلل@لجامعفي

بذلك.أعلمفالثهإسماعل،لأصحابمخالفتهاعتبارعلىابوه

هريرة.أبيعنموصولااخرطريقمنالحديثوردنلت:

2البيهقيفاخرجه. 83 / أبيعنالكديي،يون@بنمحمدطريقمن2

اللهعبدعنالأنصاري،أوسبنسعيدزبد
أبيعنسيرين،ابنعنعون،بن

يرهر
به.ة،

هووالصحيحالبيهقي:إقالأيضأبالإرسالمعلولالحديثوهذا

."لمرسلا

أوسبنسعيدخالفقلت:
(1)

عد@أ
عنرووهالذينالثقاتالرواةمن

اللهعبد
فيالتركمانيابنتعفوقدمرسلا،عونبن

النقيالجوهر@ا
"2 83 / 2

عنالبيهقيقول
"الحديث:هدا

ابنقلت:9ةقاتلا"،المرسلهووالصحيح

الحديثلهذاعليةابنروايةلهوقد@ئمهدكيفالرفع،زادوقدثقةأوس

فيالبيهقيفكرهكماهريرة،أبيعنسيرين،ابنعنأيوب،عنموصولأ
2/7"الغليلإرواءفيإالألبانيوتعقبه"،الباب؟!هذا لكنقلت:بقوله:إ2

لهالراوي
محمدأوسابنعن

الكديم@وهويون@بن
(2)

فلاكذاب
لمجمايحنج

البيهقي...قالهمافالصواب

حازمبنجريرتابعهعون،ابنعلىتولعأوسبرسعيدلك@قلت:

الموصولة.الروايةعلى

فيالطبرانيفأخرجه:
طريقمنالطبعتينكلتا(4082)@الأوسط1

اللهعبدعنالإسكندراني،لخمبنحبرة
عنحازم،ينجريرعنوهب،بن

عنعون؟ابن
محمد

فذكره.هريرة،أبيعنسيرين،بن

"ةالطبرانيعهقالالطريق،هذاقلت:

يرولم
ابنعنالحدي@هذا

فيالهيئميوقالحبرقه،بهتفردوهب،ابنإلاجريرعنولابرير،إلاعون

فيالطبرانيرواه0:إ2/8الزوائد"المجمع
ب@حبرةبهتفردوقال:الأوسط،،"

.@2272@دادقرببادقدر،صرميأوهامدصدرقومر.(1)

وهر:(2)
للأ(ا9)تؤبا@هصحي@"



سالواصالوضلضتعكللال@ضقى:لالعلل
-

لخم
(1)

إلاثقاشهرجالهوبقبةترجمهأجدصولم:(2)قلتالإسكندراني.

كتابفيترحمةلهوجدتالرجال،كت@فيوالاستقراءالنظربعدأنني

2/3ماكولالابنالإكمالا" 9عنه:قال0
المهاجرسلحمسحبرةهو

بثيربنسعيدب@عليعنهروىوهب،ابنعنروىحميد،أبوالإسكندراني

عد@أخالففقدماكولا،ابنيقولكماتقةكانو)دفهداثقةإ،وهوالرازي،

من
مرسلا،بهجاؤواتوثيقهمعلىالعلماءأحمعالثقات،

وهم
اب@آصحاب

ضع@علمناأنبعدسبمالاشانفزيادةوهيالوصلبزيالةوحاءعود،

أعلم.واللهفلث،علىالمتا@عات

فيالمروزيأخرجها:المرسلة:والروايةتلت:
9

"الصلاةقدرتعظيم

يوصبنعيسىطريقمنا()ك@

19)تفسيرهفيوالطبري)7736(،سيةأبيابنوأخرجه: 2 31)@.

والفكر
7 / 1 ثبر"4(.بنهثيمطريقمنالكتبعالمط.7

ود@يأبو@اوأخرجه:
سيللمراا"

شهابأبيطريقمن(45)@ا

2البيهقيوأخرجه: 83 / لكيربنيونسطريقمن2

اللهعبدعرويرن@(شهاب،وأبووهثم،)عيسى،أربعتهم:
عون،ش

عن
مرسلأ.بهسيرين،لنمحمد

بنمحمدعرالمرسلةروايتهماعلىعونوابنأيوبتابعوقدقلت:

سيرين،
عدد

الرواة.من

ط.(19229)تفسيرهفييوالص)1623(،الرزاقعبدفأخرجه:

والفكر
7 / 1 الحذاء.حالدطريقمنالكتعالمط.7

المطرع.في(1)
"

اليني.هوالفانل(2)تحريفومولجما

5لالاتقربسأموتشقةومو(3) 34).

(7312)لالنقرب@االحمياوابرسالالتي@كيرنبتلثتةوموةلكأ

وهو:(5)
يهماصلوق@

ك@(.90)اتنرب"

(7900)لتترساايخطئااصدوق"ةوموللا(



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

فيالمروزيوأخرجه:
"

بنهثامطريقمن(13للأالصلاظقدرتعظيم

عا@ط.17/7والفكرط.(19230)تفسبرهفيالطبري

الصواف.الحجاجطريقمنالكتب

مرسلأ.سبربن،بنمحمدصوالحجاج(وهام،)خالد،ثلانتهم.

الروايةورجحانالمرصولةالروايةضعفلايتبينتقدمومماقلت:

أعلم.واللهذلث،علىوتتابعهمالرواةلاتفاقالمرسلة.

12/4الأشراشاتحفة9انظر: 7 .2/71الغليل!إرواءو")99291(،9

@لمعضلةالروابة@رجحتوصلا@مضالا،فيهومما@ختلف@

عنداود،بنوائلعنعيينة،بنسفيانروىمار@ريها:ضبطلرجاحة

ابيعنالمسيب،بنسعيدعنالزهري،عنوائلبنبكر

فذالابل،علىالأحمال@ا@خروا:@اللهرسولقالقال:ز@به،هريرة

موثقفا.و@لرجلمعلقةاليد

منالسابعالمجلىفيالوزيرالجراحبنالقاسمأبواخرحه:
الأمالي!"

2احاديثهمنجزءفيصاعدوابن1(،/2) منالثانيفيوالمخلص9،/

منالسادس
1ا/ه@المنتقاق@الفوائد9

(2)

اللهعبدطريقمن
عمرانبن

الإساد.بهذاعيية،بنشيانعنالعابدي

فيالألبانيالحلامةقال
أبورواهوهكذا":(1130)الصحيحقهالسلسلة9

علىيريد:إكأنهالزيادةوعنده(2-285/1)الفوائد"فيإالمخلديمحمد

الابل

هذا(1)
4الحديشه:علمأللاالمعرفةوانظر.الأباء،عنالالاءروايةمن 1 7

تجحقيقي
نيالأباليالحلامةنلدنكر(2)

(1130)الصجحتاالسللة"

5الحتيشهالاعتعلى@تحليقهفيالحبيعلينالمابدفيفكر(3) 4 للمحلصشيخأ6
اهروصيينعاعد@والنالجراحسالقممأباذكرج@الألاليواليئلق@

ع@شة.ابنعدهماص



سالواصلوضلاضتعكللال@ضك@:لل@لل
-

3لأالثفات!فيحبانابنذكرهمذاالعابدياللهعبدتلت: 63 وقال:8/

أحمدخالفوقدويخالف!.بخطئ9
فيداودأبيعندرواهالذيعبدةبن

عنالثك-علىبكر-أووائلعنعيينفبنسفيانعن(293@المراسيل"

سضلأ.به،هري،لزا

ثفةوأحمد
(1)

هي@روايته
المقدمة.

بالانقطع.أعلفالحديطالممدمةالإرسالعلةعلىزياثة

4الكما@هداتهذيبفيالمزينقلهفيماعيينةبنسفيانقال 5 2 /7

حديثكتابهفينطرإنماشيئأ،ابنهمنبسمعلم@اودبنالرائل:(7270)

ا

نازلة.متابعةالحديسوصلعلىتوبعالحابدقيأن

فيكماوالزار2(،4لى9ووالكبير!:لأالعللفيالترمذيأخرجه:إذ

فيوالطبراني)2585(،يعلىوابو)1801(،لأستار!اك@@
"لأوسطا"

6/1والبيهقيالطجتين،كلتا(45ي@. /13بغداد@ا@اتاريخفيوالخطيب2،2

4 3الغربط.وفي5 9 / بنبكرعنالربيع؟بنقي@طريقمنو.15-044

متصلابههريرفأبيصالمسبب،بنسعيدعنالزهري،عنواثل،

عا.فومر

عنهقالالربيع،بنقي@فيهضعيف،الإسنادوهذا
فيمعينبنيحيى

ثبء@ا،لي@الد@ري:إبرواية(1327)وفيالدارميبرواية(707)تاريخه

الدوري:بروايةي@731(فيأيضاوقال
احمدوقالشيئا"،يساويلا"

بن

فيحنبل
@

1/3@الحللفيالجامع بنقيىذكرإفاوكيعكان".(228)4

فيالبخاريوقال"،المتعاناللهقال:الربيع،
"

7/4الكبيراالتاريخ 6

فيحاتمأبووقاليضعفط،وكغكانعلي:قال":(704)
"

والتعديى!الجرح

7/1لابنه 3 وقالبمه،يحتجولاحديتم@يكتببالقوي،ليى":(553)0

حجرابنوقالالحديتط،المتروك:@499@@والمتروكونالضعفاءفيإالنسائي



=

يللفعاثد@لعلل@لجامعفي

في
منلي@ماابنهعليهوأدخلكبر،لمانغيرصدوق،":(5573)التقريب!1

عنمحمدأسألت"الحديا:عق@الترمذيقال
فلمالحديثهذا

عنمه.أرويولاالربغ،بنقيىحديثأكتبلاآناوقال:يعرفمي

فيالهينميقال
"

3/2الزوائد!محمع فيوالطبرانيالبزارالرواه:16
/8فيوقال"،كلاموفيهوالثوري،شعبةوثقهالربغبنقي@وفيه"الأوسط@ا

0

1 0 قدوالربيع،لنوقي@الأسودعليبنالحسينوفيهيحلى،أبوالرواه9

ضحفوفيهماونقا،

الإسناد".بهذاهذاإلابكرروىنحلملا"البزار:وقال

@رواهوائل،بنبكرعنالربيع،بنقي@وصله"ةالبيهقيوقال

يبلغالزهريعنبالكهكداوائللنبكرأووائلعنعيية،بنسميان
."الحديطوفكرجمسنه.النبيبه

الحديثإ:علمأنلادامعرفةفيالص@عابننقلهفيماالخطيبوقال

4 1 8
وأبيه@ا.بكرجهةإلاصنعلمهفيماجمينالنبيعنيروىدالابتحقيقي:

أحمدروايةالمحموظأنيتينوبهذا
الزهريعنالضبي،عبدةلن

محمدالاسألتالترمذي:الإمامقالولذامحصلا،
فلمالحديثهذاعن

ضعفوقدعنط،أرويولاالربيعبنقيىحديثأكتبلاأناةوقاليعرفه،

6/1البيهقيإسناله الألبانيالثخصخحهفقدهذاكلمنالرغموعلى2،2
في

وفي(1130)الصحيحقالاالسلسلة9
"

2(،2لطلهالصغير"،الجامعصحيح

@@وقال:

صحيح

شاهدوللحديث
عليه.موقوفأ@هالخطاببنعمرحديثمن

6/1البيهقيأخرجه: 2 1
1و 2 منروايةبضعفالقوليتقوىوبه2

أعلم.واللهفوعا،صوصله

مدا(1)
أحمدروايةفي

شد.بحيرالحالديروايةأماعبفبن



والإرسالالوضلىتعلىضرلثشرك@:ل@للإ
=

هي@لمرسلة@لروايةلكونعلى@لوصلالارسالفيهرجحومما@

بنعمارروىمامد@ر@لحديث:على@لمحفوظة
قال:الواسطي،خالد

عنالزهري،عنالأخضر،أبيلنصالحعنغراب،بنعليحدئنا

هذا@نالله-كي@:ارسولقالقال:عباس،ابنعنالستاق،عبيد
يوم

طيثلهكانوإنفلينتسل،جاء@لجمعةفمنللمسلمين،@ثه@جعلهعبلإ،

بالئو@ئهوعليكممنه،نليسن

2واسط!:لاتاريخفيوبحلي@901(،ماجهابنأخرجه: 2،9

وفيالطبعتينكلتافيكلا(55)الأوسط!المعجمفيإوالطبراني
"

المحجم

بنعمارطريقمش(74لالهالصغيرإ،
به.الواسطي،خالد

الطبراني:قال
"

يرولم
الثتاقبنعببدعنالزهري،عنالحديثهذا

بهتفردغراب،بنعليإلاصالحعنولاالأخضر،أبيبنصالحإلا

بنعمار
خالد".

فيالبوصيريقال
"

1/1الزجاجة!مصباح بنصالحفبهإسنادهذا32:9

ثقاشدا.رجالهوباقيالجمهورلينهالأخضرآبي

عنهقالالأخضر،أبيبنصالحأقول:
تاريخهفيمعينبنيحيى

الدارمي:برواية(11)
الرهريليثيءلي@"

@

برواية(242)وفي

الدوري:
فيالبخاريوقالثيء"،لش"

9

2الكبير@4/التاريخ 2 2

وفي(2778)
":(164)لهالصغير@،الضعفاء9

وقاللينإ،الزهريعن

فيالتسائي
فيحبانابنوقالضعيفط،9:(302)والمنروكون@هالضعفاء"

3:اهلأا/"المجروحينإ
عنهروىمقلوبة،أشياءالزهريعنيرو@

ماعليهاختلطالعرايود،
يكنفلممكتوبأعندهوجدبماالزهريمنسمع

هذايميز
من

ناكإ.

خالفحيثمنه،أوثقهومنالأخضرأبيبنصالحخالفوقد

الطبراني.روايةلمط(1)



=

@الف@ئد@لعللفيالجامع

مالك
فيهومنوهوأن@،بن

والإتقانالحفظ

فيمالكفأخرجه:
أبيبرواية(452)والليئيبرواية(169)الموطأ"دا

وفيبنحفبقي(409)مسندهفيالثافعيطريفهومنالزهري،مصعب
"

"،الأم

97له / 11
3الوفاء2/ط.وفي فيكصاومسدد9،5

3/7العاليةاالمطالب" 0

3/2والبيهقي)2505(،شيبةأبيوابنهلأ(،7) 4 لهالالمعرفةأ،وفي3

أنالتثاق:ابنعنالزهري،عنالوعيط.(6650)والعلمية.@(1802)

الجمع:صجمعةفيفالك@ؤالثبي
هلا@ليوم@نمعشر@لصملمين،يا9

بمس@نيضرهفلاطيثعندهككومنفاقلوا،للمملمين،عبدا@لتهجعله

مرسلأ.بالر@ك!وعبكمنه،

3/2الببهقيقال هذا3:إ4
لاوموصولارويوقدمرسل،الصحبحهو

."وصلهيصح

9مه(:5)عقيبما./2الباري!)فتحفيحجرابنوقال

وصالح
بمعناهالتاقبنعبيدعنالزهري،عنفرواه،مالكخالفهوقدضعيف،

لاخطاالحديثفوصلهذا
يصح،

أبيبنصالحفيهأخطأ

بنمعاويةرواهحيثاخر،وجهمنموصولأالزهريعنروي

فيكساالحديتأملعنالمبلىكابررنقلالزمري،فيالنمىاوتقهوصبللا(
نا@الا@الحلية:ط(2072)عفللنسفيا@رمحهالسنا

نلائة:ثهاباسعن

مالك
اكرا،ترلوتركنابهأخدناقولعلىاثناداحتمعف@ناعية،وابنوسمر

1الأشراش@5/البتحنلأوقارد 1 ساتهرجبابنا@حافظينبل)02*(،4
الترحير

6الترمدلمجاعلل 1 3
0

ط.
أبووقالالجسيع،علىوتدمهالأولى،الطبحةفيهصام

لمالدةالراري@اتم
لافاالرمري،أصحابأئتوموالحجاز،إمامنقفأن@بن

مالكاخمالموا
رموالحديط،نقيالرجالنقيومالكلمالد؟حكمالححازأهلمن

منهخطاوأقلعيفالنمنالرمريفيرأقوىوالأ@زاعي،التوريمنحديتاأنقى

@"ذتبأبيوابنمعمر،منوأقوى

.1/61يل!والتعدالجرح



سالواصالوضلضتحكلللخترك@:لللح
=

عنالزهري،عنالصدفي،يحيى
عطاء

عنأيوبأبيعنيزيد،بن

التبي

فيالطبراني
يحيىبنمعاويةطريقمن(3971)الكبيرأ"

به.الصدفي،

عنهقالمعاوجميأجلمنضعيفةروايةوهذه
تاريخهفيمعينبنيحيى

الدارمي:برواية(752)
بثيلي@"

فيالعقيلينقلهفيماوقالط،
الضعفاء"

83الكبيرأ / 1/2الزواثدامجمعفيوالهيثمي4،1 بسيءا،لي@الصالك:21

فيالبخاريوقال
1

2الكبير@7/التاريخ 1 كأتهامناكيرأحاديظ":(1447)3

من
فيالتسانيوقالحفظهإ،

ضعيف":(561)والمتروكردعهالضعفاء"

ا

لهيعة،ابنرواهحيثأيضأاخروجهمنموصولاالزهريعن

بنأن@عنأخبر@الزهرقيأنعقيل:حدئنيقال:
@ث@اللهرسولأنمالك:

الجمع:منجمعةفيقال
."الحديثفذكرمعثر@لسلمين-يا"

3/2البيهقيأخرجه: 4 النعنمالك،رواهمادوالصحيحوقال:3

مرسلاا.شهاب

عنهقالضعففيهلهيعةوابنلهيعة.ابنفيهاالروايةوهذه
بنيحيى

الدارمي:برواية(533)تاريخهفيمعين
"

وفيالحديماضعيفلهيحةابن

الدصري:برواية(53يعه
لالهيعةابن"

فيالبخاريوذكره@ا،بهيحتج

فيالنسائيوقال)091(،الصغير"الضعفاءا
:(34يلأوالمتروكرناالضعفاء9

أصحابعنأتهم،لامناخبرليةقالالزهري،عنمعمر،صرواه

علىحالىوهوالجمعمنجمعةفي@اللهرسرلسمعواأتهم@النبيئ

معثر@لمسلمينيا"بفول:المنبر
1

0 00.

)103،(.لرزاقاعدأخرجه:



يللفعائد@لعلل@لجامعفي

غيرالأبهاممعالضمنيوالتوئقالزهري،شيئإبهامفبهالحديثوهذا

أيضأ.مقبول

4/4الأشراشهتحفة9انظر: 9 /2المهرةأالخيرةإتحافو")0785(،2

2 7 6(11 3/7"العالةالمطالبوإ1(،5 لملأ(.7)0

ولة@لمو@الرو@يةوصلا@رسالا@رجحتفبهومما@ختلف@

ابنعنأبيه،عنطاوس،ابنروىماالنازلة:و@لمتابعات@لعددبكثرة

الثامولاهلالحليفة،فاالمدبنةلأهللمجلىاللهرسولوقتقال:عباس،
المنوقال:يلملماليمنولأهلقرنانجدولأهلالجحفة

لهم
(4)

منثموالعمرةالحبئأر@دلمنسو@ممسنعليهنأتىولمن

مكظأهلذلكيبلغبدأحتىحبث

(2)

3)

(5)

علىمكةطريقعلىمنبر،فاتكيرةقريةكانتوالفاءالسكودثملالصمالجخفة

وكانالمدينفعلىيمروالم@نوالام،مصيرأهلميفتوهيمراحل،أربع

أيال،ستةالحروبينويهاححمها،الللأنالححفة،وسم@تيهعفاسمها
1/3الاطحح!المراصديلان.خمغليرولينو@ينها 1 5.

يحرآموضعاسممر
منهموكئيرسجد.أهلمه

مو@ثسارا@صيقحيحرفلا

1الثعال@االفردةأبصاوسميبالسكود،
.4/54الهابةا0

ويهالين،أملميقاتومومكة،منلبلتشعلىموضعألملمويقاليلملم،

لمعادمحد
2الاطحح!المراصدحبلبن ا.ما3/

@ال!قال@@لهنيمنالآض.سفهاوميلهنالصالروايئ:لعضفي
النوويم

في
"

سلمصح@حشرح
1لما/4" @جا.كذاالقاضي.قاللهن...،فهن2

الخلىيرواةبحضعندووقعقال.الروافأكثرعندوكيرمماالصحجحي@ثيالرواية
ألىاسررايةصمسلمفكرهوكحاوكير@ألو@اودرواهوكدالهلأالنهنوملم

مدهأملضسيرلأتهالوجه،وهوقين@

أنالمنهورةالروايةورجهقال:المراضع،

ثيالضمبر
@

والنامالمدينةوهيالمدكورفوالأقطارالمواضععلىعاندلص!
المضات،لحذتلأملهاوالمرادالأقطر،لهذهالموأقيتهذهأي.ونجد،واليمن

مقامهاإلهالممافوأقم

أحمدروايةلفظ(6)العمرقه.أو"الروايات:لعصلي



سالوا@الوضلضتعكلللخترلت@لال@لل

اللهعبدفيهاختلفالحديثهذا
ابنعنأليما،عنمرةيرويهطاوسبن

عاس.ابنذكرثونأبيهعنأخرىومرةعباس،

معمرموصولأةعنهرواه
فيالثافعيعند

بتحقيقي(763)المسند""

وفي
1له"،الأم" 38 / 2وأحمدالوفاء3/343،ط.وفي2 4 9 / و1

33 2

و
621-5/521والنساني33،9

وفي
العلميةط.(3637)لهالكبرى"،"

بتحقيقي.(2591)خزيمةبنواالرسالة،ط.(3623)و

1/2أحمدعندووهيب املا/2والبخاري)2971(،والدارمي5،2

2/1و(1524) 6 3/2و(1530)6 )21(،(1811)4/5ومسلم)5481(،1

2والتسائي 3 / وفي51-421
3رولهالكبرى"،" 03)والحلمبةط.(63 62)

2/4عوانةوأبيلرسالة،اط. 27-4 2 فينيلطبراواك@(،.3)8
الكبير""

والبيهقيلة،لرسااط.(2505)ولعلميةاط.ك@2/2لدارقطنيوا)11901(،

2 9 / لما(21)والعلميةط.(27هل@عق@لهوالاثار@،السننمعرفةوفيإ5

اط.

1الئسائيعندزيدبن 2 3 /5-1 2 وفي4
3لالهالكبرىأ،1 63)

03)والعلمبةط. فيوالطحاويالرسالة،ط.(62
9

/2الاثار"معانيشرح

1 1 7
وفي

1(،كلا.6)الكبير"فياوالطبراني)2443(،العلميةط.

لة.الرساط.(2505)ولعلميةاط.ك@2/2لدارقطنيوا

فيالطبرانيعندالئوريوسفبان
.(10912)الكبير"9

.(10913)الكبير!فيإالطبرانيعندوأيوب

طاابنعنوأيوب(وسفيان،وحماد،ووهيب،)معمر،خمستهم:
وس،

به.عاس،ابنعنأيه،ص

مرسلا:كهصرواه

فيفعياثعندعيينةابن
وفيبتحقيقي،(762)المسند""

لهالأمإ،"

1 38 / فيالبيهقيطريقهومنالوفاء3/343،ط.وفي2
السننمعرفة9

الوعي.ط.لا(20)والعلمبةط.(27هي@لآثار"وا



ت

ئدلفعا@العلل@معفيلجا@

1يهداودأبيعندريدبنوحماد ى،13)الجارودوابن3(،7

2/2لدارقطنيوا 3 لرسالة.اط.(4025)والعلميةط.6

ةقالابيه،عنطاوس،ابنعنوحماث@عيينت@)النكلاهما:

مرسلا.وفت...

فيوالصواب
ابنعنرواهمنلكثرةةالموصولالطريقالحديثهذا

طاوس،عناخرطريقمنجاءالحديثهذاولأنجهة،منموصولاطاوس

أخرى.جهةمنموصولأعباسابنعن

2للاالطيالسيأخرجه:إذ 2وأحمد0(،6 3 8 2/1والبخاري1،/ 6 5

1و(1526) 6 6 / 1لا2 داودوأبو1(،1)(1811)4/5ومسلم2(،5

5/1والتسائي4(،13)الجارودوابني@371(، 2 وفي6
لهالكبرى!،"

3يه 43)والعلميةط.(63 (2590)خزيمةوابنالرسالة،ط.(62

4عوانةوأبوبتحقيقي، 2 8 / فيوالطبراني(4370)2
1(،مه.6)الكبيرأ1

2/2والدارقطني 3 42)والعلمية.@6 5/2،9والبيهقيالرسالة،ط.(50

عباص،ابنعنطاوس،عندينار،بنعمروطريقمنما(لاهوالبغوي

سليم.أبيبنالليثأيضاطاوسعنموصولأوأ@رثو

فيالافعيأخرجه:
وفيبتحقيقي(76فىالمسند!9

2/1له"،لأما9 38

فيالبيهقيطريقهومنالوفاء3/343،ط.وفي
ط.(2759)"المعرفة"

الوعي.ط.(9422)والعلمية

حدثهيميزولماختلطلأثهةتركقدكانو)نوالليث
(1)

متابعهناولكته
تالعه

كماديناربنعمرو
أعلم.وال@هحفظ،ممافهذاسابقامر

منإليهوأشرناقدمنالماالمسندالطريقهوالراجحأنإلاقلت:

قرائن.

.(5685)دالتقريباا@طر(1)



سالواصالوضلتعلىضللهضك@:لالعلل
-

15)4/514الأشراف!تحفة"وانظر: 4/4و(71 2 و@صب)8375(،7

4الحبير"التلحيصوإ3/1،2الراية! 9 8 / /7"المهرةإتحاتو")769(،2

062(7778).

عنهنبر@ى@لسنديضبطفلاالحديثفي@لر@يمبضطربوقد@

لهخطافيسبباإياهضبطهوعدمالاسنادفيخطؤهويكونومرسلا،موصولا

حبيبعنفروخبنعمرحديثفيكما:(1)@لمتنفي

(3)

عنالزبير،بن

تبينحتىالئمرةتباعأنفياللهرسولنهىقال:عباس،ابنعنعكرمة،

لبني.فيسمنأوضرع،فيلبنأوظهر،علىصوتيباعأوصلاحها،

فيعديابناخرجه:
6/1الكامل،" 3/1والدارقطني2،7 ط.3

2وللا(2835)والعلمية 5/03والبيهقيالرسالة،ط.(83 طريقمن4

الحضرمي.إسحاقبنيعقوب

طريقمنالرسالةط.(2837)والعلميةط.3/31الدارقطنيوأخرجه:

سليمان.بنقرة

فيالطبرانيوأخرجه:
فينعبمأبوطريقهومن)53911(،الكبير!"

"

1/4"أصجهانتاريخ فيوالمزي5،1
صملا(2)ك@5/9الكمال!تهذيب"

الحرضي.عمربنحفصطريق

الإسناد.بهذافزوخ،بنعمرعنوحفص(وقرة،)يعقوب،ثلاثتهم:

عفالبيهقيفيهقال@انفروخبنفعمرالصحة،ظاهرهإسنادوهو

موقوف.الحديثفيالصوابأنالبحثننسيأتي@@(1)

4ه@التقريب@فيحجرابنالحافظقال@2@ بفتحفروخ،لن0(95
ولئيهالما@

د.ويقالة،وفتظالأشآ@،لخعا@ري،محجسة،هالسضسومة،الراء

ومم!.رلماصدوقوجيم:بمهملةالسع،صاحب

)@ه
تصحيفومدافو@،منبموحدةخيب@الطجتين.كلتاالدارقطني@سنىمي

وهو.الهلاليشكانبنالزبيربرب@ؤ@تهواضح؟
)0901(،لالتقريبانقته"

لم@381)ك@625المهرظداتحاتوانظر:



-

يللف@الد@لعللفي@لجامع

بالقويلب@"الحديث:
فيالتركمانيابنوتعقبه"

المفقال:النقي،الجوهر"

احدفيهيتكلم
بنيحيىووثقه"،البيهقي...غيرعلمتفيماجرحمنبشيء

فيحاتمأبيابنذلثنقلكماحاتموأبومعين
دا

6/1والتعديل!الجرح 6 2

فروخبنعمرآنإلا
5/3البيهقيقالالحديث،بهذاتمردقدهدا 4 0

بالقوي..ولي@فروخ،بنعمربرفعهتفرد"
فياضطربوقد"

ةالحديثهذا

عنهرواهإذ

عن(22225)شيبةابيابنأخرجه:كمامرسلاالجراحبنوكيع

ليىمرسلأبهعكرمفعنالزبير،بنحبيبعنفروخ،بنعمرعنوكغ،

يه:
"

عباسابن

اللهعدالإرسالعلىوكبعأوتابع
بنحبيبيذكرإلمانهإلاالمباركبن

لإسناد.االزبيرلما@ي

محمدعن(183)المراسيل،فياداودأبوأخرجه:
عنالحلاء،بن

اللهعد
مرسلا.بهعكرمفعنفروخ،بنعمرعىالمبارك،بن

وعدمفروخبنعمراضطراببذلكفباد
يدلومماللحديس،حفطه

ال@هعبدكلاممنموفوف،أنهالحديثهذافيالصوابأنفلك:على
بن

رمالا.عباس

وأبو2(،0764)شيبةأبيوابن1(،4374)الرزاقعدأخرحهإذ
ط.(2838)والعلميةط.3/41والدارقطني1(،82)"المراسبلفيإ@اود

5/3والبيهقيالرسالة، 4 0

ابنعنعكرمقيعنالسبيعي،إسحاقأبيعن

موقوفأ.بهعباس،

فزوخبنعمرروايةمنأشهرورواتهثقةإسحاقوأبو
عنرواهإذةعبيدةبنموسىتابعهروايته،علىتوبعإسحاقاباأنكما

موقوفأ.بهعاس،ابنعنيسار،بنسليمان

33الكما@ه@ذب@انطر:(1) / .(4لاما5



سالواصالخملتمدرضلالثترقى:ل@للإ

فيالافعيأخرجه:
0"الأم" 8 /31

2الوفاء4/ط.وفي 22 2 1

وفي
فيالبيهقيطريقهومنبتحقيقي،(14هلطلهالمسند"،"

المعرفة،"

الوعي.ط.(11450)والعلميةط.(3509)

عيدة-بنموسىلضعفضعيفة.المتابعةهذهأنإلا

فيالمزينقلفقد
7/2الكمال!تهذيب" 7 بنعليعنملأ(75)0

معينبنيحيىوعنمناكير@،بأحاديتيحدثضعيف"قال:اثهالمديخي
أئه

لا9قال:
بثيء@،لمج@"وأخرى:ضعي@ه،"أخرى:وقال"،بحديثهيحتج

فيالبخاريونقل
"

1الكبير"التاريخ 6 8 عن(1242)7/
منكر"قال:أنهأحمد

."الحدبث

منالركموعلى
اعتمادأالصحيحةالروايةهيالموقوفةالروايةفإنهذا

5/3البيهقيقالإسحاق.أبيطريقعلى موقونحما،المحفوظهوهذا":40

فيوفال
"له:المعرفما،"

فيالذهبينقلهفيماوقال@ا،موقوتوالصحيح
@ا.موقوفالأصح9لم@(:76)الكبير"السنناختصارفيالمهذب"

3/1الحبير!التلخبصوإ1،2-4/11الرايقاا@انصبانظر: 4

و1(،131)
7/5"المهرةإتحات9 2 مأ.381)6

لكقالارسال،صرجحوالارسال،الوصلفيهنعلىضوسا@

بنمحمدروىما:(1)الحسنمرتبةإلىبيرتقيثاهداللحديث

مالاليإناللهرسولياقال:رجلاأنالله:عبدبنجابرعنالمنكدر،

."لأببكومالكأنت9فقال:مالي.يجتاحأنيربدأبيو)نوولدأ،

بنوبقي)1922(،ماجهابنأخرجه:
فيكمامخلد

الوهمبياد"

والإيهام
"5/1 فيوالطحاوي0،3

"

4/1الآنار"معانيشرح 5 وفي8
ط.

وفي(6013)الحلمية
"

وفيا(يثاهلهالاثارا،مشكلشرح
الأخيار@تحفة9

فيوالطبرالي5(،430)
طرقمنالطبعتيىكلتا(6728)و(3534)"الأوسطدا

لا)شا"،ح@اعنيوها(1)
ح@

الحديث.مداشناستنكرفألاضه



=

@ئد@لف@ي@لعللفي@لجامع

الإسناد.بهذامحمد،عنإسحاتبنيوسفعنيون@،بنعيسىعن

العلماء.بعضصححهئقاترجالهإسنادهذاأقول:

."ثقاتالرجاله:337الراط@3/نصبفيإكماالمنذريقال

فيكماالقظانابنوفال
337الراطانصب" صحبحإإسناده":3/

فيالبوصيريوقال
"

مندوهذا3/37:9الزحاجتهمصباح
صحيح،

."البخاريشرطعلىئقاترجاله

بالخطأ.عليهوحكمالحديط،هذاضسفالعلماءبعضأنإلا

فيحاتمأبوقال
1يالالنه@الحلل" هذاوليىخطأ،هذا":(39

عنبلغهأتهالمنكدر:ابنعنعيينفوابنالئوريرواهجابرثعنمحفوظأ

النبيئ

فيكماالدارقطني
2/3لأفراد!واالغرائبأطراف@ منغريب":94

ع@طيون@بنعشىبهتفزدالمنكدرابنعنإسحاتبنيوسفحديث

7/4البيهقيوقال 8 مثلها!.ثتلاأوجهمنموصولأرويوقدةإ1

قدإسحاقبنيوسفأنإلا
عنقي@،أبيبنعمروتابعهتوبع،

محمد
به.المنكدر،بن

فيالئهميأخرجه:
9

فيوالخطيب38،5جرجان!:تاريخ
9

الموضح
"

2/1 4 0

عنتيى،أبيبنعمروعنعبدويه،بنالسنديالهيثمأبيطريقمن

محمد
به.المنكدر،بن

كماثاودأبوعنهقالقي@أبيبنوعمرو
4"الكمال@اتهذيبفي 5 5 / 5

(5026):9

)101،(:التقريبه"فىحجرابنعنهوقالخطأإ،حديثهفي

."أوهاملهصدوق"

والإيهالأ3الولمانفيالقطادالنقال(1)
0 3 / صحيحلرمنة(2353)51

مدا

الحديتمناوستىالب

الحافظمذاعلىعلق(2)
فيالهاديعدابننقلهليمالحقالالواحدعبدمحمدس

@التقيح
1الصحة.عنيخرحهلابهوالتؤدالحديثالركرالةا:"3/1"

0.



سال@اصالوضلضتعكللالثترك@:لالعلل
-

محمدعنتغب،بنأبانأيضأوتابعه
له.المنكدر،بن

فيعديوابن4(،يه.معجسهفيالإسماعيليبكرأبوأخرجه:
عنمعاويفبنزهيرعنالعنبري،مطربنعمارطريقمن138/6@الكامل"

به.المنكدر،بنمحمدعنتغلب،بنأبان

فيحاتمأبوعنهقالمطر،بنعمارفيهالإسنادوهذا
1

الجرح

5لابنه"والتعديل 1 8 / 2له6 فيحبانابنعنهوقال"،يكذبكان9(:ا1

2/1"المجروحين" 85:"

يسرقالمقلوبات،العراقوأهلئولانابنعنيروي

فيعديابنعنهوقالويقلبه،الحديث
@

متروك9ا:@م/6الكاسل

بنالمنكدرأيضأ
به.أبيه،عنالمنكدر،بنمحمد

فيا@برانيأخرجه:
وفيا@ضنكطخا(6570)@االأوسط@

الصغير"،@

فيوالبيهقي)729(،له
6/4353النبوة!دلالل9 0

لنعبيدطريقمن

به.أبيه،عنالمنكدر،عنالمدنينافعبناللهعبدعنخلصف

يرولالمالطبراني:قال
عنوالعراللفظبهذاالحديث-هذا

بنالمنكدر
اللهعبدإلاالمنكدربنمحمد

بنعبيدبهنفزدنافع،بن

بن
بروابة(680)تاريخهفيمعينابنعنهقالمحمد

الدوري:
شيلي@"

فيالتسائيعهوقالعه،
:(579)"والمتروكونالضعفاء"

فيحبانابنعنهوقال@،بالقريلي@@
2/3"المجروحين" يأتيكان":26

لهأصللاالذيبالثيء
بطلروايتهفيذلكظهرفلماتوهمأ،أبيهعن

بأخباره!.لاحتجاجا

بيسير.لي@كلاماوضعفمنتخلولاالمتابعاتهذهأنبذلكفبان

6/3النبوقالرلانلفي(1) اللهسد:04
وموالمدنياعمرس

ماوالصرا@حطا،

هلأ(..3)كاك@8الكمالاتهدب"انظر:فكرناه.

انعر.منأياتوفيهمطولأعدهجاءالحديثلأنذلكقال(2)



=

@الف@الد@لعللفي@لجامع

والإلهامالوهمدابيانفيكماالبزاروأخرجه:
"5/1 0 قال:(2353)2

محمدحدثنا
اللهعبدحدثناقال:الأز@ي،الكريمعبدبنيحيىبن

داود،بن

عنعروفبنهثامعن
محمد

قاليث@البيئأنجابرةعنالمنكدر،بن

لأبيا.ومالكأنت@الرجل:

لاومرسلأ،المنكدرابنعنهام،عنيروىإثماداعقبه:البزارقال

اللهوعبدالغطفانيعثمانبنعثمانإلاهكذاأمندهنعلم
داوث@.بن

زائدة.أبيابنوخالفهما

2الماشيبةأبياسأخرجه: هثامعنرائدة،ابيابنطريقمن(30

محمدعنعروة،ابن
مرسلا.المكدربن

علىعروةبنلهاموالثوريعيينةابنلمتابعةةالصوابهيوروايته

زائدة.أبيلابننازلةمتابعةأي:المرسلة،الرواية

@يالثافعيأخرجه:إذ
وفيبتحقيقي(1214)م@ده

6/1الأما1 0 3

2الوداء7/ط.وفي 5 3
وفي

طريقهومندتحقيقي،(1290)لهدا،الرسالةدا

م@ام@-./7البيهقي
وفي

(58751)والعلميةط.(4765)لهالمعرفقا،دا

ط.

.(2290)منصوربرسحيد

عيينة.ابنعنمنصور(بنوسعيد)النافعي،كلاهما:

الثوري.عن(16628)الرزاقعدواخرجه.

محمدعنوالثورلمجأعيية،)ابنكلاهما:
ذكردونمرسلأ،المنكدربن

جابر.

اثقال
فيالملقنابننقلهفيمافحي

المحمدالمنير@7/766:الدر"
بن

قيلعمنندريلاولكناوالورع،الدينفيوالفضلالنقةفيغايةالمنكدر
(1)

الحديثماهذا

مطبوعفي
دتلالمحرفقا@

"
بوا@رف

1والانار!النالمعرلةوانطر 6 6 / الوعي.ط.(264)1



سالواصالوضلتعلىضرلثترلق@للعلل
-

فيحاتمأبووقال
هذاولي@خطأ،هذا":(1399)لابنه"العلل1

عنبلغهأئهالمنكدر:ابنعنعييت@وابنالثوريرواهجابر،عنمحفوظأ

أشبه.وهذاأ@أ:وقالذلشد،قالأئهكيهروالنبيئ

رويوقدمنقطع،داهذاالمرسلة:الروايةعقبووا/7البيهقيوقال

فيفقالالملقنابنفلكعلىوتعقبهمثلها".يثبتولاأخرأوجهمنموصولا

6المنير!البدر" 6 7 أتهالبيهقيعنونقلسل@ما،كمابعضهاثبتقد"ة7/

فيقال
جابربذكرموصولاالحديثهذاالناسبعضىروى@اقدالمعرفقا:"

وهوفيه،
وصلمنروايةفيلي@وولدأ"مالاليإن9وقوله:قال:خطأ،

عناخرطريقصالحديثهذا
بنعمروعنالرواياتاكرفيولاعائثة

@يحاتمأبيابنقالوكذاجد@صأبيميعنشب،
علله

أنأبيه:عن

خطأ@.يهجابرذكروانقبله،الذيمنأشبههذا

ينظرلاشيءعلىاتفقواف@فاوالإتقان،الحفظجبالمنالثلائةوهؤلاء

عنالصوابهيالمرسلةالروايةأنبذلكفبانثقة،كان@)نخالفهممنإلى

المنكدر.بنمحمد

رويوقد
اخر.وجهسالحديثهذا

فيكماالبزارفأخرجه:
بنوهبحدثناقال:(12لاهالأستار@ك@"

بنعمروصيزيد،بنميمونحدئناقال:يحيى،
ابنعنأببه،عنمحمد،

الإسناثا(.بهذاإلامرفوعأعمرابنعننعلمهلا"عقبه:البزار

4/1الزوائددا@مجمعفيالهيثميوقال فيوالطبراليالبزاردلرواه:54

وفيالكبير""
منالولد"منه:"،الأوسط"

بزيدبنوميموندافقطالوالدكسص

حاأبوليئه
رجالهوبقيةترجمه،منأجدلمزمامب@يحيىبنووهب3،

ثقاشه.

اخر.طربقمنوروي

عنإسحاق،أبيعنحريز،أبيطريقمن(5731)يعلىأبوفأخرجه:



=

@ئد@للف@@لعلل@لجامعفي

لرجل:قالفياللهرسولانعمر:ابن
لأبيه.ومالكأنت"

علتان.فيهالسندوهذا

عنعن.وقدمدل@إسحاقأباأن@لاولى:

حاتمأبوذلكقالرؤيقعرآهو)ثماعمر،ابنمنيسمعلمثها@لئانية:

فيانهنقلهفبما
9

.(526)"المراسيل

ر@نه.جندببنسمرةحديثمنوروي

فيكماالبزارأخرجه:
فيوالعقيلي)0621(،الأستار"كئف"

2/2الفسفاء@ا" فيوالطبراني3،4
اللهعبدطريقمن(6961)الكبير"@ا

بن

حدثناقال:إسماعيل،
به.سمرة،عنالحمن،عنحازم،بنجرير

"البزار:قال

ابنغيريسندهلم
(1)

."إسماعيل

6لابنهلاوالتعديلالجرحفيإحاتمأبولينههذااللهوعبد / وقال(16)5

العفيلي:عق
الحدبتإنثم"،حديثهمنشيءعلىبتابعلاالحديث،منكر"

تقدموقدواحد،حديطغيرسمرةمنيسمعلمالحسننف@بالالقطع،محلول

ذكره

الو-.هذايخرصنوروي

2/1أحمدفأخرجه: 7 42و9 0

2و ماجهوابن)0353(،داودوأبو1،4

فيوالطحاوي)599(،الجارودوابن)2922(،
"

4/1الآئارامحانيشرح 5 8

جده.عنابيه،عنشعيب،بنعمروطريقمن(60اي@العلميةط.وفي

حسنإسنادوهذا

كماالبزارةوأخرجه
في

عنمطرف،عن(1261)الأستار!ك@"

@الثبيئاتىرجلأأنعمر:عنالمسيب،بنسعيدعنشعيب،بنعمرو

لأبيئمه.ومالكأنت"قال:مالي،يأخذانيريدأبيإنفقال:

"أبيالمطبوع:إفي(1)
اللهوعبدخطا.ومو

مالشه.ابو"ةكيةإسمايملبن

سمرة.صالحسنسمحه@خرحدبثعلىوقمتثم(2)



سال@اصالوضلتحلىضلالخترك@.ول@لل

منإلامرفوعأعمرعننعلمهلا"عقبه:البزارقال
وقدالوجه،هدا

جدهإ.عنأيه،عنشعب،بنعمروصمطرف،غيررواه

د@هعمرحديتأماالأولى.الروايةرجحالبزارأنيعنيوهذاقلت:

بالانقطاع.معلولتهف@

فيالهيثميقال
9

4/1الزوائد"مجمع بنوسعيدالبزار،رواه54:9

عنالرواةمطرفبمخالفةمعلولفهووكذلكعمرأمنيمعلمالمسيب

تفدم.وقدعمرو

عنالبابوفي
عائثة

@ا@
حسن.و)سناثه.(4262)و(410)حبانابنعند

محمداضطربفدجابرحدياأنينببنتقدممما
فيصالمنكدربن

تارةورواهبعضها،وقوةالمتابعاتكثرةتقويهوهذاموعولاتارةفرواه

فالحدي@أمر،منبكنومهماعنه،رواهامنو@سئتقوةتقويهوهذامرسلأ،

الحسنبلىيرتقي
(1)

عائةالسيدةحديثو)سنادشعيب،بنعمروسنادب@

الجميع.عناللهرضي

3/33،7الرايقأنصبوأ3(،930)2/015الأشراف!)تحفةوانظر:

.(1لعاه3/104الحبيراالتلحيصو")9473(،ك@265المهرة!إتحاتو"

ماللاخفظية:على@لوصلالإرسالفيهرجحومما@
ىور

عنالزهري،عنمعمر،عنالرزاق،عبد
عطاء

اللهعبيدعنيزيد،بن
بن

ع@الثبيئأنحدثه:الأنصاريعديبناللهعبدأنالخيار:بنعدي

رجلجاعهإذالناس،ظهرانيبينجالقهوبينما
(2)

يسازه،أنيستأذن@

ومرعليصالفقهفيىاستنكره.فأناالمتىأطالحسنبل@يرتقي@مالهأنأي.(1)

1البحاريأخرجتمايخالف 38 / مادلكوفي@يزببنمصحديت(4221)2

محنبايخنتماولكبقسديانوب
".

ديالبرعدالنقال(2)
2يادالت@ 5 3 / فهو@الهرسرلصازالديالرجل@رأما4

ب@عتباد
بنمالكهوالكلاممناميهجرىوالذيبالماق،الستهمالرجلمالك،

الد-،.



-
يللف@الد@لعلل@لجامعفي

ألير@اوقال:بكلامهالنبي-@تفجهرالمنافقين،منرجلقتلفيفساره

قال:له،شهادةولاالله،رسوليابلىفال:"د؟إلا@إلهلايشهد@ن

له،شهادةولاالله،رسوليابلىقال:"،د@ه؟@رسولأنييشهدألي@@ا

يصلي؟ألي@"قال:
@ا@ولئككيهفه:التبيفقالله،صلاةولابلىقال:@ا

عنهمنهيت@لذين
@ا

5/4أحمدطريقهومن8(،1)هثلأالرزاقعبدأخرجه: بنوعبد3،3

حميد
(2)

حبانوابن)859(،الصلاقماقدرداتعظيمفيوالمر@زي)094(،

8/9والبيهقي)1795(، 61
العلميةط.(2797)لهدا،لإيمانا@اشعبوفي

فيالبرعبدوابنالرشد،ط.(2540)و
4/2التمهيد@ا" 6

فيحاتمأبيابنقالبالإرسال،أعلأثهإلاالصحة،ظاهرهإسنادهذا
عنمعمر،عنالرزاق،عبدرواهحديثعنأبيسألت)709(:إ"العلللا

عنالزهري،
عطاء

اللهعببدعنيزيد،بن
اللهعبدعنالخيار،بنعديبن

بن

جلرقتلفيليستأفنهك@الئبيأتىرجلاأنكسحرو:النبيئعنالأنصاري،عدي

اللهعبيدعنهوإتماخطأ،@اهذاأبي.قالالحديث.المنافقين...!من
بن

@رسلأ!.@فهالثبيئعنعدي،
الخطأ"لأبي.قلت

الرزا@اعبددامنقال:"هو؟ممن

البرعبدابننقلهفيمافقالالقاضيإسماعيلفيهاتوقفالروايةوهذه

هذالعدسكالبرعبدابننل@نطر،فبهالكلاموهذا@قول:
علىبهيستم@ماالكلام

عقيأوكانالألصار،صرحلوهومالكبن)عانلهاستدلالذيالحديثفنكركلامه
ومأوا@،المنافقينكه@@لكالنصرسوليالفقالواالدخثم.ابروثكربدرلا@
بنعتانأنوالصرا@البرعدابنعلىا@قلاالاسمادفيكودهدالعلىفيمه.وأكتروا
اقهرسرلسلىمالك

مالكقتلفيي
أعلمواللهبالنف@متهموهوالدخمس

النروايةلفظ

اللهعبدهوالحديتهذاراويآنيلىحميدعبدسف@ب
الحمراء@دبنعديبن

ساقه
ومموهدامسده،في

ا*عبدأئه.والصرا@طل@،مه
الأنصار@ممهعديبن

4/2التمهيد"فياالرعبدابننقلفقد 6 1
"قال:أثهالقاضيبسماعيلعن

اللهعبد
لن

اللهعدويىالأنصار،سرجلهداعدي
الحمراعه.سعديبن



سالواصالؤضلىضتعكللالثتركلق@للعلل
-

في
4/2التمهيد"1 60:"

اللهعبدالرجل:معمروسمى
إنالأنصاريعديبن

عنط.مضبوطافلككان

فيالبرعبدوابن5(،9للا"الصلاةقدرلأتعظيمفيالمروزيوأخرجه:
بناللبثطريقمنالتمهيد@94/952

سعد.

5/4أحمدوأخرجه: 32-4 فيوالمر@زي3،3
"

"الصلاةقدرتعظيم

جريج.ابنطريقمن(959)

ليالبرعبدابنوأخرجه:
4/2التمهيد!" 6 0

أخيبنمحمدطريقمن

شها@ابن

ع@الزهري،عنومحمد(جريج،وابن)الليث،ةثلائتهم
عطاء

بن

اللهعدعنيزيد،
حدته....الأنصارمنرجلاأنالخيار:بنعديبن

الصلاظقدرتحظيمفيإالمروريعندكيسانسصالحوتابعهم:

فيالبرعبدابنعندأويروأبو)069(،
4/2التمهيد"@ا 6 0

عن
عطاء

يزيدلن

الأنصارمننفرأإنقال:الخيار،سعديبناللهعبيدأناخبره:أثه

الأنصارمننفرعنفجعلاهه..

رويوقد
اللهعبيدلينوساطةأ@ذكردونمرسلأالحديثهذا

بن

بئ.والنبيعدي،

(2)

ص:الحليثحاءالزهريأحيابنمحمدطريق
اثهعد1

قالعدى.،بر

ديالبرعدالننقلهديماالفاصى
2التهيدا1 6 1 د@كذا.4/

يي
عطاءكتاشا"

س

اللهعدأنيزيد
ائهعيدمو@ما@الألصار،منرجلأخبرنيقالعدي،ب@

بن

مالدعلى@لثاتفتىفقدالخيار،سعدي
بنوليثأص،ب@

بروسمادسعد،

عف
وبمأوص،وألوحريح،وابنراشد،بررمعمر

الزهريأحيبابرسعة

صعطالرزاقعدكانب@معمر،روايةمىأحردليهمولي@السمعة،اففرهؤلا.

معحر.
عنالجار،لنعديبناقهعدعنجعلهلأئه

الألصاري،عديلناللهعد

@ا.النبيئص

4/2التمهيدهفيإا@رعدابنلقلهفيحاالقاضيل@ الحديتهذاأسندقد@.60

مالكفياتفقوارالذيننفر،عىأوصأبووحعلهرجل،عىألهيهاتفقراعد@
بى

بنويتأص،
راضد،.لنومحوالرمريأخيوالنصعد،



-

يالفعائد@لعللفي@لجامع

مالكةأخرجه
(1)

في
أبيبرواية(56ولاالليثيبرواية(474)الموطأ!"

فيالثافعيطريقهومنسعيد،لنسويدلروايةما(3)والزهريمصعب
6/1@الأم@ 5 7

7/3والوفاءط.وفي 9 6
وفي

فيولملأ(2)المأثورة!السنندا
فيوالمر@زيبتحقيقي،(1602)لهالمسند""

@

)559(،الصلاظقدرنعظبم

8/9والببهفي 61
وفي

العلميةط.(205وللا(502ولى(5302)المعرفقه9

2يلاله"،الإيمانشعبوليإالوعيط.(65771)و(2073)و ط.(79

الرثدط.(2539)والعلمية

فيالمروزيوأخرجه:
9

فيالبرعبدوابن)759(،"الصلاةقدرتعظيم
2التمهيد!" 5 8 / 4

به.عيينة،بنسفيانطريقمن

عنالزهري،عنوسفيان()مالك،كلاهما:
عطاء

عنالليثي،يزيدبن

اللهعبيد
مرسلأ.الخياربنعديبن

الحفاظقال:اأثهالمباركابنصالتسائيالإمامذكر
ئمهابابنعن

مالكنلاثة:
وتركنابهأخذناقولعلىاثناناجتمعفإفاعيينت@وابنومعمر

الاخرأقول

جريجابنوتابعهما
فيالبرعبدابنعند

2التمهيد"" 5 9 /4.

قالخاصفالزهريعنروايتهلضعفةضعيفةجريجابن@رواية

كماالزهري!فيبثيءاليىالدارمي:برواية(13)تاريخهفيمعينبنيحيى

ميالرعبداسوأخرجه.
2الت@جده1 5 9 / 4

مالكحدقناقال.جادفسرؤحعن
س

عطاءعنشها@،ابرصأل@،
اللهعبيدعىاليني،يريدلن

الجار:لنعديبن
كالليني،الرواةمىجمحأعادةبررؤحخالف...@النبيئأنةأخبرهرجلأن(

مرسلأمالكعنرووهاربقهمفحي،وانسعيد،ب@ومرلدالزمربصعبوأبي
سحدبنالليت@رايةمتلمالكروايةمجعلررحتفزدبحضفي

تالتابحه.ومن

2التمهبم@4/البر@يعبدابن إلاسالكعنالالموطأ!رواةماتررواههكدا@.52

مسدأ!.شصلأمالكعنرواهئهف@عباثفلنروح

أنناءوفيقلتت
يرعملي

ومايستنكر،مامالكصلروحوجدتالكتابهنا
أعلم.وافهاصحابه،كبراءبهيخالف
الرصالة.ط(8302)والعليةو(7202)عفالكرعالالسنن



سال@ا@الؤضلتعدرضلل@ضكل@:لالعلل
-

مر،كماالليتروايةبمثلرواهفمرةالحدب،لهذاروايتهفياضطربأئه

عيينة.وابنمالكروايةمثلوساطةدونمرسلايجعلهومرة

3/3المسند!أطراف9وانظر: 1 8/2المهرظإتحافوإ)2004(،3 5 7

(9334).

عنهفيرويهفيه،فيختلف@لحديث@لر@هيير@يو@حبانا@
جمع

قفتوولربماالترجيح،فيالنقادفيختلفمرسلأ،@خرورويرويهموصولا،

عنالزهري،عنعيينة،بنسفيانروىمامئاله:الترجيح،في@لباحث

عنعروة،
عنيسألالله-يئرسولزالماقالت:عائة،

حتىالساعة

4،.4-43الازعات.منهئها@1رتك@كبمرلئأ@من@ت@نيمنزلت:

الزهريعنبهتفزدعيينةبنسفيادأنإلاالصحة،ظامرهحديثهذا

مرسلأ.ومرةموصولامرةفرواهواضطرب،

الموصول:أما

.(777)راهويهبنإسحاقفأخرجه:

فيكماالبزاروأخرجه:
فيوالطبري)9722(،الأستار(كئف"

والفكرط.(28139)تفسيره
9 9 / 2 @ينعيموأبوالكتب،عالمط.4

7/3الحليقه" 1 4
الدورقي.إبراهيمبنيعقربطريقمن

سفيان!.إلاهكذارواهنعلملا"البزار:قال

نعيمأبووقال
عيينةابنغبرالزهريعنرواهأعلملا"ة

فيالهيئميوقال
"

1الزوائد@7/مجمع رجالورجالهالبزاررواه".33

.@الصحيح

3شيوخه:معجمفيالصيداويوأخرجه: فيوالخطيب2،8
9

تاريخ

11/3بغدادا 2 وفي1
13/2الغربط. 19-2 2 0

ابنعبدانطريقمن

العسكري.الجنيد

1/5الحاكموأخرجه:
و

5 1 3 /2-5 1 الحميدي.طريقمن4



=

@لف@للد@@لعللالجامعفي

بنسفيانعنوالحميدلمجأوعبدان،ويعفوب،)إسحاق،أربعتهم:

عنف
عنعروفعنالرهري،عن

موصولأ.بهعات@،

الحاكم:قال
علىمحفوظوهوالصحيحين،فييخزجلمحديثهدا9

عروة،عنالزهري،عنعيينة،ابنبأحادبمعأاحنجاوقدمعأ،صرطهما

عن
عال@

المرسل:وأما

وفيبتحقيقي(1803)مسندهفيفعيانفأخرجه:
1/2الأم!لا 2 ط.6

وفيالوفاء
وفيبتحقيقي(3731)"الرسالة"

-2/771له"،القرآنأحكام"

.(3489)تفسيرهفيالرزاقعدوأخرجه:

بننعيموأخرجه:
فيحماد

"القن"
.(1362)عقب

ث1)ثلاثنهم:
بنونعيمالرزاق،وعبدفعي،

حماثأ
بنسفيانعن

مرسلا.بهعروة،عنالزهري،عنعيينقي

فيحاتمأبيابننقلهفيماررعةأبرقال
الصجح)3961(:إ"العلل"

مرسلأ
(1)

عاثشقاا.بلا

وصله.أولإرسالهمرجحولامضطربالحديثأنويبقىةقلت

2/5قالالحاكمأنإلا رأش@باخرمأ.يرسلهكانعيينةابن@افإن:14

اختلطقدعيينةابنأنمنترورماإلىالقولبهداالحاكم
نقلإذاخر@في

فيالذهبي
محمدعن(3327)2/171الميزان!"

اللهعبدبن
عماربن

عيينةبنسفيانأنأشهد"ةقالآئهالقطانسعيدلنيحيىعنالموصلي،

@اختلط
سمعفمنومائةوتسعينسع

لافسماعهفيهامه
شي

عا.

غلطأوأعدهالقظان،منالكلامهذاأستبعدوأنا"قائلا:فتعقبه
ابنمن

ماتالقظانفإنعمارة
بنيحيىتمكنفمتىوتسعين..ئمانسنةصفرفي

نجرهمبتدأأنهعلىمرفوعلحالصحيحمرصلأ.روايةالصحيحةالكلامأصل(1)

تميزهسلا.مرور@،محد



سالالوضلى@اصتحدرضفىلخشرقىال@لل
-

أنمنسعيد
يسمع

به،نزلقدوالموتبذلك،عليهيشهدئمسفيان،اختلاط

سنةأثناءفيذلكبلغهفلعله
معسبع،

يحيىأن
الرجال،فيجدأمتصث

."أعلمواللهمطلقا،فثقةوسفيان

@وانظر:

53/3المسانيد"جامع داالمهرةإتحاتو"1(،121)21-331

17/2 6 1(22223).

ر@ريهكونالإرسال@رجح@رسالهوصلهفيومما@ختلف@

بنزيادعنعيينة،بنسفيانروىماوأتقن:@حفظ
الزهري،عنسعد،

يغلقلا@@قال.جمرواللهرسولأنهريرة:أبيعنالمسيب،بنسعيدعن

اكر@اوعليهكنمهله@لزهن

3/3الدارقطنيأخرجه: وفيالرسالةط.(2920)والعلميةط.1

فينعيموأدو2/5،1والحاكم)4961(،اسملأ/9لهلما،العلل"
"الحلية"

7/3 6/3والبيهقي1،5 وفي4و.9
03)لهالمحرفق@ا،دا العلميةط.(62

فيالبرعبدوابنالوعي،ط.(17471)و
1التمهيد@ا@@ 7 9 وابنو.3،81/

فيالجوزي
عنالعابديعمرانبناللهعبدطريقمن(1514)@االتحقيق"

به.عيينة،بنسيان

بنالزيادالحديث:عقيبالدارقطنيقال
الثقات،الحقاظأحدسعد

متصل!.حسنإسادوهذا

"الحديث.عقيبالحاكموقال

ولمالشيخين،شرطعلىصحيح

الزهريا.أصحابعلىفيهلخلافةيخرجاه

البيهقي:قال
زيادصسفيان،عنالعابدي-أي:غيره-رواهقد"

وهومرسلا،
"لمحفرظا

الدارقطني.روايةلفظ(1)
فيالبيهقيعد(2)

الجوزي.واسالحلية،المعرضا@"
تحري@.الحاتنىا"

لنادزطريقمنمرسلارواهسعلىأقفلم(3)
سم@



-

@ئدي@لف@@لعللفي@لجامع

فيكماالدارقطنيوقال
5/6والأفراثهالغرائبأطرات9 91(0335):

بنزيادالورواه
سعد،

بهوتفزدعنميعييةبنسفيانبهوتفردالزهري،عن

اللهعد
متصلأ".عيينةابنعنالعالدي،عمرانبن

7/3@الحيةفيإنعيمأبوالقولهذاعلىتابعهوقد 1 غرببقال:إإذ5

عنالعابدياللهعبدبهتفزدالزهرفي،عنزياد،عنعيفابنحديثمن

عنما.عيينةابن

العابدياللهعبديتفردلمإذنظرةفيهنعيموأبيالدارقطنيكلامقلت:
به.عييةابنعنصدوقوهوالطباععيسىبنإسحاقتابعهفقدبم@

0حبانابنأخرجها:الطبععشىبنإسحاقورواية بن@دمعن(933

فيالثيخالووأخرجها:
4/2المحدثيغ!طبقات" 5 8

طريقمن
أحمد

محمدبن
سريجبن

بنإسحاقعنالبسطامي،عيسىبنالحشنعنوأحمد()آدم،كلاهما:

عية.ابنعنعيسى،

بنسعبدعنالزهري،عنشيان،عنفرواهخالفهما،اليمانأباأنإلا

مرسلألمسيب،ا

فيالطحاوياخرجها:اليمانابيورواية
"

4/1الائارامعانيشرح 0 0

فال:اليمان،الوحدئناقال:فهد،حتئناقال:(5762)العلميةط.وفي

مرسلا.بهالمسيب،بنسحيدعنالزهري،عنسفيان،أخبرنا

ثاودأبوقالإذالمرسلة.الروايةترجحعلىالعلماءمنجصعاتفقوقد

(2)

3)

هدابعد
فضلاسالتحرلح،مصاثوصوالمث@تخطا.وهرأليا@صالمطبوع.ثي

سمان...حدثناقال.المابدي،طريقمنخرجهنعيمأباأن

.(375)لتقرسااإ

1أص@هاد"تاريحفيانعيمابرعهقال 63 / النحابرعنهوتالنقته،":(145)1
0لأصبهاناالمحتضيىطبقات@ي

2 5 7 / "وانطر:عدوت،ثقةالضيخ4

تلىلخ
الإسلاما:

5 هذاتصحفوقد)103(،وفيد3
"الصغير@المعجمفيالاسم

الطبحة.مدهفيراتحريفتالتصحيفاتأكتروما(166)للطبراني



سالواصالوضلضتعكللالسثترقى:لال@لل
-

عنعيينفابنرواهوكذلث")@ث@81(:ك@./12الأشراشه)تحفةفيكما

بنزياد
وقالط،المرسلةالروايةةأيمالك-قالكمايزيدبنويون@سعد

فيالدارقطني
"

رويكذلك"الروايات:ذكرأنبعد(1694)اسملأ/9"العلل

قد":6/40البيهقيوقال"،الصوابوهوسعيدعنالزهري،عنعيينق@ابنعن

@الحابديغيرأي:كيره-رواه
"،المحموظوهومرسلأ،زيادصسفيان،عن

فيالبرعدابنوفال
3/1النحهيد!" عيينةابناصحابمنالأثباتفإن":81

مرسلأ".سعيدعنويجعلونههريرةأبافهيذكرونلاعييةابنعنيروونه

ى.آضطرقمنالزهريعنالحدثوروي

خارج@رواهعليه،واختلفمالدرواهإذ
موصولا.الموطأ!لا

2معجمه:فيالصيداويأخرجه:إذ 12 1،1
الخطي@طريقهومن

في
"

1بغداداتاريخ 6 5 / 7/1الغربط.وفي6 0 1
لنأحمدطريقمن

عنبكرويه،
كثبر.بنمحمد

فيالرعبدوابن2/1،5الحاكمواخرجه:
1التمهيد"" 78 /3-1 7 9

موسى،بنمجاهدحدثناقال:الغضاثري،الحميدعدبنعليطريقمن

حدثناقال:
عيسىبنمعن

عنومعن()محمد،كلاهما:
ابنعنالزهري،عنأن@،بنمالك

متصلأ.هريرة،أبيعنالمسب،

فيالحطيبعندسكينةأبيبنإبراهيمبنأحمدوتابعهما
"

بغداد!تارلخ

3 0 3 فيالبرعبدوابنم@4،/4الغربط.وفي3/
3/1التمهيد"9 8 0

إذ

عنرواه
سلمة.أباالمسيببنسعيدمعقرنأتهإلامتصلابهمالك

أحمدفيهاكئيربنمحمدفروايةمعلول،وهذا
ضعيفوهوبكرويهبن

فيعديابنعهقال
3الكامل!9 0 8 عنمناكبرأحا@يث@اروى:1/

الثقاش@،

فيالذهبيوذكره
"

.(24ياالضعفاء!فيالمغني

(1)
الحاكملحمستدركلي

@نوالمئتجسى"،سدسنبدل:لاض"
المهرظإتحا@"



-

@لفعائد@@لعللفيالجامع

فيالبرعبدابنفبهافقالعشىبنمعنروايةوأما
1التمهيد"" 78 /3

مالك،قوله:بحد
اللهرسولأنالمسيب:بنسعيدعنشهاب،ابنعن

ي

فبمامالكعنلأالموطأدروىمنكلرواههكذا"@ا@لرهنبنلقلا9قال:

عبسىبنمعنإلاعلمت
(1)

هريرة.أبيع@سعيد،عنفجعلهوصلهثهف@

الحميدعبدبنعليمنليهالخطأيكودأنأخشىأنيإلاثقةومعن

لا.ئريلغضاا

أحمدروايةوأما
مجهولأحصدفإنأيضأ،ضحيفةفهيإبراهيم،بن

الحالي،
1/8@االاعتدال@اميزانفيالذهبيقال فبهلهمرأيت@اما:(280)0

كلاما".

في@رواه
وابو)792(،سعيدبنسويدعهرواهمرسلأوغيرهالموطأ@ا@ا

)7592(،الزهريمصعب
اللهوعبد)2312(،الليثيويحيى

عندوهببن

4/1الاتار،معاني@اشرحفيالطحاوي 0 0

بنوثر(5758)الحلميةط.وفي

فيالخطيبعدالحلىث
@@

12/2بغدادلماتاريخ 4 2
14/1الغربط.وفي 6

وهب،وابنالليثي،ويحيىالزهري،مصسبوأبو)سويد،حمستهم:

مالك،عنوبثر(
أبوفيهلي@مرسلاالمسيببنسعيدعنالزهري،عن

برهر
ة.

عليه.واختلفالزهريعنمحمر،@رواه

3/3الدارقطنيفأخرجه: الرسالة،ط.(2925)والعلميةط.2

5-2/51والحاكم 2
يحى.أبيكديرطريقمن

فيعديابنوأخرجه.
1

2"الكامل 78 /2 7 9
بننصرطريقمن

طريف.

@يعديابنأشاركمازريمبنيزيدوتالعهما
"

2الكاملأ 7 9 /8.

(1)

لل!
محمدممه

يجدتلكىسلف،كصاسكيةابيبر3ببراوأحمدسكير،ب@

الموطأ"5رواةلياسبأ@هما



سالواصالوضلضتمكللالخترك@:لالعلل
=

لنسعيدعنالزهري،عنمحمر،عنويزيد(ونصر،لكديص،ثلاثتهم:

متصلأ.بههريرفأبيعنالمسيب،

عدي:ابنقال
هريرة،أبوإصخادهفيوليسمرسلفيهالأصلوهذا"

كديرمنهممعمرعنفأوصلهقوم،أوصلهوقد
(1)

يحيىأبو

(2)

عاصمأبيجار

ئحتلىأ.نهتليينوهذامعمر"عنبصري،

برواية(3515)تاريخهليمعينابنعنهقالفقدطريف،بننصروأما

الدصري:
لثيهولي@"

فيالبخاريعنهوقالط،
"

7/4الكبير!التاريخ 0 9

فيمسلمعنهوقالدا،ذاهبعنه،@اسكتوا:(2355)
والأسماء،الكنىدا

."الحديث@اهب:(573)

معمرعنوالصواب
طريقهومن)33051(،الرزاقعدأخرجه.ما

3/3الدارفطني 2وللاالعلمبةط.2 وفيالرسالةط.(92
9/1لهالعلل،،دا 6 9

س
عس(1694)

هريرة.أبرفيهلي@مرسلأالمسبب،ابنعنالزهري،عن

وتابع
ثور.بنمحمدإرسالهعلىالرزاقعد

فيأبو@اودأخرجه:إذ
6/4البيهقيطريقهومش8(،1يلاالمراسيل،د@ 0

مرسلأ.بهمعمر،عنثور،بنمحمدطريقمن

عليه.واختلفف@بأبيابنورواه

فيالدارقطنيفأخرجه:
9/1"العلل" 6 9

فوائدهفيوتمام)4961(،س

فيكما
البسامالروض"

الجبارعبدبناللهعبدطريقمن(69للألا

ئريلخباا

الحا@:عدجا.(1)
8/2عديابنعدونحر@كريد!" 7 وصوابه.كريدابل@905

9"/4لمختل@هوالمؤتلفا"ةلظرواكدير،،@ 41/7المهرقهودإتحات6،1 ، 6

.(6218)الميراولاللسادفيوكذلكيحيىالبنعدي.ابنكدجاء(2)

رواهجتالحلبتمذاروايةثىاصطر@وقد@أ،421)@اتقرباصدوتومرةال@ا

3/3الدارقطنيأخرجه:احر@ؤسنادل@ الرسالة،ط.(2923)والعلميةط2

والحا@2/
طريق=ص(696)البام!دالروصفيكمافماندهفيوتمام5،1



-

يالف@ئد@لعللالجامعفي

3/3رقطنيلدااوأخرجه: لة،لرسااط.(2921)ولعلمبةاط.2

فيالجوزيوابن6/3،9والبيهقي2/5،1والحاكم
من(1515)"التحقيق"

سعيد.بنعثمانطريق

فيعساكرابنةوأخرجه
"

5/2"ثمثقتاريخ 2 5
بنسليمانطريقمن

عبد

عنعياش،بنإسماعيلعنوسليمان(وعثمان،يالخبائري،

متصلا.بههريرة،أبيعنسعيد،عنالزهري،عنذئب،أبيابن

وقدغبرهفيضعبفالئاميين،حديثفينقةعباشبنإسماعيلفلت:

فيالتركمانيابنقالمدني،ف@أبيوابنترحمنه،تقدمت
النقيأالجومر9

إسماعيلأنعلىبئامي،ولي@مدنيفثبأبيوابن:(6/40البيهقي)حاشية

سمعهو)نماذئب،أليابنمنيسمعهلم
وعبادعنه،كثير،بنعبادمن

وقالالبر-عبدابنيعني:التمهيدصاحبذلثذكرعندهمضعيف

منوصلقدكانو)نمرسل،بالنقلالعلمأهلعندالحديثهذاأيضا:

إتهإذعياش،بنإسماعيلمما@لسلأالطريقوهذايعللونها"نهمف@كثيرةجهات

ابنقالإذبالتدلي@،وصفوهقدالعلمأملوأنصيصاكئير@بنعبادعنيرويه

فيحجر
9ل@6(:"المدلسبغطبفات"

الأكثر،عدمفبولالناميينعنحدبثه

فيحبانابنئممعينابنوأشار
يدل@كانأنهإلى@الثقات"

فيالدارقطنيأخرجها:
1ا-هلأ/9"العلل@ا 6 1لا9 طريقمن(69

عمران.بنالمعافى

فيالبرعدابنةوأخرجه
3/1التمهيد"9 8 0

بقية.طريقمن

كئير،بنعبادعنعياش،بنإسماعيلعنوبقيق@أ)المعافى،كلاهما:

-

اثهعدحدثناقال.بكلى،برعمران
حدثناتال:الخبانري،الجبارعبدبن

عنالسسب،بنسجدعنالزمري،عنالرليدي،حدتاقالعاش،بنيس@اعل

له.م@رة،أبي

(1)181/3.



وابرسالاليضلضتعكللالثتركت@للعلل
-

فف،أبيابنعن
لههريرة،أبيعنال@سيب،بنسعيدعنالزهري،عن

متصلأ.

عنهقالفقدكثير،بنعبادلضعفضعيفة.روايةوهذه
معينلنيحيى

الد@ري:برواية(3493)تاريخهفي
عنهوقالضعي@ه،كثيربنعاد"

فيالبخاري
@اعاد:(227)الصغير!الضحفاء"

سكنالبصريالثقفيكثيربر

فيحاتمأبيابنعنهوقالتركوم@،مكة
1

:(433)6/201@والتعديلالجرح

بنعادصه@081:التمهيدفيالبرعبدابنعنهوقالالحديث،،ضعيفإ

لاضعيفعندهمكير
بط.يحتج

فيحزمابنوأخرجه:
8/2المحلى"1 3 9

أصبغ،بنقاسمطريقمن
الأنطاكيطالبأبيبنيحيىحدثنيقال:إبراهيم،بنمحمدقال:

نصرحدثناقالوا:الثقة،أهلمنوجماعة
(1)

قال:الأنطاكي،عاصمبر

عنالزهري،عن@ئب،أبيابنحدثنافال:صرفاء،عنشبابق@حدثنا

به.هريرفأبيعنعوف،بنالرحمنعبدبنسلمةوأبيالمسيببنسعيد

مسندفهدا@@الحديق:عقيبحزمابنقال
ماأحسنمن

فيروي
الباب.هذا

فيحجرابنوقال
97الحبير"التلخيص" كلامعلىتعليقا(2321)3/

حزم:ابن
اللهعسدطريقمنالدارقطيأخرجهقلت:"

الأصمنصرس

اللهوعبدالحقعبدوصححهابشابةعنالأنطاكي،
لهنصربن

نصرسحزم:النروايةفيقولهأنوظهرعدي،ابنذكرهامنكرفآحاديث

وحرفاللمحعبدوسقطالأصمنصربناللهعبدهو@)ئماتصحيف،عاصم

."بعاصمالأعم

حزمابنروايهتحريففيحجرابنكلامويؤيد
البرعبدابنروايةأن

في
1التمهيد@9/3 8 1

منحزمابنطريقنضوهوأصبغبنقاسمطريقمن

ورقاء.ذكرودونالتحريفهذاذكرغير

.(7114)اتقريبا@ا@طر.لصر،.@ل@.االمطبوعفيتصح@(1)

ك@972.الومطى،لأحكاملا(2)



-

ئدلفعا@لعلل@لجامعديا

@يعديابنأخرجه:كما
ط.3/33والدارقطني5/38،3الكامل!"

فيالجوزيوابن2/5،1والحاكمالرسالة،ط.(2927)والعلمية
التحفيق!دا

اللهعبدطريقمن(1516)
فئب،أبيابنعنشبابفعنالأصم،نصربن

هريرفأبيعن)مقرولين(،سلمةوأبيالمسيببنسعيدعنالزهري،عن

الزهري،عنأوصله،قدالحديثهذا@@الحديث:عقيبعديابنقال

عنوأمافأذكره،موضحههذاولي@جماعقطهريرةأبيعنسعيد،عن

سلمة،أبيعنالزهري،
اللهعبدروايةمنإلاأعرفهلاهربرةأبيعن

بن

الزهريصذنب،أبيابنعىشبابفعننصر،

اللهعبدأما
فيالذهيعنهفقالنصربن

@ا

الضعفاء@فيالمغني

@ا.الحديط@انكر:(3399)

ضعفمنتخلولاذئبأبياسإلىالأسانيدعامةأنبتينتقدممما

لهذاإرسالهفئطأبيابنصوالمحفوظفيه،اضطرابآوالسندرجالفي

الأثبات.الثقاترواهكماالحديث

فيأبو@اودفأخرحه
"

أحمدطريقمن(187)"المراسيل
يون@بن

فيالطحاويوأخرجه:
"

4/1الاثار"معانيشرح 0 0

الحلميةط.وفي

وهب.ابنطريقمن(5758)

وكيع.عن(23127)شيبةابيابنوأخرجه:

الوري.عن(15034)الرزاقعدوأخرحه:

طريقهومنبتحقيقي،(4791)و(4771)مسندهفيالثافعيوأخرجه:

6/3البيهقي 9
وفي

ط.(17431)والعلميةط.(3618)لهالمعرفق@ا،@ا

(2132)والمغويالوعي،
محمدطريقمن

فديك.أبيبنإسماعيلبن

)أحمدخمستهم:
أبيبنوالثوري،واووكغ،وهب،بنوايون@،بن

.(63)الؤيبا@حالطهثقةومو@(1)



سالواصالوضلضتعكلولضك@.للعلل
=

مرسلا.لهالمسيب،بنسعيدعنالزهري،عنذئب،أبيابنعنفديئما

وروي
تصحلابأسانيدمتصلاالزهريعىاخرأوجهمنالحديثهذا

التالي:النحوعلىوهي

وفيبتحقيقي(4781)مسندهفيفعياثأخرجه:
6له"،الأم" 7 /31

وفي
3الوفاء4/ط. 46-3 4،7

6/3البيهقيطريقهومن وفي9
المعرفقا،"

عنالنقة،أخرناقال.الوعيط.(17451)والعلميةط.(3619)له

هريرةأبيعنالمسيب،ابنعنشهاب،ابنعنأنيسة،أبيبنيحيى

لاهذافعياث
ذلكونحوالثقة،حدثنيالمحدث:فقوليصح

التوثيقفيبهيكتفىلايسميهأنعيرمن
(1)

ويحيىيحيى،أيضاوفيه
هذا

عنهقالضعيف
(5042)والدارميبرواية(865)تاريخهفيمعينبنيحيى

الدصري:برواية
فيالبخاريعهوقالبثيءإ،لي@"

الصغير@االصعفاء"

:(63يا"والمتروكونلأالصعفاءفيالنسائيعنهوقال"،بذاكلي@":(393)

فيالدارقطنيوذكرهاسديث!،القروك
.(572)"والمتروكونالضعفاءالا

فيعديابنوأخرجه:
1/2"الكامل" 3/3والدارقطني8،9 ط.2

2/5والحاكمالرسالة،ط.(2922)والعلمية بنأحمدميسرةأبيطريقمن1

ال@هعبد
عنالزهري،صالرقي،ثاودلنسليمانعنالهمداني،ميسرةبن

متصلأهريرةأبيعنالمسجب،بنسعيد

فيحبانابنعنهقالالهمداني،ميسرةبناللهعبدبنأحمدفيه

1/1المجروحين!" لاأثباتبأقوامويلزقهاالئقاتأحاثيثيسرق:44

فيعديالنوذكرهجملأ،الاحتجاجيحل
الكامل@ا

"1/2 8 )حدثفيه:وقال9

عن
عمنويحدثلالمناكير،الثقات

ونكره"،الاسحديثوشرقيعرفلا

فيالدارقطني
مجهول،داودبنفسليمانوأيضأ.(51)والمتروكو@هالفعفاء"

يعرس@.لاالحديتينهذينفيالمذكورداودب@وسليمانعقبه:عديابنقال

الافحيدمسدانظر.(1)
.(1)هاسث@لتحقيقي(2)"



-

@لف@ائد@@لعلللحي@لجامع

حدئناقال:حميد،بنمحمدحدئناقال:(2441)ماجهابنوأخرجه:

المسيب،ابنعنالزهري،عنراشد،بنإسحاقعنالمختار،بنإبراهيم

موصولأ.هريرة،أبيعن

لاوهذا
يرالبخاريعنهقالحميد،بنمحمدفبهلأنأيضا.يصح

1

1/7الكبير"التاريخ فيحبانابنعنهوقالنظرإ،لافيه:(167)1
2المجروحين!" 9 6 / لاالمقلوباتبالأشياءالثتاتعنب@نفردممنكاد"ة2

حدثإفاسيما
بلدمهشيوخعن

غيرمنمرسلاالزهريعن@ردالحديثهذافانأخرىناحيةومن

ذكرها.أسلفناالتيالطرق

من(87371)21/033"الأشراتلأتحفةفيكماداودأبوأخرجه:

عمرو.أبيطريق

6/4البيهقيوأخرجه: 4
حمزة.أبيبنشعيبطريقمن

فيكماداودأبووأخرجه:
1(،8737)21/033"لأصرافاتحفة"

فيوالطحاوي
"

4/1الآنار"معانيشرح 0 0

من(57هلهالعلمبةط.وفي

طريق

بنسعيدعنالزهري،عنويوص(وشعيب،عمرو،)أبو

مرسلأ.لمسيب،ا

الصحيحهووهذا"ثاود:أبوقال
"

فيالبرعبدابنوقال
أهلعندالحديطوهذا"اها:مه@التمهيد"@ا

وهويعللونها،تهمف@كيرةجهاتمنوصلقدكاناذادمرسل،بالنقلالعلم

محمدحالعلىراد(1)
فقدالزهريصراشد،بنبسحاقروايةصعصحميدبن

1الكمالهتهذيبانظر:اوالدارقطنيخريسفوابنسيىسيحيىثيهضعمه 8 6 / 1

3 الحالظقاللذا3(،4
ال@قى@أ:50)الالتقريس@في

حدلةفي
لعضالزمريعن

3الو
حزم.ابنط.(262)الحديشهعلومدمعر@ةروالة.ضعف5وانطر.@

مطوعفيعليهاأقفلممنا،وقرلهداودأبيروايا(2)



سال@اصالوضلضتعكللاليثشرقى:للعلل
-

مع
أحديرفعهلاحديثهذا

وبالتهومعنا@تأويلهفياختلمواو)نمنهم،

.@لتوفيقا

فيالهاديعبدابنوقال
"

@رواه@ة(1583)عقبداالتحقيقتنقيح

منجماعة
فقدالبرعبدابنوأماالصحيح،وهوبالإرسال،الحفاظ

صحح

"الحقعدوكذلكاتصاله،

منويتبين
مرسل،أتهفبهالصوابأنالحديثهذالطرقالعرضهذا

ذلث...فيأخطأأوضعيفأيكونأنإماهريرةأبافيهوذكروصلهمنوأن

والله

الحديثهداوصلفيالزهريعلىوفعالاخلافأنيتبينتقدم

ومالكا،معمرأ،أنسيجدعنهالرواةحالفيالناظرانإلا@@رصاله،

تكادولافيم@الناسأوئقهموهؤلاءمرسلآعنهرووهويون@وشعيبأ،
تقوم

روايةعلىاجتمعواوقدبهمفكيفئقات.كانواإنخالفهم،لمنحجة

@يبدرجتهمليسوامخالفيهمأنعنفضلأواحدة،
@يكونوالإتقان،الحفظ

أعلم.واللهالمرسل،الطريقذلكفيالراجح

9/3الأشرافتحمة"وانظر: 2 21/93و(13113)8 2(8737،)1

و4/03،2الرايقهودنصب
6-6/637المنير!البدر9 الحبير"التلخيصوإ4،2

3/9 14/7المهرظإتحاتو")2321(،4 5 ه/"الغليلإرواءو")15681(،6

2 3 9(6041).

لقرينة@لرصل@رجحوالإرسال،@لوصلفيهتعارضومما@

منرجلعنالرحمن،عبدبنحمبدعنالزهري،روىماخاصة:

قال:الله،رسولياأوصنيرجل:قالقال:@،اللهرسولأصحاب

فإذاقال،ماك@ي@اللهرسولقالحينففكرتالرجل:قالتنضثملألا"

كله.الشزيجمعالغضب

المرسلةالروايةترحيحليجليالسمقالرعدابنكحم(1)



-

ئد@للطالعلل@لجامعدي@

2يلاجامعهفيمعمرأخرجه: 373آحمدطريقهومن2(،80 وأبو5،/

فينجم
10/1والبيهقي)3427(،االصحاطامعرفة" 05.

0وأحمد)47752(،شيبةأبيابنواخرجه: 8 / 54
بنسفيانعن

لإساد.ابهذاالزهري،عنوسفيان@)معمر،كلاهما:

لأنيضرةلاالصحابةمنرجلوقوله:ئقاترواتهصحيحإسنادوهذا

موصول.صحيحوالحديثعدول،كلهمالصحابة

مالكأنإلا
مصعبأبيبرواية(1891)الموطأ"فيارواهأن@بن

عنالرحمن،عبدبنحميدعنالزهري،عنالليئي،برواية(2636)والزهري

الصحابي.ذكرمرسلأ@ونمج@مالثيئ

يصخ.ولاموصولأ،مالكعنوروي

فينعيموأدو)02(،شيوخهمعجمفيالإسماعيليةأخرجه
"الحلية@

فيبشكوالوابن6/33،4
"

1/121"المبهمةالأسماءغوامض
أبيطريقمن

التمععبدبنمطرفعنالقرضي،المدنيمحمدبنسنرة
مالدعن

ان@،بن

روايةوهذههريرة.أبيعنالرحمن،عبدبنحميدعنشهاب،ابنعن

فيكماالحاكماحمدأبوعنهقالمبرة،أبوبهاتفزدمنكرة
"الميزانلسان"

فيالدهبيوذكرهمناكير"،اله:(4كلأ5)
دا

.(3628)الضعفاء"فيالمغني

333التمهيد"فيإالبرعبدابنقال عنالرواةجماعةرواهداهكذاة3/

أبورواهوقدمالك.عنفيهالصحيحوهومرسلا،الموطأفيمالك
(1)

سبرة

مالك،عنمطرت،عنالمدني،
الرحمن،عبدبنحميدعنالزهري،عن

عنالزهري،عنمالك،عنالكاهلي،بثربنإسحاقورواههريرة.أبيعن

مالكعنفيهوالصوابخطأ.وكلاهماأبيه،عنالرحالن،عبدبنحميد

.9الموطأفيكمامرسل،

حطأ.دابن!ةالمطبوعفي(1)



سالواصالوضلىتعلاضللثترقى.لعللا
=

فيوالقول
واتفقاثقتانلأنهماومعمرةعيينق@ابنقولالحديثهذا

فيالمقدمينمنكانو)نوهومالك،خالفهماحينفيواحدةروأيةعلى

هناخالفأتهإلاالزهريأصحاب
فيالتسائيقالعد@أ،منهأكثرهممن

الحقاطالمبارك:ابنلاقال:(2072)الحدي@عقيبالكبرىأ"
شهابابنعن

قولوتركنابهأخذناقوليعلىاثناناجتمعفاف@عييتةوابنومعمرمالكئلاثة:

الاخرأ.

5/1الأشراشهلأتحفةوانظر. 1 ملا(20)عقي@4

مالكاأنإلا
الوليدبنمحمدتابعهالمرسلة،روايتهعلىتوبع

يديلزا

فيالدارقطنيفلثذكر
"

10/2العللا 5 1
علىأقفولم(1992)س

الوليد.محمدسإلىالإسنادصحةنعلمولاتخريجس

اتناناتفقوقدسيمالامالك،روايةتعضدلاالمتابعةهذه@إنلذلث

أهلعنونقلهالمبارك،ابنعليهنصكماالزهريفيالناسأوئقمنهما

الشائي.نلكذكركماالحديث

يرسلقدمالكاالإمامأنهوومعمر،سفيانروايةيعضدماأنكما

الأئمة.بعضنلثعلىنصوقدشيءلأدنحفيهشكأوفيهترددإذاالخبر

6/63"لأالعللفيالدارقطنيقاللذا
إرسالمالكعادةلاومنها(:.)س

مئلههو@منالوصلفيخولفإفامالكانف@لذارجل،لاسقاطالأحا@يث

منفهوعدثاأوحفظامهأوئقهوبصخولفإناوكذاالواصل،روايةتقدم

باب

و(20923)61/1/104المهرظإتحات"
5 4 3 / 1 8،)55142(

8/2المسند"أطرافو" 6 2(11010).

.(6372)سهققرا"نشهالنق@ومو:(1)



-

@ئد@الف@العللفي@لجامع

@لمعضلة@لرو@ية@رجحتوالاعضال،الوصلفبهتعارضومما@

اللهعبدعنموسى،بنالفضلروىمار@ريها:حفظلمزيد
بنسعيدبن

هند،أبي
قال:عباس،ابنعنعكرمة،عنالديلي،زيدبنثورعن

خلفعنقهيلويولاوشمالأ،يمينأصلاتهفييلتفتهدهألمجاللهرسولكان

ظهره.

1/2أحمدأخرجه: 7 5
3و /4@الأشراتلاتحفةفيكماثاودوأبو0،6

4 وفي(587)والنرمذي6(،410)75
43له:الكبير"،الحلل" 0،)59(

وفي3/9والنسائي
الرسالة،ط.(534)والعلميةط.(529)لهالكبرى"،دا

حبانوابنبتحقيقي،(871)و(485)خزيمةوابن)2952(،يعلىوابو

2/8والدارقطني2(،2لعه 1ويالعلميةاط.2 لحاكموالة،لرسااط.(86
2 3 6 /1-2 و37

5 1والبيهقي6،2 3 فيالبرعبدوابن2،/
التمهيد@6/"

فيوالحازمي)737(،والبغوي33،9
(63)والوعيط.901لاعتبار":ا"

نقطةوابنحزم،ابنط.
1التقييد@افيإ 9 7 / 1

بهذاموسى،بنالفضلعن

د.لإسناا

ربماصدوق"فهو:هندأبيابنخلاماثقاترجالهمتصلإسنادهذا

وهم
موسى:بنوالفضللأ،

حجرابنالحافظقالكما"أغربوربمائبتثقة"

في
5ويامهم(58)التقريب!9 الاتصالوهذا1(،4

الحديث،هذابصحةيوحي

فيالحاكمنقلفقدالصحة،علىحملهالأنمةبحضحداحتى
علوممعرفة"

بنإسحاقعنحزمابنط.(1وي@4العلميةط.73-72ةالحديف

أحمدسألنيفال:راهويه-ابنوهوالحمظلي-إبراهيم
حديثعنحنبلبن

فلاصلاتهفييلحظالنبى@روكانعباس:ابنحديثموسى..لنالفضل

رواهيعقوبأبايارجل:لهفقالفحدثته،قال:ظهره.خلفعنقهيلوي

أحمدلهفقالهذا،بخلافوكغ
يعقوبأبوحدئكإذالااسكت،حنبل:بن

حبان.وابنخزيمة،ابنصححهوكذاجما.فتمسكالمؤمنينأمير

يخرجاما.ولمالبخاري،شرطعلىصحيححديثد@ذاةالحاكموقال



سالواصالؤضلضتعكللال@ضك@كا:ال@لل
-

القطانابنوقال
دي

5/1والإيهام!الوهمبيان" 9 6(2415):

منإلايعرفلاغرياكان@)نصحيح،فالحديث"
الطريقهذا

رويوقد
يصح.ولامسندا،الطريقهذايخرمنالحديثهذا

فيكماالبزارأخرجه:إذ
9

فيعديوابن9،0الرايق@2/نصب
8/2الكامل!" 1 6

عنإسحاق-أبووهوالئيباني-عنمندل،طريقمن

به.عباس،ابنعنعكرمة،

فيأحمدالإمامضقفهفمندلضعب@،إسنادوهذا
"

العلل!فيالجامع

1 5 7 / فيالتسائيوكذا)538(،1
ابنونقلل@75(،@اوالمتروكونالضعفاء"

فيحاتمأبي
@

4والتحديل!الجرح 9 6 معينبنيحيىعن(1987)8/
قالأته

"،بأسبهماما"حبان:أخيهوفيفيه
عنونقللم،أقولكذا"قوله:أبيهوعن

لينإ9فيه:قالأنهزرعةأبي

ماكلمنالرغموعلى
موسىبنالفضلحديثنف@تقدم

أعلقد

خالفهخولف،قدالفضلإنإذبالإعضال
ئقةوهوالجراح،بنوكيع

معضلا.فرواهعابدحافظ

.(4580)شيةأبيابنفأخرجه:

1/2أحمدوأخرجه: 75.

غيلان.بنمحمودطريقمنه()ولالترمذيوأخرجه:

2/8الدارقطنيوأخرجه: طريقمنلرسالةاط.(1865)ولعلمبةاط.2

محمد
إسماعيل.بن

ليعديابرساقوقد(1)
2الكاملا" 1 6 يصلحلالهرناكرهصمىالحديتهدا8/

ال@وصولة.للروابةومقرلأمتالعأيكونأن

كلعلىتطلقاليالارسالكل@ةلع@وموهداابصأ،سلأصبمضهمي@يهمداو@نل(2)

فيانقطع
التمريقكادالاصطلاحاتاممرتلمالكنمضىبماكادوهلاالسند،

اللبس.ديالاسيفعلاخىالأحس@مر

7لالاتقرب(3) 41).



-

@لفالثدي@لعللالجامعفي

البيهفيوأخرجه:
1 4 / هاشم.بنال@هعبدطريقمن2

عنا@وعبدومحمد،ومحمود،وأحمد،شيبقعأبي)ابنخمستهم:

عنفذكرهعكرمة..أصحابمنرجلعنسعبد،بناللهعبدعنوكيع،

معضلا.مجي@هالنبيئ

فيكما@اودابيعندفرواههناىالخمسةهؤلاءوحالف
تحفة"

5"الأئراف 4 7 / أدتهعبدعنوكيع،عن(60الا4
عنرجل،عنسعيد،بن

لخمسةمخالفةجاعتهذههنادوروايةمرسلا.جتالئبيعنعكرمقما
من

لاشاففالروايةهذهيجعلماعكرمةأصحابمنرجلعنرووهالرواة،

إليها.يلتفت

الطريق.هداغيرمنمرسلاعكرمةعنرويالحديثهذاأنإلا

1/2أحمدأخرجه:إذ 7 5
عنالديلى،زيدبنثورعنالطالقاني،عن

مرسلأبهعكرضع

ثيالمرسلبالحديثيؤتىكفةيقولأنولقائل
موندوالم@المند"،"كا@

عنوالجوا@حدفعلىصحاليكلأحاثيتليهترتالديالكتاب
أنذلك.

أحمدالمحلالإمام
لجلالموصرلةالروايةلعدالمرسلةالروايةيرقحنلبر

القلىئ،يختبهةالروايةتلكفيالواردالخلا@بلىيخيرأولالمرسل،الم@د

هاوصنيغة
لي

عدالأصلومذابالمرسلالمندإعلالبا@منالحديتهذا

@كتابفيالجداليالحطيبذكرلقدمعررف،تالتأحمدألامام

لاحلاقالجامع

السامعا@رت@الراوي
صالمرسلاتالأحاديتروايةبع@الكلامعد(1587)"

الله-عدألوبليئتعخبةانالأتهالميموني
يعني:

أححد
ي@ممنحنل-لن

المنقطعدعوالإسناد
ا

ليلةةقلتوأكبرإيسالأأقرىالمنقطعكانربماقال:نم
نهمأقوى@منادآالمنقطعويكودضحبف،رمومتصلاالإيسادتكتثقال.كف؟

3يرفعهومو
يرعمومومتصل،أنهعلىهوكتبهوقدئد@

ماإلاي@لاأنه

حا.
السنقطعمنالتصلعر@حميحاالإسنا@يرلوفممناه:@لى،اليعن

"

يعي
نا!وترة@اضعص

أحمدالإماممنثتيقولظرعظيمأعلومناماهرقال
الاحتلافبنب@حنل،لن

المرجحاتعلى@للارسال،وتلىةللوصالترجحيكونتلىةمذانلفي

الحامالاصطححعلىفهدابالمنقطعللمرملتسيتهآماالرواية.تحفاقيوالقراتن
نظاتر=رلهذاا@رسال،علىالا@قطعيطلقورفهمالانقطاععلىادالإر@يطلقودكما



سال@اصلوضلاضتحكللالحثتركق@رلعلل

المعضلة.الروايةترجيحإلىالعلماءمننخبةف@بوقد

2المعاثادلزادفيتحتت@القيمابنونقل 4 2 / 1
قال:أثهالخلآلعن

"

ىح@!الئيئأنأسندالاسبعضإنله:قيلاللهعبدأباأنالميمونياخبرني

وتغيروجفة،تغيرحتىأشديىإنكارأفلكفأنكرالصلاة.فييلاحأكان

وقال.منها،أسوأقظحالفيرأيئةماحاليفيورأيئهبدنة،وتحزكلوئه،

االصلاة؟فييلاحأكانقيالنيئ

يعني
لي@قال:وأحسبةفلك،أ@كرالهة

هذاإتماهذا؟روىمنوقال:إسنادله
."المسب...بنسعيدمن

.@أصحلاوهذاالمرسلة:الروايةعفبأبو@اودوقال

خالفوقدغريب،حديطهذا@@المسندة:الروايةعقبالترمذيوقال

فيوقالروايتممافيموسىبنالفضلوكيع
دا

3الكبيرلما:العلل 0 ولا@@:(95)5

اللهعبدعنالحديطهذارو@أحدأأعلم
مامثلمسندأهندأبيبنسعيدبن

موسىلما.بىالفضلرواه

بنالفضلبهتفردالمسندة:إالروايةعقب2/83الدارقطنيوقال

اللهعبدعنموسى،
غيرهوآرسلهمتصلأ،هدأبيبنسعيدب@

ورواهغيرهوخالفهموسى،بنالفضلرواه@اهكذا:2/13البيهقيوقال

فيالحازمي
1الاعتبار!:9 0 ابنط.(63)وبعيدالوعيط.9

حرم:
اللهعبدعنموسى،ب@الفضلبهتفردحديثهذا"

أبيبنسعيدبن
."عكرمة...عنغيرهوأرسلهمتصلأ،هد

=

هدانحرلاسقوقدالمحتضبى،عديخرة
@صلرمنالنممحيالإمامصال@فللي

حىالإطلاقتوحددواالمصطلحاتبسطحاأممالمحذني@منالمتأخرين
يحصللا

يخاء.منيؤيهاتهلصلرفلكالحلممذاطبةصالبتفيىعلىلبق

المسندسا@لماألهعنهبحا@لكندأ،@الالمسندا@ىحرحهيكنلملووهذا(1)

يعلمأنللماحتلدرلاتقدم،كمالالمرملالسدلجلالمرملة.الروايةسحدهمك
لاحتىكتهمفيالصحيفةالررابتالأن@ةيرقلمافا

بدوالتقصير،بالحجريصمهم

و@ران@عاباتصمبمهم@ىللانمةبن



-

@للفع@ئد@لعللفيالجامع

5/3القدي@،الفيضفيالمناويونقل 1 5
هذافيقولهالقيمابنعن

ومتنا،.سندآباطلهوبليئتدالاالحديث:

1/2المعاد"الزادفيالقيمابنوقال يثشه.لاحديثلافهذا:42

علىتعليقاالترمذيلجامعتحقيقهفيمعرو@عوادثارالدكتوروقال

بينالموازنةفعندالمرسلفالروايةترتجحالحدل@والقواعد"ه(:يث@حديث

أحدلكلاالئانيموسبنوالفضلوكغ
أتقنوكيعأبأنالحلمأهلمن

كماالمناكير،منموسىبنالفضلحديثبعضفيغرفعمافضلاوأحفظ،

المدينيبنعليالدنياعلآمةقرره
(1)

6الترجمة/3)الميزان 7 عنفضلأ(54

قالالذيداودوأبيالترمذيالمنقدمين:الجهابذةمنالفهماءالعلماءأقوال

ابنعنعكرمة،حديثمنيعني:أصح-@اوهذاالمرسل:ساقأنبعد

موسى،بنالفضلبه)تفزدمتصلا:ساقهأنبعدالدارقطنيوقال@،عباس

اللهعبدعن
بينإعلالوهذاغيرط،وأرسلهمتصلأ،هدأبيبنسعيدلن

المنصلةللرواية

4/5الأشرافاتحفةانظر:إ 4 2/8،9الرايقهنصبو"6(،410)7

و
3/1المشد"ولااطرافمأ،272)ما./7المهرقهإتحاف9 8 3يلا6 62).

لكون@لمرسلة@لرواية@رجحتوالارسالالوصلنعلىضومما@

حمادعنالسيلحينيإسحاقبنيحيىروىمار@ويها@حفظ:
بن

قلمهعلىبتارالدكتورقلممىردبهومنا
حجرصابنقال@دالتحرير؟في

مه4الاير@التقريبهموسىبنالمضل
"

مو@رميلهفتعقبهأغرلمجه@رلماتت،@قة
3/1المزعرمتحريرممافيلافقاشعيب، استفالهأعربادربمادقوله:.61

نولمن
لهتفزدمماومووحسب.واحدامنهاوفكرسناكر،حا@يثرد@(@ثهالمديني:ابن

المدينيا.بنعلي
عخصةوجعلهاستهد@قولهالرمذيعلىتعليقهوميالمديي،بنبعليعزضمكذا

فيهأغر@تخرحليثفهناد(1462)المحتصراعلىتعيقيرالظر:الديا!!

عدعأالكتابمناثنايايرالقرئيحدو@مومى،بنالمضل
التيالأحا@يتمن مرص.بىالمضلفيهاغرب(

8الكسالادتني@ليالريفيما@قلهأحمدالإماموثقه في=سحدوابن)6737(،8/



سالواصالؤضلضتعكللثترك@:@للعلل
-

اللهعبدعنالبناني،ثابتعنسلمة،
أنقتادة:أبيعنرباح،بن

صوته،منيخفمقيصليز@حهبكيربأبيهوفإذاليلةخرجطالثبيئ

اجتمعافلماقال:صوته،رافعايصليوهوالخطاب،بنبعمرومرقال:

تخفضتصليوأنتبكمررتبكرأبالاياعج@:الثبيقال!لمجالنبيئعند

لعمر:وقالقال:الله،رسولياناجيتمنأسمعتقدقال:"صوتك؟

الله،رسوليافقال:قال:ا،صوتئمار@نعاتصليوأنتبكالمررت

الوسنانأوقظ
(1)

فيالصباحابنيعني:الحسنزادالشيطان.-وأطرد

وقالشيئا(،صوتكمن@رنعبكر،أبابا"بئ:التبىفقالحديثهء

شيثا".صوتكمن@خفض"لعمر:

(1161)خزيمةوابن)744(،والترمذي)9231(،ثاودأبوةاخرجه

فيوالطبراني)337(،حبانوابنبتحقيقي،
كلتا(172لاالأوسطه1

1/3والحاكمالطبعتين، 3/1والبيهقي1،0 1
إسحاقبنيحيىطريقمن

به.التميلحيني،

يرولمالحديث:عقبالطبرانيقال
عنموصولأاسديطهذا

بنحماد

الإسناد!.بهذاإلاقتادة؟أبيعنئروىولاإسحاق،بنيحىإلاسلمة

حديثهذافيه:إقالالترمذيأنإلاالصحة،ظاهرهالحديثهذا

عنإسحاق،بنيحىأسندهو)تماغرب،
بنحماد

إثماالناسوأكثرسلمة،

ابنوخالفهمرسلاإ،رباحبناللهعبدعنثابت،عنالحديتهذارووا

صحبححديثهداالحاكم:وقال@الحديثهذافصححاحبانوابنخزيمة

يخرجاهإ.ولممسلمسرطعلى

فبهأعلإذالترمذ@،كلامعلىباءبالإرسالمعلولالحدبطهذاتلت:

محيى.اسوقالك@442،الطقت"-
"انظر:الميهىا.صدوق"

والتحديلالحرح
"

9/1 5 فيومو(532)4
7لاالتقريبما" صدوف.".(49

(1)

الوب@
ه/الهابئالحم.إأولوالوسننوسفيبمتعرقليىالنيالاتمأي.اد:



-"
@للفمائدالعلل@لجامعفي

هذالطرقوالاستقراءالتتغبعدأننيإلاالمرسل،ورجحالموصول،الطريق

عنرووهإنماالناسكثرأن(منالترمذيقالهماعلىأقفلمالحديث،

اللهعبدعنثابت،
علىوقفالترمذيالإمامأنويبدومرسلا،رباحبن

هوعليهوقفتوماعليها،نقفلمأسانيد
عنإسماعيلبنموسىرواهما

حماد
ومن)9231(،ثاودابوأخرجه:مرسلا.البنانيئابتع@صلمة،بن

.3/11البيهقيطريقه

شذوذعلىثليلأبهلكفىإسماعيلبنموسىطربقعلىإلانقفلمفلو

وقدمخالفه،عكسالحفظمتئبتموسىأنفلكعلىودليلنايحيى،رواية

فييخلنححرابنالحافظقالفلكوفييخفثه،الترمذيكلامإلبهانضم
2/7النكشهالا 1 4و:1 8 5

بتحقيقي:
"

منإمامحكمقدحديثأوجدنافمتى

تصحيحفينتبحهكماذلكفياتباعهفالأولىبتعليله،إلبهمالمرجوعالأئمة
الحديثأنمةعلىالفوليحيلإمامتهمعالثافعيوهداصححه،إناالحديت

."بالحدبالعلمأهلبثةلاحديطوفيهفيقول:كتبهفي

شاهدأللحديطأنإلاالمرسلة،للروايةنرحيحناومع
محمدروايةمن

بن

علقمة،بنعمرو
سلمفأبيعن

هريرة.أبيعن

01)داودأبوأخرجه: فيوالخطيب3(،3
"

13/2بغداد"تاريخ 8 5

وفي
538الغربط. 6 /1-387

محمدطريقمن
سلمفأبيعنعمرو،بن

عن

مطولة.الخطيبروايةبه.هريرة،أبي

قلناكماالحديثحسنعمروبنومحمد
التبصرةعلى@اشرحتعليقنافي

1/1"والتذكرة حبان،وابنخزيمفابنجعلالذيهذايكونوقد6،0

أعلم.واللهالحديث،هذايصححونوالحاكم
روايةأنثكلافنقول:السند،بهذاحديثاضحفتمفماثكمقيل:فإن

لاسلمةأبيعنمحمد،
وحينماالكلام،بعضفيهافإنةالصحةإلىترتقي

الصمتإليه،المشارالحديثضعفنا
أخرىقراثنالروايةهذهفيالكلاممع

وهو:(1)
.(6لا3)ال@قرسهتشاإتقة"



سال@اصالوقملصتعكلرلخشرقىرل@لل
-

وبقيالقرائنالحسرتفقدهذاحديئناأماالحديث،تضعيفتستوجبكانت

حسنا.فصارأصلهعلىالحديث

5@االأشراف@اتحفةانظر: 2 8 4/1المهرقماإنحافو"2(،1يم@.8/ 91

(4031).

@لمرسلةوترجحومرسلة،مسندةروايتان:تتعرضنأو@حبا@

والمرسلة-المسندةكلتا@لروايتين-أنالبحثبعديبينئمللعدد،

جريج،ابنعنموسىبنالفضلروىمامئاله:بالاختصار،معلولة

عن
اللهعبدعنعطاء،

يومك@ب@اللهرسولحضرتقال:السائب،بن

ومنللخطبة،جلسشاءفمنقضينا@لضلاة،@اقدوقال:صلىعيلإ،
شاء

فمب@لأيذهب@ن

فيعاصمأبيوابن)0921(،ماجهوابن)5511(،داودأبوأخرجه:

والمثانيالاحاد@
.@(1779)لهالكبرى،وفي3/،81والنسائيئ0(،67)@@

(1462)خزيمةوابن2(،)مملأالجارودوابنالرسالة،ط.(1792)والعلمية

2/4رقطنيلداوابتحقيقي، ا/لحاكموالة،لرسااط.وي@371(لعلميةاط.9

2 فيالمقدسيوالضياءوالبيهقي9،5
(3هله3ولالمختارق@9/@@

و
38 9 / الإسنادبهذاموسى،بنالفضلعنطرقمن(036)و(359)9

لأ.موصو

عنمقبولةلأئهاجريج،ابنعسعةتضرهولاالصحةظاهرهحديثذا

الحاكم:
يخرحاط،ولمالشيخينشرطعلىصحيححديثهذا"

فيالتركمانيابنوقال
النقيالجوهر"

3/3@ا 0 موسىبنالفضلدا1
جليلثقة

تتدنقةالمرصري:افهعدألوولرير،مكسورةصمهملةالئاني،موسلنالمصل(1)

@رد
(54الا@انقريماأعرسها



-

يالف@اثد@لجامعفى@لعلل

ذكرزادوقدالمباركالنمنأئبتهونعيم:ابووقالالجماعقمالهروى

فيئمةا،مسندأهكذاأخرجهولهذازياثتمماتقبلأنلوجبالساثبابن

البيهقيذكرهاالتيالمرسلةوالروايةماجه،وابنوالسالي،داود،أبوكتبهم

وابنمعينابنأنإلاثقةكانلانوقبيصةسفيان.عنقبيصفسندهافي

لاالروايةهذهصحةوعلىسفباد.عنروايتهضغفواوغيرهماحنبل

ثققه.وهوالإساد،سدادلأتهةالفضلروايةبهاتعلل

صححه.منبقولعبرةولابالإرسال،أعلالحديتهذاأنعلى

3/3البيهقيأسندهفبمامحينابنقال 0 9إليه:1
اللهعبد

السائببن

فقط،عطاءعنهوإتماخطأ،هذاالعيد،بهمصلىالثيئ-سعانيرويالذي

اللهعبدعنيقول:الئينانيموسىبنالفضلفييغلطد)ئما
@السائببن

فيحاتمأليابننقلفيمازرعةأبووقاد
9

"ت(513)العلل!

ماالصحيح

عطاء:عنجريج،ابنعنيوسف،بنهامعنموسى،بنإبراهيمبهحدثنا

مرسلأ".الئبيئأن

عطاء،عنمرسل،هذاةإأبو@اودوقال
@كيهتإالبيئعن

3(،511)238/4@الأشرافتحفةفيإالمزينقلهفيماالئسائيوقال

فيوالزيلعي
"

2/2الرايقهنصب مرسل!.والصوابخطأهذا":21

لاغريبغريثخراسانيحديطلاهذاالحديط:عقبخزيمةابنوقال

أبيعندايضاالخبرهذاكانالئناني،موسىبنالفقلغيررواهاحدأنعلم
بغدادأهلبهحدثبنيسابور،بهيحدئنالمموسى،بنالفضلعنعمار،

العراقيينبعضخثرنيماعلى

فيالكحمهنا(1)
"

6/4الكمالهتهديب قولصالكابوفيم@33لا4

أحفظالم@اركفابنسماعه،يساريلاالكلاممذاأنعلىلحو@الجراحلنوكغ

السياني.مثلمنالأرضملءش
(2)

ال@عري.درواية(56)ناريحهفيعليهوقمت3
ال@ذاولفظهالدارقطيلقله(3)

يه.الئبيئعنمرسلأ،عطاءعنيروى



سالواصالوضلتعلىضةلىلثشرك@ل@للإ

1داالباريلأفتحفيرجبابنوقال 4 8 أنهاحمدالإمامفكروكذا":6/

نقوللاأحمد:قالفليذهب،فاءإنويقول:به،يقولعطاءوكانمرسل،

."يخطبمنعلىكلهم،الناسذهبلوأرأيتعطاءبقول

همفهؤلاء
المرسلة.الروايةرححواالفنهذاأئمة

.(5670)الرزاقعبدرواهماالرجحهذايؤكدومما

3/3البيهقيرواهوما 0 1
سفيان.عنقبيصة،طريقمن

عنجريج،ابنعنوسفيان(الرزاق،)عبدكلاهما:
صلىقال:عطاء،

شاء@نومنفليذهب،يذهب@نشا.المنةقالثمالحيدبالخاسجم@التبيئ

مرسلأ.فليقعدهبقعد

يقول.كانلمجرالنبيئأنبلغنيعطاء:قالالرزاقعبدروايةفي

معالحديطهذاأنلييبدووالذي
بالاختصار،معلولفإتهإرساله،علة

روي:ففد
أته

يويمفيال@ه-يخ@ررسولعهدعلىعيداناجنمع
فصلىواحل!

فبهلكميجتمعقدبوئممذا@نيا؟ئها@لنلن!د@وقال:النهار،أولفيالعيد

ينصرت@نلمحبومنفليفعل،معنا@لجمعةيئهدلن@حبفمنعيد@ف

لتخريج
ها-/5المنجرأالبدرداطرقهواستيعابالحديثهذا

2"الأشرافتحفة"انظر: 37 / -2/022الراية!نصبو")5131(،4

2 2-8/19المسانيدداجامعو@2،1 6/6المهرقاإتحافوإ)9955(،0 6 0

(7160).

ر@ويهكونالإرسال@رجحوالارصال@لو@لفيهتعارضومما@

حدئناقال:الطنافسي،عبيدبنمحمدروىما@حفظ:
كدام،بنمسعر

بوافييثحفهالنبيئأتتقال:الله،عبدبنجابرعنالفقير،يزيدعن

بتنرينوعواعا@بواكي!الررايات:أكلبفي(1)
لعوض.ا



=

@الفع@هد@لعللدي@لجامع

@افقال:

ضار"غيرنافعايجلغيرعاجلأمربعامريامغيثاكيئا@سقنااللهثم

عليهمفأطبقت

فيأحمدأخرحه:
"

2/2لاالعللفيالجامع 2 بنوعبد)2202(،0

1لاوأبو@اود)5211(،حمبد فيكماوالبزار6(،1
دا

/2الحبيرلأالتلخيص

2 3 1عوانةوأبوبتحقيقي،(41للااخزيمةوابن2(،17)1 2 3 / 2،)7252(

1/3والحاكم 3/3والبيهقي2،7 1/33بغداثالاتاريخفيوالخطيب5،5 6

ودي
فيالبرعبدوالنا،لم@/2الغربط.

9/1التمهيد!" 4 5
عنطرقمن

محمد
الإساد.بهذاالطنافسي،عبيدبن

جعلماالسقم،منوالسلامةالصحةفظاهرهثقات،رجالهإسنادهذا

يخرجاط.ولمالشيخينشرطعلىصحيححديث@المذايقول:الحاكم

محمدخالففقدمعلول،الإسنادهذاأنإلا
بنيعلىأخوهعيدبن

(7710)امم@/8لاالكمالداتهذيبفيالمزينقلفقدمنه،أوثقوهوعبيد

محمدمنحديثاأصخقال:أثهآحمدالإمامعن
وأحفظإ،عبيدبن

فيحاتمأبيابنونقل
دا

9/37@اوالتعديعالحرح 2(21 فيه:قالأنه(31

مرسلة.يحلىوروايةدا،الحديثفيابيهأولادأنبتلمدوت

أحمدأخرجها.
في

@ا

2/2@االعللفيالحامع 2 فال:(2022)0

حدثناتال:محمد،أخويعلىوحدثناه"
ولممرسلا،الفقيريزيدعنمسعر،

"خالفهبواكي،يقل.

يعني
محمدأ-خالفة-

رجحوقد
كما@يال@هعبدقالالمرسلة،الروايةالثأنهذاأئمة

الا

2/2لأبيهالاالعللفيالجامع 2 0

يعني:الحدي@-بهذافحدثت":(2022)
محمدأعطاناأبي:لقالأبي،محمد-حديث

مسعرعنكتابهعبيدبن

هذاليرفيه،الحديثهذايكنولم@نسخنا@
حديثمنأنكركأنهبثيء،

محمد
عدلما.بن

حريمةاسلفط(1)



سارواصالوضلتميرضرلخترقى.لال@لل
-

فيالدارقطنيوقال
العلل"

فيكما"
2/2الحبير"التلخيص" درواية:31

بالصوالمجه.أشبهجابر،ذكريخرمنالفقير،يزيدعنقال:من

1/33بغداد"داتاريخفيالخطيبوقال وفي6
لملاا:/2العربط.

محمدرواههكذا"
عبيد،بنيعلىأخوهورواهموصولا،مسعرعنعبيد،بن

جابرأ@.فيهيذكرلممرسلا،لمجروالتبيئعنيزيد،صمسعر،عن

واللهخطأ،والموصولةالصواب،هيالمرسلةالروايةأنالآنتين

2/5"لأشراتالاتحفةنظر: 2 3/5"لمهرةاإتحا@ودا1(،143)7 9 7

2/12الحبيرأالتلخيصو")4383(، الجامعالمسندو"2(،17)3
8@ا / 403

(2857).

رويوقد
ى.أضوبرهمنالحديثهذا

4/2احمدفأخرجه: 3 5
عنمرة،بنعمروعنسعبفطريقمئوعيره

بن@ئرجيلعنالجعد،أبيبنسالم
مرفلنلكعبرجلقالقال:السمط،

الله-خرسوذودعاقال:ك@رواللهرسولمنسمعتهحدلاحدئاكعببنمرةأو

وأعطاكلصركقداللهإنالله،رسوليافقلتفأتيتمماقال:ضضر،على

فاحهلكوا،قدقومكوإنلك،واستجاب
قالعنصدأعرصلهم.الله

قدقومكو)نلك،واستجابوأعطاكنصركقداللهإناللصرسوليافقلث:

@@فقاللهم،اللهفاثخهلكوا،

@للهم
كيركدفاطبقامريعامغبناغينا@سقنا

ئطروا.حتىنحوهااوجمعةإلاكانتفماضاراغيرنافعارائث

بنشرحبيلمنيسمعلمسالمأفإنبالالقطاع،معلولالحديثوهذا

لاالتحصيللأجامعفيالعلائينقلهفيماداودأبوذل@علىنصالسمط.

(218).

أبوالقاسمأبيلنمحمدحدثطقال:(1270)ماجهابنوأخرجه:

إدرش@،بناللهعبدحدثناقال.الربيع،بنالحسنحدئناةقالالأحوص،

جاءقال:عباس،ابنصثالت،أبيبنحي@عنحصين،حدتناتال:



-

@مد@للف@@لعللفي@لجامع

منجئتكلقدالله،رسوليافقال:مج@،النبئإلىأعرابى
يتزودماقومعند

دلهتم@9فاذ:نمالله،فحمدالمنبر،دصعدفحل،دهميحظرولا@ل@،لهم
أحذيأتيهفمانزلثتمر@نمهفرعاجلاكلفامريعاطبفامريئأئفافبثا@سفنا

أجا.قدقالوا:إلاالوجوهمنوجهمن

عنعنةإلافيهيخىولابثقات،متصلإسنادوهذا
عهقالفقدحيب،

فيحبانابن
1"الثقات" 37 مدلسالا.وكان":4/

هو:البا@هذافيالثابتوالحديث

2/3البخارئأخرجه:ما 3/2ومسلم0(،131)4 من)مأمأ97)4

اتهنمر،أبيبنسريكطريق
فرفعقال:وفيهبنأن@سمع

هذاو@سقنا@@للهم@سقنا،@للهثم@سقنا،لأ@للهثمفقال:يدبه،الله-لمجررسوذ
هو

أعلم.واللهالمحفوظ،

مرصلا،كانمافيو@لالثقاتفيخالفالضعيفياتيوتد@

بنيون@عنمخارق،بنحصينروىمامئاله:ضعفا،الضعففيزد@د

السبيلماالله،رسولياقيل:قال:أنس،عنالحسن،عنعيد،

والر@حلقما.الز@د@اقال:)1(؟إليه

2/2الدارقطنيئأخرجه: 1 منالرسالةط.(2426)والعلميةط.7

الإسناد.بهذاعبيد،بنيون@عنمحارق،بنحصينطريق

ابنقالجنادة-أبيمخارق-بنحصينأجلمنضعيف،إسنادوهذا

فيحجر
ابنونقلالحديط.يضعالدارقطنيئ:الاقالة(2632)"الميزانلسان"

ترجمةفيأيضاوقالا،باالاحتجاجيجوزلا9قال:حبانابنأنالجوزي

من
9:(8791)بعدجناثةأبواسمه

بالكذلط.متهم

حصينفرواهعيد،بنيون@علىفيهاختلفأثهذلكعلىزد
عنه

موصولا.السابقبالإسناد

مرسلأ.الحسنعنيونى،عنفرويحصينوخولف



سال@اصلوضلاضتعكللالهضل@:لالصلل
-

مام.عنالراجم@3/9نصبفيإكمامنصوربنسعيدأحرجه:

فيثاودأبووأخرجه:
9

لثربنهثمطريقس(133)المراشل!

"اه(يهمنصوربنسعيدواخرجه:
وخالدهثيمطريقمنالتفسيراجزء

لطحانا
(2)

)مقرونين(.

فيالطبرئوأخرجه:
6وه/الفكر.@(5916)التفسير"" 12-6 1 3

عليةابنإسماعيلطريقمنالكتبعالمط.
(3)

مم@3كئير":ابن@اتفسيرفيكماتفسيرهفيوكغوأخرجه:
طريقهومن

.(15934)شيبةأبيابن

4/3لبيهقئاوأخرجه: 2 وفي7
ولعلمبةاط.(2663)لهلمعرفة!،ا"

الحفريثاودأبيطريقمنالرعيط.(9165)

الثور@.سفيادعنالحفريمماداودوأبو)وكيع،كلاهما:

بنالأعلىعبدطريقمن(15935)شيبةأبيابنوأخرجه:

الأعلىعبد

لأعلى(اوعبدوالئوري،عليقعوابنوخالد،وهثم،)هام،ستتهم:

مرسلا.بهالحسن،عنعيد،بنيون@ص

اخر.بوجهالثوريطريقمنالحديثرويوقد

فيالعقيليئفأخرجه:
2/612والدارقطني3/33،2الكبير!الضعماء9

4/33والبيهفيئالرسالة،ط.(2420)وقبيلالعلميةط. 0

بنعتابطريقمن

عنالحسن،عنعد،بنيون@عنالثوري،سفيانعنأعن،
عنأمه،

به.عائة،

وهر.(1)
.(7312)أتقريبا"نبهنققي@

وهو.(2)
.(1647)اققريسه"ثشهلثف

لهأ.ا6)لالتقرببهحاطادنهقةومو.(3)

بنعمروهو(3
9التؤب"1ل@قةسعد. . ثأ.3

ومو:(5)
.(373يأالتقرب"نقتا"



-

@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

وهمحديثهفيالثوريعنأعين،بن@اعتابالعقيلي:قال
".

فيالسيهقئوقال
عن@ا@رويالمرسمل:الثوريحديثعقبالمعرفقا@ا

عنالحسن،عنيونى،عنالثوري،
أممط

عن
ولي@موصولأ،عائشة

لما.بمحفوظ

ابنوفكرها،جمابأسالاةزرعةأبوعنهوقالحاتمأبووثقههذاوعتاب

فيحجان
@@انظر:ال@.الثقاتالا

1وللأوالتعدي@المجرح ابنثقاتو")25(،8

5داحبان 2 3 خالفولكئه8،/
انكماالجراح.بنوكيعمنهأوثقهومن

ذكره.تقدمكماالحفريداودأبوتابعهرواية،علىتوبعوكيعأ

عروبةأبيبنسعيدالحديثوروى
(1)

عليه.واختلف

2/2لدارقطنيافأخرجه: 1 لة،الرساط.وي@142(لعلميةاط.5

1/4والحاكم 41-4 فيالجوزيوابن4،2
"الخلافأحاديثفيالتحقيق@ا

مسروق،بنسعيدبنعليحدثناقال:العاس،بنعليطريقمن(1133)

حدثناقال:
عنعروبة،ابيبنسعيدعنزائدةأبيبنزكريابنيحيى

قتادف
موصولا.بهأنس،عن

الحاكم.قال
@ا.يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيححديثهذا"

@اهكذاةمه@521ال@الخلافيات@امحتصرفيكماالبيهقيلو@
بهذاروي

ط@النبيئعنالحسن،عنوغيره،قتاثةعنوالمحفوظالإسناد،

مرسلالما

"التحقيق@اتنقيحفيالهاثيعدابنوقال
الحديثهذا":(1254)عقب

أحذيخرجهلم
عنسعيد،حديثيعني:الإسناد-بهذاالسننأهلمن

قتادة،

قاثة،عنوالصوابأنس-عن
رفعهوأمامرسلأ،@لأالنبيئعنالحسن،عن

و@.فهوأنسعن
تيمية.ابنبشيخهعنىشيخنا@اقالهكذا

كتابفيالقطيعيبكرأبوالبيهقيفكرهالذيبالطريقوأخرجهةقلت

.(0222)@لمربا"نققاومو:!(2)(2365)يسالتقرا"نقتامو.!ود(

دحووهو(3)
4/33الكرى!السن@@يإالكلامهذا



سالواصالوضلىتعارضلالثتركق@لالعلل
-

4/1"الغليلإرواءليإكما"المناسك" 6 1
بنالأعلىعدطريقمن

عبد

4/33البيهفي 0

عونبنجعفرطريقمن

6وه/الفكرط.(5917)تفسبرهفيالطبريوأخرجه: 1 عالم.@3

زريعبنيزيدطريقمنال@

عنعرولة،أبيبنسعيدعنويزيد(وجعفر،الأعلى،)عبدثلاثتهم:

مرسلأ.بهالحسن،عنقتاقى،

عنبروايتهعروبةأبيبنسعيدوتابع
بنحمادقتادف

واحتلصسلمة

عليه

2/2الدارقطنيخرجه: 1 5-2 1 2ولاالعلميةط.6 ط.(41

1/4والحاكمالرسالة، 4 2
عنالحراني،قتادةابيطريقص

لنحماد
سلمة،

عن
قتاثة،

موصولأ.بهأن@،عن

الحاكم:قال
ا.يخرجاماولممسلمشرطعلىصحيححديث@اهذا

بنوحمادعروبةأبيبنسعيدروايةفكربعدالبيهقىوقال
ع@سلمة،

قتادة،
وهمألا.إلااراهولا"أن@:عن

أنعلىفيحملثلي@بلاللحديثتضعيففقال:إالتركمانيابنوتعقبه

فلكمئلوغيرهالبيهقىيفحلماوكتيرآإسنادين،فيهلقتاثة

اللهعبدالحراني-قتادةأبوفيهضعيف،حديثهوقلت.
واقد-س

أبووقالعنطا،@اسكتوامرة:وقال@االحديثمنكرتركوه،"المخارئ:كهقال

لي@النسائي:إوفالال@،حدبثهوف@بالحديث،منكرفيه،تكلمواحانم:

الكمال،تهذبانظر:@@الحديثمتروكالمجوزجمانى:يعقوبوقالبثققه،

4/43 1(3626).

ومر(1)
.(94لهالتقرسه1صدوق!1

.(7713)اتقريبه1نشهالتتتومو.(2)



@للف@الد@لعلل@لجامعفي

عنفرويقتادةأبووخولف
عنسلمة،بنحماد

قتاثة،
الحسنعن

6وه/الفكرط.(5917)تفسيرهفيالطبرفي 1 عالمط.4

ديهن.بنالفضلطريقمنالكتب

6وه/الفكرط.(5917)تفسيرهفيالطبريوأخرجه: 1 عالمط.4

فيالمنذروابنالكتب،
منهال.بنالحجاجطريقمن(744)التفسيرا9

عنوالححاج()الفضل،كلاهما:
حماد

قتادة،عنسلمة،بن
عن

مرسلا.بهالحمن؟

أعلم.وا@هالصواب،هوالبيهقيفكلام

أخرى.وبرهمنالحسنعنمرسلاالحديثوروي

هثام.عن(43للأتفسيرهفيالرزاقعبدفأخرجه:

9"الراية@انصبفيكمامنصوربنسحيدوأخرجه: بنهثمعن3/

بثير.

6وه/الفكرط.(5915)تفسيرهفيالطبريوأخرجه: 1 عالمط.1
جرير.طريقمنالكتب

منصور.عنوجرير()هيم،كلاهما:

6وه/الفكرط.(5917)تفسيرهفيالطبريةوأخرجه 1 عالمط.4
فيالمنذروابنالكتب،

الطويلحميدطريقمن(744)التفشر@"

6وه/الفكرط.(5914)تفسيرهفيالطبرئوأخرجه: 1 عالمط.1
صبيحبنالربيعطريقمنالكتب

مرسلأ.بهالحسن،عنلربيع(واوحميد،ومنصور،)هثام،أربعنهم:

معمقروناجاء(1)
قنا@ة.

يسئعدو@،وهو.@2@
.(18)مالتفرباالحمظا



سالواصالوضلتعلىضلالخترك@.لاللل
-

/2الدارقطنيسننتخريجها:لتمامانظركثيرة،أخرىطرقوللحديث

2 15-2 الباب.أحاديثتضعيففيالعلمأهلوأقوال1،8

عالمط.وه/716الفكرط.ل@295(عقبتفسيرهفيالطبرئقال

الزادبأتهنلكفيغ@رواللهرسولعنرويتالتيالأخبارفأما@الكتب:

فيبمثلهاألاحتجاجيجوزلانظر،أسانيدهافيأخبار@إتهاوالراحلف

الدين

فيالزيلعينقلهفيماالمنذرابن
"

9الرايقهنصب يثبتلا".3/

عنالحس@،روايةوالصحيحمسندأ،والراحلةالزادذكرفيهالذيالحديث

مرسلأ@ا.@لثبيا

فيالإشبيليالحقعدوقال
2الوسطى!الأحكام" 5 8 / فكرمابعد2

يحتحإشادوليى@يها9أس:حديثصمنهامنالحديالهذارواباتعدة

المرامدا@لوعحجر@يابنوقال
إرساله!.@اوالراجح:(712)دا

ومن
الحسن.عنالمرسلةالروايةالحديثفيماأصحأننرىهذا

"انظر:
التلحيصو"2،2-6/19المنيراالبدرو"9،/3الرايقهنصب

4الحببر! 8 2 / و)459(،2
4ولمما37)لماها/المهرظإتحات9 4 2 /7

و(8172)
6 93 / 1 7(652 و0(،3

الغليلإرواء9
"4/1 6 )ه@9(.0

@@هع@@



@الف@لئد@لعللفي@لجامع

ل@ا@إيع-

والرفعتعار،دن@عالو@ف6

ةأيالمفعول،بمعنىمصدروفووقف،للفعلمصدرالوقف:

مؤقؤف

مافوو@لموقوف:
أفعالهمأوأقوالهممن@الضحابةعنيروى

جم@.اللهرشولإلىبهيتجاصزولاعليهمفيوقفونحوهما،

أي:المفعول،بمحنىمضدروهورفع،للفعلمصدروالرفع:

عيهداللهرشؤلإلىأضيفمافووالمرئوع:مزنؤع

كثيبرفيوجدطبيعي،أمزووقفارفحاالأحاديطبعضفيوالاختلاف
عندنظرمحلهكذا،بهيحتلفاتذيالواحدوالحديثالأحاثيث،من

حدلأوجدواإفاالمحئغينأنوهوالمحدفين،
تم@،النبيإلىمرفوعاروي

قذعينهوجدوه
إزاهالنتاديقففهناعليه،موقوفأنفسهالصحابيعنروي

خطأالمزفؤعكونلاحتمال@لث.
أوالوقف،والضوابالرواةبعضمن

والوقفللموفوفعلةالرفعإنإدالرفع،والضوابخطأالوففكونلاحتمال
هذأمثلحصلفإذاللمرفوع.علة

وخلاتنظرمحليكودفإئهما،حديثدي

العلل.بقيةمنخاليأنظيفاالسندكانإناسيماولاالعلماء،عند

الوصلتعارضمسألتي:بينيفرقوالممعاصريناأنبالذكر
منهمكثيرأوجدتإننيبلوالرفع،الوقفتعارضومسألةوالإرسال

يكادلا

منوالزياثةفلان@ازادإلى:فزعحتىالمسألتينفيفيهاختلفحديثايجد

تصحيحإلىأ@اهمماودثارهمشعارهمالعبارةهذهفكالت"،مقبولةالثقة

لوفع.ماثهاللغقهالظر@مثاير(2))وقف(.ماثةالعرساللسادانطر.(1)



فعلر@االوقفضتحكللالخترك@:لالعلل
-

بالوقفالحديثإعلالأنأيضأوفاتهمبالاختلاف،الجهابذةأعلهاأحاديث

أشد
"ةالحافظقالبالإرسالإعلالهمن

ابنشيخهعنالعلاثيالحافطونقل

والوقف،والرفعوالإرسال،الوصلتعارضمسألتيبينفرقأتهالزملكاني

منزيادةالسندفيالوصلبأن
فتكونالمتنفيزيادةالرفعولب@فتقبل،الثقة

صحابيقولمنكانفإذاعح@،النيئقولهوإنماالمتنأنذلثوتقريرعلة،

صلكونهمنافالصحابيقولمنكونهلأنله.منافيأفصاربمرفوعفليس

منكونهفيللآخرموافقمنهمافكلوالمرسلالموصولوامالمجت،النبيكلام

فيزيادةتجولإلىيدفعالذيالشاهلنف@وعليهيثيههالبيكلام
لاالسند

النقاداحكاماختلفتوقديقله،لمكيمللنميكلامنسبةإلىيقودناأنيجب

يأتي:فيماأقوالهموخلاصةووقفه.رلحعهفيالمختلفالحديثفي

ساكت،وغيرهنثتراويهلأنبالرفع،للحديثيحكمالأول:@لقول

فلكعدواوقذخفي،ماعلملأنهالافي،علىمقدمفالمئبتنافيأكانولؤ

الفقهأهلأكروقؤلالمحدئين،منكثيرقولوفوالثقة،زياثةقبيلمنأيضا

العراتي:تالوالأصول
لا

روىإناالزاويأنالجمفورعليهائذيالضحيح

فيمعهلأنللرفع؟فالحكموموقوفامرفوعاالحديث
مذازياثة،الر@عحالة

ظهرتأودليلالناقدلدىقامإفاإلاالحديعاأهلعندالمرخحفو

الزركثي:وقالالوقف،معهايندمجفرائن
والوقفالرفعتعارضأما"

الثقةرواهلماالصحح-ابنقالهكماالأصح-علىفالحكم
لأنهالرفع.من

"راوينإلىبالن@ةهذاساكتوغيرهمئت

2/6حجر!ابى@كت@اسطر: 9 4و.5 7 وثكرتهثكرهسبقالكلاموهداشحقيقي،1

للفائدة.استكسالأما

ك@2ا/رالتنكرقاالتصرةدانرحالطر:
1/1الأصولهحا@عردمقدمةشحمثي، 7،0

2/2المحصوولو@ا،ثاا/المغيتأراللنح 29-2 04الكمايةوإ3،0 والنرح1،7

السيوطيألفية
2أ 9

1الميشه@تحفيالخاوينقله 9 5 /1.

3المحيط!البحر" 9 7 /3.



-

@ئدثللف@@لعلل@لجامعلي

تبعربماالرافعولأنمتيقنلأئهللوقف.الحكم@لئاني:@لقول
العالة

الحديثأهلأكثرذهب@اليهالجاثة،وسلك

منوالزيادةزيادة،فالرفعالتفصيل؟@لثالث:@لقول
انإلامقبولة،الئقة

الحاكمقولوهذاغلطهلظاهرواحد،وير@عهالأكثريوقفه

ثالضحذثي@عدالعملعليهالذيفووالأحفظالأكتربروايةوالترجيح

ةللصوابوأقربواصحوأحس@اتقنثقات-كانواإذاالجمع-روايةلأن

الحفاظ"المبارك:ابنقاللدا
مالكثلاثة:شهابابنعن

وابنومعمر

الاخرإقولوتركنابه،أخذناقوليعلىاثناناجتمعفافاعيينق@

العلاثي:قال
فبهمالقولكانحديثإسنادفياختلفوا@االجماعة!إن"

ويترجحوالأتقن...للأحفظأوعدثأللأكثر
بأنالمغنى،جهةمنأيضأهذا

مقميىهوفيماالاختلاتوعندالظن،غلبةعلىالواحدخبرقبرلمدار
لصحة

والسهو،الغلطعنلبعدهمعدثأالأكثرقؤلإلىيرجعلتحليله،أوالحديث

قؤللىف@الحددواشوىتفارقوافإنوالإتقان.الحفظفيالتساويعتدونلك

أهلعندبهاالعملعلىمتفققاعدةوهذهإتقانأ،والأكثرالأحفظ
لحديثإا

بأنهاأعلتالتيالمرفوعةالأحاثيثذكرنالاولورجب:ابنوقال

اللهعبدعلىإماموقوفة
الرواةبعضعلىواشتبهتكعبعلىأوسلامبن

الأمر@الطالفرفعها

(2)

3)

1/1صولها،جاحرالصدمةالكفايت@0114،انطر@ 7،0
ا،مماا/المغيشهودفتح

.29السيوطي!أليةولثرح

2والدكرظالتبصرةلنرحانظرة 33 / 1
1/1المغيشهقحو"شحقيقي، 9،5

و@ترح
.29البرطي،:ألمبة

6الكبرىاالالئشفيالتساتيئعنةنقله 3 2 / (8302)والحلصيةط.(7202)عقيب1

عةونقلهالرسالة،ط
@يالحلاتي

@

3الفراتد!.نظم 6 الزفرقيعلمأخقاظةبلفظ7
سالكتحتة.

منفنمرحلينبقولأخذنااحتلفواف@ناعيفوالنومعمر
"

المرائد،لطم
0

3 67.(5)
.3/014الباريادلتح



والرفعالوكصضتحكللالترك@:للعلل
-

أئةعلىوالمسندالزاوي،مذهبعلىالمؤفؤفيحمل@لرابع:@لقول

بلفظفيجيبمسألةفيالثرعحكمعنيسألأنأوتعارضفلاروايته

قالاسنده.السماعمجلسفيكانأوبالدلي@طولبإناثمالحديث،

ضعفأ،الحديثفييؤنرلاوالوقفالرفعفيالروايينلأاختلافالخطيب:

ويذكره@،البيإلىويرفعهمرة،الحديثيسندالصحابييكونأنلجواز

الوجهينعلىعنهالحديثفحفظيرفعهولاالفتوىسبيلعلىأخرىمرة

قالالأحكام،بأحاديثالحالظقيدهالأخيروالمذ@@جميعا..

بأحاديثهذاشيخناخصالكنالخطيب:كلامنقلهعقبالسخاوي

نوجبهفييعنينظر،إلىفيحتاجفيهللرأيمجاللاماأماالأحكام،

مماوأيضا"رفعهوقدسيمالاالرفع،حكمهأنتقدمفقد@الاالإطلاق

السد،اتفاقحالفيتكونالمذكورةالاختلافاتعامةأنعليهالتنبيهينبغي

السخاوي:قال
9

اتحدإذاالهاثيعبدابنقالهكماالخلاتمحلإنثتم

يقدحفلااختلفإذاأماالسند،
صثقةنىإذاالاضفيأحده@ا

@ما...
@4

منالنووقيالإمامرجحوفذ
فيعلبهومىالأولالفؤلالأفوالهذه

سيرين:لابنحديثعنالدارقطنيقالكمابه.القؤلمنوأكثرتصانيفص

هذامثليفعلكانسيرينابنلأنةأصابفقدوقفهومنصحيحالرفعه
يرفع

سيربنابنعاثةعرفتوفدصحيح،صرفعه9أيضأ:وقالأخرىا.ويرقفمرة

نوقيا،الحديثرفععنتوقفربماأثه

"فقال:الأصوليينعنالسخاوينقله@لخاص:@لقول

بعضهمفصحح

1المغيف@فغانظر:(1) 9 5 / 3وا/الحلمية.@1 1 الخصير.ط.1

4بفا:لكفااد(2) 17.

1المحيشا@قح(3) 9 5 / الخضير.ط.وا/113العلميةط.1

والحل@يةطا/591المغيتدنتحيكأ
3 1 1 / الخفير.ط.1

"@دمةانظر:(5)

1والالتقرببه1/3،4ضنلم!صحيحعلىالئوويثرح 0 71 0 8

1/2لارنادهولابتحقينى، 0 2

الحلل(6)
.@831و@1@0831@01/92-03



-

ال@لفعائد@لعللفي@لجامع

أكئر،منهوقعبماالمسألتينفيالاعتبارأنوأتباعه-الديخفخركالإمام-

0،0التعارض.كليهمافيالحديثأئمةقولمنالراجحأنبعضهمصزعم

لاأئهمونقا@صم:المحدئيخجهابذةصنيعمنلي-ظهروالذي

بلوهلة،لأولالنحوهذاعلىفيهاختلفالذيالحديثعلىيحكمون

الروايةيرجحونفقدبه،يليقبماالحديثعلىيحكمونثمويقارنونيوازنون

والقرائنالمرجحاتحسبعلىالموقوفة،الروايةيرجحونوقذالمرفوعة،

لاهذامثلفيالمحدثينحكمفإنهذافعلىةبالروأياتالمحيطة
يندرج

نفبساكلامأهناوأنقلالأحاديط،جميعتحتهاتقعمطرثةكليةفاعدةنحت

وبمراجعةمطر@أ،قانوناليىفلكإن@اةقالالزركثينقلهالعيد@قيقلابن

روايةمنالحديثيروونفإثهمنقول،ماصوابيعرفالحزئيةأحكامهم

لمخالفةبصحته،الحكممنتمنعهمفيهعلللهمتقومثمالعدول،الثقات

ظنغلبةأنفسهمفيتؤئرقرينةقامأومنه،أحفظهووم@للأقل،كئيرجمع

واحدقانونعلىنلكفييجرواولمرفعأووصلالذيهوكان@)نبغلطه،

القواعدهذهاطرادإلىالناسوأقربةقالالأحادي@.جميعفييستعمل

الظاهر،أهلبعض

اختلفلأحاديطأمئلةوسأسوق
حسبعلىمتفرعةووقفهارفعهافي

المحدثي@.ترجيحات

صحيحة:الزو@يتينكلتاوكانتيوقفهرفعهفيما@ختلفنمئال@

قالالجارتح@.بولويغسلالغلام،بولمن@ابنضحز@ه:عليئحديث

وأوقفهقتادة،عنالحديثهذاالدستوائيهشامدلرفعالترمذي:لإماما

يرفعمداولمقتادة،عنعروبةأبيبنسعيد

حجر:ابنالحافظوقال
اختلفانهإلاصحيحإسناثه"

ووقفه،رفعهفي

1المجشهالفتع 9 5 / الخصيرط.را/113العلميةط.1
الزركيال@كت

"2/6
.(61")عفالزمذلمجأالجامع(3)



لرفعواالوقفصتحكللالثترك@:العلل

الدارقظنيئوكذاصحتهال@خارئرجحوقذ@رساله،وصلهوفي
@ا

معادرواهاةالمرفوعةوالرواية
أبيحذثنيقال:هامبن

بنعليع@أبيهعنالأسودأبيلنحربأبيصقتادة

عافومرلب،طا

منإلاع@ط،اليئعنيروىنعلمهلاالحديخثلالوهذاالزار:قال

معاذأسندهدات@االإسناد،بهذاالوجه
كيررواهوقذ@أيهصهثام،بن

عنهنام،عن
قتاثة،

موقوفأ"عليئ،عنأبيه،عنحرب،أبيعن

بالرفعهاممعاذسنفردعلىحكمهفيالبزارإطلاقأقول.

صحيح
قذمعاذأإنإذة

الصمدعدتاسعهفلك،علىتوبع

هذا

معاذ

(8)

1الحيرالالنلحبص 87 / 1(33)

)صدوقالبى،سك@وقذالمصري،الحستواني،اللهعدأبيبرفاممعادسفؤ

02)مةماتومها،زنجما (6742)"لأاققربمأ0

لكرألوحغمرءصردموحلفلودتتملمهملةشر-الله.عدأبيسمامفو

سعدلابناالالطقاتالظر:اهأ.روهة@تنت،لثقفالدشواني،الصري

2ك@972- 7لاالتقريبهواا،مما/1هالحماطودتذكرة8،0 29).

فتاثةفو
لن

ثحامة
س

ماتنبت(،)نجفة،السمري،الحطا@أبوالمولي،قالة

.(4551)الكان@هأمأ@17)رقبلاهأ،الهشةكهلأ

اسمهفيل:)نقة(،السصري،الحبلب،الأصودأبيسحربألوفو
وقيل.محص،

دمنمنالمطوعيروحاء)2408(،الالتقريسهاهأ.08)@سهماتعطاعط

الرمالةط.الدارقطنيا
"")

وموأيمهصالأسر@بي
خطأ

لالصمالدؤلي.ولقاد.الخنالةءوسكردالئفقنةسكسرالديلي-الأسودأئوفؤ

لنعنروويقالشفيان،عئروشسطا@اسمهالصري،@مفتوحةممرةبحلما

لتقفعفروسغتمانأوغثمان،بنعنروولقالنججما،لالتصغيرويقال:ظالم،

(7مما.)"القؤبمأ.إ6لاسنةماتمحضر@أ،لافل،

1/9حمدأخرحها( و7
والترمدي5(،52)ماحهوالن7(،3لهثاؤدوأبر37،1

ودي
1ةالكبيرعلله 4 حزيمةواس)703(،يعلىوألر)717(،والزار)52(،1

1/9الممالي!الشرحديوالطحاويبتحقيقي،(2اله )765(،الحلجةط.وفي2

1والدارقطيا(،ك@5)حادوابن 2 8 / الرسالة،ط.(468)والحلميةط.1

1/1لحاغوا 65-1 2/4لهقيوا6،6 @296@لعويوا1،5

.(717)عفالرخار،لالحر



-

@الف@لئد@لعللفي@لجامع

الوارثعبد
(1)

الدارقطنيئ-قرلنف@لذاوالدارقطنيآحمدعند

"قال:حينأ@قكانالترمذي-وقبله
تتادفيرويه

أبيبنحربأبيعن
اللهعبدأبيبنهثامرفعهأبيه،عنالأسو@

معاذابنهروايةمن

هامعنغيرهماووقفههام،عنالوارث،عبدبنالصمدوعد
لأ

قتادة،عنعروبة،أبيبنسعيدرواهاالموقوفة.والرواية
أبيعن

موقوفأفذكرهعلي،ع@أبيه،عنالأسود،أبيبنحرب

جهابذةصححهمرفوغالحديثأنعلىصحيحإسناث@االموقوفةفالرواية

حبانوابنخزيمةوابنسبق-كماوالدارقطي-الخاريالفحذثين:

المنذريعنالمعبودعونصاح@ونقلوالحاكم
(9)

الئخارفي:قال9قال:

(2)

(3)

(5)

(7)

الصمدعدالسريالتميميممهلألوهر
منةتوفيسعيدبنالوارثعبدبن

3ولالالطبقاش@انطر. 0
9/5اللاه!علامو@س@ر(0، /2لذمبهاشذراتو@1،6

لى
.1/76التد!1

لي
1"الن@ 2 8 / الرسالة.ط(469)والعلمةط.1

1ا-مم@/4"الذارفظيئعللإ 8 5
.(495)س

عنمانطريقسيث@41(الرراقعدأحرجها:
ص(1292)سي@ةأبيوابنمطر،بر

عدةطريق
214/،واليهقي)773(،ثاؤدوأبرسليماد،بن

بنيحيىطريقمن

عرولة.أبيبنسعيدويحأصودلمف)عنان،نلانتهم:

عنةفيثقلناأناالابلمظه،علنهيحكملنمأتةعلىتجحقيقي،(2)كهصجحهفي

الحمادقالكالهفيالصحةلالرامه
8الحديثا.عليمالاختصارليكتيربن 2

وقالحبات.وابنحريمتمكالنصحتهاآصحابهاالتزمأخرالوكتثةلتحقيقي
ثيححراب@الحالط

2الضح@حعابنكابعلىنكته 9 1 / 1وة1 0 6
"ةبتحقيقي

حكم
أنعلىبها".الاحتججعلاحيةجادوابنخزيمةالنكبلياتتيالأحاديت

عليه.التقدمابغصييماالكتاب

السابقالهاث@والظر)5731(،صحيحهفي

1/1لالسشلوك،لحي 61 66.

عدضحمدأبوهو

الأصل،-الايرالمندريا*عدبنالقويعدلنالعطيم



لرفع@الوقفاتدروضللحثترل@:لىلعلل
-

"حافظوهويرفعه،وهاميرفعهلاعروبةأبيبنسعيد

رفعالأئمةصخحهكذاأتول:
معالحديث،هذا

قدائه
موقوفاصح

عشدهمالحكمفإنووقفه،رفعهصخإذاالحديخطأنعلىيدلوهذاأيضأ.

الرفعأنعلىتدلقرائنقامتإذاإلاالموقوفةالزوايةتضرولاللرفع،
خطأ.

لمامئالوهو@خر:نموذج@
سبق@لموقوفة:@لزوايةفيهتترجح

لاوالوقفالرفعاختلاتفيالحكمأنذكرتأن
يندرج

قاعدةتحت

فقدكلية،
تترجح

وفلكالمرفوعة؟الروايةتترجحوقدلموقوفة،الروايةا

مختلفةالمرجحاتوهذهبالرواية،المحيطةوالقرائنالمرجحاتحسب

قدإذمتفاوتة؟
إلىوماالألزمأوالأكثراوالأحفظ،روايةتترجح

فلكغير
ومماوصيارفته،الحديثنقاديراهااتتيالمرجحاتمن

الموقوفة:الروايةيخهرجحت

عائذرواةما
بنعامرحذثنيقال:حبيببن

أبيعنفط،ال@

وجههوغسلئلاثا،واستثىفمضمضبوضو:،علياتيقال:الغريف

ننمرجليه،غسلتتمبرأسه،مسحنتمثلاثآ،ثلانأوفواعيهيديهوغسلثلانأ،

ل@مذاقال:ثئمالفزان،منشيئاقرأثثمتوضأ،كوراللهرئؤلرأيتهكذاقال:

ولا@يقما.فلا،ناقا@لجنثبجنبلي@لمن

5ياشةرلد= س@مصحيحراخصره،المحممصنماتهمنه@،8
ه

أليرالسش
سه656)دسةتوفي@اودا،

انطر

3

23/93اللاماأعحمالسير 5/2الحر"رإ3،2و"1 @الحفاطتدكرةو@3،2

1الكون(1)

4

1/1@مجود" لبخه.مةمحضالأكنرأي(2).45

عاندفر(3)
أحمدأبورسمهملةءاللامولندبدالميمبفتحالمحح-سبرب

@3117@اتقريب@،لالثغرمييمدوقثام،أسوسال.الكوفي،

المراسيالهمداني@اء-و@خرهالئغحمةلفتحالغريف-ألرحليففبناللهعيدئولكأ

2للالتقريماد@بالغرميعدوقالكوفي. ى8



-

يللف@الد@لجامعفى@لعلل

حنبلبناحمدلإمامارواة:
(1

الفسندفيوالئسائيوالبخاري

محاليإ
(3)

وارضياءيعلىوأبو@
()

عاثذطريقمنجميعهما@قدسي
بن

الإسناد.بهذاحيب،

منيهمناوالذي
الأخير.طرفهالحديطهذا

عائذخولفوقذ
شيبةأبيابنأخرجه:فقدالحديخث،هذافي

(7)

عن

والدارقطنيالنخعي.اللهعبدبنشريك
(8)

هارونبنيزيدطريقمن

والبيهقي
(10)

المنذرابنوأخرجه:حي.بنصالحبنالحسنطريقمن
(11)

والبيهقي
(12)

خالدطريقمنأيضأ
الرزاقوعبداللهعبدبن

(14)

سفيانعن

(3)

(5)

(6)

9)

في
1/1الصنشد!" 0،1

@يالمريطريقهوس
2الكماللاب@ط@ 7 / 4(27"3)

إ

ألفاظهصحضمختصرأ(275)137الكبير@6/التاريح

فيكما
2الكمالهطنيب" 7 / 4(3027).

.(365)مسحيفي

ضحقدالديرصياءافهعبدألوالحالطمو
بر

السعديأحمدبنالواحدعد
5لالسةولدالمقدسي، هأ،6

@مصثاتهص

المختارخأوالالأحاثيت"الأعمالفصانل

لملأمأ3)سةتوميالمحذثين!،ودماقب

23/1النلاطعحمسير(و@4/401،4"الحما@تدكرة@اصظر. 2 6
1و والالداية2،8

13/1يتالنهاوا 43.

في
2/2رقالمحتاا" 4 .(622)و(621)4

كي
(1097)مصمه

@ي
1سه 1 7 / الرمالة..@(425)والحلميةط.1

خالدأبرمو
سنةولدنققيةالواسطيمرلاممزافانهرودسيزيدسالسلمي

اهأ،18)
3سحداسطقا"الطرمأللا.2@سةوترثي 1 4 أعحمولسير7،/

.2/61الن@بهشدراتو"3،7وا3هي@9عاافي

ا(يا@1/9الكبرى"دالث@في
دي

.(619)لأنرالأوسطاا@

في
1/9الكبرمحهالن@

خالدئر
اللهنجدبر

بى
تجت@ثقةمولاهم:المرنيالراسطي،الطحانالرحم@عند

تولحي
ا@أ82)سنة

2/3الكمالهد@هديبا@ظر: 5 1-3 5 .(1لهلأ7)ودالت@رسه)9061(،2

في
.(1306)المصن@ه@



كعوالرالوقفتحلىضلالترك@:لالملل
-

المنذروابنلثرري.ا
(1)

الأشعث.

والخطيبإسحاق.عن
(2)

أبيبننصيرطريقمن

بنصالحبنوالحسنهارون،بنويزيدالله،عبدبن)شريكسبعتهم:

عنرووهونصير(،@سحاق،الوري،وصفيانالله،عبدبنوخالدحي،

طالب،أبيبنعليعنالهمداني،الغريفأبيعنالسمطبنعامر

تومو

فقالالوفف،الذارقظيئالإمامصححوقذةوأولىأصحالجمع

عليئإعنصحيحفو"الموقوفة:الروايةعف

ماوحفظأ:عددأمنه@رئقهممنوخالفالر@يم@رو@ومما@

كان@التببئانأنى@به:عنحميد،عنالعوامبنعبادروى

الثفليعجبه

فيسحدابنأخرجه:
1/3الطبقاشه" 0

3/2وأحمد0، والنرمذي2،0

في
فيالثخوأبوبتحقيقي،ا()كهالشمائلا"

ه(،يعهكيهاالنبيأخلاق"

4/1والحاكم 1 5-1 فيوالجيهقي1،6
5د"الإيمانشب" العلميةط.(92

(2019)المختارق@6/84فيالمقدسيوالضياءالرشد،.@(5524)و

به.حميد،عنالعوام،بنعبادطريقمن(2020)و

في(1)
مي(2)(620)الأنرطةالأو@"

"

ن@يح
11/1سعلادأ 47.

بنعامرالكوفي،كانةألومر(3)
نفةالسحدي.التميميالطاسويقال:السم@

2الكماال@4/وشهذب12،5ولانظر@الففاش@ (3091)والالتفرب@ه،.27)7

مطوعنيتحرتوتد
سرالمنبتالعبياعامريلح.االرزاقلجدالمصن@ا"

التخريج.صاثو
1/1التازفظنيالشن@لا( 1 منالدارةه@سقطتوقد7

الرمالةط.

بىعاد"بلىالحلحيةطللميهتيالإيا@الصصفيتحر@(5)
عاد".

فيكماالثريدموالنفل(6)
مالانهالرمديشيحالدارميولسره1/،12النهايقا"

بقي

كماالطماممن
الكلحةهنهنصحفتوتدلالشانل،.مي

لي
بلى@هاليأحلاق"

لنيحىالسحققصغسوءوشلالبقل،
سيصىبنمحمد

@الحديثضحصانه

السصحفة.اللفظةمذه



-

@ئديالف@@لعلل@لجامعفي

إذالعوامبنعبادرفعهفيأخطأوقدبالرفف،معلولحديثهذاة@قول

خالفه
عمر...إلىالطعامأحبكانبلفظ:موقوفاورووهمنمعاوئقهومن

ط.(5524)والعلميةط.(5924)عقبالإسمان!@ثحبديالبيهقيقال

."رفعهفيعبادخولفقدالحديث@ال@ذاالرشد:

ووهيبحمادموقوفارووهالذينمنلقول:

(1)
سعدابنأخرجه:فقد

في
3/2الطبقاشه" العلصيةط.(5925)"الإيمانشعبفيإوالبيهقي4،2

قال:أن@،عنحميد،عنووهب،حمادطريقمنالرشدط.(5525)و

البيذإلهالثرابأحبوكانالثفل،عمر@هإلىالطعامأحبكان

أعلم!.واللهقبله،الذيمنأصحالوهذاعقبه:البيهقيقال

فيالحديثفصححالألبانيالعلامةأخطأوقد
"

الجامعأصحيح
4لا فلمهناكإلىرجعناوقد(4217)المصابيح!مثكاة"علىوأحال(97

تحليقهفيالحديثفصححالأرنؤوطشعيبالثيخأخطأوكذلثشيئأ،نجد

2الأحمديالمسندعلى 6 / 21.

1/377الصسند"أطراتوا6(،9لا1/377"الأشرافتحفة9وانظر:

1/6المهرمأولأإتحاف2(،05) 6 .(401للا6

عنحسان،بنهامعنيونمى،بنعيسىروى@خر:مثال@

محمد
فليس4القيذرعهدلمنمرفوعأ:@عةهريرةأبيعنسيرين،بن

4،قضاعليه
@ا.فليقض@سنقاءومن

لداوا4،لما/2أحمدخرجه:أ
رمي

فيريلبخاوا)9271(،
لتاا"

ريخ

1/9الكبيرلما 02)داودوأبو2(،15)5 6للاماجهوابن8(،3 والترمذي1(،7

عا@منأوثقمنهحاواحدوكل(1)

3/2رالتحديلادالجرحانظر: 5 9/4و(9675)6/101و(58131)5 6،)31851(

4/5و(4661)2سالك@اال@2/نهدبو (8364)405وول@ه)س.2

سيعملمادرهرالنبيذ:(2)
والنعيروالخطة،والحل،والرلي@الت@ر،صلأضربةا

لثد"لاالذيالحلولالنيذأرادال@نماالبيهقي.وتال7،/5الالنهايقاذلش@.وعر



لرفعواالوكفتعلىضولثمترك@لال@لل
-

اللهوعبد2(،07)
بن

4أبيهمسندعلىزياداتهفيأحمد 9 8 فيوالنساثي2،/

)583(،الجارودبنوالة،لرسااط.(7113)والعلميةط.(0313)الكبرى@"

الآئار"معانيداثرحفيوالطحاويبتحقيقي،(1961)و(1960)خزيمةوابن

وفي2/97
فيوا(هلأ.)لهالاثار"،مشكلشرحوفيإ(3333)العلميةط.

53)الأخيارلاتحفة@ ط.2/831والدارقطني5(،813)حبانوابن1(،6

2و(2273)والعلمية 2 1/4والحاكمالرسالة،ط.(73 /4والببهقي2،6

يروالمزي)5571(،والبغوي91،2
1(،430)2/152لاالكمالتهذيب"

فيحجروابر
1@االتعليقتغليق" 7 6 بهذايوصبنعيسىطريقمن3/

لإسناا

غياث:بنحفصتابعهيون@،بنعشىتوبع

1للأماجهابنأخرجه. بتحقيقي،(1961)عقبخزيمةوابن7(،6

والحاكم
4 2 6 2والبيهقي1،/ 1 9 / عنعياث،لنحفصعنطرقمن4

عنحان،بنهئام
به.سيرين،بنمحمد

وابنخزيمقعابنمهم:العلماءبعضصححهالحديثهذاأقول:

"فقال:"لأالمستدركفيوالحاكمحبان،

لموالثجخينشرطعلىصحيح

فيوالبغوييخزجاط،
"

شرح
منالعديهايضاصححهوكذاالسنقا،

منهم:الحعاصرين
شعبواليئخزيمفابنعلىتعليقهفيالألبانيالعلامة

تحليقهفيعوادبثاروالدكتور"،الاحمديالمسدعلىإتعليقهفيالأرنؤو@

بالوقفالحديثهذاأعلواالمتقدمينجهابذةسجدبينماماجه،ابنسننعلى

ه@أوهاممنوعدوه
الوففالحديثفيوالصوابحسان،بنم

الترمذي:قال
مننحرفهلاغريب،حسنحديثهريرةأبيحديث@

حديثعنإلا@،النبيعنهريرة،أبيعنسيرين،ابنعنهئام،حديث

رويوقدمحفوظأ.أراهلامحمد:وقاليونى-بنعيسى
منالحدبثهذا

ابنونقلإسنادطيصحولاعبهرو.النبيعنهريرة،أبيعنوجه،غير

يدل-مانقل3لالحسن،الحديتعلىحكمفهرعدرهيخالفعجزهالترمذيكحم(1)



=

@لف@لندي@لعلل@لجامعفي

عنمهناعنحجر،
فيهووليسعيسى،بهحدثقال:اأنهأحمد

حديئ@!منهوولي@ديه،غلطكتاب

له-قلت9أيضأ:وقالمحفوظأ"يكونألا@نخاتةداودأبوقال
يعني:

أحمد
عنهثام،حديثحنبل:بن

محمد،
منلي@قال:هريرة؟أبيعن

ذا
فيالخظابيوقالط،شي

9

."محفوظغيرأنهيريد6:إ2/9"السننمعالم

البيهفي:وقال
ثاودأبوأخرجهوقدالقردوسيحسانبنهامبهتفرد"

في
"السنن"

@خروجهمنرويوقدمحفوظا..يراهلاالحفاظوبعض

فيالزيلعيونقلمرفوعا،،هريرةأبيعنضعيف،
"

2/4الراجمهنصب 4 9
عن

"راهويهبنإسحاقلامسند
(2)

أنالبصرةأهلزعميون@:بنعيسىقال"قال:

هثاما
مثاماأنا.صرةأ@لالزعمالدارمي:وقال@،الحدي@هذافيوهم

أنحسان:بنهئامتوهيمووجههاهنالما،الخلاففموضعفيميأوهم

ولمالبخاري:أقالهثام،فيهتوهموهمورفعهموقوفا،محفوظالحدي@

هذايروىو)ئمايصح،
اللهعبدعن

رفعه،هريرةأبيعنأبيه،عنسعيد،بن

حدثاقال:معاوية،حدثناقال:صالح،بنيحىوخالفه
بنعمرعنيحيى،

يخرجفإنمايفطرفلاأحدكمقاءإفاقال:هريرة،أباسمعثوبانبنحكيم

(2)

المئالوهذاعند@محلولالحديثأنيدلماو@كرمحلول،الحديثأنعلى

سس@الترسدي.فهقالمماالصعيفةالأحاثيثبمرصكمروجودونظراؤ@
أو"

"
الترمدي:ميهقالماكلأدكليلحكميحكمالناسلحضجعلغريساحسن

@استقراعملأنحطاؤمحصومداعمل@صعي@فهوغرلبهحسنأو@سى!
المناتلوحودوفلكتامأ،يكن

عليهاأطلقمماوالحانالصحيحةالأحاديثمن

"أوحسن،مصطلحإ
يكونأنبالأحكامعليهتبنىالذيوالاستقراءغرسهحسن

كية.وتكرنالقاعدةتظردخىتامأ

اللهعدألرال@لميالثامييحيىاستتركها-والحامةاخرهليسهمرةمهأ-مو
من

2/4الحنابلتادطقتالطر.أحمدالإمامأصحابكبو 3،2
و

1

المنتبماترضح
2 9 7 3الحنابلتالممرفةالساللةتسهلو"8،/ 6 2 / عديقناتحليقوينطرم@.12)1

3/9المواند"لبدانععلىالحمرانعليالنيخ 7،1
الدكتورخطأتدركخلالهومن

@يالاسممذاضبطليمعروفعوادبئار
1

3بغداثهتلىلح 5 8 / 1 الغربط.5

فيعيهأقفلم



فعلر@االوقفضتحكللالترك@.لال@لل
-

بالروايةالمرفوعةالروايةإعلالفيالبخاريمنعميقلظروهذايولج!،ولا

روايةبسببكانإتماهامعلىدحلالذيالوهمسببو)نالموقوفة،

اللهعبد
الإمامالإعلالهذاعلىالبخارقيوافقوقدالمتروك،سعيدبن

الثيخخالفوقدالموقوفق@الروايةذكرثمعطاء"،)وقفهقال:فقدالنسائى،

خزيمقهابنصحيحعلى@تعليقهفيالحديثفصححنلكالألبانيالدينناصر

وهيغياث-لنحفصمتابعةعلىمعتمدأ
والبيهقيوالحاكم،ماحمطابنعد

لظنهممحفوطعيربأئهوعيرهالبخاريقالو)نما"قال:يون@،بنلعيسى-

هنامصيونى،بنعيسىبهتفردأثه

عنيستبدلأنهجدا.سعيدوهذاقلت:
السابقينالحفا@الألمة

المتابعق@هذهعلىيطلعوالمآنهمالأسانيدمنالألو@مئاتحفظواالذين

العلةإنبلالحكم،هذافأصدروا
ه@وفمميعدهم

م
بنعيىتفردلا

يون@بنعيسىقولتقدموقدتاريخه،فيالبخارئبهصزحكمايون@

ومماذلث،الدارميوإفرارذلك،البصرةأهلعنونقلههنامتوهيمفي

أبايآنلدمعرو@ةالألبانيالثغنكرهاالتيالمتابعةأننلثعلىيدل

هامحديثعنحتبلبناحمدالامامسألالذيداود
إلىأشارقد

هامعنغياث،بنحفصأيضأورواه"قال:إذلعبسى،حفصمتابعة

مثله!.

ومتهمالمحدثينجهابذةعلالف@إذن
والدارمي،والبخاري،أحمد،

فيهممنوفموالشائي-
تصحيحيضرهولاينفعهلاوالإتقان-الحفظ

خرين.لمتأا

منها:تصح،لامعلولةرواياتوللحديث

مر@وعآ.هريرفأبيعنجده،عنسعيد،بناللهعبدرواهما

/2لدارقطنيوا6(،406)يعلىوأبو)3729(،شيبةابيابنأخرجه:

1 عنطرقمنالرسالةط.(2276)و(2275)والعلمبةاط.ولمه83

به.سعيد،بناللهعبد



-

@لفعائد@@لعللفيالجامع

"ةالدارقطنيوقال
بالقويإلي@سعيدبناللهعبد

عنأيوب،عنكئير،بنعبادعنلروي
محمد

أبيعنسيرين،بن
يرهر

ة،
عا.فوص

فيعديابنأخرجه:
9

الكامل
5/5لما فيعساكروابن4،0

"

تاريخ
57/1"ثق@@ تقباومنيفطز،فلارمضانشهرني@لفي؟فضدمنبلفظ:1

@نطرلأ.

هريرة،ابيعنالأعرج،عنالزنا@أبيعنكثير،بنعبادعنوروي

مر

فيعديابن
5/5لاالكاملدا تاريخفياعساكروابن4،0

1@ا@فق 1 / 57.

عدي:ابنقال
عباد"،باضطربحديتهذا@

عهقالفقدروايته،علىيعؤللاضعبفداثهعباداضطرابوعلى

فيعديابننقلهفيمامعينبنيحيى
5"الكامل1 3 8 وقالضعي@ه،":5/

فيالبخاريوقالصالحأإ،رجلأوكانالحديث،فيبشيءلي@9فيه:أيضأ
":(227)الصغير!الضعفاء"

فيالئسائيوقالتركوط،
والمتروكوفهالفسفاء9

."لحديثامتروك"ي@04(:

3حاشيتهفيالقيمابنقال 1 5 علةولعلتهعلة،لهالحديطهذا2:9/

فقدالعلةمذهعلةوأئاوغير@عطاءوقفههريرة،أبيعلىفوقفهعلتهأتا

صحيحهفيالبخاريروى
(2"

فلا@طرقاءا@@قال:أتههريرةأبيعنبإسناده

اعح،والأوليفطر،أتههريرةأبيعنويذكرةقاليولج،ولايخرجإتما
محفوظأأ.يرونهلاوالحفاظفوعا،صورويوقال:

"وانظر:

2/9،6"السننمعالم
و

9
2/4الرالمجهنصب 48-4 البدرو"4،9

5/6الميرأ 2/4الحبير!التلخيصو"5،9 1 مه(.3)1

1(335للا@النقري@هفيوهو(1)
0

."شروك

(2)3/4 (9371)عقب2



-والرفعالوقصتمدرضلالثترك@:لاللل

عنالأحوص،أبيعنالسبيعي،إسحاقأبوروىتخر؟مئال@

القرتنهذا@ا@نالله-@ت:رسولقالقال:ز@ه،مسعودبناللهعبد

@ته@حبلهوالقرتنهذا@نما@ستطعتم،مأدبتهمنفتعلموا@@ته@ماثبة

به،تم@كلمنعصمةالنافع،والثمفاءالمبين،هو@لنهروتعالى،تبارك

عجائبه،تنقضيولافيستعتب،يزيغولافيقؤم،يعوقيلاتبعه،منونجاة

بكلتلاوتهعلىيأجركمنعالى@تهفذ@فاتلوه،@لرد،كثرةعنيخلقولا

الألففيولكنحرفثا@ص،أقوللاإنيأماحسنات،عشرحرت

عثزاالميموفيعز،@للاموفيمثر،

فيعليهواختلفال@بيعيئإسحاقأبورواهحديثهذا
ومننماسنده

وموقوفا.مرفوعأفروي

المرفوع.الحديتأما

وأبو@4/863،بأصبهانالمحدئينطبقاتفياالثيخأبوةفأخرجه

فينعيم
"

2أصبهانأتاريخ 4 8 /2-2 4 جلانب@محمدطريقمن9

فيمندهابنوأخرجه:
حرفث@لص،قالمنعلىالرد"

من(11)"

بنعمروبنمحمدطريق
علقمة

المتيعي،إسحاقأبيعنعمرو(بنومحمدعجلان،)ابنةكلاهما

ومختصرة.مطولةلرواياتوامرفوعأ،لإشادابهذا

المولوف:الحديثأما

فيالمباركابنفأخرجه:
اللهعبدبنشريكطريقمنيه.8(الزهد"إ

النخعي

محققبنا@ؤسابى@ند@لمظيا(
@

)اتمسير(ي@منصرر!بنسعبدمنن

وقصدومو:@2)
.@6136@@لققر@ا@

أوهالأ@انقريمهلهصدو@ومو.)@أ
.(6لعد

ومو.لا(
.(2787)فقربا"يخرأ"يخطئصلوق"



-

جه.خروأ

الطنافسيعبيد
(1

جه:خروأ

وابو)2468(،

جه:خروأ

جه:خروأ

@ئد@لف@@لعللفيالجامعى

فيعيدأبو
2ةالقرآن،فضائل" بنعمرطريقمن(2/1)5

فيالطبرانيطريقهومن9(،5الماالرزاقعبد
الكبير!1

1/1لاالحليقالافينعيم 33 راشد.بنمعمراعن1

البرجميشانبنسعيدسنانأبيطريقم@(3307)الدارمي

2/2لاأصبهانلأتاريخفينعيمأبو 4 2
ب@القاسمطريقمن

أبيعنوالقاسيأسنان،وأبوومعمر،وعمر،)شريك،خمستهم.
اشعمأدب@القرانهذاإنز@به:مسعودابنعلىموقوفابهالتمبيعيئإسحاق

البيتالخيرمنالبيوتأصفرفإنفليفعل،شينامنهيتعلمأناستطاعفمن

منفيهلي@الذيالببتند@شيء،تعالىاللهكتابمنفيهلي@الذي

اللهكتاب
منيخرجالشيطانو)نله،عامرلاالذيالبيتكخرابخربشيء

فيهتقرأالبترةسورةيسمعال@ت

فيالهيثميقال
@

1ولالزوائدمجمع رجالالطريقهذارجال:64

الصحيح
"

معمر.طريقيعني:

طريقمنقبولهيمنعومتنهالحديتسندفيالحاصلالاضطرابوهذا

ابيمسلمبنإبراهيمبطريقتوبعإنهقيل:فإنخاصة،السبيعيإسحاقأبي

قدكذلثالهجريو)براهيملأول،اوهذا@ونفنقول:الهجري،إسحاق

ووقفا.رفعاالحديثهذافيعليهاختلف

ومو(1)
ثأثا5)لتقربلا"صلوق"

ومر.(2)
.(2332)@التمربأوهام!لهصدوق@

داضلصقةومو.(3)
.(5497))التقرسا"

يكونتدالحديثأنإلاالرواية،لهذهالمر@وعةللروايةإعلالناصالرغموعلى)ممما
ليمسعودابربهحت

3الأرلى،الحالة
اتفقوالحديتالفنوى،سلعلىفاله

مطلعه
المرفوعتمرضاحتسالأعي:تانمينالاحتمالادفيكودعجز@اقرق3
أعلم.واللهمخلفي@،طريقي@يكوداأنواحتمالوالموقوف،



والرفعالوقفضتعكللالثترك@:لعللإ
=

المرفوع:الهجريإسحاقأبيفحديث

فيوالخطيب0(،3هلط.شيبةأبيابنأخرجه:
"

الجامع
من(7لا"

معاويةأبيطريق

1/5الحاكموأخرجه: 5 5
عمربنصالحطريقمن

فيالجوزيابنوأخرجه:
بنمحمدطريقمن(145)المتناهيقاالعلل"

فضبل

أبيطريقمنا(-7)/21ةالقراد!لضائلفيإعبيدأبو

بنعماراليقظان
الثوريمحمد

(781ويلاالعلميةط.(9331)الإيمان،داشعبفيالبيهقيوأخرجه:

عجلان.لنمحمدطريقمئالرشد.@

فيحبانابنوأخرجه:
1/1"المجروحين" 0 0

وابنفضيلابنطريقمن

جلحلأا
()

ونيأ.)مقر

وابناليقظان،وأبوضيل،دوابنوصالح،معاويض)أبوستتهم:

بهالأحوص،أبيعنالهجريإسحاقأبيعنالأجلح(وابنعجلان،

عأفومر

1الا:القرانفضائلفيكثيرابنقال هذاالحديت:هذاذكربعد5

منغريبحديث
الوجهأ.هذا

للهجري:الموقوفالحديثأما

ومو.(1)
وهو:@2).(58)1،لتقرس@ا@نفته@

م@2(.)اس@لتقرالانقق@@

@6227@لتقريس@ا1وقصدومر.(3)

عماراليقظادأبوتناالحهعبيدأبووقال@،@ص@84@التقريب@@يخطئ!صدوقوهو@@4@

نجرمه.أوافوريمحمدابن

موالاحلح-الن(5)
.(3202)الاتقرسلأ@الملوقالكلي-اللهعد

دثلائووميم،ولام،ألف،@ا@صلث@مسحردابنالقالزي:اسصابنروايةفيد(

حسقه
يعي

موقوفأ.اللفظهذا



-

@للف@اند@لعلل@لجامعفي

فيالطبرانيطريقهومن)7106(،الرزاقعبدةفأخرجه
الكبيرا"

بنسميانطريقمنمأ646)
عنة.

.@(1985)الإيمانشعبفيوالبيهقيا@هم(،5)الدارميوأخرجه:

عونبنجعفرطريقمنالرشدط.(1832)والعلمبة

فيمنصوربنسعيدواخرجه:
شهابأبيطريقمن)التفسير((7)سننه

نا@عبنربهعبد

فيالبيهقيوأخرجه:
(1832)والعلميةط.ا(لما5)الإيمان!شعب"

طهمانبنإبراهيمطريقمنالرشدط.

إسحاقأبيعنطهمان(وابنربه،وعبدوجعفر،عييف)ابنأربعتهم:

موقوفا.بهالأحوص،أبيعنالهجري،

فيالجوزيابنقال
"

لاحديثهذا9المتناهيقاا:العلل
عنيصح

إبراهبممعين:النقالمسعود،ابنكلاممنيكونأنويئبهب@،اللهرسول

ث@ء!.حديث@لب@الهجري

اللهعبدالثيخقال
ب@

"علىتعليقهفياللحيدانمحمد
استدراكمختصر

الحاكممستدركعلىالذهبي
1/4@ا 71."

ابنقالكماموقوفأئهوالراجح

قبيلمنالحديثهذاأنإلامسحود،ابنكلاميكونأنيثبهإثهالجوزي:

اعلمواللهالرأي،قبيلمنيقاللالأثهحكما.المرفوع

بنبصالحيخرجاهولمالإسنادصحيححديثهداالحاكم:إوقال

عمر@.

@فقال:الذهبيوتعقبه

ئقةصالح:
مسلمبنإبراهيملكنمسلم،لهخزج

يرالهيثميوقال
"

7/1الزوائد"مجمع وفيهالطبرانيدرواه:64

.(948)س@لنقراصدوش@وهو:@1@

يهملصلوقوهو:(2)
.(3790)التؤب5ه

ال@ومو.(3)
.(189)بسهلتفراسه!بعر



والرفعالوقفتعوضرلتركلقكلللعلل
-

مترود".وهو:(1)الهجريمسلمبنإبراهيم

ماعلىزيادةالهجريلابراهيم
عنهقالفقدتقدم،

فيمعينسيحيى

بثيلي@"لدصري:ابرواية(1322)ولدارميابرواية(162)تاريخه
وقالعه،

فيسحدابن
البخاريوقالالحديش@،فيضعيفأوكان"ك@:االطبقاش@6/"

في
"

3الكبيراالتاريخ 0 8 /1-3 0 بناللهعبدليقال":(1022)9
محمدة

فيحاتمأبووقال"،يضقفهعيينةابنكان
"

والتعديلالجرح
78لابنه@ا / 2

فيالئائيئوقال"،الحديثلينبقوفي،لي@"ة(417)
@والمتروكونالضعفاء"

فيحبانابنوقالضعي@ه،)6(:إ
9@االمجروجن@ 9 يخطئممنكان":1/

فيالوقفانعلىيدل
الحديتأنالصوابهوالحديثهدا

المرقوفة.الروايةترجحمجملهافيالأحوصابيصأخرىبطرقورد

عطاءطريقمني@.33(الدارميفأخرجه:
لن

الساث.

الحاكموأخرجه:
5 6 6 / حامدطريقمن1

عنحرببنمحمودبن

عنقي@،أبيبنعمروحدثناقال:الدشنكي،اللهعبدبنالرحمنعبد

النجردأبيبنعاصم

عنالأحوص،أبيعنالنجوث@أبيوابن)عطاعطكلاهما:
اللهعد

بن

موقوفابهر@،مسعود

(1)
ب@رايم،لنلسلمالزواندأ:سحمعسالمطوعلحي

خطا

سوالمثت@حبيبه@ل@:المطبوعفيتحر@(2)
المهرمهإتحاف@

04 2 8 / 1،)8031،(

محمو@بنحامدوأما
فقد

ترجم
فيالدميله

1

2ويختالاملا@اتا@لح 6 67 6 0

لثحالستدركفيالحا@درجالوانطر.تعديلأ،ولاجرحابينملولم(51)

1/2الرادعيمقبل 8 9(556).

أومامالهدصلوقومر:(3)
(30لاهالتقرب"

نرعفيعاصمطريقأنإلاأقرل.لأ(
مخالفة

الحاكمأخرجه:فقد
5 6 6 / اللهعدطريقمن1

بر
بنالرحصعد

اللهعد

أبيصعاصم،عىقي@،أليعمروسححننافال.ألي،حدنناقال:الحضتكي،

صحرص،ا،
نحرهيالنيعىاللصعد

"

مر@وعأايعي



-

@ئديللغ@@لعللفيالجامع

رويوقد
الأحوص.أبيطريقغيرمنالحديثهذا

فيالمخاريةفأخرجه
1

1/2الكبير"التاريخ 1 والترمذي7(،6يا7

محمدطريقمن(2910)
اللهعبدسمحتيقول:القرظي،كحببن

بن

"عجده:اللهرسولقالبقول:مسعو@
حسنةبهفلةدله@كنابمنحرفاقرأمن

حرتوغحرئصألفولكنحرت@لص،أقول:لابعشر@مثالها،و@لحسنة

حرشا.وميم

"الترمذي:ال
مسعوىابنع@وجماغيرمنالحديثهذاويروى

ابنعنبعضهمووقفهبعضهمرفعهمسحودابرعنالأحوص،ابورواه

منغريبصحيححسنحديطهذا9أيضأ:وقالمسعود"،
الوجمههذا

01/4المهرةإتحاتوانظر: 27-4 2 8(13085).

الأعور،الحارثحديثمنمسعود@هابنحديثبنحوروايةجاع@

عبارةفيهومماطويلحديثوهوالقرآن،فضلفكرفيمرفوعأز@هعليعن

"قوله:وهيالسابق،ل@مهمسعودابنحديثفيموجوثةهي
يخلقولا."

عجئبسه.تنقضيولا@لردكثرةعلى

اأخرجه:والحديث
(1333)والدارمي3(،7050)شيبةأبيبن

2للأوالترمذي)2333(،و مأ34)والبزار0(،9
لأعور،االحارثحديثمن

للحديثأنبعضهمورأىكذابلاعوراوالحارثمرفوعأ،@نهعليئعن

معناهوقوةلفظهلجزالةموقوفأعليئكلاممنيكونأنيسنبعدفلانورا،

=

حامدانمناالاحتلا@روجه
اللهلمبدمحالفأموقوفأرواهتقدموكمامحمودلن

بر

الهوعدمرلوعأ.رواهالديالرح@نعد
:(3432)التقريبا@يإالرحالنعدبن

عطاء.لطريقفاقةمزيدتأتيوسو@@مقبوله

كدا(1)
2الأحوث@االتحمةفيمر 2 7 فيأتهإلا11/2،6"الأحوفيعرضةو"8،/
6/4الأسرافلأ@تمة 1 @ة(9547)5

صحيححن
"

1/4الاعتدالاد@يزانا@طر:(2) 3 بعدما.وما5

2المحموضه:دالفواندعلىتعليقهفيقالاليمانيالمعلميحدلدا(3) 6 علىسقبا7
حسن،ومتةضعيف،سنله@ةقالدالرعع،الحليثعلىحكمهفيالصغاليقول

بوضحمه.الحكميتحهفلا



فعلرواالوكفتعلىضلالثترقى:رل@لل
-

هذاأنلييظهرالذيلكنسهوأ،أوعمدأالأعورالحارثرفعهثم
من

العبارةتلكولعلمتعدثة،رواياتمنسرقهاألفاظهوبعضالحارث،اختلاق

ز@ه.مسعودالنحديثمنسرقهمماعنهاالكلامسلفالتي

حمزةحديثمنإلالعرفهلاغريب،حدياهذاةمذياقصل@

مقال!.الحارثحديثوفيمجهول،اسناثهدالزيات،

على@ن@لوجهان،ويصحوموقوفا،مرفوعاير@ى@لحدبثوقد@

روىمامثاله:@لحدبث،كلوليىالحديث،منجزءهوإنما@لموقوت

قالقال:@ه،اللهعبدعنوائل،أبيعنالمعتمر،بنمنصور

وكيتكيتتيةنسبتيقولأنلأحدهم@ابئسماعيرو:النبيئ
(1)

نتي،بل

تفصخياأشذفإثهالقرتنو@ستذكروا
(2)

."التعممنالرجالصدصرمن

المعتمر.بنمنصورعلىليهاختلفولكنالصحةظاهرهحديثهذا

1/4وأحمد)7695(،لرزاقاعبدفأخرجه: 6/2ريلبخاوا2،3 3 9

فيوالنسائي)9305(،
)م@97(والعلمية.@(05631)و(4280)الكرى9

وفيلةالرس.@(04951)و
شل@طوفي(727)@اوالليلةاليومعمل"

2/5و(1338)و(2138)2/654عوالةوأبو)76(،لهالقر@نأ، (382لا84

الثوري.سفيانطريقمن

1القرآن!:فضائلفيإعبيدوأبو)162(،الطيالسنوأخرجه: 0 4(7-

1/1وأحمد8(،2 و74
4 2ه@والدارمي3،8 7 /6ريلبخاوا@،و@7433@4

2 وفي2/451لتسائيوا1(،656)لبزاروا2(،لما2)لترمذيوا5(،032)38

7هو@ا@170)والعلميةط.(56201)و(8039)و(5101)"الكبر@إ 9 8@

1لاوا وفيالرسالةط.(04
وفي(726)واللبلة!اليومعمل@

فضائل"

/2الوسيط!دالمحجممكررتين.إلاتستعملادولاحدونق@9واالقصةعنكناية(1)

8 أووكداكناصورةأووكناكنا@يةلتالقانلتوللالمقصودهناأما0،6

كلامرانطرالحز@..
الالمتحثيحجرالنالحافظ

(5"3لاعقيب"

3/4دالنهابةأحروحا.شدأي:((2) 52.



-

يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

2/4عوانةوأبو)46(،له@،لقرآنا 5 فيللالكائيوا1(،438)6
لاعنقاد!ا1

فيوالخطيب)ملأه(،
"

5/5بغداثاناريخ وفي34
3/4الغربط. 7،7

سعبة.طريقمن(1222)والبغوي

1/4أحمدوأخرجه: 2 يمفرونين(.وشعبةالوريسفيانطريقمن9

6/2ريلبخااجه:خروأ 2/1ومسلم5(،032)38 9 1(790)،)822(

فيوالنسائي
5للأيعلىوأبو)56(،لأالقرانفضانل9 2/3والبيهقي3(،1 9 5

وفي
"

الرشد،ط.(1812)والعلميةط.(1964)له"،الإيمانشعب

الحميد.عبدبنجريرطريقمن(56لاالالاعتقاثلأفيواللالكائي

عييةبنسفيانطريقمن(160)القرانطفضائلفيإالفريابيوأخرجه:

)مقرونين(.سليمبنسلامالأحوصوأبي

1ة"القرآنفضائلفيأعبيدأبوةوأخرجه 0 طريقمن(6-28)4

الأبار.حفصأبيالرحمنعبدبنعمر

حفصوأبولأحوص،اوأبووجرير،وسعبة،لئوري،)اخمستهم:

أحدعلىمقتصرةالرواباتوبعضمرفوعأ،الاسنادبهدامنصورعىالأبار(

الحدت.شطري

6/3لأسراشهاتحفة"وانظر: 1 0(9295).

الاخر.الشطرورفعالحديثمنشطرأفاوقفعيينةابنخالفهم

أبيوابن)التفسير(،(16)منصوربنوسعيد)19(،الحميديفأخرجه:
فيالبرعبدوابن)49403(،شيبة

2التمهيد!" 8 5 / بنسفيانطريقمن5

اللهعبدسمعتفال:وانل،أبيعنمنصور،عنعببنة،
مسعود@هبن

فيالنعممنالرجالصد@رمنتفضيأأشدفهوالقرانهذاتعاهدوايقول:
كيتتيةنسيتيقول:@نلأحدهمبئسماعحرو:إاللهرسولقالقال:غقله،

نئطهوبلوكيت،

انطر:المهسلة.الينتجتديديقالأنوفكرالئحدتن،أغلاطسالحظابيعذهوقد(1)

"

6:"المحذثيتكلطبمحح الرثيني.ط3



@الرفعالوقفضتعكلةلال@ضل@رلعلل
-

6عوانةأبيعندالحديثوجاء / بنسفيانطريقمن(3138)254

فقط.المرفوعالجزءعلىمقتصرأعيية

خلاموقوفأالإسنادبنفىمنصورصجرير،عنآخروجهمنوروي

."هونئيبل"لفظة.

ط.(7986)والعلميةط.لم@.04))الكبرىأفيالئسائيفأخرجه:

قال:الله،عبدعنشقيق،عنمنصور،عنجرير،طريقمنالرسالة

منالنعممنالرجالصدصرمنتفصياأشذفهوالقرآناستذكروا
ولاعقله،

."نئيهرلابلغ@ز:اللهرسولقالوكيت،كيتايةنسيتأحدكميقولت

لطريه.موقوفافرواهزيدبنحمادالجميعوخالف

)التفسير(.(17)منصورب@سعيدفأخرجه:

لنسائياوأخرجه:
(1)

في
1ويلألعلمبةاط.(10564)لكرى"ا1 0 49)

وفيالرسالةط.
سعيد.بنقتيبةطريقمن(72لهلهوالليلق@،الومعمل"

عنزيد،حمادسعنسعيد(بنوقتيبةمنصور،بن)سعيدكلاهماة

أنلأحدكمبئسماقال:التمماعبدعنواثل،أبيعنوعاصم،منصور

أسذفلهوالقر@ناستذكروائسي،هوبلوكيتكيتآيةنسيتيفول:

الإسنادفي@زادموقوفأ،غقلها،منالئعممنالرجالصدورمنتفصيا

عاصمأ.

عنفرواهمسلمبنعفادوخالفهما
بأكمله.مرفوعأحماد

4أحمدأخرجه:إذ 63 / عنعفان،عن1
ومنصورعاصمعنحماد،

بئسما9@ور:اللهرسولقالقال:الله،عبدعنوائل،أبيعن)فرقهما(

و@سنذكروا@لقر@ن،نئط،هوبلوكبتكيتتيةنيتيقول:لنلأحدهم

عقلهاأ.من@لنعممنصد@ر@لرجالمنتفصيا@سرعتهف@

هومرفوغاتهإلاوالوقف،الرفعحالنيفيثقاترواتهالحديتقلت:

الأول.انطرعلىممصر.الانيروايه(1)



-
@لف@ائدي@لعلل@لجامعفي

الحديتأنأيضاذلكعلىيدلوممامرفوعا،رواهمنوثقةلكثرةالأصوب.

أيضأ.مرفوعامنصورطريقغيرم@وائلابيعنروي

وائلأبيعنكلاهماوالأعمسلبابةأبيبنعبدةرواهإذ

سلمفبنشقيق
مرفوعا.بهعدا@ععن

6/53"لأسراتاتحمة@انظر: 3و.(9282)0 أطرافو")5929(،1
4/1المسند" 5 المهرظإتحافو")5255(،1

01/2 4 6(12672).

فيهصرجحوالوقف،@لرفعفيالاختلاتفيهحصلماومثال@

أبوروىماالحديث:لمد@رالمتابعاتمعوالعددالحفظلزيادة@لوقف

عنسفيان،عنعاصم
عطاء

عنالأحوص،أبيعنالسائببن

اللهعبد
القر@ن،@ترئرا"@ه:اللهرسولتالتال:للأ@مه،مسعودبن

عشز،ألفولكنحرف،@ا@ص،أقول:لاإئيأماعليه،تؤجر@نفانكم

.@ثلاثونفنلكعثزوميئمعشز،ولام

فيالخطي@أخرجه:
"

1/2بغداد"تاريح 8 6
2/1العربط.وفي 11-

21،1
وفي

"

ط.(78)والرسالةط.(79)له"،الراويلأخلاقالجامع

به.عاصم،أبيطريقمنالعلمية

بالوقف.معلولأتهإلاالصحة،ظاهرهإسنادهذالتول:

قبيمة.طريقمن(33"8)الدارميأخرجه:فقد

2محلقأالمخلريعد(1) 3 8 / 3(،02)(79")2/191مسلموعد5(،032)عقب6

ليوأحطأ
"التعليقتغلبئكا@إمحققنه

قالفلنهموسىالرحمنعبدمعيدالنيخ

3فيتعليقهفي 8 9 @انظر:خطأوهوسليماد،اسومو:عمدة".4/

/9اللىي!قح
1 0 (5033)عف3

2/1عدمسلم(2) 9 1)97،((229).

الفحاكهو(3)
محلدلن

الضحاكلن
ابصريالنل،عاصمبواليالي،(@سلملن

"انطرئت@ه.شقة
.(2977)التهديساتقرب

عطاءاحتلاط(4)
@لأنمنا"يصر@السانبلن

انظر.الاحتلاط.قينهالثوريمع
(3لاالنيراتكبلالكط



والرفعالوكفضتحكلرلخترل@.ول@لل

@-

مدهابنوأخرجه:

في
منيلا(عفحرف!ثتتص،يقولمنعلىالرد"

الرزاق.عبدطريق

عنالثوري،سفيادعنالرزاق@وعبد)قبيصة،كلاهما:
أبيعنعطاء،

وقمه.علىسفيانتوبعوفدعليه.موقوفااللهعبدعنالأحوص،

فيالطبرانيأخرجه:فقد
6يهالكبير،" زيد.بنحمادطريقمنمأ4

فيالطبرانيوأخرجه:
شعبة.طريقمن(8كلألاالكبير!1

عنوشعبقأ)حماد،كلاهما:
الأحوص،أبيعنالسائب،بنعطاء

حرفبكلتؤجرواواتلوه،القرتنتعلمواقال:ز@ه،مسعودبناللهعبدعن

وميم.ولامألفأقول:ولكنالم،أقول:لاإنيأماحسنالب،عثر

رو@ةلضعف@لوقفصرجحوالوقف،الرفعفيهتعارضومما@

المرفوع:
بنزيدعنبلال،لنسلبمانعنحسان،بنيحيىروىما

ودمان:ميتتانلنا@ا@حلتةالنبيئءشي@قالقال:ر@الما،عمرابنعنأسلم،

ا.اي@والجروالحوتوالكبد،@لطحال

فيعديابنأخرجه:
3الكامل!" 0 8 / بنيحىطريقمن5

به.حسان،

الاتصالوهذابتقات،متصلإسنادهدا
إلاوهلفلأولبصحتهيوحي

وقد":82-2/81الكامل!فيإعديابنقالالوقف.وعلتهمعلول،أنه

بنيحيىبلالبنسليمانعنرفعه
فيوقالحسان،

3 0 8 ابنوأما:5/

موقوفاا.بلالبنسليمانعنيرويهتهف@وهب

يعنيوهذا
بنيحيىأن

وهوحتان-
وهببناللهعبدخالفثقة

وهببناللهعد@رواهقدمناه،كمامرفوعأيحيىفرواهمنهأوئقوهو

فا.موقو

وهب.ابنوروابة

1/2البيهقيأخرجها: 5 وفي4
ط.(4221)لهالصغرى"،السنن"

7لاالتفريبا@(1) 3لا@المريبه(2).(52 69)



-

@ئد@الف@@لعللفي@لجامع

عنبلال،بنسليمانعنوهب،ابنعنالرشد،ط.(38والماالعلمية

موقوفأ.بهعمر،ابنعنأسلم،بنزيد

فيكماالدارقطنيالموقوفالطربقرجحوقد
"

1لاالمتناهقاالحلل 10)

"الموقوفة:الروايةعقبفقال
1/2البيهقيوقالأصح،وهو 5 الروايةعقب4

بنزيدأولادرفعهوقدالمسند،معنىفيوهوصحيح،إسنادوهذا"الموقوفة:

9/2فيأيضاوقال"،أبيهمعنأسلم 5 @رواه"الحرفوعة:الروايةعقب7

اللهعبدعنأسلم،بنزيدعنبلال،بنسليمان
أحلتقال:انهعمر،بن

فيوقال"،الصحيحهووهذالنا
ا(لم@للأهوالاثار"السننمعرفة"

اصحومذا"الموقوفة:الروايةعثقأنبعدالعلميةط.(5617)والوعيط.
فيوقاللأ،المرفوعمعنىفيوهو

الروايةعقب(4221)لهالصغرى"،السنن1

أصح@اوهذاالموقوفة:

الموقوف.هوالطريقهذافيالصوابأنجليأظهرقدمنا@ماوبعد

رويوقد
أسلم:بنزيدأولاد@رواهالطريق،مذاغيرمنالحديثهذا

اللهعبدرواهإذ
زيد.بن

5/3الكاملافيإعديابنفأخرجه: 4/2والدارقطني0،8 7 ط.1

1/452والبيهقيالرسالة،ط.(4732)والعلمية
وفي

لهالصغرى!،"

(04 اللهعبدعنطرقمنالرسدط.(3893)والعلميةط.(22
بنزيدبن

بهعمر،ابنعنأبيه،عنأسلم

اللهوعبد
بنوعليأحمدالإمامأنإلافيهتكلمو)نأسلمبنزيدبن

هذاأنإلا"لينفيهصدوق":"لأالتقريبفيوهوونقاهالمدين@

بالوقف.محلولالإسناد

أحمدةأخرجه
في

"

1"العللفيالجامع 7 9 / حدثناقال:(10الا1

بلال.ل@لسل@مانمقررناجاء(1)

1يه4الكمالهطذيب@ةانظر(2) 3(3268)

(3)(3330).



والرفعالوقفضتحكللالثترك@:لال@لل
=

الله-عبدحدثنيقال:الطباععيسىبنإسحاق
أسلم-لنزيدابنيعني:

موقوفأ.بهعمر،ابنعنأبي،حدثنيقال:

فيحاتمأبيالنعنهنقلهفيمازرعةأبوقالأصح،وهذا
العلل"

"

الصواب،وهوالموقوفة،للروابةترجحوهذا@أصحالموقوف9:(1524)

والله

أسامة
زيد.بن

فيعديابنفاخرجه:
1/2والبيهقي2/8،1@الكامل9 5 وفي4

04)لهالصغرى"،@ عنطرقمنالرشدط.(3893)والعلميةط.(22

عنأوي@،أبيبنبسماعيل
أسامة

مرفوعا.بهآبيصعنأسلم،بنزيدبن

المزينقلفقدأويى،أبيبنإسماعيللضعفةضحيفإسنادوهذا

في
1/2لاالكمالتهذيب" 4 معين،بنيحيىعن(452)0

فبه:فالأنه

يعني:بذاك،لي@العقل،ضعيفصدوق،"
يعرفولاالحديثيحسنلاأنه

وابنهأوي@أبو9قال:أنهأيضأعنهونقلكتابطكيرمنيقراأويؤديهأن

.@ضعي@9:(42)@@والمتروكون)الفعفاءفيالشاليوقالضعيفان!،

منه-حالأبأففللي@أسامة-هنا-وشيخه
يصي:

فقدضعيفءأثه

فيالعقيلينقل
1/2الكبير"الضعفاء" 1

أنهأخشى"قال:أنهأحمدالإمامعن

فيالنسائيقالالحديت@،فيقويأيكونلا
.(52)والمتروكون!الضعفاءد@

.@لقويبا@لي@

فرواهالحديث،هذاروايةفياضطربقدنهف@أسامة،ضعفوعلى

قدمناه،كمامرفوعا
@رو@

موقوفأ.عنه

فيأحمدأخرجه:
@

1"العللفيالجامع 7 9 / قالقال.(10الا1

.@375@لتقريب@الاوق!صد@ةوهو(1)

لحديتطريقا@خر(1524)دالعللافيحاتمأليابنعنهنقلهفيماأبر@رعةذكر(2)

ع@القحنيدهرواهفقال:الصعد
ابنعنأبيهما،عنزيد،ا@يالهرعبدأصاسة

موقوفأ".عمر



-

ئد@الفع@العلل@لجامعفي

أسامةأخيهعنيرويهأسلمبنزيدبنالرحمنعبدسمعتإسحاق:
بنزيدبن

موقوفا.بهعمر،ابنعنأبيه،عنأسلم،

1لالأالعللفيإحاتمأبيابنعنهنقلهفيمازرعةأبوقال 52):

أصحالموقوف@ا
زيد.بنالرحمنعبدورواه

فيوالئافعي)1108(،الزجاجة!مصباحفيإكمامصعبأبوفأخرجه:
2/2لأم،ا" 33

وفي(1385)706الوفاء3/ط.وفي
(1351)لهالمسند@ا،"

97وأحمدبتحقيفي، / وفي2
9

1له@ا،العللفيالجامع 7 9 / 1(،0الا1

فيحميدبنوعبد
وابن3(،13ولا(8132)ماجهوابن2(،08)المنتخبه"

فيحبان
9

5/4"الكاملفياعديوابن6،0-2/59لماالمجروحين 4،4

4/2والدارقطني 7 1/452والبيهقيالرسالة،ط.(4732)والعلميةط.1

فيوالعلمية،ط.(5617)والوعيط.ا(لملا53)لأالمعرفقااوفي7،/1و.
04)لهالصغرى"،@ا لبغويوالرشد،اط.(3893)ولعلميةاط.(22

طرقمن(1941)الخلافطاأحاثيثفيالتحقيقفيإالجوزيوابن)3082(،

مرفوعأ.بهعمر،ابنعنابيه،عنأسلم،بنزيدبنالرحمنعبدعن
قالأسلم،ب@زيدبنالرحالنعبدلضعفضعيف،إسنادوهذا

اللهعبد
فيأحمدبن

"

يضعفأبيكان":(17هلهاول/2العلل،فيالجامع

فيالبخاريعنهوقال"،أسلمبنزيدبنالرحمنعبد
الصغير@الضعفاء@ا

عنهوقالجدأ"،علي@اصغفه:(208)

فيالنسائي
"والمتروكونالضعفاء"

@ا.ضعيف":(360)

منكرأ.هذاالرحلنعبدحديثالعلماءجعلوقد
أحمدالإمامفقال

ذكرأنبعد(17يلاهالم@/2@العللفيلأالجامعفي

حديثأأيضاالرح@نعبددروىقال:ثمالأول،فأنحرالرحمن،لعبدحديثي@
فيعديابنوقالوميتتانثمانلناأحلحديث:منكرأ،آخر

"

@اه/الكامل

4 4 ذكرتهاالتيالأحاثيثوهذه"@خر:وأحاثيثالحديثهذافكرأنبعد4

محفوظةإ.غيرأسلمبنزيدبنالرحالنعبديرويا



لرفعواالوقفتعلىضرلخشرل@لال@لل

وجهين.منيرويهفإتهقدمناهالذيالرحمنعبدضعفوعلى

فيكماالطباع-عيسىابنيعني:إسحاق-قال
"العلل"

أحمدللإمام

1 7 9 / أخيهعنيرويهأسلملنزيدبنالرحالنعبدسمعت0(:إ1الا1

ابرعنأبي@عنبرويه،سمعتهثمعمر،ابنعنأبيصعنزيد،بنأسامة

جمفه.النبيعنعمر،

رويوقد
يصح.ولامرفوعاالطرقهذهغيرمنالحديطهذا

4/2الرايفهدانصبفيكمامر@ويهابنفأخرجه: 0 2
هاسمأبيعن

مرفوعأ.عمرابنعنأسلم،بنزيدعنالأبئي

فيالبخاريعنهقالإذهاشم،أبيلضعفةضعيفإسنادوهذا

3للأالصغير،الضعفاء الجرحفيحاتمأبيابنونقل@،@الحدي@المنكر:@0

2ولوالتحديع 0 ضعيفالحديث،دمنكرفيه.قالأنهأبيهعنمأ57)8

."المتروكشبهجدأ،الحديث

ققدعامةوبصورة
حاتمأبوالموقوفرجح

كحا
لي

الحبيراالتلحجصدا

1/01 فيوالدارقطني1(،1)6
11/2لاالعللدا 6 الها@يعبدواب@)7722(،6

2الرابئالنصبفيكما 0 3 /4.

نختمأنوقل
بدلاعمر،ابنعنأسلم،بنزيدلحدبثالمنالةهذه

الأمور.بعضنذكرأنمن

فيالصحيحا-
المتقدين.الأنمةبتصريحاتأخذاالوقفهوالحديطهذا

اعتبارعلىأسلمبنزيدمنيكونقدالاضطرابأنبعضهميتصورقد-2

"وسليمانوأسامق@الله،دسبدوهم:الرواةمنثلاثةأن
رووه

تارةعه

يعني:ضطرابه-افاحتمالموقوفا،وتارةمرفوعأ،
فيهزيد-ضطرابا

الثلاثة.اضطراباحتمالمنأكر

يلي:بماعهيجابوهذا

ا@@
ايأئئيماثمألووصرابه.تحريف،وموالأيليمثامدابوادطبوعدي



-

@للف@اثد@لعللفي@لجامع

منبماتخلولاالرفعبصيغةرويتالتيالطرقكلإنأ-
فيضعف

شاذ.إنهأونفسهالراويضعفأوالإسناد

رفعمدارإنب-
ماهذاأسلم،بنزيدأولادعلىيدورالأحاثيثهذه

فيعديابنبهصرح
2/8@الكامل1 بنويرفعهالحديث@اوهذافقال:1

ويخرهمأسلمبنزيد
1/2البيهقيوقال"، بنزيداولادرفعهلأوقد:54

."أبيهمعنأسلم

أولادعلىيد@رالحديثرفعأنفيالجهبذينهذينمنتصريحفهدا

تقدملقدحسانبنيحىطريقوأماأبيهم.لا@نأسلمبنزيد
شاذ.أنه

معينبنيحيىقال
فيكما

1التهذيهاتهذيب@ 9 9 زيدأولاد5:إ/

فيالعقيليعنهنقلهفيماأبو@اودوتالضعفاء"،بثيء،لي@حديثهمثلاثتهم

33الضعفاء2/ 2
"

الرحمن،وعبدوأسامة،ا@ععبدأسلمبنزيدأولاد"

أمئلهماللهوعبدضعيف،كلهم

رويوقد
عمر.ابنحديثعيرمنأسلمبنزيدعنالحدبثهذا

13/2بغداد!تاريخفيإالخطيبفأخرجه: 4 5

/15الغربط.وفي

3 2 8
عنأسلم،بنزيدعنالصلت،بنمسورعن

عطاء
أبيعنيسار،بن

له.جم@،البيعنالخدري،سعبد

فيالبخاريعنهقالإذمسور،لضحفضعيف،إسنادهذا
الضعفاء"

فيالنسائيعنهوقاللأضعيف!،:(362)الصغير"
والمتروكون!الضعفاء"

بروايةتفردفماتهقدمناها،التيحالهضعفوعلىالحديثاالمترودة(572)

منالحديثهذا
الوجه.هذا

فيالدارقطنيقال
9

11/2@العلل 6 6(2277):@
بنالمسوريرويه

عطاءعنأسلم،بنزيدعنالصلت،
وخالفهسعيد،ابيعنيسار،بن

@التبيعنعمر،ابنعنأبيه،عنفرواهأسلم،بنزيدبنالرحمنعبد

أيضأوقال"،الصوابوهوموقوفا،عمرابنعنأسلم،بنزيدعنيرويهوغيره

فيكما
يصحولا":(1104)"المتناهيةالعلل9

ضعيفط.ومسورالقول،هذا



فعوالرالوكصضتعكللالثتركلت@لالعلل
-

5/8الإسرات!لاتحفةةوانظر 6يلا2 و3(،7
-4/202الرايقهنصص9

8/53"المهرةإتحافو"30،2 3/43المسند"أطرافو"كا(،73)2 5

1/1الحمير"التلخيصو@)8114(، 6 0(11).

يصح.ولاعباسابنحديثمنرويوقد

عنيزيد،بنجابرطريقمن(6يلاامسندهفيحيببنالربيعاخرجه:

مرفوعا.بهعباس،ابن

الربيعالمسندوكتاب
كانو)ذاحيب،بنبالرلغملصقوهوله،لي@"

عنالعلمهذاأئمةفأينصحفالكتابلهذا
تعودلاوالكتابالكتاب؟!هذا

تلدهالمالشخصيةوهذهمصطنع،مختلقهوبلالمؤلف،إلىنسبتهصحة

الشاء.أرحام

عنزريع،بنيزيدعنالمنهال،بنمحمدروى@خر:مثال@

جمرز،النبيعنعباس،ابنعنظبيان،أبيعنالأعمش،عنشعبة،

حجةنعليهعقلفلأايعقل،حتىحجةلهفهي@لصبيئحبئا@ق9قال:

فهيالأعرابنيحجدلذاى،
@خرىإ.حجةفعليههبرف@ذاحجة،له

والطبرانيبتحقيقي،(3050)خزيمةابنةأخرجه
@

ي
"لأوسطا"

فيوالإسماعيليالعلمية،ط.(2731)والحديثط.(2752)
طمسند

فيكماالأعمشا
2/4الحبيراالتلخيص" 8 1/4والحاكم)359(،1 8،1

@يحزموابن
4/3والبيهقي7/1،2المحلى"9 2 1وه/5 فيوالخطيب7،9

إ

2بغدادأتاريخ 0 9 وفي8/
1الغر@9/ط. فيالمقدسيوالضياء0،1

5المختارقا" 4 6 / زريع،بنيزيدعنالمنهال،بنمحمدطريقمن(537)9

سريج،بنالحارتزريع،بنيزيدعلىالمنهال،بنمحمدوتابع
عند

فيعديابن
2/4الكامل!" فيوالإسماعيلي6،9

فيكما"الأعمشمسند"

2/4الحبيرالتلخيص@ 8 2بغدادتاريخفيوالخطيب)359(،1 0 9 وفي8/

9/1الغربط. 0 به.زريع،بنيزيدعنسريج،بنالحارتطريقمن1



-

@الف@الد@لعللفيالجامع

الأعفى،عنمعاوية،أبيطريقمنا(هيع@.شيبةاليابنوأخرجه:

النقالتقولوا:ولاعنياحفظوا9قال:عباس،ابنعنظببان،أبيص

@ملةبهحبئصبلاوأبما@لحبئ،فعليه@حتقثتململه،بهحبئعبدأبما"عباس:

فعلبههاجرثمأعرابيا،حبئوأبما@مرابيئ@لرجل،حجةفعليه@دركئمصبيا،

حجة

فيالملضابن
المحتاجتحفة"

2/1دا بلرفعهفيظاهر@اوهذا:32

1المنير"الدر@يإقالوكذا"،قطعي 8 /6.

فيكط@هحجرالنالحافظقالقلت:
5"النكتلا 3 6 3و.2،/ 13-

3 1 4
بتحقيقي:

9
الصيغةسقوطذلكأغربومن

(1)

بالقرينة،بالرفعالحكممع

ابنعنظبيان،أبيعنالأعمش،طريقمنرويناهالذيكالحديط

حجعدأيماه@:عباسابنقالةتقولواولاعنياحفظواقال.هالا،عباس

منشيبةأبيابنرواهالحديث.أخرى...حجةفعليهأعتقثمأهله،به
هذا

ابننهيمنوأخذهالرفعطاهرهأنالقطانبنالحسنأبوفزعمالوحه

إليئتضيفوهلالهم:قالفكأئهإليه،القولإضافةعنلهم،ر@بماعباس
البخاريأنعليهيعكرلكنالارع.إلىوأضيفوه

(2)

السفرأبيطريقمنرواه

اسمعواالناس،ايهايايقول:ه@،عباسابنسمعتقال:يحمد،بنسعيد

مني
عباسابنقالفتقولوا:تذهبواولاتقولون،ماوآسمحونيلكم،أقولما

يحرضواأنمنهمطلبإثماأئههذاوظاهرالحديث.فذكرعباس...ابنقال

."أعلمواللهينقصوا،أوفيهيزيدواأنخثيةلهم.ليصححهقوله،علبه

صححهثقات،كلهمفرجالهالصحة،ظاهرهالحديثهذا

منجمع

الأئمة
ولمالشيخينشرطعلىصحيححديثلاهداقال:إذالحاكممنهم:

فيحزمابنوصححجاماا،يخص
7/1المحلى"دا قائلا:المرفوعة،الرواية2

فيالملقنابننقلهفبصا"الإعراب"كتابفيأيضأوقاللا،ثقاترواتها@الأن

يا(
يعي

رواية.أوينم@هأوبهيبغأويرفعهالصحاليذكرعديقالماة

(2)"

5/5البحرىاصحيح 6(3848)



فعوالرالوقفضتصكللالثترك@.لال@للى
=

فيالييثميوفالثقاش@،أئمةرجالهإسنادالاهذا:6/17المنيرالبدر

فيالطبرانيرواهسه@602:االزوائدالمجمع
رجالورجالهالأوسط9

فيالملقنابنوقال@،الصحيح
":6/16المنير!البدر"

صحبححديتوهو
"

1"الغليللاإرواءفيالألبانيوصححه 5 6 / للأما(.4

فيالصوابةقلت
رجحوقدالوقف،الحديثهذا

منعددذلث

متابعةوأنالمنهال،بنمحمدبتفردالمرفوع-يعني:وأعلوه-الأئمف

سريجبنالحارث
بثيءثلشتله

ابنوقالكئيرافيهتكلمواضعيفلائه

فيعدي
الكامل"

"4 6 9 / المنهالبنبمحمدمعروفالحدياوهذا"ة2

سريجب@الحارثأنوأظنزريع،بنيزيدعنالضرير،
وهذامنه،سرقههذا

وجماعةعديأبيابنورواهعيرهما،زريعبنيزيدعنيرويهأعلملاالحديث

معه
فيالطبرانيوقالموقوفا!،شعبةعن

9:(2752)عقبالأوسط!1

يرولم

وقالالمنهالما،بنمحمدبهتفرديزيد،إلامرفوعأشعبةعنالحديثهذا

البيهقي
0

1 7 9 عنزريع،بنيزيدعنالمنهال،بنمحمدبرفعهتفرد5إ/

الأعمشعنالثور@،سفيادرواهوكذلكموقوفأ،شحبةعنيخرهورواهشعبة،

فيالخطيبوقال"،الصوابوهوموقوفأ
@

8/2بغداد"تاريخ 0 وفي9
ط.

9/1الغرب 01-1 دا.غريبوهوشعبة،عنزريع،بنيزيدإلايرفعهدالم:02

فيالملقنابنقالقلت:
1المنير@االبدر9 7 / قالمنكلاممتعقبا6

برفعه:المنهالبنمحمدبتفرد
ئقةالمنهالبنمحمدتقول.أنولكقلت:"

بلبه،ينفردلمأنهعلىبرفعه،تفر@هيضرفلاالصحيحين،رجالمنضابط

توبع
بوجودادعاه،ماأجدلمالأصلفيوالاستقراءالبحثوبعد"،

ثقات

ينتهكماضعيفوهوسريجبنالحارثسوىالمنهال،بنمحمدفيهتابعوا

اعلم.واللهسابقأ،

1/4الحاكموأخرجه: 8 عفانطريقمن1

4الاعدا@هد@يزانانطر:(1) 33 / 1(16 91).

وهو:(2)
.(4625)الالتقريبهثشهثقة"



=

يالف@ائدالعللفي@لجامع

الوليدأبيطريقمنالموضعنفسفيأيضاوأخرجه
(1)

بنومحمد

به.عباس،ابنعنظبيان،ابيعنالأعمش،عنئمعبة،عننلاثتهم:

سعبةعنزريع،بنيزيدعنالمنهال،بنمحمدبطريقالطريقهداوقرن

تابعواوكأثهمالمرفوع،الحدبثسياقفيفصارمرفوعآ.المتقدمبالإسناد

شعبةعنالطرقهذهأنالصوابأنإلاالحديث.رفععلىزريعبنيزيد

ورفعهالحديث،تصحيحهعلىالحاكمشيخهالبيهقيتعقبإذموقوفة،

3/2خلافياتهفيقائلاكثير،بنومحمدالوليدوأبيعفانلحديث 24:

الحدبثفهذايزيد،حديطعلىوغيرهعفانحديطحملئيخناأنوأظن"

محمدفانزريع،ابنسوىموقوفأ،عهشحبةأصحابرواهإثما
المنهالبن

أعلم!.واللهعه،برفعهينفرد

تجحقيفي،(3050)عقبخزيمةابنأخرجها:فقدالموقوففالروايةأما

فيحزموابن
1المحلى"1 2 عديأبياب@طريقمن7/

4/3البيهقيوأخرجها: 2 5
لنالوهابعبدطريقمن

عطاء

عنالأعمش،عنشعبقععنالوفاب(وعبدعدي،أبي)ابنكلاهما:

موقوفا.عباس،ابنعنظبيان،أبي

شكإ.بلاالصحيحهوعلمي-خزيمة:ابنقال

فيحزمابنوفكر
1والبيهقي7/1،2المحلى"9 7 9 سفيانأن:5/

موقوفا.عباسابنعنظبيان،أبيعنالأعمشعنرواهالثوري

وهر.(1)

ومو!(2)

وهو؟(3)

وهو؟(4)

(7301)لالتقريبهنشاشقة

.(6252)التقريسه1صغفمهمنئصت@سقة

.(5697)دالتقريبهنققه@

.(4262)لتقريبه@اأحطأاربماالصدو@

4الحيرلتلخيص 8 1 / عالالأب@لالسبق@تال.@953)2



فع@الرالوقفضتعكلللاثشرقى:لال@لل
-

فيالثافعيأيضا:واخرجها
بتحقيقي،لها()اولا(.)المسند""

المعانيسرحفيإوالطحاوي
"2/2 5 4العلميةط.وفي7 . والببهقي3(،6

1 7 9 / وفي5
منالوعيط.(26301)والعليةط.لكل.3(لهالمعرنخه،"

تقولون@ماأسمعونيالناس،أيهاقال:عباس؟ابنعنالسفر،أبيطريق

يدلمافيهفلي@موقوففكبلاوهذافذكره.لكم...اقولماوافهموا

مابنفسوهورفعه.على
كماللارعكلامهأضافعباسابنأنمنتقدم

تقدم.فيماحجرابنذلكذكر

حزمابنوذكر
فيئحلت@

7/1المحلى!" الروايفلهذهأخرىطرقا2

ابنعلىوقتاثةالحلي،صا@وعبيدالسفر،ألوأيضأوأوقفه@فقال:

عباس!.

الرواصحةيؤكدومما

1/1 أبووقال)216(:إ98

الحج،فعليهأثوكئمحج،

الرواعلىالموقوفةالروابة

ب@فمحمدمطلقأ،المرفوعة

يتابعولمزريع،بنيزيد

الثقات.

فيالبخاريقولالموقوفةية
"

الكبير!التاريخ

صبيأيماعباس:ابنعنالسفر،وأبوظبيان

تترجحوبذلد."عباسابنصالمعروفومذا

الروايةصححلمنحجةلاإذالمرفوعة،ية

عنبوصلهتفردأنهإلاثقضكادو)نالمنهال

أحدشعبةعنرفعهعلىزريعبنيزيد
من

أبيروايةنلكعلىيدلومماايضا،موقوفةفهيمعاويةروايةأما

فييقصدلمعباسابنأنعلىبوضوحتدلنهاف@عباس،ابنعنالسفر،

ليصححهالقولعليهيعرضواانقصدإنماللشارع،الحديثإضافةكلامه

أعلم.واللهمه،ينقصواأوفيهيزيدواأنخثةوذلكلهم،

المخجتحفةو"6/1،7المنيرأ)البدرو7،/3الراتحهدنصبوانظر:
"

2/1 4الحبير@2/التلخيصوا3،2 8 7/3المهرة!إتحافو@)359(،1 9

7ا@ 2 الغليلإرواءو@،8
5 5 / 41-5 61(986).



-

@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

مارفعا@رتفا:فيهالاختلافبسببمتنهضعفومما@
ىور

بنعوفعنسنانأبيعنإسرائيل،
اللهعبدعنمالك،

بن

إلاالهلا@لذي@ستغفر@لتهقال:الهنع@ه:اللهرسولقالقال:ز@ته،مسعود

@لزحفمه.منفازاكان@نذنوبه،ففرتثلاثا،إليه،واتوبالقيوم،هو@لحيئ

فيكماخزبمةابنأخرجه:
@ا

/2والحاكمبتحقيقي،(3241)"الذيل

1 17-1 1 8
الفريابي.طريقمن

1/5الحاكموأخرحه: 1 1
سابق.بنمحمدطريقمن

الإسنادبهذاإسرائيل،عنسابأبنومحمد)الفريابي،كلاهما:

فومر

مسلم،شرطعلىصحيححديثلاهذاالأولى:الروايةفيالحاكم

لايخرجاهولم

سرطعلىصحيححدياهذا"قال:الئانيةالروايةوفي

."يخرجاهولماليخين،

1/5")النلخيصفيقالالذهبيأنإلا بنضرارهوسنانأبو":11

يخرجلممرف
لأ.البحاريله

(1)
4المهرقهلإتحافثي 3 8 / 1 0

الكتبمحققوتالشيباتأبيع@)،1131(ا

ديصححولكنسنا@هالنمختين:ةاللهزينالرحصمحمرظالدكتور
1حانميقما

ترحمةلهالهديىشجادأبورليعةسوأنرسربحقه.سأسرسنياد0

)3221(،248/2@والتحديلالالجرحني
ودي

االكنى@

1/4لمسلم هكنا!31

اوالتحديلالجرحبل@9رجوعيوعندع@،تحليطوفيهككد،قال

فيأجدلم
طبقةمنهوبلإسرايل،آشرستلامذمنرلامالكبنعوتأسرسشيوخ

ختلفة،
أصيهنيجاءماوأنخطا،محمقاللكتوربلهنبسانلي(لتش

ميالحاغالصوابعلىهكذارواهفقدالصواب،موالخطيين
فيالستدركا1

ديوجاءموصحض،
3الكمال!تهذب1 وو3/

أبوالكوفيمرةبنضرارترجمةير
شان،

يروي
لنمالكبرعهفالأحوصأليعنصروىيوص،سبمرانيلعنه

فيالحاععلىاعترصجنالدمبيأنكمانضلف
1

أبو"قال.المتدركاتلخيص

س@ان
مر

ض@را
برص

وانظرقا،
"

3،الحاعلى@ستدركالذهياستدراك



والرفعالوقفضتعكلللثترك@3:لال@لل
-

الباريفتحفيإحجرابنقال
":(630يلاعقب/11@ا

ماأوضحومن

وغيرهيسارحديثمنوغيره،الترمذيأخرجهماالاستغفارفضلفيوقع

وأتوب@لفيوم،هو@لحئالاإلهلا@لذي@لعظيملسننفر@نقال:دمنمرفوعأ:

@لزحفمه.منفزكاناندذنوبعففرتإليه،

ورواهمر،كمامرفوعامرةفرواهإسرائيل،علىفيهاختلفالحديثهذا

مرة

إسرائيلعنسمير،اب@طريقمن(29لما)اشيبةأبيابن

مسعود@ه.ابنعلىموقوفأالمتقدمبالإسناد

لاختلافاوهذا
عامرفوعنهرواهفقدإسرائيل،باضطرا@يوحي

بنمحمدبعهوتاثققهوهوإبي:لفرياا
وهوبق:سا

لفهماوخاصدوقإ"

وهونمير:بناللهعبد
ثققا"

(3)

موقوفا.فرواهأيضا

منهايصحولاوموقوفة،مرفوعةعدةطرقمنالحديثهذاوردوقد

ديالطبراليأخرجه:
عنإسحاق،آبيطريقمأص541)الكبير!دا

عليه.موقوفابهمسعود@بناللهعبدعنالله،عدبنالرحلنعبد

وفيهعنعن،وقدمدلى،وهوالسبيعي،إسحاقأبوفيهالحدبوهذا

مسعودبناللهعبدبنالرحالنعبد
فياختلف

تهذيط"انظر:أبيه.منسماعه

4/4لكمال!ا 3 3يالتقريب،او")5683(،2 92).

فيكماالزبيديقال
"

2/7الإحياء"أحاديثتخريج 6 :(976)عقب9

عليهما".موقوفأومعاذ،مسعودابنعنسيبقعأبيبنبكرابو@رواه"

ذكره.شقالموقوفمسعودابنحدب

إليه:الفمارالموقو@معاذحديثأما

ئريك.طريقمن(29لما.)شيبةأبيابنأخرجه:

.(6415)فقربلا(1)

.(36)ملاتقرساا"(3)

.(5897)لتقرباد(2)



-

يالفالل@د@لعلل@لجامعفي

إسراثيل.طريقمن(3195)الرزاقعبدةوأخرجه

عنرجل،عنإسحاتأبيعنو)يرائيل()شريك،كلاهما:
بهمعاذ،

مو

يرويالذيوهومبهم،رجلفيهضعيف؟حديث
السبيعي.عه

وروي
عنالحديطهذا

معاذ
عليه.موقوفااخروجهمن

فينعيمأبوأخرحه-
33"الحلية@ا / جعفر،أبيبنالحسنطريقمن5

محمدعن
قال:منقال:إأته@همالكبنأن@عنزبيد،عنجحادة،بن

بالنهإلاقرةولاحولولاأكبر،اللهالله،إلاإلهولادته،والحمدالله،صبحان

معاذ@ه:فقالقال:البحر!.زبدمثلكانتو)نفنوئة،غفرتالعظبم،العلي

ماعلىأ@لكألا
ماذلك؟منأهوفىهو

العظيماللهأستغفريقول:عبدمن

ئةغفرتإلامرات،ثلاثإليه،وأتولثالقيوم،الحيهوإلاإلهلاالذي

الزحف.منفزكانو)ن

ضعيف،إسنادوهذا

برواية(4158)تاربخهفي

2/2الكبير، 7 1(2500):

فيالنسائيوقالأحمد@،

فيعديابنوقال
الكا"

محمدعنوخاصةالغرائب

عنهقالجعفر،أبيبنالحسنفيه
معينبنيحيى

فيالبخاريوقالثىءدا،لألي@الدصري:
"

التاريخ
ضعفهإسحاق:لأقالأيضأ:وقالالحديث،،منكرإ

الحديش@،متروك"ة(155)الاوالمتروكونالضحفاءإ

3/1"مل صالحة،أحادبثله":43
يرويوهو

.@جحادةبن

جمرو.اللهرسولمولىزيدحديثمنمرفوعأوروي

سعدابنةأخرجه
في

فيوالبخاري7/4،6"الطبقات"
"

الكبيراالتاريخ

3ك@9 فينيلطبراوا)7753(،والترمذي1(،175)وداوأبو@1(،276)1
فيوالخطيب)0764(،الكبير"9

"

فينعيموأبو)مط@،المتئسالجهتلخيصتالي
فيوالمزيم@2(،3)"الصحابةمعرفةإ

1/3الكما@هتهذيب" 9 2،)777(

فيعساكروابن
"

4/1@مثمق!تاريخ 8 1
ال@ئشي،عمربنحفصطريقمن



والرفعالوقفضتد@لالثترك@:لال@لل
-

بلالسمعتقال:مرة،بنعمرأبيحدئنيقال:
(1)

قال:زيد،بنيساربن

الحديث،وذكرقال...منيقول:يثيه@،النبيسمعجدي،عنأبي،حدثني

@ثحهاا.يقل:ولم

.@@لزحفمنفلآاككدرلويقل:لمالبخاريروايةفي

فيحبانابنذكرهيساربنبلال
فيحجرابروقال1؟6/9الئقاتأ"

فيحبانابنفكرهزيدبنيساروأبوه"،مقبول":(787)"التقريب9
الثقاتأ"

5/5 5 9وقال:7

فيالذهبيوقال"،المراسيليروي
4/4الميزادأ" 4 4

فيحجرابنوقال@،يعرتلا@:(9777)
مقبو@ه.@:(0078)التقريبه@

الحديث.بهذاإلايعرفلابلالجدوزلد

منإلانعرفهلاغريبحديطهذاالترمذي:قال
وقالالوجه،هذا

فيعساكرابننقلهفيماالبغوي
@@

4/1دمى"تاريح مولىلزيدأعلمولا":81

الترغيصفيالمنذريالحافظوقال@،الحدي@هذاعغيراللهرسول

متصل!جد@لأو)سنا@(2414)عقبوالترهي@

المجاهيل.سبسلسلةلكنمتصلا،يكونقدقلت:

أيضأ.آخروجهمنمرفوعاوروي

فيعديابنأخرحه:
الكامل"

"2/1 6،5
فيالجوريابنطريقهومن

9

1يلاالمتناهية!العلل بنبثرحدثاقال:عيسى،بنصفوانطريقمن(39

عنرافع،
ذكرة@ههريرةأبيعنأبيه،عنالبكاء،اللهعبدبنمحمد

إلبه،ولتوبالفيوم،مو@لحيئإلاإلهلا@لذي@ثهأستغفر@"قال:ش@النبي

ليالصوابعلىوجاءملاله@ل@.إالطجاتجميعفيداوثاأبي@سنىفيتحر@(1)

المحقق،وكناالصواب،عيربلىالمزيلرو@ك@(85)ك@802الأضراس@لتحمة

فدالاختلا@أنعلىيدحالواقعلكن
،3

أبيسندمختصرميالمننويقاللقد

4@اوط 5 7 / أليه،عىزيد،يارسسملالثاودةأليكتفيلوقع:(1461)1

داوتأبيسنلحسحصوليويخرهالترسصيكتابفيووقعلالهاه.جدهص

البغويذكرهوفديخه،الخلات@ل@الاسأشلىوتدال@وحدفبالباهيسر،بنبلال

لالاط.الصحابتاسحمفي



@للف@الد@لعللفي@لجامع

@لزحفا.منفزلانله،ففرصفوان-شدمرة-@و@،مر@ثلاث

فيحنبلبنأحمدعنهقالرافع،بنبشروفيهقلت:
"

فيالجامع

1/5@االعلل "الحدبتفيقويأأراه@ال@ا.(457)4

2ا/وفي 0 فال:(1214)0

فيحاتمأبووتالالحديش@،ضحجفلثيء،لجى"
"

لابنه"والتعديلالجرح

2 7 9 / 1له2 حديئالهترىلاالحديث،منكرالحديث،ضحيف":(35

فيالنسائيوقالقائما@ا،
بالقوي!،دالضى:(670)لأوالمتروكونالضعفاء1

فيحبانابنوقال
1أ-لم@ا/@االمحروحين@ا بنصفوانعن@اروى:89

حدعنخرجحتىيخطئكانفيهما..بالطاماتيأتيالرزاق،وعبدعيسى

عديابنوقالصناعتمه،ولاالحديثيعلئميكىولمانفرىإذابهالاحتجج

في
9

2/1"الكامل فيالدارقطنيوقال@ا،بالقويلي@":63
الضعفاءدا

اوقاللحديط!،ادامنكر:(124)@المتروكونوا
فيحجرلن

لملأ(:5)التقريبه@ا

برواية(555)تاريخهفيقالحيثقواهمعشابنأنإلاالحديث!.ضعيف"

الدصري:
بأسبهلي@"

لاحديثهذا@لمالجوزي:ابنقال
يصح

الذهبياستدراكتلخيصو"ك@(،85)ك@802الأشراشهتحفة@@انظر:
الحاكممستدرلىعلى

04"المهرةإتحافوإ1/61،4" 38 / 1(511 31).

بزياتانفر@دهمعووقفه،حديثرفعفيالضعيفبضطربوقد@

الناقدلدىليتضحالحديت،في
للحديث،الضعيفذلكضبطعدم

عنجبير،بنسعيدعنالثعلبي،عامربنالأعلىعبدروىمامئاله:

علمتم،ماإلاعنياتقوا@لحديث@اقال:النبي-لمجحده،عنركل@ا،عباسابن
مقعدهفليتبوأمتعمداعليكذبفمن

برأيهالقر@نفيقالومنالنار،من

مقعلهفليتبوأ
النار@امن

منومهموالأوسط،الأولالجرءعلىاقتصرصفمنهمومختصرفمطولةالروايات(1)

بهأتىمنومنهمالأحير،الزءعلىاقتصرمنومنهمالأرس@الجزءعلىاقتصر

لمحلكماعلمكاملا،



والرفعالوقصضتحكللالهضقىةلال@لل
-

2وأحمد)35262(،فيةأبيابنأخرجه: 33 / 2و1 6 و932و9
3 2 3

و
3 فيكماثاودوأبو)232(،والدارمي2،7

4/33@لأشرافاتحفة9 6

فيلنسائيوا)1592(،و(2950)لترمذيوا)3455(،
(8084)لبهرى"ا"

2لهيعلىوأبوالرسالة،ط.(1308)و(0308)والعلميةط.(8508)و 33)

12)و 7وا/الفكرط.(63)تفسيرهفيوالطبري2(،7 الكتب،عالمط.1

فيوالطبراني
2)كاو(23931)و(23921)الكبيرا" فيوالقضاعي1(،3

2وللأ(2275)الايممان!شعبفيوالبيهقي)455(،الشهالبهمسند9 27)@.

2ولالعلميةا فيحديلواوالرشد،اط.(2080)و(07
(3)"لنزولاسبابا@ا

عنالأعلى،عبدطريقمن(119)وا(اول@(117)والبغويبتحقيقي،

مرفوعا.دفالا،عباسابنعنجبير،بنسعيد

واللهوالصواب-ا@عرحمهماوالبغويالترمذيخنهالحديثهذا

علىزدموقوفآ،ومرةمرفوعا،رواهفبهاضطربقدالأعلىعبدأنأعلم-

الإمامفقاليصتكلمواضعيفوهوالأعلى،عدعلىالحديثمدارأنذلك

فيأحمد
"

1/1"الحللفيالجامع 5 آبووقال"،الحديثضعيف":(770)2

فيكما@رعة
9

6/3والتعديل!الجرح ريعربماالحدبث،ضعيف":(13لا2

لي@":(381)والمتروكون!لأالضعفاءفيالنسائيوقالوقفمه،@ربماالحديث

فيالدارقطنيوقال"،القويبذاك
2/0"العلل@ 61

بالقويلي@9:(143)س

معينبنيحيىوقال@ا،أعلمواللهعندهم،
فيكما

2/5الاعتدالهميزان" 3 0

4للا فيعديابنوقال@،القويبذاكليى@:(72
5ةالكاملأ" 4 7 /6:

باشياءالئلميالرحلنعبدوأبيالحنفية،وابنجبير،بنسعيدعنيحدثا

فيسعدابنوقالعليهاإ،يتابعلا
3الطبقات!" 2 6 فيضعيفأكان":6/

7:ا6/8اقهذيط@ذيافي!حجرابنالحافظوقالالحديف،
وصحح

وحسنالكسوف،فيحديثهالطبري
وصححالترمذي،له

منوهوالحاكمله

يهمأ.صدوق:@3731)@لاالتقريبفيوقالتساهله،

منوالأخيرالأولللئطرأجدلمتقدمماجانبإلى
ماالحديثهذا

عددرواهمتواترصحيحفهوالأوصطالشطرأماله،يشهد
ه@،الصحابةمن



-

@الف@لثد@لعللفي@لجامع

"علىتعليقيفيلكفيفصلتوقد

1/1والتذكرظالتبصرةشرح رواهاوقد4،9

فيالجوزيابنالحديث-هذاطرقيعني:جميعها-
ا/الموضوعاشهتقدمة"

فياللكنويتخريجهافيالكلاموبسط55-9،3
.36-12المرفوضه:الائار"

فيالصناويقال
1/1القدي@!فيض" 72:@

يعني:المصنف-رمز

ةالقطانابنقالبالترمذي،اغترارألحسنهالسيرطي-
إذيضعف،أنوينبغي

رواهشيبةأبيابنلكنبالكذبمتهمزرعة:أبوقالوكغبنسفيانفيه

صحيح،بسند
منصحيحفالحديثالقطان:ابنأعني:قال-

الطريقهذا

لا
ضربهفييصبلمالمصنفأنيعرفوبهانتهى.الأول،الطريقمن

معشيبة،أبيلابنعزوهعنصفحأ
عندصه.صحته

فيالألبانيوتعقبه
ولست"بقوله:(1783)الضعيفةأالأحا@يثسلسلة"

القطانابنكانإفااثوي
أوالثعلبي،منلخلوهشيبةأبيابنطريقصحح

مفافذلكالظاهر-وهوالأول-كاننف@ضعيفأ،هذاالئعلبييرىلالأته

هذاعلىتعليقيفيبكلامهواستشهدتإليهملتكنتوإنجدأ،أستبعده

منالحديث
ومخارجهالحديثلطرقتتبعيقبلفلكوكان)232(،المشكاة!"

غيرمنشيةأبيابنطريقيكونأناستبعدتتتبعتها،فلماذكرها،سبقالي

نقلنهماعليهيدلككماخطأةفهوضعفمعيرىلاكانإنوأماالئعلبي،طريق

فيأخرجقدشيبةأبيابنرأيتثمأعلم.واللهوالعسقلانيالذهبيعن
(66/10/2)المصنف!"

(3)
عنوكغطريقمنالحديثمنالأخيرةالجملة

.@أعلمواللهاستبعدت@،ماعنديفترجحأوقفه،ولكنهبمعالأعلى،عبد

ومعلتول:
صفة9كتابهفيالحديثهذاخ@ل@ثاعمدالألبانيفإنذلك

روايةعنالنهيعلىبهمستدلأالكتابمتنفيفجعله4،1@ه:النبيصلاة

"الهامث@:فيقالئمالضعيف،الحديث

ثمالترمذي...أخرجهصحيح،

ايرم@ي.روايةيخصي@اومذا(1)
أحمدضمفهوقال.الالضحعاطفيالذبيا@رثهفقدهنا،الثعلبيلرعتهتوله.وهو(2)

يهمصدوقةلالقربفيالحافظوتالوأبو@رعف
".

.(30603)برقمعليهانجلالتيالطجةفيرهو(3)



لرفعواالوقضضتحكللال@ثترث@:رلملل
=

ابنلإسنادتصحيحهفيالمناوياتبعتوكنتضعبف@الحديثانليتين

نفسوهوالضحف،بئ@هوفإذاعليصالوقوفليتيسرثمفيه،شيبةأبي

ويخرمه.الترمذيإسناد

السلسلةفيإاعلهأنلعدالكتابمتنفييضعهلاأنبهالأحرىوكان

أعلم.واللهيحذفصأنأوضعفهإلىمثيرأالهامث@فييضعهبلالضعيفةا،

(63)تفسيرهفيوالطبري3(،3060)شيةأبيابنموقوفأصرواهتلت:

بنسعيدعنالأعلى،عبدطريقمنالكتبعالمط.وا/27الفكرط.

مقعدهفلبتوأبرأيه،القرانفيقالمنقال:عباس،ابنعنج@ر،
النار.من

وا/الفكرط.(63)تفسيرهفيأيضاالطبريعدسوادةبنبكروتابعه

7 بنبكرعنليث،عنجرير،عنحميد،ابنطريقمنالكتبعالمط.2

موقرفأ.ه@،عباسابنعنجبير،بنسعيدعنسوادة،

الأعلى،عبدطريقعلىتعليقهفييعلىأأبيدمسندمحقققالقلت:

سواثةبنبكرعليهتابعهو)نمابالحديث،ينفردلمالأعلىعبدإن"نصه:ما

الطبريعند
@

أتهإلايقول،كماالإسنادكانلوكذلكوهو
نلث،فيوهم

فيط@ل@الألانيتعقبهوتد
ةبفولهفلكيخن(1783)@الضعبفةالسلسلة"

والصواب:قلمسبقولعلهخطأ.المسيبه9الإسناد:فيقرلهلرلا:"

إ
فيالواقعهووكماكلامهسياقمنظاهرموكماجبير@

الطبريإ،تفسير@

باح@.أوكاتبفهينجوقلماسهلهذامئلفيوالأمر

مباسضلي@سعد"ابنهووليث"قوله:ثانيا:
ذلكفيمستندهكللأنة

بنالليثذكرواأنهمهوبنما
منيقول:أنفلقائلبكر.عنالرواةفيسعد

شيوخفيذكروهنهمف@الضعيف!سليمأبيبنليثهويكرنأنالممكن

الحميدعبدبنجرير
(1)

بنالليثدون
أعلم.فالتهسعد،

خطأحميدأبنعبد"قوله:ئالئا:
لأته:ونلكمز@وج،

المزيرا.لحكبدالضجعقا:داللملةفي(1)



=

يالفالائد@لعلل@لجامعفي

بفالتسميةحميد"،ابن"قال:و)نماالطبري.فيالرجليثملما-

"
المعلق.منعدإ

ثهف@الرازي،حميدبنمحمدهوو)ن@امنه@خطأتسميةإنها-2
هو

يسميميتارةوهوعنم@والإكنارعنسالطبريبروايةالحلماءعدالمعروف

محمدحدثنا:(10)@خرحديثفيقالوقدلأبيه،بنشتهيكتميوتارة
بن

حدثناةقالالرازي،حميد
فالاسنادهذاعرفتفإفاالحمبد.عبدبنجرير

ايضأ.ضسيف

صحلو-3
بهذاالعاريخنعديقالأنيجزلمسواثةبنبكرإلىالسد

لائه:الأعلى؟لعبدمتابعإثهالحلم:

مه.الأخيرةالجملةنماد@بتمامه،الحديثيرولملولا:

خالفهانهوثانيا:
عباس.ابنعلىوأوقفهرفعهفي

"أعلمواللهالحديط،ضحفعلىاحردليةكانالإشادثصحفلو

ماخلالفمن
لاالحديثهذاأنيتبينتقدم

المرفوعلاشيء،فيهيصح
أعلم.واللهأوهام@منولعلهولاضطرابه،الأعلىعبدلضعفةالموقوفولا

4/33الأشرافأتحفة"وانظر: 7/87"المهرةإتحافو"5(،435)6

8(،73يا
1/4الزوائد"والمجمع 61-4 71.

هوالمقطوعويكونوقطعأرفعاالحديثفييخنلفوقد@

ابنروىمثاله:اخرين،صحابةحديثمنالمتنويصح@لصحيح،

جريج،
عنصالح،أبيبنسهيلعنعقبة،بنموسىأخبرنيقال:

فيجلسىدمنة@فه:اللهرسولقالقال:دلأعن@هريرةأبيعنأبيه،
الهلاوبحمدكربناسبحانكيقوم:@نقبلفقاللغطهفيهكثرمجلس

ذله.مجلسهمنكانمالهغفرإلاإليك،وأتوب@ستغفركأنت،الا

تعالى-اللهرحمهالألباني-التحكحمانتهى(1)

ش(2@
اللنطأ.@اثةالعربلادمحناها.ايفهملاوضجةصوتومو.اللغ@



والرفعالوقفضتعكللالهضل@:لالحلل

4-4لمحا/2أحمدأخرجه فيوالنسائي)3343(،والترمذي9،5
وفيالرسالةط.(10157)والعلمبةط.(10230)الكبرى""

اليرمعمل9

4/2الاثار@امعاني@اسرحفيوالطحاوي)793(،له"،والليلة 8 ط.وفي9

فيوالعقيلي)5186(،العلمية
1الكبير"الضعفاء" 5 6 فيوالطرالي2،/

وفيالطبعتينكلتا(6هولك@(77)الأوسط،9
وابن1(،419)لهالدعاء@ا،"

فيالسني
4معجمه:ليوالصيداوي)844(،"والليلةاليومعمل" 3،9

3والحاكم 6 /-،15 37
وفي

1له:"،الحديثعلوممعرفة" العلميةط.31

البسام!لأالروضفيكمافوائدهفيوتمامحزم،ابن@ارط.(273)و

ط.(062)والعلميةط.(62له"الإيمان@اسبفيوالبيهقي)1851(،

فيوالخطيبالرشد،
"

السامعو@ثابالراويلأخلاقالجامع
1يا" ط.(41

الفهريعمربنومحمد)0431(،والبغو@الرسالة،ط.(1440)والعلمية

1:"الأبينالسننفيإ فيوالذهبي4،5
6/33السير"دا 5

بنحجاجطريقمن

لأعورامحمد

فيريالبخاوأخرجه:
4/1الكبير"لتاردخا@ا 0 وفي(2120)4

9

التاردح

2/4لهالصغير"، 0

مخلدطريقمن
يزيدبن

قرةأبيطربقمنللاه(حبانابنوأخرجه:

الإشاد.@هذاجريحابنعنقرظوأبوومخلد،)حجاج،ثلاثتهم:

منغريبصحيححسنحديثهداالترمذ@:فال
لاالوجه،هذا

مئإلاسيلحديطسنعر@ه
الوجط.هذا

@سادهدا!ال@المستدرد:فيالحاكمقال
إلامسلم،سر@علىصحيح

عنسهيل،عنعقبة،بنموسىعنوهيب،لحديثعللهقدالبخارقيآن

فيفالأنهإلا."أعلمفالتهقوله،منالأحباركعبعنأبيم@
علوممعرفة@

ومر.(1)
عمرمه.اخرفياخلطلكنهتتتقة@

.(1135)التقريسه@

ومو.(2)
أومامالهصدوق"

.(6540)التقرب"

يغرسهدثقةةطارقبنموسومو(3)
(6977)التقرسه@



-

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

منحديتهذا@الحديث:
أنهلكلمتآنله

علةودا@يم،شر@من

تناقضه.مزيدعلىفدل"فاحثة

فيحجرالنالحافظوقال
7النكشه" 1 8 / 4وفي:2 91-4 9 2

بتحقيقي:
بغفلثمفاحثة،علةلهإنهنا:يقولكيفالحاكم!منعجباهيخا@

فيبعينهالحديطفيخرج
كانأنهعلىالدليعومنويصححه؟!المستدرك!"

فيلهكتابتهحالفيغافلأ
أنهالحديمه،علومفيإكتبهعصا@المستدرك"

فيعقبه
أنإلامسلمشرطعلىصحيححديثهذاقال:بأن"المستدرك9

عنأبيمععنلسهيل،عنعقبة،بنموسىعنوهيب،بروايةأعلهالبخاري

لهوجودلافكرهالذيومذاانتهى.الأحبار،كعب
الذيانمادالخاري،عن

وفلكآولأ،الحاكمذكرهالذيهوالحكايةهذهطرقجميعفيالبخاريأعله

البتة،فيهلكعبذكرلاالله،عبدبنعونعنسهيل،عنوهيب،طريقمن

أحمدأعلهوبذلك
وغيرهمزرعةوأبوحاتم،وأبوحنبل،بن

1
0 00.

فيأيضاوقال
"

6الباري!فتح 6 7 / @قيبأ(7563)@ه6لملأ-13

الحاكم:قولعلى
فيقالكذا9

"المستدرك"

هذافيفليسذلك،فيووهم

ركذاعون،عنسهيل،عنوالصوابكعب،ولاسهيللوالدذكرالسند

فيالصوابعلىذكره
"

ساقهنهف@"الحديثعلوم
عنالبخاري،طريقمن

محمد
مخلدعنسلام،بن

قالقال:ثمبسنده،جريجابنعنيزيد،بن

هذاغيرالبابهذافيالدنيافيأعلمولامليح،حدي@هذاالبخاري:

حدئنامعلول:أنهإلاالحديث
حدئناقال:إسماعيل،بنموسى

وهيب،

حدثناقال:
الوكأنوقال:قوله...،.الله،عبدبنعونعنعقبة،بنموسى

اللفظةهذهفيوهمالحاكم
بهذاهيو)نماالباب،هذافيقوله:وهي

بنموسىعنجريج،ابنوهو:الإسادهذالأنقال.كماوهوالإسناد،

أعلملاالبخاري:قالولهذاالمتن،هذافيإلايوجدلاسهبلعنعقبة،
سماعألموسى

يعنيسيلمن
عهوجاكأعهبالأخذمعروفايكنلمإفاأنه

عقبةبنلموسىملازمةاكثرهومنجريج-ابنوهوراويها-خالفرواية

نهف@صححهمنوأماالبخاري،تعليليوجبهفهذاالملازم،روايةرجحتفه



والرفعالوقفضتحكلةللثترل@لالعلل
-

يرىلا
عندأتهيجؤزبلقادحة،علةالاختلافهذا

علىعفبةبنموسى

1لوجهينا
0 00.

فيالدارقطنيوقال
8/2"العلل9 01-2 0 بىسهيل)يرويه:(1513)2

عقبة،بنموسىفرواهعنه،واختلفهريرفأبيعنأبيه،عنصالح،أبي

غيره،موسىعنرواهنعلمولاجريج،ابنعنهبهحدثكذلثسهيل.عن

موسىبنالرحلنعبدعنلسطام،لنعليأبوالحديثبهذاوحذث

أبيبنسهيلعنعقبة،بنموسىعنجريج،ابنعنحجاج،صالسوسي،

اللهعبدعن@الح،
دكرفيووهمهريرة.أبيعنصالح،أبيعندينار،بن

عنجريج،ابنعنحجاج،رواهو)تماقبيحا،وهماديناربناللهعبد

0رواه.كذلكهريرةأبيعنأبيه،عنسهيل،عنعقبة،بنموسى 0

(1)

بنعاصمعنإلبهوأضافعقبة،لنموسىعنجريج،ابنعنالواقدي،

هريرفأبيعنأبيه@عىسهيل،عنبلال،بنوسليمانحفصبنعمر

أبيهيعنسهيل،عنعباش،بنإسماعيلعنعمار،بنهامرواهركذلك

بنوهيبوخالفهمهريرة،أبيعن
بنعونعنسهيل،عنرواهخالد

اللهعبد
عتبةبن

(2)

عنجريج،ابنبهحدثحنبل:بنأحمدوقالقوله،

يكونأنأخ@وقال:وهب،قولوالصحيحو@،وفيهعقبقمابنموسى

جريجابن
والقولعنم@الضحفاءبعضمنأخذهعقبة،بنموسىعندلسه

أحمدا.قالكما

@يحاتمأبيابنوقال
عنزرعة،وأباأبيوسألت9ي@702(:العلل!"

عنصالح،أبيبنسهيلعنعقبفبنموسىعنجريج،ابنرواهحديث

فيهكثرمجلىفيجلسالمنفال:ي،النبيعنهريرفأبيعنأبيه،

1وبحمدك.@للهمسبحانكبقوم:لنقبلقالثملنطه،
0 هذافقالا:الحدي@0

أصح.وهذاموقوفأ،اللهعدبنعونعنسهيل،عنوهيب،رواهخطأ:

الصطبوع.فيمكنا(1)

.(5223)التترسهانظر:إخطا،لحشاالمطبوعفي(2)



-

@لف@ائد@@لعللفيالجامع

جريج،ابنمنالوهميكونأنيحتملقال:هو؟ممنالوهملأبي:قلت

الحديطهذا@فسجريجابنيكونأنوأخثىسهيل،منيكونأنويحتمل

موسى،منيسمعهولمعقبةبنموسىعن
أخذه

سمعتالضعفاء.بعضمن

ماإلاأحدسهيلعنالحديثهذاروىأعلملايقول:أخرىمرةأبي
يرويه

أنفأخئىالخبر،فيهجريجابنيذكرولمعقبة،بنموسىعنجريج،ابن

اخذهيكون
أعلملاسهيل،اصحابيروهلمإذيحيى،أبيبنإبراهيمعن

روي
هريرظ.أبيطرقمنشيءفي@جمالنبيعنالحديثهذا

العلةنسبقدالبخاري@امال!أنإلا
بنموسىإلىالحديثهذافي

فيفقالعقبة،
@ا

4/1الكبير"التاريخ 0 وهيبعنموسى:@اوقالة(2120)4

اللهعبدبنعونعنسهيل،حدثناقال:
بنموسىيذكرولمقوله،عتبقعبن

سماعأعقبة
أولى".وهيبوحديثسهيل،من

ظاهرعليهيدلماوهذاعقبة،بنموسىبسببوقعالوهملعلقلت:

سماعاعقبةبنموسىيذكرداولمفقوله:يخلك،البخاريكلام
سهيلمن

يدل"

سهيل،منبالسماعيصرحلملأنهثعقبةبنبموسىالروايةأعلأنهعلى

حجرابنفكرهفقدبالتدلي@،وصفقدعقبةبنموسىأنعلمناإفاخصوصا

في
بلحأشاربالتدلي@،الدارقطني@الوصفهوقال:(2لا"المدلسي@مراتب"
الإسماعيليذلك

@افتحفيفقالنحو@خر،علىالبخاريكلامدسرحجرابنأنإلا
13/6لماالباري 67-6 6 الخليليساق@اوقد:(6375)عقيب8

(1)

في
الإرشاثه"

(2)
للبخاري:قالمسلمأانفيهاوذكرالحاكم،غيرعنالقصةهذه

ثممعلول،أنهإلالا،فقال:هذا؟غيرحديئاالدنيافيالإسنادبهذاأتعرف

طيفدارط@حةفيالصوابعلىوحاء"،الالخليلالمطبوع.في(1)

3/9ايرشاد"@ألظر.(2) مابنحوالقصةهذهونقل6،1
فيالخطيبالإرشادفي

@

تبريخ
2/2لعداد! 9

ومي
2/3الغربط. 53 @تاريخفيعساكروابن5،1



فعوالرلوكفاضتعكللالثترقى:لالعلل
-

بنعونعنعقبة،بنموسعنوهيب،عنإسماعيل،بنموسىعنذكره

سهيل،منسماعألموسىأعلملاالبخاري:قالولهذاقوله...اللهعبد

يعني:
راويهاخالفروايةعنهوجاح@عنه،بالأخذمعروفأيكنلمإفاأنه

روابةرجحتمنصعقبةبنلمرسىملازمةأكثرهومنجريجابنوهو

هذايرىلالهف@صححه،منوأماالبخاري،تعليليوجبهفهذاالملازم،

عندأنهيجوزبلقادحتعلةالاختلات
1الوجهين.علىعقبةبنموسى

00.

واحدةروايةلهعقبةبرفموسىحجر!ابنالحافظلكلامعجبتقلت-

فبهوقعلسندذكرهمنثأهالحافظإليهذهبالذيوهذابالوجهين،يروهولم

"فيه:قالالحافظذكرهالذيالإسنادأنوفل@تخليط،
عنعقبة،بنموسى

و)نماعقبةبنموسىفيهليىعونروايةإسنادأنوالصواباشهعبدبنعون

موسىأنيعني:وهذاعون،عنسهيل،عنوهيب،هو
لاواحدة،روايةله

نفسهبالوممجاءوإسماالحافظ،بهيتفردلمالوهموهذاالحافظ،ذكركما

فيالخليليعند
9لإرشاد":ا1 فيوالخ@6،1

@

2بغداد@2/تاريخ وفي9

3الغر@2/ط. 55/5"ثمشق@اتاريخفيعساكروابن5،1 لمامخالفوهو2

بزيادةالرواياتهذهإنبلفكره،تقدموالذيللبخاريالكبيراالتاريخفي

ك@.اللهرسولقالقال:التصعبدبنعونعنرووهأنهموهيعجيبق@

أنكماعون.قولمنالبخاريفيوهوالرفعفيهفزاثوا9@لمجلسكفلىة"

ذكرهالذيكالإسنادفيهاالإعلالوسنداخر،وجهمنور@تالقصةهذه

فيالبخاري
"

الكبير،.التاريخ

1:"الحديثعلوممعرفةفيإالحاكمأخرجه:إذ 13-1 1 العلميةط.4

فيالبيهقيطريقهومنحزم،ابنط.(27ولا
المدخل@ا

فيكمالما
9

فتح

بغداد@31/تاريخفيأوالخطيب@31/766،الباري
0 21-0 ط.وفي31

15/1الغرب 55/5دمثق!ناريخفيإعساكروابن2،4 إلىسنادهمب@1

إلىوجاءالحجاجبنمسلمسمعتيقول:القصار،حمدودبنأحمد

يارجليكاقئلحتىدعنيوقال:عينيه،بينفقبلالبخاريإسماعيلبنمحمد

فيالحديثطبيبوياالمحدثي@وسيدالأستاذين،استاذ
بنمحمدحدثعلله،



=

@لف@ليدي@لعللفي@لجعع

مخلدحدثناقال:سلام،
قال:جريج،ابنأنبأناقال:الحراني،يزيدبن

عنهريرة،أبيعنأبيه،عنسهيل،عنعقبق@لنموسىحدثني

محمدفقالجم@وو...،النبي
بهذاأعلمولامليح،حديثهذاإسماعيل:بن

بنموسىبهحدثنامعلول،أنهإلاهذاغيرحديثاالدنيافيالإصناد

اكطعبدبنعونعنسهيل،حدثاقال:وهيب،حدئناقال:إسماعيل،

ديالهقيكدمووكناعساكر،ابنروايةلفظهدا
@لكيل@أشلىكماالمدخل،1

6البارب@لتحفيححرابنالحالحط 6 7 / 1 عليمدممرفةيرولكن)الخاتمقأ.3
فيالديافياعلملرلااتالي.الحوعلىالروايةجاعطبحلاثهرقاريخالحليشه،

الحديشه.ناغير@البدهدا

6البري!@متحفيحجرابنتال 6 7 / 6ملا-13
0

فيالبيهقيحرجه:الر(
السدخل!"

ليالسذكرربسندهالحاكمعن
@

أحسدعنلحقال:البخاري،عنالحديثهعليم
بن

برحجبمصكلاهسا-سيى-بنوبحىخبل
لكئالبخاري،كلاموساقمحمد،

لاةوقولهمعلول،أنهإلاالحديثمذاكيرالدنيافيالإسنادبهذاأعلملاقال.

فيالخليليساقوقدال@خاري...عنالسنقولموالحهايرالاسادبهداعلم(
يللبخكلتالمسلساآنفيهاوذكرالحاكم،يخرعنالقصةمد.الارفاد"،

أتعرتة
1محلول.أنهإلالافقال.هنا؟عرحديتأالدلافيالإشادبهذا

0 دركادوقال:0

اللفطةمذهفي3والحاكم
وتالالإشاثابهذاهي@نماالبا@،مذافيقوله:وهي

في
4و"7اله2النكشه" 9 2

حالفي3الحافيهاصالرهمأنلرعنديشحقيقي.

الصواب.علىعهخلىجأروامالأنهالحدي@اسلومفيكاقي

قال@@القصة،مذهأعلتدالعراقيفلنوع@رصا
1والإيضع،:لالتقييد@ي 1 وفي8

5البنانر:.@ 07-5 بهذهالحدي@مداعل@هفي3الحاأعلالمكذا:08

أحمدأتهموأناصحتها،عدمالطىعلىوالغالبالحكايقي
القصارحمدونبن

فيمه.تكلمفقدسلم-عنراوما-

كاد)853(:اماا/الاعتدا@ه@ي@زانفيالنمبيلقلهميساالحاكمعنهتالةتلت

أحمدحدئنايقول:الحاف@عليأبو
وأنكرعنهءالروايةحلتبنحسلون-بر

حجرابنأنإلامظلوم،.ومومستقيسةكلهالاحديئالحاكم.وقالأحاثيشا،عليه

فيلقالالاعلال،مذاعلىردقد
7الصححابنعلىالنكشا" 1 5 / 4وفي:2 9 0

وكذانك@رتنجرمنالصحةعلىالحاكمنجررواهاقدصحيحة،@الحكايةنجحقيفي.

@نتوله:مو)نمامنهاالمنكرلأنالصواب...علىالحاعصالبيهقيرواما

فيالدنالحيأعلملاقال:الحاري
المحلول،الواحدالحدي@هذاغيرالبابنا@

أنرالواتع
البخاريمتالعنشلهايخنىلاأحاديتعدةابابلي



فع@الرلوقفاضتحكلللثترقى:لالعلل
=

محمدقالقوله.
مسندأعقبةبنلموسىيذكرلاأولى،هذاإسماعيل:بن

بنموسىأنعلىبذلكفدلالجادفعلىالاسنادذكركذاسهيلاعن
عقة

بتدلي@متعلقللحديثالبخاريإعلالوأنفقط،واحدبوجهرواهإئما

فيبالسمعصرخقدلأنهجريج،ابنبتدلي@لاعقبفبنمرسى
عدة

روا

هذهأنإلاعقبةبنموسىطريقغيراخرىطرقمنالحديثورد

مقال.منتخلولاالطرق

2عللهفيالدارقطنيفكرهفقد 0 3 بنعمربروعاصمالواقد@،عن8/

بلالبنوسليمانحفص

2/7حجراابن@نكتفيكماالذكر"@تابفيالفريابيوأخرجه: 2 2

4وفي: 9 5

عياش.بنإسماعيلعنعمار،بنثامطريقمنبتحممي

فيالطبرانيوأخرجه:
قال:وه،ابنطريقمن(1913)الدعاط"

حيد.أبيبنمحمدحدثني

)عاأربعتهم:
به.سهيل،عنومحمد(عيل،@)سماوسليمان،صم،

فيحجرابنقال
هذاغيرمنسهيلعنرووهأربعةفهزلاء"النكشه:"

قوية،طريقمنيعرفهيكونأننفىإئمافلحلهالترمذي،أخرجهالذيالوجه

مقال.منم@فاواحديخلولاالمذكورةالطرقلأن

بنسماعيلف@الثانية:وأماالحديثتروكفالواقديلأولى:اأما

وأمابالتحديث،صزحولوالثاميينعنروايتهغيرفيمضعفعياش

أيضاضعيفلكئهمدنياكانوإنحميدأبيبنفمحمدالثالئة:

عنالطريقتلكتفردمنبهحكمماإلىحاتمأبوالترمذيسبقوقد

683@@اتقريب@الميش@ومو@1@ ومر.@2@.@0
2لاالتريب@الئققه، 5 3@.

ى.73)لاتقريبهالمأ0(5716)لالنفريبا(3)

لاوصلقان،الأولي@الطريقينللنطلأالحافطثكرهماعلىريادة(5836)لالكرسبما(5)

عنهما.المعلقالشد@لىصحةيعرت



-

@لف@الد@لعللفي@لجامع

عنالحديثهذاروىأعلملا":@العللفيإعنهابهحكاهفيمافقالسهيل،

."د@نههريرةأبيطرقمنشيءفيعيهفهالنيي

فيحاتمأبووفال
بنإسماعيلروايةعلىتعليقال@702(لابنهلماالعلل"

سهيلعنراويةلي@إسماعيلنفسهذا؟ماأدري@افمامرت:التيعياش

ا.يسيرقاأحاديطعهروىإنما

يصحولاصالح،أبيطريقغيرمنل@ههريرةأبيعنالحديث@روي

أيضأ.

فيوالطبراني5(،93)عقبحبانوابن)8584(،داودأبوفأخرجه:
4/04"الكمالتهذيبفياوالمزي)5191(،الدعاعاا" طريقمن(3907)5

عنل@ن@هريرةأبيعنالمقبري،عنعمرو،أبيبنالرحمنعبد

@رز.ال@هرسول

فيالذهبيعنهقالعمرو،أبيبنالرحمنعبدفيهاالروايةوهذه
2/5"الميزانلا 8 فيحجرابنوقالينكر،،ما@اله:(4930)0

التقريبأ@ا
هذاعلىأحديتابعهولمتوبعإفاروايتهتقبلأي:"مقبول".(39يثلأ

د.لإسناا

بنسهيلعنعقبة،بنموسىروايةإعلالفيالنفسأطلناقدثمناوما

منالحديثصحةعدمإلىوانتهيناهريرة،أبيعنأبيه،عنصالح،أبي
هذا

قدالحديثأنإلاالطريق،
طرقمنصروياخرين،صحابةحديثمنصح

صحيح،المرفوعالحديثومجملاخرين،صحابةوعنمقال،فيهاأخرى
توسعوقد

عددعنالحديططرقتخريجفيحجرابنالحافظ
الصحابةمن

الحديثأنمنصفكلخلالهامنيدركبماوسميخها،غثهاوبينوناقها

صحيح.

9/1"لأشرافالاتحفةوانظر: 9 /7المسند"أطرافو")25721(،8

1 8 41/5المهرقااإتحافو@ا9(،ل@971 95(181 82).



لوفع@الفاتعدرضلحثترك@@رل@لل
-

رو@ته،لكثرةالموقوتفيه@رجحيوقفا،رفعافيهومما@ختلف@

محمدروىماالباب:فيمرفوعحديثصحةولعدم
السريأبيبن

محمدحدئناقال:الرزاق،عبدحدثناقال:
عنالطائفي،مسلمبن

@المنال@ه-ط:رسوذقالقال:ر@الا،عباسابنعندينار،بنعمرو

فيها@ا.شركا،فهمقوئم،وعندههدية،اليه@مدي

فيكماالحاكمأحرجه:
ومن2(،/2976)@االمهرةالخيرةإتحاف"

1البيهقيطريفه 83 / وتابعهالإسنا@بهذاالسريأبيبنمحمدطريقمن6

فيالبيهقيفكركماالأزهرأبوفلكعلى
سننه

(2)
1 83 /6.

هنافرواهووقفا،رفعاالرزاقعبدعلىفيهاختلفالحديثهذا

حجرابنعندالصغاليالصباحبنإسحاقبنمحمدعنهورواهمرفوعأ،

3/3"التعليق@انغليق@ي نوبعوقدموقوفا63
محمد

الروايةعلىإسحاقبن

منصوربنإسحاقتابعهالموقوفة،
()

فيحاتمأبيابنعند
دا

الحلل
"(2204).

عنالرزاق،عبدعنو)سحاق()محمد،كلاهما:
محمد

مسلمبن

موقوفأ.@اعباسابنعنديخار،بنعمروعنالطائفي،

منجماعةذهبوقد
لعدموقالواالموقوفة،الروايةتصحيحإلىالعلماء

فيمرفوعشيءثبوت
الباب.هذا

3/2صحيحهفيالبخاريقالفقد 1 أهديمندابابيه.62(:قبيل2

شركاء،جلساعهأنعباسابنعنوئذكرأحق،@هوجلساؤهوعندههديةله

فيالعينيوقال"،يصخولم
القاريعمدة"

"13/1 ترجمةوضعكانلما":64

(1)
تحري@رموالرياالمحمدسالكرى"دالسننمطوعلي

6/4الكسال! 9 2(6169)

الطريق.مناعلىاق@لم(2)

.(5721)التفرببانشهإنقةوهو.ا(3)

أنئشه.تجدنه.إليححرالنتالبذمعلق@سادال!ومداللأ

وهو:(5)
.(3)رواتقرسهنبش@إنقة"

لقهنصانظر:



-

@مد@لف@ي@لعللفيالجامع

ماتخالفالباب
بصيغةإليهأشارثشركاؤهجلساعهأنعباسابنعنروي

إليهالئهدىجلساءأي:جلساعه.أنعباسابنعنويذكربقوله:التمريض،

هذابذكرهيكتفولمالهدي@،فيشركاؤه
حتىالتمريضبصيغةعباسابنعن

يصحولمبقوله:أكده
يصحلمأي:ة

هذا
يكونأنويحتملعباس،ابنعن

فييصحولمالمعنى:
ش@ء...البا@هذا

/3لأالضعفاطفيالعقيليوقال@ا،

3فيوقالجم@ا،النبيعنشيءالبابهذافييصحولا":67 2 8 /4:

فييصحولا
1البيهقيوقالحديهه،المتىهذا 83 درواه:6/

أحمد
غيرموقوفأعباسابنعنفذكرهالرزاق،عبدعنيوسفبن

فيالجوزيالنوقالأصحإوهومرفوع،
:(1527)عقب"الموضوعات9

لاحديثهذا"
5/2الباري!الفتحفيحجرابنوقاليصع، 8 0

عقب

والموقوفوموقوفأ،مرفوعأعباسابنعنجاءالحديثالصذا:(2610)

عنهالرزاقعبدعلىواختلف@أيضا:وقال"،المرفوع...منإسناداأصلح

1عنهالروايتينأصحوهوالوقف،عنهوالمشهورووقفممارفعهفي
0 وقال0،0

هوموقوفأ،عنهمصنفهفيالرزاقعبدورواه":54لأ:الساريطمديفي

13/1@القاريعمدةفيإالعينيوقالأشبمه، 64:9

@روي
هذا

عباسابنعن

فيالعجلونيوقال@،المرفوعمنإسناثأأصحوالموقوفوموقوفأ،مرفوعا
2/3الخفاء"كثف" 0 2

أصعالموقوتإنشيخنا:@اقالالسخاوي:عن
فيأيضاوقال

5 6 8 شيءإ.يهثبتما":2/

أصحالموقوتالرزاقعبدطريقمنالحديثأنيتبينتقدممماقلت:
المرفوعالطريقأمابذلك،الأئمةولتصريحبها،عنهالأثباتالثقاتلرواية
علىفيهوالحملالموقوف،الإسنادقوةيقاومولي@فيه@متكلمفراويه

حاللظهورالرزاق،عبدعلىالحملمنأولىالسري،أبيبنمحمد

الطريق.هذاعلىأقف@(1)

الكلام.هنامننحوأك@363"التحيقدتلي@فيالحافطذكر(2)
(3)

وهو@ي
.(1075)صلهلمقاا@



والرفعالوقصضتحكلرلهضك@لال@لل

ذلثصحةنعرتفلاالأزهرأبيمتابعةوامامحمد،حالعلىالرزاقعبد

يبقىالإسنادذلثفإنالمتابعة،تلكثبتتلووحتىالأزهر،أبيإلىالاشاد

يعللاالراجحأنعليه:المتفقفمنالثقات،أسانيدلمخالفتهمنكرأث

محمدروايةتعلفكيفبالمرجوح،
بروايةمنصوربن@)سحاقإسحاق،بن

السري؟!أبيبنمحمد

محمدأآنغير
عنجريح،ابنع@مندل،رواهفقدنازلة،متابعةتوبع

مرفوعا.عاسابنعنثينار،بنعمرو

فيحبانوابن)507(،حميدبنعبدأخرجه:
3/2،5"المجروحين1

فينيوالطبرا
وفي(18311)الكبير""

لحدي@اط.(2471)لهدا،لأوسطا"

فيكماعللهفيوالخلألالعلمية،ط.(2450)و
وأبو)02(،"المنتخب"

فينعيم
فيوالخطيب6/83،1والبيهقي25،3-3/153"الحلية9

"

تارلخ

4/2بغداد" 4 5/4الغربط.وفي9 فيالجوزيوابن1،0
"الموضوعات9

9والسلفأضواءط.(1525) 2 فيحجروابنالفكر،ط.3/
تغليق"

3/3التعليقا 62-3 63
مرفوعأ.الإسنادبهذامندل،عنطرقمن

منوالحديث
فيالطبرانيقالمندل،بهتفردالطريقهذا

الأوسط!"

":(2471)عقب

يرولم
بهتفردجريج،ابنإلاعمروعنالحديقهذا

الإشاد(.بهذاإلاعباسابنعنيروىولامندل،

فينعيمأبووقال
3/3"الحلية" بهتفردعمرو،حديثمنغريب2:إ5

جريجأ.ابنعنمندل

نفلفقدتفرده،يحتمللاضعيفمندلأفانالنفردهذاوعلىقلت:

2"الكمالتهذبفيإالمزي 2 3 /7(16 فيه:قالأئهأحمدالامامعن(77

فيالترمذيعهنفلهفيماالبخاريوقالالحديثمه،ضعيف"
الكبيرأ:العلل"

4 4 فيالنساليعنهوتالحديثهإ،أكتبلاأناضعيف،مندل":(166)4

ضعي@ه.":(57له"والمتروكونالضعفاء"

المذيلإ.ة@ل@عنهتحرت(1)



-

@الف@الد@لعللفي@لجامع

رويوقد
مرفوعأ@اعباسابنعنالطريق،هذاكيرمنالحديطهذا

ولا

فيالعقيليعندالقدوسعدبنالسلامعبد
67الضعفاط" /،3

فيالجوزيابنطريقهومن
/3والسلفأضواءط.(1526)"الموضوعات"

9 عنجريج،ابنعنالفكرط.2
عطاء،

عباس.ابنع@

فبماحاتمأبوعنهقالفقدالسلام،عبدلضع@ةضحيفإصادوهذا

فيابنهعنهنقله
دا

6/6والتعديحاالجرح وقال"،ضعيفانوابوهد@وة(253)2

ففال:الئامي،القدوسعبدعنداودألاسألت.(556)سؤالاتهفيالاجري

فيالعقيليوقالمنمه،شروابنهبثيء،ليس"
يتابعلا3/67:9االضعفاعا@ا

الحديثإ.يفيمممنوليىحدبثصمنسيءعلى

مما
الموقوف.عباسابنطريقمنالمحفوظأنيتبينتقدم

شيء.منهايصحولاعباس،ابنحديثغيرمنرويوقد

فيكماراهويهبنإسحاقةفأخرجه
2لاالخيرقهإتحاف@@ والطبراني7(،9

ةقالالعطار-وهوالواسطي-سعيدبنيحيىطريقمن(2762)الكبير"فيإ

حدثنا
طلحةعنالعلاء،بنيحيى

الله،عبيدبن
قال:علي،بنالحسنعن

فيها".شركلىهنهمجلوص،فوثموعدهمدبة،أتهدامن:@اللهرسولقال

عنهقالفقدالعطار،لضعفضعي@،إسنادوهذا
فيمعينبنيحيى

@اتهذيبفيالمزيونقلعاا،بشي@اليسالدارمي:بروايةمث@3)تاريخه
4لاالكمال 3 @الافيه:قالأنهخزيمةابنعن(7430)8/

ونقلبحديئم@،يحتج

بينالاوهوقوله:عديابنعنونقل@ا،@اضعيففيه:قالأثهالدارقطنيعن

فيالعقيليوقالالضعف،،
4/4الضعفاممااالا الحديئالا.منكر":03

اضعفوهوالعلاءبنيحيىأيضاوفيه
فيالمزينقلفقدتلميذه،من

8/7الكمال!تهذيب" يضعكذابقال:إأنهأحمدالامامعن(7490)6
"،الحديث

بنعمروصونقلبئقته،لي@"ةفيهقولهمحبنبنيحيىوعن

."لحديثامتروك9ةلدارقطنيوالشاتي،واعليئ،



والرفعالوقفضتحكلللضك@:لالملل
-

بالوضع،رماهواحدغيرسيجدترجمتهمصادرفيوالناظر@قول:
السلامة.اللهنسأل

رمحيتها.عاننةالسيدةحديطمنرويوقد

3دالضعفاء"فيالعقيليفأخرجه: 2 8 فيالجوزيابنطريقهومن4،/
9-3/92والسلفأضواءط.(5271)الموضوعات!9 طريقمنالفكرط.3

بنبكار
محمد

بنهامحدثناقال:خيثمة،بنوضاححدثناقال:شعبة،بن

عنأبيه،عنعروة،
هديت@ىس@اللهلرسولأهدي:(1)قالت@بخا،عائشة

ثركئيأنتم@@لجلسانه:كحح@اللهرسولفقالالصحابفمننفبرأربعةوعنده

فيها!.شركلىهنهمجلماؤهوعندهإلى@لرجل@ذا@مديت@لهدية@ننبها،

لاكسابقيهالإسنادوهذا
فبماالقطانالنعنهقالمجهول،بكاريصح،

ضعيف،فوضاحيعر@ا،دالا:(2)(1551)"الميزانلسانفياحجرابننقله

فيالعقيليقال
3الضعفاء!" 2 8 عق@وقالحديثمه،علىيتابعلا4:إ/

فيبصحولاعليه،يتابعلاالحديث:لهذاتخريجه
حديث.المننهذا

ماعامةأنيتبينتقدممما
فيالله-سب@رسولعنروي

لاالبابهدا

تقدم.كما@الاعباساب@قولمنهوو)تمابذلك.الأئمةصرخكمايثبت،

والله

حفتلقرائنالمرفوعوقفا@رفعا@رجحر@ريهفيهومما@ختلف

أن@ه:ال@هعبدبنجندبعنالجوني،عمرانأبوروىما@لرواية:

فإذا@ختلفتمقلوبكم؟علبهائتلفتما@ا@قرصرا@لقر@نفال:عني@اللهرسول

ا@افقومو

(1)
للعقليدالضحماءامطبوعمي

وموقالأ1
حطأ.

3ر(2)
وموالكتا@أصلعلىالراويهذاريامةعلىعلا@ةومولز(حر@الحادظله

فيرثت@يمثمالكتاب...لهداخطتهفيالحافظتالالاعتلاال@،لحميزان

لؤ(دوتأوقالتهجعلتالمستقلةالنراجمسعليهردتدحاكثيرتجملةالكناب

@سلم.روايةلفط(3)



=

@الف@اند@لعللفي@لجامع

اسناثه.دووقفهرفعهفياختلفالحديثهذا

همامرواهفقد
(1)

9/1البخاريعند 3 8/5ومسلم)5637(،6 7

فيكماعوانةوأبييا(،(2667)
.(3ما5)4/83المهرظإتحات"

السرخسيقدامةأبوعبيدبنوالحارث
(2)

النضانلفيعبيدأبيعند

شيبةأبيوابن)التفسير(،(166)منصوربنو@معيد4(،5لا-القر@نا

لداوا3(،1670)
رمي

8/5ومسلم6(،133) فينيلروياوا)3(،(2667)7
فيكماعوانةوأبي)279(،الصحابقه@مسند

83المهرقاإتحاف9 / 4

فيوالطبراني3(،ما
التعليقأتغليقفياحجروابن)3761(،الكبير@@

العطاريزيدبنوأبان
(3)

مسلمعد
5 7 /8(2667)(4).

زيدبنوحماد
(4)

4(،5-10)القرانادفضاللفيعبيدأبيعند

6/2والبخاري 4 1يايعلىوأبي)0605(،4 2/4عوانةوأبي1(،5 7 8

فيوالطبراني7(،5ولا(732)حبانوابن9(،003)
1(،673)يراالكب@"

فيوالخطيب
"

2بغداد"تاريخ 2 8 / والبغوي5/37،7الغربط.وفي4

مطيعابيبن
()

أحمدعند
(6)

3 1 3 6/2والبخارفي4،/ 4 4

9/1و(1605) 3 فيلتسائيوا)4637(،6
العلميةط.(9708)الكبرىأ9

.(6731)الكبير@فيإوالطبراني8(،430)و

وهو:(1)
ومم!ربماثتتي"

.(731لاايقرسه@

.(1033)ا@رجه"يخطئالصدوق،ةوهو(2)

.(143)لالتؤيباأ@راثهله@نقفومو:(3)

.(14لثادالتقريبهفقيطثت،@تقفوهو:(4)

.(2711)دالتقربسنقهصاحب@نققيومو:(5)

قال-عندهوجاء(6)
حماديرفحهولمالرحن-.عديعني.

ريد.بن

هذاقلت:
ومم

حسدعليهاختلطولحلهفيه،ضكلا
فقدزيد،بنبحمادسلمةبن

حسادهرالحديثمذايرفعلمالذىأنعلىابخرىنص
لصحيحانظر:سلمفب@

.(5061)عقبالبخارمحا



والرثعالوقفتحلىضللثترك@:لالعلل
-

فرافصةبنوالحجاج
(1)

فيالنسائيئعند
العلميةط.(8096)الكبرى!"

وفيالرسالةط.(8042)و
"

فيوالطبراني)221(،لهالقر@نههفضائل
الكبيرا9

فينعيموأبي)581(،معجمهفيوالاسماعيلي)5761(،
8/2الحليقه1 91.

المراديكونقديرفعماولمأخرى،مرةبهوأخبرنا9عقبه:النسائيوقال

به

النحويموسىبن
(2)

فيوالنسائي5(،33لهالدارميعند
وفيالرسالةط.ه@.44)والعلميةمأط.لعا.الكبرىاإ

القراندا،فضائل"

فيوالطبراني)321(،له
.(6741)الكبير""

لحجاج،واوسلام،وحما@بان،وأرث،لحاوالممام،سبعتهم:

مرفرعا.نجدبعنالجوني،عمرانأبيعنوهارونمه

الجميع:وخالف

.(3360)الدارفيعندهماثم

فيعبيدأبيعندوشعبة
9

فيحجروابن4(،5-11)القرآن!فضائل

3"اقعلبق@تغيق 9 1 /4.

"فلك:عقبعبيدأبوقال

."الرفعيذكرولم

.(54-12)هالقر@دنضائلفيعبيدأبيعندشرذببناللهوعد

يرفعمه.ولمعقبه:اوقال

عنالجرني،عمرانأبيعناش@وعبدوشعبق@مام،ي@ثلاثتهم:

عليه.موقوفانجدب

تقدمفكماهمامروايةأماتلت:
يعنيوهذامرفوعأ،رواهأته

اختلات

روايةعلىومسلمالبخاريروابةرجحانفيكنمكولاعلبعماالحديثهذا

شرطيهما.لاختلاتالدارمي،

جممعابد،دوف@ةوهو(1)
.(1133)دالتريبما"

مقرئ@نقفومو:(2)
7دانقرب"" 24).



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

تكلموقدالمصيصي،كثيربنمحمدففيهاشوذببنال@هعبدروايةوأما

7الكمالاتهذبفيإالمزينقلفقدفيه، / بنصالحعن(6161)ما6

أنهداودأبيعنونقلالخطأ،،كثيرداصدوق،فيه:قالئهاالحافظمحمد

"ةقال

جدأإ،لين"فيه:قالأتها@شارفيعنونقلالحديا@،يفهمسكنلم

فيحبانابنوقال
ويغرث!.يخطئ":9/70الثقات!"

منوبفيت
رواتهالثقةجدأ،قويةروايةوهيسعبة،روايةالرواياتهذه

روايةيجعلهاالروايات،منلئمانيالروايةهذهمخالفةأنإلاسندها،واتصال

قدمناهماتقاوملاشاذف
المرفوعة.الرواياتمن

إلىالأئمةفمبوقدالمرفوعة،الرواياتالصوابأنيتبينتقدممما

أنالمرفوعةالرواياتترجيحفراننأولولعلالمرفوعة،الرواياتنرجيح

المرفوعة.الرواياتأخرجاالثيخين

2صحيحهفيالسخاريقال 4 5 / بنسلاملطريقتخريجهعقب(5061)6

مطيع:ابي
ولمعصران.أبيعنزيد،بنوسعيدعبيد،بنالحارتتابعه"

حماديرفعه
بن

سمعتعمران:أبيعنشعبة،عنغندر:وقالوأبان.سلمة

اللهعبدعنعمران،ابيعنعون:ابنوقالقوله.جندبأ..
الصامت،بن

انتهى.وأكئر!.أصحوجندبقوله،عمرعن

حمادروايةأماقلت:
فيحجرابنالحافظفقالسلمة،بن

"

فتح

الباري
1@ا 2 7 / موصولةليتقعلألم:(5062)عقيب9

حجرابنقالمرفوعا،صحيحهفيمسلمأخرجه:فقدأبانطريقأما

في
"

1الباري!فتح 2 7 / فلعله9:(5062)عقب9
اخروجهمنللمصنفوقع

موقوفأعنه
(2)

".

هكذا(1)
حزم

فلكعلى@لالوسع؟استمراعهبحدتحالى-اللهرحمهحجر-اب@الحافط

أنه
@يللحديثبيص

أنبلهمااللهمرحمهبثي-يطمرفلم39"/4التعليق،تعليق"
نفسه!أطرلوما

دي
.@الجبلسةصوالتنقيبالحث

.(3261)لهاه/2"لأسرافا@نحف@ةانطر(2)



والرفعالوكصتحارضللثشرك@:ل@للإ
-

فقدشعبةطريقوأما
عليه.الكلامتقدم

فيحجرابنوقال
"

1@االباريفتح 2 8 / قولسرحفي(5062)عفيب9

كماوهوطرقأ،وأكثرإسناثا،أصحأي:"وأكر":أصحوجندبلخاري:إا

اختلفواأتهمإلاجندب،عنع@رال@أبيعنرووهالغفيرالجمفإنقال،

لهم...!.فالحكمحفاظ،ثقاترفعوهوالذينووقفه،رفعهفيعليه

فينعيمألروقال
رواهعمران،أبيحديثمنمهورثابت9:"الحية"

حمادعنه
مطيع،أبيبنوسلامقدامة،أبوعبيدبنوالحارثزيد،بن

النحويموسىبنوهارون
"

2/5"الأسرافتحفة"وانظر: 94-5 9 المهرقاو)تحاف9)1623(،5

.(9112)2/012المسندلاأطراتولا3(،لما5)4/83

رويوقد
الوجه:هذايخرمنالحديثهذا

فيعبيدأبوةفأخرجه
"

فيوالشائي4(،5-13)القراد"فضائل
الكبرى!"

8لا وفيالرسالة،ط.ه@.45)والحلميةط.(09
)421(،له@ا،القرانفضائل"

فيوالبيهقي
"

سعب
2وللأالعلميةط.(2262)لإيمان!ا وابنالرشد،ط.(06

فيحجر
4/3داالتعليقتغليق" 9 1

اللهعبدعنطرقمن
أبيعنعونبن

.@الخطاببنعمرأنالصامت:بناللهعبدعنالجوني،عمران

تصحلاشاذةروايةوهذهقلت:
الرواةمنعرةعونابنفيهاخالفث

عمران،أبيعنيرويهتارةعونابنأنفلكعلىزدجندب.عنيروونه

معاذمرواهعقبه:اليهقيقالعمران.ابنعنأخرىوتارة
بن

ابنعنمعاذ،

."الصامتبنال@هعدعنعمران،ابنعنعون،

فيأخرجهالبيهقيإليهأشارالذيالطريقوهذا
"الإيمانشعب"

ويلاالعلميةط.(2263)
0 ابنحدثناقال:معاذ،طريقمنالرشدط.(62

الوجهين.علىفذكرهعون،

وقع(1)
عند(

جدبي
الحلمية:فيالنساتيعدأبضاوجاءتحري@.وموعردطألي1

اللهعد@
أيصا.تحرلفوموعوسهس



-

ثللفعالد@لعللفي@لجامع

جندلمجه.عنعون،ابنيذكره@اولمعقبه:عبيدأبوقال

في:حجرابنوقال
9

روايةدرأما:(5062)عقب128/9@الباريفتح

عونابنيخطئلمدارد:أبيبنبكرأبوقالعلبها،يتابعلمثاذةعونابن

عونابنيكونأنويحتملانتهى،جندبعنوالصوابهذا،فيإلاقظ

طريقعلىالرواةتواردانمادآخر،شيئفيهعمرانلأبيويكونحفظه،

."برفعها...والتصريحلغلرهاجندب

لاشاذةعونابنروايةفإنبعبد،احتمالوهوقلت:
والحديثتصح،

أبوإليهذهبماوالنظر،فيهالتوقفيتوجبومصا@نه.جندبحديث

فيافيسألهفقدحاتم،
9

رواهحديثعنأبيوسألت"فقال:(1675)العلل!

قال:@،الثبيئعنجندب،عنالجوني،عمرانأبيعنعبيد،بنالحارث

فقوموا".ف@ذا@تلقمتلوبكم،علبهاسلفتما@ترئوا@لقرثن"

اللهعبدعنالجوني،عمرانأبيعنعون@ابنهذاروىفقال:
بن

الصحيح.وهذاعمر...قالفال:الصامت،
ممن؟الوهمحاتهه:أبيلابن)القولقلت:

ةقال
انتهى.عبيد"بنالحارثمن

بنوأبانهمام،رواياتفأينعيد،بنالحارثمنالوهمكانإنقلت:

بنوهارونفرافصقيبنوالحجاجمطيع،أبيبنوسلامزيد،بنوحماديريد،

اللهوعبدوشعبفموسى،
بنالحارثتابعواالذينوكيرهم؟!شوذب،بن

نجدب.عنالحديطجعلفيع@د

حاتمأباأنعلىيدلومما
ا

الحديث،هذاأسانيدحفظيضبطيخحدللم

فيابنهذكرهما
"

رواهحديثعنأبيوسألت"قال.إذ(1680)"العلل

عنالجوني،عمرانأبيعنحزم،أبيبنسهيلعنالنعمافى،بنشريح

لخطاا.فقدفاصاب،برأبه@لقرتنفيقالالئنقال:جمت،الئبيعنجندب،

حدثناكذاةابيقال
حمادروىولكنشريح،

عمرانأبيعنزيد،بن

فيهاختلفتمذاف@تلوبكم،عليهائتلفتماالقرآناقرواعمرةعنالجوني،



فعوالرالوقفضتمكللالثترقى:لال@لل
-

هذاأ.عمرحدبثأرادوانماخطأ،ذلكأنأحسبأبي:تالفقوموا.

أتهسيجدفئئهإليهذهبفيماوالناظرقلت:
موضعبن:فيوهم

يرويإتمازيدبنحمادأنالأول:
عنولي@حندب،عنالحديثهذا

تخريجتقدموقدعمر،
الطريق.هذا

الإسنادمنأسقط@إتهحاتم،أبوذكرهمااستقامةفرضعلىوالآخر:

لهذاالوحيدالراويعون-ابنطريقفيفالناظرالصامت،بناللهعبد

بناللهعبدوعمر،عمران،أبيبينأنسيجدعمر-عنالحديث

أعلم.واللهسك@ه.الصامت

2/5الأسراشهتحفة@انظر: 9 4/83"المهرةإنحاتو")1623(،4

.(12الا2/012المسند"أطرافوإ)5893(،

ماو@لضبط:@لحفظلزيادةالرفععلى@لوقففيهرجحومما@

بنليثعنالمحاربي،روى
سعد،

بنمرثدعنحي@ب،أبيبنيزيدعن

على@مثي@الأنعط:اللهرسولقالقال:عامر،بنعقبةعنالله،عبد

أبالطومامسلبم،قبر@مرئعلىامشيأنمنإلئيأحتسينىأوجمرؤ

"@ل@وقوسط@محبنيقضيت@لقبوروصط

طمصباحفيكمامسندهفييعلىوأبو)7651(،ماجهابنأخرجه:

فيوالروياني2/4،2الزجاجقه
أعلامدسيرفيوالذهبي7(،1يامسنده

9/1النبلاء" 38.

بنالرحمنعبدهووالمحاربي
لاالكوفي،محمدأبوزياد،لنمحمد

فظنهالألبانيالعلامةتوقموقدأحمدقالهيدل@،وكانبه،بأس

الدهي.روايةلفظ(1)

كدا(2)
9لااتقريس@مي وفي@،@9

نرجعوحيسايغرس@،تقة@@ه.+@@الالكاش@

4الكماله@تههليببل@ 6 6 / ابرتالالأتوالمذهنحدعيهوالتعلجق(39+)4

حاتم.أبووقالباس،بهلي@آحرموضعوفيتقفالشاتي:وقالتقتممعين:

عنحدت@ثاقصدص
حدلة=لحيمسدسكرةأحادبتالمجهولينعنويرويالنفات،



-

يللفعائدالعللالجامعفي

1/1لإرواء،لأافيقالإذهذا-ابنالرحيم-عبد 0 2(63):

هنا!.المرادوهوالرحيم،عبدوافيمحمد،بنالرحلنعبداثنان:

الابنبأنهلههتحديىسببئحئبكلنناصرالثخيفصحلمألول:

لأتهثالأبهوالإسنادهذافيبالمحاربيفالمرادالأب،ولي@الرحيمعبد

ةعليهمايظلعلمالئيخوكأنوالروياني،يعلىأبيروايةفيبهمصزحأجاء

إليهما.الحديثيعزلملأنه

أهلمنجماعةالحديثقؤىفقدلذاةالقوةظاهرهالإلسادهذاأقول:

فيالمنذريقالفقدالعلم
ماجهابندلرواهل@225(:@والترهيبالترغيب@ا

فيالذهبيوقالجيدال@،لاسناث@
1السير@9/@ا وفالصالح،إسناده8:إ3

ئقاشالا،رجالهصحيحإسنادهذا2/41:9االزجاجقا@امصباحفيالبوصيري

فيلألبانياوقال
1/1لإرواء"ا" 0 داصحيح:(63)2

فيبثارالدكتوروقال@ا،

3/9ماجصماابنلأسننعلىتعليقه صحيحإسناده":(1567)1
".

المحاربيأخطأوقدبالوقفصمعلولالحديثهذاانوالصواب:

بنالليثعنفرواهشبابةخالفهفقدبرفعه،
سعد،

الخيرأباأنيزيد:عن

يخطفحتىسيفحذأوجمرةعلىأطألأنقال:عامر،بنعقبةأنآخبره

رالقبوأفيأباليومامسلبم،رجلقبرعلىأمشيأنمنإليئأ@رلجي،

ينظرون.والناسظهرانيه،دينالسوق@يأمحاجتي،قصيت

.(1ملاا5)شيبةأبيابنأخرجه:

هوهذاوشبابةاشسصالصحابيبكلامفاللفظالصواب،هووهذا

حافظ،ثقةةخراسانمنأصلهالمداثني،سواربنسبابة
كمابالإرجاء،رمي

فيالحافظقال
اصح.وحدثهالمحاربي،منأرجحفهو(2733)"التقريبدا

6/6دالأشرافاداتحفةوانظر: 2 1/201"الغليلإرواءوا)4699(،8

الجامعالمسندودا)36(،
"13/2 )ك@89(.3

سعدابنوقالالمجهولي@،صبرواية
مي

3الطبقاشه" 63 الغلطه،يخردثقة/

ثيالحجليوقال
لها.باسلا1:(1075)الثقشه"



لرفعوااليقفتميرضرلخترك@:لىلملل
-

دنحفصروىماور@له:رفعهفيوخولفالضعيفرو@هومما@

عنحسانبنصالحعنعمر،
محمد

ابنعنالقرظي،كعببن

تجيزورممنإلاتاخذوا@لعلملاعست:أاللهرسولقالقال:عباس،

شها

1/2"لاالمجروحينفيحبانابن 5
2و فيوالرامهرمزي5،9

الفاصلالمحذث"
فيعديوابن)434(،"

1/2@الكامل" 5 5
3/2و 8 وه/9

فيوالخطيب7،7
"

وفي9/103بغداد"تاريخ
الغربط.

وفي01/014

فيالجوزيوابن9،5له:الكفايت@،"
طريقمن(187)المتناهيت@العلل@

الإسناد.بهذاعمر،بنحفص

هو@)تمارفعه،باطلخرهذامحفوظ...غيرلاخبرحبان:ابنقال

عمربنحفصفرفعهعباس،ابنفول
لابخبرنحتجأننستجيزولسناهذا،

كتبنا"سيءسفيالنقلجهةمنيصح

فيحاتمأبوعنهقالعمر،بنوحفص
@ا

والتعديلالجرح
3/1لالنه@ا 9 2

فيحاتمأبيابننقلهفيمازرعةأبووقالالحديثها،ضحيف)377(:إ

فيحبانابنوقالالحديثعه،منكر@السالق:المصدر
1/2"المجروحين" 59:

"

الاحتجاجيحللاالموضوعاتالأشياءوالثقاتخانبنهامعنيروي

صالحعنروىالذيوهوبما
(2)

عنحسان،بن
القرظي،كببنمحمد

الحدلهه.وذكرعباس...ابنعن

توبع.بلالحديث،برفععمربنحفصينفردلمتلت:

فيعديابنفأخرجه:
الكامل1

"2 5 6 / الجبارعبدبنسعيدطريقمن1

الحمصي

في(1)
ومر@حطمايمساولسعالحالماصل،المحذت

نحريص.رمر@نا@اةالمطوعفيجماء(2)

.(2343)سالتفراه!دضعب@ومو.(3)



@لف@الد@@لعللفي@لجامع

فيالخطيبواخرجه:
9-94الكفايقه:9 5

بنحعفرطريقمن

سليمان

فيالخطيبوأخرجه:
9الكفايته:" 5

حفصأبيعمرطريقمن

رلأتاا

الإسناد.بهذاحتان،بنصالحعنوعمر(وجعفر،)سعيد،

لأنهعمرثبنحفصعلتهليستالحديثوهذا
توبع

ولكنمز،كما

سبق.كمامرفوعأفرواهحسانبنصالحفيهاضطربإذالاضطراب،علته:

مرسلا.خرىواموقوفا،صرواه

الموفوت:أما

فيعديابنفأخرجه:
1/2"الكامل@ا فيوالخطيب5،6

9الكفالجما:@ 5

الأبار.الرحمنعبدبنعمرحفصأبيطريقمن

فيالخطيبواخرجه:
9الكفايتا:" 6

بنيزيدداودبنسيمانطريقمن

ونبن(.)مقريحى

عنيحيى(بن@زيدداود،بنوسليمانالأتار،حفص)أبوثلاثتهم:

محمدعنحئان،بنصالح
عليه.موقوفأبهعباس،ابنعنالقرظي،كعببن

المرسل:وأما

فيالخطيبفأخرجه:
9الكفاعه:" 5

الحفريداودأبيطريقمن

محمدعنخان،لنصالحعن
لاعوو:أالنبىقالقال:القرظي،كحببن

شهاثتمه.تقبلونعمنإلاتحدغوا

أحمدالإمامقال
فيكماالخلالنقلهفيماحنبلبن

منالمتخب"

بصحيح،دالي@:(73)"العلل
حتالفبنصالحقيمنموضرعحديثهذا

الحديث!.متروكمدينيرجلهذا

لضسي:اوهو(1)
مما(.2)لتتريبماا"صلوق!"

.(4937)يبهلتقرا@ش@وصدهو:و(2)

سعدبنعمرومو(3)
رمو.عيدبن

9لالاتتريبعال@هتقة" ى.0



@الرفعلوقفاضتحكللل@ضك@:لالعلل
-

الإمامقالكماوهوعليه،ومدارهخانطبنصالحبهتفزدةتلت

فيأيضاعهوقالالحديث@ه،دمتروكأحمد:
"

الحللفيالجامع
اكاا/"

يرالسخاريوقالشيءا،لي@":(9711)
9

4/2الكبيراالاريخ 2 6(2793)

وفي
فيحاتمأبووشالا@ديث@،منكر9:(166)دالمغيرأ،الفعفاء

"

4/3لابنهوالتعديلاالجرح 6 منكرالحديصلاضعيف:(7381)2

فيالنسائيوقاليثا،اس@
متروك9:(29للاوا@متروكوناالصعماء9

تقدم.كمايخهاضطربأنهعلىعلاوةالحديشه،

مرسلا.البصريالحسنحدبمناللفظبهذاالحديثوجاء

فيعديابنفأخرجه:
2"الكامل9 5 6 / 1

حدتناقال:بقيةطريقمن

بنبسحاق
قال:@،النبيئعنالحسن،عنالتميمي،بكرأبيعنمالك،

ضهادته.نقبلونممنالاتقبوا@لحديثلا"

بنإسحاقوفيهلإرساله،ةضعيفوهذا
الأزث@:عنهقالمالك

يعرف!دلاالقطاد:ابنوقالعيف!.@
9

وفيه:)0601(،@الميزانلسان0

التسويةتدليحيدل@بقية

ما@لعدد:لكثرة@لوقف@رجحو@لوقف@@لرفعفيهتعارضومما@

قال:مسلم،بنالوليدحدثناتال:التصيبي،ايوببنموسىروى

الأشعثأباسمعتقال:السائب،أبيبنسليمانبنالوليدحدثنا

@امنقال:ع@النبيئإلىرفعهعمروبناللهعبدسمعتيقول:الصنعاني،

يصبححتىصلاةلهتقبللمبعد@لعشاءشعربيتترض
".

فيالطبرانيأخرجه:
عساكرابنطريقهومن)8321(،الاميين!مسند9

في
"

63/2@دمشقتاريخ 9 الإسناد.بهذاأيوب،بنموسىطريقمن6

ماثقاتورجالهمتصل،حديثمذا
بالوقف.أعلأئهغيربصحته،يوحي

منسقيةالركانبقية:لشويةشالأذكرأنبمدا@ما7@لاتالعللافيحاتمألوقال(1)

لهذاا.النمىأفحل



يللف@الد@لعلل@لجلمعفي

فيابنهعنهنقلهفيماحاتمأبوقال
خطأ،دصذا:(2285)"العلل"

اللهعبدعنيقولون:يرفعونه،لاالحديثهذايروونالناس
فقط،عمروبن

قلت-
الغلطحاتم:أبيابنيعني:

أثويلاموسى،منقال:هو؟ممن

مرفوعأ؟!بهذاجاءأينمن

منر@وهالرواةمنثلاثةأنالصوابهوالموقوفكونفييزيدومما

موفوفأ.مسلمبنالوليدطربق

66/1"@مئقتاريخفياعساكرابنةفأخرجه 0 0

بنإبراهبمطريقمن

بنلوليداأخبرنالوا:قاومحمودوهثامأبيحدئناقال:دحيم،

الصنعاني،الأشعثأباسمعتقال:سليمان،بنالوليدحدثناقال:مسلم،
اللهعبدسمعتقال:

موقوفأ.عمرو،بن

الوجه.هذاغيرمنرويوقد

4/1أحمدفأخرجه: 2،5
فيالجوزيابنطريقهومن

الموضوعاشما1

1/2 6 أحا@يثفياوالمقدسيالسلف،أضواءط.(506)والفكرط.1

.(42)الشعرلا

فيالعقيليوأخرجه:
33الضعفاءلما" 9 بنزهيرخيثمةأبيطريقمن3/

(4737)والعلميةط.(805لالماالإيمانشعبفياالبيهقيوأخرجه:

طالب.أبيبنيحىطريقمنالرشدط.

هارون.بنيزيدعنويحيى(خيثمة،وأبو)أحمد،ثلاثتهم:

الزياسيدحيةبنبثرعن(3477)مسندهفيالبزاروأخرجه:

بنعاصمعنالباهلي،سويدبنقزعةعنوبثر()يزيد،كلاهما:

محلد،
الأشعث،أبيعن

شدادعن
مرفوعأ.أوسبن

(3793)التؤيسامتق@!إحافظتقةةإوهو(1)

ومر.(2)
(7303)ققريبهدا"مقرئصدوق"

وهو:(3)
.(6510)لتقرسهانققا@@



والرفعالوقفتحلىضللحثشرث@:لال@لل
-

4/1أحمدوأخرجه: 2،5
الحلالطريقهومن

@ي
فيكماعلله

أبيعنعاصم،أبيعنفقال:الأسب،حدثناقال:)54(،"المنتخ@@
عنالأشعت،

شداد
مناثة.ستأتيالإسنادوهذاأوس،بن

:(3477)عقبالبزارقالقزعة،بروايتهتفزدفقدالأولالإسنادوأما

منإلا@سفااللهرسولعنيروىنعلمهلاالحديت@الوهذا
نعلمولاالوجم@هذا

عنطريقالهولاشداد،إلاعيهتالنبيعنرواه
لأ.الطربق...هذاإلاشداد

علل:بثلاثمعلولفالحديثبه،قزعةتفردوعلى

فيحاتمابيالنسقلفقدسويد،بنقزعةضعفالأولى:
@ا

الجرح

اسديث@،مفطربيخه:قالائهأحمدالإمامعن(782)ام@ولوالتعديحا

محينبنيحيىعنونقل
فيه:قولهآبيهعنونقلضعيفإ،@@فيهقالأنه

يحتحولاحديثه،يكتببالمتين،ولي@الصد@،محلهالقوي،بذاكلي@@@

فيالنسائيوقالبما،
."ضعيف)005(:إوالمتروكوناالضعفاء9

كمافرواهالحديث،هذارواية@ياضطر@قزعةفإن@لثانية:ولها@لعلة

عنتقدم
"

بنعاصم
مخلدإ.

فيالطبرانيوأخرجه:
حدئناقال:مسدد،طريقمن(7ا)ك@الكبير،"

عنالأسعث،أبيعنعاصم،أبيعنسويد،بنفزعة
شداد

به.أوس،ب@

ب@عاصمأن@لثالثة:و@لعلة
فيحاتمأبيابننقلفقدمجهول،مخلد

"

والتعديحالجرح
"4 0 8 / 61 فيكماصزادشبخ!فيه:إقولهأبيهعن(933

2المنفعقهتعجيلإ / (3477)عقبالبزاروقالمجهول،،دثيخ:170

بنالوعاصم
فيالعقيليعنهوفالسويددا،بنقزعةإلاعهروىلا@علممخلد

33الضعماءلما9 9 فيالذهبيوقالبط،إلايعرتولاعليه،يتابعولا":3/

سريد!.بنقزعةعنهتفرديعرت،لألا.(4066)357/2@الاعتدال@ميزان

حبيب-ابنوهوالقدوس-عبدتالعهعاصماأنغيرةقلت
ابنعند

الأشعثآبيعنالفلاحط.(3585)والعلميةط.(34لاهالجعد

عنالصنعاني،
له.بم@ر،النبيئعنأوس،بنئداد



يللطائد@لعللالجامعفي

لاالمتابعةهذهأنإلا
أبيابننقلفقدالقدوس،عبدلضعفتصح.

فيحاتم
دا

6/7داوالتعدي@الجرح أتهالصيرفيعليبنعمروعن(295)0

داقال:

معينبنيحيىعنونقلا،حديثطتركعلىالعلماهلأجمع
قالأئه

فيالنسائيئعنهوقال@اضعيف،،فيه:
ة(377)والمتروكونداالضعفاء"

لا
@ا.وكمتر

رجحوقد
7المنفعة!داتعجيلفيحجرابنالحافظ 0 3 / أن1

عاصملكن"فقال:عاصممنالحديطهذاسرقالقدوسعبد
(1)

منأصلح

."منهسرقهالقدوسعبدفكأنالقدوس،عبد

احتمالان:ففيهالأشيبإسنادواما

الاحتمالوهذاعاصم،أبيعنقزعقععنيرويهالأشيبأنالأول:

1/7"المنفعةلأتعجيلفيحجرابنقالهماعليهيدل أحمدالإمام@اوذكر:02

لاهارون...بنيزيدخالفبنالحسنيحني:الأشيب-أن
بنويزيد

مدارعلىيكونإنماالاختلاتانشكولاقزعقيعنيرويهإنماهارون

عاصمأبي@اعنالطبراني:روايةفيقزعةقولأيضأعليهويدلالطريق،
"

إنفهذاالرواية-تلكفيقزعةعنالراويمسدثا-تابعالأشيبيكونفحينئذ

صح
أحمد.الإمامصنيععليهيدلالذيوهذااضطرابأ،إلاالحديثيزيدلا

سمعهالأشيبيكونأنالثاني:الاحتمالوأما
وحينئذعاصم،أبيمن

هذابروايةقزعةبتفردالقولتقدمكمابعيد،احتمالوهذالقزضامتابعأيكون

فيالحديثلذكرهالجوزيابنحجرالنالحافظتعقب
فيفقالالموضوعات،

منشيءفيلألي@:50-49المسدثاا:القوللا
هذا

ما
منالقبولعدماستنكريكونانإلابالوضع،الحديثهذأعلىيقضي

لهتقبللابأنفاعلهيحاقبفكيفمباح،الشعرقرضلأنالمباح،فعلأجل

ماعاصمألأنوقزعة؟بعاصمتعليلهمنبهأليقلكانبهذاعللفلوصلاة؟

نا@(1)
مي

مخممة.الكنانلعلالمنثعقه،



والرفعالوقفضتعكلللثترلت@للعلل
-

فيحبانابنذكرهبلقال،كماالمجهولينمنهو
تفردكونهوأما@ا،الئقات@@

هذابرواية
حبيب،بنالقدوسعبدتابعهفقدكذلك،فليسالأشعث،أبيعن

"لقزعة:ترجمةبعدقالثم@،الأشعثأبيعن

هؤلاءكلاممنلالحاصل

."أعلمواللهالحسن،مرتبةفيحديثهأنفي@الأئمة

وجوه:منمؤاخذاتفيهالحافظوكلامقلت:

وقزعقلأ.ساصمتعليلهمنبهأليقبهذا@انعللالفلوقوله:@ول:@

حالهموبيانالسدرجالبضعفالتعليلأنونلكالنظر،يستوجبكلاممذا

العقلبة.الأدل@أوالفقهبة،بالقواعدالتعليلمنأولى

عاصم:عنوقوله
ابنفكرهبلقال،كماالمجهوليرمنهوما@

فيحبان
وهوالمجاهيل،توثيقفيبتساهلهمعرو@حبانابنالثقالتا

إلىذهبواالذينوالذهيالجوزيوأبروالعقيليالبزارخالفهذابكلامه

ثيئيه:إقولهحاتمأبيعننقلنفسهالحافظإنثمالراوي،هذاتجهيل

واسمافظتصح،لاالمتابعةهذهحبب@بنالقدوسعدتابعه"

عهقالنفه
لي

مه-سرقهالقدوسعبددفكأنالمنفعط.تعجيل"
منيعني:

ط-عاصم

االحديث؟بسرقةاتهامهعفبروايتهللا@شنهاد@نعهالذيماادريولا

فيوجاء
لقزعة:ترجمتهعفكلامهخاتمة

هؤلاءكلاممنفالحاصل"

فيهالأئمةكلامتقدمقدأعلمأواللهالحسن،مرتبةفيحديئهانفيهالأئمة

بينالحافظإنثمضعفمعوبيان
فيحاله

التقريبط9
(1)

واللهضعيفأ،9فقال:

5المسند@2/أطراف1 7 2(02 6/781"المهرةإتحافو"(85

(1)(5546)



@لف@الد@@لعلل@لجامعمي

فيجعلونهجماعة،عنهفيرويهنفسه،الحديثر@هييضطربوقد@

القرائنتستعملوهنامرفوعا،فيجعلونهعنهتخرورويرويهموقوفا،

ذلكإلىوماالر@هي،فيوالرثاقةو@لحفظكالعددبالروابة،المحيطة
من

يزيدأخبرناقال:شعبة،رو@تمثالهالصناعة،هذهأهليعرفهامرجحات

خالد،أبو
قالقال:@هأبيهعنحذيفة،بنعبيدةأبيعن

لمد@رأ،بئمنهايشترولمد@راباع@امنع@فه:اللهرسول
(1)

فيهالهيبارك

ثمنها@اشيءمن@وفي

ووقفا.رفعاشعبةعلىفيهاختلفالحديثهذا

مرفوعأ:عهفرواه

)5913(،الكبير@8/902لأالتاريخفيالبخاريعندجريربنوهب

فيوالطحاوي)7692(،والبزار
"

وفي(3947)لآثار"امنكلشرح
تحفة@

.6/33لبيهفيوا)6942(،ر"لأخياا

قتيبةبنوسلم
(4)

فيالبخاريعند
"

2الكبير"التاريخ 0 9 /8،)5913(

8/3الكمال،داتهذيبفيوالمزي .(808يا63

مرفوعا.المتقدمبالإسادئحبة،عنوسلم()وهب،كلاهما:

البخاريعندمقرونين-وغندر-مهديبنالرحمنعبدرواهحينفي

قي9ألا
"

فيوالمزي3(،951)8/902الكبيرلأريخ
8/3الكحال!تهذيب" 6

)224(،الطيالسيثاودأبوأيضاصرواه
داتهذيبفيالمزيطريقهومن

.(0898)363/8@الكمال

أبييزيدعنشعبضعنثاوثأوأبووغندر،الرحمن،)عبدثلاثتهم:

سقطت(1)
الكير،.@اللريحمن

.(7472)يب!لتقرا@دثقتهوهو.(3)

وهو.الأ
.(2471)الالتقربصموق!"

الب@هقىروايةلفط(2)



والرفعالوكفضتحكللل@ضل@:لاللع
-

خالد
موقوفأ.حذيفضعنعبيدةأبيعن

الئلاثة:وتابع
حرمي

فيالمزيعند
3الكمالاتهذيط" 63 ه@.8لا8/

خالد،أبييزيدعنشعبة،عن
قوله.حذبفةعنعدفأبيعن

وهم،وهوالدالانيبأتهيزيدنسبأئهغير
فيالمزينقل@قد

تهذيب"

3الكمال! 63 هذاتحفظالرحمن.لعبددفقلتقال:أتهئندارعن8.3لا8/

يزيدعنشعبة،حدتناقال:جمعقلت:نعم،قال:شعبة،عنالحديث

هاهنافإنله:ففلتبالدالاني،لب@قال:الدالاني؟قلت:خالد.أبي
من

بنحرفيفقلت:عليئ،فألخالدالاني،حالدأبييزيدعنشعبة،عنيرويه،

أنمنأصغرالدالانييزيدبالحديث!علمهأقلماويحمطقال:عمارة،
يسمع

الهعنهنقلهفيماحاتمأبووفالحذيمقه،بنعببدةأبيمن
في

العلل@
عقب"

(2373):9
بالدالانيلي@خالدأبوويزيد

فيابهقالوكذا"
"

الجرح

9/3لنعديلاوا 6 4(1284).

الموقوفة.الروايةترجيحإلىالعلمأهلبعضذهبوقد

قال:أنهالأثرمعني@3(لاالمنتخبهفيكماعللهفيالخلآلنقلفقد

ثارأ@.منهاثترلمدارألاعالمنحذيفة:حديثفكراللهعدأبالسمعت

منأسمعهفلمأناأماأدري،ماقال:يرفعونه؟هذاقلث:
تممرفوعأ.آحد

لمكانإنقال:ئمقد@لغني.قال:جرير.بنوهبقلت:رفحه؟منقال:

بنحجبمهذابم@يعبأفلاوهبغيريرفعه
جعفر،بنومحمدمحمد،

ترجيحوهذاا،موقو@يروولهيعني:غيرهما"وأرى
الموقوفة.للروايةمنه

فيالهعنهنقلهفيماحانمأبووقال
عنديموقوف@:(2373)عقبالعلل،"

قوىأ.أ

صزادحالله،أبيديريدسحريرطريقمنراليهقيالبخاريروايةفيحاء

لاليدالداالخاري.
"

ولىالراسطي!،حالدأبويزيدةألهوالصوا@ومم،رهو

عىيرويهقال.المريرواية
أدوالطامرلالدالالي،ولي@خالدأبييريدعنشحض

البخاريعدسقطتولي@ا@كلمة:

حنيفق@الأباالكنيةحما@تالمجاليعد



ي@لف@ائد@لعللفي@لجامع

يروونهشعبةحديثحفاظأنأيضأالموقوفةالروايةيرجحومماقلت:

فيماالمباركابنفيهقالوقدغندر،موقوفأعنهرواهتقدمفكماموقوفأ.عنه

فيالمزيعهنقله
5لا2ملا/6"الكمالتهذيب" فيالناساختلفإنا@:(70

داودأبوموقوفأأيضأ@رواهبينهم،.حكمغندرفكتابشعبةحديث

فيعديابننقلوقدالطيالسي،
@

4/2"الكامل 7 4
سعيدبنعثمانعن

أوشعبففيإليكأحبفأبو@اودمعين:بنليحيىقلتة)قالالدارمي:

فيعديابنوقاللمج@،أعلمداودأبوقال:مهدي؟بنالرحمنعبد
"

@الكامل

2 78 / منشعبةأصحابفيجاوزتدافاة4
معاذ

بن
بنوخالدمعاذ،

."خامسهمداودفأبووغندر،القطان،ويحعىالحارث،

يصح.ولاالطريقهذاغيرمنرويوقد

فيالبخاريفأخرجه:
9

8/2الكبير!التاريخ 0 ماجهوابن)5913(،9

وفي(3يثكاالمشكل،شرحفيإوالطحاوي)1942(،
الأخيار@تحفة"

و528/6@الكاملفيإعديوابن)7942(،
5 0 3 أبيعنطرقمن8/

عنحذيفقعبنعبيدةأبيعنميمون،بنيوسفعنالئخعي،مالك

أيه،

وشيخه.مالكأبيلضعفضعيف.إساد

4الكما@اتهذيبفيإالمزينقلفقدمالكأبوفاما 1 7 8لى8/ 19)

معينبنيحيىعن
عليبنعمروعنونقلط،بثيلي@فيه:إقالانه

داودأبيعنونقل"،الحديثمنكرالحديث،ضعيففيه:قالأنهالفلاس

فيالشائيوقالالا،ضعيف"فيه:قوله
المتروك:(383)والمتروكوناالضحفاء"

لحديط،ا

فيالبخاريفكرهفقدالقرشي-وهوميمون-بنيوسفشيخهوأما
"

9/2الكبير!التاريخ 8 فيحاقمأبيوابن)469(،2
"

/8والتعديل!الجرح
2 6 فيحبانابنهوذ@تعديلا،ولاجرحافيهيذكراولم(3408)0

الثقالمه9

0ك@8(7)الالتقريبهفيوهو(1)



لرفع@االوقفضتعكللالثترك@:للعلل
-

637 حالهكما7/
المجاهبلتوثيقفي

2/6لأشرافطاتحفة"وانظر: 7 .(33لاا2

الوجه.هذاغيرمنرويوقد

3/4أحمدفأخرجه: لداوا6،7
رمي

بنوا)5262(،
(2490)جهما

فيعاصمابيوابنالا(،
والمثانيالاحاد"

)8541(،يعلىوابو)017(،دا

فيوالطحاوي
"

ل@942(،الأخبار"لأتحفةوفي(3لمحا9)الاثار!مشكلشرح

فيقانعوابن
"

ا/@المجروحينفيإحبانوابنوو(،.)الصحابقهمعجم

1 فيوالطبراني2،2
5يلاالكبير"" فيعديوابن2(،5

1/4"الكامل1 6،6

مهاحر،بنإسماعبلعنطرقمن(3270)الصحابة!دمعرفةفينعيموأبو

وأرضألي@ارأبعتقال:حريث،بنعمروعنعمير،بنالملكعبدعن

ولااستطعت،ماعنهااستعفحريث:بنسعيداخيليفقالبالمدينقي

نهف@عقارالرد@راباعالمنيقول:يراقهرسولسمعتفإنيشيئا،منهاتنفقن

ببعضفاشتريتعمرو:قالمثلمافييجعلهإلا@نفيه،لهيبلركلا@نتمن

هذه-داريثمنيهما
حريث-)2(.بنعمرو@اريعني.

فيالمزينقلفقدإسماعيل،لضعفضعيف.إسنادوهذا
تهذب"

معينبنيحيىعن(411)219/1@الكمال
"فيه:قالأنه

مهاجربنإبراهيم

ضعي@ا،"نجه:قالأنهالشائيعنونقلضي@ه،إسماعيلوابنهضعيف،

فيالبخاريعنهوقال
"

1/3الكبيراالتاريخ 2 1يا2 وفي(07
الضعفاء"

":(13)لهالصغيرا،

نظر".حديثهفي

الحديثهذاروايةفياختلفقدفإنههذهإسماعيلحالوعلىةتلت

التخاريج.فيتقدمكماحريثبنعمرويثتتارةفإته

شهديبفيحجروابن7(،657)8/102الكسالالحتهنيبفيالمزيأنإلالا(

373اتهذيبما / 1 شخصيةالصاتعبنويوسفالقرشيميمودبنيوسفجعلا1

اننان.@ئهمار@فال:قالاأتهساإلاواحدة،

يحلى.أيروايةلفظ(2)



@لفعائد@لعلل@لجامعفي

الإسناد.منيحذفهأخرىوتارة

3احمدعندرواهفقد 0 7 الملكعبدعن(2490)ماجهوابن4،/
بن

فذكره.يكيهت...اللهرسولسمع@قال:حريث،بنسعيدعنعمير،

ةتابعهحريثبنعمروفيهاالتيالروايةعلىتوبعإسماعيلأنغير

الربيعبنقي@
(1)

والمثاني،)الاحادفيعاصمأبيابنعندفرواه
فيقانعوابن"7(،له

"

فينعيموأبي7(،4لاالصحابق@امعجم
"

معرفة

الملكعبدعن(3269)الصحابقا
عنحريث،بنعمروعنعمير،بن

مرفوعأ.حريثبنسعيد

6/3البيهقيوأخرجه: 4
محمدطريقمن

قال:حاتم،بنموسىبن

الملكعبدعنحمزفأبوحدثاقال:شقيق،بنالحسنبنعليحدثنا
بن

به.حريث،بنسعيداخيهعنحريث@بنعمروعنعمير،

محمدفيهضعيفإسادوهذا
فيالذهبينقلموسى،بن

ميزان"

أنا"فال:أنهالسياريعن(8238)4/15"الاعتدال
لأ.عهدنهمنبرلمج@

3/5@الأشراتاداتحفةوانظر: 1 4@لأ/2المسند!أطرافود@)3544(،4

اخر.سنادب@الربيعبنقي@رواه

1/1أحمدفأخرجه: 9 0

حدثناقال:الربيع،بنقي@طريقمن

الملكعبد
فقاسمتالمدينة،قدمتقال:حريث،بنعمروعنعمير،بن

لرضثمنفييبركلا"قال:@اللهرسولإنزيدةبنسعيدفقالأخي،

د@رلأ.لوأرضفييجعللاد@رولا

2/4المسند!أطراف"وانظر: 7 2(02 62).

الوجه.هذاكيرمنرويوقد

فيالطبرانيفأخرجه:
يقطرمنالمجحتينكلتا(71ل@."الأوسط9

.(5ه)سالتقريب@@لأعدو@اومو(1)



والرفعالوقفتددضولثترك@:لعللإ
-

بنالقدوسعد
قال:زيد،بنتميمبنيزيدحدثناقال:العطار،محمد

حدئنيقال:السعدي،مرحومأبوحدثنيقال:زيد،بنتميمأبيحدئني

مرفوعأ.فذكرهذر.-.أبيعنابيه،عنعمارفبنالمنتصر

يروىلاعقبه:وقال
دتفرالإسا@بهذاإلاذرأبيعنالحديث،هذا

بنالقدوسعبدبه
محمدلما.

فيالهينميفالبالمحاهيلمسلسلإسنادوهذاقلت:
دا

/4المجمع،

9
0

1 1 .@أعر@هملمجماعةيه1

اببه؟ترجمةولاترحمةعلىلهأقفلمزيد،بنتميمبنيزيدقلت:

سو@عمارة،بنالمنتصروكذلث
فيالطبرانيعندجاءما

الأوسطا"

ذرأبوجدهوكانجده:عنأببه،عنعمارفبنالمنتصر)عنوو(.60)

بالمجاهيل.مسلسلأالإسنادفيكونالغفاري!

الكتاب.أهلعلىموقوفأرويوقد

فيالدلياأبيابنفاخرجه.
@@

حدثاقال:@،293@المال!إصلاح

حدئاقال.صالح،بنالرحمنعبد
بنيحيى

@@

عنعلي،برمندلعنم،

يفولماوجدتمظعون:بنعئمانقالقال:الثقفي،عونأبيعنمسعر،

لمأبيهعنورثهاأوعقارأباعمنالتوراة:فيمكتوبإنهحقأ،الكخابأهل

فيه.لهيباركلاأنالنهارطرفيعليهدعتعقار،فيثمنهايجعل

ترجمته.تقدمتوقدمندللضح@ضعيص،وإساده

معرفعأ@رقفافبهومما@ختلف@
روىماكلتا@لروابنين:صحة

كانأثه@ه:هريرةأبيعنالتمان،صالحأبيعندينار،بناللهعبد

لهمثلزكاته،يؤيلاماذلهكانمنيقول:
ث@جاعا@لقيامةيوم

(1)

أقرع

كنزك.أنايقول:يمكنهحتىيطلبهزبيبتانله

فيوانطربالرفع،أقرعالشحغك@2.ابهقيرواية(1)
صالهاساتلعلىأحوبةنلث.

فيلزويا
3اسيث@لفا@ 1 2 .@العدد@03الحكمةاالمحلة0



يللفالائد@لعلل@لجامعفي

فيمالكأخرجه.
الئيباني،الحسنبنمحمدبرواية(342)الموطأ!@ا

برواية(69ويلالقعنبي،ابرواية(400)وسعيد،بنسويديةبروا(20وله

اخرجه:مالكطريقومنالزهري،مصعبأبيبرواية(67ولاالليثي،

فيفعياث
وفيبتحقيقيهلأ(2)المسند""

3لهالأمإ،1 / و2
5 7

ط.وفي

3/1و7الوفاء3/6- فيوالعقيلي4،6
والبيهقيم@2،/2الكبير"الضعفاء9

في
الوعى.ط.(7837)والعلميةط.(1122)"المعرفةلا

اللهعبدأنإلاالصحةظاهرهموقوفحديثهذا
فيهاختلفقدديناربن

أوجه:ثلاثةعلىفرواه

موقوفأالأول:@لوجه
(1)

أعلاه.خرجناهكما

2/3أحمدعدالرحمنعبدابنهعنهفرواهمرفوعأ@لثاني:@لوجه 5،5

2/1لبخاريوا 3 6/4و(1403)2 5/3ليوالنسا)5654(،9 9
وفي

12)لهالكبرى"،" 4/8والبيهقيالرسالة،ط.(2273)والعلميةط.(26 1

.(1560)لبغويوا2،/7و

فيحاتمأبيابننقلهذاالرحمنوعبد
@ا

3"والتعدي@الجرح 1 3 / 5

معينبنيحيىعن(1204)
"فيه:قالئها

أبيهعنونقل@،ضعفحديث@في

سؤالاتهفيالبزقانيونقلبط،يحتجولاحدثهيكتبليندافيهفيه:قالأنه

وهوالبخاري،عنهأخرجدافيه:قالاتهالدارقطنيعن(275)
غيرهعد

."فيعتبربهضسيف

الماخون-العزيزعدعهرواهعمرةابنعنرواه@ثالث:والوجه

371ولما/2أحمدأخرجه:
6و

38والنسائي5،1 / وفي5
الكبرى"،1

فيوالحفيليالرسالة،ط.(2272)والعلمبةط.(2260)له
الكبير!الضعفاء@ا

بتحقيقي.(2257)خزيمةوابن2،وو/2

فييخلكالنسائيقال
الرسالة:ط.(2273)عقبالكبرى"9

الوق@لروايةعهتثرددمدسالك،الإماممىالرف@ولعل(1)

شد)ثاسيمالاأحيانأ،الحليتيفص@الك

الاممشانمنرهذا



والرفعالوفضتعكللالحثشرقىةللعلل
-

عندناأثبتالماجئمون-سلمة-أبيبنالعزيزعبد"
بنالرحمنعبدمن

و)نأعلم،واللهبالصواب،عندناأشبهالرحمنعبدورواية@ينار،بناللهعبد

الحديشالا.فيالقويبذاكليسالرحمنعبدكان

فيالبرعبدابنوقال
2التمهيد!" 3 4 /6-2 35:"

منهخطأعنديوهو

أعلمواللهالإساد،في

هريرةأبيحديثصرفعهالحديثهذافيالصوابأنوالظاهر

اللهعبديتابعلمالذيالوتتوفي
ثهف@الحديثلهذاوقفهعلىثيناربن

توبع

منهم:ال@تممانصالحابيعنرواةعدةفرواهرفعه،على

النجودابيبنعاصم
(2)

أحمدطريفهومنكا(،63)الرزاقعدعند

حكيمبنوالقعقاع
(3)

37أححدعند 9 فيوالتسالي2،/
الكبرى!1

(2254)حزيمةوابنالرسالة،.@(11153)والعلميةط.(11217)

.1/389والحاكم2(،583)حبانوابنبتحقيقي،

صالحأبيبنوسهيل
(4)

فيالثسائيعند
ط.(11621)الكبرى"1

الرسالة.ط.(11557)والعلمية

فتابعه:الحديث،هذارفعهعلىصالحأبوتوبعوقد

2/3أحمدعندمنبهبنهمام 9/3والبخاري1،6 والبغوي)7596(،0

رعممنبطلانعلىهذا@ليلرفي(1)
بنالعزيزلحعبدمطردفالحديثقواعدأن

سلسة

التيللمتالعاتوفلكالرحص،عدروايةالراححأنإلاالرحمى،عبدمنأونق

مرفوعأ.هريرةأيعنالحديث،بهاروي
ليجاءوقد@أ.رره.@اققريس@3أومادلملوقوهو:(2)

بنسكاصم.@@المص@

الكتاب:محققالأعميحبي@وشالعالمحعإ،أبيعنصالح،عنابخود،أبي

معا@دالاالماد،صالحأبيبنعالحفهومحموطأكانفلد)عيأفيكنا"

راسطقهبلاصالحأبيصيروي

.(55هيهالتقرب"نقفا"ةوهو(3)

.(2675)دالتقريبماباخرظحفظهتغيردصدوقوهو:لط



-

@لف@ائدي@لعللفي@لجامع

2/5أحمدعدلأعرجوا 6/8والبخاري3،0 ه/لشائيوا)9564(،2

23.

9أحمدعندالبصريوالحسن / مر2

الفلاح.ط.(2وي@39العلمةط.(2833)الجحدابنعندوالمقبري

المهورةهيهريرةأبيحديثمنالمرفوعةالروايةفتكونهذاوعلى

لاوهذاالصوابوهيوالنواهد،المتابعاتكنرةحيتمن
صحةمنيمنع

الموقوفة.لروايةا

9/1"لأشراتا@اتحفةوانظر: 72(02 8 9/2و(21 3 /9و(28731)6

5 6 1/2و.(13732)5 7 41/915"المهرةإتحافوإ1(،ل@2374

(18133).

@لعددلكئرةالوقف@رجحيوتفا،رفعافيهومما@ختلف@

اللهعبدعنشعبة،عنصالح،بنالحسنروىماالنازلة:والمتابعات
بن

مالك،بنعراكعنيسار،بنسليمانعنثينار،
ل@هريرةأبيعن

صدئخا.فرصهولاعبلهفيالمسلمعلىليسبئ:االلهرسولقالقال:

فيعديابنةأخرجه
1"الكامل9 5 7 مرفوعا.الإشادبهذا3/

ط.(1657)مسندهفيالجحدوابن)7252(،الطيالسيوأخرجه:

1ويلالفلاحا 4و2/014وأحمدالعلمية،ط.(59 )2361(،والدارمي6،9

2/1والمخاري 4 فيوالطحاوي)3641(،9
"

2لاثار@2/امعانيسرخ وفي9
2للاالعلميةط. 13)حبانوابن)7792(،و(97 من(1ي@75والبغوي7(،2

به.شعبقيعنطرق

اللهعبدعنهورواهإذةبالوقفصالحبنالحسنأعلهالحديثهذا
بن

ئهاالبصريذلكشعبةلاوزعمعقبه:وقالموقوفا،ثينار
@يه@.التبيئعن

فيعديابنالموقوفة:الروايةأخرج
"

3/1الكامل، 5 7
كلامونقل

أيضا.المتقدمصالحبنالحسن

وحيحيئ-بنصالحبنالحسنهوهذا-صالحبنوالحسن
هذا

هو



والرفعالوقفضتمكللالثش@ك@:لال@لل

البحاري:قالالهمداني،رافعبنهنيبنشفيبنحيان
لنمالكلناقال9

حييقال:حياد،بنمسلمبنصالحبنصالحبنالحسنحدئناإسماعيل:

ل@ه.

الثيفيرىالرجلالذاكفقال:الثوري،عندصالحبنالحسنذكر
(1)

ويتركالعلم،سمعصالحبنالحسن"أيضا:وقالمحمد@ا،أمةعلى

خلفوقال@،الجمعة!
تميمبن

بنالحسنأنىمنيستتيبزاندةكان"ة

حيئ
وقالوئقوه،والئساثيحاتم،وأبازرعةوأبامعين،بنيحيىأنإلا"،

فيحجرابنالحافظ
بالثغإ.رميعابد،فقيهثقة":(1250)التقريب@@

/2الكبير"التاريحو"الدوري،برواية(1263)معينابنتاريخانظر:

2 8 2/1الكمالهتهذبو"ي@6(،3/02"والتعدي@الجرحو")1252(،0 3 4

1/4الاعتدا@هوميزان"(1222) 9 6(1869).

رواهب@جابربنيزيدبنيزبذنازلةمتابعةالحديثهذاوقفعلىوتابعه

موقوفا.بهمريرة،ابيعنعراك،عن

فيالثافعياخرجه:
وفيبتحقيقيل@.7(مسنده

2/2لهالأمإ،" وفي6

فيعبيدوأبو6،6الوفاء3/ط.
1(،075)لحميديوا)0631(،لأموالاا"

عراك،عنجابر،بنبزيدبنيزيدطريقمنبتحقيقي(2287)خزبمةوابن

موقوفأ.بههريرة،أبيعن

فياضطربقدهذايزيدأنإلا
حينفيهنافوقمهاالرواية،هذه

أته

.(354)الجارودابنعندأخر@روايةفيرفعها

تابعهإذالرفععلىتوبعلأتهثمرفوعةأنهاروايتهفيوالصواب

عقبضلنوموسىربيعفأبيبنوجعفرعراك،بنوخئيميسار،بنسلبمان

عدمالحمهوررمذمبالجور،أنسةعلىالخروجيرىكانأتهالكحمهذاسعنى(1)

منفكعلىتبئل@االمحروج،
عي@شامح@اوقدعطية،@اسد

رمالافيذل@

حيثمنعالحلنالحسىفييقدحلامذامئلأنعلىالسلاضيالهلسمذا،

الاحتلا@أنومعلومرا@رأيدهرالحديثيضالصناعة
دي

يقدحلاوالعقاندالمقه

أعلم.واللهالمخن@،موكما



-

يللفعالد@لعللفي@لجامع

الهوعبدزيد،بنوأسامةالله،عبدبنوبكير
يتابعهلمحينفيعراكبن

الوقف.علىأحد

لابالوقفالحديطلهذاصالحبنالحسنلاعلال
يصح

بنالحسنلأنة

ئقةكانو)نصالح
(2)

منوهوشعبفخطأهنافهوالأثبات،الثقاتخالف

اللهعبدعنرواهوأنهموقوت،الحديثأن@زعموالإتقان،الحفظفيهو
بن

اللهعبدعنشعبة،منوسمعهموقوفانفسهدينار
مرفوعأ.ثيناربن

رفععلىتوبعشعبةلأننظرثفيههناوكلامه
لمحينفيالحديثهذا

تامةمتابعاتللحديثأنكماأحد،الوقفعلىصالحبنالحسنيتابع

لشبة.

رويإذ
ا@4بمدعنطرقمنمرفوعاالحديثهذا

بن
ووار.@

فيمالكفأخرجه:
أبيبرواية(734)والقعنبيبرواية(450)الموطأ!@ا

محمدبرواية(33ويلاالليثيبرواية(751)والزهريمصعب
الحسنبن

وفيبتحقيقي(706)مسندهفيالثافعيطريقهومنالشيباني،
/2لهالأم!،"

2 6
3/6ومسلم6،5الوفاء3/ط.وفي 1(،595)ودداوأبو)8(،(982)7

5/3والنسائي 6
وفي

02)لهالكبرى"،" ط.(2262)والعلميةط.(25

2/2الاثار"معانيالشرحفيوالطحاويالرسالة، 9
العلميةط.وفي

2لا 4/1والببهقي7(،9 71
وفي

العلمبةط.(22لطلهالمعرفقدا،"

.(1573)لبغويوالوعي،اط.(8101)و

وفيبتحقيقي(706)مسندهفيالافعيوأخرجه:
2/2لهالأم!،" 6

والحميدي)28373(،و(201ي@2سيبةأبيوابن5،6الوفاء3/ط.وفي
2/2وأحمد1(،073) 4 2للاخزيمةوابن)2181(،ماجهوابن4،7و.2 28)

4/1والبيهقيبتحقيقي، 1 7
وفي

2لهالصرفقا،" 2 (8101)والحلميةط.(93

عيية.بنسفيانطريقمنالوعيط.

ترجته.فيكماص(2)حميعأ.الطرقمدهتخريحسيأتي(1)



والرفعالوقفضتحكلةلال@ضك@لالملل
-

فيوالطحاويلملأ(،78)الرزاقعبدوأخرجه:
"

/2لآثار!امعانيشرح

2 وفي9
2يهالعلميةط. الئوري.سفيانطريقمن(97

0لاشيبةأبيابنوأخرجه: 2 2/4وأحمد1(،2 والترمذي7،7

3والنسائي@،628@ 5 / (2258)والعلمبةط.(2246)لهالكبرى"،وفي5

فيالبرعبدوابنالرسالة،ط.
2التمهيد" 2 8 /6-2 فيالجوزيوابن2،9

عيينةابنوسفيانشعبةطريقمن(952)الخلاشهأحا@يثفيالتحقيق"
(1)

)مقر

ط.(1597)والفلاحط.(16هي@مسندهفيالجعدابن

الماخون.اللهعبدبنالعزيزعبدطريقمنالعلمبة

الماجشونالعزيزوعبدشعبةطريقمن(3271)حبانابنوأخرجه:

)مقر

2/2أحمدة 5 إسحاق.بنالرحمنعبدطريقمن4

فيالطحاويوأخرجه:
"

2/2الائارامعانيشرح وفي9
العلميةط.

فليح.بنبلالبنعليطريقمن(2ما.)

سبعتهم
وشعبفالئوري،وسفيانعيينة،بنوسفيانلمحالك،ة

بنسديمانعندينار،بناللهعبدعنوعلي(الرحلن،وعبدالعزيز،وعبد

مرفوعأ.بهيسار،

كما
رويإذنازلة،متابعةشعبةتوبع

بنسليمانعنمرفوعاالحديثهذا

لمحينار.بناللهعبدطريقغيرمنيار

فيالثافعيأخرجه:
وفيبتحقيقي(707)مسنده

2/2لهالأم!،@ وفي6

3/6ومسلم1(،074)لحميديوا6،5لوفاء3/ا0ط )9(،ما(2)7

5/3والئسائي 5

وفي
ط.(22ولاهالعلميةط.(2247)لهالكبرى"،"

فينعيموأبوبتحقيقي،(2285)خزيمةبنوا)553(،لجاروداوابنالرسالة،

تحريف.ومووسيماسالشحبةاتسهيد":الفي(1)



-

@لف@ائد@لعللفي@لجامع

المستخرجالمسندلا
4/1والبيهقي)4022(،@ا 1 7

وفي
(2295)لهالمعرفقه،1

فيالبرعبدوابنالوعي،ط.اى02)والعلصيةط.
6/2التمهيد!" وابن2،9

فيالجوري
مكحولعنطرقمن(953)التحقيتى""

2ولاالعلميةط.(2247)الكبرى"فيإالنساليوأخرجه: ط.(25

معمر.طريقمنالرسالة

أبيعنعراك،عنيسار،بنسليمانعنومعمر()مكحول،كلاهما
مرفوعا.بههريرة،

وروي
يسار.بنسليمانطريقغيرمنعراكصالحديثهذا

)38373(،و(22701)شيبةأبيوابن2(،528)الطيالسيأخرجه:إذ

2/4حمدوأ 2/1ريلبخاوا0،7 4 3/6ومسلم)4641(،9 )9(،لما(2)7

5/3والتسائي 5
3و 6

وفي
العلميةط.(2251)و(2249)لهالكبرى"،"

فيوالطحاويل@316(،يعلىوأبوالرسالة،ط.(2263)و(2261)و
"

ثرح

2الاثار"معاني 9 / وفي2
/8الحلبفهفيإنعبموأبو)2892(،العلميةط.

3 5 6
وفي

4/1والبيهقي)5022(،لهالمستخرج،،المسند@ البرعبدوابن1،7

في
2التمهيد"" 2 9 / به.عراك،بنخثيمطريقمن6

ياربنمليمانذكربدردعراكعنمكحول،صصر@تالروايةهف@أنإلا

/2وأحمد)03201(؟يخةأبيوالنمللأ(،2)الرزاقعدالوحهلهداأخرحه

2 7 9
4ر 3 2

4و 5/3والنساني1(،5لكاثاودوألر7،7 5

له@الكبرمحه،وسي

6لايعلىووأدالرسالة،ط(226")والعلمةط.(2248) 6(،ولللاه(13

2الآثر@2/محاليدثرح@يرالطحاوي 9
و@ي

والدارقطني2(،ما)االعلمبةط.
1 2 7 / وللاالعلصيةط2

0 1والبيهقيالرساقيط(22/1 7 / فيالبرعدوابن4،1
@عراكعنمكحول،عنطرقمنالالتمجد@6/922

مرفوعأ.بههريرة،أبيعى
عنيسار،بنسليمادعنرواهإتماعراكمىيسمعه@لومكحولاليهقي.قال

هعراك

2أحمدأحرحه 4 9 ميالجورياسطريقهومن2،/
الخلا@هأحا@يثميالخقيق"

فاسقطلههريرتأليصيار،بنسليمادطريقمن(953)
عراكا.ال@دمى

@طه.لموأئهف@مياصطرالهعلىيدلمكحولعلىالرواياتمدهواخلا@



والرفعالوقفضتعكللالثتركق@لالعلل

)2723(،حبانوابنبتحقيقي،(22لالهخزيمةابنواخرجه:

2/1والدارقطني 2 فيالبرعبدوابنالرسالة،ط.(2025)والعلمبةط.6

6/2التمهيد"" 3 0

فرسفيصدثةلا"بلفظ.ربيعفأبيبنجعفرطريقمن

الفطرا.صدتةإلاعبلهولا@لرجل

فيالطبرانيوأخرجه:
ليعديوابنالطبعتين،كلتاملاه(7)@االأوسط@ا

الكامل@
"5 7 عقبة.بنموسىطريقمن7/

2/4حمدأجه:خروأ 3/6ومسلم2،0 يمةخزب@وا1(،0)لما(2)8

2/1والدارقطنيبتحقيقي،(2289) 2 الرسالة،ط.(2024)والعلميةط.6

فينعيموأبو
المستخرجالمسند"

عنبكير،سمحرمةطريقمنيلأ.22("

أيه.

فيالخطيبوأخرجه:
"

14/1بغداد"تاريخ 1 وفي4
/16الغربط.

أسامةطريقمنكلاا
زيد.بن

فينعيمأبووأخرجه:
3الحليةأ" 5 6 3و.8/ 1 6 / لناللهعدطريقمن1

عنلله(اوعبدمة،ساوأوسكير،وموسى،وجعفر،)خثيم،ستتهم:

به.هريرة،آبيعنعراك،

2/1الدارقطنيوأخرجه: 2 وفيالرسالةط.(2023)والعلميةط.6

11له"،العلل" 3 2 / 1
س

والبيهقي2(،169)
1 7 / فيالجوزيوابن4،1

الأعرج.طريقمن(955)لماالخلافأحاديثفيالتحقيق"

2/1والدارقطني)3656(،يعلىأبووآخرجه: 2 العلميةط.6

والبيهقيالرسالة،ط.(2/2026)و
1 1 7 / سعيدابيبنسعيدطريقمن4

المقبري.

طريقمنالطبعنينكلتاه(ك@9)")الأوسطفيالطبرانيوأخرجه:

أ@ه.عنصالح،أبيبنسيل

مرفوعابههريرفأليعنصالح(وأبووسعيد،)الأعرج،ثلاثتهم:



-

@لف@ائد@لعللدي@لجامع

بنالحسنإعلالوأنمرفوع،صحيحالحديثأنالطرقبهذهفبادأيضأ

وهمإلاهوماصالح
خللدأ.منه

10/5الأثرافهدتحفةانظر:ا الحبير@2/التلخيصوإ)35141(،6

3و(218)338 9 9 / و(5196)7/103الم@د،اطرافو"مأ،07)2
0 7 /74

15/3"المهرةإتحافو"0(،0311) 6 4(19491).

ماللحفظ:@لوتففيه@رجحو@لوقف@لرفعفيهتعلىضومما@

عنيحذثعروةكانقال:عقبة،بنإبراهيمعنإسحاق،ابنروى

لا"قال:جمتاللهرسولأند@:هريرةأبيعنالحجاج،بنالحجاج

منالأمعاءفتقماإلامنهيحزمولاو@لمضتان،المصةالزضاعمنيحزم

@للبن

فيكماالبزار
لأستارإاكف"

(1)
فيوالمرصزيي@441(،

فيوالتسانبئ)813(،السنة!"
ط.(5438)والعلميةط.(5461)الكبرى!@

4/1لدارقطنيوالرسالة،ا 7 والببهقيلة،لرسااط.(4360)ولعلميةاط.2
4 5 6 به.إسحاق،ابنطريقمن7/

لاإسحاقابنوطربق
يصح

مدلسإسحاقابنلأنة
(2)

عنعن.وقد

عنالحجاج،عنأبيه،عنعروفبنهامرواهالحديثهذاأنكما

موقوفا.هريرةألي

فيالثافعيأخرجه.
وفيبتحقيقي(1185)المسند!"

2له@ا،الأم" 7 / 5

011)الرزاقوعبد7،3الوفاء6/ط.وفي 7(،9يهمنصوربنوسعيد9(،3

1وللا(17225)شببةأبيوابن 7 7/4والبيهقي2(،2 5 6
وفي

لهالمعرفته،"

عنعروة،بنهامطريقمنالوعيط.(15449)والحلميةط.(4723)

ال@الزار،:@دمن!سقط(1)
م

@6ولالبيهقيروايةالسقطهذاعلىيم@ومماوظ،

1الكمالهالتهنيبانظر:نصه،ابزارطريقمن 2 5 / 1("21).

(2)

انظرا@
"السدلسينلأسماءلتيند@

هال@ملسينوطبقات5)36(،للطرابلسي

حجرلابر



والرفعالوقفضتمكللالهضقىلالحلل
-

موقوفا.هريرةأبيع@الحجبعبنالحججعنأبيه،

هريرة.أبيحديثمنالصوابهووهذا

فيحجرابننقلهفيماالبرعدابنقال
"

1الحير"التلخيص 2 / 4

لا"ا(:ملا6)
مرفوعا"بصح

(2)

فيالحقعبدوتحقبه
/3الوسطى"الأحكام@

1 فيالقطانابنفأجاب"ثقةرفعهالذيلأنةغيرهلأوصححهفقال:83

في
1للاشيتهأليابنمصف" 7 مريرقهالياله،عنالحجع،سالححع10(22

9ولمظة:
ثيإلاتردألما@ص

كلامانظرلحةعرةإحلىصواحدةنحة
الحدبت.عفي@نجةأبيلاسدالمصصامحقق

مدافكرححراب@الحافظ
ليالملق@لاب@ميهمقلدوموبالمعنى،الرعداب@عن

2المنير!اللو" 7 7 وسعبمياقعليقسيأتيكمااقمه@يدليمدكورالمعىرهنا8،/

دالاشدككل،،علىأحالاألهمامحوضمحمدوعلىالوجيدعدعا@لتحقيقسح@

ماعايةلأنقاصر،وصمنيحهما
لي

2الاشدكرا" 5 9 / الروابةصاقالرعداسأن5

مهمذاأنرمعلومالمرلوعةالروايةبعلماماق3هريرفأبيعنالموتوفة

ترجح
الروايةتصج@علىنصقيهرلي@فقط،المرفوعةالررايةعلىالموق@نةالرواية

لر@وعةا

يرسكانهعيرالموقوفة،صرجحالمرلوعةالروايةأعلالرعدابرالحالظ

5/2لالاستدكارا 5 الحجع،صأسيعيصعروة،ب@مثامصعبينة،اسرواية9
@قوله@لكعفتممريرفأبيقولصالموقوفةالروايةفذكرهربرة،أليعن

حماد@هراه@
@هالبيمردرعآ@لى@سالهل@عروةب@فامعنسلمقطبن

منلكولامامر.تال
مسكةأ@هىله

الرعدالنانالصناعةهنهفيعلممن

السرفرعقىعلىالحوقولةالروايةتفديهو@لثالمرلوع،بهويملالموقرفيرجح

مداالربمداسأوصحوقدسلمة.حمادسعلىعييةبرصميادحفظرتقلم

فيالمحى
3/4التمهيدا" 7 3الموقوفةالرواية@دت6

الحديتهنا@رفعقال.

القديمةالمغرلهالطبعةليالنصوهذاأصحاوتوقيفهثام،عنسلمقيبنحماد

2 6 6 /8-2 في!@رجحثكما6،7
دالأحكامسحققادكروكماالألميهالسكة"

هالوسطى

السمراني.وصبحيالسلفيح@ي

محققيأنالقلىئعلىالسامةأدحلتربسااليالطويلةالتعليقةلهدهسنيوالني

النصلححاءالر،عدالنك@حصمىصالحقعدكحمحعلاالوسطى،@الأحكام

لاعمرأبودقالمكذا:عدهما
نققا،رلحه@لديلأنيخرهوصححهفرعأصيصح

عندمماةالنصجاءهكذا
سصتحديدولانقطةولافا@زةولالحصلغيرمن



=

والفالائدالعلل@لجامعفي

والإلهامالوهم@ابيان
"4 5 3 /3(2630):"

فييبينولم
روايةمنأتهكلههذا

إسحاقابن

التصريحوفيهاخروجهمنإسحاقابنعنجاءالحديثهذاأنإلا

عنأبيه،عنعروة،بنهثامحدئنيقال:إسحاق،ابنرواهإدبالسمع

قال:هريرة،أبيعنالأسلميئ،الحجبمبنالحجاجعنالزبير،بناللهعبد

يحرماتماو@لمضتان،@لمضة@لزضاعمنيحزملالاجم@ه:اللهرسولقال
تقما

@ا.@للبنمنالأمعاء

فيالشائيأخرجه:
ط.(5437)والعلميةط.(5460)الكبرى""

إسحاق.ابنطريقمنالرسالة

فيخلطقدإسحاقفابنمعلول،الإسنادهذاانإلا
بينالحديتهذا

اللهعدحديث
له،أصللامركببسندفجاءهريرةأبيوحديثالزبيربن

عنالصوابإثما
ه@

اللهعبدعنأبيه،عنم،
قال:عحيروالثبيعنالزبير،بن

لا"
علىعروةبنهامعنرواه."و@لمصتان@لمصة@لرضاعةمنبحرم

ا

اثعند:عياضلن
فيفعي

وفيبتحقيقي،(1183)المسندلادا
7/2لهلما،لأما1 2 6لوفاء8/اط.وفي4 7/4لببهقيوا1،7 5 فيو4
.(22الههوالغويالوعي،ط.(15441)والعلميةط.(47الهله"،المعرفة1

نيوكا)نقتأكلمةعلىهاتوصحابدالتفصيرسمماارصجوقدسطر،برأس
8/2لتمهيدالاشة.لحاا 67!.

البرجدابنعلىيردالذيالحقبمدكلامجحلاآتهسامداعملهماالتقصير@يووحه

موبنماالبرعدابنعنالحقعبدثكرهماانياولمالبر،عبدابنكلاممن

ابنصغإلىدليرجعالإشكاليرضحأنأرادومىنرها،الضدصارلالمصى،

فيالملق@
لدلا@ثينمثرش.يخرمنظامرأالضيجددك@2،/8المنيراالبو1

عدثألأنالشمرثة،الةكتببصبطالا@ةالدايةصر@رةبل@أشيرأن
بم@ن

@وا@صالتمجفويخهاصالسةكبمنكبيرأكمالناأخرجحاقدالتحفيقبلى

يوما@بدعهائسالأمانةالتحقيقهداأنوليعلمعليم،لهوحدهاللهماوالقط

ضعها؟أمأحمطهاالقيامة



والرفعالوقفتعلىضلالثترك@:لل@لل

فيالطحاويعند:سلمةبنوحماد
@@

فيو(4557)الآثارلمامكلشرح
فيوالطبراني(2383)الأخيار@نحفةا

.(2ي@13/5الكبير!9

فيالثافعيعند:عيينةبنوسفيان
وفيبتحقيقي(1182)المسند@ا"

2له@،الأم@ 7 / 7،5-74الوفاء6/ط.وفي5
فيالبيهقيطريقهومن

الوعي.ط.(15440)والعلميةط.(4717)المعرنخ@"

الاثار"مشكلفرحفيإالطحاويعندةالمهلبيعبادبنوعباد

.(2384)لأخيار،ا@اتحفةوفي(4558)

اللهوعبد
.(17186)شيبةأبيابنعند:نميربن

فيالطحاويعند:الذراصر@يالعزيزوعبد
9

الائار"مثكلشرح

وفي(5594)
.(2385)الأخيار@تحفة"

جريجبنالملكوعد
فيوالطبراني)52931(،الرزاقعبدعند:

.(252)الكببر!31/"

1للاشيبةأليابنعند:سليمانبنوعبدة 7 .(4225)حانوابن8(،1

عمربناللهوعبيد

(1)
فيالطحاويعند:

"

(4560)الاتار"مثكلشرح

وفي
2يلالأخيارأاتحفة9 فيوالطبراني8(،3

فيو2(،53)/13الكبير!9

6لالهالأوسطإ،9 الطبعتيى.كلتا(24

ووكغ
.4/5أحمدعند:

6/1والنسائي4،/4أحمدعند:القطانسعيدبنويحيى 0،1
و@ي

الرسالة.ط.(5432)والعلمبةط.(54يلأهلهالكبرىأ،"

نمير،بناللهوعبدوعباد،وسميان،وحماد،يأن@،جميعهم:

ويحيىووكغ،الله،وعبيدوعبدة،الملك،وعبدالعزيز،وعبد
عنالقطاد(

ايذكرولمبهإ،لمجالئبيئعنالربير،بناللهعبدعنأبيه،عنعروة،لنهثام

هريرة.أباولاالحجا@فيه

إلى@253@/13الكبير!الطرانيدمحجمديتصحف(1)

سفسه.بال@د"الأوسطدالمحجمفيلوررورذكرلاهما

"
والصوا@عمرإ،لناثهعد



@لفعائد@@لعللفي@لجامع

الطاحي.ديناربنمحمدالرواةهؤلاءوخالف
4الكبير":دالعللفيوالترمذي)معلأ(،يعلىابواخرجه:@ 53

عه(4226)جانوابن)171(،
اللهعبدعنألمجحعنعروة،بنهنامعن

بن

لا9يح@ه:اللهرسولقالقال:الزبير،عنالزبير،
زاد"و@لمصتان@لمصةتحرم

الإملاجتا@ه.ولاالاملاجةالرلاحبان:وابنيعلىأبو

لاشافةروايةوهذه
تصح

فمحمدة
فيحجرابنعنهقالديناربن

إعلالإلىالعلمأهلذهبوقد.@الحفظسيئصدو@":(5870)"التقريب"

فيالترمذيفقالالرواية،هذه
4الكبير":العلل" 5 محمدأدنسألت:(171)4

عن
وحديثعائثة.عنالزبير،ابنعنالصحيحفقال:الحديثهذا

محمد
عنعروفبنهثامهوإنماالزبير،عنفيهوزادفيه،اخطأديناربن

اللهعبدعنأبيه،
:(1150)عقبالترمذيوفال@ح@ح@مه،النبيئعنالزبير،بن

عنمليكق@أبيابنحديثالحديطأهلعندوالصحيحمحفوظ،غيرلاوهو

اللهعبد
عائشة،عنالزبير،بن

فيحجرابنوقال@ه،النبيئعن
التلخيص"

ثهف@بالاضطراب،الطبريجريرابنوأعله":4/11الحبير"
ابنعنروي

واسطته.بلايالنبيئعنوعنهعاتة،عنوعهأيصعنالزبير،

سمعهالزبيرابنيكونأنبمامكانبينهماحبانابنوجمع
منهم،كلمن

فيالدارقطنيوقالالحديث،أهلطريقةعلىبعدالجمع@لكوفي
العلل!"

2 2 5 /4-2 2 محمدبهتفزد"ة(525)6
بنهامعنالطاحي،ديناربن

أصحابمنوغيرهفيه،ووهمالزبير،عنالزبير،ابنعنأبيه،عنعروة،

اللهعدعنأبيه،عنهام،عنيرويههام
لاالنبيئ-@يروعنالزبير،بن

اللهعبدعنمليكة،أبيابنورواهالزبير،فيهيذكرون
عائتمعنالزبير،بن

عائشقه.عنالمحفوظوهوزاد،لأتهالصحيح؟وهومج@،النبيئعن

الزبير.بنعروةعناخرطريقمئالحديثرويوقد

1للأماجهابنةفأخرجه حدثناقال:يحيى،بنحرملةحدثناقال:(94

اللهعبد
عنعروة،عنالأسود،أبيعنلهيعة،ابنأخبرنيقال:وهب،بن

اللهعبد
فتقماالارضحال@تال:@اللهرسولأنالزببر:بن



فعلر@االوقفضتحكلرل@ضقى:لال@لل
-

اللهعبدروايةمنلأتهاثمقبولةمنالهيعةابنصرواية
إنإذومب،بن

اللهعبدرواية
فيسيمالاغيرها،منأفضللهيعةابنعنوهص،بن

4/2"الكمالتهذيب"الثواهد. 53(3501).

9/3@الأسراتتحفة9انظر: 9الحبير"التلخيصو"1(،2238)1 /4-

41/4المهرة!إتحاتوا)6561(،اا 3 الغليلإرواءو")23971(،0
"7/2 2 2

العلم.أهلإليهأشارالذي@هاعائثةاسيدةحديثأما

6/3حمدأحه.خرفأ 9-9وه1 و6
1 4/1ومسلم6،2 6 6(1450)

بنوا2(،063)ودداوأبو)71(،
19)جهما 1(،051)لترمذيوا1(،4

6/1والنسالي 0 وفي1
.@(5428)والعلميةط.(5451)لهالكبرى@،@

اللهعبدطربقمنالرسالة
عنالزبير،بر

:@اللهرصرلقالقالت:عالة،

"و@لمصتان@لمصةنحزملا9

11/2@الأشراتتحفة"وانظر: 4 5-2 4 6(16189).

الحفاظبنص@لوقف@رجحو@لوتف،@لرفعفيهتعارضومما@

عنسعيد،بنعمرروىمافلك:على
عطاء

عنرباح،أبيبن
عائثة:

ويصوئم.ويفطرويتمال@فرفييقصركان@الئبيئأن

ومنالرسالة،ط.(22)ماوالعلميةاط.ول/2الدارقطنيأخرجه:

3/1البيهقيطريقه العلمةط.(1592)لهوالاثار!،النن@معرفةوفي4،1

6ويلا فيالجوزيوابنالوعي،ط.(06
الخلاف!أحادبفيالتحقيق"

الإسناد.بهذاسعيدبنعمرعنعاصم،أبيطريقمن(764)

الدارقطني:قال
صحيحأ.إسنادمذا@

ملم.روايةلفظ(1)
الحوزيابنأنالرممملايؤكدوصا3،ووهوسحيد"بنولح@اللارتطني:عد(2)

خرج
1وقال.الدارقطني،طريقمنالحديثمذا

بنعمر
يم@.م@



يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

الإسناد.هذافذكرفيم@إسناددوأصحالبيهقي:وقال

فيحجرالنوقال
2/1الحبيرأالتلخيص" 1 تتملاولفظ:(603)2

أتهإلافوق!صبالمثاةوتصوم
منبالياء@ردالتخريجمصاثوجمبعفي

أنهعلىيدلالحافظإليهف@بوماتحت،
فعللاعائشةالسيدةفعلمن

أنإلا.@@الئبيئ
قالالتحتانية.بالاءجاتأشرناكماالتخريجمصادرجميع

1/1"لأحوثيالاتحفةفيالمباركفوري لاكلام،فيهحديثفهو:04

إسناثم@.الدارقطنيصححو)نللاحتجاج،يصلح

3/1البيهقيوقال شاهدولهذا":41
صالح،بندلمحديامن

ضعيف!.وكلهمعمرو،بنوطلحةزياد،بىوالمغيرة

عنالكندي،صالحبندلهمطريقمنأخرجه:ثم
عطاء،

عن

حتىأربعامكةإلىخرجناإذاكورالتبيمعنصليكناقالت:كايتهاعاثة

لرجع.

فيالذهبينقلضعيف،ودلم
@ا

وعنضعي@الا،"قال:معشبنيحيى
أ

فيالثسائي
85)داوالمتروكونالضعماءدا

في
ضعيف@ا:(1830)"لتقريبا1

)3628(،شيبةأبيابنوأخرجه:

1/4 1 5

و)6432(،العلميةط.وفي

3/4لببهقيوالة،لرساا0ط(2299) 1

عطاءع@الموصلي،
عنرباح،أبيلن

السفروشئم.

2/2"الاعتدالميزان عن(2لملأ.)8

وقال"،بأسبهلير"قال:داودبي

حجرابنوقالدا،بالقويلي@@ا(:

فيوالطحاوي
"

لآثاراامعانيشرح

والحلميةاط.م@/2الدارقطني

1ا- 4 2
زيادبنالمغيرةطريقمن

فييقضركانجمتالنبيئأنعائة:

الحصر،ويعجلالظهر،ويؤخرويفطز،داويصومشيبة:أبيابنوزاد

العاعاويعجلالمعر@،خرويض

عنهقالالمغيرففيه:
5لاتاريخهفيمعينبنيحيى برواية(02

7/2الكبير"لأالتاريخفيالبخارينقلهفيماوكيعوقالداثققا،الدوري: 0



والرفعالوقفضتعكللالحثتركق@للعلل

فيعديوابن4(،021)
بنعمرووقالثقة،،وكان":8/74الكامل!"

فيالبخارينقلهفيماالفلاس
1

7/2الكببر"الاريخ 0 "ة(1402)2

حديثه@ي

أحمدوقال@،اضطراب
فيحبلبن

1

العللفيالجامع
:(729)م@/2"

"وقال.الحديثإ،@مضطرب

منكرإ،فهوزيادةبنمغيرةرفعهحدياكل

1/1وفي 5 فيالنسائىوقالالحديت،ضعيفقال:ا(811)5
الضحفاء@@

فيحاتمأبيالنوقال"،بالقويلب@"م@:62)"والمتروكون
@@

الجرح

والتعديل
"8/2 5 ةفقالازيا@بنمغيرةعنزرعةوأباأبيدلسألت:(9الما2

فقلت:ثيخ،
بذاكليىصدوقصالحهوابي:وقاللا،قالا:به؟يحتج

لقويا
"

فيفعياثوأخرجه:
وفيبتحقيقي(35للامنده

1/1له"،الأم9 7 9

وفي
3الوفاء2/ط. والاثار@السنندامعرفةفيالبيهقيطريقهومن5،6

الوعي.ط.(6064)والعلميةط.(1591)

الرسالة،ط.(2297)والعلميةاط.@ه/2الدارقطيةوأخرجه

والبيهقي
1 4 2 عنعمرو،دنطلحةطريقمن3/

عطاء؟
عن

قالت:عائتف

وأتم.السمرفيالصلاةقصركتناللهرسولفعلذلككل

الدارقطني:قال
ضعيفأ.طلحة"

عنهقالتلت:
الدوري:برواية(303)تاريخهفيمعينسيحيى

فيالبخاريوقال@ا،ضعيف"
دا

4/3الكبير،التاريغ 0 وفي(3104)2
الضعفاء"

":(17للألهالصغيرأ،
عندهملينهو

فيحنلبنأحمدوقاللا؟
@

فيالجامع

1العلل! 5 7 / فيالنسائيوقالالحدي@ا،متروكشيء،@الاتي@38(1

فيحبانابنوقالالحديث!،ستروك9:(315)نأوالمح@تروىالالفعفاء

أوماما.لهصدوق"لما(.3لىتقريط"فيفقالبالقولالحاظولخص(1)

@لىالقوةمنالراويينزلمماالتجريحلألفاظالتعليلألفا@إتران@ن@تول:

@بصليصالحأيةوصدوقبصالحالحدالة@لىحاتمألرأنكلوفاالضعف،

@يوصدر@
أعلم.والهلحمظه،أي.بداكلي@وأمانتميعداقه



-

يللفعالد@لعللفي@لجامعى

8"المجروحينلا لاأحاديثهم،منلي@ماالئقاتعنيرويممن@اكان:2/

التعجبه.جهةمنإلاعهالروايةولاحديثصكتةتحل

كانتعائئة:عنعطاء،عنفرواه:خالفهمالمرهيفوبنعمرانإلا

موقوفأ.كذاأربعأ،المكتوبةالتمفرفيتصلي

3/1البيهفيأخرجه: 4 @ثقةكوفيالمرهي:ذربنلاعمروقال:2

فيأحمدالإمامقالفقدبالإرسال،أعلعطاءوحديث
"

فيالجامع

1/1العلل! 5 "ة(811)5
عطاء،عنوروي

إناكان@تالنبيئأنعاثة:عن

عنيروونهوالناشوأتتم،قصرسافر
مرسلا".عطاء

1أخرجه:السيهقيأنكما 4 3 عروة،بنهامعنشعبفطريقمن3/

عنأبيه،عن
لولها:فقلتأربعا،السفرفيتصليكانتأثهار@ننآ:عاتثة

أيضا.موقوتوهذاعليئ.لقلاإئهاختي،ابنيافقالت:ركعين؟صليت

فيالزيلعيقال
"

2/1الرايقهدصب البيهقي:يعنيقال-2:ا9

كذلكأخرجهثمموقوف،عاثسةع@والصحيح
هام...عنشعبفعن

سندوهذاانتهى،
."اعلمواللهصحيح،

فيحجرالنقال
"

2/1الحبير"التلخيص 1 استنكرهوقد9(603)2

كانتعالةفإنبعيدة.وصحتهأحمد،
كماتأولتأتهاعروة:وذكرتتم،

عندهاكانفلوالصحيحفيعئماننأول
عروةيقللمروايةجمعالتبيئعن

.@تأولتأثهاعنها:

أحمد@امال!قوليينالطريقهدا(1)
"المغيرفلي

فهوزياد،بنميرةرفحهحديتكل

أحمدلإماماوقولرال@قاطيع.الموقوف@برفعمتهورأكانالمغيرةأنلمعىمنكر،

يفسر؟مجمل
انقتالمغيرةوافقلوما

يحكملادلك@حندما،لحديترلعهلي
اختلافيخهالحديثكانيناوأماعيصموافقلألهبكارت

والوقف،الرفعدي
أعلم.واللهلنكرتصنحكمفلكعندر@حهالمجرةووححما

4ومسلم@ا@90.@هه4،-/2الخلىيأحرجه@2@ 3 / )@أم@(5)21
طريقمن

فاقرتركحتان،فرضتماأولالصحةةقالت@ا،عاتتةعنعروفعىالرمري،
عائةبالمالعروةفقلتةالزمرىقالالحصر.صحةوأتمتالنر،صلاة

3؟
عثصان.تاولطتأولتقال:



فع@الرالفضتعكللالترقى:للعلل
-

@ا.عائثةالسيدةعنآخروجهمنالحديثهذاصردوقد

3/1النسائىفأخرجه. 2 وفي2
العلميةط(1914)لهالكرىإ،"

فيوالبيهقيالرسالة،ط.(9271)و
(06ول@6العلميةط.(5931)المعرفقلأ"

نحيم.أبيطريقمنالوعيط.

2/1الدارقطنيةوأخرجه 2ولىالعلميةط.87 ومنالرسالة،ط.(29

1الببهقيطريقه 4 2 الحكم.بنالقاسمطربقمن3/

بنالرحمنعبدصزهير،برالعلاءعنوالقاسهنعيم،)أبوكلاهما:

عنالأسود،
فقصرمعهوأناىظاللهرسولاعتمرقالت:@ها،عائة

أنتبأبيقلت:مكة،إلىدفعتفلماوصمت،وأفطرالصلاة،وأتممت

يا@حسنت@قال:وصمت،وأفطرتوأتممت،قصرتاللهرسولياوأمي

عليئعابهوماعانشقه

فيا@بجهقيقال
بنالقاسمرواههكذا9الحدية:الا@بالمعرفةالا

بنالرحمنعبد@إنموصولصحيحإسنادوهوزهير،بنالعلاءعنالحكم،

عاننقه.اثوكالأسود

عنالعلاء،عنفرواهخالفهما،يوسفبنمحمدأنإلاقلت:

عنأبيه،عنالأسود،بنالرحمنعبد
فيكانتالعمرةأنوذكربه،عائ@،

رمضان.

يمهمالطريقوهذا
ديالمطروأمصالطرقخرسمنالأنمفلإعلالتعليلمنه

الأنمةبكللالأدعلمالروالين
الصحةبتعاموأدللحدين@لقد@جتمىصحيح

كانولر@طاليفحللاصعانثفالسيدةفعلمنهوالسفرثيوالصوم

وأماالسفر،لحيالصلاةو)تمامالصياملأوحبيع،النبيلعلمنثابتأالحديث

حديثالاخرالحديت
علىبهيخشدلالجوارعلىبحمللهذاعاثتهيالمحت"

علاتهالمصليبئأنجواز
فيلترطولكنديميالصوملهحانزوأيضاالسفر،مي

ع@جاءكمافيهماالفس@نقاقعدمالحالبن
لابئهلحروهفالتحيتعاننةأئا

علىأصحاله@اثهرسرلأقرالنيالتفريرلمجيالنأحدالحليتومداعلبئ.نجق

أعلم.واثهنحلها،



-

ثللفع@ئد@لعلللي@لجامع

الرسالة.ط.(2293)والعلميةاط.لم@/2الدارقطنيأخرجه:

محمدحديثيعني:لأول-ا@ةالدارقطنيقال
إسنادوهومتصليوسف-بن

مراهقوهوعليهافدخلعاثةأدركقدالرحمنوعبدحسن،
(1)

قالوكذا@،

4/5المنير!البدرفيإالملقنابنوقالسلف،كمااليهقي ليالكن:28
متنه

محهخرحتعائةكونوهونكارة،

يعتمرلم@أنهفالمئهوررمضان،عمرةفي

معالتيإلاالقعدةذيفيكلهنبلرمضان،فيشيءمنهنليسعمر،أربعإلا

المعروفهوهذاثالحجةذيفيوفعلهاالقعدة،ذيفيإحرامهافكانحجته،

الحافظوقال"،وغيرهما...الصحيحينفي
في

"

1الحبير@2/التلخيص 1 1

اتصال@ما،فياختلاتوفيهرمضان،فييعتمرلمجمرفإنهفلكواستنكر@@:(603)

آخطأ".فقدأبيهعنيه:قال@امنقال:ائهالنيسابوريسكرأبيعنولقل

3/1@االأحوذي@اتحفةفيالمباركفوريقال للاحتجاجيصلحلا":04
إسنادط.الدارقطنيحسنو)ن

فيالتركمانيابنقال
أحدهما:أمران:الحديث@ا:النقيالجوهر"

الأثباتحديثثبهلاماالثقاتعنيرويحبان:ابنفيهقالالعلاءان

فيقربعنوسيأتيمضطر@،إسناءأنوالثاني:بهالاحتجاجفبطل
"السنن"كتابمنالبابهذا

عنقال:منأنالنيسابوريبكرأبيكلاممن

عائسةعلىدخلاتهالرحمنعبدعنالطحاويوذكرأخطأ،فقدابيه،

كانبأئهيقيدهولمعليها،دخولهالدارقطنيأطلقفلواحتلاممطبحدبالاسذاد

أتهالكما@لأ"صاحبوذكرأولى،لكانمراهقوهو
منها@اسمع

ديححرالنصقلهديساالحافطقالالدارقطي،قولاحتلفوقد(1)
الحبيراالتلخيص"

2/1 1 2(603)
"

لقاليهالدارتطيتولواخل@1
@ي

1

وتالحسن،إشاءالنا

لي
"

أنجمهالمرسلالحللا

وجنلمحرا@(2)
"2/1 72.

ليالموحود(3)
4/37الكصالاكنيب" عات@عدأئهك@(46)2

الرححن،عدشيرخص

عانثة.علىدخولهقصةيقللموأيضا@هرمنها،يمعلمأتهعلىيصو@

لاالتهدي@أنفابالدكرحدير
بمعنىأيضأهوبلالاخصاريضضي



فعوالرالوقفضتحكللالثترقى:لال@لل

3/1@الاعتدالدميزانفيالذهبيقال@قدالأول.الأمرأماقلت: 0 1

5لا بتوثيقوالعبرة@حبان:ابنوكلاممعينابنتوئيقنقلأنبعد(73

8/1النهذيبأ@اتهذيبفيحجرابنالحافظلوظ@حيىإ، 8 0(5455):

فيالعلاءذكصحجانابنلأنفلك.قولهوسببحبان!ابنتناقض
أ@أثقاف

بنمحمدروايةبسببنلكفذكرالاضطرابوهوالئاني.الأمرأما

نعيمأباأنكماثكينبنالفضلنعيمأبيروايةبهاخالفالتيبوسف
قد

فيهصدوقوهوالعرني،كثيربنالحكمبنالقاسمتابعهإذروايته.علىتوبع

فيكمالين
.(5455)"التقريب"

فيها:لأنمنكرة،هيبلثاذة،يوسفبنمحمدروايةفإنهذافعلى

أبيبروايةوالعبرةذلك،علىأحديتابعهولمرمضان،فيكانتالعمرةأن

أعلمواللهتابحه،ومننعيم

عنالأسود،بنالرحالنعبدروايةعنالكلاموبقي
فإنر@تا،عاسة

فيقالحاتمأبا
1لابنه:"المراسيل" 2 9(464):"

دالأسوبنالرحالىعبد

منهاإ.يسمعولمصغير،وهوعائثةعلىأدخل

1الكبير!لأالتاريخفينقلالبخاريأنإلا 4 3 / ص(815)5

خىعلام،وأناإفط،بغير@التاعائةعلىأدخلكنتقال:إالرحمن،عبد

صوتي،فعرفتاستأذنتاحتلمتبذا
فلت:فعلتها؟!نفسهعدويافقالت:

أئهذكر"لأالكمالصاحبأنكما"،ادخلقالت:أمتاه،يانعم
كمامنهاسمع

نفسه.التركمانيابنذلكنقل

أنهعلىيدلماشيبقهابيابنمصنفوفيإ
أيضأ.منهاسمع

منالرغموعلى
بعمومالحديثهذافإنهذا

فيجاءمايعارضلفظه

عمر.ابنحديثمنالصحيحين

فيالزيلعيقال
2/1الرايقهنصب9 بحديثمذايعارضوقد":92

4/5ال@نير"ابلو"انظر:(1) 26-3 0@



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

ومسلمالبخاريأخرجه
(2)

قال:عمر،ابنعنعاصم،بنحفصعن

اكماقبضهحتىركعتين،علىيزدفلمال@فر،فييث@اللهرسولصحبث

بزذفلمعثمانوصحبتالله،قبضهحتىركعتينعلىيزدفلمعمروصحبت

أشقال@وفىلكغثلقذصتعالى:قالوقدا@عقبضهحتىركعتينعلى
عئمانأنوالصحيحالرواية،هذهفيهكذاةالحقعبدقالانتهى."ح@ة

1الأص.اخرفيأتم
00.

فيالقيمابنونقل
4المعاثهزاد" 4 7 /1-4 4 8

الإسلامشيخشيخهعن

يكل@اللهرسوللتخالفالمؤمنينأمكانتماباطل،وهذاقال:إتبميةابن

صلاتهم...!.خلاففتصليأصحابه،وجميع

فيالملقنابنوقال
5المنير@4/البدردا 30:"

الأكابربعضعنبلغني

معهيتتمكيفوقال:اخر،وجهمنالحديثهذاأنكراثهعاصرتممن

اثقصرماهدتها
@زيدركعتينالصلاةفرضتتقول:وهيوالصحابة،رع

متأولة@بعدهإتمامهاصحاتمادالسفر؟صلاةوأفرتالحضر،صلاةفي
الجائزين.أحدبفعلالحديثيردوكيفعجيب،إنكاروهذاعثمان.تأولهما

الحضر،صلاةبخلافعليهاالاقتصارجوازفيالفرصلاةأقرتةومعنى

متحتمقا.فيهازبادةنف@

@وانظر.
2/1الرابفما@نصب 5/6لأشرات!ا)تحفةو9،2 1،)3966(

28/8المسانيد"جامعو" 5المنير@4/البدرو")241(،5 26-53،0

2/1الحبيرا)التلخيصو 1 و)306(،2
3/3المسند"اطرات9 4 4لا5 0،)8

و
17/4المهرمهإتحاف9 0 2للأ6 2 .3/7"الغليلإرواءو"0(،5

روىما@لقطع:فيهوقطعأ@رجحرفعانيهومما@تلف@

عنعكرمقاعنالنحوي،يزيدعنأبيه،عنواقد،بنحسينبنعلي

(1)"

5البحارياصحغ 7 / 2،2(11).

(2)
لثأ.(68لامسلما2/441لصجح



والرفعالصتعارضلل@ثترك@:للعلل
-

@نلهنولا@كلقروءثبثةبانفسهنيترتصايدآل@طفتت"قال:عباس،ابن

2القرة:1أزحامهن،فئت@تهما@قيبهنن إفاكانالرجلانوفلك(28

فنسخثلاثأ-طلقهاوانبرجعتها-أحقفهوامرأتهطلق
فقال:ذلث،

2البقرة1حمتان،ألالنقأ 2 9

أأخرجه:
بو

لثساوا)5912(،وددا
6/2ني 1 وفي2

لهلكبرى"،ا"

7/337والبيهفيالرسالة،ط.(1757)والحلميةط.(5748)
طريقمن

الإشاد.بهذاواقد،بنحسينبنعلي

تهذيبليإكماالتسائيعنهقالواقد،بنحسينلنعليإصناثه@ي

2الكمالا 4 3 / فيالحقيليوذكرهبأسإ،بهلب@":(4641)5
الضعفاء9

2الكبير" 2 6 فيحاتمأبوعنهوقالعليط،يتابعلا9وقال:3/
"

الجرح

6/2لابنهوالتعديعا 3 فيحبانابروذكره"،الحديثضعيف7(:إ9يه1

8/4الثقالط" فيحجرابنعنهوقال6،0
صدوق9:(4717)التتريهه"

العلماءاختلاتوعلىيهمإ.
اونقهومنخالفأتهإلاتضعبمهأوتوثيقهدي

عباس.ابنذكرمرسلا@ونرواهالذيواضحبنيحيىخالفمه،

1تفسيرهفيالطبريفأخرجه: 1 6 / ط.(3755)والكتبعالمط.4

يريدعنواقد،بنالحسينعنواضحبنيحيىطريقمشالفكردار

مرسلا.بهالبصري،والحسنعكرمةعنالئحري،

فيفالصواب
واقدب@حسينبنعليلمخالفةةالإرسالالحديثهذا

مه.أوثقهومن

وروي
الوجه.هذاغيرمنالحديثهذا

4له:الكبير!،لأالعللوفي(1921)الترمذيأخرجه: 7 0،)081(

2/2كملحاوا فيحديلواوا7/33،3لبيهقيوا79-02،8
لزو@ااسبابأ"

فيوالمزيبتحقيقي،(92)
83الكما@هتهذبب" طربقمني@.77(81/

.(7663)دالتقريبهثققه"ةومو(1)



-

@لف@ائد@@لعللدي@لجامع

عنأيه،عنعروفبنهامعنشيص،بنيعلى
الناشكانقالت:عائثة،

فيوهيارتجعهاإفاامرآتهوهييطلقها،أنشاءماامراتةيطلنوالرجل
أطلفكلاواللهلامراته:رجلفالحتىأكثر،اومرةمائةطلقهاو)نالعدة.

هشتفكلماأطلقك،قال:فاك؟وكيفةقالتأبدأ،اويكولامني،فتبيني

فأخبرتها،عائثةعلىدخلتحتىالمرأةفذهبتراجعئك،تنقضيئأنعدتك

نزلحتى@،النبيفسكتفاخبرتفعجم@التبيئجاءحتىعائثةفسكتت

2البفرة.1"بلحثيتنرلتمل@بم@رنيفإنساكمكتانألظلق"القر@ن: قالت(29

طلقيكنلمومنطلقكانمنمستقبلا،الطلاقالناسفاستأنفعاثة:

الحاكم:قال
الإسنا@ما.صحيححديطهذا"

الكبير!التاريخفيإالبخاريذكرهشبيببنيعلىمقال!فيهبلقلت:

8/2 9 فيحانمأبيوابن)1،53(،2
"

9/37"والنعديلالجرح 1(11 31)

فيحبانالنوذكرهتعديلأ،ولاجرحأفيهيذكراولم
7/6"الثقاتدا إلا5،2

عهقالحجرابنأن

في
الحديثط.لين".(7842)"التقريب"

دوق@لأبلوقالا:هذا،قولهعلىحجرابنالتحريرصاحباوتعقب

عنهروىفقدالحديث،حسن

فيحبانابنوذكرهالثقات،منجمع
"لية؟!لملدريفماجرحا،يهنعلمولاالثقاتإ،"

بنيعلىيعتبروالتعديل:الجرحقواعدناحيةفمننظر،فيهوكلامهما

توئيقحبانابنعادةلأنةلهحبانالنبتوئيقيغترولاالحال،مجهولشبيب

أدقحجرابنكلامالعملية:التطبيقيةالناحيةومنمحلوم.هوكماالمجاهيل

هذاحديثي@فيأخطأقدروايتهقلةعلىشبيببنيعلىإنإذوأصح.

4/5عللهفيالدارقطنيذكره@خروحديثأحدهما، 7
روىفقد(427)س

محمدجعفربنعنحديثا
ابيلنعليعنجد@عنأبي@عنعلي،بن

مرسلأأبيهعنجعفر،عنرووهالذينجعفراصحابفيهوخالفطالب.
ممايعلىفيهماأخطأنالحديث@فهذانطالب،أبيبنوعليجدهنكردود

الترمدي.روايةلمط(1)



@الرفعالوقفتعلىضةلالهضل@لال@لل
-

منعليهأففلمماعداالقليلةاحاديثهمنعليهوقفت
فبانالأخرى،أخطائه

ودقته.حجرابنكلاموصحةيعلىضعفبذلك

عنهروىفقدةقولهماوأما

كماتوثيقا،يعدلافهذاالثقات.منجمع

قد
فيالخطيببوب

8ة"الكفاية" أنعلىالحجةفكرلاب"العلميةط.9

الثقةرواية
اثارأ.نلكعلىوساق"لهتحديلاليستغيرهعن

محمدروايتهعلىشبيببنيعلىوتابع
فيالسيوطيقالإسحاق،بن

،
2/1الحوالك!تنوير عنإسحاق،بنمحمدوصلهعلىيعلىنابعوقد":04

ئ@
فيمردويهابنةأخرجهم

النفسيرأ!."

ليإيسا@هعلىوقفتوفدعنعن،وفدمدل@إسحاقبنمحمدقلت

"
م@2.كنيرا:ابنتمسبر

منحماعةخالفنهف@يعلى.ضعفمنقررناهماوعلى
الذينالثقات

عنعروة،بنهئامعنرووه
مرسلا.أله

فيلكمافأخرجه:
11)لموطأ"ا" يةبروا(367)ولليثيابرواية(72

فيالثافعيطريقهومنالزهري،مصعبأبيبرواية(1697)وسعيدبنسويد

وفيبتحقيقيوي@721((1277)مسنده
5/2@االأم" 4 وفي2

/1الوفاء0ط.

2 5 8
وفي

2ال@1/القرانأحكام" 2 ا،لمهله:الحديا@،اختلاتوفي3

العلميةط.(4425)لهلآثار!؟واالسننالمعرفةوفي7/333والبيهقي

فيحديلواوالوعي،اط.(15367)و
بتحقيقي،(91)@لنزولاأسباب"

فيوالحازمي
الاعتبار!"

0

2 حزم.ابنط.(295)والوعيط.73

ط.(5377)والكتبعالمط.4/521تفسيرهفيالطبريوأخرجه:

الحميد.عبدبنجريرطريقمنالفكر

والطبري)م(،(1192)والترمذيل@4491(،ثيبةأبيابنوأخرجه:

2تفسيرهفي 6 / بناللهعدطريقمنالمكرط.(3775)وال@عالمط.41

بدرش@.



@لف@ائد@@لعللفي@لجامع

2،ولكثيرإ:ابنتفسيرفيإكماتفسيرهفيحميدبنعبدوأحرجه:

7/4والبيهقي 4 4
عون.بنجعفرطريقمن

4تفسيرهفيحاتمأليابنوأخرجه: 1 8 / بنعبدةطريقمن(2206)2

بنهامعنوعبدقأوجعفر،الله،وعبدوجرير،)مالك،

مرسلا.سهأيه،عنعروف

سبيبإ.بنيعلىحديثمنأصحوهذا9الحديث:عقبالترمذيقال

فيوقال
@ا

4الكبير@:العلل 7 محمدأ-فسألت":(180)0
يعني

مرسلأ".أبيهعنهئام،عنالصحيحفقال:الحديث،هذاصالبخاري-

":(4425)والاثار!السنندامعرفةفيالسيهقيوقال

هووالمرسل

شبيببنيعلىلمخالفةةالمرسلالحديث:هذافيفالصواب."المحفوظ

عائشق@.نكربدونرووهالذينالثفاتمنجماعة

/36المسانيد!جامعوإ1(،7337)11/516"الأشراتتحفة"وانظر:

2 4 2يا1 و2(،3
17/3المهرظإتحاف9 4 2رو4 2 /7"الغليلإرواءو"7(،3

1 61-1 6 2(0802).

الحفظلمزبد@لقطعفبه@رجحوالقطع@لرفعفيهومما@خنلف@

بنعيعنالحسن،عنيون@،عندينار،محمدسروىماو@لضبط:

شيطاناللوضوء@ا@ن@فه:اللهرسولقالقال:ابيعنالسعدي،ضمرة

ا.الماعاوصاوسفانقواولهان،له:بقال

محمدطريقمن(1503)الئاشيأخرجه:
به.دينار،بن

أنهظاهرهإسادهذا
حسن

ة
محمدأجلمن

سيئصدوقفهوثيناربن

لامعلولالحديثأنإلاالحفظ
يصح،

1البيهقيأخرجه:فقد 97 / 1
من

@الثوريأنهالظاهرسفيان-طريق
للماءإنيقاذ:كان"قال:يون@،عن

(*70)لتويسها"(1)



والرفعالوقصتعلىضلالهضك@ء:لالصلل

الثوري،خالفمحمداأنيحني:وهذاالماطوسواسفاتقواوسواسأ،

منالإلسادبحملأجدروالثوري
هذامحمد،

فلوأخرىجهةومنجهفمن

تجهيلإلىيون@عنهعدللماالمتصل-أعي:محفوظأ-محمدإسنادكاد

اعلم.واللهمقطوعا،الحدبثوجعلشيخص

الطربق.هذاغيرمنرويالحديطأنعلى

اطريقهومن)745(،لسيالطيافأخرجه:
لترمذيوا)124(،ماجهبن

اللهعدوأخرجه:
بن

5/1زوائدهفيأحمد (122)خزيمةوابن3،6

فيعديوابنبتحقيقي،
4"الكامل9 97 1/1والحاكم3،/ فينعيموأبو6،2

1/1والبيهقي)7،7(،لاالصحابة@معرفة فيالجوريوأبن9،7
العلل"

فيالمقدسيوالضياء)275(،و(567)المتناهيقه
1المختارقه" 6 / 4(1247)

و(1248)و
1 7 / 1له4 فيوالمزي4(،2

33الكما@هتهذيب" 5 / 1يلأ2 57)

1وه/ 0 بنعتيعنالحسن،عنيون@،عنخارجة،طريقمن)كث@4(،0

مرفوعا.بهأبيئ،عنضمرة

2/33الكمالاداتهذيبديالمزينقلإذضعيف،وخارجة 4(5761)

فيه:قالأتهأحمدالامامعن
عنالدوريعاسعنونقل"،حديئ@يكتبلا"

معينبنيحبى
فياقسائىعنهوقالكذاب،فيه:قالأته

ا@طء@

لحدبث!.امترود":(174)لمتروكوظوا

فيحاتمألوقالإذخارجة،علىفيهالخطأالعلمأهلبعضوحمل

عنالثوري،ورواهفيه،وأخطأخارجةرواهكذا)031(:إلابنهالعللأ"

أنالحسن.عنيونى،عنالثوري،غيرصرواهقوله،الحسنعنيون@،

فيوقالمنكر!قيالنبيئإلىرفغة"زرعة:أبووقالمرسلأ"،...@النيئ

"ا(:هل@
كعببنأبيحديث)75(:إعقبالترمذيوقالمنكزإ،عنديهو

لالأتاالحدبت.أهلعندأوالصحيح(بالقو@،إسنادهولي@غريب،حديث

ضرظبنليحىبلى:الحاكمالصستلوكفيتحر@(1)



-

يالععائد@لعللمي@لجامعى

رويوقدخارجة،غيرأسندهأحدانعلم
الحسنعنوجهغيرمنالحديثهدا

فييصحولاقوله،
عدبالقويلي@وخارجةسيء.طالتبيئعنالبابهذا

المباردلما.ابنوضغفهأصحابنا،

1/1الحاكمأنخى 6 لمامحتسبا،افكرهوأنا"الحديث:قبيلقال2

أشاهده
الماء".صبفيالاسوسواسكثرةمن

1/1البيهقيوفال بيان،عنالثوري،بروايةمعلولالحديقوهذا7:إ9

غيرفولهمنعبيدبنيون@عنوباقيهمرفوع،غيرقولهمنبعضهالحسنعن

بالقويولي@مسندأ،بروايتهينفردوخارجة"أيضأ:وقال"،اعلمواللهمرفوع،

."أعلمواللهالروابة،في

فيالجوزيابنوقال
حديظهذا:(572)عقبالمتناهيةالعلل@ا

"قوله:"الحسن...كلاممنهودانماخارجةغيريسندهلمغريب

بسندهلم

فيالملقنابنقالخارجقماغير
2/6المنير"البدر9 0 0

خزيمةابنمتعقبا

صحيحه:فيالحديثإخراجه
"

ونسبهخارجة،ضعففكلهممنه،عجيبوهو

ابنقولمنأحسنيهاعلمولاأفرالصمنالحديثوهدايحيى،الكذبإلى

حديتهيكتبأتهعدي:

رويوقد
الحسن.علىموقوفاالصوابعلىالحديثهذا

1البيهقيأخرجه: 97 / 1
اللهعبدطريقمن

عنسفيان،عنالوليد،بن

فيبالناسيضحكالولهانئدعىالوصوءشيطانقال:الحسرعنبيان،
ا

فيكماحاتمأبوقالإذمرسلأ،الحسنعنالحديثهذاروي
9

أنالحسن:عنيون@،عنالثوري،غيرورواه":(130)لابنهالعللأ

@
تخريجأ.لهاجدولممرسلا

1/1الأشرا@!@اتحفةوانظر: 4 2/5المنيرأالبدروا6(،يلا5 9،9

2المهرقهإتحافوإ 4 7 / و)99(،1
2المسند"أطرات9 2 3 / 1(67).

محمد(1)
طريقصتقدموقدتامفتابحةتاسحه@يناربن



كعوالرالوقصتدروضلال@ثترك@:لالعلل

=

الوجه.هذاغيرمنرويوقد

1البيهقيفأخرجه: 97 / 1
أحمدبنبشرسفلأبيطريقمن

بثربن

اللهعبدحدثناتال:التميمي،
محمدبن

محمدحدئناقال:ناجية،بن
بر

حدثناقال:الأصبحي،حصين
أبيعنالتيمي،سليمافىعنكثير،بنيحيى

ا@ققو"اللهءسلى:رسرلفالقال:حصين،بنعمرانعنالشخير،بنالعلاء

وشبطانا".وسو@صاللماءفذ@لماء.وسو@س

حصينبنعمرانعنضعيف،بإسناد@خرروي@اوقدقبيله:البيهقيقال

يعنيمرفوعأ-
الحديث.هذاذكرثمعبيدطبنيون@عنرويناما

أبيابننقلفقدكثير،بنيحيىفيهضعيف.الإسنادوهذاةقلت
فيحاتم

"

2"والتعديلالجرح 4 / معينبنيحيىعن(75لا9
فيه:قالأته

الكذب،بتحمدلاكان@@فيه:قولهعليبنعمروعنونقلعي@ه،@

فيه.قولهمازرعةوأبيأبيهعنونقل"،والوهمالغلطبكئيرويحدت

فاهبالحديث،ضعيف@@فيه:قولهأبيهعنونقل"،الحديثضعيف@

جدأ".الحدبت

مأ.7لاالكبير"السنناختصارفيالمهذب"وانظر:

وموقوفا،مرنوعاعنه@لحديثفيرسعلى@لر@هي،يختلفوقد@

ى@خرقرائنتافيلكنمرفوعا،رو@همنورايةعنها@ئر@لرو@يةونكون

اللهعببدرواهمامثاله:الحديث،فيالوقفترجيحعلىتدل
زياد،ابيبن

جعلإتما@ا@جده:ال@هرسولقالعائة،قالتقال:القاسمسمعتقال:

(@دنهذكر@لإقامة@لجمار،@رميو@لمرور،وبالصفابالبيت،@لطو@ف

وأحمد)45551(،ثببةأبيوابر)829(،راهويهبنإسحاقأخرجه.

6/6 1و4 فيوالفاكهي)4581(،والدارمي3،9
(40لامكقاأخبار"

14)و )@مأ،محجمهفيوالإسماعيليبنحقيقي،(2738)خزيمةوابن1(،2

احم@روابةلمط(1)



لد@الفعا@لعللمعفيلجا@

1/4والحاكم 5/1والبيهقي5،9 4 5

ط.(4081)له"،الإيماندشعبوفي

الئوري.سفيانطريقمنالرشدط.(3787)والعلمية

أخبارفيإلفاكهيوا)209(،لترمذيواا(،لععهثاودأبووأخرجه:

2يهخزيمةوابنلهأ،57)الجارودوابن)2241(،"مكة 73)
(1)

(2لمه2)و

فيعديوابنبتحفيفي،
يونى.بنعشىطريقمن528/5@الكامل1

1/5والحاكمبتحقيقي،ل@372(خزيمةابنوأخرجه: والبيهقي9،4
1 4 5 / مكيطريقمن5

(2)

إبراهيم.بن

2لطخزيمةابنوأخرجه: زائدة.أبيبنيحىطريقمنبتحقيقي(73

القطانسعيدبنيحيىطريقمنبتحقيقيل@372(خزيمةابنوأخرجه:

بنويحيىزائدة،ابيبنويحيىومكي،وعيسى،)سفيان،خمستهم:

اللهعبيدعنالفطان(سعيد
مرفوعا.بهزيا@أبيبن

حجحسنيطحططوهذاالحديث:عقيبالترمذيقال
@.

يخرجامهولمالإسنادصحيححديثل@ذاالحاكم:وقال

اللهعبيدفيهالحديثهداةتلت
ذكرهالقداح-وهوزياد-أبيبن

فيالبخاري
عنهوقال(2الاالصغير،الضعفاء"

ابنذكرهكماسعيدبنيحيى

فيعدي
1

5"الكامل 2 8 بنيحيىوقالبذاكإ،يكنلموسطا،كان5:9/

@الدوري:برواية(376)تاريخهفيمعين
اللهعبيد

القداحزيادأبيبن
ضعيف

()
أحمدعهوقال"،

فيحنبلبن
"

1/2@العللفيالجامع 2

الموضع.مذافيالمخعر@المختصرعلىتعليقيبدبلاراجع(1)
(2)

ثي

الم@تد
د

ةالحاع!
إبراهيمبن

"
/17المهرظإتحاف"انظر:خطأ،ومو

اللهعيدعىالمرفوعةالروايكبقيةليحريمةابنأثوجهاالروايةهنه(3)
زيا@أبيبن

أنوسيأتي
يوقف@كانسحيدبنيحى

تساملهم.منوالحاكمخزيحةوابناقرمديلكتصحيح
3الكما@هتهنيب"عنميأبانبنوجحعرعالحبنمعاولةروايةفيقالوكدا)مأ 5 / 5

(4224)
حاشبةمع



فعوالرالوقفضتحكللالهضقى:لالعلل
-

فيحبانابنعنهوقال"،بأسبهدلي@:(1421)
6المجروحين!" 6 / ة2

بنالقاسمعنينفردممنكانإ
رديوكانعليصيابعلابمامحمد

الحفظ،

زيجوفلابه،انفردمايقبلالذيبالحالالإتقانفييكنلمالوهم،كير

حجرابنالحافظلخصوقدالئقاشه،فيهاوافقبماإلابأخبارهالاحتجج

فيأقوالهم
حفظيكونهذافعلىبالقوي!لب@"فقال:(4292)التقريبه"

اللهعيدلهانفردمماالحديثوهذاانفرد.إذابهيحتجفلاسيئأ،اللهعبيد
بن

عنالقاسم،عنزيا@أبي
أحدفلكعلىيتابعهولممرفوعا.عائثة

@روي
اللهعبيدعنالحديثهذا

موقوفا.زيا@أبيبن

اللهعبيدعنعيينقماابنطريقمئ)51،،3(شيبةابيابنفأخرجه:
بن

عنالقاسم،عنزياد،أبي
موقوفا.بهعالتع

عةوابن
فيالعقيليأخرجه:فقدالموقوفقعروايتهعلىتوبع

الضعفاء"

1الكبير" 1 9 موقوفأ.القطان-وهويحيى-طريقمن3/

زيادأبيبناللهعبيدعنعاصم،أبيعنا(مه3)الدارميوأخرجه:

عقبه:عاصمأبووقالموموفأ.به
يرفعهكان"

عنالمرفوعاستنكرفكأنه@

عبيدالله.

رأبيبنا"عدتابععمربناللهعيد@@قائل:يقولوتد(1)
اد

لي
ليماالحديثمنا

لتاريخفيالخطبأخرجه.
13/2الغربو@ك@2ك@-ا/11لغدادا وص3،6

4اللاعاأعحملحسيرفيالدمبيطريقه 4 6 / 1،7
ولي

1له"،الحعاظتدكرة" 1 1 3 /3

سعليأخبرنيقال:
لنصمدحدتناقال.النعيمي،أحمد

الفيضبنأحمد

برالحينححتاقال:الغضاتري،الحميدعدب@عليحدثاةقالئقفالأصبهاني

اللهعدعنالثوربمفيانعنالئمري،بنبئرحدثاةقالال@رصزي،الحن
بى

عنعر،
القا

عن3،
@رثرعأ.لهعانثة،

عنرعواله.الغصاتري،يهأخطاائادمتابحفلشتمذهالأمر@نحقيقةوفي

عنالقامم،عنزيا@أبيبنالهعيدعىالنور@ة
أصحابرواههكدابهعانئض

تخىسب.مركماعهاثوري

علىمكناالحصانريرواهغري@حديتالرمواسطيتهذاعقي@اشطيبتال

رراهكفلكالقاسم.صزيا"أبيبناللهجدعنالوري،عنوعوابه:الخطأ،

نحيم،.وأبووكغ



يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

/11الأشراشهداتحفةفيالمزيذكرهالثوري،سفيانأيضا:وتابعه

06 9(75331).

ولمالله،عبيدعنسفيان@عنقتيبة،بنسلمقتيبةأبوورواهوقال:إ

يرفحه

فرواهسفيانعنتفردقتيبةبنسلمأنفالظاهرالثوري،سفيانرواية

هؤلاءوروايةيوسف،بنومحمدنعيم،وأباوكيعا،وخالفموقوفا.عنه

سلم.روايةمنوأرجحأقوى

خمسةفمانتقدم،الذيوخلاصة
اللهعبيدعنرووهالرواةمن

أبيبن
موقوفأ.والقطانوالئوري،عيينة،بنسفيانعهورواهمرفوعا.زياد

عنها:يجابأنيمكنالموقوفةوالروايات

علىيدلصنيحه،منكانالحديثوقفأنفالظاهرالقطانروايةاما
11/06الأشراشهتحفةفيإفالالمزيانذلك دحرواه:(17533)9

حفصأبوفأخبرهعائئقعقولمنفجعلهالله،عميدعنسعيد،بنيحيى

يحدث@اللهعبيدسمعتقديحيى:فقالعاصم،وأبيداو@اسبقولالفلاس

أهاجمما.ولكنيمرفوعا،

فكماالوري:روايةأما
ئلاثةخالفسلماأنتقدم

عنالرواةأشهرمن

الطريق.هذامناقسةوتقدمتالثوري،

روايةتكونالجماعةرواياتمعفبمقارنتهاعيية،ابنروايةبقيت

منوبالرغمأرجحالجماعة
لاقدمناهمافإنبيناه،الذيهذا

يعني
نذهبأننا

فبهتكلمال@هعيدلأنثضعيفإسنادهوبلثالمرفوعالحديثتصحيحإلى

"الحافظ:عنهفقالالعموم،حيثمن

"بالقويلي@

عنروايتهفيوتكلم

التمععبيدروايةفيحبانابنذكرهالذيوالقاثحالخصوص،وجهعلىالقاسم

داكانةالقاسمعن
لابمامحمدبنالقاسمعنينفردممن

@عليه..يتابع

ثيء،علىاقففلممتابعأ،لهأجدأنجهدتوقدهذا.حديثنافيشخص
اللهعبيدفيفالكلام

هذا.حدثهبضعفنقطعتجعلناالقاسمعنروايتهوفي



والرفعاليخفضتعكلةرلخشرك@لالعلع
-

هذاحديثن@انغير
الله.عبيدطريقغيرمنموقوفاروي

11/06"الأشرافداتحفةفيالمزيقالإذ أبوالرواه:(17533)9

هذاأنإلا@القاسم...عنمليكة،أبيابنعنجريج،ابنعنعاصم،

عنعن.وقدمدلسجريجوابنمعلق،الإسناد

موقوفا.عائثةعناخروجهمنجاءالحديقوهذا

19)الرزاقعبدفأخرجه: من(332)مكقمالأأخبارفيوالفاكهيلم@،6

جريج.ابنطريق

فيالفاكهيوأخرجه:
المعلم.حبيبطريقمن(1423)مكقماأخبار"

عطاءعنالمعلم(وحبيبجريج،)ابنكلاهما:
عنربع،ابيبن

موقوفأ.بهعاثة،

اللهعبيدطريقمنأصحالطريقوهذا
جريجفابنالمرفوع،زيادأبيبن

عنعنتهلأنمقبولة.هناعنعنتهأنإلاعنعن،وقدمدلساكانوإنوهوتقق@

عن
السماع.علىمحمولةعطاء

3"التهذيب@اتهذيبفيحجرابننقل 5 5 / عنسعيد،بنيحيىعن6

جريجابن
قالقلت:إفا@قال:

(1)
أقللمند@منه،سمعتهفأناعطاء،

أنهكما
توبع

توافقالروايةهذهإنتمتقدم،كماالمعلمحبيبتابعهث

اللهعبيدرواية
الموقوفة.زيادأبيبن

علىتعليقيفيقلتلذاخطأ،المرفوعةاللهعبيدروايةتكونهذافعلى

وشلهاومحمسا@عخشسلانضادو@ما)عنمابمنزلةتأتي)قال(أدمدا@ليل(1)

أوفلان،وفثرلحلان،الروىةاثلفاظبهاصيلحئركدلكالجمهور،عند)أن(

الصيغمنويخرهافلاد،حتأوفلاد،ذكره
تحت@للاالتيالصريحةالصيغأما@

لنا()قالرل@أ)قالو)أخبرن@أو)أخرنا(و)حدئن@أو)حدثنا(فهيالسمعإلا

منوغيرماولنبان@أ)أنبانا(و)سمعنا(و)سمحت(و
أنإلاعدالسساعالصىصحةالألماط

صريحةألفا@ومناكالمن.هذاجهابدةليهكمااللمطةتلكخطأعلىدليعيدل

علملله(واولئتما،)أخبرت(و)ختفت(مثللانقطعبا



-

@لعمالدي@لعلل@لجامعفي

"
لضعفةضعيفإسنادهالمرفوعة:اللهعبيدروايةعنالمختصر@محتصر

برفعنفزدوقدزياد،أبيبناللهعبيد
معلولهذافحديئهالحديث،هذا

القاسم.عنالجمرواهكماالصحيحهووالوقفبالوقف،

11/6@الأشرافاتحفة"وانظر: 9 /17"المهرةولأإتحاف)33571(،0

4 6 5(22627).

ماومثال@
رواهماالوجهان:ويصحوفاومودمرفوعأرصي

اللهعبد
عنوهب،بن

مالك،
صالح،أبيعنمريم،أبيبنمسلمعن

جمعةكلفي@لناسأعمال@اتعرضقال:التبيئ-@يلى،عنهريرة،أبيعن

بينهعبداالامؤمن،عبدلكلفيغفرالخمبس،ويومالاثنبنيوممزتين:

يفيئاإحتىهذين@و@ركوا،@تركوا،فيقال:4،شحناأخيهوبين

8/1مسلمأخرجه. بتحقيقي،(2120)خزيمةوابن3(،يلا(2565)2

فيالبرعبدوابن)7665(،حبانوابن
1التمهيد!@ 5 7 / 1و5 بالإسناد5،8

أعلقدأتهإلامتصل،لاسناثهثقاترجالهالصحة،ظاهرهإساد
قدالموطأ-رواةمالك-أصحابإنإذثبالوقف

موقوفأ.مالكعنرووه

فيفالحديث
الليثيبرواية(2643)الموطأدا"

(2)

ابيبرواية(18)@او
سعيدبنسويدلرواية(6)ممهوالزهريمصعب

(3)

مالك،عنرووهئلائتهم
عن

عليه.موقوفاكلامهمنهريرةابيعنصالح،ابيعنمربم،أبيبنمسلم

فيالدارفطنيقال
"

ه@-10/87"العلل
وأماا(:ا..)كلثهس

مريمأبيبنمسلم
مالكفرواهعنه،فاختلف

مالك،عنواختلفأن@،بن

مسلم.روايةلفظ(1)
"باللمظ:الحديثجاءالليثيبروايةالالموطا"في(2)

ويوممرتين.جمعةكل
سقطولمله"الخميس.

مابؤالمتن؟في
الأخرى،الالمرطأ!رواياتليموجود

ديمحيدوما
ةمرتينحمحة@لمو.النمهيده@

الحمي@اويرمالاتين؟يوم
كما(3)

.(1799)قهالنما@برواباتهالمرطاديأ



لرفعواالوقفضتمكلرل@ضك@:لالعلل
-

مالد،عنوهب،ابنفرفعه
عنصالح،أبيعنمريم،أبيبنمسلمعن

لنالرحمنوعدبحى،بنويحىالقعنبي،وخالفه.@البيئعنهريرة،أبي

مالك،عنفرووهالقاسم،
هريرظ.أبيعلىموقودامريمأبيبنمسلمص

فيالبرعبدابنوقال
1المهيدلما9 5 7 يح@ىبنيحيىروىهكذا":5/

وجمهورهمالموطأ""رواةعامةوتابحههريرة،أبيعلىموقوفأالحديثهذا

هذا..بإسناثهالنيئ-سرإلىمرفوعأمالكعنوهبابن@رواهذلث.على

تويفهو@)تماهريرة،أبيمنرأيايكونأنيجوزلاومثلههذاأنومعلوم

لاهذامئللأنالعلم.منمنزلةوأدنىفهم،أقللهأحدذلكفيلكلا

عنمالكأصحابأجلمنوهووهبابنرواهوقدفكيفبالرأي،يدرك

وجوط.منمردوعأييرالثيئعنصرويمرفوعأ.مالك

أبضا.علبهواختلفعيينةابنعنالحديثرويوفد

فيالبيهقيطريقهومن)579(،الحميديفأخرجه:
لماالإيمانشب"

الرشد.ط.(0362)والعلمبةط.(6627)

8/1مسلموأخرجه: عمر.أبيابنطربقمن(3يلا(2565)1

أبيلنمسلمعنسفيان@عنعمر(أبيوابن)الحمبدي،كلاهما:

مرة.رفعهقال:هريرةأبيعنصالح،أبيعنمريم،

فيالدارقطنيقال
العلل"

"10/8 9
س

ابنعنغيرهوقال"ا(:دك@

موقوفأا.عيية

فيالبيهقيأخرجه:قلت:
ط.(6627)و(0386)الإيمان!شحب"

قال:نصر،بنسعدانطريقمنالرشدط،(0362)و(3577)والعلمية

موقرفا.نفسهبالإشادعيية،بنسفيانحدثنا

فيالدارقطنيقال
8م@-/10العللا" 9

س
عنواختلف"ا(:لمه3

أبيعنمريم،أبيبنمسلمعنعييت@ابنعنالحميدي،فرواهعيينة،ابن

فردعهموقوفأ،عيينةابنعنغيره:وقالمرة.رفعهأتههريرةأبيعنصالح،

اللهعبدبكرأبو
مريمأبيبنمسلمعنسبرة،أبيبن

@.



=

يالفمائد@لعلللحي@لجامع

فيوقالسفيان،عنعمر،أبيابنعنمسلم،@رواهالبيهقي.قال

.@الحميديقالهوكدلكمرفرفعهالحديث:

سبرة.أبيبنأبو@كرالحديثرفععلىوتاسعهما

تاد:سبرة،أبيبنبكرأبيعن(7915)الرزاوعداخرجه:إذ

مرفوعأ.بههريرة،ابيعنصالح،أبيعنمريم،أبيبنمسلمأخبرني

أحمد:وقالالبخاري،ضغفهالحديث،متروكسبرةأبيبنبكروأبو

بنيحىوقالالمدينته،أهلممتيلاكانةأبو@اودوقال@ا،الحديثيضعكان"

الاعتداالاميزانفيإكما"@امتروكالشائيئ:وقالبثميء@ا،حديئ@السمعين:إ

5 0 3 /4-5 0 1لا4 0 فيالذهبيوقال2(،0
":(6525)الكاس@ه"

عالم

."ستروكلكنهمكثر،

عليه.واختلفعتيبةبنالحكمصالح:أبيعنالحديثوروى

فيالدارقطنيعندالقاسمبنالغفارعبدعنهفرواه
العلل1

8لأ 9 / 1 0

مرفوعأ.هريرة،أبيعنصالح،أبيعنالحكم،عنا(م@4)

صالح،ابيعنالحكم،عنشعبقماعنرواهالسكنلنيحيىأنإلا

بنوعمروومعاتبدل،وخالفهبه،@،الثبيئعنسعيد،وأبيهريرةأبيعن

عنفرووهمرزوق،
شعسة،

ابيعنصالح،أبيعنعتيبة،بنالحكمعن

موقوفأ.بهسعيد،أبيأوهريرة

فيالدارقطنيعندكماالأعمش،أيضاعالحأبيعنالحديطوروى
لا

العلل
"10/8 منكعب،أوهريرةأبيعنصالح،أبيعنرواها(ولل@9

قوفأ.صقوله

عنصرافعبنالمسيبصالحأبيعنالحديثصروى
هريرةأبيعن

قوفامو

مه/1الالعللأ،فيالدارقطنيدكرهاالطر@مدهعامة(1)
س

مملقة.وجميحهاا()ممع@



@الرفعالوقفتحلىضةللهضل@ول@لل

فيالدارقطنيقال
"

10/8العلل، 9الطرق:لهذهذكرهعقب9
وقفهومن

ممناثبت
أسندمه.

صحيحبطريقكروالنبيئإلىالرفعثابتالحديطقلت:
نجارلا

طريفهوص)62202(،جامحهمعمر@يالحدبثأخرجفقدعليه،

47)الرزاقعبد حبانوابن6(،)ممثلأيعلىوأبو2،هلأ/2وأحمد1(،9

فيمالكوأخرجه:
برواية(1897)والليثيبرواية(2642)الموطا"دا

2/4أحمدطريقهومنالزهري،مصعبأبي 0 0

فيوالبخاري4،6وه
لأدبا9

5للاحبانوابن)53(،(2565)8/11ومسلم1(،14)المفرد@ 66)

.(3523)لبغويوا)8665(،و

2/38وأحمد4(،032)لطيالسياوأخرجه: وهيب.طريقمن9

2/3أحمدوأخرجه: لداوا2،9
رمي

بنوا)1571(،
)0471(،جهما

وفي!(747)مذيلتروا
@لمزيوابتحقيقي،(305)لهدا،ئللشماا

ي
ياتهذ9

رفاعة.بنمحمدطريقمنم@803)308/6@الكمال

حبانوابن2(،230)لترمذيوا)53(،(5652)8/11مسلمخرجه:وا

بنالعزيزعدطريقمن(5663)
محمد.

8/1مسلموأخرجه: فيوالبيهقي)53(،(2565)1
الإبمان!ثب9

جرير.طربقمنالرشدط.(3578)والعلميةط.(1386)

عوانة.أبيطريقمن(4916)ثاودأبووأخرجه:

فيوالخطبب)1665(،حبانابنوأخرجه:
@

14/3بغدادأتاريخ 1 4

وفي
4الغربط. 6 2 / 1 الله.عبدبنخالدطريقمن6

الحلمية،ط.(2ما)اوالفلاخط.(3061)الجعدبنعليوأخرجه:

فيالخطيبطريقهومن
@

3/3بغداد،تاريخ 6 وفي4
عن4/7،9الغربط.

مطرف.بنمحمدكسانأبي

بنالعزيزوعبدرفاعة،بنومحمدوومب،ومالك،)معمر،تسعتهم:



-

@فد@لف@@@لعللفي@لجامع

عنمطرت(بنومحمدالله،عبدبنوخالدعوانة،وأبووجرير،محمد،

سهيل
(1)

مرفوعأ.بههريرة،أبيعنصالح،أبيعنصالح،أبيبن

أبيعنالصوابوهوفيهااختلافلامرفوعصحيحطريقوهذا
أعلم.واللههربرة،

مرنوعأ.هريرةأبيعناخروجهمنالحديثرويوقد

أبوأخبرنيقال:الجعد،بنعليطريقمن(3524)البغويةأخرجه

يقول:هريرفأباسمعتقال:فراهيج،بنداودسمعتقال:مطرفغثان

فذكره.جم@،اللهرسولقال

حسنإساده"وفال:الكتابمحفقعلبهعلق
".

فعندالبغوي،علىانقلبأواختلطقدالإسنادهذالعلقلت:
رجوعي

إسنادفيهإتماالإسناد،وهذاالمتنهذافيهأجدلمالجعدابنمسدإلى

سالفأذكرالذيوهوالمتنلهذااخر
أبيبنسهيلحديططريقتخريجفي

محمدغسانأبيعنالجعد،ابنرواهفقدصالح،
بنسهيلعنمطرت،بن

مرفوعا.بههريرة،أبيعنعالح،أبيعنصالح،أبي

(3060)الحديثهذاقبلمسندهفياخرحديئأالجعدابنروىوقد

قال:هريرة،أباسمعتقال:فراهيج،بنداودسمعتقال:غسان،أبيعن

منسو@رفيماصلاةألفمنخيزهذا،مسجديفيملا@ب@:اللهرسولقال

إلا@لمسجد@لحرلم@لمساجد

الأعمالرفعحديثإلىالبغويعندانقلبالحديثهذاإسنادفلعل

أخطأقدالبغويوأنخصوصأ،
مطرشهغسانأبوفقال:إغسانأبياسمفي

محمدأتهوالصواب
أعلم.واللهمطرف،بن

9/1"الأشراتتحفة"وانظر: 6 1ال@2 /9و(12702)الهه/9و(26

41/5المهرقهإتحافو")64721(،و(12744)اط 3 0(18162).

طالجحد!ابنالصدمطبرعفي(1)
صالمحه.أبيبن@سهلالصر.



والرفعالوقفضتعكللال@ضك@.لالملل
-

كتبكخلوخاصةلقرائن@لموقوت@لحديثبنرجحوفد@

احمدروىمامئاله:@لمرفوعة،@لرو@يةمن@لمتقدمين
عنعصامبن

عنالزبير،أبيعنالئوري،سفيانحدثناقال:الحنفيبكرأبي

الجنب،ولا@لحاثضالمر@ةيضزلا"لمج@:اللهرسولقالقال:جابر،

."@لر@سلنض@لما@بلغ@ذاشعرها،تنقضلا@ن

1/2عوانةأبوأخرجه: 6 فيالثيخوأبو)229(،5
المحدثي@طبقات9

فينعيموابر)532(،بأصبهانعه
1/1أصبهاندهأخبار@ 2 0

2/2و 4 1
طريقمن

الإسنادبهذاعصام،بنأحمد

(3)

2والتعديلادالجرحليحاتمأبيابنعنهقالكير،المجيدسعبدابنمو 3 / 2

المحذتيندطقاتفيالتخأبووقالصدوش@،تقةوموعنه،كتبنا"ةا(الا

1أصهاناأحبارفينحيموأبو)5+(،4وللاعبهان، 1 9 / منكادة1
انقت،

الحليت.مقبول

@عد@امسه4
بنالكير

ومو"البصرياللهبمدبرالمجدعد
الالتقربثففه"

منالمطحوعفيأنإلا
"

2أصبها@اتارلح 4 1 / بنأحمد"الإماتفيحاء2

بنالحسشبنحمدحدثناعصام،
لكرألوالصويرال@لمي@سىلنمحمد

الحنفي
3وهلاولكنمكدا،الدميبكرأبياسمكان"

لنحمدةتحمفقد(

ب@الحين
صمد

فيكادرلماخطا،وموالاسا@فيالصولحيالسلمي@وسىب@

يرالإسنادفيالمحققفاقح@هللسخطوطةالحاشية
لكرأليوبينعصامبنأحمد

يرويولاالثرري،عنيروولمالحفي،بكربألييكنىلادهماالحنفي،
عنه

كما@12)شةوفاتهلأنوذلثعصام،بنأحصد
ط.ك@24بغداطلتاريخلي

9/14ودالمتظم!الغرب، 4 عصامبنأحسدووفاة0
دطبقاتالظرمأ272)مة

سمعيكودأنيعقل@لا13/14البلاعاأعحمولحسير)532(،/3"المحذثن
م@

بنالكبيرجدموأنتاهالذيمناالروايةعاحبالدفيبكرأبوبل
المجدعد

2لاسةالتوفى بقحامعلىالاخروالدليلمأ،0
نميمأبيروايةالعب@رتمنه

1/1التانية 2 دكرثونالحنيالكرأبوحدناقال.عصام،بنأحمد"قال:@ذ0

الاسم.مذا

2/2الحديثعقبلعيمأبوتال من@والنك:41
مافاأثريولاعصام،بناحمد

سقط.الحبارةفييكونأدإلاالحبارتبهنهيعني



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

سدل@أثهإلاصدوقشهالزبير@أبيسوىثقاترواتهحدي@هدا

بالوقف.الحديثأعلوقد

@يرجبابنقالفقد
"

2/1"الباريفتح 1 ابنبهتفزد"الحرمين:ط.0

وهوموقوفا،جابرعنالزبير،أبيعنرويوقدمكر،ورقعةالحنفي،

أصخ

الموقوف.الحديط

خالدأبيطريقمن(1152)والدارميمأ،.7)شيبةأبيابنفأخرجه:

قال:جابر،عنالزبير،أبيعنأرطاةبنحجبمعنالأحمر

ينقضان.ولارؤوسماعلىالماءيصبانوالجبالحائض

الحفظسيئالأحمرخالدأبوةالأولىعلتان:فبهالموقوفوالحديث

وانظرأوهام،وصاحبأرطاةبنحجاجوالثانبة:أوهام،وصاحب

كتابيفيترجمتيهما
الذيماأدريلالكن(29ولا(217)الإيهام!ك@"

ئحئتل!رجبابنالحافظجعل
لمطريقاهناكفلعلالموقوفة،الروايةيرجح

ومععلي@نقف
اللفظ،حيتمننكارةمنيخلولاالمرفوعفالمتنهذا

ثم
القديمةوالمسانيدالستةالكتبأصحابمنالمتقدمينالأئمةإعراضإن

المحتمدةوالكتب
وعدمنكارتهاعلىأمارةالمرفوعةالروايةهذهنخريجعن

اعلم.واللهأشبه،هذامثلفيوالوقفصحتها،

3/3المهرظإتحاف9ةانظر 6 4(3212).

رو@همنلكثرةالوقف@رجحوالرفع،الوقففيهتعارضومما@

ماموقوفا:
اللهعبيدروى

غبهروالنبيأنعمر:ابنعننافع،عنعمر،بن
@ما@قال:

قبل@اوالمغربالمشرقبين

مقبرلة.جابرعنوععنته(6291)داققريه(1)
.(2547)الؤب"يخطئاصلوق،"الأرلي.جانمليمادسرمر(2)

.(1االهالتفرب"والنلب@االحطايخرص@و@،وهر.(3)

اللمظ(3



كعمالرالوقفضتمكلرلثترقىةلال@لل
-

1/2الدارقطنيأخرجه: 6 وليالرسالةط.(1060)والعلميةط.9

2/3لهالعللإ،9 2
داتفسيرفيكمامردويهوابن1/50،2والحاكميكا(،س

1كثير":ابن 9والبيهقي9،0 / حدثنافال:يوسفبنيعفوبطريقمن2

اللهعبدحدثناقال:أيرببنشعبب
نمير.بن

فيالدارقطنيوأخرجه:
2/3"العلل@@ 2

بنحجاجطريقمن)@ا(س

بنحمادعنمنهال،
سلمة.

اللهعبيدعنوحماد(نمير،)ابنكلاهما:
الإسنادبهذاعمر،بن

الحاكم:قال
بنشعيبلإنالشيخين،سرطعلىصحيححديثهذا"

أسندمه.وقدنقة،أيوب

الباريفنحفيارجبابنوقال
"3/6 غبر@ا@رقغهةالحرمينط.2

صحيح
منويخرهالدارقطنيعند

علىوقال:فصححه،الحاكموأماالحفاظ.

قال!.كماولي@شرطهما،

اللهعبيد@رواهفيه،نافععلىاختلفالحديثهذا
العمري،عمربن

كمامرفوعافرويعليهواختلف
لنوحمادنميرابنطريقمنمر

إلاسلمة،

خولفا:أثهما

التوري.سفيانطريقمن(3633)الرزاقعبدأخرجه:

آسامة.أبيص(7501)سيبةأبيابنوأخرجه:

الجراخ.بنوكغعن(7509)شيبةأبيابنةوأخرجه

فيالجعدابنوأخرجه:
2ويلاالعلمبةط.(2405)مسنده ط.(49

شريك.عنالفحح

9البيهقيوأخرجه: / القطان.سعيدبنيحمىطريقمن2

مطوعفي(1)
@

كنيرا:ابنتمسير
"

."يون@

ومر.(2)
2لالنقريبهلهايدل@اصدو@،" 79)

بنحمادروالهلفظ(3)
لماياركعنوالنرقيجكعقالمغرتحعلتبثا"ملسة:

بينهماقلته.



-

@الفعائد@لعللفي@لجامع

فيالبرعبدالنوأخرجه:
6/1التمهيد"9 9 6

بنزائدةطريقمن
تدامة.

ويحيىوشربك،ووكيع،ض@أساوأبوالوري،)سفيانستتهم:
لفطان،ا

اللهعبيدعنوزاندقأ
عمر،عنعمر،ابنعننافع،عنعمر،بن

له
من

المحفوظة.هيالجماعةروايةتكونوبهذاقوله

اللهعيدأنإلا
الرفع.علىتوبععمربن

1/2الدارقطنيأخرجه:إذ 7 الرسالة،ط.(1061)والعلميةط.0

1/2والحاكم 2/9والبيهقي0،6
محمدعنهارون،بنيزيدطريقمن

بن

به.@،التبيئعنعمر،ابنعننافع،صمجبر،بنالرحمنعبد

لاالمتابحةوهذا
محمدو@نتهاتصح،

مجبر.بنالرحلنعبدبن

فيحاتمأبيابنقال
رواهحديثعنزرعةأبوشئل9:(528)لماالعلل"

محمدعىهارون،بنيزيد
ابنعننافع،عنالمجبر،بنالرحلنعبدبن

الماةقالئهاعطالنبيئعنعمر،
زرعة:أبوقالقبلئدو@لمغرب@لمشرقبين

هذا
موقوفأ"عمرابنحديثالحديثوهم.

محمدورواه@الحديث:قبلالحاكموقال
المجبربنالرحمنعبدبن

ثمة،وهو
مسندأ".ه@عمرابنعن

صحيححديثهذا"عفبه:وقال
اللهعبدعنجماعةأوقفهقد

عمر".بن

كماالبيهقيوقال
ابنبهتفزد":2/20الخلافياشهمختصرفيإ

حمادالجماعة:روايةوالمشهورالمجبر
بن@زائدةسلمة،بن

قدامة،

ليالجعدالنرواية(1)
طمحققأنإلاعمرابنعلىميقوفةجا"الحلسيةط

الصواب،وهوب@نالهاش@:فيوقالمحكوفينبي@عمراعنوصعإالفحح
فيقالاللارتطنيأنعلماأعلم.والله

"

3-2/31العللا 2
لفرواهلا(.اس

افصعدعنوشريك،القطادسحيدبنيجى
عمر،عنعمر،ابنعىصمع،عى

@الخطا@عمرسعلىموقوفةشريكروايةفححلقولمه
الحماعةررايةحاع@(2)

عليه.موقوفاعر@عنع@ر،النعن
(3)

ودي
بنيحقوببالتانيوتفزدمجبر،ابنلالأولتفزد@ةقال2/9الكبرى!السن"

الحلايا.يرسص



@الرفعالوقفتميرضةللثترك@ول@لل

الله،عبيدعنوغيرهم،القطانسعيدبنويحيى
عنعمر،ابنعننافع،عن

قولها.منعمر@ه

فقدسلمةبنحمادروايةأما
مرفوعة.أنهاتقدم

وهرمجبر:ابنعنبقولهالحاكماعتمدشيءأيعلىاثويلاقلت:

عنهقالفقدبثقة،لي@بلتقة؟!
وقالبسيءإ،لي@معين:إبنيحيى

وامه،"زرعة.أبروقالعنهلأ،سكتوا@البخارئ:وقالضعيف@ه،"الفلأس:

6@ه@1الاعتدالميزانةانظرمتروك.وجماعة:النسائيوتال 2(7839).

شيء.لاالمنابعةهذهفنكون

اللهعبيدأنكما
الوقف.علىتوبععمربن

9البيهقىفأخرجه: / ابنعننافع،عننعيم،أبيبننافعطريقمن2

ماقال:ز@الخطاببنعمرعنعمر،
إفاقبلةوالمغربالمثرقبين

البيت.قبلتوجهت

فيالتركماليابنقال
9النفي!الجوهر" أمرر:ثلاثةفيه":2-11/

الحديث،فيبثيءلي@أحمد:فيهقالنعيمأبيبننافعأنأحدها:

فيعديابنعنهحكاه
هوتال:أتهالساجيعنهوحكى"الكامل1

ابنعنهفرواهلافععلىفيهاختلفالأثرهذاإنوالئاني:منكر.حديث

نعيمأبي
فيمالدورواهمر،كما

الموطأ@"
(2)

قال.عمرأنةعنه

الجهةطلببهيرادأنيحتملالبيت،قبلتوجهتإفاقوله:والثالث:

ماقرله:وهوالكلام،اوليخالفلاحتىفلكعلىفيحمل
المئرقبين

.@قبلةوالمغرب

عليه.واختلفالسخياني،أيوبنافععنورواه

(1)8/3 1 أرجو"القلىئ:الرحصعدوهو@يم-ابيب@لافععىعدي.ابنوتال0

سي@لنيح@عنونقللجه،بأسلاأنه
تقته،ةالقلىئلعيمأبيلندلافعقال.أئه

ئت@،صلص")س.7(.الاتقرس@فيحجرابنعظوقال
@هالقرا@لي

مالكطتتخريجياتي(2)



-

@الف@الد@لعللفي@لجامع

عنالسختياني،أيوبعنمعمر،عن(3636)الرزاقعبدفأخرجه:

عليه.موقوفآعمرابنعننافع،

نافع،عنأيوب،عنعلية،ابنعن(7502)شيبةابيابنوأخرجه:
ماعمر.قالقال:

دونمنالقبلة.استقبلتماقبلةوالمغربالمشرقبين

عمر.ابندكر

مالكالثانيةالروابةعلىأيوبوتابع
أن@.بن

فيأخرجه.إذ
(526)والزهريمصعبأبيبروايةل@45(الموطأ@ادا

القعنبيبرواية(311)وعقبالليثيلرواية
(1)

ماقال:عمرأننافع:عن
بين

البيت.قبلتوجهتإذاقبلة،والمغربالقرق

عمر.ابنعلىالموقوفةروايةعلىنافعوتوبع

مالكطريقمن(7503)شيبةأبيابنفأخرجه:
عنمغول،بن

اللهعبد
ماةقالعمر،ابنعنلريدفبن

قبلة.والمغربالمشرقبين

ب@القاسمعنالمسعو@ي،طريقمن(7504)ثيبةابيابنوأخرحه:

والمشرقيمينكعنالمغربجعلتإفاقال:عمر،ابنعنالرحالن،عبد

المشرق.لأهلقبلةبينهمافصايسارلىعن

ابنمنيسمعلمالرحمنعبدبنفالقاسممنقطع،إسنادهالحديثوهذا

فيالعلائينقلهفيماالمدينيبرعليفالفقدعمر،
"

التحصيلاجامع
6/7@الكماللاتهذيبفيوالمزي)426(، أصحابمنيلق@ا@:(53)ول2

عنيحدثكانفقال:عمر؟ابنفلقيله:قيلسمرة،بنجابرغيرجم@الثي

فيوزادشيئا@عمرالنم@يمعولمبحدلثق،عمرابن
الكما@ا:تهذيط"

ماعمر.ابنعنيحدث@اكان
اخرأ.وحديثقبلقيوالمغربالمشرقبين

قال
في

"

33العلل، / قولفلكمنالصحيح)49(:إس2
الله،عيد

عمر".عنعمر،ابنعننافع،عن

2/1النما@يقهدالرواياتالموطأوانظر@(1) 2 م@..3)8



لرفعواالوقفضتحكللل@ضك@:لالعلل
-

فيالعبنيوقال
1القاري،عمدة" 2 8 اللهصلىوقوله":4/

عليهتعايى

دهاوسلم:
عامالي@قبلتهو@لمغرب@لمشرقبين

هووإنماالبلاد،سائرفي

فيالبيهقيوقالقبلتها،وافقوماالريفةالمديةإلىبالشبة
:(1)"الخلافيات@@

ومنالمدينةأهلأعلمواللهوالمراد
المدينةأهلسمتعلىقبلتهكالت

بنأحمدوقال
رضيالخطاببنعمرقولالذهبيئ:خالد

ماعنه:تعالىالله

@منبالمدينة،قالهقبلة.والمغربالمشرقبين
المدين@قبلةمثلقبلتهكانت

فيفهر
ماسعة

منالبلدانولساثروالمغرب،الفرقبيى
السعة

مئلالقبلةلي

النرجمةهذهتفسيربطال:النوقالذلك،ونحووالمالالجنوببيننلك

مكةمئرققابلماإلاكلها،الأرضمثرقوقبلةيعني:
تكوناليالبلادمن

المغرب،.إلىالمنرقمنعليهاالمارالخطتحت

فيالعراقيقال
"

3/1الإحياء"أحاديثتخريج 3 1 هذا"ا(:للألما6

حديثومنأسامة،حدبمنعليهالمتفقفيلمامعارضبظاهرهالحديث

عمرابر
ر@نبنور@حضجثمنواح@،فيودعاالببتدخلعيهورالبيئأن:(3)

."@@لقبةالمذهةوقالالكعبة،قبلفي

1/3"الرايةدفصبوانظر: 9/3المهرظإتحافو"0،3 2 1يلاا9 1،)3

1/3الغليل!ارواءو" 2 4(292).

بنعاصمروىتخر:مثال@
عنمحمد،

عنسوفه،بنمحمد

@لنخامةصاحبيبعث9الله-جم@وو:رسولقالقال:عمر،ابنعننافع،

وبها.فيوهي@لقبامةييم@لقبلةفي

.2/21قافبالخلااودشتصر9،/2لكبرعهالن@ا"لطر:ا(1)

فيكماالغراليقولشا@ا،وماالمدينةلأملالحديثمداأنيؤكدومما(2)
@

تخريح

اللهرسولعىلرريا(.للاهاالإجاءاأحالحيت
ي

لماالمدب@.لأملقالأته
لين

يسارممعلىوالشرقالمدي@أهليينعلىيقعوالمغربق@لةأوالمئرقالحرب

جميع@اللهرسولفجعل
لينسماتفيلاالكصةومساحةقبلضليحهمايقعما

يميائمادوالمعرب،المرق
حهتها"لذلك

سالكع@فداخل@اللهرسرلصلىأينللالأسالعمرابنأنحليث.انظر(3)
مذا

الكتا@.



-

@لفعائد@@لعلل@لجامعفي

1لهحبانوابنبتحقيقي،(1313)خزيمةابنأخرجه: طريقمن(63

بنالحسن
بهذامحمد،بنعاصمعنشبابةعنالزعفراني،محمد

لإسناا

بنعاصم
عمر.بنعاصمهذاعلىمحمد

فيكماالزارفأخرجه:
(1312)خزيمةوابن)314(،الأستار@كت"

محمدعنعمر،بنعاصمطريقمنبتحقيقي
نفسه.بالإسنادسوققيبن

عمر.بنعاصملضعفضحيفة.تابعةهذهأنإلا

وفيه:الزار،درواه:2/19الزوائد"@مجمعفيالهيثميفالفقد

الئقاشهفيحبانابنوفكرهوجماعة،البخارفيضقفهعمر،بنعاصم

قالالخطاب-بنعمربنعاصمبنحفصابنهذا-عمربنوعاصم

عنه
أخرى:مرةمعينبنيحيىوقالضحيف@ه،حاتم:إوأبومعينبنيحيى

ثيليس9
عنديلي@9الترمذي:وقالالحديث@ا،منكر"البخارفي:وقالعا،

الحديشه.المتروكاخرى:مرةوقالبثقق،لي@9ال@سائيئ:وقال"،بالحافظ

4/1الكمال!نهذيب"انظر: 5(3004).

محمدإلااللفظبهذارواهنحلملا"البزار:قال
سو@ه.بن

فيالجوزيابنإليهأسندهفيماالدارقطنيوقال
"

المتناهيقهالعلل
العمريم@عمربنوعاصمجابر،بنومحمدعاب@،بنعليالروى:(701)

محمدعن
المنقال:اثه@التبيئعنعمر،ابنعننافع،عنسرقة،بن

@لقياشهيومجبهتهنيبهابؤتىنهف@@لمسجدقبلةفيتنخم
(3)

".

بالوقف.أعلتأتهاإلاالصحة،فظاهرهامحمدبنعاعمروايةأما

ومو.(1)
"حافط،نفف"

.(2733)التفرببا

يروفكرهوبخالشا،سخطئوفال:7/952(2)
"

2/2المجروحينا المنكروقال:31
حدأ،الحديط

بهالاحتجبميجهزلاالأتاتحديتلهلاماالتقاتعىيروي
التهنيب@5/8.دتهذيبسالمحكو@تينلينوطالثقاش@.وافقيخماإلا،أ

مدفاللارقطنيأشلى@ليهااتيجالربنرصمدعاب@سعليروايةعلىأقص4(3)



والرفعالوثفضتمكللل@ضك@:ولعلل
-

الأحمرخالدأبيطريقمن(7527)شيبةأبيابنفأخرجه:

معاويةبنمروانطريقمنبتحقيقي(1312)خزيمةابنوأخرجه:

عبيدبنويعلىنميروابن

لنمحمدعنويعلى(نمر،وابنومروان،الأحمر،خالد)أبوةأربعتهم

وهيبعثالمسجدقبلةفيتنخممنقال:عمر،ابنعننافع،عنسوقت@

وجههفي

وابنومروان،خالد،أبايعني.أولثكايرفعهولمخزيمة:إابنقال

ويعلى.نمر،

فيالجوزيابنوقال
رواهوقد)107(:إعفبالمتناهيقهالعلل@

إسماعيلبنوالنضرنمير،وابنمعاويةبنمروان
(6)

ابنعنالاخرينفي

بالصواب!.اشبهوالموقوفموقوفا،عمرابنعننافع،عنسوقة،

والصحيحقلت:
الجوزي،ابنفالكماعمرابنكلاممنموقوتأته

عندويعلىنمير،وابنمحاوية،بنمرواناتفقفقدخطأ،جروالئبيئإلىصرفعه

كماإسماعيل-ب@والضرسيبق@أبيابنعندالأحمرخالدوأبوخزيمة،ابن

عنرووهفهؤلاءالجوزي-ابنقال
موقرفأ،عمرابنعنسوقةبنمحمد

بنعاصموخالفهم
وهوعمربناللهعبدبنزيدبنمحمد

ثقة
(7)

فرواه

بنعمربنعاصممتابعةرغمالجماعةروايةتقاوملاروايتهأنإلامرفوعا،

ابنوعبارةشيء.لاشبهسلفأ@روايتهبي@اكماضعيففهوله،حفص

وهر.(1)

ومو.(2)

وهو:(3)

وهو.(4)

الفظ(5)

.(2547)النقريسهيخطئااعدوت"

مأ(75)بمادالتقى@اقيخأسماءيدلىوكادحالظ،@تقض

الاتقرسا@لأثثهالسنقهأهلمنحديت@ماحبفف1

.(7كه4)دالتقرببما@نقفه

فيبزق@نا"تفأبيبن
بي@تقعخىالقيامةيومتكونساأحمىجاع@الفلة

ومربسماعل.لنانضرروايةعلىأقف@

.(3078)لتقريبهاا

.

7")لنفريبادالقوي!بادل@ 13)



@ئد@للف@@لعللفي@لجامع

فييوافقهامالهاأولثالايرفعه@المخزيمة:
9/3المهرماإتحات" 2 3

1)ها خزيمةابنلصحيحتحقيقهفيالأعظميمصطفىالدكتوريفهمولم2(،1

كذاالحاثمية:افيفكتبالأمرفاستغربهذ@خزيمةابنعبارةمعنى
في

فيالإحسانعلى@تعليقهفيشحيبااليخأنفلكمنوالأ@صىالأصل

5"حبانابنصحيحتقريب 1 7 / فخلطكذلك،خزيمةابنمراديفهملم4
في

مرفوعة.شيةأبيابنعندالأحمرخالدابيروايةجعلإذوالحكم،التخريج

والتأتيبالتأنيالنريفالفنهذافييعملونممنوغيرينفسيأنصحوأنا
الاعتبار،أقصىالسابقينالأئمةأقوالتعتبروأنالأحكام،@يالتسرعقبل

@همها.يدق@وأن

3المهرقماإتحا@داانظر 2 3 / الصحيحة!السلسلةو"1(،1295)9

إذ@ن@لروايتان،فيه@رجحتو@لوقف،الرفعفيهتعارضومما@

الطويل،حميذروىما@ما:رو@منوإتقانلئقةمحفوظة؟كلتا@لرو@يتبن

الناسأقاتلأنأمرت@اعيهلى:اللهرسولقالقال:مالك،بنأن@عن

ا،شهدوفلأذ@لثه،رسولمحمداوأنالا@لنه،إلهلايشهموا@نحتى

ثماؤهمعليناحرمتفقدصلاتنا،وصتوافبيحتنا،وكلواقبلتنا،و@ستقبلوا
ماوعليهمللمسلمين،مالهمبحقها،إلاو@مو@لهم

عليهم
"

اللهعبدأخرجه
)552(،مسندهفيالمباركبن

أبيابنطريقهومن
3/1وأحمد@،33657@شية 9 2و9 2 والبخاري@4

0 8 / 11-901،)293(

"الصلاةقدرتحظبمفيإلمرصزيوا)8062(،لترمذيوا2(،لملا)اودوأبو@ا

7/7والنسائي)9(، 6
8/901و

وفي
ط.(17341)و(3429)لهالكبرى،،"

1/2والدارقطني)5985(،حبانوابنالرسالةط(1534)والعلمية 3

أحمد.روايةلفظ(1)

لةمالراطفيالايخةالروايةعلىأق@لم(2)



@الرفعالوكفتعلىضرلترك@:إلحلل
-

فيمندهوابنالرصالة،ط.م@ول@9العلميةط.
نعيموأبو)291(،لإيمان!ا"

في
فيوا@ب3،/2لبيهقيواا،@ه@/8لحلية،ا1

"

01/4ثاا@غداشاريخ 63

21/2الغربط.وفي فيالجوزيوابنل@3(،والبغوي3،7
فيالتحقيقدا

ليحجروابن4(،7لاالخلاشهأحاثي@
2/2"التعليقتغليق@ 21.

)01(،لصلاظاقدرتعظيمفيإوالمروزي)2462(،ودداأبووأخرجه:

فيوالطحاوي
"

3/2الاثار@امعانيثرح 1 )31.،(،العلميةط.وفي5

1/2والدارقطني 3 فيمندهوابنالرسالة،ط.(893)والعلميةط.1

3/9والبيهقي)191(،@الإيمان" فيحجروابن2
2/2"التعليقتغليق" 2 2

1البخاريعلقهالطريقوهذاأيوب.بنيحيىطريقمن 0 9 / 1(393).

7/7الئسائىوأخرجه: 5

العلميةط.ي@243(لهلأالكبرى"،وفي

1/2والدارقطنيالرسالة،ط.(4134)و 3 ول97)وه@9وللأالعلميةط.1

فيمندهوابنالرسالة،ط.
فيعساكروابن)391(،الإيما@ه"

"

دمشق!تاريخ

4 9 / 5 سميع.بنعيسىبنمحمدطريقمن8

أبيلنحميدعنعيسألنومحمدويحيى،المبارك،)ابنثلائتهم:

به.الطويل،حمبد

منغريبصحيح،حسنحديثهذا"عقبه:الترمذيقال
الوجه،هذا

مندهابنوقالهذا"،نحوأن@عنحميد،عنأيوب،بنيحيىرواهوقد

":(192)عقب
رواهثابتصحيحنعيم:إأبووقال@،المباركابنعنمثمهور

فيالبخارئأخرجهأن@،إلااللمظبهذايروهولم@،التبيئعنجماعة

بننعيمعنبهمستشهدأالمارك،ابنحديثمنصحيحه
ورواهعنصحماد

البغوي:وقالثامثلهحميدعنسميع،بنعيسىبنومحمدأيوب،بنيحيى

صحيحإ.حديثالمذا

رويوقد
أن@.عنآخرطريقمنالحديثهذا

1/1البخارياخرجه. 0 8/1والنسائي)193(،8 0 5

وفي
الكبرى"،@@

أن@منبساعهناحيدصزحوقد(1)



يالف@ائد@لعللفي@لجامع

1لهله 1 8/1الالكامل!فيعديوابنالعلميةط.(72 مندهوابن6،0
في

ابنطريقمن(3301)تفسيرهفيوالبغوي3،/2والبيهقئ1(،59)لإيماناا"

بنمنصورعنمهدي،
سعد،

قال:مالك،بنأن@عنسيا@بنميمونعن

فذلكذبيحتناوكلقبلننا،ولسنقبلصحنناصلىالهنعج@ها:اللهرسوذقال

غنطفينخفروا@لنهفلارسويه،وفمةالنه،فمةله@لذي@لمسلم

رويوقد
أن@.علىموفوفأالحدبثهذا

1/1البخاريأخرجه:فقد 0 خالدطريقمن(393)عقب9
الحارث.بن

7/7ليئلنسااوأخرجه: 6
وفي

لعلميةا0@(3430)لهى،،لكبرا9

3وللا مندهوابنالرسالة،ط.(41
في

محمدطريقمن(194)الإيمان!"
بن

الأنصاري.اللهعبيد

بنأن@شاهبنميمونسألقال:حميد،عنومحمد()خالد،كلاهما:

ماحمزة،أباياقال:مالك،
إلهلاأنشهدمنفقال:وماله؟المسلم3يحرم

ذبيحتناوأكلصلاتنا،وصلىقبلتنا،واستقبلالله،رسولمحمدأوأناللهإلا

المسلمبن.علىماوعلبهللمسلمينمالهفهومسلثم

صححهمنفمنهمالحديث،هذافيالعلمأهلأقوالاختلفتتلت:

كما
أماعلاله،ب@صزحمنومنهمإعلاله،إلىألمحمنومنهمتقدم،

من

فيحاتمأبوقالفقدإعلاله،إلىألمح
9

لا":(1964)عقبلابنه"العلل

وابنأيوببنويحيىالمبارك،ابنأنفس:ثلاثةإلاالحديثهذايسند

حميدعنالحديثهذاروىما)5985(:إعقبحبادابنوقالسميعأ،

اللهعبد:(3)الغرباءمننفرثلاثةإلاالطويل
أيوببنويحيىالمبارك،بن

سميعبنالقاسمبنعيسىبنومحمدالبجلي؟
".

الحاريم@روايةلفط(2)الرسالة.ط.فيعليهأق@لم(1)
(3)

لكنالقلاققيهؤلاءشهرةعدم@ل@تلحلأتهاكيرا،منهجاناسعلىةاستوقثتني
الثقةالماردالنوحودح

@يضزاهأنليتي@@@الظن.ملايدبالشهورالامام
يخرمنالغربا.عناشتهر@ممابلدصأهلعنحمبعنيثنهرلمالحديثأنفلك
أعلموافهبلدصأمل



لرفعواالوقفتعلىضرلثشرقى:رلملل

بعضابعضهمالرواةهؤلاءمتابعةلأنإعلالأ؟يعدفلاهذاأماتلت:

بنمنصورطريقأنمميماولار@صا،لاالروابةقبولقرائنمن
جاءسعد

الرواية.هذهلرفععاضدأ

ابننقلفقدبالانقطع.الروايةإعلالإلىالإسماعيليذهبحينفي

فيرجب
"

53الباري!فتح /3-5 بنميمونمنحميدسمحهإثمافال:إأنهعه4

قال:حميد،حدثناقوله:فيأيوببنبيحيىيحتجولاقال:أن@،عنسياه،

أنىحدثنا
(1)

انعادةفمان
يروونه،فيعاالخبرذكرعلىجرتوالمصريي@ميين

ثردالعراق،أهلطيئيطوونهلا
(2)

يصزحونوالمصريينالثاميينأنإلى

حاتمأبوذكروقدبالسمع،متصلأالإسناديكونولارواياتهم،فيبالتحديث

استدلثمكثيرأ.فلكبصنعونأتهمالوليدبنبقيةأصحابعنالرازي

ال@هعبيدطريقمنخرجهبماقالهماعلىالاسماعيلي
بر

أبي،حدثناقال:معاذ،

المسلم3ئحزئممااسأ:سألتقال:سياه،بنميمونعنحميد،حدثناقال:

الحديث.الله...رسولمحمدأواناللهإلاإلهلاأنشهدمققال:وماله؟

ع@المدين@بنعليعنذكرهوما:(3)قال
خالد

مايثبتفهوالحارث،بن

معاذبهجاء
بن

نهوحجدسأل،الذيهوميمونألأنمعاذة

أعلم.واللهسمع،

معاذصرواية
بن

وقدموفوفة،أن@عنميمون،عنحميد،عنمعات

فيالدارقطنيذكر
العلل"

المبارد،ابرأنذكرأنبعدالصوابهياتها@

أن@عنحميد،عنرووهسميعبنعبسىبنومحمدايوب،بنويحيى

فقال:المبارك،ابنعنالمديني،بنلعليالحديثهذاوذكرقال:مرفوعأ.

الدارقطني:قالمرسلأ،الحسنعنحميدلعلهوهمأ،هذايكونأنأخاف

بنمعاذلأنكذلك.ولي@
يعني.ذكرنا-كمارواهوقدالأئبات،منمعاذ

موقوفا-أن@عنميمون،عنحميد،عن
انتهى."

الثامبينسماععلىكلامهفيالاسماعيليئإليهذهبماأماقلت:

أن@.مىلتحدفيحميد@ي@هاصزححبتالمعلقةابخاريرواية@ل@إشارة(1)

رجبلالنناالكحم(2)
(3)

الأسماعيي.يحي

الموقوت.الطريقيحني:للأ



-

@مد@للف@@لعلل@لجامعفي

فيالحافظتعقبهوقدلث،لاكلامفهووالمصريي@،
"

1/6@الباريفتح 4 5

بروايةئوئقلمالبابهذافتحولومردود،التعلبل@ذافقال:ل@93(قببل

معاذروايةوأما."خلافهعلىوالحمللالسماع،صزحولوأصلأ
بن

لمحميدأأنعلىفيهاثليللامعاذصرواية"يخفن@:الحافظعنهافقالمعاذ

ميمون،منفيهيشثتثمأن@،منيسمعهأنمانعلالأنهأن@،منبسمعه

يحدتتارةحميذفكانبضبطه،حقيقافكانذلك،عنالسائلكانبأثهلعلمه

عادةجرتوقدليه،ثبتهلكولهميمونعنوتارةالعلو،لأحلأصصبه

انتهى.حميد"لغيروقعوكذاثابت،فيهوثبتنيأنسحدثنيةيفولبهذاحميد

الإسماعيلي:قول
المديني.بنعليعنذكرهوما"

1
0 كلاممذا0

الأخبارصحيحمعرفةفيعليهالمعولهويخل@فالبخاريوجوهمنمنتقض

ويفوتهبالموقوت،يردفهثيمالمرفوعالحديثيخرجفكيفإذنطسقيمها،ص

الطريقهذايخئت@خرجإنمافإنهيتلك،هذهإعلالإلىيتبهأنالوقتفاتفي

"ك@للا:رجبابنقالوكما
عنحميد،روايةتصحيحبهذاالبخاريومقصود

فو@لمران@أ

ماوخلاصةقلت:
اللهعبدهم:نفرثلاثةرواهالحديثهذاأنتقدم

بر

وخالفهم:رفعه.علىقتابحواسميع،وابنأيوببنويحيىالمبارك،
خالد

بنومعاذالأنصاري،اللهعبدبنومح@دالحارث،بن
برواياتهممعاذ

فة.فولموا

إلىد@نهأن@نسبهاالمرفوعةالروايةروايتان:فيهالحديثهذالتول

سببلعلىل@بهأن@بهاجاءفقدالموفوفةالروايةوأماع@ت.اللهرسول

لالذلثالثبيئ-ست.إلىيرفعهولموأجاب،شئلفمدالفنوى،
وجودفيصير

الحديق.هذابحالةكالاإذاروايتين

ما@قلهوأما
أرفلمبالإرسال،الحديثإعلالفيبنعليعن

كماإنثمذلك،إلىسجقهمن
ولهذاومرفوعأ،موقوفارواهتقدم-

الحسنعنحميد،روايةعلىأقفولمرجب،ابىنقلهكماالدارقطنيتعقبه



والرفعالوقفتعارضلالحثتركقكللالعلل
-

جامعهفيمعمرأخرحه:كذامرسلآ.الحسنعنمعمررواهإتما

تبلتنا،@ستقبللالمنقال:جمروالنبيئأنالحسن:عنرجل،عن(20113)

وحسابهعلى@لمسلم،ماوعليهللملم،مالهفهو@لمسلم،ذبيحتناوكل

حدئناقال:(33175)شيبةأبيابن
حدثناقال:وكيع،

دمناليمن:أهليلىعيهرواللهرسولكتبقال:الحسن،عنإبراهيم،بنيزيد

وفمة@نفمةله@لمسلمفذلكمذبيحتاومملقبلتنا،و@سنفبلصلاتنا،صلى

@لجزيت@.فعليهأبىومنرسويه

رفعقصرهمفيحبانوابنحاتمأباك@قثهرجبابنتحفوقدقلت:

أبوأيضأرواهوقد":3/56@الباريلأفتحفيفقالأنفى،ثلاثةعلىالحديث

وابنالطبراني،حديثه:خرجمرفوعاأنسعنحميد،عنالأحمرخالد

جرير
لأ.لطبريا

قدمناه.الذيالمتنيثهلامتنهلأنثعليهئعؤللاالطريقفهذاقلت:

والفكرط.املأا(8)تفسيرهفيالطبريةأخرجهفقد
5 8 2 / 1 ط.4

فيوالطبرانيالكتب،عالم
13)الأوسط!" ط.(3232)والعلميةط.(22

لنأصعنالطويل،حميدعنالأحمر،خالدأبيطريقمنالحديث
مالد،

@له،إلا@الةلابقولوا:حتى@لناس@قاتلأن@مرت":@اللهرسولقالقال:

قال:حفها؟وماقيل:بحقها"إلاولمو@لهمدماسممنيعصمواتالوهاف@ذا

ب.فيقنلنفستتللربعد@ملام،لركفزبعد@حصان@@زنى

يروالمعقبه:الطبرانيقال
حميدعنالحديثاخرفيالذ@اللفظهذا

هاشم،.بنعمروبهتفزدالأحمرخالدابوإلا

الكتاب.محققمنيكونربماومذاوسلم(عليهالله)صلىالمطبوع:في(1)

في(2)
النصوجاءأبوأ@سقوط.الأحمر!دخالد:"الباريدفتحمنالحرميىدارط.

فيالصمابعلى
عرصطارقالنيئطمة

لكنرةسمسوخةطعةالحرمينوطبةالث@

منفيهاسا
أخطاء.



-

يالفالمد@لعللفي@لجامع

فينخةرجبابنوقالالئلاثة.إلىالحديثبذلكعاد
"

الباري!تح

3/5 روايتيذكرأنبعد5
خالد

الأنصاري:اللهعبدبنومحمدالحارثبن
"

مرفوعأرواهمنأنتقدمفكمامنتقضقولمذاقلت:أشبط.قولهماولعل

فقدالإسماعبلينعليلعلىاعنمدرجبابنكاناندموقو@ا،رواهممنأوثق

تقدم
ما

إليه.ذهبمامخالفةصوابوبيانإعادت@عنيغني

1/37الأشراشهنحفة"وانظر: 3وا/(607)9 9 004وا/(762)4

6وا/(789) 93(06 أطرافو"مع@،3)1/016المهرظإنحاتو"1(،2
1/3المسند، 6 7(476@.

رويوقد
الوجه.هذاغيرمنالحديطهذا

فيالطبرانيفأخرجه:
فيعديوابن)9661(،الكبير!@

/3الكامل!@

3 9 6
عنالسوار،أبيعنالحضرمي،عنأبيه،عنمعتمر،طريقمن

كلوقبلتنا،و@ستقبلصلاتنا،صقى@هنقال:بميهه،اللهرسرلعنجندب،
رسوي@ه.وذمة@لتهذمةله@لمسلئمفذ@كذبيحتنا

الاسم،مجهولتهف@التوقفيستحقوهوالحضرمي،فيهالحديثوهذا
هكذا:ذكرهدانماترجمته،فياسمألهيسقلمعديابنأنفلكعلىيدل

"

لا":3ما/3الكامل!فيإعديابنقالبالبصرظ.كانقاصالحضرمي:

التيميسليمانغيرعنهيرويأعلم
3فيوقال" 9 6 عنولسليمان3:9/

جمابأسلاأتهوأرجوالحديث،منذكرتماغيرالحصرمي

طرخان،بنسليمانإلاعنهراولهلي@الراويهذاأنيفهمذكرهومما

بجهالته.معلولأالسندبهداالحديثفيكون

الوجه.هذاغيرمنرويوقد

فيفاخرجه:
مأ3يا/2و.(10291)الكير""

طريقمن

لهخاصمصطلحفهوالراوي.ئانمنيرفعلابمالاسلا"@ىياب@وقول(1)
أنهبمعنى

السعداللهعبدالغالحمةيلادلجهمافلثفيوا@ظرالكدب،نجعمدلاأويكنبلا

ا@5حاتما.أليلابنالمللعلىتحيقة"لكتبتقديمهيربحلمه-الهأمغ-



والرفعالوقفتمدرفىللائترك@:إلطل
=

قال:الرازي،سليمانبنإسحاقحدثناةقالالحلواني،بثوي@بنالحسن

قتادفعنالمسعودي،حدثنا
ا@ععبدعنعبيدفأبيعنمجلز،أبيعن

و@ستقبلصلاتنا،صتىالمنةساوىبنالمنذرإلىور@اللهرصولكتبقال:

@لرسوله.وذمة@ثه@ذمةله@لملم،فذاكمفبيحتا،وكلقبلننا،

2الزوائد"@مجمعفيالهيثميقال 8 إدري@بنالحسنبمناده:1/

ولمايه،عنعبيدة،أبيروايةمنأيضأوهوفكر@أحدأأرولمالحلواني،

يسمع
من@ه.

الر-.هذاغير@نلروي

افأخرجه:
فيزنجويهبن

بنهاشمأخبرناقال:(11وللا(90)لهلأمراا"

أبيعنحفص،بنسليمانأخبرناقال:رجاء،بنالمرتجىقال:القاسم،

هجراهلمجوسإلىلمجوراللهرسولكتبقال:قرة،بنمعاويةإياس
(1):9

بسم
دثه@

من@لرحيم،@لرحلن
اثشذين@لى@لعباد@@ثه@رسولمحمد

(2)

يعني:انتم-سلئم

مديتكم،فقبلتوفد@لبحرين،معرسولكمجاءنيفقدذلكم،بعدلماأنتم-صلخ

وكلتبلننا،و@ستقبل@رسوله،عبم.محمداولنإلا@لثهإلهلالنمنكمضهدفمن

دينرر@سهعلى@لجزبففعليهأبىومنعلينا،مامثلوعليهلنا،مامثلنلهذببحتنا

منبحربفليافنأيىومنوالأنثى،على@لذكرمعافى،
@رسوي@هدنه@

ترجمسليمان،بنحفصحاللجهالةضعيف.إسنادهذا
البخارفيله

2/3الكبير"دالتاريخفي 4 2يلأ9 فيحاتمأبيوابن6(،7
"

والتعديعاالجرح

1 87 لاوجرحايخهيذكراولم"،حفصبنسليماندويقال:وقالا:(574)3/

2/1@لاعتدالا@اميزانفيالدهبيوقالتعديلا، 9 جهو@ه،9:(3440)9

فيحجرابنجهلهوكذا
2للاالتقريبمأ9 54).

ك@3541.الاطحح،لمراصدتع@شها@ي@راجعوالجيمالهاءبفتح(1)

الاطححسراصدفي(2)
الرواية.وصواببحمادأوبالبحرينقريةأند.ملاا/@

لاوالفرس،مننمىةابذةوالأ@.(3044)داود"أبي@صننفيكما"الأ@سنيين"

يسبد@.ماثةالسحيطاالالقاموسعرية.كلسةفيوالنالالسيىشجتمع

النايفالروايةلمظ(3)



@لفع@ئد@@لعللفي@لجامع

رويوقد
الوجه.هذاغيرمنالحديثهذا

مسندفيإالطبرانيطريقهومن)704(،راهويهبنإصحاقةفأخرجه

عطاء،عنكلثوم،طريقمن(2363)الشامببنأ
عنهريرفأبيعن

وصامذبيحتنا،وكلفبلننا،و@ستقبلصلاتنا،صلىالمنقال:الله-لخحر،رسول
@لمسلم،نذلكشهرنا،

رسويه،.ونمةع@نمةله

عنهنقلهفيماحاتمأبوعنهقالإذكلثوم،لضعفضعيف.إسنادوهذا

فيابنه
دا

7/2والتعديل!الجرح 2 لا9:(930)4
بعضإنبلحديثهإ،يصح

عنحديئهضقفواالعلمأهل
فيحبانابنقالخاصفعطاء

2افقاشه9 8 / 9

@ةذكرهانبعد
ابنوقال@،الخراسانيعطاءغيرعنروىإفاحديئهيعتبر

فيعدي
دا

7/2الكامل، بماوغيرهبمراسيلالخراسانيعطاءعنيحدث":11

عليه...يتايعلا

(522)"التحصيلجامعفياالعلائينقلفقدمنقطع،فالحديثوكذلك

"قال:أتهموسىابيعن

هريرةأبيمنيسمعلم

روىماللكئرة:الوقف@رجحوالرفع،الوقففيهتعلىضومما@

الضحاك
طاللهرسولأنهريرة:أبيعنالمقبري،سعيدعنعثمان،بن

@نتح@للهثموليقل:النبيئ،علىفليسلثمالمسجد@حدكمدخل@ا@ذاقال:

@جرني@للهتموليقل:على@لثبئي،فليسئمخرج@ذارحمتك،أبو@بلي
الرجيمالشيطانمن

@ا

فيعاعمأبيوالن"(773)ما@ابن:@أض
جمخاالئبيئعلىالصلاة"

فيوالئساثي7(،لا
الرسالةط.ما(38)والعلميةط.(99ايهالكبرىلا"

فيالمنذروالن)09(،له"،والليلةاليومالاعملوفي
)0521(،"الأوسط"

(2706)و(452)خزيمةوابن
2(،500)و(4702)حبانوابنبتحقيقي،

فيوالطبراني
فيال@يوابن)724(،الدعاعا@@

"

م@،7)والليلقلأاليومعمل

حريمة.اسروايةلمط(1)



لرفعواالوقفضتعكلرلثشرقى:رل@لل

1/2والحاكم 2/4والبيهقي0،7 2الأفكارلاننالجفيإحجروابن4،2 78 / 1

-2 7 9
الإسناد.بهذاعئمان@بنالضحاكعنطرقمن

صدوق9فإته:عثمادبنالضحاكغيرئقات،@رجالهمتصلإسنادهذا

يهم
@

(1)

إلىنصبالعلماءبعضأنحنىقوي،أنهالاسنادهذاوظاهر

الحاكم:فقالتصحيحه،
ولماليخينشرطعلىصحيححديثهذا"

فيالبوصيريوقاليخرجامالا،
"

صحيح،إسناد@اهذا:(293)"الزجاجةمصباح

ثقات!.رجاله

إذفئب،أبيوابنعجلانابنهذهروايتهفيخالفقدالضحاكأنإلا

روي
وكعبعجرةبركعبكلاممنموقوفأطربقيهمامنالحديثهذا

كعب:حدي@فأماهريرفوأبيالأحبار

عنالأحمر،خالدأبيعن(30264)و(3431)شيةأبيابنفأخرجه:

عجرةبنكعبصهريرفأبيعنسعيد،ابيبنسعيدعنعجلان،ابن

قومو

اضطرابأفيهاضطربقدعجلانابنأنإلاالصحة،ظاهرهإسناد

هنارواهإذكبيرأ
عجرة.بنكعبعن

فيالتسائيوأخرجه:
9لاالكبرى"" ط.ها(3ولاالعلميةط.(91

وفيالرسالة،
سعيدعنعجلان،اب@طريقمن(91)لهوالليلة!،اليومعمل9

كعبهنافجعلهقال:...،الأحباركعبانهريرة:أبيعنالمقبري

لأحباا

فإنمنهما،أيايوضحولمكعبافجعله(1671)الرزاقعبدعند

فيشكلاصحابيفهوعجرةبنكعبكان
شيرخ@يأجدهلمولكنذلث،

تابعي،فهوالأحباركع@كان@)نهريرفأبي
فيالمزينقلفقد

تهذيب"

6/1الكمال! 7 بديعلىكعبأسلم"العزيز.عبدبنسعيدعن(5569)0

روايتهفمانالحديث،هذاروايةفيعجلانابناضطرابوعلى@،بكر...أبي

.(2972)لتقرسها"(1)



-

@لفعالد@@لعلل@لجامعفي

فيأحمدالإمامقالفقدباليسير،ليىكلامفيهاالمقبريسعيدعن
"

الجامع

العلل@ي
"1 9 5 / 2(1810):"

عنكلهافجعلهاعليه،اختلطتعجلانابن

أحمدالأمامونقلهريرة..،،أبيعنسعيد،
(1)

في
@ا

ا/@العللفيالجامع

1 3 "قال:سعيد،بنيحيىعن)346(،8

علىيعنيعجلانابنيقفلم

سعيديقول:فكانفتركها،هريرة،أبيعنآبيه،عنالمقري،سعيدحديث

دوابن:(9920)عقبالنساثيوقالأباط،تركهريرفأبيعنالمقبري،

عنأبيه،عنسعبد،رواهماالمفبري،سعيدأحادب@عليهاخنلطتعجلاد

سعيدمئايخمنوغيرهماهريرفأبيعنآخيه،عنوسعيد،هريرة،أبي

واللهئقق@عجلانوابنهريرفأبيعنسحيد،عنكلها،عجلانابنفجعلها

فيالدارقطنيوقالأعلم،،
8/5العلل،" كانإتهيقال:":(4721)عقب31

."المقبريسعبدعنروابةعليهاختلطقد

(1670)الرزاقعبدأخرجه:بمايتقؤىالطريقهذاإنقاثل:يقولوقد

كعب.عنهريرة،أبيعنالمقبري،سعيدعنمعشر،أبيعن

لنالطريقهذاولكنعجلان،ابنتالعقدمضرأباأنأساسعلى

هاكعبالأنالخياط،سمفيالجملدخلو)نالمتابعة،بهذهيتقوى

المقبريسعيدعنروايتهفيمعسروأبرهو،الكعبينأييعرتلامجهول،

احمدالإمامفإننظر،
(2)

فيكمانقل
"

1"العللفيالجامع 33 / عنه(لعه1

المقبري،سعيدعنروىمنأضعفمحشرأباأنإلىأشارأنهسعيدلنيحيى

7/3الكمال،@اتهديطفيالمزيونقل 1 أثهالمدين@بنعليعن(6)الما9

عنونقلمنكرظ،بأحاديثنافعوعنالمقبري،عنيحدثكانقال:

ونافع،عروة،بنوهئامالمقبري،عنروىوماةتالأتهعليبنعمرو
."تكنبلار@ئ@المكدرثوابن

ئالثةعلةوهناك
وهيالطريقهذافي

علىمعر-وأباعجلانابنان

.(2387)أحمد"لإماماأقوالالموسوعةوالظر:(1)

.(6033)و(2387)أحمد!الامامأقوال@موسوعةرالظر.(2)



@الرفعالوقفتحلىفىللثترك@:للعلل
=

خالفاضعفهما-
سعيدصفئب،أبيابررواهحيثمنهمااوثقهومن

موقوفأ.هريرةأبيعنابيمهعنالمقبري،

فيالنسائيأخرجه:
09)الكبرىأ9 ط.ها(04)والعلميةط.(92

بنسعيدعنذئب،أبيابنعنوه،ابنعنإبراهم،بنعيسىعنالرسالة

وفيموفوفأكعبعنهريرفأبيعنأبيه،عنالمقبري،سعيدأبي

زبادة.الحديث

عندناأئبتذئبأبيلأابنالثسائي:قال
من

محمد
ومنعجلانبن

وبالثهبالصواب،عندناأولىوحديث@المقبري،سجدفيعثمانبنالضحاك

رجحالتائيئانعلىيدلماالتوفيقأ
أعلم.واللهالصواب،وهوالطريقهذا

فيالحافظوقال
9

2الأفكار@1/نتائج 8 ثلاثةفهؤلاء"0
(2)

اخالفو

فيذئطأبيابنصزادرفعمهفيالضحاك
علىالعلةمذهوخمبراويا،السند

لثواهدمهحسنهوالجملةوفيالضحاك،طريقمنالحديثصححمن

9/2"الأشرافتحفة"انظر: 7 /14@المهرةإتحاتو")26921(،4

6 6 16/6الجامع!المندو"ول(،433)1 2 2الما5 81).

ويرفعالئقاتفيخالفالضعيفيأتيوقد@
وقفه،@لصو@بكانما

روىمامثاله:تضعيفه،أملى@تمن@لموقوترفعفيخطؤهنيكون

هند،أبيبنداودحدثناقال:المغيرة،بنعمر
ابنعنعكرمة،عن

الكبائر@.من@لوصيةفيدالاضرر)4(قال:جور،الثبيئعنعباس،

الحديتأدالراقعلكنمتامل،غيروموعليهااطلعلسنالرفعالررايةوظامر(1)

الانان.أولهماخيرسوالمطةموقرت،

نطأيوابرمحر،وأباعجلا@ابنيمني.(2)

اللكعدطريقمن(465)داوثهأبيدسننفيجاهماشوامدهوش(3)
بنمعيدب@

يا"@اللهرسولقاليقول:الأنصارقيأمدألاأوحميدأباسمحتقال:مويد،

ليالحديارأصلصاولبقلعلى@لتبئ،فبلنم@لمجد@حذكمدخل
@

سلماصحيح

2/1 5 1للا8/،1الأشراشهالتحمةوانظر:.(714)4 1 19).

هصالنروايةلي(4)
لالحي@ه.ةه



=

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

7والفكر.@(6981)تفسيرهفيالطبرفيةأخرجه / عالمووط.6

فيوالعقيليئالكتب،
9الكبيراالضعفاء" تفسيرهفيحاتمأبيوابنها،3/

فيوالطبرانيئ)9394(،همه/3
والأز@ئئالطبعتين،كلتامأ947)"الأوسط"

ني
الضعفاعه9

(1)
نيكما

1التهذيب@1/تهذبب" 4/1والدارطئ9،9 5 ط.0

فيكمامردويهوابنالرسالة،ط.(4293)والعلمية
2كير@:ابنتفسير" 3،5

6/2والبيهقى 7 1
الاشاد.بهذاالمجرة،بنعمرعنطرقمئ

العقيليئ:فال
موقوفا،داودعنالناسرواههذارفعه...علىينابعلا"

.@المغيرةبنعمرغيررفعهنعلملا

الطبراني:وقال
"

يرفعلم
بنعمرإلاهندأبيبنداودعنالحديثهذا

ا

."يرفعهلاعباسابنقولمنالمحفوظ"الازثي:

2تفسيره:فيكئيرابروقال نظر".أيضأرفحهفيومذا":35

1"التهذيبتهذيبفياحجرابنالحافظوقال 9 9 /1:@@
ضعبفعمر

موقوفأ!.داودعنوغير@الثورفيرواهوقدعليه،فيهفالحملجدا،

بهتفزدلأئهالمغيرة.بنعمرأجلمنضحيف،حديثهذاقلت:

4التفسير:فيكثيرابننقلهفيماالمدينىبنعليئعهقالوقدمرفوعا، 50:

"
فيالذهبيئنقلهفيماالبخارفيوقالأعرفمه،لامجهولهو

/3الميزان!9

2 2 فيحجرابنونقله)1226(،4
@ة(5697)اللسانأ"

المغيرةبنعمر

كماثاودأبووقال"،مجهولالحديا،منكر
في

الاجريسؤالات"
"

@لو@يةفيالإضر@ر"حديث:فيالناسخالفهولكنبه،بأسلا":(1137)

عنرفعه"بعده:الاجريعبيدأبووقالهند"،أليبنداودعن@لكبائرامن

هد،أبيلنداود
الناسوأوقفهجم@،التيئعنعباس،ابنعنعكرمة،عن

."عباسابنعلى

دالمصنماتوكتبايع@6،3اللاءاأعحماليرالكتاببهداالتعري@فيانطر(1)

6الذهي!الحافطالإمامعل@هاتكلمالتي 0 6 /2-7



@الرفعالوقفضتعكلرل@ضقى:للعلل
-

خالفهلقدمر،كمابالرقفأعلفالحديثإفن
فرووهالرواةمنجمع

عباس.ابنعلىموقوفأ

الرزاقعدطريقهومن(204)تفسيرهفيالثوريسفيانفأخرجه:

(342)منصوربنسعيدوأخرجه:
(2)

(2هيهلهالتفسير"،جزءوفيإ

ليربنثيمعن

عن(2ياهلهالتفسير"،جزءوفىا(343)منصوربنسحيدوأخرجه:

خالد
الطحانالدهعبدبن

عن(260)لهالتفسير"،جزء9وفي(344)منصوربنسعيدتوأخرجه

بنشيان
عنة.

اللهعبدعن(31454)سيبةأبيابنوأخرجه:
بثوش@بن

الأحمرخالدأبيعن(31457)شيبةأبيابنوأخرجه:

فيالنسائىوأخرجه:
1وللأالعلميةط.(11092)الكبرى!@ 1 ط.(02

وفيالرسالة
مسهر"7(.بنعليئطريقمن(112)لهالتفسير"،"

لاودصوالصوا@.خطا،وهلاثارداأليلحصالوريا.لتفسيرمنالطبوعمي

الحجاتومنالررفي،طريقمنا(للأللاهالرزاقعدعدموكماندأليابنومر

@كتابناشرأن
محلقاالحاشيةديقال"التررفيمميانتمير

"

وفيلالأصل،كنا@

مو:ثاودوألوالماتدة.سورةفيوشأتيهدا.أبيلثاودسكير:وابنالطمري

1ستروك.الكولي.الأعمىالحارتبنلفيع
بلىالافراشدفقدكلامصبلى@حر0

هر.المدكورثاودأباأنمعتبرأفلكابعدصيل@رفمبأصله،فيحجودمرما

منرأيتطأعبوهناالحارتدننفيع
ديالاشرهدا

االكتا@مذا

عمى"لابنمها:مقطمذهسيدروايةفي

الخفي،لارسالوااللب@كيرنجت،نقة1ةومو
س(.12)التقرب5

وهو:
(1ثلأ7)التقرسأ@نبنهنقة@

.(32"7)لالتتريباعابد"فقيهدنقفومر:

(2547)لتفريبلايخطأ،@صلوقوهر.

.(4800)الايترياكرانبهلهنقتي"ةومو



-

@لفعائدي@لعللفي@لجامع

6/4والفكرط.(6لما.)تفسيرهفيالطبريوأخرجه: 8 عالمط.6

بنويزيدعليةابنو)سماعيلحميدبنعبيدةطريقمنالكتب

الثقفيالوهابوعبدالمفضلبنوبثرزريع
()

)فرقههأ.

عالمماط.6/6والفكرط.(6980)تفسيرهفيالطبريوأخرجه:

الأعلىعبدبنالأعلىوعبدعديأبيابنطريقمنالكتب
(7)

)مقرونيأ.

وأبوإثوي@،وابنعيينة،وابنلد،وخاوهثيم،لثوري،)اجميعهم:
أبيوابنالوهاب،وعبدوتر،ويزيد،علية،وابنوعبيدفوعلي،خالد،
هند،أبيبنداودعنالأعلى(وعدعدي،

بهعباس،ابنعنعكرمة،عن

عليهموقوفا

فيالسيوطيوذكره
2/2ال@نئور"الدر" حميد،بنعبدإلىوعزاه77

المنذر.وابنجرير،وابن

4تفسيره:فيكئيرابننقلهفيماالطبرفيقال 50:"

والصحيح
ه.ف@فولموا

عيينةابنرواهوكذلكموقوت،الصحيح:هوهذاالبيهقيئ:إوقال

وقالضعيفمه،@رفعهمرفوعا،@خروجهمنصرويموقوفأ،داودعنوغيره،

فيالزيلعي
"

الرايته:نصب

4/5الأشراف،تحفة"انظر: 7 4/4الرايقهنصبو")5806(،0 01-

0 7/5المهرفهإتحافو@2،4 3 3لا0 لم@.9

(8)

وهو
"

.(4408)التترجه@احطااربمالحوي،صدوت"

ممأ.ا6)التقريبه@"حافظوهو@ثقة

.(7713)دالتقريبهنتدنتةومو:

.(703)الققرب"عاللهنصنمةوهوإ

لأ.261)تما@الكريساصتجلتعبرشقةومر

كثثأ.لالتقريسها"د@ففهوهو.(7).(5697)ققرببها1دنقتهومو:

حاء
والي@هالإضرار@الروايات@مصلي



والرفعالوقفتعلىضلهضلق@لالعللإ
-

روىو@لقطع:@لرفعبين@ختلاتفيهحصللمااخرمئال@

محمد
بن

أنهريرة:ابيعنسعيد،أبيبنسعيدعنالقرشي،خالد

أصابه.الذيالأذىفيشاةفبععجرةبنكعب

قال:هثم،طريقمنالتفسجر!"(297)منصوربنسعيدأخرجه:

بنمحمدحدئنا
به.القرشي،خالد

ومتنا.شدأضعيفالحديطهذالقول:

محمدنف@إسناءضسفأما
بن

فيالذهبيعنهقالفقدمجهول،خالد

7يا3/3،4الاعتدالأميزان" حالهيعرفلا7(:ا4

بنمحمدحالجهالةوعلى
فقدهذ@روايتهفياضطربقدفإئهخالد،

هنارواه
هريرة.ابيعنالمقب@ري،عن

فيالبخارفيعندورواه
"

1/7الكبير!التاريخ سعيدعن(18للأ6

منفأسقطبه،المقبرفي،
معيد.علىمقطوعأوجعلههريرة،أباالسند

الطريقينأناعتبارعلىالمضطرب،هوهثيميكونلالمافاقيل:فإق

فحملالحال،مجهولوخالدئبتثقةهشيمالأنفنقول:عنه؟رويا

منأولىالضعيفعلىالوهم
الثقة.علىحمله

لكعب:قال@،اللهرسولأنالحديط:فيجاءفقدمتنهضعفأما

لا-قلت:"نيكة؟منتجدلمل
وهي

ثلالةلنصمقال:شاة-
لطعم@وأيبم

بينتصعئلاثة
."مساكينسنة

أعلم.واللهالصواب،هووهذا

وضبطاوحفظاعددأكثرهممنفيه@لر@هيخالفمامثال@

بنالوقابعبدروىما@لوتف:فيه@و@لصو@فوعا،صفر@ى@لحديث

قالقال:هريرفأبيعنصالح،أبيعنالتيميئ،سليمانعنعطاعط

."@لعصرصلاة@لوسطى@لصلاة"يثيهرو:اللهرسول

.(7312)تقرببالا(1)



-

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

4/3والفكرط.(4239)تفميرهفيالطبرئأخرجه: 5 عالمط.5

1/04والبيهقيئبتحقيقي،(1338)خزيمةوابنالكتب، 6
طريقمن

بنالوهابعد
الإشاد.بهذاعطاء

لاالحديطهذا@قول:
عطاء،بنالوهابعبدبهتفزدرفعه،يصح

عن

فرووهمنه،وضبطأوحفظاعددأأكثرهممنوخالفمرفوعأ،التيميئسليمان

قوفا.مو

أحمدأخرجه:إذ
فيحنبلبن

"

7"العللفيالجامع / )4011(،لما1

4البيهقىطربقهومن 6 0 /1-4 6 1
القطان.سعيدبنيحيىعن

مأ705)ئببةأبيابنوأخرج@:
يوسفبنسلعن

4فىتفسيرهفيالطبرفيوأخرجه: 4/3والفكرط.(21 4 عالمط.4
منصوربنوسعيدالكنب،

عليةابنإسماعيلطربقمن(395)النفسبر@"

4تفسيرهفيالطبريوأخرجه: 2 4/3والفكرط.(13 4 عالمط.4
المفضلبنبشرطريقمنالكتب

4/3والفكرط.(4215)تفسيرهفيالطبريوأخرجه: 4 عالمط.5
سليمانبنمعتمرطريقم@الكتب

1/4البيهقىةوأخرجه 6 0

محمدطريقمن
الأنصارياللهعبدبن

ومحمد(ومعتمر،ولر،علية،وابنوسهل،القطان@)يحيىستتهم:

الصلاةقال:هريرة،أبيعنصالح،أبيع@التيميئ،طرخانسسلجمانعن

عليه.موفوفاالعصر.صلاةالوسطى

احمدالإمامقال
في

"

1"العللفيالجامع 87 /1:9

صالحأبومولي@

ومو(1)
ممأ.262)الالتقريبأحطأاصار@صدو@،"

نقضوموا(2)
2لااقفرب"@القدر،رمي 66).

.(4يلاااقؤيسا"حافظهلتقق@وموة(3)

.(703)التريب@عابلهثت،الثتضومو(4)

ومو(5)
ومويلا(.(6785)الالقرب،نقةا"

0

.(406للاالالتفربنفنه1



لرفعوالوقفاضتحكلرلخترك@:رلعلل
-

هذابافام،ولاالسمان
يعني:ميزانأراهبصري

صالحا،أبوميزاناسمه

مقبولفهوميزانلضعفثضعيفالروايتينكلتافيالحديثفيكون
(1)

حيث

وجه.غيرمنوموقوفآمر@وعاهريرةأبيعنروي

لمرفوع:فا

فيالطحاوفيأخرجه:
"

1/1الائارامعانيشرح 7 4
الحلميةط.وفي

الكرابيسيعلىالردكتابإوفي)7001(،
فيكما"

النقيالجوهر"
"1/4 6 0

محمدطريقمن
هرير@أبيعنوردانبنموسىعنحميد،أبيبن

@لوسطى@لا@لعصرا.صلاة"كيئ:اللهرسولقالقال:

عنهقالحميد،أبيبنمحمديخهضعيف.حديثوهذا
معينبنيحيى

فيالعقيلينقلهفيما
فيحبانوابن4/6،1الكبير"الضحفاء"

المجروحينا"

2 6 8 بئيلي@":2/
فيحبلبناحمدوقالط

"

3"العللفيالجامع 4 7 / 1

2لا فيالعقيلينقلهفيماوفالمناكير@،احاثيثأحاديثه":(71
الضحفاء@ا

فيالبخارئوقال"،الحديثبقويهولي@":4/61الكبيرا
"

الكبير"التاريخ

1/7 وفيا()ملا2
ونقلالحديثه،المنكر:(315)لهالصغير@،الضعفاء"

فيحاتمأبيابن
"

3"والتعديحالجرح 1 3 المنكرقال:اثهأبيهعن(1276)7/

الحديا!،ضعيف"قال:أتهزرعةابيوعن@،الحديطضعيفالحديث،

فيحبانابنوقال
2"المجروحين" 6 8 الأسانيديقبمعفلأ،شيخأكان":2/

فلككئرفلمايعلم،ولاالمنبهويلزقيفهم،ولا
الاحتجبمبطلأحباره@ي

وابر

قوت:لموا

ليمنصوربنوسعيد2(،971)و(0402)الرزاقعبدأخرجه.

فيوالبخاري)693(،@التفسيرأ
"

5/2الكبيراالتاريخ 2 والطبرئ1(،135)1

7ياالتغريبما"(1) 03)

وهر:@2)
.@7023@بالتضأحطاار@اصدوق1



-

يللف@الد@لعلل@لجامعفي

4/3والفكرط.(4214)تفسيرهفي 4 فيوالطحاويالكتب،عالمط.4

1الآنار"معانيالشرح 7 5 / اللهعبدعنطرقمن(1013)العلميةط.وفي1
بن

قلتقال:الطائفي،لبيبةبننافعبنالرحمنعبدعنحنيمبنعثمان

ألاقال:الوسطى؟الصلاةهربرة:لأبي
هي

العصر.صلاة

ذكرهفقدالطائفيئ،نافعبنالرحمئعبدلجهالةضعيف،حديثوهذا

فيالبخارفي
"

5/2الكبير!التاريخ 2 فيحاتمأبيوابن)5311(،1
1

الجرح

والتعديح
"5/3 5 يوحيوهذاتعديلا.ولاجرحأفيهيذكراولم(1393)6

أنه

الحال.مجهول

شاهدوللحدبث
اللهعبدحديثمنصحبح

مسعرد.بن

1/0أحمدأخرجه: 4و34 2/1ومسلم5،6 وابن2(،06)(628)21

عنالهمداني،مرةطريقمن(2ها5)و(181)والترمذفييلالملا(،ماجه

اللهعبد
العصرصلاةعن@اللهرسولالمشركونحبىقال:مسعود،بن

ملا@لثهلا@لوسطى،@ل@عنالشغلونافقال:احمزتأوالثمى،اصفزتحتى

نارا".وقهرهمبر@نهم

.(97081)41/305المهرظإتحات9انظر:

المحدثين،أنظونتختلفتتقاربلرالرو@ياتتتكافأ@وجهوقد@

بنيون@روىمائاله:@لوقف،يرجحوبعضهم@لرفع،يرجحفبعضهم

اللهوعبيديزيدبنالسائبعنالزهري،عنيزيد،
اللهعبدبن

عتبة،بن

@الثبيئعنالخطاب،بنعمرعنالقاري،عبدبنالرحمنعبدعن

"قال:
وصلاةالفجرصلاةبينفيمافقر@رفهشيءعن@وحزبهعنناممن

@للبلمنترا،كأتمالهكتب@لطهر

(1)
الائرا:معفيينرحمطبوعفيوجاءالكلما،الفكر:ط.الطبربدي

@
خنيمعنعنمال@س

"
15/1المهرتإتحاف"انطر:خطأ.ومر 6



والرفعدوقف@ضتعكلةلال@ثترك@لالعلل
-

فيوالطحاوي)7741(،الدارميأخرجه:
@

لانار"امشكلشرح

وفي(1435)
بنالليثطريقمنما(5)والبغوفي)0955(،الأخياراتحفة"

2/1مسلموأخرجه: 7 بنوا)3131(،ودداوأبو)241(،(747)1

وأبوبنحقيقي،(1711)خزيمةوابن)532(،يعلىوأبو)3431(،ماجه

2/1عوانة وفي(1434)لاثار"امنكل@ثمرحفيوالطحاوي)5312(،4

5لاالأخيار!تحفة" فينعيموأبو)3462(،حبانوابن8(،5
/8الحليقا"

3 فيحزموابن4،8وهللا/2والبيهقي2،6
2المحلى"" 8 طريقمن3/

وهب.بناللهعبد

3/2لشائيئوا)185(،لترمذئوا)3131(،ودثاأبوتوأخرجه 5 وفي9

1وللألعلميةاط.(1462)لهالكبرىا،" فيلدولابيوالة،الرساط.(46

الاثارامشكل@شرحفيوالطحاو@)9071(،مااا/والأسماعهالكنى"

4للا وفي(31
أبيطريقمن(985)والبغوفي)1955(،الأخيار!تحفة9

مروانبنالملكعبدبنسعيدبناللهعدصفوان

2/1عوانةأبووأخرجه: شيب،بنأحمدطريقمن(2135)عقب4

الحبطيالتميميسعيدبنشبيبوهوأبي،حدثناقال:

بنيونسعنوشبيب(صفوان،وأبووهب،وابنلليث،)اأربعتهم:

مرفرعا.لإشادابهذايزيد،

صحيحإ.حسنحديطهذا"تالترمذيقال

اللهعبدأيضايزيدبنيونىعنورواه
عليه.اختلفأتهإلاالمباركبن

3أحمدأخرجه:إذ 2 / و1
5 بناللهجدحدثاتال:زياد،بنعتابعن3

اللهعبدقالنفسم@السابقبالاسنادفذكرهيون@،أخبرناقال:المبارك،

-

فذكره...@الئبيئإلىأبيبهبلغوقدحنبل:بنأحمدابنيفي:

(2)

.(3357)لتقريباا1شقفهومو:

2لاالكريبه"عماأحمدابنهروايةسبحديثهلاسلا" 73)



-

@ئد@لف@@@لعلل@لجامعفي

حينفي
المبارك:ابنعنالرواةمنجمعزيادبنعابخالف

فيالمباركابنفأخرجه:
المر@زيالحسينروايةمن(1247)الزهد!@

فيالنسائيوأخرجه:
1ياالكبرى!" ط.(15467)والعلميةط.(46

نصر.بنسويدطريقمنالرسالة

فيالطحاويوأخرجه:
"

1يلأعفالآثار"مشكلشرح تحفةوفيإ(43

بننعيمطريقمن(5592)الأخيارا
حماد.

ابنعنحماث@بنونعيمنصر،بنوسويدالمروزي،)الحسينئلا@م:

ز@ه.الخطاببنعمركلاممنموقوفاالمتقدمبالإشادالمبارك،

لاضعيفةروايتهتجعلالمباركابنعنالرواةمنلثلاثةعتابفمخالفة

اللهعدمئلعلىالحديثاختلافلححلمعتمدأتكونولاعليها،يعؤل
بن

رك.لماا

خالد.بنعقيلالوفوعةالروايةعلىيزيدبنيون@وتابع

2/1عوانةوأبوبتحقيقي،(1171)عقبخزيمةابنفأخرجه: 4

الأخيار!تحفةوفيإ(4371)الآئار!مشكلشرحفيإوالطحاوي2(،136)
بنعفيلطريقمنه(لكاه

خالد،
مرفوعا.الابقبالإسنادالزهريعن

مالكايضأوتابعه
أنى.بن

كما"مالكلأغرائبفيالدارقطنيفأخرجه:
في

5/5التمهيد،" فقال:8

محمدبنبكرأبوحدننا
أصلمنالنقاش-المقرنمحمدبنالحسنبن

أحمدحدنناقال:كنابهء
حدثناقال:يحيى،بنحرملةبنطاهربن

جدي

مالكعنوهبصابنحدثناقال:يحيى،بنحرملة
ابنعنأن@،بن

أيضا.مرفوعانفسهالسابقبالإسنادشهاب،

الدارقطني:قال
9

وهرالوجه،هذامنإلامالكحديثمنيكتبلم

الزهري!.عنوعقيل،يونىحديثمنومحفو@مالك،عنكريب



لرفعواالوقفتمدرضلهضلت@فىل@للإ
-

أحمدفيهتالفإسنادوهذا
نقلهفيماالدارقطنيعنهقالطاهر،بن

1/1الميزانأفيالذهبي 0 كذاب!.9:(41@ا5

@خر.وجهمنمرفوعارويوقد

فيالطبرانيفأخرجه:
اللهعبدقتاثةأبيطريقمنلا(2)الصغير!1

بن

بنزيادعنجريج،ابنحدثناقال:الحراني،واقد
سعد،

صالزهري،عن

عنالخطاب،بنعمرعنالقاري،عبدبنالرحمنعبدعنيزيد،بنالسائب

الله.عبدبناللهعبيدذكردونمنبهي،التبي

متروكوموالحرانيقاثةأبوفيهالحديثوهذا

اخر.وجهمنموقوفأالحديث@روي

فيمالكفأخرجه:
ابيبرواية(240)والقعنبيبرواية(127)الموطأ"9

فيالمباركالنطريقهومنالليثي،برواية(538)والزهريمصعب
الزهد!9

3/2"والثسائي4(،2-3)القرآن،فضائلفياعبيدوابوي@421(، 6 0

وفي

1ولالعلميةاط.(1465)لهالكبرى"،" 2/4لبيهقيوالة،لرساا.@(46 8 4

وفيماوه
1يالهوالآئار"،السننمعرفة" ط.(4815)والعلمبةط.(19

القاري،عبدبنالرحمنعبدعنالأعرج،عنحصين،بنداودعنالوعي

الئم@تزوذحينفقرأةالليلمنحزئهفاتةمنقال:الخطاب،بنعمرعن

آدركه.كأتهأويفتهلمتهف@الظهرصلاةإلى

عنوشهرتهاالروايةهذه
لمالكالسابقةالروايةنكارةتبينمالك

عنالمحفوظةهيالمرقوفةالروايةوتكونراويها،زيغوتكئ@ف
ولكنمالك،

في
الاتي.البرعبدابنكلاموثونكالنكارة،بعضمتة

3/2الثسائيئطريقهومن)8474(،الرزاقعبدوأخرجه: 59-2 6 0

وفي
1لىلهلكبرى"ا@ فيويوالطحالة،الرساط.(14ولعلألعلميةاط.(46

"

1للاالاثارامكلصرح وفي(43
عنسر،عن(5593)الأخياراتحفة"

(3هلا7)لتتري@اا"(1)



-

@لف@اند@@لعلل@لجامعفي

بنعمرعنالقاري،عبدبنالرحلنعبدعنالزبيربنعروةعنالزهرفي،

الساثذكريخرمنعليه،موقوفاالخطاب
اللهوعبيديزيدبن

الله.عبدبن

.@الحديثهذاإيقاتالمباركلابنثبتفهذاا@اوي:قال

فيالبرعبدابنوقال
5التمهيد،" 7 / مالك،حديثوأما":5-58

عن

في:قولهفإنعمر،عنالقاري،عبدبنالرحمنعبدعنالأعرج،عنداود،

أدريولاأعلم،واللهعندي،وهئمالظهر،صلاةإلىالثممم@تزولحينفقرأه

ئمهاب:ابنحديثمنعمرعنيخهالمحفوظلأنكيره؟منأمجاءداودامن

مافقرأهحزبهمقشيءعقأوحزبهعنناممن
الظهروصلاةالفجرصلاةبين

وهذاشهاب..ابنعنورفعهإسنادهفياختلفوفدقرأه.كأثماله،كتب

منفيهالوقث
منعلىبرحمتهاللهفيتفضلالليلصلاةعنينوبماالمعة

يشدركماالظهرصلاةإلىالشمسزوالمنوليىفاتمعمافلكمناسندرك

@أعلمواللهبين،وهذاحزبهأحل!كليه

آخر.وجهمنعليهموقوفأالخطاببنعمرعنالحديثورو@

فيالمباركابنفأخرجه:
1لاالزهدأ9 اما(،لاشيبةأبيوابن4(،2

3/2لثسائيوا 6 0

وفي
ط.(1470)ولعلميةاط.(1466)لهلكبرى"،ا@

يعدطريقمنالرسالة
بنعمرعنالرحمن،عبدبنحميدعنإبراهيم،بن

عليه.موقوفأ@هالخطاب

فيسعدابنقالبالانقطاع،محلولةأنهاإلاالصحةظاهرةالروايةهذه
1الطبقات!ا 1 7 /1 1 أبيابنأخبرناقال:هاروفبنيزيدأخبرناةإ8

1ةفجاءالاسناد@نعروةسقطدالسجتى"فيالشانيعد

بنالرحمنعدعنالزمري،

وبقة1(،5920)ك@762الأضر@فتحفةو"دالبهرىا،صوأثتناه"القاريعد

اتخريج.صادر
نقلهيخسامداعلىصراد

1الموطا،لسرحفي 3 / أولىالحلماءكدلوهداة2
ذلكلأنالظهرثصلاة@ل@الثص@زوالمنجعلهحي@داودروايةصبالصرا@

لاقدصيئوقت
رلحهأوثلئهأوالقر@ننصفحزبهرحلسر@الحزب،يسع

لقلأ!.وأئتحمظأأتقنثهابالنلأنولحره،



فعوالرالوقفتحلىضلالثتركق@لالطل
-

عمررأيتقال:عوف،بنالرحلنعبدبنحميدعنالزهري،عنذنب،

يفطرانثمالأسودالليلإلىنظراإذارمضانفيالمغربيصليانوعئمان

مالد،عنعيسى،بنمعنوأخبرناةإايضاوقالبعدإ،
عنالزهري،عن

ولمرمضان،فيالمغربيصليانكاناوعئمانعمرأنالرحالن:عبدبنحميد

وأثبتهماالواقدي-عمر-بنمحمدقالسعد:لابنالقولقال-رايت.يقل

يسمعولمعمريزلمحميداوأنمالك،حديثعندنا
وموتهوسنهشيئأ،فه

ولدهعلبهيدخلوكانخاله،كانلأئهةعثمانمنسمعولعلهذلث،علىيدل

سعد.ابنكلاماتهىوك@رأاصغيرأ

4ولالهذي@فيحجرابنوقال اللانسحد:ابنكلام@لبعدط1

صح
مندكرماصحةتقديرعلىذلك-

فطعأ".منقطعةعمرعنفروايتهسنه-

4للاعقبالاثار@م@ئكلالشرحفيالطحاويقال دفقال:(4371)و(31

يزيدبنيونىعنالمبارك،بناللهعبدرواهقدالحديثهذاقاثل:

هذاالحديثهذاإسنادفيبهدخلقدماهذاففيوقال:موقوفأ...

مادخلوهلله:فقيلالاختلاف،
المباركابنروىماصحةبهيجب

فيالمباركابنكانلئنغيره،روىماوسقوط
حجة،عمرعلىإياهبقافها

رفعهفييكونواأنأحرىصفوانوأبووهب،بناللهوعبدالليث،كان

وهمسيمالاحجة،
منبالحفظأولىوثلائةمرفوعأ،يونىعنرووهثلاثة

وقال:عمر...علىأيضأفأوقفهالزهريعنمعمر،رواهفقدفقال:واحد،

إلىمرفوعاالحديثهذافعادالحديث..هذاإيقاتالمباركلابنثبتفهذا

بنعقيلحديثمنرمم@فهاللهرسول
بنيون@عنالأكثرأحا@يثوفيخالد،

مع@ر،وهوواحد:عمرعلىويولفهرفعهفييخالفهماالذيوكانيزيد،

فتفردحديثأروىلومنهماواحدوكلسيصالاواحد،منأولىبالحفظواثنان

رفعمنزيادةحديثفيفزاثاكذلك،فلككانو)ذامنه،مقبولأكانبروايته

منهما..(.مقبولةالزياثةتلكتكونأنوجبتيخرهما،علىله

بنعمرعلىالحديثبوقفخالفهماالذ@الوحيدمعمريكنلمقلت:

بنالرحمنعبدعنالأعرج،عنحصين،بنثاودخالفهمابلز@ه،الخطاب



@ئد@للف@@لعلل@لجامعفي

مالدروايةفيالقاريعبد
عمرعنالرحمن،عبدبنحميدوكذلكأنى،بن

نقة.وكلاهما:سلفكما

فيالموقوفةالروايةالدارقطنيرجحوقد
د@

التتبع
فيوقال(125)"

"

2/1لهالعلل، 7 9
الموقوف.بالصواب@اوالأشبه:(022)س

فيالنوويقال
"

مسلمصحيحشرح
"

الإسنادهذا":(747)عقب

وزعممسلم،علىالدارقطنياستدركهمماوالحديث
جماعةبأنمعئلأئه

صحيحوالحديثالتعليلوهذاموقوفأ،رووهوجماعةمرفوعأ،هكذارووه

الفقهاءعليهالذيالصواببلالصحيحأنأيضا..صحيحو)سناده

أووموقوفا،مرفوعاالحديثرويإفاأنهالمحدثينومحققولأصوليونوا

الرافعكانوسواءثقة،زيادةلأنهاوالوصل،بالرفعحكمومرسلا،موصولأ
الاسنادهذاوفيأعلمواللهوالعد@الحفظفيأقلأوأكثروالواصل

عنالسائبصوهوتابعيئعنصحابيئروايةفيهأنوهي:لطيفةفائدة

الصغار".عنالكبارروايةفيويدخلالرحالن،عد

الخطيبوالمحتفينوالأعوليي@الفقهاءعنالرأيمدانقلفيالنووىبقوقد

4الالكفايقهفيالغدا@ي 2 4
دمقدمةفيالعيد@قيقالنقالفقدنظر.النقلهداوفي

37دالنكشه:فيحجرابننقلهكماالالمام! 6
أوالحديثأهلعنحكىدمنبتحقيقي:

الحكمأنصزاندقصلاأووواتف،رافعأوومسنل!،مرسلروايةتعلىصبناأتهأكئر@
أحكامهموبمراحعةمطرثأ،قانولالي@فلثفإنالإطلا@،هدافييصبللمللزاثد
@ةقالأنهالعحئيعنعقبهحجرابرونقلنقوله،ماصمابيعرىالحرئه

الأتمةكلام

بنوأحمدالقطان،سحيدسوسحيىمهدي،بنالرحمىكجدالفنهنافيالمتقديى

الصسالةهنهفييحكمرنلاأتهميقتضيوأمتالهموالخلىي،حنبل،
بلكلي،بحكم

ثيعملهم
حديف.حديبكلفيأحدممعنديقوىمايل@بالشةالرجيحمع@انر@لك

الحديثأملأتمةعليهماهووالححغيالعيد،@قيقابنذكرهالذيوهداقلت

بنوأحمدالمديني،بنوعليمهدي،بنالرحمنوعدالقطان،سعدبنير

زرعةوأبيحاتموأبيوالنساتي،والترمني،وال@حري،محين،بنوسحيىحنل،

لالأمور.امدهقلفي@ليهمالمرجوع3ومؤلاهوعرهم،ارقطيوالدالرازيين،

معرفةفيعليهمالمحولوهمياسبها،بماروأيةكلعلىيحكمونكانوا@قدغير@،

تخصصاتهمصمنمنلكونهاوحدهمإلهمالرجوعفيجبالمة،زياثةأحكام
ميويىالنقحية،

غيرهمتحصصات



والرفعالوقفتصلىضولسثترقىةرلملل
-

7/2الأشراشهتحفة@انظر: 6 /12@المهرة)إتحافو1(،5920)7

3 0 و)44651(،5
5/6المسند"أطرات9 6للا1 62).

عنكثير،أبيبنيحيىروىماالوتف:فيهرجخومما@

محمد
المنقال:فيالئبيأنعفان:بنعئمانعنالتيمي،إبراهيمبن

فيصتى@لضبحومنالثيل،نصفقامكمنفهوجماعةفيالعشاء@فى
."كله@ليلقامكمنفهوجماعة

5أحمدأخرجه: 8 فينعيموأبو1،/
بنيحىطريقمنالحليق@9/54"

الإسناد.بهذاكثير،ابي

إبراهيمبنمحمدنف@ا@قطاعأ.فيهأنإلاثقات،رجالهإصنادهذا

مرسلةعهفروايتهعفانبنعثمانيدركلمالتيمي
(1)

اسنهادبعدولدولأنهة

نقلهفيماالزياديخانأبوقالعامأ،عربأحد@هعفانبنعثمانسيدنا

فيالمزي
6/1الكما@هتهذيب" 9 سنةدمات:(5612)6

ومائةعرةتسع

عريفوكانومائةعثربنسنةماتأئهسمعتوقدوسبعين،اربعابنوهو

@قو@ه

عنالرحمنعبدبنعمرالأبارحفصأليطريقمنالحديث

عنالأنصاري،سعيدبنيحيى
محمد

بنالرحمنعبدعنالتيمي،إبراهيمبن

مرفوعأ.عفانبنعثمانعنعمرة،أبي

فينيلطبرااأخرجه:
فيالخطيبطريقهومن)447(،الصغيرا"

"

تاريخ

14/4بغداثه 4 فيالبرعبدوابنالغرب،ط.3
9/1التمهيد"" 0 4

أبيطريقمن

الإسناد.بهذاالرحمن،عبدبنعمرلأباراحفصأبوحدثناقال:الزهراني،الربغ

ي؟1(1)
منقطحة

وسعيىأريععنوعريىمانةسةسات)ئهقالمىتولوعلى(2)
ولاشهفتكودشة،

التهذيس@تؤبوتلاتنإخمىلةكمانشدنااششهدانمادوأربحيى،تشة

وهو.(3)
.(4937)@التتربعمياوتديحم@وكانق،صلص"



=

يللف@الد@لعلل@لجامعمي

"عقبه:وقال

الربغأأبوبهتفزدحفص،أبوإلايحيىعنيروهلم

موقوفا.فروياهجريج،وابنمالأرفعهفيحفصأباوخالف

فيمالكفأخرجه:
أبيبرواية(32ولاالليثيبرواية(3لثااالموطأ"

الزهري.مصعب

2لاالرزاقعبدوأخرجه: جريج.ابنطريقمن(00

جريج(وابن)مالك،كلاهما:
(2)

محمدعنسعيد،بنيحيىعن
بن

إلىعفانبنعثمانجاءقال:أئهعمرةأبيبنالرحمنعبدعنإبراهبم،

ينتظزالمسجدمؤخرفيفاضطجعقليلأ،المسجدأهلفرأىالحاء،صلاة

فسأله:إليه،فجلىعمرفأبيابنفأتاهيكئروا،أنالناس
فاخبره،هو؟من

معكماففال:
فكأتماالعشاءشهدمنعثمان:لهفقالفأخبره،القرآن؟من

ليلةقامفكأنماالصنحشهدومنليلة،نصفقام

فيالبرعبدابنقال
1التمهيد"" 0 3 مثلهيكونلاأيضا)وهذا:9/

جم@.البيئعنمرفوعأرويوقدبالرأي،هذامثليدركولارأيأ،

(2)

لدلاترالتفرطوالمحالفتالمتابعاتأدالعلمهنابلانهمنومعلوم
صحةمن

لممابالراوىيلصقكيفالقد@إلاحلبكودالنيالراويفلثبلحالإساد
روايةالأولالندففي@ليه،يصحلمالزهرانيالرليعأبييلىوالسنديداه،تحنه

فيذكرهالخطيبأنغيرترحةعلىلهأقفلمالوارثعبدلنالقاسميهالطبرالي

4@حدادالتلىلح 4 3 / 1 النطريقأماتمديلأ.ولاجرحافيهيذكرولمالغر@@4

أحمدطريقمنرواهفقدالر،عبد
فيالذهبيعهقالومذاالصيرفي،الحسينبن

93الاعتدا@ه@يزاد / 1ة(34لا1

أسبنالحسأبوقاللن.وقدالأمر،صالح
أتهذلكعلىزادنظرافيهالفوارس:أبيابنوقالالررايقيفيمذميماكادالفرات.

وعلاليلفنجملفج@اعةفي@لنا.@صحةالطراني.روايةلفيفيميعهاخنلف

ج@اعهفي@لثاء!@الر.عبدابنروابةأسالبلب@قامت@ذجماعةفي@لفجر

حسلنف@وعليهلبلق@نصفتبمنحدلج@اعةسوعلا@لصحلبة،فبم@ت@

الربيع.أبيعلىحملهمنأولىالضعماهعلىالومم
1دالت@هيد"ميالرعدابركروقد@ 0 3 / جريجوابنمالكأأن9

تالحهساتوبحاقد

اققمي.الرمبرعدهارونبريزيد
اللجني.يحىلروالهمالدلمط



والرفعالوكفضتحكلةللهضك@لالعلل
-

4/3المسندأأطراف"وانظر: 1 5-3 1 .(5ما3)6

عنحكيم،بنعثمانعنسفيان،طريقمنمرفوعاالحديثصحوقد

مرفوعأ.عفان@بنعثمانعنعمرة،أبيبنالرحمنعد

1/5وأحمد)8002(،الرزاقعبدأخرجه: حميدبنوعبدوملأ،8

2/1ومسلم)05(، 2 لترمذئوا)555(،وداوأبو@)062(،عقب(65يلأ5

1/3عوانةوأبوتحقيقي،(1473)خزيمةوابن4(،03)والزار2(،12) 5 0

4والبيهقي)9502(،و(2058)حبانوابن)4521(، 63 /1-4 6 3/6و4

3لأالتمهيد"فيالبرعبدوابن1،6 / عنطرقمن(385)والبغوي90،1

الإشاد.بهذاحكيم،بنعئمانعنسفيان،

رويوقدأيضأ:اوقالصحبح،حسنحدي@الترمذي:قال
هدا

غيرمنصرويموقوفأ،عثمادعنعمرة،أبيبنالرحمنعبدعنالحديث

مرفوعآ".عثمانعنوجه

عنعثحان،عنإلايروىنعلمهلاالحديثوهذا@@البزار:وقال

يكل@ف@الثبيئ

البغوي:وقال
.@مسلم...أخرجهصحيححديطهذا9

مرفوعا.فرواهزيا@بنالواحدعبدهذهرواتهعلىسمانوتابع

مسلماخرجه:
1 2 5 / 1/3عوانةوأبو)062(،(6للاه2 5 1،)5521(

عنحكيم،بنعثمانعنزيا@بنالواحدعبدطريقمن(2060)حبانوابن

صلاةبغدالمسجدعفانبنعثماندخلقال:عمرفأبيبنالرحمنعبد

@رو،اللهرسولسمعتأخي،ابنيافقال:إليه،فقعذتوحده،فقعدالمغرب،

صنىومن@للبل،نصفتامفكأنماجماعؤ،فيصتى@لعناءالمنيقول:

لا.كتهفكلأنما@قى@لنيلجماعة،ني@لضبح

حكبم.بنعثمانلطريقمتابعآخرطريقمنالحديثوروي

فيالطبرانيأخرجه:
بنالفصيلبنقتادةطريقمنل@41(الكبيرا9

الأنصارقيعمرةأبيبنالرحمنعبدبناللهعبدسمعتقال:الرهاوي،قتادة



-

يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

لمنيقول:ك@هاللهرسولسمعتقال:عفان،لنعثمانعنأبيه،عنيحئث

كقم@صلى@لنيلفكلأنماجماعةفيالآخرة@نى@لعشاء
نيصتى@لغد@ةومن

كلط.النهارصلىفكأئماجماعة

رفعفياختلفقد@لت:
قالوقدتقدم،كماووقفهالحديثهذا

فيالدارقطني
3/5"العلل9 وقفه:ومنرفعهمنفكرأنبعد(27لا0

وبهذاصحيحط،فيمسلمأخرجهوقدالثوري،حديطبالصواب@اوالأشبه

فقدالجوابللمؤونةنطالدارقطنيكفانا
رجح

واللهمسلم،الإمامرواهما

أعلم.

6/5"الأشرافتحفة"وانظر: 11/67المهرقالاإتحافو")3289(،25

(13703).

معورقفا،رفعاالحديثفييختلفوقد@
تحديدفيالاختلاف

عنالاعممثن،روىمامثاله:الوجوه،تلكبعضترجحو@حيانا@لتابعي،

موسىأبوجاءقال:ليلى،أبيبنالرحالنعبدعنعتيبة،بنالحكم

عليئبنالحسنإلى
(1)

كنمامتأ؟أمجنتأعائداعلى:لهفقاليعوور،

سمعتفمائيعائدا،جئتكنتإنعلى:لهفقالعائدأ،بللا،قال:

@خاهعاد@لزجل@ا@ذايقول:@ه،اللهرسول
خر@نةفيمئىالمسلم

عليهصلىفمرةكانفدالزحمة،فمرتهجلسفإذايجلس،حتى@لجتة

ملكألفسبعون
ملكألفسبعونعليهصلىمساهكانلانيمسط،حتى

بصبححنى
@ا

ديوقع(1)
االكرىال@"

عليبنالخسين@ةالطعتينكتافيللساتي
"

محالفومو

"المخترقا@ميها"إلاالمصاثو،لجميع

مالكن"،الحسين
لالمحتارظفيوقع

يعلى.أبىعدوالدييحلى،أبيطريقمنالحديتأحرجالضياءلأنتصحيف.
أعلمواللهالحىا،ا
أحمدروايةلفظ(2)



والرفعالوقفضتعكلولحثتركق@رل@لل
-

فيالسريبنوهناد1/8،1وأحمد)13901(،فأبيابن:@أض
3لاوأبو@اود)273(،الزهدلأ1 الدنياأبيوابن1(،442)ماجهوالن9(،0

في
فيوالنسائئمأ،9)والكفاراشلىالمرض"

العلميةط.(74لماادالكبرى"

1/3والحاكم)262(،يعلىوأبوالرسالة،ط.(7452)و 41-3 4 3و2 49-

3/038والبيهقي03،5
العلمية.@(7319@لهالإيمان،شعبوفي

فيالمقدسيوالضياءالرشد،.@(8743)و
2/02المختار@ا" من(637)6

المتقدم.بالإسنادالأعمش،عنمعاوية،أبيعنطرق

عقبه:الحاكمقالالصحة،ظاهرهإسنادهذا@قول:
صحيححديطهذا"

1/3فيوقالفيهإ،الحكمعلىلخلافيخرجاه،ولماليخينفرطعلى 4 1

-3 سجماعةلأنيخرجاح!ولمالشيخينشرطعلىصحيحإسنادهذا":42

عنليلى،أبيابنعنالمعتمر،بنومنصورعتيبةبنالحكمعنأوقفوهالرواة

لراويالحكمديأصليعلىوأناعنهما،شعبةحديثمن@هعليئ

دةلزياا
(1)

".

فيحلافأهناكأنيتبينالحاكمكلاممنقدمناهماخلالمنقلت:

الحدبط.هذاووقصرفع

فيالدارقطنيقالفقدالأعمس،طريقأما
العلل"

عف2ملأ/3لا

ع@ليلى،أليبنالرحمنعبدعنالحكم،عنالاعصئى،فرواه":(39له

الضرير،معاويةوأبوالحناط،شهابأبوكذل@الأعمث@عنبهحذثعليئ

."عليعلىفوقفهشها@أبوفأماعثاش،بنبكروأبو

وطريقرفعا@عياشبنبكروابامعاويةاباأنكلامهمنويفهمقلت:

طريقعلىأقفو@بكر،ابيطريقعلىأقفلمانيغيرتقدم،معاويةأبي

سلكالحاكمأنلعلمومهافمة،رلادهلولمىأصلهعلىلعى(1)
لي

المشدرك!@

ديالاعتاروعلمالإطلاق،علىالزيعةتجرلفيالفتهاءمسلك
اياتالرراحتلا@

@وصلا@

وعيرسالأ
بي@نراهألاالاحتلاتهدا

غمدنمالحديتفيالاخلا@

أ.الثيجن؟شرطعلىبألتحكم



-

يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

هذائبتلوفحتىنها@أبيوبخصوصمصادر.منيديلينفيماالحناط

هووالأصغر،هوشهابوأبوالأعمش،عنللمحفوظمخالففإتهالطريق،

مقدمأحدهماالرواةمناثنينخالفوقديهمصدوقنافع،بنربهعد

هذاعلةأنإلالها.يلتفتلاضعيفةروايتهفتكونخاصة،الأعمشفي

فكماالحكم،عىالرواةخالفالاعمشآنالطريق
رواهالأعمشانتقدم

عنومنصور،شعبةرواهحينفيليلى،أبيبنالرحمنعبدعنالحكم،ع@

اللهعبدعنالحكم،
طريق.كلتخريجفيسيأتيكمانافعبن

أناعتبارعلىصحيح،فهوالحديثكيفما@ارقائل:قالفإن

اللهوعدثقة،الرحمنعد
ثقة.نافعبن

هذافاقول:
وهمأالرحالنعبدذكريكونانأخاهالذيلكنصحيح،

اللهعبدذكرلأنبالكامل،
قدالإممنادلينافعبن

بعضأبعضهمالرواةتابع

ال@هعدبحديتفالأخدالأشهروهوعليه،
الأعمسإنثتمالأحوط.بابمن

أعلم.واللهومنصور،شعبةعنالمهورةوهيالموقودةسعبةروايةخال@
7/9لماالأشرا@@اتحفةوانظر: 2(10211).

إليه.الإشارةسبقتالذيشعبةطريقأما

1/1أحمدأخرجه:مافهو 3/38والبيهقى2،1 1
اللهعبدطريقمن

بن

بزيد.

1/3الحاكموأخرجه: 5 0

عدي.ابيابنطريقمن

عنالحكم،عنشعبقماعنعدلمجأأبيوابنال@ه،)عبدكلاهما:

اللهعد
مرفوعأ.المتقدمالمتىبنحوفذكرهلافع،كأ

هذا@@عقبهالحاكمقال
يعلللاهذاأنمرةكيرذكرتهالذيالثوعمن

بحديثأعرفوالأعمشالأعمش،أصحابأحفظمعاويةأبافإنفلث.

غيرطمنالحكم

.(3790)لتقريساا@(1)

لتالعلة(2)
شعة=حال@النيعمثىا،فيولكتهاالحكم،فيولامحاويةأديلحي



لرفع@الوكفاتعلىضرلسثترك@:رلعلل

ثب@
فوقفوه.الرواةمنثلاثةوخالفهما

1أحمدأخرجه:فقد 2 1 / 1
جعفر.محمدسعن

محمدعن(30لماثاودأبووأخرجه.
كثير.بن

فيالبيهقىوأخرجه:
(8742)والعلميةط.(9172)"الإيمانشعب9

مرزوقبنعمروطريقمنالرفدط.

عنمرزوقمابنوعمروكثير،بنومحمدجعفر،بن)محمدثلاثتهم:

اللهعبدعنالحكم،ع@سعبة،
الأشعريموسىأبوعادقال:لافع،بن

قال:زالرأ؟أمحئ@أعائدأعلي:لهفقالطالب،أبيبنعليلنالحسن

ماإتهأماعلبئ:قالعائدأ.ختبللا،
خرجإلامريضايعودمسلممن

معه

لهوكاديمسي،حثىمصبحاكانإنله،يستغفزكقهممللثألفسبعون

خرجممسياكانو)نالجئة،فيخريص
لهيستعفركئهممللثألفسبعونمعه

الجنةفيخري@لةوكانيصبح،حتى

لأنثالموقوفةالروايةفكبلاسيرجحالرواةأحوالفيالناظرقلت:

مححدفيها
تفصيلنقدموقدعيره،م@شحبةبحديثأعرتوهوجعفر،ب@

رواةمنأكثرالموقوفةالروايةرواةفإنوكذلثهنا.إعادتهعنيغنيبمافلك

فقالالموقوفة،الروايةترجيحإلىالأثمةبعضنصبوقدالمرفوعقع

فيالدارقطني
3/2لاالعلل@ا 6 شعبة،قولالقوليكونأنداولثه:(3لطا9

شعبةعنرواهمنلكثرةموقوفأثعليئعننافع،بناللهعبدصالحكم،عن

عهشعبة،أصحابأكثررواههكداالشعب:ديإاليهقيئوقالكذلك..،

بعد"،وقفهثممرفوعأشعبهعنالمقرئ،يزيدبناللهعبد@رواهمرقوفا،

الرممتقييدعلىيسثنمهداالدارقطمي-ذكرهفيماتوبع-محاويةأباإن3رسصورآ،-

بالأعسن@

ليميرتيخلالمن(1)
ومىالكتا@،نا@

عمرأوجدتالة،لكتبمطالحتيحلال

عصالحليتجدشعجفعنالروايةمكثر
لببي

الرواةط@قاتبل@عمرويصا@أر

شجةصال@كربن

أحمد.روابةلفط(2)



@للفعائدالعللالجامعفى

3/38فيبخ@نةونقل 1
"قال-أتهمسرةأبيبنيحيىأبيعن

المقرممأوقفهثتم

الملكعبدأنبلغنيوقال:يخطالنبييذكرولمز@ه،عليئعلىذلثبعد

أحفظوهويقفه،الجدي
مني

@ا.

قدشعبةأنقوةالموقولةالروايةيزيدومما
عليها.توبع

عنمنصور،عنجربر،طريقمن(3100)ألو@اودأخرجه:فقد

اللهعبدعنالحكم،
موقوفا.فذكرهنافع،بن

رويوقد
يصح.ولاالطريقهذاغيرمنموقوفاالحديثهذا

اللهعبدأخرجه:فقد
فيالمباركبن

عنالأجلح،عن(731)الزهد،"

موقوفأ.فذكرهموسى..أبوجاءقال:عتيبة،بنالحكم

الوساطةالإسنادمنالاجلحأسقطفقدالثذوذ،ظاهرةالروايةفهذه

ومنصورأ.وشعبةالأعمشخالففقدوبهذاموسى،وأبيالحكملينالتي

رويوقد
ة.عدي@طرقمنالحكمطريقغيرمنالحديثهذا

)777(،والبزار6(،9لاوالترمذي1/1،9أحمدأخرجه.فقد

فاختقيأبيبنئويرطريقمن(1410)والبغوئ
مرفوعأ.فذكرهأيه..عن

هذاعليعنرويوقدغريب،حسنحديثداهذاعقبه:الترمذئقال

يرفعهولموقفه،منمنهموجه،غيرمنالحديط

@اتهذيب@يالمزينقلففدثوير،لضعفضعيف،إسنادوهذاقلت

4لاالكمال 2 2 / معينبنيحىعن)مك@(1
ونقللثيء@ا،داليسفيه:قالأنه

ضعبف"فيه:قولهالجوزجانيعنونقل"،ضعيففبه:إقولهأيضأعنه

فيالتساليوقال@ا،الحديث
وقالبثقت@ا،لي@":(9للاوالمتروكون@هالضعماءدا

فيالدارقطني
@@ضعيفال@ا@:4الا@.نوالمترو@الفعماءال@

7/4لمالأشرافالاتحفةوانظر: 0(10108).

بنعلقحةعنشريكطريقمن(10932)شيبةابيابنوأخرجه.

فيوهر(1)
"ة(862)التقريا@

رميصج@،
الرفض!.د



لرفعواالوقفضتعكلرلحثترك@:رلملل

موقوفا.فذكرهعليأ...أتىأتهالأشعري:موسىأبيالبعضعنمرئد،

مرثد.بنعلقمةشيخلإبهامثضعيفإسنادوهذا

ابنوهوالجهني-موسىطريقمن(10935)ثيبةأبيابنوأخرجه:

موسىأباانأبي:قال:برثة،أبيبنسعبدسمعتقال:الله-عبد

موقوفأفذكرهعلي...بنللحسينعائدأانطلق

فيجاءماإلافيهولي@صحيح،إسنادوهذا
بنالحسين9قوله:متنه

علي
@ا

."عليبنالحسنداالمتقدمة:الطرقفيحينفي

فيالبيهقيئوأخرجه.
"

9ياداالإيمانشب والحلميةط.(17
87 43)

الرملي،هارودبنعمرانحدثن@قال:الرازي،زرعةأبيطريقمئالرشدط.

عطاتحدئناةقال
بن

حرملةبنالرحمنعبدقال:خالد

موسىأباأنالمسيب:بنسحيدعنالأسلمئ
عليئ...بنالحسنعاد

مرفوعأ.فذكره

ابننقلهديماأبو@رعةعهقالهارون،بنعمرانحسنإسنادوهذا

فيحاتمأبي
"

6/3والتعديى"الجرح @اصدوقأ.:(4017)93

الوجه.هذاغيرمنرو@وقد

97أحمدفأخرجه: / و1
1 فيالدني@أبيوابن1،8

المرض9

بنحمادطريقمن(2958)حبانوابن8(،2لايعلىوأبو)28(،@والكفارات

بنيعلىعنسلمة،
عادحريثبنعمروأنيسار:بناللهعبدعنعطاء،

وفيالحسنأتحوذعلي:لهفقالعليئ،بنالحسن
لهفقالفيها؟مانفسك

لستإنكعمرو:
لافلكإنأماعلي:قالشئت،جثقلبيفتصرفبربي

مسلممنلمايقول:ع@ور،اللهرسولسمعثالنصيحة،إليكلؤثيأنيمنغنا

.(4612)الالنفرسه@م،لاصلو@،ةومو(1)

ردؤ@صدى"ةوهو(2)
(3840)لتقريساا1أحطااما

علةليتي@ولا(3)
لي

وقدالشاخرين،كبله@تمر@مماال@دمداأنعيرالدهدا

كتهم.ليتخريجهعنالمتقدمونأعرض



-

@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

له@لتةابنعثإلاعاد@خاه
@لنهارساعاتلثطمنعليه،يصنونملكألفسبعين

يصغ.حتى@للبلساعات@ئيومنئمسي،حتىكان

اللهعبدنف@سندهعلةأماومتنأ.سندأمعلولالإسنادوهذاقلت:
بن

ميزانفياكماالمدينيبنعليعنهقالمجهول،الكوفيهمامأبايار

2/5الالاعتدالا 2 :6/78التهذيب!تهذيبو")6074(،7
@،مجهول@اشيخ

فيحجرابنوقال
78"التهذيبتهذب" / بنعليكلامنقلأنبعد6

بنيعلىغيرسماهوقدقال:الطبري،جعفرأبوقال@اوكذاالمدي@:
عطاء،

اللهعبد
قالوكذانايع،بن

بنبعلىصهيم،
عطاعا

(1)

فيحبادابنوذكره
5/5الثقاشا" قاعدتهعلى1

المجاهيل.توثيقفي

خالفتهف@اللهعبدحهالةوعلى
الحكمأنتقدمفكمامه،أوثقهومن

موسىأباالحسنعلىالداخلجعلواالمسيببنوسعيدبردة،وأباعتيبةابن

اللهعبدآنحينفيالأسعري،
لمحلي@هذاففيحريث.بنعمروجعلهيساربن

الإسناد.هذاشذوذعلى

فقوله:نكارتهعلىيدلماالألفاظمنفيهجاءقدنهف@متنه:علةأما

قال:علياأنصوابهمحلول،القولهذافيها؟اماسفمكوفيالحسنلأأتعود

والمجيبالسائلنفسيفيأنمهيفهمالأولالمتنففيزائرأ"أمجئتأعائدألا

مافقالالزائر،قلبفيضغينةهناكأنعرفطابىأبيبنعلىوكانحنقأ،

لستإنك"قوله:وأمامطروح.نمقوهذاقال،
شئت@هحيثقلبيفتصرفبربي

نألفهلمكلامهكذاومثلالحديط،هذابطلانعلى@ليعالنصهذامثل
من

يدعلىتربواالذينوهمالكلامهذاثلهديممنيكونوكيف@،الصحابة

أبوقالحينماالحكمطريقمنجاءبماأيضامعلولوهوبميد،البريةخبر

كمئلمثلهم@الصحابةبينعرفناهالذ@النصوهذاعائدأ@اللدالاموسى:

والحمى.بالسهرالجسدسائرلهتداعىعضومهاشتكىإفاالواحدالجسد

ححرابنوكلام(1)
هذا

1علىزواندهمى
قلش@بعدرهمماوموالكمال!تهديب

ننأيذكرلاحجراسأنوليعلم
."قلت@تو@صدرهإلازواندهمن



والرفعالوقفضتعكلللثترك@:للعلل
-

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

اللهعبدفأخرجه:
1أبيهمسندعلىزيا@اتهفيأحمدبن 3 8 /،1

فيواليهقي
"

منالرئدمأط.745)والحلميةط.(9175)@الإيمانسعب

بنسحيدطريق
سلمة

أبيبنمسلمحدثناقال:@الحسامابيابنيعني

مريضأعادالمنقال:ك@النيئأنعليئ:عنالأنصار،منرجلعنمريم

منخرجف@ذا@لرحمة،في@ستنفععندهجلسف@ذا@لجتة،خر@ففيش
عنده

@ليولأ.ذلكلهيستنفرورملكألفسبعونبهوكل

ز@ه.عليئعنالراويلإبهامضحيف؟إسنادوهذا

11/7المهرة!إتحاف"وانظر: 0 .(1ما9للا0

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

(1874)والعلميةط.(9171)"الإيمانشعبفيإالبيهقيفأخرجه:

بنالليثطريقمنالرسدط.
سعد،

عنسعيد،بنيحيىعن
بنمحمد

ابيمجاهدعنحسين،أبيبنالرحمنعبدبناللهعدعنحبان؟بنيحيى

الجمليومعلياقاتلفيمنكنتقال:تميم،بيمنرجلعنالحجاج،

أبيبنعليئعليافدخلعائدأفأتيتهحسين،اشتكىاليومذلكن@بفلما

ومكانه،لحفهحسبناأعودجئتفقلث:علينا؟أدخلكماةفقالطالب،

فيتظنالذيإنفال:
بمانعيليسنفسك

(4"
منسمعتهشينأأحدثكأن

خر@ففيتعدمريضاعادلمنبقول:ع@اللهرسولسمعت@ت،اللهرسول

منقامف@ذا@لجتة،
."حنى@لليلعليهبصلونملكألفسبعونبهوكلضده

مريضأكانالحسنأنوالمحفوظالراوي،لإبهامثضعيفإسنادوهذا

لاالحسين.

وهر:ا@@
منيخطئالكتاب،صجحصدوت@

@التقريسلأ@6232@حفطه!

(6647)سهلنقرا"@نهققاوهر:(2)

الحهل@يرمالحلمية.طبحةفي(3)
"

الرثدطبحةمنرالصوابخطا،وهو

فييا(
@بمايميا.الرشد.ط



@للفعائدالعلل@لجامعفي

فيالدنياأبيابنوأخرجه:
طريقمن(150)والكفاراشهالمرض9

الملكعبد
عنالتميمي،كرزعنقيس،بنحسنعنغنية،ابيبنحميدبن

مرفوعأ.فذكرهعليئ،

فيالذهبيفالقي@،بنالحسنأجلمنضحيف،إسنادوهذا
1/5الحيزان!" 1 1رو9 أيضأ:وقاللما،متروكالأزدي.الفتحأبوقال":(93
"

@البخاريولاحاتمأبيابنيذكرهلموحده،غنيةأبيبنالملكعبدوعنه

كأته

الرواياتعلىورجحانهاالموقوفةالرواياتصوابيتبينتقدم

الموقوفة،الرواياتأماإعلال،أومقالمنتخلولاأسانيدهاوأنالمرفوعة،

المرفوع؟بحكملهايحكمالرواياتهذهمئلأنإلاالمرفوعقيمنأقوىفهي
أعلم.واللهبالرأي،مثلهايقالأنالمستبعدمنإذ

@حابةطريقمنصحثموالوقف،الرفعفيهتعارضومما@

ابنعنظبيان،أبيعنالاعمش،عنحازم،بنجريرروىما@خرين:

أمرزنت،قدفلانبنيبمجنونةطالبأبيبنعليمرقال:عباس،

ترجمالمؤمنين،أميرياةلعمروقالعلي،فرئصابرجمها،عمر
هذه؟!

"قال:@تاللهرسولأنتذكرماأوقال:نعم،قال:

عن@لقلمريخع

عقله،على@لمغلوبالمجنونعنثلاث:
وعنيستيقظ،حتى@لنائموعن

يحتلمحتى@لصييئ
عنهافختىصدقت،قال:@ا

فيلتساليوا4(،104)ودداأبرأخرجه:
العلميةط.(7343)الكبرى""

لطحاوابتحقيقي،(03ول@4(3001)خزيمةبنوالرسالة،اط.(3073)و
وي

في
"

2/7الاثارامعانيشرح 4
3لاالعلميةط.وفي مكل@امرحوفي(19

1(،43)حبانوابنل@75(،لأخيار"اداتحفةوفي(3لما6)لهلآثارلما،ا

3/1والدارقطي 1/2والحاكمالرسالة،ط.(3267)والحلميةط.38 5

حزيمةاب@روايةلمظ(1)



لرفعوالوقفاضتحكلرلخترك@:للعلل
-

و
5 9 فيحزموابن2،/

1المحلى@9/1 4/1والبيهقي3،9 9 8/2و6 6 وفي4
فيوالضياءالرشد،ط.(5330)والعلميةط.(3493)لهالصغير@،السنن"

2لأالمختار@ما 2 9 / اللهعبدطريقمن(608)2
حازم،بنجريرعنوهب،بن

مرفوعأ.الإشادبهذاالأعمش،عن

حازمبنجريروخولف
موقوفا.الأعمث@عنفرووهجماعةخالفهث

معاوية.أبيطريقمنل@702(منصوربنسحيدفأخرجه:

معمر.طريقمن(11427)الرزاقعبدوأخرحه:

الحميدعبدبنجريرطريقمن(4399)داودأبووأخرجه:
(1)

وكيع.طريقمن(4400)داودأبووأخرجه:

ا.ط.(763)والعلميةط.(174)الجعدابنوأخرحه:
والحاكمح،

38 9 فيوالضباء4،/
2المختارماا" 2 8 / شعبة.طريقمن(607)2

2لمحلأ/8اليهقيوأخرجه:
نمير.بناللهعبدطريقمن

38ك@3-/4الحاكمةوأخرجه عونبنجعفرطريقمن9

فيالدارقطنيذكرهمارزيق،بنوعمارفضيلابنوتابعهم
/3"العلل"

7 2
.(354)س

نمير،وابنوشعبفووكيع،وجرير،ومعمر،محاويتا)أبوتسحتهم:

عباس،ابنعنظبيان،أبيعنالأعمش،عنوعمار(لفيل،وابنوجعفر،

آنعمربهافأمرأناسا،فيهافاستشارزنت؟قدبمجنونةعمزتيقال:(

محنونةقالوا:هذه؟فأنماةفقالطالب،أبيبنعليعلىبهافمزترجم،

بني
فا4زت،فلان

3،ترأنبهامر
فقال:أتاهثمبها،ارجعوافقال:قال:

رفععدمعلىداود"أليلحسشمنالمطرعهالسحاتفقت(1)
بعرخوكدلكالحدلط

فيالمزي
1يلالهه/7شراشهاي@تحفة" 0 ديالمرفوعالضيأتلموكذلك9(،1

2ال@نامحالم" 6 7 علىمحص،خطأوهرالحديتلر@عالعلميةطعةوانفردت3،/

12/7المح@ودعون@لىالرجوعفحندلجديد.ليىالخطأهذاأن المرفوعوجدنا4

قد
منرهنامحكوفتي@(يروعع

برللاالخلط

موو(2)
مما(8)ببهلتقرا@وقاصد"



-

معديالحا
ئد@للف@العلل@

قدالقلمأنعلمتأماالمؤمبن!أميريا
حتىالمجنونعنثلاثة:عنرفع

فماقال:بلى،قال:يعقل؟حتىالصبيوعنيستيقظ،حتىالنائموعنيرأ،

لافقال:ترجم؟هذهبال
سيء،

فجعلقال:فأرسلها،قال.فأزسثهاقال:

@اود.لأبيواللفطموقوفاهكذايكتر.

فيالدارقطنيقال
3/7العلل،" 4

فضيلوابنوكغ@اوقول:(354)س

"بالصوابأشبه

يعني
موقوفأ.ة

الحاكم.وقال
يخرجامأ.و@البخين،شرطعلىصحيححديطهذا@@

وأحفظ،أكئرموقوفأعنهرواهمنلأنالوقف.الأعمحئىعنفالراجح

حازم.بنجريرتوهيمفيالترمذيقولوسيأتي

عباس.ابنفكرنصمنموقوفاحصينأبوورواه

عتاشبنبكرأبيطريقمن(19472)شيبةأبيابنفأخرحه:

فيالتسائىوأخرجه:
ط.(5073)والعلميةط.(5734)الكبرى""

إسرائيل.طريقمنالرسالة

عنظبيان،أبيعنحصين،أبيعند)سرائيل(بكر،)أبوكلاهما:

عباس.ابننكر@ودمنموقوفا،بهعلي،

سعد.تابعهحصينأبوتوبعوقد

فيحجرابنأخرجه:
4"التعليقتغليق" 5 7 / سعدطريقمن4

بن

عباس.ابنذكر@ونمنموقوفأبهعلي،عنظيان،أبيصعدة

حجر:ابنقال
ابنعنظبياتأبيحديثيعني:أولى"الأولى"

موقوفأ.عليئعنعاس،

عطاءعبيدة-لنوسعدحصينأبيأي:وخالفهما-
السائببن

(3)

مرفوعأ.فرواه

م@7(.5)الالتقريمههصح@ح!وكابهحمظه،ساءكرلماأتهإلاعابد،نقةوهو.(1)

1ولالكاال@تهذب5الظرةالسعيد@ل@المطبوعليتحر@@2@ 2 فيومو@،لا.622
ثققه.".(2249)"لتقربالا

لأ592)@اتقري@ااختلط،صدوقومر.إ(3)



والرفعالوقصضتمكلةللخترك@لالعلل
-

1/1وأحمد)09(،الطيالسيفأخرجه: 54-1 5 5
1و 5 8

وفي
فضائل"

فيالبرعدوابن)9021(،لهالصحابة،،
97التمهيد"" ما-1/

طريقمن

بنحماد
سلمة.

فيحزمب@وا)785(،يعلىوأبو4(،024)وداأبو@وأخرجه:
1المحلى"إ 1 4 / 1

الحميدعبدبنجريرطريقمن

فيالتسائىوأخرجه:
ط.(4730)والعلميةط.(4734)الكب@رى"9

الصمدعبدأبيطريقمنالرسالة

2-2لملأ/8البيهقيوأخرجه: 6 5
الأحوصأبيطريقمن

(3)

د،)حماأربعتهم:
عنلأحوص(اوأبولصمد،اعبدوأبووجرير،

بنعطاء
بهعلبئ،عنطبيانأبيعنالساث،

()

ابنيذكرولممرفوعا،

أيضأ.عباس

الحديثبعدلأالتمهيدافيالبرعبدابننقلهفيمامعينبنيحيىقال

بنحماد@رواية
عنسلمف

لأتهصحيحة.السائببنعطاء
سمع

انقبلنه

أولىوهذا"الموقوفةحصينأبيروايةبعدقالالئسائيأن

منائبتحصينوأبوبالصواب،
الساثبالا.بنعطاء

فيأيضاحجرابنوقال
"

1الاري!فتح 4 7 / 1 ورجحيلااكلأ(:إ2

ومعالموقوف،التساثي
مرفوعفهوفلث

حكمأ!.

و(1)
نقةة

صيهمعمرهاحرفيكانقجلالكتاب،صجح
الا@ر@هحمطها

.(9)6لاو

بنالعزيزعدوهر@2)
العتي.الصمدعد

ى.اله.الالتقريس@حاطاثقة1

.@2703@الالتقرباحدين@عا@متق@،إنقةسليم:ب@سلامومو@@@

حندب:لنحصينوهولا@
@1366@اققرس@@ثقق@@

جربرصروايةأحمد،عندالأولىحمادروايةفي)،(
الأحرصأليوروايةداو@أبيعد

ادةفاليهقيعد
ليمعتوهةهنههمانز@فعليقولص

أتاها،الذيلعلفلان،

أ@ري!لاوأناعلي.فقالأدري،لاعمر.فقالةقالبلاتها،فيويرأتاها



-

@لف@ائد@لعلل@لجامعفي

فيحاتمأبووقال
يثبتولا"ظبيان:أبيعن(177)لابنه"المراسيلدا

فيقالالدارقطنيأنإلا@هه،عليمنسماعله
3/7العللا" 4

(291)س

"قال:رف@؟وعمرعليأظيانأبولقيقل:عدما

نعم
@ا.

الراجماا@انصبفيالزيلعينقلهفيماالعيدثقيقبنالدينتقيالثيخوقال

1 63 لأتهوعمر.لعليظبيانأبيلقاءعلىاتصالهايتوقفالروايةداوهذه.4/

تقديروعلىالانقطاع..محتملةفهيشاهدهاثهايذكرولمواقعفحكى

فعطاءالاتصال،
منمعين:وابنأحمدالإمامقالبأخرة،اختلطالسائببن

سمع
سمعومنلثيء،فليسحدبثامنه

هؤلاءفيفلينظرفبل،قديمامنه

.@بالوقفمعلولفهووايضأمه،سماعهموحالالمذكورين،

مما
الأعمشفرواهروايات،ثلاثلهظبيانأباأديتينتقدم

(1)

فذكر

موفوفأ.وذكرهعباسابنإشاثهفي

فحذفاعبيدة،بنوسحدحصينأبوعنهورواه
عباس،ابنالإسادمن

للأعمش.متابعيننعدهماأنيمكنفلاأيضاموقوفاونكراه

عطاءوخالفهم
بن

فهذهعباس،ابنيذكرولممرفوعافذكرهالساث،

كلهمطبيانأبيعنالرواةانوالملاحظبينها.الجمعيمكنلارواياتئلات
هذا.حديثهفياضطربوألهظبيان،أبيعلىالحمليكونفحينثذثقات،

ل@ه.عليعنأخرىطرقمنالحديثوروي

فيوالحربي)3044(،ودداوأبو)1802(،منصوربنسعيدفأخرجه:
"

كمالاالحديثغريب
07)323/41@عليدمسندفي 83والبيهقي7(،6 /3

و
5 7 / 3و6 5 9 8/2و7/ فيوالخطيب6،5

فيحزموابن7،7الكفايقا:"
1المحلى!لا 5 7 / عنطرقمن6

الحذاءخالد
عنالضحى،أبيعن

مرفوعأ.بهطالب،أبيبنعلي

تسحةلاتفاقالد،لهذاالأعم@طريقسالراجحاي(1)
مرتر@ا،عهروهالرواةمن

مر@وعآ.ححلهالليلحريرحلافآ

يرسل!دنقةومو:(2)
.(1ملا.)التقرب"



والرفعالوكفتمارضللهضقى:للعلل

وهو:صبيحبنمسلمالضحىألوفيهالحديثوهذا
أنإلاثقق@9

فيحاتمأليابننقلهفيمازرعةأبوقالهمرسل،عليعنحديثه
دا

:"المراسيل

2 1 مرسل،.عليعنصبيحبندمسلمةقالم@21)8

1/1حمدأخرجه:وأ @يئيلئساوا)3241(،لترمديوا1،8
لكبرى@ا"

4/3والحاكمالرسالة،ط.كلا(.6)والعلميةط.(7346) 8 طريقمن9

يحيىبنهمام

1/1أحمدوأخرجه: 4 0

وفي
والبيهقي)2321(،لهالصحاكه،فضائل"

3 2 5 / عروبةأبيبنسعيدطريقمن4

عنوسعيد()همام،كلاهما:
قتادة،

مرفوعا.بهعلي،عنالحسن،عن

عبيد.بنيون@هذاعلىقتاثةوتابع

2والبيهقي2(،"82)منصوربرسعيدفأخرجه: 6 5 فيوالضياء8،/

2/4المختارظ" الحس@،ع@عببد،بنيون@عنهنيم،طريقمن(415)1

مرفوعأ.بهعلي،عن

موقوفا.رواهحيثزريعبنيزيدرفعهعلىهشيماوخالف

فيالتسائيفأخرجه:
ط.(7073)والعلميةط.(7347)داالكبرى@

عنالحسن،عنعبيدبنيون@عنزريعبنيزيدطريقمنالرسالة

علي،
موفولأ.ده

منغريبحس@حديثعليحديط@امرواية@دالترمذيل@
هذا

عليمنسماعأللحسننعرتولاالوجه..
"

(6632)تقريباا@

ومو.
و@رد@اال@قة

(7319)مهالالتمرد"

فيالاسأنتمنال@قة.ةوهو
2ه@الت@رس@قتادق@ 36).

ومو.
.(7713)لاققرسانبتنقة"

وهو.
@رع!فاصلثت،سقة

(7909)ترساا@

منأحدأالحسلقيزرعةألوالشنل(92)دالمراسل!يرحاتمأليابنقال

@قلت:وعليأ.عمانبنعتمانرأىرفلةراهمقال.البلوييى؟

3حليثآنهمامع

قلت:عليأ.رأى..@ةقال)مما(وفيلا"،قال:
سمع

لا!.قال.حدتأ؟مه



-

@لفعائد@@لعللفي@لجامع

5الكبير@ا:لأالعللفيالترمذيوقال @اسالتالقاضي:بترتيب(240)93

عنهمحمدا

يعني
القلم...الرفعةطالبأبيبنعليعنالحسن،حديتة

أبوقالحسن،حديطعندهوهوعليا،ادركقدالحسنفقال:الحديث!

عنواحدغيررواهالحديثهذاعشى:
عطاء

ظبيان،أبيعنالسالب،لن

عنواحدغير@روىمرفوعا،@لقلم!الرفعيحي:@ه،النبيئعنعلي،عن

وكانمو@وفأ،عمرع@عباس،ابنعنطيان،أبيصالأعمث@،
(1)

هذا

عطاءحديثمنأصح
بن

عنالأعمش،عنحازم،بنجريروروىالسات،

بنجرير@يهوهموهم،وهو@رفعه،الحديثهذاعباسابنعنظبيان،أبي

فيالدارفطنيوقال
"

العلل
"3/1 9 2

أثبهوالموقوف9ل@53(:س

لصوبا

اخر.وجهمنعليعنمرفوعأالحديثروي

جريج،ابنطريقمن(2042)ماجهابنفأخرجه:
أخبرنيةقال

(2)

@لقلمالريخعقال:جم@اللهرسولأنطالب:أبيبنعليعنيزيد،بنالقاسم
وعنلصغير،@عن

لنا@عنولمجنون،@
ئما.

ثضعيفةروايةوهذه
يدركولممجهولفهويزيدبنالقاسمأجلمن

علبأ

اخر.طريقمنرويوقد

كأدئه"ولحلها:لمطرع،امكدا@ي(1)

هنالندوةخطأ،محضوهوأنباناا"شر.الدكتورطبعةماحمهابنالمن@ميالدي(2)

مىالصو@حاهوكنلكالمتقدمبن،عدسامالا
1ولالأشراشهتحفة" 1 3

(10255).

5يلاافقرب"(3) 5

ديالسزيقالهلك@
9الكما@هتهنيب@ 2 / 6(5425)"

ولمطا@أليلنعليعن
@يالدمبيودكرههدا،حدلاو@كريدركط

@وقال.ه@.23@الالصحماط

بنالقممم

يدركمه.لمعلى،صيزيد،



فعلرواالوكفضتعكللالثترك@.لىلحلل

أخرناقال:هسيم،طريقمن(2080)منصوربنسعيدفأخرجه:

ودكربامرأة...الخطاببنعمرأتيقال:النيمي،إبراهيمعنالعوام،

مرفوعأ.بنحوهالحديث

و)براهيمفيه،متكلمحوشب-ابنوهوالعوام-ضعيف،الإسنادهذا

منقطعفهوعمرمنيسمعلمالنخعي

الجزمبصيغةالبخاريعتقهوالحديث
5 9 8/2و(52لعلأعف7/ 04-

فيهما9الموقوفة:الحسنعنعبيد،بنيون@روايةسعدالنسائيوقال

بالصواسه.اولىهذاأصح،والموقوفصحيح،ضيء

ذكرمابعداملا(6)عف/12الاري!فنحفيإحجرابنالحافظوقال

لا"قال:ئمتخريحها،فيالئسائيأطتداقدوشواهده:الحديثطرق

يصجع
إنحيثالاسخ،منربماخطأوفيه"بالصوابأولىوالمرفوعش@ء،منها

سلفاكمابالصوا@!أولىهذاأصح،والموقوف9قال:التسائي،

ومن
أعلم.واللهموقوف،صوابهعليعنالحديثأنتبينهذا

ديالألبانيقال
الغليلإرواء"

منإيقا@يضرهدولاة(297)2/6"

قبولها.يجبفيهزيادةوالرفعثقة،رفعهمنأنالأول:لأمرين:أوقفه

وفولعلمت.أمالعمر.عليئلقولالرفعحكمفيالوقفروايةأنةالثاني

يضرهلاوكدل@عندهم.معروتالحديثأنعلىدليلفذلكبلى،عمر:

منرواية
أبيعنالسائب؟بنعطاءروايةمثلعباسابنالإسنادمنأسقط

فمربرجمها،لأمرفجرتقدبامرأةعمرأتيقال:الجنبي،ظبيان

الحديث.ز@ه...علي

السالببنعطاءلكنئفات،ورجالهالألباني:للثسيخالقولقلت-

ظبيانابيبينعاسابنإسنادمنعليهفمبدلعلهاختلط،كان

عنط.الأعمقروايةعندناوالراجحوالخليفتين..

رجما.عائثةحديثمنشاهدوللحديت



@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

6/1أحمدفأخرجه: 0 0

1وا 0

و
1 2للأوالدارمي4،4 ثاودوأبو9(،2

6/1والشائي2(،140)ماجهوابن)8934(، 5 6
وفي

(5625)لهالكبرى"،"

الجارودوابن)0044(،يعلىوأبوالرسالة،ط.(5596)والعلميةط.

فيالمنذروابن1(،48)
والحاكم1(،42)حبانوابن)7232(،"لأوسطا9

5 9 / فيالحوزيوابن@2
عنطر@من(946)"الخلاتأحاديثفيالتحقيق"

حماد
بن

سلمة،
عن

حماد
عنالنخعي،إبراهيمعنسليمانأبيبن

عنالأسود،
عانثة،

@لنائمعنثلالخ:عن@لقلمد@رفعقال:@ت،النبيئعن
يعقلاحتى@لمجنونوعنيحتلم،حنى@لميبئوعنيميقظ،حتى

فيالدينتقيالثخقال
"

الإمام
فيكما"

2المنير!البدر" 2 7 /3:

.@عليحديطمنإسناثاآقوىهداعاثسة@احديث

فحديثوبالجملة":(297)2/7@االغليلإرواءفيإالألبانياليئوقال

هذاعليئ
لهوهذافرد،طريقهلأنالمتقدم.عاثثةحديثمنأصحعدي

صحيحإحداهاطرقأربع

شدادعنالبابوفي
قتاثةأبيوعنوثوبانأوس،ب@

أبيوعن
ةهرير

7/2"الأشرافتحفة9 7/1و(06701)2 31(0255،)1

4/1الراياانصبو" 61-1 3/2المنير@االبدرو"6،5 22 التلخيصودا3،7

1/4الحبير" 67-4 7 4/3المسند"أطرافو@ا)362(،0 9 /4و(0062)6

6 2 0 7 4 5المهرظإتحافو"0(،0 0 5 / 1 2/4"الغليلإرواءو")12541(،1

(297!.

سقط(1)
أحاثيتفيالالخقيقصرسقطالتحريج،مصا@رمنوالإثات@،@الأوسطمن
سوالإثاتالحلاشه،

يقه.طرمنأخرجهالحوزىاسلأدحمد،،الإمام(المشد

أحمد.روايةلمط(2)

7(،1يلاهالكير!ير@الطرانىةأحرحه(3)
ولي

(386)له"،الناص@@صد

38الحاكمأحرحه(4) 9 /4.

4/1الرايقأالنص@فيكمام@دهننالرارأخرجه(5) 64.



فعوالرالوثفضتحكللالثتركلت@لال@لل
=

ماوالحفظ:للعدد@لوقفصرجحرفعا@رقفأ،فيهومما@ختلف@

عنزفر،بنصلةعنإسحاق،أبيعنمعمر،عنالرزاق،عبدروى

الانفاقالايمان:منثلاث"الله-طترسولقالقال:ياسر،بنعمار

منوالانصاتللعالم،السلاموئذلالاقتو،من
نفسم@ا.

فيحاتمأبيوابر)6931(،البزارأخرجه:
9

ومن1(،931)العلل!

فيحجرابنطريقه
38التعليق!تغليق9 / .39و2

فيالحربيالحسنأبووأخرحه:
عساكروابن)541(،المنتقاة!الفوائد"

في
"

46/3دمشتى"تاريخ 1 0

الكوفياللهعبدبنالحسينطربقمن

عن(721)معجمهفيالأعرابيابنوأخرجه:
محمد

الصباحب@

مر@وعاالإسنادبهذاالرزاق،عبدعنومحمد()الحشن،

أبيعنمعمر،عنالرزاق،عبدرواههكذامرلوعارويالحديثهذا

بالوقص.واعلإسحات

عنإسحاتأبيعنواحد،غيررواهفدالحديثوهذا"البزار:فال

يعني.الرزاق-عبدعنالثيخهذاوأسندهموقوفأ،عمارعنصلف

الكوفي-إ.اللهعبدبنالحسين

حاتم.أبياب@وقال
رواهحديطعنزرعةوأباأبيوسألت@@

عنعقابى،عنصلة،عنإيسحاق،ابيعنمعمر،عنالرزاق،عبد

الاقتلىحهمنالانفاقالإيمان:حلاوةوجدفقديخهكنمنالثلاثيكل@:النبيئ

و)سرائيلوشعبةالثورئرواهخطا.هذالا:فقاالحديئص
(2)

يقولون:وجماعة

أحذبرفعهلاقوله،عتارعنصلة،عنإسحاق،أبيعن
والصحيح:منهم،

ثيرقع(1)
و)03(،لأشارهاك@و@لزارأادمد

1

وطريفي1/5،6الرراند"مجمع

6ولوالعديحادالجرحمنرالمنتالحىالحلبقاالتغلبقديححصالن 6

@ثمنقو@اريخالفقاظ،الفماندو@!(260)

(2)@
بسرانيل.روايةعلىأقف



@صح@9@
@ئديللف@@لعلل@لجامعفي

الخطأةلهماقلتعمار،عنموفوت
الرزاقعبدمنأرىأبي:قالهو؟ممن

هذاأعرتلازرعة:أبووقالالخطا.كثيراجميعافإئهمامعمر،أوص

3معمر،حديتمنالحديث
ةقال

حدئاقلت:هدا؟يقولمن
بواسط،شيخ

فسكتالرزاق،عبدعنالكوفي،ابنله:يقال

فيحجرابننقلهفيماآيضاحاتمأبيابنوقال
:39/2@التعليقتغليق"

وشعبةالئوريةجماعةرواهعمار.عنموقوتهوإنماخطأ،حديثلاهذا

محنى!.لرفعهولي@عمار،قولموقوفكلهمدونهمفمنوزهير،

ححر:ابنوقال
"

الحمينبهيتفردلم
(1)

بهيشعركماالكوفيبن

محمدرفعهعلىتابعهبلكلامهم،
منفيهالوهمأنفالظاهرالصباح..بن

سمعممىهذينلأنالرزاق،عد
."بأخرةمنه

إليه.أشيرالذيالموقوفالحديثأما

ةفأخرجه
تغليقفيإحجرابنطريقهومنا(،لها39)جامعهفيمعمر

.38-2/37"التحليق

فيكمامسندهفيشيةبنيعقوبوأحرجه:
"

1/1الباري!فتح 1 2

فيعساكربنيحقوبطريقومن2(،لطعقب
"

3دمئقأتاريخ 0 9 / 4،6

4النبلاعاأعلاملأسيرفيوالذهي 2 7 /2"التعليقلأتغليقفيحجروابن1،/

37
شعبةطريقمن

شيبةأبيوابن)142(،الزهد"فيإالجراحبنوكيعوأخرجه.

فيوأحمد3(،9580)
فيو37-2/36التعليقاالاتغليقفيكماالاالإيمان@ا

"

1/1الاري!فتح 1 فيحبانوابن2(،يهعقب2
6،4العقلاء":روضة@

لمه(ال@وولم@(العلميةمأط.797)و(4لا"الإيمانداشعبفيوالبيهقي

الوري.سفيانطريقمنالرشدط.

فيعساكرابنوأخرجه:
"

46/3"ثفقتاريخ 0 9
شحبةطريقمن

)مقرونين(.لثوريادوسفيا

الحديث.هداأولعلىالتعليقراحع(1)



والرفعاليقفضتمكلةرلخترك@رلعلل

فيشيبةبنيعقوبوأخرجه:
1/1@الاريطفتحفيكمامسنده 1 2

دمق@اتاريخفيعساكربنيعقوبطريقومن)82(،عق@
"3 0 9 / وابن4،6

فيحجر
معاوية.بنزهرطريقمن37/2@التعليقتغليق"

فيالبيهقيةوأخرجه
1لهاالإيمانشعب" 1 1ويلاالعلميةط.(23 0 72)

حديغطريقمنالرشدط.
(1)

معاوية.بن

عنوحديج(وزهير،لثوري،واوسجة،)معمر،خمستهم:
آ

بي

قوله.سعليهموقوفابهعقار،عنصلفعنإسحاق

فيرجبابنقال
"

الباريفتح
1/1@ا 3 الأثرذا@ال@الحرمين:ط.4

الثوريعنهرواهعقار،عنزفر،بنصلةعنإسحاق،أبيروايةمنمعروت

يستولاآخرين،وجهينمرفوعأصرويوقدوغيرهم..و)سرائيلوشعبة

واحد

الباريلأفتحفيحجرابن
"1 1 3 / بهدرحدث:(28)عقب1

بآخرهالرزاقعبد
(3)

صناعةحيثمنمعلولوهوالئبيئ-لجت..إلىفرفعه

إلاتغير@حالفيمنههؤلاءوسماعبأخرةتغيرالرزاقعبدلأنالإسناد.

."المرفوعحكمفيفهوبالرأييقاللامثلهان

عقار@ه.عنأخرىوجوهمنمرفوعأرويوالحديط

"التعليق@اتغليقفيكما"الأخلاقدامكارمفيالخرائطيفأخرجه:
()

فيالقضاعيطريقهومن2/0،4
بنسكينطربقمن(892)الشهاسهطمسند

الالا@كملقال:صب@،ا@تهلرسأنعمار:عنالحسن،عنسراج

"العليةمطرعفيجا.(1)

وهوخديجا
خطأ.

ثيولكنهمحل@،إسحاقوألوإسحا@ه،الابر@لى:ثمنق!التاريخميتحرف(2)
مده

اتدلي@.نهةالتفتلبهلاصلة،سبالمعصرخالرواية

فيجاء(3)
منوالعئبتالباخرظالمجاء:ط.

طيةط.

منأنفاهكلاالأ
طفط.

شلسخةبثراءعلينااللهتت)م@3
نوفيق@علىئهوالحمد)201(،فيوموالكتا@،

فيكماالحرانطيعدللا(
لن=دميهىالقضاعيوعدسراح،ايدمسيهناالتحليقتحليق5



-

@للف@لئد@لعللفي@لجامع

منوالانصاتالاتتلر،منالانفاقخصال:ثلاثفيهتكونحنىالايمان@لعبد

@لسلاموبذلنفسمما

بعده:حجرابنقال
9

انقطاعإسناوروفي
(1)

ومقا@ه.

فيحجرابنقال
"

1"الباريفتح 1 3 / رويناهوقد":(2لهعقب1

فيالطبرانيأخرجهعمار،عناخروجهمنمرفوعأ
إسنادهوفيالكبير!"

الطبراني.طريقمنوردأنهإلاالطبرانيمعاجمفيأجدهلمقلت:

فينعيمأبوأخرجه:إذ
1/1"الحلية" 4،1

فيحجرابنطريقهومن

2/4"التعليق@اتغليق 0

بنالعباسعنالطبراني،أحمدبنسليمانعن

عىحمدان،
محمد

عنأبي،قال:الكوفي،سويدبنسعيدبن

أمامة،أبيع@القاسم،عنالقاصم،بنالرحمنعبد
ياسر،بنعمارعن

جمعهنمنخلاليثلاثقال:
فقد

جمع
بعضلهفقالالإيمان،خلال

قال:بئاللهرسولأنزعمتالتيالخلالهدهمااليقطان،آباياأصحابه:

فقدجمعهنلمن
جمع

سمعتهنلث:عدعمارفقالالايماظ؟خحل

الحديث.فذكريفول...

فيالهيتميقال
"

5الزواثدلمامجمع 7 فيالطبراني@الرواه:1/
الكبير""

ضعي@ماوهوالرحمن،عبدأبرالقاسموفيه

1أعلمواللهوصوابهمراج!

سراجأبيبرسكيى
يرحبانابنعنهقالومذا@

@

@ث@:ا/.المحروحب@!

التقاش@،عنوالسلزقاتلأئبات،اعنالمرضوعاتيروي

8/5"الكاملير@عدياسوقال 0 فيالحا@وقالبالمعرو@ه،درل@6
اللهعدصالروى)ام@:الالمدحلا

قالوموعوعقا،أحا@يثوعيرهثياربر

ثيالخ@
@

16/4بغلاد"ت@لح 3 كلامماالحليف،منكرالمحهول،الغر@.ط.6

ليالذهيوقالالغرق،سيوسصترحمةفي
@

حجرالنوقالكدابإ،

لي
3للااللسادا" @ثققه.لي@عهوالراويحان،الناتهمه@:(52

عاروترجمةالحسنترحمةميلقد@ردعمار،سيسمعلمالحىنالانمطع(
أله

يسمعالرلمالمري.وقالداود،أليعملىصصروى
نم@.

ثيوهو
كنبرأ".يربصدو@،0إ(5470)التقريس@@



والرفعلوفاضتحكللال@ضك@:لالعلل

آعلم!.واللهأيضا،ضعيفالإسناد@اوهذاحجر:ابنوقال

1/1صحيحهفيالبخاريذكرهوالحديث @ماءباب!(27)عقب4

أثهالحزمبصيغةمعلقاالإسلاممنم
عمار.قولمن

بالسلام.يبدأالذيمنباب(3302)قيلمعلقاالبغوينكرهوكذا

.(49611)11/738"المهرةإتحاف"انظر:

@@@@



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

@لمجلد@لثالثموضيكاتفهرس

@لمخح
@لصفحة

@لاختصار-.@لمتن:علل4أنومن@لثاني@لنوع*

@الحديث.احتصارهبسبالراويفيهأخطأمامثال

قد
تدرج

لفظة
الاختصاربسببالصحابيكلاممنالمرفوعالحديثفي

أنوهلةأولللناظريظهرلاوحيذاكعيينة،برلسميانحصلكما

1التفصيلثونالروايةفيالخلليظهرلهبلإدراح،فلك 5

2.@.@@الاحتصار-بسببالراويفيهأخطأمما 3

ك@."......."آخر...............................................................................منال

وبذكرالصحابيكلاممنالموقوفبذكرمطولأالحديثيأتيقد

اخرونقتصروهو،كمابعضهمفيرولهجمراليكلاممنالمرفوع

3ى@صس.الموقوفالجرءعلىيقتصروبعضهمالمرفوع،المجزءس 9

53بالمنى-@لحديثرو@يةة@لحتنعللأنولمن@لثاك@لنوع*

عندلالمعىالروايةأثر
6ب..@ 0

مامنال
61@@روي

6300000000""...................."................"............"........"@خر...............ثال

700000000000..."................................".........."........"........"......."منادتخر.

8"بالمعنىالحديثروايتهبسبراولهفيهاخطأمما 0

@لمشزحة@لعللثالئاة

9

9



النالتالمجلدموضيكتفهرس

يلوفوع

1الروأة-كئرةسببالمقمولةللريادةاخرمئال 3

الثانةللريادةاخرمثال
1-."المحالفةكرةبب 4

1بعض-دونبعضهمفيفبلهاالزيا@اتمنزيادةفيالنقاديختلفتد 4

1مرةهملهاومرةفيذكرهاانقفيالراوييختلفقد 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1الزياثة.-هذهصحةعدمعلىلالةلقريةالزبادةتقبللافد 6

@.-"فيهزيالمحقفيفأخطاالثقةرواهمامئال

ميزيادةفيفأخطأالمتوسطالراويزاثهمامئال

السندويكونشاففبزيانالحديثيروىقد

الناقدعلىيعسرمماالنازلين،للرواةمتابعات

ئنبقرا

نمةسحدولانازلأ،

إلافبهالوا@نعيين

بهايثذالثقاتبقيةعنبهاينفردالمتنديبزيا@ةالثقةيأتيآحيانا

محفوظا---الزياثةأصلفيكون@حر،وجهمنالزيادةتصح

وصحتها--رواتهالكرةقبولها؟تعينالإسنادفيزياثةتأتيقد

@."فيه-فأخطأالنقةزادهمما
@.@.

1 8

1 9



-

@ل@وخع

يالفعائد@لعلل@لجامعفي

قد
عدد@الزيا@يروي

نفسهالمدارعنآخرعدديرويهثمالمدار،عن

الغفيرالجماءمخالفاراويابهاتفردماالمقبولةعيرالئقاتريا@اتمن

2مرثو@قوهيآخرحديتمنجاتوقدالروافمن 1

و)نماالأكثر،بروايةيؤخذولاالزيادةتردقد

النقاد.......لدىتقومأخرىلقرائنوحفظا

بالذوذ-عليهاالمحكومالئقاتزيا@اتمن

ليهاالنقاداختلفالتيالزياثاتمن

وقبل.-الإسنادفيزيدمما

الاضطر@ب.@لمثتركة:@لعللمن@لنوع

والاصطلاحاللغةبينوالاضطرابالاختلاف
لغةالاختلا@

"...

الأقلبروايةيؤخذ
2 3

2والإرسال-.-@لوصلتعلرضالأول:ء@لنرع 7

ص@782.@@ارصاله-دوصلهفيالتعارصفيهحملمامثال



التالتالمجلدموضوتفهرس

@لموفوع

-

قد
واحد،مدارعلىعدةرواةمنوالإرسالالوصلتعارصيقع

بهفيأتيالحديثفيفيصطربواحد،راومنالتعارضيقعوآحيانأ

...."ص......."..."أخرىتارةوموصولامرة،مرسلأ

مائال
تماثلمعالمرسلين،واتقادصطلسصالإرسالليهرجح

2 8

معوصلأ@رسالاالحديثفييختلفقد
3الوجهينضع@ 0

@وصلأ@الاخلا@فيحصلما
سالأ،

جة-خارلقريخةالوصلورجح

يغائمآوحصعلىبالحديثفيأتيالحديث،فيالراوييضطربتد

مرسلأ...يرويهثموالصحابي،التابعياسم

والإعضالالوصلفيهتعارضمما

ولكاالعددلكثرةالإرسالورجحوالإرسالالوصلفيهتعارصمما

8"3

3 1

3 2

الحددلكثرةالوصلفيهورجحوالإرسال،الوصلفيهتعارصمما

منلصعفالمرسلةالروايةصرجحتوالإرسالالوصلفيهتعارضمما

3الموصولةالروايةروى 0 0 0 0

منأكئرمحالفاالضبطخفيفرواهمما
المرسلوصلفيتقة

لكنالوصل،علىالإرسالكترجيحللحبرعلةفكرفيالنتاديختلفقد

"الأمر...فلكخلافالعلميالبحثيئت

رواتهالأنالمرسلةالروايةورححتلإرسال،راالوصلفيهتحارضما

تصحالمرسلةالروايةلكنأحف@
"اخر.لاهد

ئلاثق@وأرسلهثقتاندوصلهوصلأ@رسالأفيهاحتلفمما
فيهورجح

ب......غ.....@"""للحددلإرسالا
..."ه..................

3

3

3

3

3



=

@لموضرع

يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

كثيرأعدثاالموصلراويهفيهوخالف@رساله،وصلهفياحتلف@ما

أولىالجماعةإذللعدد،المرسلةالروابة@رجحتمرسلأ،رواهممن

ب.....ب.................ب.ت........................بالحفظ..................................

ضسطلرجاحةالمعفلةالروايةرجحتو)عضالا،وصلأديهاختل@مما

3 5

3 5

مما
المحفوظةهيالمرسلةالروايةلكونالوصلعلىالإرسالفيهرحح

ت...0000953الحديث-..-..--....مدارعلى

العددبكترةالموصولةالروايةورجحتوعلا@رسالأفيهاختلفمما

3النارلة...-والمتابعات 6 2

عنهفيروىالديضبطظرالحديافيالراوييصطربقد
صولأص

3ضبطه.-.وعدمالإسنادفيخطؤهويكونومرسلا، 6 5 0 0

للحديثلكنالإرسال،ورجحلإرسال،واالوصليه@تعارضمما

"الحس@مرتةإلىبهيرتقيشاهدا
3 6 7 0 0

0

مما
3للأحفظيةالوصلعلىالإرسالفيهرحح 73 0

عنهفيرولهفيه،فيختلفالحديتالراوييرويأحيالا

موصولاجمع

النقادديختل@مرسلأ،آحرونويرويه
377الترجح....-في

37وأتقن-أحفظراويهكونالإرسالصرجح@رسالهوصلهفياحتلفمما 9

38خاصة-لقرينةالوصلورححوالإرسال،الوصليخهتعارضمما 9

لمزيدالمعضلةالروايةورححتوالإعضال،الوصل@يهتعارضمما

39200000000000."....................................".........."راو@ها......................حفظ

راويهالكونالمرسلةالروايةورجحتوالإرسالالوصلتعارضمما

يينثمللعد@المرسلةوترجحومرسلة،مسندةروايتانتتعارضأحيانا

3بالاختصار-معلولةوالمرسلةالمسندةالروايتينكلتاأنالبحثبعد 9 9

4أحفظ-راويهكودالإرسالصرجحوالإرسالالوصلفيتعارضمما 0



الثالتالمجلدموضوعتفهرس

@لموضوع

-

س@..-و@لرفع@لوقفتع@رض@لثاني:@نوع

اختلفمافمثال
صحيحة-.الروايتينكلتاوكانتووقمهر@عهدي

لمامثالوهو@خر.لموفج
الموقوفةالروايةيخهتترجح

وحمظاعد@أمنهأوثقهممنوخالفالراويرواهمما

.............................................................""تخر.............مئال
"..........

اخر............................................................................منال

الموتوتأنعلىالوجهاد،ويصحوموقوفا،مرلوعأالحديثيروىلد

الحديث.-كلولي@الحديثسجزءموإنما

الوتففيهورجحوالوقف،الرفعفيالاختلا@فيهحصلمامئال

معوالعددالحفظلزياثة
الحديثلمدارالمتالعات

4@@المرفوعرواةلضعفالوقفورجحوالوقف،الرفعفيهتعارضمما 3

ليبزيادةانمراءمعووقمه،حديثرفعفيالصعيفيضطربقد

عدمالناقدلدىليتضحالحديث،
4للحديثالضجفذلثصمط 5 0

الصحيح،هوالمقطوعويكونوقطعارفعأالحديثفييختلفقد

منالمتنويصح
.-"آخرينصحالةحدث

ص.
4 5 4

ولعدمروافلكترةالموقوففيهورجحووقفا،رفعأفيهاحتلفمما

ص.البا@-ديمرفوعحديثصحة
@@.

4ى.@ 6 3

4الرواية-حمتلقرائنالمر@وعررجحوقفا@رفعاراويهفيهاختلفمما 6 7

مما
@والفسطالحفظلزيادةالرفععلىالوقفيخهرجح

ك@4@

سووصله--.رفعهفيوخولصالضعيفرواهط
4 7 5

0

4كلا@@"العددلكثرةالوقفورجحوالوق@،الرفعفيهتعارصمما



@لموضوع

عهفيرويهنمسصالحديتراوييضطر@قد

مرفوعأ...-لمحيجعلونهعهآخرودويرويه

معووقمارفعأديهاختلفمما
الروكلتاصحة

الوقفورجحووقفأ،رفعافيهاختل@مما

@لعلل@@لجامعدي
ئدلف@ا@

موقوفأ،فيحعلونهجماضع

والمتابعاتالعددلكنرة

4 8

.."للحفظالوقففيهورجحوالوق@الرفعيخهتعارصمما

ذلك-علىالحفاظبنصالوقفورجحوالوقف،الرفعفيهتعارصمما

القطعيخهورجحوقطعارفعأفيهاختلفمما

والضبط-الحفظلمزيدالقطعفيهورجحوالقطعالرفعيهاختلفمما

وتكونوموقوفأ،مرفوعاعنهالحديثفيروىالراوي،علىيحتلفقد

س.-مرفوعأ....-.رواهمنروايةعنهالأكنرالرواية

ما@ثال
الوجهان.-صحووموقوفأمرفوعأروي

قد
منالمتقدمينكتبكخلوخاصةلقرائ@الموقو@الحديثيخرجح

موقوفا-رواهمنلكثرةالوقف@رجحوالرفع،الوقففهتعارضما

كلتاإنإذالروايتان،يهورجحتوالوقف،الرفعيهتعارصمما

ى.."رواهمامنوإتقادلتقةمحفوظة،الروايتين

للكثرة-الوقفورجحوالرفع،الوففديهتعارضمما

الئقاتفيخالف@الضعيفيأتيقد
وقفه،الصوا@كادماويرفع

أماراتمنالموقوفرفعفيحطؤه

اختلا@فيهحصللماآخرمثال
@.@@والقطعالرفعبي@

وضبطأوحفظأعددأآكثرهممنيخهالراويخال@لمامتال

س.@الوق@-.فيهوالصوابمرفوعا،الحديط

وىفر

4 9

5 1

5 2

5 3

5 4

5 4

5 4



الثالتالمجلدموصوعتف@هرس

@لموضوع

فبعضهمالمحدثين،أنظارفتختلفتتقار@أوالرواياتآوجهتتكافأقد

ما
الوقفيخهرجح

معووقمأ،رفعأالحديثفييختلفقد
الاختلا@

الاتحديدلي

.--"الوجوهتلكبعضترجحواحيانأ

آخرين.صحابةطريقمنصحتموالوقف،الرفعفيهتعارضمما

والحفطللعددالوق@@رجحووقمأ،رفعأفيهاختلفمما

5



ا@ا@أئ!يأإثإ!@إإئا@@@@









:
ا

ي@ا*كر؟-؟



!-4)@أ





@هبخبخعبخننهبختجهوهتجعهبخيخ@هبخ@@@

@ك@.تجعه@ه

هعهمتجع@ثننه@يخعهعننعننءه

ت@

لآ

نه

لآ

آلحاخ
@لة

جمؤفان@ا

ل@إئبن!أ@لمخابل@ولم!
ء-

للأ
لآ

@خيدتجعه@عحم@.@؟نر.يجخ.حض.



@يخ@عنج@مجيوهنر.تجيهح@يهحضحع@تجيهيخح@.تجي.هتج@تجي.يخع.@

يهة
0

به!بهل!

ثما
صقبه@

م@..لاصرروص7

ق@البرجميررربئص@ىفىلجقووف@@غ%@
للأبه!

ت@الأولمصالطبعةف@
يه@بل!
قانه

1لأ ف@@3،
ل@بل!

قال@
5

ك!بهل!

4محموطةالطعحفو@ 3 1 الك@لرممالإعاثةلابسمحا@6
تموو

كاأى@يوسحهأوحمطهالأنكالمىشكللأيحرءمهأرأىل!
ىلأالكندأوترحتهاشرحعمىولابمكىلىبلبهىيكيب@لطامةال@

يبلى(
الاشرمىمسقحطىب@طعلىالحصولأحرى@ردلعة

قلآفيها-

لأ7

كاف@

@فبهةول
5

لأيها

5

كالل!

زبلعولفاراحاثل@ 0 0

5

ث@للحنثزر)تززلعيهل! فن@-

أ؟ال@أ@سص@لاسلا-ألم@@؟لهدص@لملكلق@رديةشمام@ل@@ل@رسةل@@ل@بهل!
5

بهل!
@جؤ@2االلأ.نلماك@8@لرداص-اللأ--2أولاسزلبرييل

ا-@هال@لما@طاالا-ال@طا+4ا@ا@تج@ة-ا@لل@-الا@بعساصف@

تااحمانط،بيهن

هل!،
0196 9 "11لثالماك@ححمول،@مخج@لقاه@ا.-لاألماأ.نهاكل.62

3خلماكل

9الملندريزطا-.2@3لالاان@. 1 5 @لإلبهروسبى@لربلأا"-7
@نال@عنيانسهمط@م@.-@كهه@نح@ال.حمدمح.هل!
ثانان@

ه@@صجيميبهخي.@ضعهحعه@ع@ء.تجخ@.ني5يخعه@خخي.:نره@و@د@ش



هيخعهجعهيخع"صخعه@خعيخعهحع@تجع.يخع.@شه.@تن.يخع.ير.5

اقاتا9
"@

9يهيما

آ@ما@يمه
قاؤ

قيهاهجمة

قيها

.
لم

أ
ملأ،،،

كاأةالؤأ@ك! ،،9
رسصكأاق@

بهل!بهل!

نؤاتألخف@

قيههيهيما-

قلأمملأيا@ر@يه@همل
يهل!

5

يهيماقيهة
9@لغالمحلدالليهلأ

كأنه..55
بهلأبهل!

قل!يهل!..حاوالف@لعوزب.
@@ه.تجع.يخع@ء.ك@؟حم@.ع.@ع.تجع..@.@هنرهيخعبخعه@ش@ض5



@يخ@هيخبنهبخ@@هبخبخع5يخخعيخشع5حع@5نحخعيخخع@يخخح@5@نره@بخبخعهيئ@
@؟6@

يهلأبهلأ
لأقاذ

"@

لأ
تان@
5

ه

قانه
5

بر؟بهل!
كال
5

كلأيهل!

فآيه@.::

بيماتلإن@

ا.-05@ؤ@ئ@@خ@رق@@ةقان@
بهل!فلإته

؟65

لم65
ثاتالم6

فاز

للأه

ولفآنابهل!"

بهل!ثل!

يهلأه
فا...

فانا5

فيه@36
يهلأه

ن@
ثاتا

تجعه@خعه@ضنرهص@هيخع@خعهح@صه@بع@تنه@ه@ضبخهمخيميضبز.



واحنقطدحالاتصالتعرض@الهضك@:للعلل

ل@امححع--!@

الانقطاع+-\لنوعكالىلتتعارض+6
وعلىالنبوي،الحديطلصحةأساسيشرطالاتصالبأنالكلامتقدم

أطباءأولىوقدالصحة،صرو@منأساسيأسرطالفقدهضعيففالمنقطعهذا

منالثرطهذاتوفرعنوالبحثبالتنقيرعايتهمالأحاديث
لماوذلثةعدمه

له
لي@أنالكلاموتقدموالإعلال.والتضعيفالتصحيحفيبالغةأهميةمن

قديذمتصل.فهوبالسمعالتصريحفيهوردماكل
يقع

فيصرحفلثفيالخطأ

خطأ،التصريحهذابأنالنفادالأنمةيكشفثمحدينصماغبرفيبالسماع

الرجاللأولئكهرإنماأحدلكللي@وهذامنقطع،متصلظاهرهماأنأو

الصحيحمعرفةأجلمنالطريقلناأضاع@سموعاأعمارهمجعلواالذين

المنقطع.الضعيفمنالمتصل

معلأالسنديكونفقدمتصلأ،الاتصالظاهرهماكلفليسإذن

بالانقطاع.

اخربسندويروىالاتصال،ظاهرهبسندمرةالحديثيأتيفقدوعليه

الاتصالفيويقالالاتصال،وأخرىالا@قطعتارةديرجحالانقطع،ظاهره

تعارضأنبينهماالفرقأنعلىوالإرسال،الوصلفيقيلماوالانقطاع

الانقطعتعارضأما@رو،والنبيالتابعينبينيكونوالإرسالالوصل

المتقدمينبعضفيوجدأثهعلىبعدها،التيالطبقاتفيفهووالاتصال

فيهويجريالاتصال.عدمويريدونالمنقطع،على)المرسل(كلمةإطلاقهم

الثقة.زيادةفيمضىالذيالخلات



-

لد@لفعا@@لعللالجامعفي

كيرة:ذلكو@منلة

أحمدرواهمامنها:
قال:هئامبنكئيرحدئناقال:منيعبن

عنعروةعنالزمريعنبرقانبنجعفرحدثنا
قالت:عائثف

وحفصةاأدكنت
(6)

فجاءمن@فاكلنااشتهيناهطعاثملنافعرضصائمتين،

إنااكعرسوليافقالت:أبيها-ابنةوكانتحفصة-بليهفبدرتني@اللهرسول

مكاف.يخربوما@قضيا"فال:نه،فأكنااشتهيناهطعائملنافغرضصانمنيئكا

جعفرطريقمنويخرهماوالغريالترمذيأخرجه

عنعروة،عنالزهري،عنبرقان،بنجعفرالحديثهذاروىهكذا

متصلأ،عانثتع

(5)

(7)

سشغبنأحمدهو
صاتحافطأ،)ثقة،الأ@،البغوي؟ححفرأبوالرحمن،عد

2شة 4 .(114)لتقريبهدامأ.3

مأ،207)سنةسا@)نقة(،بغدا@نزيلالرقي،سهلألوالكحبي،فملنيخرمر

.(6335)سالتقرا@مأ.802)قيل:و

الرقفيكنكادالرقي،الجزرياللهعدأبومولا@،الكحبي،لرقانجعمرسمو

بريزيدوحدبتسسرنلحدبطضالطنففأحمد:الامامعنهقالففادىوطم

ا،
4الكما@هلتهذيبانطر.يضطربهالرهريحديتيروموصم، 5 5 / 1

1/1الحفاط،نحثرةو")719(، 1/2الدسارلنمدوات7،1 36.

محمدمو
اثهعيدبرمسلمبى

اللهعبدس
اللهعبدبنشهاببن

بنالحارتلن

.(6296)الالتقرس@اتقانه(.دجلاقهعلى)شفقالزمري،القرشيكحبلنرهرة

فقيهئقةالمدلي.اللهنجدأئوالأسدي،خويلدبنالحواملنالزلرسعروةفو

لهأ.561)التفريبا)ثاهأ@لسةماتمنهرر،

سةتوفيتي،الئيئزوج@كنا،الخطابلنعمرشتحمصةالمؤنيىأممي

مأ.45)ةويلصا،41)

5الكمالاشهباسظر. 2 6 2الضحابقهأسماءتجريدو،اهلأ،2)8/ 5 9 /،2

7/7لإعالة!و@ا 0(41"11).

الجامعفيا
وفي)،37("

3له:الكبير"،العلل" 5 1(119)

.(1814)الطلى@ضرح

@يراهويهبنبسحاقرواه
6/2وأحمد)856(،مسده 6،3

فيوالنسفي
الكبرى!1

3ولهالعلبةط.(3291) به.فام،بنكنيرصالرمالة.@(27

4/2ابيهقيوأخرحه: 8 0

الهعبيدطريقمن
به.جحفر،عنكلامما:موس،لن



والانقطدعاحتصالتعلىضلالثت@كلتكلللعلل
=

وهم:الروايةهذهعلىلزهرياأصحابمنسبعةتابعهروايتماعلىتوبعوقد

المتابعةعندبهيعتبرضعيفوهوالأخضرأبيبن@الحا-

العلماءباتفاقالزمريغيرفيثقةوهوحسينبنشيان-2

ئقةوهويهسانبنصالح-3

ثقةوهوعقبقمابنإبراهيمبنإسماعيل-4

أرطاةبنحجج-5
العه

والتدلي@لأادفيعدوقوهو@
@9

اللهعبد-6
ضحيفوهوالعمريعمربن

7-
سعيدبنيحيى

نهمفهؤلاء
الثقة،

الحديثروواقذللمتابعة،حديث@بصلحمنومنهم

عنعروفعنالزهري،عنأجمعهم،
بعدتبينقدأثهإلامتصلأ،عاثمتما

ببنمنقطعأتهوالصواب:خطأ،الاتصالروايةأنوالنظرواقمحيصاققيئس

خطأ.الاسنادفيعروةوذكروعائثفالزهري

5)

العلبةط.(3293)دالكبرى،فيوالنفي)066(،رامويهبنعند@محاق

4/2بيهقىوالة،لرمااط.(3280)و 8

(2كهيالاتقروس@هانظر:

6/141أحسدعند
و

2 923@@@الكر@فيوالنساني@37 @و@9723الحلسبةط.@2

لةلرساا0ط

.(2437)لتريبها"ةنظرا

الرسالة.ط.(3281)وعقبالحلميةط(3295)دالكبرىافيالائيعد

.(2لامهدالتقرجهانظر:

وانظر.الرسالة@(3281)والعليةط.لكاك@(دالكبرعافيالنساتيعند

13الأتراشاشحفة 4 3 / 1/2الكمالهولتهدبا(،ى13)1 1 لمحأ..8)5

4دالتيافيالبرعدابنعدح@ثهجا. 7 1 / مرسلأ.4

1لادالتقريبهالطر: 11).

1المعاليالصرحفييالطحكلعد 0 8 / .@3404@الحلمية.@وفي2

.(3لالمالاتقرلبانظر:

مقرولأجاءالرسالة.@(3281)والعلسيةط.(3295)دالكبرىافيالشاتيعد

كيسان.بنعالحح



=

ئدلفعا@العلل@معفيلجا@

فتروفدخطأإ،هذا9الموصولة:الروابةعنالتسانيئالامامقاللذا

"فقال:النسائيمقصدالمزي

عنالزمري،حديثالصوابانيعني
عائثة

مرسلوحفصة
"

أثهوالصوابخطأ،الاتصالروايةأنعلىالترمذيكذلكنصوقد

جريج،ابنعنالرويفقال:نلك،علىالقاطعالدليلوذكرمنقطع،
قال:

عنعروفأحذئكله:قلتالزهرىيهسألت
عنأسمعلمقال:عائثة؟،

الملكعبدبنسليمانخلافةقيسمعتولكنيشيئأ،هذافيعروة
(2)

من

عاثثةسألمنبعضع@ناس
عن

الحدلمههذا

محمدأسألت"فقال:البخاريشيخهالترمذيسألقبلومن
عن

هذا

لافقال:الحدبق،
عنعروة،عنالزهري،حديثيصح

عائثة
هذاإفي

4/2البيهقيونقل 8 0

وأناالزهريفسألوا"قال:أنهع@نةبنسمانعن

"قال:أنهأيضاونقللا"قال:عروة؟عنهوفقالوا:ماهذ

للزهري:فقيل

وأقيمتالمجلس،منقيامهعندفلكوكانلا،فقال:عروة؟عنهو
حدثناهالأخضرأبيبنصالحسمعتكنتوقدسفيان:قالالصلاة.

عن

فظننتعروة،عنهولي@الزهري:قالعروة،عنالزهري،
()

صالحاأن

أنهمعمرعنواحل!غيرأخبرنيالحميدي:بكرأبوقالالعرض.قبلمناتي

البيهقي:قالئمنسيتمهماعروةحديثمنكانلوالحديأ:هذافيقال

3هالأشرا@شحفة(1) 4 3 / 1 .(1مملأ13)1

الملكنجدبنسليمانأيوبألويالأصالخليمةفو(2)
فيتوالأمويالقرشيوانصلن

مأ.99)@ة

4/1يل،والتعدالالجرحانطر: 2 2/4لأعا@ااو@وفياته(،)م@6 ا/والالعبرا2،0

(3)"

4/2البيهقيئةوآحرجهثهك@5)تيلالكير!الجاح 8

3الكبير":العلللك@إ 5 محسدقالالخلىيقولولحوا(،الا2
كماالذملىيجىبن

4/2البيهقيفلكدكر 82 81.

كولهاوالغالبواليقين،الرجحانالخبرفيتفيدالقلو@،الحالماضبىصلحلطن(5)
للرححاد.جاع@قدومالرجحاد،



واحنقطعالاتصالضتعكللل@ضقى:للعلل
=

عدل-شاهداوهماالزهري-علىشهداءعيينةبنوسفيانجريجابنفهذان@

وصلهأ.منوصليصحفكيفعروةمنيسمعهلمبأئه

علىالمنتطعةالروايةبترجيحالرازيانحاتموأبوزرعةأبووحكم

صولموا
لة

منقطعأ،الزهريأصحابمنالأئباتالثقاترواهقذقلت:
ثماليةوهم

مالك
يعرف.أنمناش@رإمامئقةوهوأن@بن

2-
فاضلنتثقةوهرراشدبنمعمر

نتثقةوهوالعمريعمربناللهعبيد-3

وهمأالزهريعنروايتهفيأنإلائقةوهوالأيلييزيدبنيون@-4

خطأالزهريغيروفيقليلأ،

(2)

(3)

(8)

(782)حاتمأليسالرحمنلعبدادالحللانطر:

حميعفيتنبيت
"طمعت

ميبماحاتماأبيابرعلل
الحميدسحدالتخطمحةفلث

مرسل،@النبيع@عروفعنالزمري،عنالحديتجحلأتهوهوحطأ،

عنالزهري،لكنوالصواب:
سل،.ص@اليعنعالة،

وسرلدس)363(،النيبانيالحنبنح@دةسالكصالرواةعامةرواههكدا

(8يلااللينييحيىبنحيىومأ،27)الرهريمصبرأبوكأ،7يامجد
ير

اللهوجدلالموطا"،
1المحاني،لسرحلحيالطحاويعندوهبس 0 8 / طوفي2

4/2واليهقي4(،053)الحلمية ديالاتيعدالقاسمبنالرحمنوبمد7،9
مالك.عنالرواةسفروخالفالرسالة،ط.(3285)رالحلميةط.الكرعه5

يجىلنالحريزعد
4/4دالتمهيد،فيالبرعبدابنعد 7 0

عنمالك،عنفرواه

عنعروفعنالزمري،
لا"الر:عبدابنقالحطا،ومرعقف

يصح
عنه

عن

الموطأا.إلا@يلكط
الكبرمحهير@والنساني5(،6لاراهويهبناسحكد9(،77")الرزاقعدعند

الرسالةط.(3283)والحلميةط.(3296)

هلا(لا.لاتقريباانظر:

الرسالة@(32ولكهالعلصيةط(3297)هدالكبرىفيالنساتيعد

3لاالتقرسه"ةانظر 2البيهقيكد(7)ثأ.2 7 9 /4.

7لالاتقريبهانظر: 91).



-

يللفعالد@لعللفي@لجامع

حجةإمامفقيهحافظئقةوهوعييةبنصفيان

الملكعبد-6
وهوجريجبنالعزيزعبدبن

ئقة

محمد-7
ئبتثقةوهوالزبيديالولدبن

صدوقوهووائلبنبكر-8

عنالزهري،عنرووهجمبعهمفهؤلاء
هذه@روابتهممنفطعأ،عائة

وهيالمحفوظة،هي
المحذثينأنيدللوهذامتصلأ.رواهمنروايةتخالف

مرجعبلمظر@حكمهذامنلفيلهملبى
والنرجيحاتالقرائنإلىفلك

بالروابة.المحيطة

لطحاواالنسائيأخرجهفقدأخرى،طريقوللحديث
وابنوي

حزموابنحبان
(12)

سعيدبنيحيىعنحازمبنجريرطريقمن

عائثة.عنعمرةعنالأنصاري

(2)

(3)

4/2واليهتي5(،6لارامويهبنبسحذعد 8

(2451)نفربلانطر.ا

عد

(636)م@د.فيالئفعي
راهريهبراسحا@د@@س9ا@الرراقوعدبتحعيي،

2/0المحاليا@نرحننرالطحا@يملا(،5) 91
ولحي

وابهقي)7043(،الملسية@
4/2 4/7دالتمهيد!فىالبرعدرابن8،0 1@

2البيهقيالطريقهلافكر(5)لهأ.ا93)دالتقريباانظر: 7 9 /4.

4/2البيهقيالط@هتمذاذكر(7).(6372)دايقريباانظر. 79.

.(752)لتقربلانطر:ا

3لاالكرطلالنلي الرسالة.ط(3282)والملبةط.(29

1الانلراساليدثرحفي 0 9 / .(3409)الحلصبةط.وفى2

في(12).(3517)صحيحهفي
"

التقريسا")ثققأ.ابصرى؟النضرابوالأزثي،اثهعدبندقبنحومبنح@رمو
(911).-.

ثت(.لئققيالقاضى،سحيدبوالمدني؟(الأنصاريق@لنسحيدسيح@ىمو
(7559)لتقريسالا

سحدبنالرحمنعدلتعمرةمي
عاتضعنأكرتمدنةالأنصاربفرارةلن

.(8ممأ3)لتقريباادلنف@.



والانقطيالاتصالضتحكللال@ضلق@رلعلل
-

عدوهاقذالمحذني@جهابذةأنإلاالصحة،وظاهرهاالرواية،هكذا

غلطا
فيخظأهحازم،بنجريرمن

المديني،بنوعليحنبل،بنأحمدهذا

البيهقي:وقال
عنالزهري،عنسعيد،بنيحيىعنوالمحفوظ"

عائت@

مرسلأا

أحمدبلىالبيهقيأسندئم
الرماثيمنصوربن

(2)
بنلحليقلت9قال:

تحفظ:الحسنأباياالمديني:
عنعمرة،عنسحيد،بنيحيىعن

عائقما

ابنقلت:هذا؟روىمنلي:فقالصائمتين؟وحفصهأناأصبحتقالت:

مثلكفقال:فضحئصقال:سعيد.بنيحيىعنحازم،بنجريرعنوهبص

أنالزهري:عنسعيد،بنيحيىعنزيد،بنحمادحدثنا:هذا!،مئليقول

"صانمتينأصبحناوحفصةعانثة

خطأإلىكذلكالشائيأشاروقد
جرير

منأربعةفهؤلاء
خطأإلىأشارواالحديثأئمة

فيحازمبنجرير
هذا

لإسناده.إقاتهوعدمالحديظ،

حزمابنيرتضولم
عنوأجابالتخطئة،هذه

"فقال:ذلث،

يخفلم

فيأخطأحازمبنجريرإنقال:منقولعلينا
لي@هذاأنإلاالخبر،هذا

ودعوىثقفجربرألأنبئيء؟
برهانألهالمدعييقيمأنإلاباطلالخطأ

(5)

ثققهلأتهعلة.سناثهب@جريرانفرادولي@دعواه،صحةعلى

حزيم:ابنكلامعنويجاب
بلصحيحا،الثقةرواهماكللي@بأن

الئقة.حديثفييكونانإئماوالعلةالئذوذنف@لذاوغيره؟الصحيحفيهيكون

4/2الكرىاالسنن)1(ا 81.

تقفبكر.أبرالرماثيابغلاثيشارب@متضؤربنأحمدئر(2)
تولي

مأ2)ماشة

83الك@ا@هلتهذيبةانظر / .(311)ودالتقريبهه2/3،6ودالحبر!1(،01)1

4/2الكبرى!دالسنن(3) 81.

873الأنراشاشحمةانظر:يا( / 1 أنإلاالكرعهلالننفيجودرموص7(،1ثا5)1

المزيانالتحمة@لىنجلجحلناالذي
ش

ويتالنائيكلامشرحقد

6/1دالمحلى"(6)د(.لبرهاالطبرع.نن(5) 9



=

@الفعالد@لعللفي@لجامع

منأربعةإطباقإنثمالثقالصأحاديثفيالخطأمعرفةهي:بذنفالعلة
أئمة

خطأعلىالحديث
النظربعدهذاقالوا@)ثمااعتباطيأ،أمرأيكنلمجرير،

فيحكمكلعلىالدليلإقامةأماوالمقارنة.والموازنةوالتفتيئ@الثاقب

يعبرانالاقدالجهبذيستطبعلاربمافهذاالأحا@يث،إعلال
هوإثماعنمما

عنهعبارتهتعجزنفسهفيينقدحشيء
(1)

خطأعلىالدليلإقامةأنعلى
جرير

فد
صحيحا،الئقةرواهماكليكونبحيثقوالبلبسواالرواةأنوليعلمتم،

أموروهذهضعيفأ،الضعيفرواهماكلولاحسا،الصدوقرواهماكلولا

تدرك

التفرد-مبحثفيفيهالقولفصلناأنسبقكماعلة-ليىالتفردإن

وجدناإناثمالخطأ،وكوامنالخللومواقعالعتةعلىللضوءملتيهوو)تما

خطأعلىالدليل
حمادالثبتالثقةالإمامخالفهقذإذحازم،بنجرير

بن

عمرةيذكرولمسعيد،بنيحيىعنفرواهزيد

الطبرانيأخرجهفقدأخرىطريقوللحديس
(4)

بنيعقوبطريقمن

حدئناةقالالزهري،محمد
اللهعبدبنهثام

عنالرحالن،عبدبنعكرمةبن

عاثة.عنأيه،عنعروة،بنهئامعنهثام،بنالحارث

@له:روايتهعقبالطبرانيقال

عروةبنهامعنالحديثهذايرولم

الزهريأ.ئحفدبنيعقوببهتفردعكرضعبنهامإلا

علتان:فيهاإذللمتابعة،تصلحلاضعيفةالروايةهذهتلت:

قالفقدباليسير،لي@كلامفيهالزهري،فحضدبنيعقوبالأولى:

شينأ@،حديثهيساويلامرة:إوقالبثيء"،لي@"أحمدةالإمامفيه

1ةالحديشهعلرمدمحردةانطر(1) 12-1 1 حزم.ابىط.(271)والعلميةط.3
حمادمو(2)

تت،)تققيالبصري؟يسماعلابوالجهضمي،الأرثي،3ثولنريدلن

.(1499)تقريباا@ثقيمأ.

(3)

ع@د
1المعانياشرحفي،الطحاوي 0 9 / 13)الحلسيةط.وفي2 /4والبيهقي1(،4

لكأ
الطقيئ.كلتا(7392)"@الأوسطلي



نقطاع3وااكتصالضتعكللال@ثترك@:للملل
-

الحديشهالمنكرالساجي:وقال

اللهعبدبنهثاموالأخرى:
9حبان:ابنقالعكرمة،بن

عنيروي

لهأعللاماعروةبنهنام
لاآخر@ثامكأتهحديثه-من

بعجبني

انفردإإذابخبرهالاحتجبم

شيبةأبيابنأخرجهفقدأخرى،طريقوللحديث
(3)

طريقمن

وحفصة...عائثةأنجبير:بنسعيدعنالرحمن،عبدبنخصيف

ضعفهفقدالرحمن،عبدبنخصيفلضعفضعيف-طريقوهوالحديث.

بعضهمأنعلىالقطان،ويحمىحاتم،وأبوأحمد،الإمام
قواهقذ

النسائيأخرجهفقدفيهاضطربوالحديث
()

عنخصيف،طريقمن

النسائي:قاللذاةوحفصة...عائةأنعباس:ابنعنعكرمقما
مذا9

بصليعلملاوخظابالحديث،فيضعيفوخصيفمنكر،حديث

ا@ه.وعبيدومالكمعمرحديتوالصواب:

والطبرانيالبزارأخرجهفقدأخرىطريقوللحديث
(7)

طريقمن

اللهعدعنالوليد،بنحماد
الحديث.عمر...ابنعننافع،عنعمر،بن

الهيثمي:قالضعيف،طريقوهو
الأئمفهضعفهالوليدبنحمادفيه"

والطبرانيالعقيليأخرجهفقدأخرىطريقوللحديث
(10)

طريقمن

4/5لاعتدالهاسيزان(1) 9للا44 82).

4/03للألاعتاالهيزانوالظر:.9اك@لمجررحيى"@ا(2) 9له0 22).

.@9177@@المصن@"(3)

3الاعدايادميزانانظرةلكأ / .(2511)هلأ4ملأ-1

حاءهذاالانيوقولالرصالة،@أ@287)والعلمية@اط@.1)الالكبرمح@في(5)

لي

@@

/4شالأضرااتحفة"نظروالة،الرسا@فيبتسامهوهرالعلمية،

.(1063)شلىاا،@ك@كافيللا(

.2ك@20الزوانلهسبملدالطجتين.كتا(5395)لالأوسطأير(7)

.79/4@الفعفا.في(9)

في(10)
الطبتين.كتا(8012)الأوسطا"



=

يالفعالد@لعللفي@لجامع

ئحقد
عنالمكي،سلمةأبيبن

محشد
أبيعنسلمة،أبيعنعمروبن

قالضعيف،طريقوهوالحديث.وحفصة...لعائثةأهديتقال:هريرة،

الهيثمي:
"

ئحمديه
"الحديثبهذاضعفوقدالمكي،سلمةأبيبن

يصحلمالحديثإن@لقول:خلاعة
ضروطفيهتتوفرولممتصلأ،

الأخرى.طرقهولضعفلانقطاعه،ضعيفحديثفهوالصحة؟

بكئرةيتقوىربماالحديثهذاأنالناسبحضأذهانإلىيتاثووقد

طريقمنبمجيئهيتقوىضعيفكللب@بأنهذا:عنوالجوابالطرق،

فيضعفأوالسند،فيانقطعسببها:التيوهيالظاهرهفالعللآخر،
ماتتفاوتثاختلاطأوتدليس،أوالزاوى،

والضعفالديدالضعفبين

كانومامتة،أحسنأومئله@خرطريقمنبمجيئهزاليسيرأكانفماالشير،

ضعفهكانماأنفلك:وبيانالطرق.كثرةننفعهفلاشديدأضعفه
سوءبسبب

بالمتابعاتيزولهنافالضعفيسيرانقطعأوتدلييىأواختلاطأوالحفظ

هناككانأوشديدأانقطاعهكانوماوالطرق،
فلاالراويعدالةفيقدح

يزول

وانقطاما،الأسانبد@تصالامن@منادفي@لرويةبخنلفوقد@

ى@خرلعلةضعيفا،يبفى@لسندالاتصالرجحلووحنىالانقطاع،ويرجح

و@لحكمالبحثيبقى@لترجيحاتهذهكلومعونحوها،كالجهالةفيه،
يأخذهو@مربلسهلا،@مرالبس@لعلمط@لبحثرتضاه@لذيو@لنحقيق

عنالأوزاعي،عنمسلم،بنالوليدروىمامثاله:جهده،@لناقدمن

ضحندفو(1)
علقمةبنعنروبن

سةتوفىأوهام،لةصدوقالمدني.الليتيرتاصبن

مأ.145)ولنل.صه،144)

6/5الكما@هشهنيصالظر: 4و.94 3/6لاعتلالااودميزاد1(،406)6 73

.(61لعهودالتقريبا)5108(،

(2)
ك@202.الرواندأ@محمع

@3-34المقهاط.اخلا@فيالحديتعللداترانطر(3)



والانقطدعاكتصالضتحكلللختركق@لالعلل
-

اللهعبيدبنإسماعيل
عنفضالة،مولىميسرةعنالمهاجر،أبيبن

@لحنللزجل@ئد@غناللثهقال:سون،التبيئعنعبيد،بنفضالة

@لقينةصاحبمنبالقرلن،@لضوت
(1)

قينتمه.إلى

فيوالطبراني6/0،2أحمدأخرجه:
طريقمن(772)/81الكب@يرا"

بحربنعلي

فيالبخاريوأخرجه:
"

1الكبير@7/التاريخ بنصدقةعن(556)5

الفضل

الرمليسحيدبنراشدعن(1340)ماجهابن

فينصربنمحمدوأخرجه:
"

1:@الليلقيام 2 0

بنزيادطريقمن

أ
يوب

10/2البيهقيوأخرجه: 3 0

كئيربنعقبةبنمحمدطريقمن

لسدوسيا

فيالسمعانيوأخرجه:
1والاستملاط:لإملاءاأدب" فيوالمزي1،0

7/2الكما@هتهذيب" 8 فيعساكروابن)5296(،9
"

2لملأ/@دمثقتاريخ 4 3

رشيدبنداودطريقمن

بنالوليدعنوداود(ومحمد،صزيا@صراشد،عوصد@)علي،ستهم:

الإسناد.بهذامسلم،

فيعساكرابنوأخرجه:
"

64/2@دمئقتاريخ 4 3
بنإبراهيمطريقمن

لاللاسللمتزينقالواصربماتزين،كالتلأنهاالترين،شتكونالمغيةالأمةالقية:

الرجال.من

6لاالالتقرسا"فاضل@ثقةومو: مم@.9

.(2918)لالفريبالمففاوهوة

.(18)5،لنؤباش@رالمدمو:و

.(2056)لالنقربحافطاشفةومو:

6لاالتترصه"يخطئادصدوقةومو 14).

1لاالالكربالنتفهومو: 78).



-

@الف@الد@لعللفي@لجامع

بنسليمانعنمسلم،أبيالبصرياللهعد
مسلم،بنالرليدعنأحمد،

منقطعأيكونأنإمااحتمالان:فيهالإسنادهذاأنإلانفسمعبالإسناد
بين

يدركهلمالوليدلكونمسلم.بنوالرليدالطبراني-وهواحمد-بنسليمان

بنسليمانةوصوابهانقبقدالاشادأنأوالطبرانيئ،
بنإبراهيمعنأحمد،

الطبرانيشيخموالذيالكجي-وهومسلم-ابيالبصرياللهعبد
(1)

وهو

أعلم.واللهله،أبلالذي

الأوزاعي.عنالموصولةروايتهعلىمسلمبنالوليدوتوبم

فيبطةابنأخرجه:إذ
سفيانطريقمنالرايةط.(92)الإبانةأ9

اللهعبيدبنإسماعيلعنالأصزاعي،عنالئوري،
عنالمهاجرأبيبن

به.عبيد،بنفضالةعنعبيد،بنفضالةمولى

1الزجاجقهالمصبعفيالبوصيريقال 5 8 حسن،إسناددمذا:1/

الحفظأهلدرجةعنسعيد،بنيراشدفضالة،مولىميسرةثوجةلقصور

"والضبط

وهوعبيد،بنفضالةمولىميسرةفيهضعيف،الحديثهذاتلت:

فيالبخارينكرهمجهول،
"

7/2الكبير"التاريخ 5 حاأبيوابن)4161(،2
3

في
9

تعديلأ،ولاجرحأفيهيذكراولم(1150)لم@8/2والتعديع!الجرح
فيالذهبيوقال

4/2الميزان!1 3 عنهحثثما)9598(:إ2
بنإسماعيلسوى

4حبانابنإلايوثقهولماشهعبيد 2 5 / حالهكما5
المجاهل.في

فيه.عليهواختلفدحيمعنالحديطهذاوروي

عن(754)حبانابنفأخرجه:
اللهعد

محمدبن
سلمبن

16/1اللاطأعلامانطر.(1) 21.

(2)
5/2الفدبر"ودفيضلمأ،ا2)ل@2/6الإحياءاأحا@يتدتريج@ي 53."

@يماعل
اللهعداس

نضالة@ن
المت.والصوا@خطا،ومرصيهبن

لطة،ابنبسادثيحيفحيرصصعيدبنراندأما(3)
ماجهابنإسنادفيجودوهوص

للفاندفاستكمالأديهماالرصيريكلامودكرت

فيالدمبيعهقال(4)
1

14/3اللاطأعحمسير 06:"

النقة...=الحابدالمحلتالامم



والانقط@احتصالتعلىضلل@ضث@:لال@لل
=

فيالطبرانيوأخرجه:
أحمدحدثاقال:(772)/18الكبيرا"

دحيمبن

الدمشقي

عنإبراهيم-بنالرحالنعبددحيم-عنوأحمد(الله،)عبدكلاهما:

السابق.بالإسنادمسلم،بنالوليد

مرثد.بنهاسمبنسحيدوخالفهما

الحاكمأخرجه:بذ
5 7 1 / 1

مرئدبنماشمبنسعيدطريقمن

بنإسماعيلعنالأ@زاعي،عنمسلم،بنالوليدعندحيم،عنالطبري

اللهعبيد
فضالة.مولىنكربدونبهعبيد،بنفضالةعنالمهاجر،أبيبن

ية.انروايخهعلىدحيموتوبع

6/1أحمدفأخرجه: 9
عنالطالقانيإسحاقبنإبراميمعن

والدينا.بالصلاحالمقرئالنرصفهورنقه.حبانب@حاتمألوكهحلت=

أحمد(1)
منرهمأيكونأن@ا@ا@س@ممفهذاله،ترحمةعلىأقفلمدحيم:لن

الحديت-مداإلاالطبرانيكبفيالراويلهذاأجدلمإنيحيتنفسه-المصنف

التحري@نو(أبعنبالروايةمعروتفهوديمبنببرايمص@ابهيكونأدلاما

الامخ.أوالدأصحاباحدعلىدخل
(2)

الطرالييددض3للحاالصتلوكاص،ال@طوعصرد@ي
الطريادرثدمنبدلأ"

2/1ادالايئليالنمبيلظتحريف،ومو برسيدأماالمحرزفيابرل@.62

فيهمعرفنافعاالكريماشملنوسعيدالعتكي،مشممبنوسحيدالطبري،هاشيم
ابركدفيهوولاال@رراةليأرممرلمللذمبي-والقولة-قلتقدحاا.

حاأبي
هما.صأدريولا3،

3ثا@الاللانفيالحافظتعقه الرلولقال.@4

@لر@والممترقاالمتفق"كابالمؤلفراجع

الطريهمثممبرسعيدوأمام.

سسليمانبنمرندبنماشملنسعيدوموممعروف،
بنربهعدلنالصسدعد

فيمستوبمةترحمةلهعثمان@ألايكنىطريةاملمنالطبربمرهر@برأيو@

رأبوالنالعي،بكرأبوأيضاعه@روىالطبراني،عهأكتروقدعساكر،النت@يح

وتلاتماتته.عرةتلاتمةتطالا@ن،منوجماعةالمظفر،بنالحشن

ديمعلىالاخلافمناسايكودرقدلحهتق،دتارلحطبوعفيبهأطفرلم@زل:

سقطايكودأوالد،دهذادجمضبط@يرقة
مي

ديستأوهاسأيخهفلنالمستدرد،"

أعلملاللهبابيرف
.(145)الالقريب@يغربمهصدوقومو.أ(3)



-

ث@لف@ائد@لعللفي@لجامعى

ي،النبيعنفضالة،عنإسماعيل،عنالأ@زاعي،عنمسلم،بنالوليد

فضالة.مولىيخهليى

منالأصزاعيعنرويوفد
فضالة.مولىبذكروالمطرقعدة

بنيحيىطريقمن(18-6)@القر@نالفضائلفيعبيدأبوفأخرجه:

حمزة

1/5الحاكموأخرجه: 75 7 1
بكربنبثرطريقمن

محمدطريقمن(80)القران!فضائلفيإالآجري@وأحرجه:
بن

10/3البيهقيوأخرجه: 0

الرشدط.(1957)لهلإيمان!،االشبوفي

فيعساكروابنالعلمية،ط.(2144)و
"

64/2@دمثقتاريخ 4 3
طريقمن

مزيدبنالوليد

عنعي،لأصزااعنلوليد(واومحمد،وثر،)يحيى،أربعتهم:

الثانجة.دحيمروايةبمنلبهفضالة،عنإسصاعل،

:3الحاقال
يخرجاطولمالشيخين،شرطعلىصحيححديثوهذا"

"فقال:الذهي،وتحقبه

منفطعهوبل

الأوزاعي.طريقغيرمنإسماعيلعن@روي
بنثورطريقمن(556)71/،الكبيرادالتاريخفيالبخاريفأخرجه:

الله،عبيدبنإسماعيلعنالكلاعييزيد
به.فضالة،عن

كمامنقطعأيضأفهوةضعيففضالةمولىفيهلي@الذيالطريقوهذا

7للاالتقريبما"اثققاوموة(1) 53).

.(6)سالالتقريهيعرل@ه@ثةومو.(2)

.(59هلهالتقريب@الكتابصحيحالصدوتوهو:(3)

(74لكهالالنريبهنبش@النقةوهو.لا(

عنهقال)مه
معشبنيجى

"

أحمدوقال@فققا
أبووقال"،باسلهدل@حنل:بن

حا
2/3"رالتمديللالحرحانظر.حالط!.صدوق3أ 9 9لى7 01).



واحنقح@لعالاتصالتعلىضلالخترك@:لحللإ
-

الكماال@1/342لأتهذيبفيالمزيوقالالتلخيص.فيالذهبيقال

9الالتهذيب@1/682:فيحجروابن4(،هل@
وفيعبيد،بنفضالةعنروى

فيالعلائيوقالنظر"،فهسماعه
@

1:@التحصيلجامع 4 يسمعالم:(37)6

يزيد@.بنالسائبمنإلاالصحابةمن

منصور.بنسعيدالجميعوخالف

عنمسلم،بنالوليدعن)التفسير((130)سننهفيفأخرجه:

الثصعيدبنإسماعيلعنالأصزاعي،
فالقال:عبيد،بنلمضالةمولىعن

مرسلا.الحدبثونكرر@....اللهرسول

بجميعفالحديثبفن
ميسرلضعفالأول،الإسنادفيةضعيفحالاته

ة

بينالانقطعالراجح-الإسنادالثاني-الإسنادوفيوجهالته،فضالةمولى

فضالة،يدركلمإسماعيللكونعبيد.بنوفضالةالتمععبيدبنإسماعيل

الأحيرالاسنادوأماهأ،61)عامإسماعيلوولادةه@53)عامفضالةفوفاة

معمرسلفهو
فضالة.مولىضعفمنيخهما

شاهدوللحدبت
أته@ههريرةابيحديتمنصحيح

يالتببئسمع

جمه.يجهربالقر@ن@لصوتحسنلنبيما@منفىء@ل@@لذنما"يقول:

2/9ومسلم5(،447)9/931ريلبخااخرجه:أ 21@792@@233@.

7/4الأشرات!تحفة"انظر: و1(،0401)97
ام@ه/المسند!أطرات9

(16 6المهرظإتحاتو"1(،9 5 3 / 1 2(16251).

معوانقطاعا،@نصالا@لحديثفييخنلفوقد@
@لوجهبن،ضعف

أبيعنالعالية،أبيعنمهاجر،عنالاعرابي،عوتروىمامثاله:

جاريةفوقعتبالناس،سفيانأبيبنيزيدغزاقال:در،أبيعنمسلم،

علىردفقال:ذر،أبوفأتاهيزيد،فاغتصبهارجل،سهمفينفيسه

@،اللهرسولسمعتلقدذلك،فعلتلئنفقال:فتلكأ،جاريته.الرجل

فقال:يزيد@لهبقال@هية،بنيمنرجلسنتطيبدلمن@رليقول:ا

جاريته.الرجلعلىفرذلا.قال:منهم؟أنااللهنثدتك



-

ثللفعائد@لعلل@لجامعفي

3للااالذيلفيإكماخزيمةابنأخرجه فيعساكروابنبتحقيقي،(27

69/73ثمثق،@اريخ
الإسناد.بهذاالأعرابي،عوتطريقمن

مسلموأبيمخلد،أبيبنبمهاجرمعلولأنهإلامتصل،إسنادوهذا

مقبولوكلاهماالجهني
(1)

لهما،متابععلىأقفولمالمتابعق@حيثيعني:

عقبخزيمةابنفالالأعرابي،عوفباضطرابأيضأمحلولالحديثأنكما

أبيبينيذكرفلمعوف،عنسفيان،عنهئام،بنمعاويةالرواهةالحدبث
أحدأا.ثؤوأبيالعالة

كمامسندهفيالرويانيالطريقهذاروى
في

"
النبلاطأعلامسير

3 2 9 /1-33 0

عنالعالية،أبوحدثيقال:مخلد،أبيبنمهاجرعن

أبي

منفطعأالإسنادوأصبحمسلمأبا
فو.وأبيالحاليةأبيبين

فيالدصريقال
"

معين:بنليحيىقلت":(3467)معين!ابنتاريخ

مسلم،أبيعنالعالية،ابويرويإنمالا،قال:فو؟ابيمنالعالةأبوسمع
ليالمزيوقالذرا،أبيعن

7/2الكمالاتهذيط" 4 الصحيحكللمأ(:)ا1
مسلمإ.أبيعنالعالية،ابيعن

عدثالئةمرةالأعرابيعوف@رواه
طريقهومنلطع@63(،شيبةأبيبن

فيعديابن
"

الكاملإ
(2)

97 / 4
فو.أبيعنالعالية،أبيعى

أبيبينفيمامسلمأباوأسقطالعالية،أبيوبينبينهفيمامهاجرافأسقط
فو.وأبيالعالية

@ه.الجراحبنعبيدةأبيحديثمناخروجهمنرويوقد

حمادبننحيمفأخرجه:
في

"

منيعبنوأحمد8(،7ولا(782)"الفتن
كما

في
"

كمامسندهفيوالحارث)3005(،@العاليةالمطالب
في

بغية@

(871)ومأ70)يعلىوأبو6(،للاا"الباحث
أبيعنمكحول،عنطرقمن

3وللا(6924)دالت@ريباالطر(1) صقط(2)هأ.6
المطوع.من



كنقطدع@الاتصالضت@كللالثتركلت@لالعلل
=

قالعبيدة.وأبيمكحولبينمنقطعأنهإلاثقات،رجالهإسنادوهذا

دالمراسيلفيحاتمأبيابنعنهنقلهفيماالرازيأبو@رعة
"(797):

فيحجرابنوقال"،مرسلالجراحبنعبيدةأبيعنمكحول،"
المطالب"

5ياالعاليفه فيالهيثميوقال@،منفطعأتهإلاثقات،الرجاله:(00
"

المجمع
"

5/2 عبيدقه.أبايدركلممكحولأإن":42

1لامسندهفيالبزاروأخرج محمدطريقمن(28
أبيبنسليمانبن

أبيعنالخثشي،ثعلبةأبيعنمكحول،عنأبي،حدثنيقال:داود،
به.@عدة

منإلايث@،النبيعنيروىنعلمهلاالحديثوهذا9عقبه:البزارقال

الإسنا@ه.بهذاالوجمعهذا

البخاريعنهقالبذ@او@أبيبنسليمانلضحفثضعيفإسنادهذا

في
"

4/3الكبير"التاريخ حاتمأبوعنهوقالالحديثه،منكر":(1793)2

فيابنهعنهنقلهفيما
"

1"والتعديعالجرح 1 3 / الحديثضعيف@:(501)4

الحدل@ه.لينكان"فيه:قالأنهزرعةأبيعنونقلجدأ"،

مرسلة.الخشنينعلبةأبيعنمكحولروايةإنثم

فيالمزيقال
6الكمالأتهذبب" يقال:":(7663)712/

مرسل!

41/2المهرةأإنحاف"نظر:وا 2 4(17671).

@نبعد@لبحثوبانوانقطعه،@تصالهفيما@تلفومثال@

محمدروىما@لمحفوظة:س@لمتصلة@لرو@ية
أبيه،عنعجلان،بن

"وانظرة(1)

اتحصيلجامع
و9(،7للاعف"

5التحصيل،:تحمة1 1 ولربماا(،ه.يه7

مسلمدصحيح@ينعلبةأبيعنمححول؟روايةبانبعضهمتحلل
"5 8 / 1لا6 93)

لذاةبالتالحكنحلبةأبيعنحديثألهأ@ردملما@نسالأنةعليلتمللومو(11)

8/3الأشراشهشحفةفينحلةأبيعنلمكحول3ترالمزينف@ 9 0

1)كلاقبيل 81)

يسمع@ولموتال:
أعلم.واثهب،الصطموومذا@نها،



-

ث@لف@الد@لعللفي@لجامع

وكسوتهطعامهللمملوك"يث@:اللهرسولقالقال:@ه،هريرةأبيعن

."بطيقماإلا@لعملمنيكلفولابالمعروت،

4/7عوانةأبوأخرجه: فيوالطبراني)4706(،4
1للاالأوسطا" 70)

فيوالحاكمالعلمية،ط.(1685)والحديثط.
37الحديشه:علوممعرفة"

فيوالخليليحزم،ابنط.(71)وفيالعلميةط.
1/1لارشاد"ا" وابن6،4

الر@يعبد
2التمهيد!" 9 9 / طهمان.بنإبراهيمطريقمن9

4/7نةعواأبووأخرحه: فيلخلبليوا)5706(،4
ا،للألإرئاد!\/ا"

فيالبرعدوابن
03اقمهيد@9-9/992 0

السلام.عبدبنالنعمانطريقمن
والنعمان()إبراهيم،كلاهما:

(1)

محمدعنأن@،بنمالكعن
بن

به.@ماهريرةأبيعنأبيه،عنعجلان@

(2064)الزهريمصعبوابو)6082(،الليثييحىبنيحمىوخالفهما

أباأنبلغنيالروايتين:هاتينفيمالكقالالبلاغ،بصبغةمالكعنفروياه

جم@....اللهرسولقالفال.هريرة

وتوبع
الموصولة.الروايةعلىمالك

4/7عوانةألوفأخرجه. 6للا4 فينعيموابو7(،0
7/9الحليةا1 1

8/1و فيالبرعبدوابن8،1
9/2التمهيد!9 9 9

الثوري.سفيانطريقمن

القتبانيعباسبنعياسورواه
(2)

كما
في

"
"علل

11/1الدارقطني 3 4

س

أبيعنابيه،عنعجلان،ابنعنوعياش(الثوري)سفيان
به.ل@ه،هريرة

فيحجرابنقال
":(6721)/4الحبيرأالتلخيص"

ومسلمالثافعي
(3)

(2)

(3)

نفةطهماد.،بى3بيرا
بنوالنعمان8(،1لهالتقرس@"رجاطل@يخهوتكلميعر@

.(8158)لققرلبال@عا@د@يما@قةاللام.جد

5له@التقرسهةا@طر@قةا.@ةوهر @ليه.الروايةصحةنعرفلاأناإلا.(26

الحارث،=برعمروطريقمنرواه@تماعجحد،ابنطريقمنملمالإساميروهلم



والانقطدعاحتصالضتعكلللهضك@:رل@لل
-

من
محمدوفيهالوجم@هذا

فيوقالعجلانإ،بن
:(6136)التقريبه"

@محمد
أبيأحاثيثعليهاختلطتأنهإلاصدوق،المدنيعجلانبن

1هريرة.
0 0

حجر-ابنقولوسبب
عليهاختلطتقدعجلانابنأنهذا-

فيجانابنقالهريرة.أبيعنالمقبري،سجدأحاثيث
387الثقاتا" /7:

قد"
فلماهريرفأبيعنأبيه،عنوسمعهريرفأبيمنالمقبريسعيدسمع

كلهاوجعلهافيهااختلطبينهما،يميزولمصحيفتماعجلانابنعلىاختلط

مماهذاولي@هريرة،أبيعن
يهي

(1)

فيكلهاالصحيفةلأنةبهالإنسان

@نفسهاصحيحة...
(2

هذاولكنأبيم@عنإتماالمقبريسعيدعنليستهناصروايتهقلت:

يسمعلمعجلان@ابنأنجهةمنانقطعفيهالإسناد
أبيه،منالحديثهذا

سمعهإتما
الله،عبدبنبكيرمن

عجلان.عن

2/2وأحمد)5511(،الحميديأخرجه:إذ 4 7
سفيانطريقمن

رى.لنوا

2/3أحمدوأخرجه: 9/3)التمهيدافيالبرعبدوابن4،2 0 0

من

بنوهبطريق
خالد.

فيالبخاريوأخرجه:
دشعبفيواليهقي)291(،المفرداالأدب"

ابيبنسعيدطريقمنالرشد:ط.(8197)والعلمبةهأط.557)الإلمان!

أيوب.

=

بىبيهرعن
تخى@جه.ومانيب@ه،هريرةأبيعنعجلاد،عنالثصعد

"الالثقاشه:فيمكذا(1)

"الخطةنسخهى@حهفيأنهيل@المحققواناريهيا

يوهيا

عحلادابنروايةعلةأنيأتيوسرفالإنان.يضع@ساهداليىهدا.وسعنى

جاد.ابنثكرهالنىسأضعفسعيدعن

المقريسحيدعنعحلانابنروايةلأربجيد.ليىحانابنمنالتعليلهذا(2)

2الكيرالالحمع@يالرطيعهلقلهفيماسيدبنيحصصقفها 3 8 / @تالمقال:6

وبحصها.ميرتابيعنسعيد،بعضهاةالمقبريمجدأحاثيثعحلانبنمحمد

مريرظأبيعنسحيد،عنفجعلتهاعليفاختلطتمريرة،أبيعىرجل،عنسجد،

أعلم.والله



-

@للفعائد@لعللفي@لجامع

فيلبخارياوأخرجه:
4/7نةعوابووا1(،93)لمفرد"الأثبا" 4

فيوالبيهقي6(،770)
ط.(2082)والعلميةط.(8563)الإبمانعدانسعص9

فيالبرعدوابنالرسد،
9/3التمهيد"" 0 1

بنالليثطريقمن
سعد.

وفيبتحقيقي(1100)مسندهفيالثافعيوأخرجه:
5/1له"،الأم@ 0 1

2لوفاء6/ا.@وفي 61-2 4/7،5عوانةوأبو)76971(،الرزاقوعبد6،2

1/3الاثار!معانيشرحفيإوالطحاوي 5 وابن)1717(،العلمبةط.وفي7

العلمية@أط.6لاالإيمان!دشعبوفي8/6والبيهقي)3134(،حبان

وفيالرشد،ط.(2082)و
"

صر
العلميةط.(4776)لهلائار"،واالسننفة

فيالبرعبدوابنالوعي،ط.(15613)و
9/3التمهيد!" 0

والبغوي0،
عيية.بنسفيادطريقمن(2403)

فيالبرعبدابنوأخرجه:
9/3التمهيد"" 0 0

بنسليمادطريقمن

بلال.

بنوطارقضمرة،وأبومضر،بنوبكرفضالة،بنالمفضل@رواه

11الدارقطني!لأعللفيكماالعزيزعبد 3 4 /1-1 3 5
.(2172)س

فيكماالدراورديصرواه
9/3التمهيد!9 01.

وسليمان،عيينت@بنوالليث،واوسعيد،ووهيب،لثوري،)اجميعهم:

عنعجلان@ابنعنوالدرا@ردلمجأوطارق،ضمرفوابووبكر،والمفضل،

اللهعبدلنبكير
به.ل@هريرةأبيعنعجلان،عنالأشج،بن

فيالدارقطفيقال
"

11/1@العلل 3 5
":(2172)س

الصحيع.وهو

محمدوتابع
الحارث.بنعمرؤالروايةهذهعلىعجلانبن

2/2أحمدفأخرجه: عوانةوأبو4(،1)(6621)5/93ومسلم4،7

4/7 فيعديوابن6(،730)4
"

2/7،7"الكامل
فيوالسهمي

9

تاريخ
2:"جرجان 29-33،0

8/6والبيهقي
عنالحارث،بنعمروطريقمن

الله،عبدبنبكير
به.ل@ه،هريرةأبيعنالعجلان،عن

صحيحإسنادوهذا
يه.مطعنلا



@الانقطعاحتصالضتعكللالثترك@:لالعلل
-

بنالوقابعبدبنمحمدوخالفهما
عنعجلان،ابنعنفرواهالقناد

اكععبدبنبكير
فيكماعجلان،فيهيذكرولم@ه،هريرةأبيعن

علل9

11/1الدارقطني! 3 4
إبى.الطربقصحةنعرفولا(1722)س

شاهدوللحديط
فو@ه.أبيحدبثمن

1أحمدأخرجه: 5 8 / 1/1والبخاري1،6وا5 3/1و(30)4 9 5

1و(2545) 9 وفي(6050)8/
5/9ومسلم8(،1يهلهالمفرد"،الأب" 2

(16 16)93وه/(38)(61 وابن5(،1هيهداودوأبو4(،0)و(3لا(61

فيوالطحاويا(،لمه5)والترمذي)0963(،ماجه
"

معانيشرح
/4لاثار"ا

3 5 7والبيهقي)0717(،العلميةط.وفي6 دنالمعرصرعنطرقمن8/

بالزبذةفوأبالقيتقال:سريد،
(1)

فسألةحلة،غلامهوعلىحلة،وعليه
عن

يمالنبيليفقالبأ@افعيرتةرجلأ،ساببتإنيفقال:ذلك،
ذر،أباياةأ

فحت@لتهجعلهمخولكمأ@خوانكمجاهلبةفيك@هرؤإتكبثهه؟!لمترته

ولايلبس،مماوليلبسهيثل،ممافلبطعثهبدهنحت@خوهكانفمنأبديكم،

ناعينوهمكلفتموهمفلىبغلبهم،ماكلفوهم
@

فيالمقدسيقدامةابنقال
@

المغني
"3 1 5 علىالعلماءدرأجمع:9/

وجوب
لهبدلاولأثهسيده.علىالمملوكنفقة

من
لسيده،ومنافعهنفقف

منوالواجبكبهيمته،عليهنفقتهفوجبتبه،الناسأخصوهو
قدرذلث:

مئلهوأدمفوقه،أودونهأوسيدهقوتكانسواءالبلد،قوتغالبمئكفايته

أنلمستحبوابالمعروش@وكسوتطعائهللمملوك9:@لقولهلمعروت،با

جنىمنيطعمه
الخبرين،بينفجمعنالمايثلممادنليطعمهلقوله:طعامه

الاستحباب،علىفوأبيخبروحدبثالاجزاءعلىهريرةأبيخبروحملنا

2/6الاطلاع!لمراصدثوأليقبربهاالمدينة،قرىمنة.الزبئ(1) 01.

واحدأ،يكردوقدخانل.واحلمموأتباعممالرجلومو.-خول،منحولكم.(2)

الرعاية.منوقل:التمليك.التخويل.منمأخوذوهوتوا،العبدعلىويقع

@لىالنهايق@2/

1/1للبخارىاللفظ(3) 4(30).



-

@لف@ائد@لعللفي@لجامع

نفقتهيجعلأنبينمخئروالسيد
ينفقأنوبينكسبءلهكانإنكسبه-من

منعليه
برسميجعلهأوكسبه@ويأخذماله

جعلنف@ماله،الكللأنخدمته،

شيءالكسبمنفضل@)نإليها،صرفهالكسبوفقفكانتكبهفينفقته

منفبالمعروتالكسوةوأماتمامها،سيدهفعلىعوزفبهكانو)نلسيده،فهو

منيلبسهأنوالأولىبه،هوالذيالبلدذلثفيالحبدلأمثالالكسوةعالب

يلبسإ.مماالرليبهنم@:لفرلهلباسه

8/33،3المنيراالبدرو"1(،1364)01/15الأسرافطتحفة9وانظر:

1(،672)4/04الحبيراالتلخيصو")6999(،7/104المسنداأطراتو"

3المهرفماإتحافو" 5 3 / 1 5(19459).

ةلكثرالاتصال@رجحوالانقطح،الالصالفيهتعارضومما@

محئصة-ابنعنالزهري،روىما@خرى:وقرائن@لعدد
@حراميعني:

يزلفلمعنه،فنهاهالحخامإجارةفي@روالئبيئاصتأذنأتهأبيه:عن

ناضحك@ملفه9تال:حتىوشتأفنهيسأله
(1)

@رقيقه.

فيمالكأخرجه:
برواية(2053)وسعيدبنسويدبرواية(745)الموطأ""

اثعنهرواهوكذاالزهري،مصعبأبي
فيفعي

بتحقيقي،(1515)المسند""
5/4وأحمد لطحاوا)7721(،لنرمذيوا)2243(،وداوأبو@3،5

فيوي
"

نمرح

4/1الائارامعاني 3 2
فيقانعوابن9(،5الهالعلميةط.وفي

"

الصحابئمعجم

(57 مالك.طريقمنكلهم(302لاوالبغوي9/33،7والببهقي1(،2

وتابعه
(2)

5/4أحمدعندذئبأبيابن )6612(،ماجهوابن3،6

4/1الائار!محاني@شرحفيوالطحاوي 3 2
(59يلااالعلمبةط.وفي

وفي(5917)و
"

وفي(46لاهلهالاثار"،مشكلشرح
الأخيار!تحفة"

فيوالطبراني)4152(،
.(5471)البهير""

.5/69لالنهايقهعليها.ئستقىاتيالابلالنواضح،واحدةةالناضح(1)

مالكاتمعأي:(2)



واحنقطعاحتصالتعلىضلالهضك@:لحللإ
-

ومعمر
5/4أحمدعند .(583)الجارودوابن3،6

فيالطحاويعندمسافربنوخالد
"

4/1الاثار!محانيشرح 3 وفي1
.(5914)العلمية0ط

بنوالليث
.(5اهل@حبانابنعندسعد

الترمذي:قال
حسنحدبثمجصةحدبث"

".

بنوالليثمسافر،بنوخالدومحمر،ذئب،أبيوابن)مالك،خمسقم:

أبيه.عنحرام،عنالزهري،عنرووهسعد(

يه.الاسأوثقمنهمالزهريعنرواتهصحيح،متصلإسنادوهذا

قدالحديطهذاأنإلا
يصخ.ولاالطريق،هذاغيرمنروي

فيالئافعيفأخرجه:
وفيبتحقيقيا"(ل@15المسندا"

السنن"

فيالطحاويطريقهومن7(،2ولا(273)لهالمأثورمه،
9

الاثارامعانيشرح

4/1 3 وفي(5915)العلميةط.وفي1
"

(46هلطلهالاثارإ،مشكلشرح

ودي
وفي9/337والبيهقي2(،)31،الأخيار"تحفة"

5للاله@؟المعرفة9 74)

1ويماالعلميةط. فيوالحازميالوعي،ط.(93
ط.2مملألاعتبار":ا@ا

حزم.ابنط.(279)والوعي

5/4أحمدوأخرجه: 36.

الزهرفي،عنعيينة-ابنوهوسفيان-عنوأحمد()الثافعي،كلاهما:

بنحرامعن
سعد

اللهرسولاستأننمحيصةأنمحيصة.بن

ا

تابعيفحراملإرساله،ةضعيفإسناد
(1)

ابنقالمرسل،وحديه

فيالبرعبد
3التمهيد!" 5 3 لسعدولي@":4/

لابنهفكيفصحبفمحيصةبن

."حرام؟!

هنافرواهالحدي@هذاروايةفياضطربقدعيينةبنسفيانولأن

.(1163)التقرصه"انظر:(1)



-

يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

الزهري،عنرووهالذينمر-كماالئقات-الرواةمنلجمعمخالفأمرسلأ

أخرىمرةورواهشاذة،روايتهيجعلماقريبا-بيناهكماأبيه-عنحرام،عن

الك.علىموصولأ

مأ،ي@7الحميديأخرجه:
فيقانعابنطريقهومن

"

الصحابتامعجم

بنحرامأخبرنيقال:الزهري،حدثناقال:سفيان،عن(446)
قالسعد،

أنأبيهعنفكرقدوأراهفيهلا@ئسكالذيهذاسفيان:
(2)

محيصة...

منالحديق.
أيه(.)عنلفظةفيشكقدسفيانأنيتينهذا

الطريق:هذاغيرمنصروي

مالكطريقمن(1725)الصحاتجهالمعجمفيقانعابنفأخرجه:
بن

الله...رسولاستأذنأنهأبيه،عنمحيصق@ابنعنشهاب،ابنعنان@،

"ذكربدونرواهمالكأأنإلا
"أببهعن

في
برواية(2793)الموطا"9

...@اللهرسولاستأفنأئهمحبصة:ابنعنئهاب،ابنعنالليثي،

هومحيصةابنأنإلىالإلثارةمنبدلاالطريقهذاسندمناقثة

قدكماسعدأولي@حرام
فيالبرعبدابنقالبحضهم،يتوهم

/4التمهيد!1

3 ناقةوحديثالحديث،هذاالزهريعنهروىالذيأنيختلفونولا":53

سعدبنحرامهوالبراء
محيصقه.بن

نهف@إسنادهاما
حتىجم@،النيئمنمحيصةابنفأينمنازع،بلامنقطع

فيالبرعبدابنقالويحادئه،عليهيدخل
3التمهيد"" 5 3 قالهكذا4:9/

ع@ع،اللهرسولاستأذنأنهمحيصةابنعنيعني:الحديثهذافييحيى

أحدعلىفيهإشكاللاالذيالغلطمنوفلكالقاسم.ابنوتابعه
أهلمن

لسعدولي@اسم،
روايتيوالروايتان-حرام؟لابئفكيفصحبةمحيصةبن

بنكسويدمالكأصحابلأنإليهما.يلتفتلاثاذتانالقاسم-وابنيحيى

مالكعنرورهوغيرهموالئافعي،سحد،بنوالليثوالقعنبيئ،سعيد،

يخط.أفك@مناقالع:اسعد(1)



والانقطعاحتصالتمارفىلالثترك@:لالعلل
-

الموطأ@."روايةفيخطئهبكثرةمحروتيحىأنعنفضلاموصولأ

طريق.غيرمنالطريقهذاعلةبنفسوروي

فيالحازميفأخرجه:
2لاعتبار،:ا" 6 ابنط.(280)والوعيط.4

به.حرام،عنالزهري،عنكنير@ابنوهوعباد-طريقمنحزم

عهقال@ذكئير،بنعبادلضعفةضحيفبمنادوهذا
معينبنيحيى

4لاتاريخهفي البخاريعنهوقالضعفمه،حديثهالفيالدصري:برواية(31

في
"

3الكبير@5/التاريخ 2 فيالنسائيئعنهوقالتركوهأ،":(1642)2
فيحاتمأبيابنونقلالحديظ،متروك":(4له."والمتروكونالضعفاء"
9

الحديث،ضعيف"فيه:قالأنهأبيهعن(433)6/201"والتعديعالجرح

معلولةروايةفإنالبئنضعفهعلىوهرإنكارا.الثقاتعنحديثهوفي

إليها.يلتفتفلابالانقطاع،

رويوقد
يصح.ولاإسحاق،ابنطريقمنالحدبثهذا

5/4أحمدفأخرجه: فيعاصمأبيوابن3،6
والمئاني!الاحاد"

فيوالطبرانيئ1(،192)
عن(743)/20الكبيرأ"

عنإسحاق،بنمحمد

بنحرامعنالزهرفي،
سعد

جده.عنأيه،عنمحيصة،بن

فيالبرعدابنقال
عنالحديتهذايتصلولا@التمهيد@4/453:"

وسائرمامثلها،عيينةابنوروايةهذ@إسحاقابنروايةمنإلاشهابابن

ثهف@الإسناديخصماأماعليه،الكلامسيأتينظر،فيهكلام

علل:بنلاثمعلول

عنعن.وقدمدل@،إسحاقبنمحمدأنالأولى:

عنهقالفقدضعيففالزمرفيعنمحمدروايةأن@لئانية:و@لعلة

الدارمي:برواية(15)تاريخهفيمعينبنيحيى
ضعيفوهوبأس،بهيى"

.@الزمرفيعنالحديت

@لثالئة:و@ما@لعلة
فكمافيم@@سحاقابناضطرابفهيالأهموهي



-

ث@لف@الد@لعللفي@لجامع

تقدم
بنحرامعنالزهرفي،عنرواهأئه

سعد
عنأبيمععنمحيصفبن

5/4أحمدوأخرجه: 3 بنحرامعنالزهري،عنعنه6
ساعدة

بن

كسبأيكسبطيبة،أبوله:يقالحخامكلاثملهكانقال:مسعود،بنمحيصة

@اللهرسولاسترخصالحخامكبعن@حيهتاللهرسولنهىفلماكئيرأ،

لتلق9له:قالحتىالحاجةلهويذكرفيه،يكلمهيزلفلمعليه،فأبىفيه،

نافحا.بطنفيكسبه

وقدكذلك،هووماصحابي،حراماأنالمتمغئغيرتوهمالروايةوهذه

مرسلة.هافالروايةتابعبئ،أنهبيانتفدم

فيالبخاريةوأخرجه
د@

4/1الكبير!التاريخ 8 حدثنيقال:(2529)1
ابنعنأبيه،عنيعقوب،حدتناقال:محمد،بنسعيد

(2)

قال:إسحاق،

بثيرحدئني
(3)

ساعدةأنحارثةبنيمولىيساربن
حدثه:محيصةبنحرامبن

عيئ:التبيقالطيبة،أبوله:يقالحجامعبذمسعودبنلمحيصةكانأنه
ناضحثط.علىأنفقه"

هذهانإلاالحخام،اسمبيانالزيادةمنوفيهامعضلق@روايةوهذه

محمدصأي.
إسحاق.بى

لانطوعليتحرف
4/1الكبيراريخ 8 2له1 "بلى.(52

مصاثرشواتصولب

الكتبومناوالتعديلالحرحكتبا@لىرححتعنماأكنرواطسأشتالتراحم،
مصفهاستقاه

ص
4/2الكير!-@التاردحكا@ 9 6("1 دتهذيبوانظر:4

3الكمال@1/ 6 6@722@

ةالكيرا@الاريخحققالذيعطاأحسدالفاصعبدطفىالمدعو@صبطهته

"
لمتحلتر!

السنقيكتبفيهاافسدالتيالمتكررةخطانهمن(وهناقلم،ضبطالماء

مباحثصمنوضعوهإتهمبلالسنته،ففيالاسممذاالحلماءفرقوقد

قالالمصطلح،كتبديوالمحتلفالمؤتلف
/2والتنكرظالتبصرة@نرحفيالحرإقي

2 3 0

الاءبضمفالأول:-ربئير،ولسيروئسيرئثيرفلكومنبتحقيقي.!...
فىحديثهالمدنى،الحلىنى،يسار،بنئيرالمعجمة-الثينوفنحالسوحدة

والموطأ...،.الصحيجن



واكنقطلعاكتصالضتحكللالخترث@:للعلل
-

فيمضطربزادهامنلأنثضعيفةالزيادة
جاءالاسمهذاولعلهذا.حدثه

عنفالمث@هورإسحاق،بنمحمدذهنفيببعضالأحاديثبعضاختلاطمن

بنأن@
قال:@مالك

بصاعلهفأمر@ح@اللهرسولطنبةأبوحجم

من
0 0 0

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

فيوالطبراني)0212(،والمثانيادالاحادفيعاصمأبيابنفأخرجه:

بنحرامعنالزهري،عنزمعةطريقمن(744)/20)الكبيرا
بنسعد

خراجفي@الئبيئاستأذنأثهجده:عنأبيه@عنالأنصاري،محيصة

حتىحاجته،لةويذكزع@اللهرسوليراجعيزذفلمإياه،فمنعهالحجام،

@رقيقهناضحهيعلفهأنلهأذن

فقدالزهرفي،عنروايتهفيوخاصةزمعفلضعفثضجفوهذا@هناد

فيحاتمأبيابننقل
"

3/15والتعديع(الجرح أنهزرعةأبيعن(2823)5

"نجه:قال

فاكيرأ،يفولكأتهالزهريعنحديثهالحديصواهيلبن،مكيئ

الكمالأ@هذبفيالمزينقلفقدالزهرفي،غيرفيضعيفأكونهعنفضلأ

3/3 وهوضعيفا،فيه:اقالاأتهماداودوأبيأحمدالإمامعنا()معا1

في
ضعي@ا.":(2035)لتقريبها"

الطريق.هذاغيرمنصروي

5/4أحمدفأخرجه: لطحاويوا1/3،6دالكنىافيوالدولابي3،5

4/1الاثار"معانيالشرحفي 3 فيوالطبراني)2195(،العلميةط.وفي1

@الكبيرا
فينعيموأبو)247(،/02

)9446(،و(6321)الصحابتامعرفة"

والبيهقيئ
337 ليالبرعبدوابن9،/

4/453التمهيدا"
أبيعنطرقمن

عنعفير،
به.مسعود،بنمحيصةعنحئمة،أبيبنسلبنمحمد

3/8البخاريأخرجت(1) 2(2012).

مطبوعفي(2)
"

دريحقاة@لىتحرتال@ير"المحجم

د@ريقظ.والسثانيا:لآحادد@مطبرعفي(3)



ث@لفمالد@لعللالجامعفي

الحسيني:قالعفيرأبيلجهالةضعيف،إسنادهذا
مشهور"غير"

ترجمحثمق@أبيبنسهلبنومحمد
فيالبخاريله

"

1/1الكبير!التاريخ 1 0

فيحاتمأبيوابن0(،3للا
"

يخهيذكراولم(1501)3هلأ/7والتعديلاالجرح

فيحبانابنوذكرهتعدير،ولاجرحأ
مجهولفيكون3ها/7الثقات!"

فلاالمجاهيل،مناثنانالطريقهذاسندفيفيكونهذاوعلىالحال،
يصح،

علإ.يعتمدولا

البرعدابنأنإلىالإشارةمنبدلاالطرقهذهروايةمنالانتهاءوقبل

"لفظة:فسرفد
حكمولهذاثلصلبهأبوهبأثهالحديطهذارواةعندابيمهعن

فيفقالبالإرسالالحديثهذاطرقأغلبعلى
3التمهيدا" 5 3 / فكرعقب4

معوالحديث"الموصول:الطريقرواةبعض
عقبوقالمرسل!،كلههذا

ابنروايةمنإلاشهابابنعنالحديطهذايتصلولاإسحاق:إابنرواية

1هذهإسحاق
0 0 تقدم.وقد0

وهموهذا
هنابذكرهالمقصودإنإذفلل!منه

لصلبه.أبوهلاجدههو

2/7الكمال،داتهذيبفيالمزئقال حرام:ترجمةفياعنيل@311(9
وقد"

الحفاظالرواةمنجمعأانيعفلولاجدمهإلىينسب
عنحرام،عنرووه

وهمبقرون،بعدهمجاءمنليكشفهاهذه،علتهعلىيقفرافلممحيصة
أئمة

العلم.هذافيالفصلالقوليرجعليهمل@الأن@

نعيمأبرأخرجهمامحيصة:سندمنالحديثهذاأنيزكدماولعل

@ي
أبيبنهئامعنإسماعيل،بنالسكنعن(6322)الصحابنهمعرفة"
الله،عبد

محمدعن
سحوه.فذكرمحيصةعنزيا@بن

لامحيصةمسندمنالحديثأنعلىيدلصحيح،إسنادوهو
من

مند

أعلم.واللهسعد،
رويوفد

المنقدمة.الطرقغبرمنالحديثهذا

5/4أحمدفأخرجه: فيوالبخاري3،6
"

1/3الكبيراالتاريخ 1(14)

"وانظر:)1311(،الإكعالا1(1)
5ال@نفحقهتححيل 0 9 / 1للا2 34).



واحنمطدحالاتصالضتحكللالثترك@رلحلل

عنكثير،أبيبنيحيىطريقمن
مح@د

الأنصارمنرجلأأنأيو@بن

لهكانفحيصة-له:يقالحدثه-
حجام....غلام

ترجمأيوب،بنمحمدفيه:الإسنادوهذا
فيالبخاريله

دا

التاريخ

1/3الكيرأ فيماحاتمألوعنهوقالتعديلأ،ولاجرحأفيهيذكرولم(41)1

فيابهنقله
والتعديىلجرحا@ا

7/2دا 6 دمجهولالا:(0711)6

8/4الأسراف!لأتحفةوانظر: 1له4 1 23).

منلأنالانقطحصرجحوالانقطح،الاتصالفيهتعارضومما@

عنالطنافسي،عيدبنمحمدروىماو@جل:أثبتمنقطعا@رو@

عنمسروق،عنالضحىأبيعنأبيه،عنسعيد،بنسفيان

@ذ@لنبيين،منو@ةنبقلكل@ا@نالله-شرو:رسولقالقال:الله،عبد

ضؤ@لئذينب@زييمألئاسلتدلمث"قرأ:ثم@ا،إبر@ميموخليليأبي،وليي

ول(.عمران:أتل@@اننهوومنينركلأ@ع@فوأوالذبالنئصمذا

2/2الحاكمأخرجه: 9 2
بهذاالطنافسي،عبيدبنمحمدطريقمن

لإسناا

الحاكم:
يخرجاط.ولمالشيجن،شرطعلىصحيححديثهذا"

بصحته.توحيالحديترجالوثقةئقات،رجالهإسنادوهذا

توبعوقد
الموصولة.الروايةمذهعلىعبيدبنمحمد

حاأبياب@علىسالقتهامعالترحعةمذهاختلطت(1)
3

"والحديلالجرحفيإعحد@دحاء

النبي.!سالمحيصةأنمرسلأ.@النيصروىأيوب.لندمحمدمكدا:
ديرالاظرعنصجاءمكذا

صزحأيربحمدسأنلهسيتيىأحمد!الاسامدصد

عنالرساليعدهلافعدمحيصة،عنشحلبنه
نخ!علىيددومماالحدين@مما

بنلمحمدالخلىيسافهالترحمةمدهتحتثكرهالذيالامادأدحاتماليابن

تربماخر،أيوب
علم.واثه(الحديث،هناصاحبايوبمحمدستجلله

صوالتصوببخطا،رموالضحىاأليدرعنالحا@ا:دمستدركفي(2)
"الاتحا@"

04 7 4 / 1(911 الخطاهناتكرروقد(32
@ك@علرثىطجةلي



=

@للفعالد@لعللفي@لجامع

(9731)والبزار)5992(،الترمذيعندالزبيريأحمدألوتابعهإذ

عالممعاط.وه/الفكرط.(5700)تفسيرهفيوالطبريا(،)اهاو
فيوالطحاويالكنب،

"

وفي(1009)الآثار"مشكلشرح
الأخبار!تحفة"

فيعساكرابنةأخرجهطريقهومن(604)والاسي)3346(،
@

@هثق!تاريخ

6/2 1 6
(1)

بهالوري،عنالزبيري،أحمدابيطريقمن

أبوإلاوصلهأحدأنعلملاالحديثوهذا@:(1973)عقيبالبزارقال

أحمد،أبيغيرورواهالوري،أحمدص
أبيعنأبيصعنالثوري،عن

اشما.عبدعنالضحى،

بلبوصله،ينفردلمالزبيريأحمدفأبونظر؟فيههذاالبزاروكلام

محمدوصله
قدمناه.كماعبيدبن

الثوري،حديثفييخطئأنهإلائقةكاندانالزبيريأحمدأبوقلت:
فيالمزينقلإذ

قوله:أحمدالإمامعن(9345)6/037الكما@هتهذيب"
الخطأكثيركان"

:(6017)التقريب!فيأحجراب@وقال@،سمانحدبثفي

"الئوريحديطفييخطئقدآنهإلاثبت،ثقة"

سفطلا(
@فقدنريخمطموعس

"
ابنأدالسدفينونهعلىيدلوالديدمسروقله

ال@دفىوجلتهلهالالمسده،@لىرجوعيوعندالتاشي،طريقمنأخرجهعاكر

ر.لمذكوا

لماظ.ا،محتلثةالروايات(2)

قرله1بقولهما.حجرابنالتحرير،"صاحباتعقص(3)
"

حديثفييخطئقدالهإلا

أحذهالوري،
الحطاكيركانعه.@سحاقسحلبهتمزدالنياحمدقول@ن

في
سمحتةقالالأعيىبكرأباأنالأوللأمرين،نطرفيهفرلوهوسعيان@حليث

أحمد
ثامبنومعاولةالزليريله.قلتسفيان،أصحابصومألتهححبل،لن
قال:الربيري؟أوحبلندقله:قلتالزليري،قال:إليك؟أ@أيهما

بيريلزا

لهأخرجاالتميجنأنوالنافي:
سفيا@ه.عنروايةمن

مداقلت
أوجهثلاتةمنأتحقبهماوأناعليميئعترصكلام

"يحطة"يخه:يقللمالحاطبنة@لاول

انوصلوميخطئااقدلقال:@لثقللبل
اخطا=مافنسةثشاشقةقال:انبحدالجملةمدهأرث@@ههثمالتقليل،تثيدلقد(



@الانقطدعاحتصالضتعكللالحثشركلت@لالعلل

محمدتابعهوقد
الحاكمعندالواقديعمربن

5 5 3 / سفيانعنفرواه2

لاكسابقتهاالمتابعةوهذهموصولا.المتقدم@سادبال!الئوري
تصح

لأنة

محمد
فيالبخاريعنهقالمتروك،الواقديعمربن

الصغيرأالضعفاء"

"لحديثامروك@:(334)

وفي
لتاا@

ريخ
2/2لهلصغبر"،ا تركوه،،@لم:83

فيالنسائيعنهوقال
الحديشما.متروك".(531)"والمتروكونالضعفاء@ا

فيحاتمأبيابنوذكر
عبيد،بنلمحمدأخرىمتابعة(1677)@االعلل1

أنفذكر
لمأنيإلاثقةعبا@ةبنوروحعبيد،بنمحمدتابعقدعبادةبنروح

للتأكدمسندأاخرجهمنعلىأقف
إليه.الإسنادصحةمن

إلاالصحة،ظاهرهاالطنافسيعبيدبنمحمدروايةانمنالرغموعلى

رويإذةبالانقطعمعلولالحديثأن
منقطعا.الحديثهذا

1/4أحمدفأخرجه: 0،1
2عساكرالنطريقهومن 1 6 /6.

2/6تفسيرهفيحاتمأبيوابن2(،)م(2995)الترمذيوأخرجه: 7

إماممىبلكيه،منبحاياتلمالحاط@نتمجلأ،قليلةروايتهكترةمعيخه

لنأحمداقهعدآلووالجماعةال@ةأهليمامرمووالتعديل،لالحرحعالممقر

حنل.

أحمدالاممقاللساوإلاسميار،صالربيريروايةفيثالتالخطا@نني:ن

حالصلقدالاد،بصدحهسحنالذيالحديتمداالرلريأحمدألريخهأخطأ

ألوويمبالحهالدفالحماطهؤلاءيحطئأنالمعقولمنملي@العتقنين،الحفاظ

بل@رأشاراالجمعروايةرجحاالرازييئوأبا@رعةحاتمألانجدلناالربيري،أحمد

الزبيري.حمدألي(روايةحطا

الحجبوس
رجحالترمني!جامععلىإنحليقهفيبثارأكتورالدأناا

إليهدهما

لهفماأحمدأليتخطةومروالرمدي،ررعةوألوحاشمأبو
النانتقدالتحريرلي

نلك؟!مضمونفيححر

لهأخرحاالنبحينالإنفولها.@ك:@
وقدضديد،نظريخهممجا@اصروايتهص

لهأخرجالخاريأظنلرساتالخاريبصحيحالخبيررمرححر-اب@الحافطقال

4الاري!:لعديانظر."سفيانعىأفراثهمنش@أ لهيخرح@أنهأي:4،0
عن

ساإلاسفبان
سمانعنعل!توبع



-

يالف@الد@لعللفي@لجامع

فيوالواحدي)6563(،
وكغطريقمنبتحقيقي(122)@النزولأسباب"

اللهعبدعنالضحى،أبيصأيمععنسفيان@عن
به.مسعود،بن

لمصبيح-بنمسلمهوالضحى-وأبولانقطاعميضعيف،إسنادوهذا
مسعودابنيدرك

المنقطحة.الروايةهذهعلىوكغوتوبع

ط.(5700)تفسيرهفيوالطبريا(،)م(2995)الترمذيفأخرجه:

نعيم.أبيطريقمنالكتبعالمط.وه/984الفكر

2/5الحاكموأخرجه: 5 3
أبيمحعنسفيانعننعيم،أبيطريقمن

اظنهالضحى،أبيعن
فيالثكعلىهكذاالله.عبدعنمسروقعن

انز

1/4أحمد 29-4 3،0
فيعساكرابنطريقهومن

"

تاريخ

2/6تفسبرهفيحاتمأبيابنوأخرجه: 7 فىعساكروابن6(،3يلاه4

2دمثقاتاريخ 1 6 / مهدي.لنالرحمنعدطريقمن6

1/4أحمدوأخرجه: 29-4 3 0

6/2عساكرابنطريقهومن 1 6
من

طربق

عنرووهالقطان(ويحيىمهدي،بنالرحمنوعبدنعيم،)أبو

وكغ.روايةبصئلمنقطعااللهعبدعنالضحى،ابيعنأبيه،عنسمان،
عقيبفقالالرمذي،الموصولةالروايةعلىالمنقطحةالروايةرجحوقد

@مسرو@عنالضحىأبيحديثمنأصحهذا@ا(:)م(2995)حديط

يعني:
محمدرواية

عبيد.بن

1مقروناتعاكراب@روايةفيجاء(1)
."الرحمنوعديحى

.(9587)حديثقل43"/6الأضراشاشحعةانطر:(2)

سقط(3)
01/4ال@هرتهدإتحافشوأثناهالمطبوعمن 7 4(191 32).

يخصيقللرلمنيم:أبيروايةعفتال@كله،الترصنيأنالظنهنايدحصوط(4)
مرو@هعن



نقطع3مااكتصالضتعكللالخترك@رلعلل
-

فيحاتمأبيابنوقال
"

عنزرتحعرأباأبيدوسألت:(1677)"العلل

عنالثوري،سفيانعنعبالفلنوروحالزبيري،أحمدأبورواهحديث

الله،عبدعنمروق،عنالضحى،أبيعنأبيه،
الحديث،النبي...عن

عنالور@،عنالوري،أصحابمنالمتقنرنرواهخطأ،هذاجميعأ:فقالا

عنالضحى،أبيعنأيه،
الله،عد

مسروتحه.بلاكور،البيعن

منقطعأ،رواهومنمرصولارواهمنبينقارناذاف@الصواب،هووهذا

منقطعارواهمنأنوجدنا
هم

فاتضحسفيان.أصحابمنالأئاتالئقات

ماالثوريعنالصوابأنبذلك
روي

منقطعأ.

فيفذكرواالرواةمنأربعةعهرواهسفيانأنقدقمقديقرل:أنولقائل

يجعلفهلمسروقأ،يذكروافلمالرواةمننلائةوخالفهممسروفأ،أسانيدهم

الروايتين؟بينالجمع)مكانيةعدماعتبارعلىسفيان.علىالاضطرابهذا

فدفنقول:
@)نضعيفة-عامتهامسروقذكرفيهاالنيالرواياتأننقدم

فعامتهامسروقفيهايذكرلمالتيالرواياتأماالضعف-أسباباختلفت

منالصحيحمعرفةفيالمعولوعليهمالعلم،هذاأجلةوأصحابهاصحيحة،

لكانصحيحافيهمسروقذكركانفلوسفيان،فيالناسأوئقوممالسقيم،

الرحمنعبدرواياتترجبحفيشكدرنظرانهم!منبحفظهأولىهمهؤلاء

ترجيحعلى@لكزدمخالفيهم،رواياتعلىوافقهومنمهديابن
الأئمة

أعلم.للهوالرواياتهم،

قال:)التفسير((501)منصوربنسعيديرويه@خرطريقعلىووقفت

مسروق،عنالضحى،ابيعنمسروق،بنميدعنالأحوص،أبوحدثنا

بهمسعرد،ابنعن

حااليلالنلالتضيرامطوعفيوحا.(1)
بنححدوحلننا(لهأمكذا@سد@خر@3

عىمروتصعصام؟
أحمدأساالله.عد

فيحاتمبيابن(عهفقالعصام،بر
ا

واتحدي@الجرح
"2 3 / أقفلمأليعيرصدو@انقةرموعنصكتبناا(..الا2

سقط.فيهيكونفقدجدأ،عالرالدمسروق،ع@روايتهعلى



@لفعائد@@لعللفيالجامع

يكونالصورةبهذهوهوثقات،@رجالهالصحة،الإسنادهذاوظاهر

كتابمحققأنإلاتابعه،ومنالطنافسيعبيدبنمحمدلحديثجيدأمتابعا

"
المخطوطأصلفيلشتمسروق()عنعبارةأنفكرممصورلمابنسعيدسنن

النعندالإسنادبهذاالحديثلوجودذكرهاوأنهالتحقيقفياعتمدهاالتي

.373تفشره:فيكئير

حديثفيليستلأمسروق@اعنلفطة:أنأعلمواللهلييظهروالذي

فيوجودهالعدممنصوربنسعيد
المتقدمينالعلماءانكماالمحققة،النسخة

بنسعيدحديثكانولوبالصحة،المنقطعسفيانحديثعلىحكمواقد

بهولاعتبرواآغملوهلماتفسيرهفيكثيرأبنذكرهمابنحوعندهمثابتأمنصور

الروايات.بينالترجححين

منفرتجحهذا،الأحوصأليبطريقشاكرمحمدأحمدالئخاغتزوقد

ماخلاله
أيعن@وربنسعيدروايةباعتارمتصلاالوريسفيادعنروي

المتصل.سفيانلحديطمتابعةالأحوص

آحر:طريقوللحديت

فيكماتفسيرهفيوكيعأحرجه:
حدثناةقال373كثير":ابنتفسبر"

اللهعبدعنإسحاق،أليعنأبيه،عنسفيان،
قالقال:مسعو@بن

فذكره.عت@ه،اللهرسول

خطأأووهمالطريقوهذا
المنذرابنأنذلكعلىيدلالنساخمن

أبيه،عنسفيان،عنوكيع،طريقمن(583)تفسيرهفيالحديثهذاأخرج

به.التصعبدعنالضحى،أبيعن

العزيز،عبدبنعليأخبرناقال:(582)تفسيرهفيالمنذرابنوأخرحه:

الله،عبدعنالضحى،آبيعنسفيان،حدثاقال:إبراهيم،حدثناقال:

به.@،البيعنقال:أراهقال:

6/4"لأشرافاتحفة"انظر: 2 6/4و(9581)9 3 أطراتو"9(،ه)مه1



والانقطعالاتصالضتحكلللثترقىةولعلل
=

4/2المسند" 2 5لا4 01/4@المهرةإنحافوا5(،7 7 1لا4 3 1/05و.(21 2

(13328).

لثقةالانقطحفيه@رجخوالانقطاع،الاتصالفيهتعلىضومما@

وإتقانهم:رواته
عنهند،أبيبنداودعنالحسن،بنمحبوبروىما

عنمسروق،عنالشعبي،
والحضرالسفرصلاةفرضتقالت:عائثة،

الحضرصلاةفيزيدبالمدينة،الله-يئرسولأقامفلماركعتين،ركعتين

ثالمغربوصلاةالقراعة،لطولالفجرثصلاةوتركتركعتان،ركعتان

النهار.وترلأتها

)8372(،حبانوابنبتحقيقي،لما(4)و(503)خزيمةابنأخرحه:

فيوالذهبي
2السير"" 0 8 / 1 به.محبو@،طريقمن2

أتهظاهرهإسنادهذا
حسن

ة
توبعوقدالحسنبنمجوبأجلمن

رجاءبنمرخىتابعههذه،روايتهعلى
(2)

فيالطحاويعد
"

المعانيشرح
"

1 38 / وفي4اوه1
لهالمشكلإ،الشرحوفيويث@32(ا()ى.العلمبةط.

وفي(4260)
.(1045)الأخيار"تحفة@

اللهعبدبنبكاروتابعهما
بن

سيرينبنمحمد

(3)
3البيهقيعد 63 /1.

عنوبكار(وئرتجى،)مجوب،ئلاثنهم:
عنود،دا

عنلشعبي،ا

عنمسروق،
به.عائثقع

منالرغموعلى
أتهاإلابعضابعضهايقويظاهرهاالتيالرواياتهذه

حديثد@ذا:(305)عقبخزيمةابنقالفقدإليها،يلتفتلامنكرةروايات

داود،اصحابورواهالحسن،بنمحبوبيخرأعلمهأحديندهلمغريب

5لاالتقريب"لين،يهدصدوق،وهو:(1) 81).

.(6550)الالتؤلسأومم!ربماعدوقط@ةوهو(2)

1/13الاعتدالهسزادفيالدمبينقلفقدضحيف،وهو:(3) البحاريعى(1263)4

الحديمه.الثا@ةفيتالأئهررعةأيعنونقليمه،اليتكل@ونفي@ل@أته



-

ث@لفعاثد@لعللفيالجامع

ابنكلاموظاهر"،الحسنبنمحبوبخلاعائثمةعنالشعبي،عنفقالوا:

"ةقولهأنإلاالروايفهذهعلىبالئذوذحكمئهاخزيمة

أعلمهأحديسندهلم

محبوب.غير
1

0 هذا0
فقدنظريهكلام

قدمناه.كمامحبوثتوبع

منالحدبثهذاضعفيزيدوما
رووهالئقاتالرواةأنالطريق،هذا

مسروقأ.فيهيذكرواولمبسندهداودعن

معاويةأبيعن(1635)راهويهبنإسحاقفأحرجه:

6/2أحمدوأخرجه: 4 1
محمدعر

عديأبيبن

6/2أحمدوأخرجه: 6 5
بنالوهابعبدعن

عطاء

الدارقطنيوأخرجه:
(4)

في
@@

5/6العلل! 7
داو@عنطريقبنمن

هذي@بىرفرعنوالثاني:الثوري.سفيانعنالأول:

وسفيانالوهاب،وعبدعدي،آليوابنمعاوية،)آبوخمستهم

وهم@زفر(الثوري،
ما

بين
هند،ابيبن@اودعنرووهوصدوقثقة

ع@

مسروفأ.فيهيذكرواولمعائثة،عنالشعبي،

فيمامنقطعةولكنهاالأولى،الروايةمنأصحالروايةهذهأنالانتبيىقد

فيحانمأبيابننقلفقدوعاثة،العبيبين
@ا

بنيحىعن(58له"المراسيل

معش
مرسلعائةعنالح@يروى@اماقال:أئه

"

أنهأبيهعن(591)فيونقل

فال.
عائت@.عنمسروتعنيحدتإتمامرسل،عائ@عن

رويوقد
مرسلا.الحديثهذا

الشعبيعنداود،عنعببدة،عن(370يلااشيبةأليابنةفأخرجه
عاثةولامسروقا،يخهيذكرولممرفوعأ

ومو(1)
ومو:(2)ه(.ك@)ادالن@ربسهنققه"

1نفةا1

مأ697)التقريبه

ومو.(3)
(4262)لت@ريبهالاحطا!أربصاصدرق،"

ا،الممندعلىالأرلؤوطنمجبالنغتعليقسبناثةلى(
1حملي 67 / 4 3.

2/7"الالميزانثياللميقال(5) 1(2867).@
واحد،وعرمعشابنوثقه@،صدص

عه.بمنيالحديتلييكن@سعد:ابىوقال



واحنقطدعاحتصالتعوضلالثترك@.رلحلل
-

حمعأخالفالحذاءالكوفيالضبيحميدابنوهوفعبيدة
الرواةمن

يجعلمامرسلأفرواهعبيدةتفزدحينفيمسدأ،@اودعنرووهالذينالثقات

شافة.رواية

احتمالان:لناينجليتقدمومما

فيالاختلافأنالأول:
ثلاثفيهولهداود،منهوالحدياهذا

ومرسلة.ومنقطعة،لة،صومويات.روا

دالآخروفقلدهأخطأأحدهمأنبمحى:الثلاثة،صالوهمان@لثاني:

في

عنعروفروايةمنالصوابعلىرويالحديتهذاأننعرفأن

9البخاري 8 / )5393(،وه/78(901")2/45و(035)1

2/4ومسلم 2/4و(1)(685)21 .(11لثاداودوأبو)3(،لملأ(5)31

أعلم.واللهالصحيحة،الروايةهيالروايةهذهفتكون

9/6المسندداأطراف"وانظر: /16"المهرةإتحافو")65511(،0

1 1 2 9(21757).

صرجحتوالانقطاع،الاتصالفي@ختلاتفيهحصلومما@

عنالجزري،الكريمعبدعنمالك،روىما@لمتصلة:الرو@ية

كانأتهةعجرةبنكعبعنليلى،أبيبنالرحالنعبد
جمرزاللهرسولمع

رأسه،يحلقأن@كاللهرسولفأمرهرأسه،فيالقملفاذاهمحرما،

@ا@موقال:
@وإنسان،لكلمدينمدينمساكين،ستة@و@طعمأيام،ثلاشة

."عك@جزأفعلتذلكأقيبشافانسك

فيمالكأخرجه:
الزهريمصعبأبيبرواية(1258)الموطأ!"

الليثي.برواية(1250)و

4لهققربا1حطاأربما(نحوي،دصدو@،ومر:(1) 4 0@.



@لف@الدي@لعلل@لجاععفي

5/1البيهقيطريقهومن)1681(،داودأبووأخرجه: 69-1 7 0

من

القعنبي.طريق

1اليهقيوأخرجه: 6 9 / 5-1 7 0

اللهعبدطريقمن
التنيسي.يوسفبن

1البيهقيوأخرجه: 6 9 /1 7 0

بكير.ابنطريقمن

فيالبيهقيوأخرجه:
3)،لاثاراواالسننمعرفة" العلميةط.(11

الثافعي.طريقمنالوعيط.(10360)و

بكير،وابنوالتنيسي،والقعنبي،والليئي،مصحب،)أبوستتهم:

الإسناد.بهذامالك،عنوالافعي(

وبأسانيدالسابقبالإسنادفرويمالك،على@يهاختلفالحديثهذا

4/2أحمد 4 1
مهدي.بنالرحمنعدطريقمن

5/1النساتيوأخرجه: 9 4
وفي

العلميةط.(3834)لهالكبرى،،9

القاسم.بنالرحمنعبدطريقمنالرسالةط.(3820)و

فيوالطبري)054(،الجارودابنوأخرجه:
ط.(2710)التفسيرأ9

1والبيهقيالكتب،عالمط.3هه/3والفكر 6 9 / ال@هعدطريقمن5
بن

فيالطبرانيةوأخرجه
القعنبي،طريقمن(221)/19الكبير"9

اللهوعبد
الزبيري.اللهعبدبنومصعببكير،بنويحمىالتنيسي،يوسفبن

5/5البيهقيةوأخرجه 5
الوليد.بنالحشنطريقمن

فيالبرعبدابنةوأخرجه
2التمهيد"9 38 بنمكيطريقمن7/

برإ
ا

هيم.

والتنيسي،والقعنبي،وهب،وابنالقاسم،وابنمهدي،)النتسعتهم:
مالك،عنومك@أوالحسين،ومصعب،بكير،بنويحيى

الكريمعبدعن
فجعلوابهكحب،عنليلى،ابيبنالرحمنعبدعنمجاهد،عنالجزري،
ليى.أبيوابنالجزريبينمجاهدأ



والانقطدعالاتصالضتعكلللحثترك@:لحللإ
-

5/1البيهقينقلهفيماالثافعيقال 7 0

لهوالائار"،السننالمعرفةوفي

الكريم،عبدعنحفظوه:الحفاظالحديث،هذافيمالكغلط":(10362)

يكونوبهذاعجرقه،بنكحبعنليلى،أبيبنالرحمنعبدعنمجاهد،عن

اث
الخطأجعلفحي

نفسه.مالكمن

فيإسنادهفيمجاهدذكرسقطإنما9المعرفةإ:فيالبيهقيوقال

القعنبي،حضرهاالتيالعرضةفيوكذلكفعي،اثحضرهاالتيالعرضة

حضرهاالتيالعرضةفيذكروقدبكير،بنويحيىيوسف،بناللهوعبد

اللهعبد
فيوساقالكريمعبدعنغيره:وذكرو@-بن

بأسانيدهالسنن،"

عنالرواةمنمجموعةإلى
شحوهفذكره"الأسانيد:تلكعقبوقالمالك،

فينئنةالثافعيسمعهالعرضاتهذهبعضوفيإسناد@فيمجاهدذكرثود

وهب.ابنشهدهاالتيالعرضة@ونالموطأا1أصحابمنجماعة
1

00.

فيالبيهقيوقال
الثافعي:قولمبيناالسنن!@

فيغلطإثما"
بعضهذا

الصحةإ.علىبعضهافيرواهوقدالعرضات،

":5/55فيالبيهقيوقال
جوده

(1)

عنالنيسابور@الوليدب@الحسين

عنوهب،ابنرواهوكذلثمالك،
عنجماعة@رواهمالك،

ذكر@ونمالك

إسنادم@.فيمجاهد

2التمهيد"فيإالبرعبدابنوقال 37 يحيىروىهكذا9ة7/
هذا

عنالحديث
أبووتابعهليلى،أبيابنعنالجزري،الكريمعبدعنمالك،

عيسى،بنومعنفعي،واثومطرف،والقع@ني،بكير،وابنمصعب،

بنومحمدالزبيري،ومصعبالتنيسي،يوسفبناللهوعبدعفير،بنوسعيد

عنرووههؤلاءكلالصوري،المبارك
بذكروالميحيىرواهكمامالك،

بنومكيالقاسم،وابنوهب،ابنصرواهالحديث،هذاإسنادفيمجاهدأ

عنإبراهيم،
بنالرحمنعبدعنمجاهد،عنالجزريالكريمعبدعنمالك،

بهائحئرالودةأنلجمذلىالض:17ايهالراوياتدريبفيإكمااللتينيتال(1)

الصحقاعن



-

@للفيالد@لعللفي@لجامع

ابنرواهالقعنبيانالطحاوي:وفكرعجرفبنكبعنليلى،أبي
(1)

رهب

الحديثهذاإسنادفيالصوابعمر:أبوقالمجاهدأ،فذكرالقاسموابن

ومنليلى،أبيبنوبينالكريمعبدبينمجاهدأفيهجعلمنقول
فقداسقطه

وزعمأعلم-واللهيه-أخطأ
عننرواهنيه،وهمالذيهومالكأأنفعيان

أيضا:وقالمجاهدأأ،إسناثهمنوأسقطليلى،أبيابنعنالكريم،عبد

9
عنلمجاهد،محفوظوالحديثراه،ولاليلىأبيابنيلقلمالكريموعبد

أنمنأبينالحدبأهلعندوهذاكلها،صحعشتىطرقمنليلىأبيابن

."استهاد...إلىفيهيحنج

يرجحومما
مالكاوأنالإسنا@فيمجاهدبإثباتالمحفوظأن

توبع

مجاهد.ذكرعلى

فيالطبرانيأخرجه:
اللهعبيدطريقمن(222)/19الكبيرأ"

عمرو،بن

عن
بنكحبعنليلى،أبيبنالرحمنعبدعنمجاهد،عنالكريم،عد

به.عجرة،

5/5والبيهقي)359(،الترمذيوأخرجه: 5

وفي
السننمعرفة"

ط.(03641)و(03631)والعلميةط.(1731)و(1631)لهوالانار@،

أبيابنعنمجاهد،عنالكربم،عبدعنعيبة،بنسفيانطريقمنالوعي
به.عجرة،بنكعبعنليلى،

اخر.سنادب@مالكعنالحديثوروي

فيمالكفأخرجه:
الزهريمصعبأبيبرواية(12ياهالموطا"1

اللبني.برواية(1251)وسعبدبنوبد@برواية(593)و

3/1البخاريوأخرجه: فيوالطبرانيلما(،ال@2
/19الكبير!"

5-5/54والبيهقي)022(، 5
اللهعبدطريقمن

التنيسي.يوسفبن

فيوالطبراني2(،13)الجوهريةوأخرجه
من(022)/19الكبير""

الفعنبي.طريق

سقطا.يهأدويطهرالمطبوعديالصجاءهكدا(1)



واكنقطدعاحتصالتعلىضةلالثترك@لالعلل
-

فيالطبريوأخرجه:
عالمط.3ول/3والفكرط.(2710)التفسيرأ"

وهب.ابنطريقمنالكتب

فيالطبرانيوأخرجه:
اللهعدبنمصعبطريقمن(221)/19الكبير""

)فرقهها.المدنياللهعبدبنومطرفبكير،بنويحىالزبيري،

فيالبيهفيوأخرجه:
العلميةط(2لمه4)والاثار"السننمعرفة@

الثافعي.طريقمنالوعيط.(9642)و

ويحيى،ومصعب،وهب،بنوالقعنبي،والتنيسي،)اسبعتهم:

عنفحي(واثومطرف،
عنمجاهد،عنقي@،بنحميدعنمالك،

به.كعب،عنليلىأبيبنالرحمنعبد

فيالبرعبدابنقال
4التمهيد@9-1/914 يحيىروى)هكذا:20

هذا

عنالحديث
وابنوالثافعيالقعنبيوتابعهمتصلا،الإسنادبهذامالك

الرواة،وأكثرمصعبوأبوبكيروابنالزبيرييحقوببنوعتيقالحكمعبد

صحيحليلىأبيابنعنلمجاهد،والحديثالصواب..وهو
عندفيهشكلا

بالحديثإ.العلمأهل

أخرى.طرقمنمجاهدبذكرالحديثوروي

4/2أحمدفأخرجه: حبانوابنبتحقيقي،(2677)خريمةوابن4،2

فيوالطبراني)9793(،
معمر.طريقمن(22لا/19الكبير""

4/2حمدوأ)017(،لحميدياجه:خروأ 4/2ومسلم4،3 1

فيعاصمأبيوابنما(،3)والترمذي)38(،(1021)
والمثاليالاحاد9

"

02)تفسيرهفيوالطبري2(،590) والفكرط.(71
38 6 عالمط.3/

فيوالطبراني3(،)ا@احبانوابنالكتب،
)632(،و(223)/19الكبير"9

والبيهقي
1 7 0 / بنسفيانطريقمنوه/455

عنة.

7/5لبخارياوأخرجه: بتحقيمي،(2677)خزيمةبنوا)5665(،41

منسقطليلىأبيابن(1)
شوالمنبتالكنب(عالمط.

التيالأسانيوشالفكر،@

قبلها



-

يللفمائد@لعللفي@لجامع

2-2لما/2والدارفطني 9 طربقمنالرسالةط.(2783)والعلميةط.9

سفيان

3/1البخاريةوأخرجه بتحميمي،(2678)خزيمةوابن)7181(،3

فيوالطراني
شبل.طريقمن(224)/19الكبير""

3/1ريلبخااوأخرجه: 1وه/(1818)3 5 فينيوالطبرا)9514(،8

2/2والدارفطني)622(،/91الكبير!" 9 ط.(2780)والعلميةط.8

5/2والبيهقيالرسالة، 1 @رقاء.طريقمن4

فيالطريوأخرجه.
387-3/386والفكرط.(0127)التفسيرأ9

فيوالطبرانيال@،عالمط.
بنعيسىطريقمن(22له/19الكبير"@

ميمون.

فيالطبرانيوأخرجه:
الوارث.عبدطريقمن(225)/19الكبير""

فيالطبرانيوأخرجه:
بنمسلمطريقمن(227)/19الكبير"9

خالد

ا

وعيسى،و@رقاء،وشبل،لثوري،واعيينة،بنوا)معمر،نيتهم:

ليلى،ابيابنعنمجاهد،عننجيحأبيابنعنومسلم(الوارث،وعبد

به.كعب،عن

عنجاتجثالإرسالظاهرهاأحمدعندعيينةبنسفيانورواية

أوشاةيذبحأنرأصهحلقحينكعبأأمرلمجلىالنبيئأنليلى:أبيابن

يصوم
ثلاتة

بينفرقايطعمأوأيايم،
هذايفسرولكنمساكين.ستة

أوردهحجرابنالحافظأنذلثويؤيدعه،الموصولةالأخرىالروايات

في
5/2المسند"أطراف" 1 (6لما2)9

يثرولمالموصولة،الرواياتمع

مرسلة.أنهاإلى

3/1البخاريواخرجه: حدئناقال:نعيم،أبوحدثناقال:(1815)3

وحميدالمختياليأيوبثلاخرينرواةنجحأبياب@معلعصهمفرد(1)



نقطدع3وااحتصالضتعكلرلثترقى:لالعلل

بنالرحمنعبدسمعتقال:مجاهد،حدثنيقال:سليمان-ابنوهوسيف-

فذكره.حدثه...عجرةبنكعبأنليلى:أبي

11)4/02مسلموأخرجه: 2/1نةعرابووأ)18(،(20 لع@63(44

اللهعبدطريقمن
عنليلى،ابيبنالرحمنعبدعنمجاهد،عنعون،بن

به.كعب،

رويوقد
آخر.طريقمنالحديثهذا

4/2أحمدفأخرجه: فينيلطبراوا)7581(،وداوأبو@4،3
لكبير"ا9

1والبيهقيل@42(،/19 8 5 / أبيلن@اودعنسلمق@بنحمادطريقمن5
هد؟

مختصرأ.بهكعب،عنليلى،أبيابنعنالعبي،عن

حمادأنإلاالصحة،ظاهرهإسنادوهذا
أصحابخالفسلمةبن

ليلى.أبيابنالإسنادفييذكروالمإنهمحيثهند،أبيبنثاود

محمرفرواه
فيالطبرانيعد

.(248)الكبير@9/91

2أحمدعندعليةابنسماعيلل@ 4 3 /4.

.(249)الكبير@91/فيإالطبرانيعندوشحبة

2أحمدعدعديأبيوابن 4 3 / 4

فيالطبرانيعدإمحاقبنصزهير
.(247)/19الكير""

.(1858)داودأبيعندالثقفيالوهابوعبد

المفضلبنوبثر
(1)

فيالطبرانيعد
.(246)/19الكبير""

زريعبنويزيد
(2710)تفسيرهفيوالطبري)8581(،ثاودأبيعند

38-3/381والفكرط. الكتب.عالم.@2

بنووهيب
.(245)/19لاالكير"فيالطبرانيعندخالد

ثيوالتحريفتالتصحبفاتأكتروما@الفضلإ،الال@ير!:الطبرانيطبوعلي(1)
مده

أ.الطبعة



يالفالائد@لعللفي@لجامع

02)تفسيرهفيالطبريعندالطحانوخالد 3/3والفكرط.(71 8 ط.2

عالم

وزهير،عدي،أبيوالنوسعة،علية،وابن)معمر،

هند،أبيبنثاودعنوخالد(ووهيب،ويزيد،وبئر،الوهاب،وعبد
عن

وساطة.وكعبالشعبيبينيدكرواولمبنحو@عجرةبنكعبعنالشدي،

هارون.بنيزيدتابعهالزياثفلهذهينفردلمحمادأأنإلا

فيالطرانيأخرجه:فقد
بنإدوي@حدئاةقال(243)/19الكبير"9

هد،أبيبنثاودأخبرلاقال:هارون،بريزيدحدثناقال:الحطار،جعفر

نحوه.فذكرعجرة،بنكبعنليلى،أبيب@الرحمنعدعنالحبي،عن

نقلهفيماالدارقطنيقالهمتروك،هذاإثوي@لكونتنفع،لامتابحةوهذه

فيالذهي
1الاعندا@هميزان9 6 9 / 1(680).

أحمدخالفإثوش@أنالإسادهذانكارةعلىيدلومما
وهوسنانبن

حافظنقة

2/2الدارقطنياخرجه:فقد 9 منالرسالةط.)ث@72(والعلميةط.9

أح@دطريق
أبيبنداودحدثاقال:هارون،بنيزيدحدئناقال:سنان،بن

هند،
به.عجرة،بنكعبعنعامر،عن

آخر.باخنلافالحديثهذارويوقد

4/4حمدافأخرجه: فيوالطبري2(،)م(2973)ذيلتر@وا3،2
02)التفسير،@ا 3/38والفكرط.(71 ط.2

فيحزموابنالكتب،عالم
"

1المحلى@ا 4 3 أشعثطريقمن7/
عنالعبي،عنالكندي،سواربن

اللهعد
بنحوه.عجرة،بنكبع@معقل،بن

فيحاتمأبيابننقلفقدأشعث،لضعفثضعبفالإسنادوهذا
ا

معينبنيحيىعن(978)الما/2والتعديع!الجرح
كوفي،فيه:إقالأئه

(4لادالتقرسه(1)



واحنقطدحالاتصالتموضلالثترك@:لالحلل

عنونقلالحديثإ،ضعيف@اوهوله:ق@أبيهعنونقلضعيفمه،شيء،لا

فيالنساثيعنهوقال@الينإ،فيه:قولهزرعةأبي
والمتروكود"الضعفاءدا

أشعثفإنمنكر،الإسادبهذاالحديثثم
خالفصعمهعلىسوارس

إبراهيمعنسيماولايدل@كانأثهإلامتقنثقةوهومقسم،بنالمغيرة

عدالمغيرةرواهفقد
العبي،عن(167)مبخنهفيطهمانبنإبراهم

عجرة.بنكعبعن

سماعفيالعلمأهلتكلموقدالمغيرة،عنعنةفيهئخشىالاسنادوهذا

منالشعبيسمعهلمعينبنيحيىفنلفقدعجرة،لنكعبمنالشعبي

الدوري:برواية(2561)تاريخهفيفقالعجرة؟بنكعب
9

صسمع

فيحزمابنوقالعجرظ،بنكعبعنليلى،أبيبنالرحمنعبد
المحلى""

1 4 3 /7:"

كحب.0001.منال@شييسمعهلم

قلابة.أبوالروايةهذهعلىالئحبيوتابم

4/2أحمدفأخرجه: فيلخطيبوا4،1
تا"

14/8اثابغداريغ 5

وفي

1الغربط. 3 1 / 1 6
عنهثم،طريقمى

خالد،
عنقلابة،أبيعن

كص
ب@

عجرة.

فيالبرعبدابنقالففدمنقطع،إسنادوهذا
1/4التمهيد"" 22:"

من

بنكعبعنالئعبي،عنأوعجرةبنكحبعنقلابة،أبيعنالحديطروى

أبيبنالرحلنعبدعنقلابفابيعنفيهوالصحيحبئيء،فليسعجرة

بحضهمفرواهعليه،فيهفاخنلفالشعبيوأماعجرفبنكعبعنليلى،
عنه

عن
عنالشعبي،عنجعلهوبعضهمعجرفب@كعبعنالرحالن،عد

وبحضهمعجرة،بنكعب
عه

اللهعدص
عجرة،بنكعبعنمعقلبن

منالحبييسمعولمعجرفبنكعبعنالثمعبي،عنجعلهوبعضهم

دا.أعلمواللهعجرة،سكعبمنقلابةابوسمعهولاعجرة،بنكعب

دسمل!.@ل@:المطبوعفيتحرف(2)(*51)لتقريبها"(1)



-

يالفالائد@لعللفي@لجامع

الحذا..خالدأصحابخالصمذهفيوهثم

4/2أحمدفأخرجه: فيوالطبراني4،2
طريقمن(251)/19الكبير""

4/2مسلمواخرجه: بووا8(،رو(1201)1
أبيوابن)6581(،ودثا

فيعاصم
والمثانيلآحادا1

2/4عوانةوأبو)1602(،" 1 وابن)2463(،3

5والببهقي3(،للاهاحبافى 5 / خالدطريقمن5
الطحان.اللهعبدبن

2يلاخزيمةابنوأخرجه: 2/4عوانةوأبوبتحقيقي،(67 1 3،)2463(

الوهابعبدطريقمن(250)/19لأالكبير!فيوالطبراني9(،3للهحبانوابن

الفضلبنالعباسطريقمن(250)/19لأالكبير"فيالطبراني
ري.لأنصاا

بقية.بنو@طريقمن(253)/19الكبير"فيإالطبرانيوأخرجه:

فيالطبرانيوأخرجه:
الأعلى.عبدطريقمن(252)/19الكبير!1

ووهب،لعباس،والوهاب،اوعبدلد،وخا)وهيب،متتهم:

الحذا.خالدعنالأعلى(وعد
أبيبنالرحمنعبدعنقلابقماأبيعن

به.كع@،عنليلى،

(254)/19الكبير"فيإالطبرانيعندجاءوقد
ثباتب@هيمطريقمن

بالصواب.أعلمواللهليلى،أبيابن

هذاومن
ابنذكرغيرمنمرةفرواهفيمياضطربقدهشيمأأنيتبين

الحذاء.حالدأصحابفوافقبذكرهومرةليلى،أبي

فيحزمابنقال
9

7/1المحلىلا وأبينها".الأحاثيثأكملهذا42:9
بدونكعبعنالشعبي،فيه:الراجحأنتبشفقدالاختلافأماقلت:

فقدالسماع،يخصماوأماوساطة،
إسحاق،بنزهيرروايةفيالشعبيبهصرح

وب.روايةالكير!دالمعجمفيتكررت(1)



والانقطدعاحتصالضتعكللالحثترك@:فىلحلل
-

وهذهعجرة،بنكعبلقال:خالد،بنووهيبالمفضل،بنوبثر

أعلم.واللهحشة،أسانيد

7/4لأشرافأاتحفة"ةوانظر 13/1@االمهرةإتحافودا1(،4111)35 8

(16381).

لكنالاتصال،فيهيرجحوانقطاعه،@تصالهفيومما@ختلف@

مولىصالحأبوروىماأخرى:بعلةمعلاكونهضعيفايبقى@لحديث

يابمنى:الخيفمسجدفيعفانبنعثمانقالقال:عفان،بنعثمان

كتمتكموهكتقدعح@وراللهرسولمنحديثأسمعتإنيالناس،أيها
(1)

ضنا
(2)

فياللهرسولسمعتولكئم،لثهنصيحةأبديهأنليبداوقدبكم،

"يقول:

ألفمنخبزد@سببلفييوئم
امرىءكلفلينظريااسو@فيمابوم

لنفسهمنكم

فيالمباركبنال@هعبدأخرجه:
عه.رحمةاسروأية(72)الجهاثما"

وفي6/04لئائياوأخرجه:
لعلميةاط.ي@734(لهلكر@!،ا"

فيوالضياءالرسالة،ط.(43والملأ
1/4المختارقما" 5 يقطرمن(327)2

مهدي.بنالرحمنعبد

4لاحبانابنوأخرجه: موسى.بنحبانطريقمن(60

2/6،8الحاكموأخرجه:
فيالببهقيطريقهومن

"
الإيمان!سب

عدان.طربقمنالرشدط.وي@293(العلمية.@(4233)

ال@هعبدعنوعدان(وحبان@الرحالن،وعبدرحمقي)ابنأربعنهم:
لن

يرالكتابمحققوتالكتمتموملأ@الم@ارك.لاسالجهاد!@كتابمنالمطوعفي(1)

والصوا@الكتا@،أصلفيدمكداالحانجه.
"

كتكمرمه

تلت
"

ليالصوا@علىهووكذا
حباداابىعحيحتري@فيالإحاد@

وال@خل.الإمساكالصاد-لاحتالضن-(2)

اللهعدروايةلمطمدا(3)
الحهاد""كتبفيالباركلن



-

يللفعالد@لعلل@لجامعفي

محنأبيعنالمبارك،
محمد

معبد،بنزهرةعقيلأبيعنالغفاري،معنبن

به.@ه،عفانبنعثمانعنعفان،بنعثمانمولىصالحابيعن

يخرجامه.ولمالبخاري،شرطعلىصحيححديثهذاةإالحاكمقال

فيأخرجهإذالطيالسيالمباردابنأصحابوخالف
ومنلم@،7)مسنده

9/1البيهقيطريقه 6 1
مولىصالحأبيعنمعن،أبيعنالمبارك،ابنعن

الناس..أيهاياالخيف:مسجدفي@عفانبنعثمانقالةقالعئمان،

"يقول:اللهرسولسمحت

كالف@ثهسبيلفي@لمجاهديوم
سويمهفي@ايوم

لنفسه.امرىءكلمنكمفلينظر

محبد.بنزهرةإسنادهفييدكرولم

علىيدلوماالمبارك،ابنعنالجماعةرواهماذلكفيوالصواب
بنالليثأنويقويهفلك

أبيعنمحبد،بنرهرةعنالحديثروىسعد
به.@ه،عثمانصعمان،مولىصالح

1/6وأحمد9(،1لملأ5)شيبةأبيابنأخرجه:إذ 5
بنوعبد7،وه

فيعاصمأبيوابن)7661(،والترمذي)4242(،والدارمي)15(،حميد
04-6/39لثساليوا4(،0يلاوالبزار0(،03)الجهاد"ا

وفي
لهلكبرى!،ا"

2/4والحاكملرسالة،اط.(4363)ولعلميةاط.(4377) /9لببهقيوا3،1

فيوالضياء3،9
4المختارق@1/" 5 فيوالمزي)623(،و(325)1

تهذيط"

33"الكمال 9 سعد،بنالليثعنطرقمن(8035)8/
معبد،بنزهرةعن

ألفمنخيز@لثهش@يلفييومالرباطالحديط:ولفظالمتقدم.بالإسناد
يوم

@لمناز@ه.منسولهفبما

الوجهأ.هذامشغري@حسنحديثهذاالترمذي:إقال

لاعئمانمولىعالحأبورواهمااللذانالحديثان@اوهذانالبزار:وقال

الطريقينهذينإلاطريقألهمانعلم

يخرجاط.ولمالإسناد،صحيححديقهذا"ةالحاكموقال

الصحة.مرتبةإلىترتقيلابمتابعاتالليتتوبعوقد



واحنقطماحتصالتعلىضلالثترقى:لالعلل
-

ةزهر

6أحمدةأخرجهإذ 2 / 1
هاشم.بنيمولىسعيدأبيعن

فيعاصمابيابنوأخرجه:
بنكاملعن(299)الجهاد""

طلحة.

حدثناقال:لهيعة،بناللهعبدعنوكامل(سعيد،لأبوكلاهما:

عئمانسمعتقال:حدثه،أنهعثمان:مولىصالحأبيعنمعبد،بن

ألفمن@فضل@@سبيلفييومدرباطولفظه:فذكرهيقول...
فيمايوم

روايةمعولكنكتبهاحتراقبعدخلطأتهإلادوق@لهيعةوابن

بنالليث
اليء.بعضلهجعةابنحديثيرتقيسعد

بنرثدينالإسنادبهذاأيضأالحديثوروى
سعد.

بناللهعبدأخرجه:إذ
1/6،6المسند!"علىزياداتهفيأحمد

ومن

33"الكمالتهذيبفياالمزيطريقه 9 عنسعجد،بنسويدعنم@.35)8/

بنرثدين
سعد،

نفسه.بالإشادمعبد،بنرهرةعن

فيحجرابنعنهقالسعيدبنوسويد
فيصدوق"ة(2690)التقريبه"

اتهإلانفسمع
معينابنفيهفأفحشحديثصمنليىمايتلقنفصارعمي

ا

بن
ضعيفسعد

أبرهوضعفهوسبالإسناد،ضعيفيبقىتقدمماكلمعوالحديث

فيالبخاريذكرهإذعفان،بنعثمانمولىصالح
9

2/1الكبيراالتاريخ 3 1

افقات!كخابفيحبانابنوذكرهتعديلأ.ولاجرحافيهيذكرولم(2005)

فيالعجليآيضأونكرهممه،/4
ابنعنهوقال2(،771)@الثقاتمعرفة9

فيحجر
@مقبولالمأ:إ74)التقريب@"

أتهالحافظعندالاصطرهذاومعنى

هذابروابةتفزدفدوهوانثر@إناالحدبتولبنيتابع،حيثمقبول

لحديت.ا

.(1لا2)لتقرسها"(2)(3563)تنرببهلا(1)



و@لف@اثدالعللالجامعفي

وله@9(،رو6/065@الأشراتنحفة"وانظر:
11/97المهرقهإتحات9

(01 4/3المسند"أطرافو"6(،37 2 3(6006).

اخر.وجهمن@هعنمانعنالحديثوروي

فيوالضياء)053(،البزارأخرجه:إذ
من(362)مث@ا/المختارق@@

الأنصاري.اللهعبدبنمحمدطريق

فيعاصمأبيابنواخرجه:
بكير.بنيون@طريقمن(150)الجهاد@9

فيالطرانيوأخرجه:
فينعيموابو2/8،1والحاكم)541(،البهير""

6/2"الحلية@ 14-2 1 5

فيوالبيهقي2(،)لمحهلهالصحابتدا،دامعرفةوفي
إ

4ياالإيمان!شب 3ولاالعلميةط.(23 فيوالضياءالرشد،ط.(92
4داالمختارة9 87 / اللهعدعنطرقمن(136)1

المقرئ.يزيدبن

فيالدارقطنيوذكره
@ا

الحلل
"3/3 إبراهيم،بنمسلمطريقمئ(270)6

الضبعي.سليمانبنجعفرعن

عنكهمس،عنوجعفر(الله،وعبدويون@،)محمد،أربحتهم:

اللهعبدعنثابت،بنمصعب
به@ه،عفانبنعئمانعنالزبير،بن

ليلةألفمنلغضلككالمسلميئ،عورو@@ر@منليلةحرسالمنولفظه:

نهارها!.وبصامليلها،يقام

اللفظبهذايروىنعلمهلاالحديثوهذا"البزار:قال
عئمانعن

إلا(أ
(1)

ثابت،بنمصعبعنكهم@،عنواحدغيررواهوقدالإسنا@بهذا

عثمانعن

الحاكم:وقال
يخرجاط.ولممسلمشرطعلىصحيححديثهذا"

ابنوهوثابتبنمصعبلضعفضعيف.الحديثإسنادقلت.

اللهعبد
الدارمي:برواية(77ياتاريخهفيمعينابنعنهقالإذالزبير،بن

فيأحمدوقالضسي@ه،"
"

2/3"العللفيالجامع ضعيفأراه)742(:إ1

بدلاالزيالة@ةالحاتيةفيوتالالزحار"،الحر@كتابمحققأصافهاإلا!"ةلفظة(1)

مها!.



نقطع3وااكتصالضتعكللالحثترقى.للعللى
-

فيعديابنعنهطهيخماأ@اوقالالحديش@،
أرلمممه:/8ملالا@ط

فيحاتمأبيابنونقلحديثمه،يحمدونالناس
9

8/3والتعديع(الجرح 5 0

أته@رعةأبيعنونقل"،بالقويلي@الغلط،كثيرصدوق"قال:أئهأبيهعن

فيالمزيعنهنقلهفيماالتسائيوقال@،بالقويدلي@قال:
الكمالهتهذيب9

7/1 1 بالقويلي@":(6)كلاه9
(1)

".

بالإسنادعنهفرو@لبهكهمساختلففقدمصعب،ضعفعلىزيادة

ورويالتقدم.
عه

اللهعبدذكرنثىآخروجهمن
السند.فيالزبيربن

1/6أحمدأخرجه:بذ 1
روح.ص

6أحمدوأحرجه: 4 /1-6 5
عن

جعفر.بنمحمد

اللهوعبدالضبعي،سليمانبنجعفروتابعهم:
إسحاقوأبوإدرش@،بن

.(027)3/37الدارقطني!عللفيإكماالفزاري

عنإسحاق(وأبولله،اوعبدوجعفر،ومحمد،)روح،خمستهم:

اللهعبدبنئابتبنمصعبعنكهص@،
بنعئمانعنالزبيربن

به.ز@به،عفان

الحديشه:(6يلالملأدالتفرسهميومو(1)

السدهذاحاءهكنا(2)
منالموصحشلي

وقدالسخ،فيخللافيهولعلالمسند،

الأسالدفيتقدمكماصرابهيكونوقدطيأظفرفلمالمدجرليأجدهأدأعيفي

فيالدجاءوتدالالقة،
4/03المنداأطرات" 5للا2 وعلقالجاثفعلى(99

وال@طبوع:)مأو)ت(فيلرقعفقال.السحقق،عليه
1

بنناتبنمصعصعن

اللهعبد
والصراب.تحريف،رمرالزبيرب@

"
سعبعى@

اثهعبدصئالت،
ب@

لزبيرا.ا

ورح،عنأحمد،الامملرواهة(362)قيل4كها/لالمخارقهفيالضياءوقال

عثماسا.عنمصح@،عنكهس@،عى

5المهرقطدإتحاتليححرابرفكرهوكنالمول. 7 / 1 ترجمةتحت(13*5)1

يرحجرابنوقالعثمان،عنالزلير،بناللهعد
كل@062:الظراشاالنكت"

عه-الحديثلروحت
يحمي

"

في@محاقعن@حرطريقالربير-بناللهعبدس
منده

وصضيل،بنالنضرعى
اثهعد

عىعاثفبن@روحالسقرئ،يزيدبر

ع@تاتج@لنصحبصكهص،
اللهعد

الحديت-يخكونعتاد.،عنالزبير،لن



-

ال@لععائد@لجامعفى@لعلل

اللهعبدذكرعلىكهمستوجوقد
الإسناد.فيالزيربن

2للاماجهابنأخرحه:إد أسلم،بنزيدبنالرحمنعبدطريقمن(76

اللهعبدعنئابت،بنمصعبعنأبيه،عن
بنعثمانعنالزبير،بن

به.@نه،عفان

اسلم،بنزيدبنالرحمنعدالحديثفيإنإذضعجفة.المتابعةوهذه

أيضاضعيفوهو

6/05"الأشرافتحفة9وانظر: 5(69 11/5المهرقماإتحاتو"1(،8 7

4/03المسندأطرافو@ا)،8631(، 2(5996@.

ماالاتصال:فيهوانقطاعا@رجح@قصالأفيهومما@ختلف@
ىور

عنعروة،بنهثامعنالأنصاري،سعيدبنيحيىعنالأوزاعي،

قيىبنتفاطمةعنعروة،
(2)

بيمن
@تالنبيئأتتأنهاقريث@:أسد

أقبلتفلأاعزقذلكإتما"لها:قالاتهفزعمتت@تحاضق،أنهافذكرت

"صئطثنم@لدمعنكفاغمليا@ثبرت@@الضلاة،فدحي@لحيضة

1/1السائيأخرجه: 1 6
العلميةط.(209)لهثا،لأالكبرىوفي

فيوالطبرانيالرسالة،ط.(207)و
لأصزاعي،اطريقمن(900)/24الكبيرلأ@

الإسناد.بهذاالأنصاري،سعيدبنيحىعن

يسمعلمالزبيربنعروةأنإلاثقات،رجالهإسنادهذا
الحديطهدا

3"العللفيإالدارقطنيقالتي@،بتفاطمةمن 0 9 / المخطوط(:)القسم5
عنعروة،بنهثامعنالأنصاري،سعيدبنيحيىعنالأوزاعي،فرواه9

صحنلأالأول،لالاسادمحفرطأبنلك-
كهصى،علىالاخلا@نيميالأمرمدا

أعلمواثهلمصحب،محلولأالحليتويكرد
.(3865)لالنمريبا(1)

(2)
مي

لهاتقريب!انظر.المبه.بنحبيصق.أبي3واحث@،أبيبتفاطمة
(8651)

لالكرعه@يالشائيروايةلمط(3)



والانقطدحالاتصالصتعكلفىل@ضك@:رلعلل
-

عنأبيه،عنهثام،عنوالصحيح:فيه،ووهمقي@،بنتفاطمةعنأبيم@

حيث@أبيتفاطمةأنعائثة:
انتهى.لما

كلامه.منيفهمماوهذاللأوزاعي،الوهمالدارقطنينسبقدقلت:

عنرووهالرواةمنكبيرأحمعاأنالإسنادهذافيالوهمعلىيدلوما

دعحا.عاثةالشدةفيهوذكرواهام،

فيمالكأخرحه.إذ
أبيبرواية(171)والقعنبيبرواية(91)الموطأ"دا

@يالافعيطريقهومنالليثي،برواية(157)والزهريمصعب
(10لامشده

1/1والنسائي)382(،داودوأبو)603(،ووا/والبخاريبتحقبقي، 2 4

و
1 8 وفي6

1/2عوانةوأبوالعلميةط.(223)لهالكبرىلأ،9 66-2 6 7

فيالمذروابن)829(،
فيوالطحاوي)708(،"الأوسط"

"

معاليشرح

1الاثار@1/ 0 وفي(618)العلميةط.وفي2
@@

لهالآثار"،مشكلشرح

وفي(2735)
1/43واليهقي)633(،الأخيار!لأتحفة و2

3 والبعوي2،9

معمر.طريقمن(1165)الرزاقعبد

جريج.ابنطريقمن(1166)الرزاقعدوأخرجه:

الثوريوسفيانمعمرطريقمن(565)راهويهبنإسحاقواخرجه.

)مقر

فيالطبراني
التوريسفيادطريقمنلسأ/24الكبير،"

)مقرونين(.جريجبنوا

03@1/87لبخاريوا1(،93)لحميدياوأخرحه. فيلطبرانيوا@،2

فيالبرعبدوابنلامه(،/24الكبير!لا
6/3التمهيد"الا 8/1و2 8 2

طريقمش

بنسفيان
عنة.

فيوالطحاوي4(،للامايعلىوأبو7(،7لاالدارميةوأخرجه
"

شرح

ا@ود(1)
لي

الرسالةط.



-

@الفالائد@لعللفي@لجامع

1الاثار@1/معاني 0 وفي(620)العلمبةط.وفي2
"

لهالاثارأ،مشكلشرح

(42 وفي(73
8/8التمهيد"فيإالبرعبدوابن3(،53)الأخيار!تحفة" 21

حمادطريقمن
بن

سلمة.

1/6والبخاري)365(،راهويهبنإسحاقوأخرجه: ومسلم)822(،6

لينعيموأبو1(،52)والترمذ@)26(،(333)1/081
المستخرجاالمسند9

فيالبرعبدوابنل@47(،
1التمهيد@8/دا "التحقيقفيإالجوزيوابن8،1

معاوية.أبيطريقمن(193)

فيسعدابنوأخرجه:
1(،253)شيبةأبيوابن8/93،1"الطبقات9

1/01ومسلما،كا/6وأحمد وأبو2(،16)ماجهوابن)26(،(333)8

2عوانة 6 6 / فينعيموأبو)729(،1
المستخرجالمسند9

والبيهقي)447(،"
1/3 2 4

الجراح.بنوكغطريقمن

فينعيموأبو)7(،مسندهفيالسراجوأخرجه:
المستخرجالمسند"

"

سليماد.بنعدةطريقمن(747)

1/1والسائي)521(،الترمذيوأخرجه: 2 1و2 8 4
لهالكبرى!،وفيإ

فيالأثيروابنالعلميةط.(217)
7/2الغاقياسد9 1 4

وكيعطريقمن
)مقرونيأ.ويةمعاوأبيوعبدة

طريقمنل@(مسندهفيوالسراج)365(،راهويهبنإمحاقوأخرجه:

لمقرونيأ.ووكغعبدة

فيالطحاويةوأخرجه
@

1/1الآثار!معانيضرح 0 2
العلميةط.وفي

وفي(516)
"

وفي(2732)لهالآثاردا،مشكلشرح
)333(،لأخيار"اتحفة"

فيوالطبراني
فيالبرعبدوابنلم@،95)/24الكبير@ا@

1التمهيد@8/" 8 1
مش

حنيفة.أبيطريق

لأالمسندفينعيموابوكا،1/6النسائيةوأخرجه
(74للاالمستخرجم@

اللهعبدطريقمن
المبارك.بن

أحدهلم(1)
الرمالة.طفي



واحنقطاعالاتصالضتمكلةلالهترك@لالحلل
-

فيالطبرانيوأخرجه:
زائدة.طريقمن(893)/24الكبير"@@

1/1السائيوأخرجه: 2 و4
1 8 6

العلميةط.(224)لهالكبرى@ا،وفيإ

خالدطريقمنالرسالةط.(2اوي@
الحارث.لن

بنوا)477(،لدارمياوأخرجه:
1/2لةعواوأبو1(،12)لجارودا 6 6

3والبيهقي)729(، 2 3 / 43و1 وفي2
طريقمن(141)لهالصغرىإ،السنن"

عون.بنجعفر

فيالطبرانيوأخرجه:
شعبة.طريقمن(891)الكبير@42/دا

فينيوالطبرا)282(،وداأبو@وأخرجه:
مأ،94)/24الكبير!@@

1/3والبيهقي 2 4
معاوية.بنزهيرطريقمن

1/2عوانةأبووأخرجه: 6 طريقمنمأ9لا/24والطراني)929(،7

أيوب

1/2نةعواأبو 6 ب@وا2(،9له6
فيلمنذرا

دالأوسطا1

فيوالطحاويمأ،.7)
"

1/1الآثار،معانيشرح 0 وفي2
(618)العلميةط.

وفي
9

وفي(2735)لهالاثارلأ،مثكلشرح
يقطرمن(33يلاالأحيار"تحفة"

)مقرونين(الحارتبنوعمروالليثالرحسنعبدبنسعيد

1/01مسلمواخرجه: العزيزعبدطريقمن(62)(333)8

الدراوردي
(3)

هأ.)فرق@افه-عبدوالدونمير-الحميدعبدبنوجرير

فيالطحاويوأخرجه:
"

1/1الاثاردامعانيشرخ 0 وفي2
العلميةط.

الزناد.أبيلنالرحمنعبدطريقمن(6الا

1/8البخاريوأخرجه: فيالمنذروالن)523(،9
مأ،ل@.@الأوسطا"

1/3والبيهقي 2 3وه4 أسامة.أبيطربقمن2

فيالمنذرابنوأخرجه:
فينعيموأبو)508(،@الأوسطا"

الصند"

1/3والبيهقي)347(،المستخرج، فيالبرعبدوابن2،4
8/1التمهيد!" 8

السخياني-وهوتحري@-داثيربعيالةأبيعد

معهممقرولأمالكحاء
معاولزأبيمعمقرولأجاء(3)



-

يللفعائد@لعللفيالجامع

محمدطريقمن
بن

كناسة

1لاحبانابنوأخرجه: محمدحمزةأبيطريقمن(35
ميمونبن

السكري
(2)

1/2لدارقطنياوأخرجه: 0 وابنلة،الرساط.ولع@7(العلميةط.5

فيحزم
1المحلى!" 0 3 / القطان.سحيدبنيحيىطريقمن2

مسلمةطريقمن(89يلا/24لاالكبير"فيالطرانيوأخرجه:
قعنب.بن

فيالطبرانيوأخرجه:
أرطاة.بنحجاجطريقمن(897)/24الكبير""

فيالطبرانيوأخرجه
أبيبنالعزيزعبدطريقمنلطاول/24الكبير"دا

1/3البيهقيوأخرجه: 2 4
اللهعدطريقمن

نمير.بن

فيالبرعبدابنوأخرجه:
4التمهيد!" 8 / هاشم.بنيحىطريقمن6

عيينق@وابنلثوري،واجريج،بنواومعمر،)مالك،جميحهم:

البارك،وابنحنيفقيوابووعبدة،ووكغ،معاوية،وأبوسلمق@بنوحماد

لليث،واوسعيد،وأيوب،وزهير،وشعبقعوجعفر،لد،وخائدفوزا

بووأحمن،لراوعبدونمير،وجرير،ورثي،لدراواو،وعمر
مة،ساأ

بنومحمد
بنالعزيزوعبدوحجاج،ومسلمة،والقطان،حمزفوأبوكناسف

بنويحيىنمير،وابنحازم،أبي
عنابيه،عنعروة،بنهامعنأها@

به.عائة،

عائثة.السيدةعنالحدبثجعلعلىاتففوا(33)وهمالرواةفهؤلاء

هامأأنكما
عائ@.السيدةبذكرروايتهعلىتوبع

1/1الانار!محانيدنمرحفيالطحاويأخرحه:إذ 0 2
العلمبةط.وفي

به.عروفعنأبيه،عنالزنا@أبيبنالرحمنعبدطريقمن(619)

لمحمدمستحرجه:ليلعيمأبيكد(1)
اللهعدبن

كياستا.لن

وهر:(2)
ل@436(.لالتقرسهنقةا"



واحنقطيالاتصالضتحكلةلالمثترك@لالعلل
=

حماذهامعنالرواةوخالف
عبارة:الحديثمتنفيفزادزيد،بن

1والنسائي)126(،ماجهابنة 2 3 /1-1 2 1وه4 وفي8

دضحفيوالطحاويالرسالة،ط.(217)والعلميةط.(222)لهالكبرى"،9

"الكببرفيإوالطبراني3(،43)لأخيار"اتحفةوفيا(2733)لاثار!امشكل

2المحلى"فيإحزموابن)298(،/42 3 6 / زيد.بنحمادطريقمن1

حمادحديثوفي)26(:إ(333)1/081مسلمقال
زياثةزيدبر

فكرط.تركناحرف

فيالنسائيوقال
1/1المجتبى@ا9 فيذكرأحدآأعلملا24:9

هذا

ولمهثامعنواحدغيرروىوقدزيد،بنحمادكيروتوضئي!الحديث:أ

"فيه:يذكر

وتوصئي
".

بنحمادقالهاواحد،غيرقالهابلقلت:
وقالهاالطحاوي،عندسلمة

عنالزهريوفالهاعروة،بنهثامعنئلاثتهمهثامبنويحيىحنيففأبو

فاطمة.حديثفيعروة

فيالطحاويقال
"

1/1الآنار"معانيشرح 0 وفي2
(619)العلميةط.

منيحنيعروة-برهثامعنالحديثمذاالحفاظروىالنهكذات(620)و

9زيادةدون

وتوضئي
منفكانتعالى،اللهرحمهحنيفةأبورواهكمالا-@

بنحمادأنعليهمالحجة
حرفافيهفزادهثامعنالحديثهذاروىقدسلمة

ففيتعالى..اللهرحمهحنيفةلأبيموافقتهعلىيدل
أنالحديثهذا

الرضوءهوالوضوءفذلكبالغسل،إياهاأمرهمعبالوضوءأمرهاع@اللهرسول

بنحمادولي@تعالى،اللهرحمهحنبفةأبيحديتمعنىفهذاصلاة،لكل

الحارلهه.بنوعمرووالليثمالكبدونعروةبنهثامفيعندكمسلمة

فيالجوزيابننقلهفيمااللالكائيقال
:(193)عقبالتحقيقا"

"قوله:إ

الصحيحينفيأخرجوهكذاعروة.قولمنصلامألكلفتوضئي

الكحم:=مذاعلىممقبأ(212)16"ا/"التحقيقشقيحفيالهاليعدابنقال(1)



-

ثدلف@ا@العلل@معفيلجا@

بجيءخىصلاةلكلأبي:قالنمهنام:قال
قلنا:الوتت!ذلك

عروةهذايقولأنيمكنلاثمبصحته.وحكمرويناه،كماالترمذيذكرهفد

@لفظهلكانهوقالهلوإذنفسه،قبلمن

قال:فلماصلاظلكلتتوضأئم

"

توضئي
"

دا.قبلهماثاكل

فيالبرعدالنقال
1/1التمهبد"9 فقال:فالغسل؟لحماد:فقيل":81

"،الحيضةبعدواحدأكسلااذلك؟فيينكومن

فيالنوويقال
"

مسلمعحيحسرح
"2/9

0

2 2 القاضيقال0

"ةقولههوتركهالذيالحرف@ه.عاض

وتوضثيالدمعكاغسلي
ذكرلا

قالحماد،بهانفردممالأثهاثمسلموأسقطهاوغيرهالنسائيالزياثةهذه

"قال:أحدانعلملاالنسائي

وتوضثي
"

حمادغيرالحديثفي
واللهيعني:

روايةمنالوصوءذكروغيرهأبو@اودروىوقدهثام،حديثفيآعلم

أبوقالمسكينابيلنوأيوبثابتأبيبنوحيبثابتأبيبنعدي

ضعيفقا.وكلهاثاود:

2/7"الباري@افتحفيرجبابنوقال ان@اوالصوابةالحرمينط.1

هذا
محمدعنالوصوء،كتابفيالجخاريخزحهكذلكعروفقولمن

ب@

قال:ةاخرهفيوقالالحديث،فذكرهثام..عنمعاوية،ابيعنسلام،

"ةأبيوقال

يجيءحتىصلا؟لكلتوضئيثم
رواهوكذلثالوقشما،فلك

ثم@لدملدبرتفلأا"حديثه:ولىساوية،أبيعنالدورقي،يعقوب
فالثم"،@نتسلي

هثابم:
"أبي:قال

يجيءحنىصلاهلكلتوضنيننم
فلك

عروظ.قولمنالحديثفيمدرجةالوضوءلفظةأنوالصوا@الوقت

فيحجرابنوفال
"

1/4"الباريفتح 32-4 وادعى":(228)عقب33

=

"ةالقوله

دليخرجهلمملمانلح@الصحيح،فيوعواله:وفئم،الصحيحين!في
وحدهالخريأخرجه

تحريحسيأتي(1)
ملمصحيحدترحفيتحرفميهنأبيبنوأيربالروايات،مده

"

@مكينأليبنالأيوببلى.



والانقطدعالاتصالضتعكللالثترقى.رل@لل
-

بالإسنادهوبلعروة-قوليعني:بصواب-ولي@معتق،هذاأنبعضهم

عنالمذكور
بينوقدهثام،عنمعاويضأبيعنمحمد،

فيالترمذيذلك

"قوله:أنآخروادعىروايته،

وفيهعليه،موقردأعروةكلامداصتوضئيثم

بصجةبهأتىفلماالإخبار،بصيغةتتوضأ،ثملقال:كلامهكانلولأئهنظر.

.!@لأفاغسليقوله.وهوالمرفوع،فيالذيالأمرشاكلهالأمر

أهلمنالعلملأهلالأقوالتلكسوقخلالمنلييظهروالذيقك:

معالحديثتصحيحوهوالبخار@،قولالقولأنالصناعةهذه
الزيادة،هذه

السابق،الحديطمنجزءهيبلعروفعلىموقوفةلكهامرسلق@كيروأئها

اللمظةهذههثامفصلوإنما
إذكبير.فقهيئمعنىمنلهالماالحديثبقيةعن

علىكانيذيصليأقالمسلمفيفالأصلالأصل،خلافعلىيكونذلكإن

تفلتأوبولسلسبهومنكالمستحاضةالأعذارأصحابأماطهارف
ريح

صلاة.لكلالوضوءعليهيخجب

ى.أضطرقمنالحديثرويوقد

عليه.واختلفعديابيابنالحديثروىإذ

1/1والنسائي0(،3لىوعقب(28يلاعقبداودأبوفأخرجه: 2 3

1وه وفي8
الرسالة،ط.(21ويلأالحلميةط.(221)لهالكبرى!،"

2لاالآئار"مئكلثرحفيإوالطحاوي وفيإ(72
3(،03)الأخيار!تحفة

1/0والدارقطني)8431(،حبانوابن الرسالةط.(790)والعلميةط.62

عنعدي،أبيابنعنالمثنى،بنمحمدطريقمن
بنعمروبنمحمد

عنعروة،عنالزهري،عنعلقمة،
الحديث.فاطمة...أنعاثثة:

1/2والنسائي3(،ول@0(286)داودأبووأخرجه: 1وه31 وفي8

1/2والدارقطنيالرسالة،ط.(215)والعلميةط.(220)لهالكبرى"،@ 0 5-

1/1والحاكمالرسالة،ط.(792)و(789)والعلميةط.602 وابن7،4

فيحزم
1/2المحلى!1 36-2 وابن1/53،2والبيهقي2/40،1و37

فيالبرعبد
33التمهيد!9 / و6

83 فيالجوزيوابن8،1/
(003)التحقيقأ"

عنعدي،ابيابنعنالمثنى،بنمحمدطريقمن
محمد

بنعمروبن



-

@للفعائد@لعللفيالجامع

عنعروفعنالزهري،عنعلقمة،
كانتأتهاحبثى:أبيبنتفاطمة

يعرف..@مودثهف@@لحيضة:دئمكان@ايلىاير:التبيفقالتستحاضق،

."لحديثا

فيالمنذرابنوأخرجه:
1/3والبيهقي0(،8للادالأوسطا@@ 2 5

طريقمن

أحمد
صعدي،أليبنمحمدحدثناقال:حنبل،ب@

عنعمرو،بنمحمد

لهافقالتستحاض@كانتحبي@أبيبتفاطمةأنعروة:عنالزهري،

@لصلاة،عننامسكلانلكككف@ذايعرف@لسوددثم@لحيضةدم@ن"النبى@:

مرسلأ.عروط.هوفإنمافنوضنيالآخركانلاذا

البيهقي:نقلهفيماأحمدبناكهعبدقال
ابنكانةيقولأبيسمحت@@

عنبهحدئناعديأبي
تركلا.ئمعائنة،

ابنبهحدئاالمثنى:النلاوقالفاطمة:روايةعقبأبو@اود-قال

منعديأبي
نمهكذا،كتاله

بنمحمدحدثناقال:حفظابعدبهحدثنا

عنعروة،عنالزهري،عنعحرو،
كانتفاطمةإنقالت:عائثة،

معناهفدكرتستحاض@،

فيالطحاويقال
9

وفي(2729)عقبالاثارامثكلسرح
تحفة"

لاكشفنا:(330)عقبالأخيار@ا
يرويهأحدأنجدفلمالحديثهذاإسنادعن

عن
محمدإلاعائئة

أحمدلناوذكرالمثنى،بن
لماعليهأنكرأنهشعيببن

أحمدإنله:وقيلكذلك،بهحدث
بنمحمدعنبهحدثكانقدحنبلبن

مشسمقهإئمافقال:عائئة،إلىبهيتجاوزولمعروةعلىفأوقمهعديأبي

منعديأبيابن
وقويبالقوي،فيهيكنلمأنهعلىدليلاذلثفكادحفظه،

أحمدبهحدثكماعديأبيابنعنحقيقتهأنالقلوبفي
لا@ماحنبلبن

هولما.بهحذث

فيحاتمأبيابنقالإذعمرو،بنبمحمدأعلالطريقهذاأنكما
"

محمدرواهحديثعنأبيسألت@@:(117)@االعلل
عنعدي،أبيبن

محمد
ييئالئبيئأنفا@ة:عنعروة،عنالزهري،شهابابنعنعمرو،بن

الأحمركان@ذا@لصلاة،عنفامسكيالأسود@لدمرأيت@ا@ذالها.قال



واحنقطلعاحتصالضتعكلرلثترك@.رل@لل
-

فتوضئي
محمديتابعلمأبي:فقال"

منكرا.وهوالروايضهذهعلىعمروبن

أرىفيماوهو:(457@/2والإلهامالوهمبيانفيإالقطانابنوقال

عنالزهري،عنعمرو،بنمحمدبلفظهانفردحديثأئهوذلثمنقطع،

عنفرواهعروة،
محمد

إحداهماصمرتين:عديأبيبنمحمدعمرو،بن

عنعروفعنالزهري،عنعمرو،بنمحمدعنفجعلهكتابه،
أتهافاطمة:

منأخرىمرةبهحذثقدلأتهمنقطع.هذاعلىفهوئستحاضق.كانت

عنفيهفزاثصمحفظه،
بعكسكانفلوفاتصل،وفاطمة،عروةينفيماعائة

منبهيحدثأنأعي:الريبة.منأبعدكانهذا
كتابهومنمرسلأ،حفظه

إتماالحق-عبديعني:محمد-وأبونظر،موضعفهرهكذافأمامتصلأ،

ساقهفإنهالمقطعة،الروايةساق
عن

عنميإنماوالمتصلةفاطمة،
عاثة:

نلثأخذإنماعروةأنمهنبينداودأبيكتابهذا@ينظرذاف@فاطمة،أن

عن
عنلاعائة،

فاطمقا.

عنرواهعديآبيابنآنالطريقهذاوملخص
منحبث@بنتفاطمة

منعائمةالسيدةعنصرواهكتابمما
السيدةحديثفلثبعدتركثمحفظه،

لترجيحللحدبإعلالأيكللافلكوكلفاطمة.حديثعلىوبقيعائشة

المئنىبنمحمدأنفيهالخفيةالعلةولكنالحفظ،روايةعلىالكتابرواية

لنأحمدوالجماعةالسنةأهلإمامآنوفل@فاطمة،طريقسياقفيوهم

منفجعلهفاطمة..أنعروةإلىبإسنا@هعديأبيالنعنرواهحنبل

منلاعروة،مراسيل
آبيابنطريقفيالصوابيكونوبذلثفاطمفمسند

عدي
أعلم.واللهعروة،عنمرسلأنه

ومع
بنمحمدتابعهفقدروايتهعلىمتابعاتعمروبنلمحمدفإنهذا

6/2أحمد محمدطريقمن(783)و(577)والدارمي3،7
بن

عنعروة،عنالزهري،عنإسحاق،
به.عائنقع

نصحلاالمنابعةهذهأنإلا
محمدلأنة

فيه@مضطربإسحاقبن

6/4أحمدأخرجه:فقد 3 بنمحمدحدثناقال:4
عنالحراني،سلمة



يللف@ائد@لعلل@لجامعلحي-

أنهاجحثىبنتحبيبةأمعنعروة،عنالزهري،عنإسحاق،ابن

منفجعلهاسئحيضت...
ومعحبيبة.أممسد

ابننف@الاضطرابعلة

موضع.غيرفيبيانهتقدموقدخاصفالزهريفيضعيفإسحاق

سمان.أيضاوتابحه

عنالزهري،عنسفيان،طريقمن(567)راهويهبنإسحاقةفأخرجه

به.عائنفعنعروة،

فيه.واختلفصالحأبيبنسيلالزهريعنالحديثوروى

صالح،أبيبنسهيلعنجرير،طريقمن(281)داودأبوفأخرجه:
أتهاأسماءأوأسماءأمرتأتهافاطمة:عنعروة،عنالزهري،عن

الك.بصيغةده....جماللهرسولتسألأنحبيئ@أبيبنتفاطمةأمرتها

فيالبرعبدابنقال
1التمهيد!" 83 /8:9

بنسهيلالحدبطهذاروى

أبيبنتفاطمةقال:الزلير،بنعروةعنالزهري،عنصالح،أبي
الحديثيفمفلمأنأسماءأوحي@ش

والإيهامالوهمالبيانفيالقطانابنقال
فيمشكوكتهف@":(459)/2لأ

أسماء،مناوفاطمفمنإباهسماعه
سهيل،علىأنكرماالحديثمتنوفي

نغير@.قدوكانعلبه،تعيرهأنروظهرحفظهفيهساءمماوغد

إمايرويهاإتماقصةيعني:قصتها-@نترى:(460)/2فيوقال

منسمععروةأنصحلوإتهقلنا:وقدأسماءعنداماعائثة،عن

فلكينفعلمفاطمة
عائ@مافيهوبينهابيةعروةلإدخالالأول،الحديتفي

محمدأبووزعم
يستبعدولمجي@ش،أبيبنتفاطمةأثركعروةأنحزم،لن

عائشقيخالتهمنيسمعهأن
صحيحغيرعنديوهذافاطمة،عمهابةومن

@.

عميس.بنتأسماءمسندمنالحديثجعلفيثكفلمعروةرواهتم

1/2لدارقطنيوا)692(،وداأبو@فأخرجه: 14-2 1 5
2وه لحلميةاط.1

هدا(1)
امماءأواساءتأصأتهاماطمةسنفال:ئهميه(وقعالنيالدن@ومم،

1فاطمفأمرتهاأكاحلفتني
التكسهيقعو@0

عاتتحديتمي



والانقطدعالاتصالضتحكلللثمترك@:للعلل
-

1/001الاثار!معانيشرحفيإوالطحاويالرسالة،ط.(084)و(839)و

02)لهالآثارإ،مشكلطشرحوفي(906)العلميةط.وفي تحفةوفيإ(73

1/1والحاكم)133(،الأخيار، 7 4
عنصالح،أبيبنسهيلطريقمن

إنالله!رسولياقلت:قالت:عميس،بنتأسماءعنعروة،عنالزهري،

رو:شاللهرسولفقالتصل،فلثموكذاكذامنذاستحيضتجيشأييبتفاطمة

هذا@ن@لته!لسبحان
فوقصفرة@ر@ن@ذامركنفيلتجلس@لنميطان،من

غسلاو@لعشاءللمغربوتننسلللظهرو@لعصرغسلاو@حدا،@لماءفلتغتسل

بينفبماوتتوضأو@دا،فسلاللغجروتقسلو@حدا،
ذلما.

فيجاءإذفيه.مافيهأنإلاالصحةظاهرهالاشادبهداوالحديط

ةالشخبعضعلىالحواشيبعضفيجاءئها@اود"ابيسننعلىاالتعليق

يعلمولاد.هاصحبث@.بنتفاطمةعنعروة،عنالزهري،صوابه:إ

1/33البيهقيوقالهذالا،غيرمسندأحديثأالزهريعنسهيلروى 1

علىدلالةعنهالثانيةالروايةفيثمحديظ،إسنادوفينظر،فيهاسهيلورواية

ينبغيكمايحفظهالمأنه
دا.

رواياتأيضأونقدمتأبيه،عنعروة،بنهامرواياتتقدمتأقول:

سفيانروايةأنإلامقالفيهاعنهالرواياتكانتاددعروة.عنالزهري،

منوهذاسهيل،ذكرماأحذيذكرفلمغبره،لروايةمينةغيرها،علىراجحة

أماالمتن،جهة
فإتهالروافلقيةعنفيهإغرابالسهيلفإنالسندجهةمن

منالحديثجعل
الإغرابهذاإلايك@لمولوعميس،بنتأسماءمسند

فيالنكارةبيانفيلكفى
فلمأخرىطرقمنرويوالحديثالطريق،هذا

سهيل.ذكرمافيهايأت

فيه.واختل@المغيرةبنالمنذرطريقمنعروةعنالحديثوروي

6/04احمدفأخرجه و2
4 63-4 ماجهوابن)082(،وأبو@اود6،4

و1/121والنسائي2(،06)
وفي6/112واممه-831

(612)لهالكبرىلما،9

الثابيخهتغسلإناء(1)



=

ئدلفعا@العلل@معفيلجا@

5وللا(214)والعلميةط.(5747)و فيوالطحاويالرسالة،.@(71
"

شرح

2للاالاثار"مكل فيحزموابن)733(،الأخيار@تحفةوفيإ(2737)و(73
2/0المحلىا" فيالبرعبدوابن4،1

فيوالمزي6/3،4التمهيد!"
تهذيب9

7/2الكمال! 2 الزبير:بنعروةعنالمغيرة،بنالمنذرطريقمن(677يه7

إليهف@ئسكترجاللهرسولسألتأنها:(1)حدثتهحبيئ@أبيبتفاطمةأن

فلاترؤكأتى@ذافانظريعزقذلكإنما"بم@:اللهرسوللهافقالالدم،

ماصليثتمفتطهري،قرؤكمزف@ذاتصلي،
إلى@لقرطا.@لقرءببن

فيالقطانابنقال
والإيهامالوهمبيان"

لاوهذا":(4هيه/2"
يصح

سألوقدالمغيرة،بنالمنذربحالللجهلفاطمة-منأي:منها-سماعهنه

حماابيابن
"مجهولفقال:عنهأباه3

عنعروفبنهامالحديثهذاروىالرقد:(2يلااعقبالشائيفال

المنذر".مافيهيذكرولمعروة،

"تفيهأنمراثهلعل@قول:

ماصلطثم
يكونأوإلى@لقرعا،@لقرءببن

وفاطمة.عروةبينالحديثصيغةمراده

ئابت.أبيبنحبيبعروةعنالحديث@روى

وأحمد)465(،راهويهبنو)سحاق)3531(،شيبةابيابنفأخرجه:
6/4 2و2 6ماجهوابن9(،2يهداودوأبو6،2 فيالمنذروابن3(،2

فيوالطحاويالم@،3)الأوسطه9
"

1الانار@1/معانيشرح 0 2
ط.وفي

وفي(136)العلمية
@

12)لهالآنار@،مثكلشرح وفي(73
الأخيارأتحفة"

(482)و(182)و(981)والحلميةط.12وا1/012والدارقطني)233(،

فيوالببهقيالرسالة،ط.(832)و
)ول(والوعيط.(2227)المعرفقا9

عنعروة،عنثابت،أبيبنحبيبعنالأعمث@،طريقمنالعلميةط.

1/1الانىروايةفي(1) 2 1
نت،.الحه0(216)ر

1الاعتداال@4/@يزانفيالنميوتالما،ول.@الثقاش@فيحانابنهذكص@2@ 8 2

يعرشا.لا@.(8766)



والانقطعالاتصالتحلىضلالخترك@:رل@لل
=

يافقالت:@روالنبيئإلىحبيثبىأبيبنتفاطمةجاعتفالت:عائثف

ذلكإتمالألا،قال:القسلاة؟أفأثحأطهز،فلاأضتحاضأةاصإنيالله!رسول

لكلوتوضئي@فتسليثتممجضك،أيام@لضلاة@تنبيبالحبضة،ولبىعرق،

على@لحصير@الدمتطردانصحف

1النسائينقلهفيماالقطانسعيدبنيحيىقال 0 5 / وفي1
الكبرى@"

عنعروة،عنحبيب،وحدبث"العلمية:ط.(155)عقب
تصليعائثة:

ضيءأ.لاالحصير،علىالدمقطرو)ن

عنهروىالذ@وعروة
صزحبعضهمإنحيثكلام،فيهئابتأبيبنحبب

@بأئه:
"قال:وبعضهمالزبيرابنعروة

المزني.عروةإثهويقال:فقط،عروظ

يحىقالفقد
2الدارقطيإلهأشدهفيماالقظان 1 3 سفيانإنأما1:إ/

3زبهذا،الناسأعلمكانالئوري
منيسمعلمثابتأبيلنحبيبأن

شيئا".الزبيربنعروة

ثابتأبيبنحي@يقول:محمدألأسمعت:(93يلأعفالترمذيوقال

الزبيرأ.بنعروةمنيسمعلم

فيالزيلعيوقال
"

1/2الرايقانصب 00:"

يشبلمداودأباأنواعلم

فيعروة
فييذكروهلمالأطرافوأصحابماحه،ابننسبهكماالحديثهذا

المزليعروةترجمةفيذكروهاتمادالزببر،بنعروةترجمة
(2)

فيمعتمديئ

بنعروةمنيسمعلمئابتأبيلنحبيبأنالمدينى:ابنقولعلىذلك

مسانيدهم،فيوالبزارشيبة،أبيوابنراهويهبناسحاقدأحمدرواهالزبير.

بنعروةترجمةفيأخرجاهوالبزارراهويه،ابنولكنعروة،ينسواولم

عنالزبير،
فيالدارقطنيورواهعائثة..

"وقال:سننه
فيالزليرابنعروة

أبيبنحببأنالئوريسفيانزعمفقال:الحديثوضقفألفاظه،بعض

الزبيرا.بنعروةمنيسمعلمثابت

ماجه.ابنررايةلفظ(1)

فاندةومذه(2)
المهملين.الرواةيان@يهاانوهوالأطرات،كب@واندص



-

@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

فيحجرابنوقال
17/1المهرقماإتحاتدا 1 2يكلا2 ذكرمابعد(19

الزبير،بنعروةلي@هذاعروةإنقيل:"الزبير:لنعروةترجمةفيالحديث

منثابتأبيبنحبيبيسمعلمةفقالالئوريسفيانوأماالمزني،عروةلاته

لأ.الزبير-ابنيعني:عروة-

فيأيضاوقال
1/4الحبير!التلخيص" 3 هوعروةكاندان9ة(231)4

أبيبنحبيبلأنثمنقطعفالإسنادالزبيرابنكاندانمجهول،فهوالمزني،
ثالت

":(300)عقبداودأبوقالهذا،بغيراعلالحديثأن
وحديث

لاضعيفةكلهاالعلاءأبيوأيو@حبيبعنوالأعمشئابتبنعدي
تصح،

حبيبعنالأعمشحديطضحفعلىودل
بنحفصأوقفهالحديثهذا

مرفوعا،حبيبحديثيكونأنعياثبنحفصوأنكرالأعمى،عنغباث

صأسباط،آيضأوأوقفه
عناود،@ابنورواهعاثتة،علىموقوفلأعمث@ا

علىوللصلاة،كلعندالوضوءفيهيكونأنوأنكرأوله،مرفوعأالأعمش
قالت:عائثةعنعروة،عنالزهري،روايةأنهذاجببحديثضع@

"حديثفيصلاةلكلتعتسلفكانت

1/2الدارقطنيوقال 1 تابحه:"الرسالة:ط.(81ولاالحلمبةط.2

محمدبنوسعيدربيعقيبنومحمدعيسى،بروقزةوالجريري،وكجع

وأبوغياث،بنحفصووقفهفرفحوه،الأعصئىعنلمير،وابنالوراق،
محمد،بنوأشاطأسامة،

فيالبيهقيوقالأثبالت@،وهم
(2227)المعرفطا@ا

وروىداود.اأبوقال(1)

ماثمبنيمرلىوعمار

ومحالدصولراس،

عم،وعاود@ا@رراية

م@@روى
عروة،ب@م

الطرل،لحالأحرجها

)الجامعالكقا@تسية

ز@عليصأبيصعنثابت،لنعدياليقظادصأبو
،

الحلكعد@ررىعبلس.النعن
ومعيرةوياديخرة،س

صلاظلكلعاننة.عىفمير،حدبتمنالنمعي

"عاتةعنفمجر،عنالنصي،ص

مرقهبرمكلتغنل

@الطرقمنهص@قه.لكلتتوضأالمسنحاعة@أليهعن
منوالطلاقاللماتلفتحصيلأثاودأبيكلامثكرتو)نسا

اكس@شزا@فلمريدفواندالطرق@هنهوالمواند(العللفي



واحنقطعاحتصالضتد@لل@ضقى:للعللى
-

الوعي:ط.
بنوعليالقطان،سعيدبنيحيىضعفهضعيفصحديثوهذا@

معينبنويحيىالمديني،

فهي:إليهاأشيرالتيالموقوفةالرواباتأما

1/2الدارقطنيأخرجه:ما 1 منالرسالةط.وي@28(العلميةط.3

غياث.بنحفصطربق

1/2الدارقطنيوأخرجه: 1 طريقمنالرسالةمأط.2ولاالعلميةط.3

أسامة-أبي
بنحمادوهو

أسامة-

وحماد")حفص،كلاهما:
ا(

عنعروفعنحبيب،عنالأعمش،عن

حصيرها.علىالدمقطرو)ننصليالمسنحاضةفيعائثة:

عنعروفعنالزهري،طريقمنالحديثوروي
أنوفيه:عائثقما

جحش.ابنةحبيبةأمولكنهاح@ئ@،أبيبنتفاطمةليستالقصةصاحبة

عنعروة،عنالزهري،طريقمن(63)(18333./1مسلمأخرجه:

1/8ريلبخاا 1/1ومسلم@@327)9 8 من@64@@334@1

عنعمرفعنالزهري،طريق
عانثة.

1/1مسلموأخرجه: 8 عروةعنالزهري،طريقمنل@6((334)1

عنوعمرف
عاثثة.

11/04"الأشرافتحفة"وانظر: 1/4وا(16626)2 7 1(4*16)

4وا 8 9 / 1/4وا(16826)1 9 6وا(16858)6 / 1/5وا(16898)105 2 2

5وا(16956) 2 7 / 533وا(16975)1 / 1/15وا(16995)1 4(17034)

1/5وا 6 9(941 5وا(71 83 / 1(961 5وا(71 97 / 1(591 ويلصب2(،7

1/4الحبير"التلخيصوإ1/00،2الراطه و3(،12)33
/17المهرمااإتحاف9

و(08522)كلاا
17/2 8 6(02 2 و(26

2 8 / 1 8(23323).

محمدأ.بنأشا@تالعهسافقال.أخرىمتالعة@ل@الدارقطنيأئار(1)



ي@
ه
@ا@

يللف@ائد@لعللفي@لجامع

"

---،@4

يروا؟لحدائن6
ابع

قوم-لا
صحابي،عنتابعيعنرجلعنمئلا--

نفسهالصحابيعنتخرتابعيعنالرجلذلكعنكيرهمويرويه

منهووالأسانيد،اختلافتعتريالتيالرئبسةالأنلاأحدهذا

جلرعنكولهعنالحديثوتخرجراوي@ا،ضبطبعدمتومئالتيالاختلافات

بهذاأخطأالراويأنهلوهما:آمرين،أمامسقفومناآخر،رجلإلى

سمعالراويهداأنأوغلط،والاخرأحدهماعنفالصوابالاختلاف،

عنبهيحذثوتارةهذا،عنبهيحذثفتارةالرجلين،كلامنالحديث

سمحاهقذالراوينوكلاالآخر،
من

عيةالصحابيهذا
3

الدارقطنيأخرجهماذلك:مثال@
(1)

عيينة،لنسفيانطريقمن

روايةهريرةأبيعنصعيرابيابنعنالزهري،عن
(3)

قال:أنه

والفقير".الغنحعلىالفطر@زكاة@

1سننهفي 4 7 / الر@الة.ط.(2110)والعلميةط2

اللهعدالمدنيشحمدأبوفر
ئعلةبن

العذري،صجرأبياسولقال.صح@ر،بن
@أ.89)رقننهأ،87)سنةتوفي

اوالتاريح3(،181)لماالكساال@4/تهذيبانطر.
مه،87@وفجمات0301لإسلام،

(842)قؤيسهاو@

)
فيححراسالحافطقال@عاليبل@مرلوعأي:

@

33الفتح 6 / 1 0

عقب
يبلعأويروله،أوروايقىالراوي.قرلأدالحديثعلومثيتقررالوتده(.لام@
1/1والتدكرقاالتصرةدثرحوانطر.الرح!.علىمحمولدلكولحوب 9 5

وشحممي،
1

الاقيلتح
"1 8 6 / 1

بتحقيقي



تابعهعنرجل!عنمن@ذ-قوم-الحميتييويأقلهضك@:@لال@لل

الزهري.علىفبهاختلفمماالحديثفهذا

عنالمسب،بنسعيدعنالزهري،عنحسين،بنسفيانرواهفقد

")العللفيالدارقطنيذكرهاالروايةهذههريرة.أبي

لبخاريواأحمدطريقهومنلرزاقاعبدأخرجه:والحديث

لطحاوا
لبيهقيوارقطنيلداواوي

(7)

عنمعمر،عن
صلزهري،ا

أنوبلغنيمعمرأ:يعني:قال.-ثمموقوفأبه.هريرفأبيع@الأعرج،

@لىالنبيئإلىيروبهكانالزهري

وسأدصلالاخلاف،هذاغيرالزهريعلىكثيرأفيهاختلفوالحديث
الا@س.النوعفيالله-شاءإنذلك-

عنأبيه،عنالمقبري،سعبدأبيبنسعيدروىتخر:مثال@

علىالقومفامتفرأسرية،ع@اللهرسوذبعثقال:@ه،هريرةأبي

فغضبأمير@لقوم!أنت@اقال:البقرة،بسورةشاثففضلهمأسنانهم،

مابالحقبعئكوالذيالله،رسوليافقال:منهم،شيخ
أنمنيمنعني

ةالله-سترسوذفقالقال:به،أقوملاأناخثىأنيإلاأتعلمه

@نمسك،جر@بحاملمئل@لقرتن،حاملمثلتماف@فتعلموا@لقرتن،"

طيبا".وعاهوعاه@نطيبا،فتحهفتحه

فيالبخاريأخرجه:
"

6/2الكبير"التاربخ 5 فيوالبيهفي)5992(،0
بنعمرطريقمنالعلمية.@(2695)والرشدط.(2440)الإيمان!ئعب"

طلحة

.(5761)مصنفهفي(2).(1951)7/04(1)

مي(3)
2منده 77 3الكبيرتويخهفيلكأ.2/ 4 9 / يكلا(.4

4الآنىأمحانيلشرحفي(5) 5 / رلي2
.(3051)العلميةط

فييلا(
1ا-م@/2عته 4 الرسالة.ط.(21اوللاالحل@ة@9

4/1الكرىاالسن"(7) 64.

هو:و(8)
.(4924)ببالنقرالاصدوقأ@



والفعالد@لعلل@لجامعفي

فيالبيهقيوأخرحه:
(2697)والرشدط.(2441)"لأيماناشعب"

طهمانبنإبراهيمطريقمنالحلميةط.

الإشادبهذاسعيد،أبيبنسعيدعنو)براهبهأ)عمر،كلاهما:

ابراهيمدعمر،فرواهعليميواختلفالمقبرفي،سعيذرواهالحديثهذا
جعفربنالحميدعبدوخالفهماالابق،بالإسنادعه

نصربنومحمد)6782(،والترمذي2(،17)ماجهابنفاخرحه:

فيوالنسائي)4(،"اللبلقيامفياالمر@زي
العلميةط.(874ياالكسرىلأ9

8ويلا 02)و(051لاخزيمةوابنالرسالة،ط.(69 حبانوابنبتحقيقي،(54

1يلا فيالبخوأبو)8752(،و(22
1/4والحاكمي@33(،لأمثال!ا9 3،4

5/8الكصال،@اتهديبفيوالمزي جعفر،بنالحميدعبدطريقمن(4537)0

عنالمقبري،سعيدأبيبنسعيدعن
أحمد،أبيمولىعطاء

هريرفأبيعن

منهمرجلكلفامتقرأفاستقرأهم،عددفووهمبعثاعسفهاللهرسولبعثةقال
ما

محه
منرجلعلىفأتىالقران،من

قال:"فحن؟يامعكالمافقال:ثمشأ،أحد

معي
قال:نعم،فقال:"@لبقرة؟سهرةلمعك"قال:البقرة،وسورةوكذاكذا

ماالله،رسولياواللهةأشرافهمصرجلدقال"لميرهمفأنتلالناذهب
أنمنعني

ثنالقرتعلموا"لمجت:اللهرسولفقالبها،أقوملاأنخيةإلاالبقرةسورةأتعلم

محشؤ@جر@كمثلبه،وقامفقرلهنعلمهلمنالقر@نفلفدولقرنو@فاقرفوه
جوفهفيوهوفبرقدتعلمهمنوثلمكك،كلبربحهبفوحمسكأ

سعد.بنالليثجميعاوخالفهم

ففد
عبيد@يابواخرج:

"

فيوالبخارئ1(،6-2)القران!فضائل
لا

الكبير@6/التاريخ
02 2للأوالترمذئ)5992(،5 فيوالبيهقيئ7؟،8

شب9

ومو:(1)
يغرس@نفة"

.(189)يبهدضا@

السدحاء(2)
هكداالكيراالت@يخفي،

@ه.الئبيئعن@ه،هريرة

.(37)6،بهلقرادوق!صدمر@ر(3)

طلحقيلنع@رلرتال
أليصالعقبري،عن



تابعيعنرجلعنمتلذ-قوم-الحليتيرويأقلل@ضقىةللعلل

بنالليثطريقمنالعلميةط.(26ولماالرشدط.(2442)الإيمان@ه
سعد،

عنالمقبري،سعيدأبيبنسعيدعن
قالقال:أحمد؟أليمولىعطاء

هريرة.أبايدكرولممرسلا،الحديطونكرك@...اللهرسول

الصراب.هيالمرسلةوالرواية

فيالدارقطنيإليهأسندهفيمامعينابنقالفقد
10/3العلل!1 6 4

س

لنالليثسعيدفيالناسأثبت":(2053)
فيالبخارئوقالسعدإ،

"

الاريخ

اللهعبدتال"الكبير":
وقالالمقبري.سعيدعنالليث،عنيوسف،بن

بنعمر
طلحة،

والأولالثبيئعن@بمماهريرةأبيعنالمقري،ع@

بنالليثحديثأي."أعح
فيحاتمأبووقالالمرسل،سعد

لابنهالعلل!@ا

"مأ.27)

بنمحمدحديثبعدالنسائيوقاللأ،الليثرواهماوالصحيح

أشبهالليثوقول@@لما:لأالعللفيالدارقطنيوفالالمرسل!،والمشهور"جعفر:

."ابلصوبا

وجه.غيرمنموصولاالحديثوروي

فيالحقيليفأخرجه:
4/4الضعفاء"" فيوالطبراني0،5

@لأوسطا1

7يلا فيوالرامهرمزيالطبعتين،كلتا(12
بنيحيىطريقمن(48)الأثال!1

سلمة
بنعثمانعنالسلميالرحمنعبدأبيعنأبيهعنكهيل،بن

مرفوعأ.بهز@ه،عفان

بنيحيىفيهضعيفحديثوهذا
عنهقالكهيل،بنسلمة

بنيحيى

بثيءليسمعين:
اسديثإ،@ر@وغيره:حانمأبووفالحديثمه،يكتبلا

التسائيئ:وقال
4/38لاعتدال!االميزانانظر:مترود!." 1(9527).

فيذكرهحبانابنأنإلا
ما@/7"الثقات@

مرسلأ.الحديثصروي

فيالبيهقيطريقهومن)77(،منصوربنسعيدفأخرجه:
9

شعب

رهو.(1)
.(25له.لالتقريباتققه"

.(3271)الالنقريبهنبشهالثق@ومو:(2)



-

يالفعالد@لعللفي@لجامع

2لا@الإبمان 2ولاالرشدط.(43 عنعيينة،بنسفيانعنالعلميةط.(69

كعببنمحمدعنلبيدأبيابن
(2)

استعملك@اللهرسولأنغيره:أو

@لقرتنئلإثما@فقال:@القرانقرأكانوقذفبه-قالوافكأنهمئابأ،رجلا

طيا".لرعينهلوعبةطيبا@نقحنهافنحته@@مللاءمسكا،@جر@مثل

منالثكأنالظنوأغلبالك،علىالروايةهذهجاع@هكذا

نفسه.منصوربنسعيد

ابنحدثنيقال:عيية،بنسفيانعن(6018)الرزاقعبدأخرج@قد

عليهموأمرقومأبعثيح@التبيئان:(3)يساربنسليمانعنلبيد،ابي

@لقرثنص@احبمئلوإتماقرانا،كثركمإته"ففال:فلث،فدكرواأصغرهم،

على@وكي@وكطدلنريحه،فاحفنح@رفتحته@نمثصفيه@كجر@

يسار.بنسليمانعنمرسلأأي:الصواب.هو

10/9الأسرا@اتحفةانظر:إ /15المهرقاإتحافو")24241(،0

214(97591).

محمدعنسعيد،بنيحيىروى@خر:مثال@
بنيحيىبن

أنهأخبره:بنرافعأنحبان:بنواسععمهعنحبان،
سمع

كئرولائمرفيقطع@الايقول:علتاللهرسول

1للامسدهفيالافعيأخرجه: وفيبتحقيقي(59
اما/6لهالأمإ،"

37الوفاء7/573-ط.وفي 6
مالكعن

ان@.بن

وفيبتحقيقي(1597)مسندهفيالئافعيوأخرجه:
اك@/6"الأم"

وفي
37و333لوفاء7/اط. 6

طريقهومن5(،46)لهالمأئورظ،لسنن)اوفي

1الاثار@3/معانيشرحفيإالطحاوي 7 2
4(،مه2)العلميةط.وفي

.(6257)بب@لنقرا@النقفههو.و(2).(3560)ببهلنقرا@لهوال@هو:ر(1)

وهو:(3)
.(26الادالتمريسهثققه"

حاءالأ
طلحمه.أوالنخلحمارالكئر:سحر.االأيرلحطالانعي!الم@دحانميةثي



تالعيعنرجلعنمثدد-قيم-الح@يتيرويأرلالثترقى:لالحلل

8/2والببهفي العلميةط.(5164)لهلاثار،،واالسننمعرفةوفيإ63

عيينة.بنسفيانعنالوعيط.(17157)و

لداوالهأ،.7)لحميدياخرجه:وأ
رمي

بنوا3(،602)
2(،593)جهما

وفي8/87لنسائيوا2(،8للاالجارودوابن
ط.(574للالهالكبرى!،"

7والعلمية 4 4للأحبانوابنالرسالة،ط.(13 فيالبرعبدوابن6(،4
78التمهيد!" /9-7 9

عية.بنسفيانعنطرقمن

وفي8/87لنسائيوا)9441(،لترمذياةوأخرجه
لهالكبرىا،"

عنسعيد،بنقتيبةطريقمنالرسالةط.(1574)والعلميةط.(7457)

بنالليث
سعد.

بنزهيرطريقمن(958)الطيالسيوأخرجه:
محمد.

سعيد.بنيحىعنصزهير(والليث،عييفوابن)مالكأربعتهم:

السابق.بالإسنادفرواهسعيد،بنيحىفيهاضطربالحديثهذا

لدااوأخرجه:
رمي

2يا وفيلمه/8ثيلنساوا0(،3
لهلكبرى!،ا"

بنالعزيزعبدطريقمنالرسالةط.(74وللااالعلميةط.له،47(
مححد

به.خديحع،بنرافععنميحودفأبيعنسعيد،بنيحيىعنالدراصرثي،

النسائي:قال
أعر@ا.لاميمونأبوخطأ.هذا"

فيالمزيعهقالهذاميمونوأبو
8/4الكمالاتهذيب" 40:9

وهم
".

جريج.ابنطريقمن(18916)الرزاقعبدةوأخرجه

الداجه:خروأ
رمي

لنساوا)5032(،
وفيم@/8ئي

لهلكبرىأ،ا"

فيالبرعبدوابنالرسالة،.@(7417)والعلميةط.(74لاه
/9التمهبد!"

8 0

أسامة.أبيطريقمش

منرجلعنسعيد،بنيحيىعنأسام@وأبوجريج،)ابنكلاهما:

خطايكونأنإلاحبادبنوامعع@قال.صمالكرواةأحدسعندأجد@(1)
من

مالك.علىاختلاتدهوهنانت@نالناصح،



=

يللفعائدالعللالجامعدي

به.خديحع.بنرافععنقومه

الرجل.لإبهامةضعيفإسنادوهذا

وفيول/8ئيلنسااوأخرحه:
لعلميةا0@(7460)لهى!،لكبرا"

فيالبرعبدوابنالرسالة،ط.(1874)و
9/8التمهيد"" 0

بنبسرطريقمن

عمعنقومه،منرجلعنسحيد،بنيحيىعنالمفضل،
رافعأن:(2)له

كثر!.ولاثمرثطقطعلا"ةيقولع@يه@هاللهرسولصمعتقال:خديغ،ابن

فيالطب@رانيوأخرجه:
صالح،بناللهعدطريقمن(4352)الكبير!1

عنسعيد،بنيحيىحدثيقال:الليث،قال.
بنيحيىبنمحمد

عمعنحبان،
له

به.خديجع،بنرافععن

وفي87-8/86لنسائياوأخرجه:
لعلميةا0ط(7448)لهى@،لكبرا"

فيوالطبرانيالرسالة،ط.(074وللا
فيحزموابن)7724(،الكبيرأ"

1المحلى"ا 7 1 / 1 3
عنسعيد،بنيحيىعنصالح،برالحسنطريقمن

بنالقاسم
محمد

به.خديحع،بنرافععنبكر،أبيبن

حزم:ابنقال
ولربذكرها،نطوللئلانذكرها.لمكثيرةاثارهذا

الثمر،منسيءفييقطعلاأنحينئذوللزمبذلث،بهاالأخذلوجبصحت

."لحبوب...وا

(2)

حريجاسروايةلي
"ةالرراقعدعد

أخرجه.الرزاقعدطريقوسرحلا.عى

"يقل:لمأدهإلا(4351)دالكببر!ديالطبراني
الالمعحمامحققوأشاررجل!ص

@فاطمةروابةفيجاءأله@لى
رافع!عنأجرهرحلص

سنوالسثبتفيمروكدالها،عمة1الحلمية@الكرىاالالسنير

3/9لأفرافأاتحفة1 @لعالرحرعوعدالرسالة،ط.الكبرى"النىو"3(،هلمه2

محمدأحاثيث
بنواسععمهعنمكراوحدت@ترجمتصوصادرحان،بنيحصلن

صروايةعلىأق@ولمحباد
"ةوانطرعصت@

6/5الكمالاتهديب 5 (62)كلا0

معلطاي!إكمالو"
"1/3 8 وغبرهصا(4347)4

عن:المطبوعلي
قةرواهوقدالتحريف،هناعلىالكلامتقدموقدلماعمة"

بى

87الائيعدسجد محصدصسحيد،بنيحىصالليت،حدتاةقالول-8/
بن

عمه...صحاد،بنيحيى



تابعيعنرجليعنمتلد-قوم-الحديتيرويأنلل@ضل@:للعلل

وروي
مرسلا.سحيدبنيحىعنالحديقهذا

فيمالكفأخرحه:
الزهريمصعبأبيبرواية(1794)الموطأ@"

فيالشافعيطريقهومنالليئي،برواية(2432)و
1"الأم" 37 / وفي6

ط.

333-332لوفاء7/ا
وفي

ودداوأبو5(،63)لهلمأثورظ،السننا"

فيوالطحاوييع@34(،
@

3/1الاثارأمعانيشرح 7 وفي2
العلميةط.

فيلطبرانيوا@لا(،1)
8/2لببهقيوا)1434(،لكبير@ا1 6 وفي6

معرفة"

161)و(53117)والعلميةط.(6315)و(0615)والآثار!السنن ط.(71

وفيالوعي
خطأبيان"

من
2له:"،الثافحيعلىأخطأ 2و73 7 2،7وه4

فيبنمكوالوابن)0062(،والبغوي
1/3المبهمة!الأسماءغوامض" 49.

2لاهشيبةأبيابنةوأخرجه فيوالطبراني0(،9
من(4350)الكبير!"

الأحمر.خالدأبيطريق

3/4أحمدوأخرجه: 4/01و63 1و4 )4032(،لدارميوا4،2

فيوالطبراني
4لاالكبير"" هارون.بنيزيدطريقمن(33

3/4أحمدوأخرجه: لنساوا6،4
فيلي

لعلميةاط.(7452)لكبرى،ا9

فيالبرعبدوابنالرسالة،ط.(0174)و
8-9/79التمهيددا" 0

طريقمن

الداجه:خروأ
رمي

وفي8/87ئيلناوا3(،702)
لهى@؟لكبرادا

والطبرانيالرسالة،ط.(7413)و(7412)والعلمبةط.(7455)و(7454)

04)الكبير@فيإ فيالبربمدوابن4(،3
سفيانطريقمنالتمهيد@9/97"

لنورى.ا

)مقرونيأ.والثقفيجريرطريقمن(2308)لدارمياخرجه:وا

4لاودداأبووأخرجه: لنساوا8(،3
لي

وفي8/87
لهلكبرى"،ا"

فيوالطبرانيالرسالة،ط.(0874)والعلميةط.(7450)
)2434(،الكبيرا1

8/2وا@ي 62-2 فيالبرعبدوابن6،3
7التمهيد"دا 9 / طريقمن9

زيد.بنحماد



-

@الفالائد@لعللفي@لجامع

وفي8/87النسائيوأخرحه
العلميةط.(5374)لهالكبرى"،9

الضرير.معاويةأبيطريقمنالرسالةط.(7411)و

وفي8/87النسائيوأخرجه:
7لالهلكبرى"،ا@ العلميةط.(44

حدئنافال:علي،بنعمروطريقمنالرسالة.@(7407)و
سعيدبنيحيى

القطان.

فيالنسائيوأخرجه:
7ولاالعلميةط.(7451)الكبرى"@ ط.(40

زهرحدثاقال:أعين،بنالحسنطريقمنالرسالة

فيالطبرانيوأخرجه:
بنالوارثعبدطريقمن(4343)الكبير""

ةوأخرجه

جه:خرأو

جه:خروأ

حه:خروأ

لدراا

جه:خرأ

جه:خروأ

جه؟خروأ

5 عبدوابن3،8

جه:خروأ

فيالطبراني
اللهعبيدطريقمن(4345)الكبير@"

عمرو.بن

فيالطبراني
4يلأالكبير"" راشد.بنيوس@طريقمن(34

فيالطبراني
قدامة.بنزائدةطريقمن(4347)الكبير"9

محمدبنالعزيزعبدطريقمن(43)وو)الكبيرأفيالطبراني

فيالطبراني
4لاالكبير!" عياض.بنأنرطريقمن(34

2البيهقي 63 الحناط.شهابأبيطريقمى8/

فيالخطيب
"

13/3بغداثهتاريخ 9 1
/15الغربط.وفي

فيالبر
9/8اقمهيد!9 0

عوانة.ابيطريقمن

فيعساكرابن
9

59/2@@مضقتاريخ 0 4
محمدطربقمن

بن

بووألك،لماجميعهم:
وجرير،لثوري،واوشعبة،ويزيد،لد،حا

الوارث،وعدوزهير،القطان،ويحمىمعاوية،وأبوزيد،بنوححادوالثقفي،

سقطالكبرى"دالسننمنالحلميةط.في(1)
محمددانجرلاجاه:الإسناد،ير

بن

معداد
حدثناقال:ةقالعيسى،بر

@زير.أعنبنالحسنفسقطيحمى!



تابعىعنرجل!عنمندد-قحم-الحميتيرويأنةلالثترل@لحللإ

نفعواوأبوشهاب،وأبووأنر،ورثي،لدراواوزائدفويون@،لتمعاوعبيد

عنسعيد،بنيحيىعنيزيد(بنومحصد
محمد

عنحبان،بنيحيىبن

أحدفكربدونبهخديجع،بنرافع
بين

حديغ.بنصرافعيحىلنمحمد

خديغ.بنورافعيحى،بنمحمدبينمنقطعإسنادوهذا

فيالبرعبدالنقال
78التمهيد@@ لأنمنقطع،حديث@ذا@:9/

محمد
خديجبنرافعمنيسمعهلميحىبن

@ا.

فيالزيلعيوقال
"

3/3الرايتهنصب لمحبانبنيحيىبنمحمد":61

رافعمنيسمع
".

يضبطه،ولمإسنا@هفياضطر@قدسعيدبنيحيىيكونهذاوعلى

أعلم.والله

عيرمنالحديثوروي
الطريق.هذا

عنما(917)الرزاقعبدفأخرحه.
كثير،أبيبنيحيىعنمحمد،

خديج.بنرافععن

عنعن،وفدكثيرأبيبنيحبىلانقطاعه؟ضعيفالإسنادوهذا

الترمذينقلهفياالبخاريعنهفالخديغ.بنرافعمنيسمعلمأنهعلىزيالة

6الكبيرا:لأالعللفي يرولمة(427)5
إلابئالنبيئأصحابمنأحلأ

سأن@
2لأالمراسيل،:فيابنهنقلهفيماحاتمأبوعنهوقالمالا، 4 4

أحدأيدرك@:(910)
لمورؤية،راهنهف@أنسأ،إلاالنبيئ-س@لىأصحابمن

يسمع
فيحبانابنوذكرهمنط،

7/5@الئقات" 9 يدل@،وكان@قال:أنهإلا2

صحابيمنولاأن@منيسمعولمعنهافقد@ل@أن@عنروىمافكل

فيحجرابنوقالشيئأ@،
."ويرسليدلعلكنهئت،ثقة":(7632)التقريبط"

3-3/136الرايتهنصب"واشظر: 3/8"الأشراتتحفةو"6،2 4

4/1الحبير@اولاالتلخيص3(،ه)م@19وكم(3581)87وكم(3576) 8 1

1 2/33المسند"أطرافو"3(،77 و)8432(،4
4المهرم@4/إتحات9 7 4

8/7@الغليلإرواءو@،4ه@م@ 2(2414).



@الف@ائد@لعللفي@لجامع

روىمطلع:@ماملترجيح@حد@لطريقينفيهرجحوقديؤ،مئال@

فلذامحتضرة،@لحشوشهده@ن"قال:مح@،اللهرسولعنارقم،بنزيد

و@لخبئثإ@لخبثمنبالنه@موذفيقل:يدخل،أن@ر@د@حدكم

عه:واختلفقتادة@هأرقمبنزيدعنرواهالحديثهذا

ةعهواختلفشحبة،فرواه

عنسعبة،عنيون@،بنعيسىطريقمن(1406)حبانابنفأخرجه:

قتاثة،
به.أرقم،بنزيدعنالئيباني،القاسمعن

بتحقيقي،(6لاخزيمةالنطريقهومن7(،6لاالطيالسيواخرجه.

6والبيهقي 9 /1.

4/3أحمدوأخرجه: فيلخطيبوا6،9
"

4/2بغداد،تاريخ وه/87

4 7 غندر.طريقمنالغربط.1

373أحمدوأخرجه: / 4
مهدي.بنالرحمنعدطريقمن

فينيلطبراوايلا(،ودأبو@اوأخرجه:
5لالكبير"ا@ وفي(09

لدعاعه،ا9

1والحاكم)163(،له 87 / 1
مرزوق.بنعمروطريقمئ

فيوالترمذي9(،2يلاماجهابنةوأخرجه
"

8البهيرا:العلل 2،)3(

فيوالنسائي
وابنالرسالة،ط.لما(20)والعلميةط.(9903)الكبرىأ9

1/1السننا@محا@فيالخطاليتالحباداسرراية وأصلالك@،الخرش"0
الك@يتخدواأدتجلإليهاحوانجهميقصودوكانراالكثيعة،النخلجماعةالحق

دي
وتابها،طناقيتحصرهاةآيمخصرة،ومحىوخ@،خ@لقاد.وليهاليوت،

التياطىفكراديريد.الحيتة،جمعوالخائتالخيت،جماعةالباءلضموالخئت

والصوابعلط،وهرالباءساكةالخبتيقهلور:الحديتأصحابوعامة@@لانهم.
2ةالمحتضش،علطبملاحثيرقالالباءإ؟مضمومةالجت الحديتأصحابة8

الخنتأماةفقالوفسر@كتابهفييمدأبورواهوكذلدالاسساكةالخنت،يروله

مضمومةالختهو@لالمابقوله:عقهتمالتياطش،فإنهاوالخ@انتالتر،يعيث@مه
الاء

نجةحمعرالخبانتحبت،حمع
لانانهم.ذكررهمالجنمرثةمنبا*اسنعافة"

اسمأأ.يحملوقدبخأ،يحبتسالثيمصدرثدهوساكة-الت-وأما



تابعيعنرجلعنمندؤ-كوم-الحميتيرو@طأقلل@ضل@:لل@لل

)مقرولين(.مهديوابنغندر،طريقمنبتحقيقي،(6لاخزيمة

طربقمن(1408)حبانوابنبتحقيقي،(69)خزيمةابنواخرجه:

خالد
الحارث.بن

عدي.أبيابنطريقمنبتحقيقي(6لاخزيمةابنوأخرجه:

شميل.بنالنضرطريقمن(7219)يعلىأبووأخرجه:

أبيبنوالد،وخاوعمرو،مهدي،بنواوغندر،لسي،لطيا)اسبعتهم:

عنوالنضر(عدي،
شعف

قتادفص
بنزيدعنان@،بنالنصرعن

بهل@ه،أرقم

شعبة:وتوبع

5المحدثي@!لأطبقاتفيالثخابوتأخرجهفقد 3 طريقمن(83)3/

عنمنصور،عنصرقاء،
به.قنادة،

أنهظاهرهالإسنادوهذا
أنإلاحسن

كلاما،منصورعن@رقاءروايةدي

منصورعنحديثهفيصدو@،ال@:(7403)التقريبافيالحافظقاللذا

لألي@

عنسحيد،عنعلية،ابنإسماعيل
قتاثة،

أن@،بنالنضرعن

أرقم.بنزيدعن

فيالنسائيأخرجه:
ط.ما(21)والعلميةط.ل@099(الكبرى"1

فينيلطبراوالرسالة،ا
وفي(0015)الكبير"9

طريقمن(362)لهلدعاط،ا9

به.إسماعيل،

أصحابإسماعلخالففقدمعلول،أتهعرالصحةظاهرهالإشادهذا

الرجماانيطانالجىسرالحاكم.الطراني،رواية(1)

ديالطر(2)
7لهك@5،4الك@الهبفد@ذلك الكحمهنا@@بقول.أنولقانل7(،2

يضرهذالانعهويجابالمابعفسبيلعلىلأتشاثماصرقاءروايةيصرلا

لنسصوروأنخاعةمنصرر،ع@وتنردهمنصرر،عنصرقاءررايةليالخلللوحرد

يجمعالقمرس
ص@نه



-

@الغ@ائد@لعللفي@لجامعى

قتاث@،عنسعيد،عنرواهزريع،بنيزيدخالفه9عقبما:النسائيقالسعيد،

."أرقمبنزيدعنالثياني،القاسمعن

يزيد:طريقأما

ط.ما(22)والعلميةط.(9905)لأالكبرى،فيالنسائيأخرجه.فقد

فيوالطبرانيلة،لرساا
وفي(5115)الكبير!"

لحاكموا)363(،لهالدعاط،"
1/1 87.

يزيدطربقغيرمنوروبمما

فيالطبرانيطريقهومن)79303(،و(2)شيبةأبيابنأخرجه:فقد
فيوالنسائي)@أ،(296)ماجهوابن1(،155)الكبير@"

9للااالكبرى9 90)

عبدة.طريقمنالرسالةط.(9823)والعلميةط.

الأعلى.عبدطريقمن(29يلاماجهابنواخرجه:

محمدطريقمن(7218)بعلىأبووأخرجه:
البرساني.بكربن

87والحاكم4/37،3أحمدوأخرجه: / 11
بنالوهابعبدطريقمن

عطاء

4/373أحمد
أسباط.طربقمن

ستتهم
الوهابوعبدومحمد،لأعلى،اوعبدوعبدة،)يزيد،ة

قتاثقعنعروبضأبيبنسعيدعنواسباطأ
عو@بنالقاسمعن

أرقم.بنزيدصالثباني،

@روي
قتاثةعنالحديثهذا

@خ@.وجهمن

فينبابنجه:فأض
1/1وحين!المبم@ فيعديوابن5،4

"

الكامل!
33 6 / 1

احمدعن
حدثناقال:الهاشمي،العباسبن

بنحبيببنيحيى

يرالعقيليقاللا(
3/37الصحفا@ه" قالفصوألانسعيدوقالةا1

القلمعن
روالةعلىنقفلملكنلعيد،شابحاالانيكودوبا!3رريدس(عنالئالي،



تابعيعنرجل!عنمتلا-قحم-الحميتيرويأنول@ضقى:للعلل

عربي،
حدثناقال:

عنعروبفابيبنسعيدعنعباثة،بنروح
عنقتالف

مرفوعأ.بهعباس،ابنعنجبير،بنسعيد

قالشيخهما،علىاستنكرمماعديوابنحبانابنعدهالحديثهذا

بنيفيبالبصرةإليه@بت@حبان:ابن
فيويهمالأخبار،يقلبفرأيتهمناف

سألتهبحال،بهالاحتجبعيحللاالوخ@،والقلصالفاخ@،الوممالاثار

عدي:ابنوقالمقلوبته،أكثرهاأحاديثعليفأملىعلي،يمليأن
وهذا"

قتا@فيرويهالحديث
عنصرويأرقم،بنزيدعنأن@،بنالنضرعن

قتا@ف

مئالحديطفيكونأنى،عن
شيء.كلاالوجههذا

فيالطبرانيوأخرجه:
وفي(5114)الكبير!"

(26لكا"الثاميينالهسند

وفي
3لهالدعاعه،" فيبثرانوابن3(،6

فيوالدقاق)087(،"لأماليا1

عنبشير،بنسعيدعنالجماهر،أبيطريقمن(78ياالله!رؤية@يمجلس@

قتاثة،
به.أرقم،بنزيدعنالثيباني،عوتبنالقاسمعن

تقدمبثيربنسعيدول:،
فيضعيفأنه

الخصوص،وجهعلىقتادة

نخشاةكئاماجبرتلهسعيدمتابعةأنغير
ضعفه.من

عنهثام،طوقال:(5)عقبفقالهئام،طربقالترمذفيوعلق
قتادة،

ارقمبندزعن
".

الرواةعقدلينكاملذكرنهنماد@مسندأ،عليهأقفلمالطريقوهذا

فيوالممحبنينالمشهورين
فتاثة.

عنمعمر،ورواه
بنأن@بنالنضرعنقتادة،

مالك،
أ@ه.عن

فيالطبرانيأخرجه:
لاشاذالطريقوهذا(355)لأالدعاءلأ

يصح
ة

9البيهقيقالقتادة،أصحابمعمرلمخالفة 6 /1:"

عنمعمر،عنوقيل:

وهمإ.وهوأن@،عنأن@،بنالنضرعنقتادة،

عنفقال:أسانيد،بأربعةهذاحديثهروىقتاثةيكونتقدمممالتول:

بنزيدعنعوف،بنالقاسمعنوقال:أرقم،بنزيدعنأن@،بنالنضر

عنأن@،بنالنضرعنوقاد:وساطة،بلاأرقم،بنزيدعنوقال:أرقم،



-

يالف@الدالعلل@لجامعفي

بنأن@يعني:أبيه
مالك.

ومع
علىالدليحنمتلكفلاالاختلا@هذا

معمرروايةبأنعنه:يجابأنيمكنالاختلاتهذالأنفيه؟قتادةاضطراب

إلبها.بتفتلاشانق

لأتهاوسعيد.شحبةسيولأمامللوقوتوهينةفتبدوهثامروايةوأما

الخيال.إلاالاتصالشبهةمنلهاولي@معلقة

وهماسعيد،وطريقشعبة،طريقطريقان:الحديطهذاطرقمنبقي

الحديث.هذافيعليهماالمعؤلالطربقان

فقالالحديث،تضعيفأوتصحيحفيالعلمأهلأقوالاختلفتوقد

فيالترمذي
"

عنمحمدأالسألت:(3)ل@الكبير":العلل
الحديث،هذا

عنعروبقعأبيبنسعيدروايةمنلالدستوائيهنامروىله.وقلت
قتادة،

هنه@نقال:!عي@التيئأنأرقمبنزيدعنالثباني،عوفبنالقاسمعن

روىمامثلمعمرورواهمحتضرف@@لحئوش
(1)

عنشعبة
قتاثة،

بنالنضرعن

قال:أصح؟عندناالرواياتفأفيلمحمد:قلتأرقمبنزيدعنأن@،

قانلعل
بثيفيهيقضولمأرقم.بنزيدعنجميحامنهماسمع

ط.

الحديثإعلالإلىفذهبشيخه،خالفألخد"الترمذيأنغير

":(5)عقبفقالبالاضطراب،
اضطراب:إسنادهفيأرقمبنزيدوحديث

عنسعيد:فقالقتادفعنعروبة،أبيبنوسعيدالدستوائيهامروى

قتادة،عنهثام:وقالارقم.بنزيدعنالثياني،عوتبنالقاسم
عن

قتادفعنومعمر،شعبةصرواهأرقم.بنزيد
فقالأن@،بنالنضرعن

أبيمه.عنأن@،بنالنضرعنمعمر:وقالأرقم،بنزيدعنشعبة:

فيقولهأعيالقولين-بينأقول:
دا

بعضالجامعو@الكبير@العلل

داروايةففيالاختلاف

لأالعلل

فيخلاف،بلاواحدةوسعيدهثامروايةجعل

(1)
درويالمطموعلحي

أصح.والمثبتبالاء"
قتاثفعنأيديا.لي@التيمعمررواية(2)

يىأبيم@عنسالك،بنأن@النضرسعن
رعن

د
3أربن



تالعىعنرجل!عنمنهد-قيم-الح@يتيرويأقلاثشركلت@لالعللإ

فيالروايتيناختلاتبتنحين
@

الجامع
فإثهمعمر،روايةفيالحالوكذا"

روايةفيالروايتيناختلافبينحينفيواحدفوشعبةمعمرروايةجعل

معلجاا9
يضا.ا"

9روايةأنيبدووالذي

لأنمرجوحة.لأخرىواالراجحتعهيالحامعص،

هذاتخريجماتقدموفدان@عنرواهو)نماأرقم،بنزيدعنيروهلممعمرأ

@كتابنف@أخرى،جهةومنجهة،من

منهوالموجودمففو@الكبير@العلل

طلبةأيديبينالموجودالنحوعلىرتبهالذيوهوالقاضي،تربهوإتما

النتيحةهذهبمثلفأتىالتحلبلاتبعضاختصرالقاضيفلعلالان،العلم

فيالعقيليقولالجامع!روايةارجحانيبينفالذيوأيضأ
الضعفاعا"

عنمعمر:وقال":3/371
قتادة،

شجة:قالأن@.عنأن@،بنالنضرعن

عن
قتادة،

عنسعبة.قالأن@.بنالضرعن
أص،بنالنضرعنقاثة،

داأرقمبنزيدعن

فيالترمذيأعلهمابنفسأعلهوالبيهقي
"

الجامع
فقال"

1/9 عنمعمر،رواهوهكذا"شعبة.طريقعقب6
ابنرواهوكذلكقتاثة،

عنعروبة،أبيبنسعيدعنالجماهروأبوعلية،
@ريعبنيزيدصرواهقا@ق،

بنزيدعنالئباني،عوتبنالقاسمعنعروبة،أبيبنسعيدعنوجماعة

.@أرقم

الجماهرأبيوروايةعليها،الكلامتقدمفقدعليةابنروايةأمالتول:

تفدمت
عنلسير،بنسحيدروايةوهي

ولكنالبيهقي.ذكركمايىفتادة

روايته-إحدىفيالترمذي-يتابعالبيهقيفهذامعمر،روايةفيالخلليبقى

عنمعمر،روايةوجعل
أنماف@أرقم.بنزيدعنأن@،بنالنضرعنقتادة،

فياعتمدالبيهقييكونآن@)ماوجهين،علىفرواهاضطربمعمريكون

أجدأنجهدتوقدالجامع-روايةفيالترمذي-إليهذهبماعلىتعليله

شيء.أظفرفلمالترمذيفكرهالذيالطريق

و@ي(1)
أعلم.واثهليصدخلالخللأنطنيعلىيغل@موضععيرالكتابهذا

مكررة.المطبوعفيمكذا(2)



-

@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

فيالعقيليساقفقدالحديث،هذاالقطانيح@ىوأعل
/3الضعفاء!1

4 فيحاتمأبيوالن7،7
7/451و1/012"والتعديللأالجرحمقدمة

فيعديوابن6(،لاه
7/1لاالكاملدا 53-1 5 بنعليإلىبأسانيدهم4

هذه@ن9قتادة:حديثتحفظةلهوقيليحيى،سمعت"قال:أتهالمديني

عنيحدث@شعبةكانإثماله:فقلتلا.قال:مخضرفأ@لحئوش
قتاثة،

عن

صيحدثهعروبةأبيابنوكانأرقم،بنزيدعنأن@،بنالنضر
قتادة،

عن

أتهعلملوشعبةيحيى:فقالأرقم.بنزيدعنالثباني،عوفبنالقاسم

راط.وقدتركه،إتهقال:لم؟قلت.يحمله،لمعوفبنالقاسمعن

عنمحفوظالحديتأنهذاالقطاديحبىكلامعليهيدلوالذي
فتادة،

هذابأنئعبةعلمولوالقاسم،عن
يضعفكانلأنهحمله.لماالمحفوظهو

أعلم.واللهالفاسم،
لأحديثة(13)@العللفياحاتمابيابننقلهفيمازرعةأبووقال

1فيه.اختلمواقدالخلاءدخولفييتالنبيعنأرقمبر
0 روايتيفذكر0

عروبة،ابيبنسعيدرواهمافيهالمحفوظأنعنديترجحالذيقلتت

قتالفعن
قاليخه،تكلموالقاسمأرقم،بنزيدعنعوف،بنالقاسمص

فيابهنقلهفيماحاتمأبو
@ا

7/1لأوالتعديعالجرح 5 مضطرب":(6لاه4

لاالضقريبفيحجرابنالحافظوقال@،@الصد@عنديومحلهالحديط
يغربصدوق":(5475)

رويوفد
قناثةعنالحديثهذا

@خر.طريقمن

فيالعقيليفأخرجه:
3/37،1الضعفاء!د@

"لأوصطلأافيوالطبراني

2لا وفيالعلميةط.(2803)والحديثط.(82
وابن)563(،لهالدعاعه،9

حدثن@قال:نسير،بنفطنعنطرقمن(21)@والليلةالومعملفيإالسني

قتادة،سمعتقال:الذصل،عمارةبنعدي
قالقال:مالك،بنأنىعن

نلبقل:@لخحص،لحدكمدخلف@ذامحنضرة@لحثحو@ثنالمن@ط:اللهرسول

بسم
@لرجبمأ.و@لشيطانو@لخبائث،الخبثمنبكل@وذ)نياللهتمدنه،@



تابعىعنرجل!عنمثدؤ-قوم-الحميتيرويأقالثتركلق@رلعلل

يرولمعمبه:،الطبرانيقال
عنالحديثهذا

عد@إلاأن@عنقتادة،

فيوتالقطنأ،بهتفرد
"الدعاط:"

أحديقللم
عنالحديثمذاروىممن

قتادة
في

فيكماالدارقطنيوقالعمارظ،بنعديإلاال@مه)بسممتنه
1الغرائب@ااطرافال@ 63 / بهتفردعنه،قتادةحديطمنعريبة(1025)2

1/1الأدكارالالائجفيحجرابنالحافظوقالعنمد،عدي حديثهذا5:ا9

منغريب
.@الوجه..هذا

الحافظقال@الذ@عمارةبنعديأيضأوفيه
@ي

:(5180)اللساد""

نسيربنقطنوعهاضطراب،حديث@في:(1)العقيلي@اقال
(2)

ابنوذكرهانتهى،

@الأالثقاتفيحبان
(3)

"وقال.
والبصريونالطاثيعيسىبنالقاسمعنهروى

عنروىئهاأغلاطهومنقلت:
قتادة،

دخولعندالقرلفيأن@عن

قتا@ة،رواهو)تماالخلاء،
عروقيل:أرقم،بنزيدعنأن@،ب@النصرعن

لما.أصحوالأولأيه.عنأن@،بنالنضر

فيوكذلكأن@.عنفقيل:وهم،إيسادهديعديطريقأقول:
متنه

الرجهأ.)الثيطاناخره:وفياك@)بسمأوله:فيفزادوهم:

سماكحدثناقال:الثوري،سفيانروى@خر:مئال@
حرب،بن

اللهعبدحدئناقال:
سمعتةقالهريرة،أباسمعتقال:ظالم،بن

@ا.قريئ@منسفهاهفلمةيديعلىأمتيفساد@ا@نيقول:عبهزالقاسمأبا

2/43أحمداخرجه: 0

4/5والحاكمم@،وه 2 7
طريقمن

الإساد.بهذاالثوري،سفيانعنمهدي،بنالرحمنعبد

اللهعبدخلاثقات،رجالهإسنادهذا
العجليوئقهوقدطالم،بن

فيحبانابنونكره)319(،
1الئقات!" 8 فيحجرابنوقال5،/

التقريبما"

خلافأ.فيهأنإلا@ا.البخاريلينهصدوق@@:(3400)

3/37الضحفاه،

.(5556)دالتقربفيومر

ك@292.النفاشاا

يحطى".صدوق"



@لفعائد@لعللفي@لجامع

فيالمزيقال
73"الكمالتهذيب" / علىفيهاختلف)6333(:إ41

سماك
عنه،فقيل:حرب،بن

اللهعبدعن
عه،ةوقيلظا@،بن

عن
مالك

بن

سبقكماالرحمنعبدعهرواهإذسفيافى،علىفبهالاختلاتبل

الده)عبدفقال:
خولف.وقدسفيان،عنبهاوتفردظال@أبن

الحبابزيدسخالفه
(1)

يزيدبنوعصامم@2،/2أحمدعند
(2)

عند

حفصبنوحسين)3176(،حبانابن
(3)

4/4الحاكمعند 7

عنسماك،عنالثوري،سفيانعنوحسين(وعصام،)زيد،ثلاثتهم:

مالكفقالوا:به،هريرة،أباسمعتقال:ظالم،بنمالك
منبدلأظالمبن

اللهعبد
ظالمبن

فيحبانالنذكرهظالم:بنومالك
الأز@يوقال5/38،7"الثقات"

4"لأالميزانفيالذهينقلهفيصا 2 7 عليما.يتابعلا"ة(7023)3/

عىتويعسفيانأنعلما
سماك،

مالكع@
ظالم.بن

4/5الحاكمطريقهومني@052(،الطبالسيأخرجه:إذ والمزي2،7

في
.(3336)4/731"الكمالتهذيب"

فيحمادبننعبموأخرجه:
2/2وأحمد)3411(،لماالفتن" 9 9

من

محمدطريق
)غندر(.جعفربن

فيالبخاريوأخرجه:
1

7/1الكبير"التاريخ 8 طريقمن(1315)5

مرزوق.بنعمرو

وهو:(1)

اذكره(2)

ومو(3)

(4)

بم4

2التؤيبهالنوري!إحديتفيبحطئصدوق" 1 23).

5الثقاش@8/فيجانلن 2 0

عدوقأ.وكانويخالف،يتنردوقال.ا
(1319)لقربلاصلوقا.

من3الر
ألرقالالرحمى،عدروايةمنهاالراححانإلاالمتابحاتهذه

2/5الرمذ@هعللدشرحفير@ابىنقلهفيماالراري 41-5 4 عترط.2
7 التوريأعحابأوثقصالصديي.بنعليالت@ممام.ط.2

ةقال3

مهديإ.بنالرحلنوعبدالقطالف



تابعىعنرجل!عنمنه@-قوم-الحميتيهويأنلل@ضكق@رلملل

سعبة.عنوعمرو(وغتدر،لسي،لطيا)اثلاثتهم:

فيكماالنسائيوأخرجه:
01/1@االأشرافتحفة" 3 وابن)04341(،4

387لأالثقات!فيحبان / م@5-3
عوانة.أبيطريقمن

زائدة.أبيابنطريقمن(362)راهويهبنإسحاقوأخرجه:

عنزائدقأأبيوابنعوانة،وأبو)شحبة،ثلائتهم.
سماك

عنحرب،بن

به.طالم،بنمالك

لينلخلاتيخرحاه،ولمالإسناد،صحيححديطهذاالحاكم:إقال

فيالذهبيوقالفيط،الثوريوسفيانشعبة
4/5التلخيصا" 27:

@اصحيح

عنسميان،لحلةومسلمأ-البخارييعني:وتركاه-
قال:سماد،

أفيلمةوقالنحوه،مرفوعأهريرة،اباسمعتقال:طالم،لناللهعبد

فيالخاري
"

7/1الكبير"التاريخ 8 أبيابنص(1315)5

ع@سفياد،صمهدي،بنالرحمنعبدصشيبف
سماك،

طالم،ابنسمع

فيذكرهأتهإلائسفه،ولمظالمابنوقال@لى،النبيعنهريرة،أباسمع

ظالم.بنمالكترجمة

فيالذهبيقالفقدظالم.بنمالكبترجمةيتعتقماأما
/3"الميزاندا

4 2 01@االتهذيبالاتهذيبفيحجروابر)3207(،7 6 بنمالكقيل.1:ا/

."ظالمبنال@هعبد

2داالمفعةدانعجيلفيقالحجرابنأنإلا 2 6 قيلأتهداوحكي:2/

اللهعبديخه:قلأنهوالمعروفظالم،بناللهعدبنمالدفيه:
بدلظالمبن

ظالمإ.بنمالك

@الم:بنمالكترجمةفياقهذيج@01/61تهذبفيأيضاوقال

اللهعبدترجمةفيجوزتوقد"
البخارفيأنأيضاويقؤيهاخر؟ئهاظالمبن

اللفظةومده(1)
ير

لى.ظاللهرححهالل@بياختصرهالاسماالحاكم،لمطة



-

@للفعالد@لعلل@لجامعفي

يذكرولمزيد.بنسعيدعنحديثان،إلالهلي@الله:عدترحمةفيقال

مالكدكرولماهريرة،أبيعنروالة
قال:ظالم،بن

وذكرهريرة.أباسمع

فيأيضأوقالشحبقه،طريقمنالحديط
9

2"المنفحةتعجيل 2 6 يبعدفلا2:إ/

أئهما

الحاكم:
محمداللهعدأبافسمعت9

سمعتيقول:يعقوببن

الفلاس-يعني:علي-بنعمروسمعتيقول:القبانيمحمدبنالحسين

مالكالصحيحيقول:
."ظالمبن

عنيروهلملأتهةظالمبنمالكفيهالصوابفال،كماوهوةقلت

سماك،عنسفيان،
اللهعبدعن

وخالفمهدي،بنالرحلنعبدإلاظالمبن

سماكأصحابعلىفيهخولفوكذلكسميان،أصحا@يه
فبهذاحرب،بن

مالكعنثابتأالحديقيكون
ظالم.بن

اخر.طربقمنهريرةأبيعنالحدبثصخوقد

2/3حصدأحرجه:فأ 4/2ريلبخاوا2،4 4 9/6و(3605)2 0(7058)

وفي
دا

3/0لهالكبير"،التاريخ فيالدانيعمرووأبو)2661(،94
"الفتن9

فيوالبيهقي)781(،
"

6/4النبوظدلائل 64-4 فيعساكروابن6،5
9

تاريخ
3دمثق، 2 0 / 4 9

بنسحيدبنعمروبنسحيدبنيحيىبنعمروطريقمن

به.هريرفأبيعنجده،عنالعاص،

9/6البخاريبوبوقدسفهاعهفلمة"الروايات:بعضفيورد 0

بقول

النبيئ
سفهاعه.لنيلمةيدفيعلى@متيال@كط:مح

الحافظعليهاوعلق
1الباريأالفتحفي 3 / 1 "فقال:3

فييقعلم
فلعذالسفيامحا،بلفظالبخاري-أي:أصرثه-الذيالحدبث

ليستدركهبهبوبه

قلت-شرطه-علىليسلكثهالجملة،فيثبتأنهإلىاثارأوله،يتفقولم

هذا@.منالبخارياكثروقدالمعتمدهوالئانيللحافظ:والقول

عديدة.أخرىطرقمنهريرةأبيعنالحديثوردوقد

حمادبننعيمفأخرجه:
في

"

راهويهبنو)سحاق)113(،لأالفتن



تالعيعنرجل!عنمثلا-قوم-الحميتيرويأقلالثترك@:رل@لل

2/05وأحمد)363(، و2
5 فيالدانيعمرووأبو3،6

من(18للأ"الفتن1

النجودأبيبنعاصمطريق

بننعيموأخرجه:
فيحماد

1"الفتن" 1 بنحمادطريقمن(43
سلمف

عمارأبيبنعمارعن

به.هريرة،أبيعنشريدبنيزيدعنوعمار()عاصم،كلاهما:

3أحمدوأخرجه: 77 / بنيمنرجلعنبهدلة،بنعاصمطريقص2

شريك.بنيزيدهوالرجلولعلهريرة،أبيعنكاضرة،

26)جاناب@وأخرجه: فيوالطبراني1(،7
طريقمن(545)الصغيرا9

أبيعنصالح،أبيعنالأعممش،عنالنحويالرحالنعبدبنشيبان

برهر
به.ة،

8/1ملموأخرجه: 8 ديوالسيهقي)47(،(2917)6
"

النبوة!دلائل

6/4 6 بنعمروبنزرعةأبيعنالتياحأبيعنشعبة،طريقمن4

بهمريرة،أبيعنجرير

عندهريرةأبيعلىموقو@االحديثوروي
بننعيم

فيحماد
الفتن!"

بنحمادطريقمن(312)
هريرةأباسمععمارأبيبنعمارصسلمة،

قريث@.مناغيلميمايديعلىالأمةمذههلاكيكونيقول:

الأشراف!تحفة9وانظر:
01/1 3 4(01 4 /7المسندأأطرافوإ4(،3

93 51المهرفهإنحاتو")2279(،2 33 / ماا/.وه(18091)1

(19732).

أوهالألهدمدوتومر:(1)
.(3054)الت@رب"

ومو:(2)
مك@.2لاالتؤب1أخطأ"رباصدوق،"

سنريكبزيدسعيروهوله،ترجمةعلىأق@لمالحاسري-.شريك-بنيزيد(3)

ثفةوهناابخ@يطارق

ومو:(4)
(2833)ساققرا"نققه"

4)دالتقريبهتب@تقة@تالضبحيعيدلنيزيدوهو(5)

لمأ.ا03)نفريباالثقتا@وهو.(6)



-

يللعالائدالعلل@لجامعفي

على@رجه@سانيدهفييضطربئمالحديث@لر@هييرييوقد@

بسببالحدبتيضعفمتعددة،
الاختلات،ذلك

ىأخرعللوجودمع

أبيبنيحيىعنعمار،بنعكرمةرواهمامثاله:الحديث،وهيتزيد
نهىقال:الخدري،سعيدأبيعنهلال،بنعياضعنكثير،

ذلكعلىيمقتاللهفإنيتحدثا،أنالمتغوطينجمتاللهرسوذ

ط.(32)لأالكبرى"فيوالتساثي2(،)م(342)ماجهابنأخرجه:

1/1والحاكمالرسالة،ط.(3وللاالعلمية 5 7
التوري.سفيانطريقمن

فيلشائيوا1(،5)داودوأبو3/3،6أحمدوأخرجه:
(33)الكرى@ا@ا

فينعيموابوشحقيقي،(71)خريمةوالنالرسالة،ط.(37)والعلميةط.
طريقمن(190)والبغوي01،0-1/99والبيهقي9/4،6داالحليةلا

مهديبنالرحالنعد

(71)عقيبخزيمةوابنا(،يم(342)ماجهابنوأخرجه.

1والحاكمبتحقيقي، 5 7 1/1والبيهقي1،/ 0
داتهذيبفيوالمزي0،

3/2ثاالكمال 31-2 3 2@082 سثمطريقمن@4
@2@

الورا@إبراهمبن
@3

اللهعبدطريقمن(342)ماجهابنةوأخرجه
رجاءبن

2/3@اوالتفريقالجمعأوهام@الموضحديالخطيبوأخرجه: 4 5
من

يونم@لنعمرطريق

2/3"والتفريقالجمعأوهامداموضحيرالخطي@وأخرجه: 4 5
من

الحاكمروايةلمط(1)
."المسلمبل@الميهقيسنلينحرف(2)

أبووقالكنا@إ،الرراق:دملممعيى.بنيحيىلبهقالالوراق،إلراهيمسسلم(3)
فيالمريسقلهكماا،شبححانما

3/2الكماللأتهذيب" 3 اسوذكره)8042(،1
ديجاد

2افقاش@6/" 0@

.(312)الؤبب@1قلبلاايهمصدوتلمرد*ومو.(4)

(4ما4)التقربسه@"دنقةةومو(5)



تالعيعنرجل!صمنهد-قوم-الحميتيروياقلتركلت@رلعللإ

حذين@أبيطريق

سنانبنإسماعلطريقمن(1422)حبانابنوأخرجه:

11/2@لاالعللفيالدارقطنيوذكره 97
طريقمن(2294)س

الصساحبنالملكعبد

وأبووعمر،ماا@وعبدوسلم،لرحمن،اوعبدلثوري،)انيتهم:ثما

أبيبنيحيىعنعمار،بنعكرمةعنالملك(وعدو)سماعيل،حذيفف

به.الخدري،سجدأبيعنهلال،بنعياضعنكثير،

فيحبانابنذكرهفقدعياض،غيرئقاترجالهالحديثهذا

1الحاكموقالالثقاتإ9 5 8 بنيحيىحديثمنصحيححديطهذا:1/

أصحاببينلخلافأهملاهو)ئماالأنصاري،ملالبنعياضعنكثير،أبي

يهكثيرأبيبنيحيى
@ا

فيالصوابأنإلا
وهيعلل،خمسفيهانالحديطهذا

ةيليكما

الحديث.لوصلتفردعمارلنعكرمةانالأولى:

9:(15)عقبداودأبوقال

عمار".بنعكرمةإلايسندهلم

محروفئبتنقةدهوعنعن.وفدمدل@،كئيرأبيبنيحيى@لثانية:

فيالتساثيئذكرهبالتدليى،
1المدلسين!.دا 2 العلانيعنهنقلهوكذال@(،1

في
"

1التحصيل!:جامع 4/4الاعندا@ادميزانفيوالذهبي1،1 0 2

فيحجرابنوقال6(،079)
يدل@لكئهنبت،ثقة)2367(:إالتقريبه@

."ؤيرسل

وهو.يالبصري،حدألوالنهدي.مسعودبنمىص(1)
يئعدو@،"

ركادالحمط،

.(7010)لالتقريبابصخشه

بربسعاعلعيلةأبو(2)
لابهوالتعليلاالالحرحليحاتمأبوقالالعصمربسنان

1 8 / .6/39الافقاشهفيحاناب@وذكره"،لاسبحدث@الها:(592)21

لمأ.ا8يلاس@لتقرالاعدوتح@رمر.(3)

الرابحةالحلةعدملالبنعاصحاليارصمزيدوصأتي2ما@كأ،/



-9
لدالف@@العلل@معفيلحاا

منها.وهذامضطربة،خاصةيحيىعنعمار،لنعكرمةرواية@لئالثة:

اللهعبدقال
أحمدبن

العللفيلأالجامعلي
"2/3 أبي:قال":(254)2

قلتبصحاح،لي@ضعافكثيرأبيبنيحيىعنعمار،بنعكرمةأحاديث

له:
فيأحمدالإماموقال"عكرمةمنإلالا،قال.يحيى؟منأوعكرمةمن

1آخرموضع 2 6 / 1يا2 عنالحديامصطربعماربنداعكرمة:(14

الكمال،@اتهذي@فيالمزيعنهلقلهفيماالبخاريوقالكثيرلما،أبيبنيحيى

9 / عندهيكنولمكثير،أليبنيحيىحديطفيدامضطر@:(9754)502

فيكماداودأبووقال"،كناب
1/37الآجري!عيدأبيسؤالات" 9(707):

"

@ا.اضطرابكثيرابيبنيحىعنحديث@في

بالروايةتفزدفقدهلال،بنعياضأوعباضبنهلالجهالة@لرابعه:
عه

فيالبخاريوذكرهكتير،أبيبنيحى
@ا

6/33الكبير"التاريخ 9لا0 4،)2

فيحاتمأبيوابن
"

6/5"والتعدي@الجرح جرحأفيهيذكراولم(2280)37
فيحباناسوفكرهتعديلأ،ولا

انالاميزفيالذهيوقال2،ملاه/"الئقات"

0لماالاعتدال 7 دالاة(4365)33/
فيحجرابنالحافظوقاللأ،يعر@

اختلفوقد"،@امجهول:(5281)@االتقريب"
@اتهذيبفيالمزيفقالاسمهفي

538"الكمال / "ذكرنا:ماجانبإلى(5201)5

الله،عدبنعياضوقيل:

."الأنصاريزهيرأبيبنعياصوقيل.

البخاري،ذكرهفيمالاهلالبن@اعياضةأتهاسمهفيوالأرجحقلت:
الحديثعقبالمختصر"فيخزيمةابنوقالحاتم.أبيوابن
هذاالصحيح،هوداوهذا:(71)

عنهروىهلال،بنعياضهوالشيخ

ةقالحينعقاربنعكرمةمنالوهموأحسبحديث،غيركثيرابيبنيحيى

فيحبانابنوقال"،عياضبنهلالعن
5/2لماالثقات" 6 زعملأمنة5

أئه

فقدعياضبنهلال
وهم

فيوقالدا،
"

2ما/11"الحلل
س

وقالسعيد"،أبيعنهلال،بنجاصحديثبالصواب@اوأشبهها:(2294)

1الحاكم 5 8 / بنعياضعنبهيحدثمهديبنالرحم@عبدكان@اوقدة1

بنالرحمنعبدعنرواهعياض،بنهلالأوفقال:فيه،شكثمهلال،



تابعهعنرجليعنمثدذ-كم-الحميتيهويأنلالترقىةرلملل

اللهوعبيدالمديني،بنعليمهدي
المثنىبنومحمدالقواريري،عمربن

موضحفيإالخطيبوقالالصرالمجه،وهوهلال،بنعياضعلىفاتفقوا

2/3والتفريق!الجمعأوهام 45:"
بنحربوروى

المباركبنوعليشداد

أصها.وهوهلال،بنعياصعنيحى،عنالدستوائي،وهثام
1الحاكمقال 5 8 البخاريثلأئمتامنإمامانبهحكموقد":1/

هلالبنعياضعنالإسادهذاأقاممنلقولبالصحة،هارونبنوموسى

الحديث!.بهفصخسواهد،فيهالبخاريوذكرالأنصاري،

هلال،بنعياضعلىالاختلاتفيالحديثعلةلح@ت@الحاكمفحصر

منوأن
ففدالصوابعلىسثاه

اندهلال،بنعياضأدإلاإساده،صحح

صح
أعلم.واللهالضعيف،عدادفيوحديثهانفأ،قلناكمامجهولفهواسمه،

فيالدارقطيالحسنأبوالمعللينإمامأعلهفقداضطرابه،@لخامسه:

12لاالعللاكتاب 9 6 / 1
س

"فقال:(2294)
كئير،أبيبنيحيىيرويه

فرواهأيضأ،عكرمةعنواختلفعمار،دنعكرمةفرواهعنه،واختلف

الملكعدقالوكذلثهلال،بنعياضعنعكرمة؟عنالئوري،
بن

أبيعنيحيى،عنعكرمتماعنعقيل:بنعبيدوقالعكرمة،عنالصبع:
.@هريرة...أبيعنسلمة،

آخروجهمنوردلقدعكرمة،عنطرقمنذكرتماجانبإلىقلت:

فيالنساثيفرواهعمار،بنعكرمةعن
(35)والعلميةط.(31)الكبرى،1

فينيوالطبراالرسالة،ط.
1ويلالعلميةا.@(12لهلأالأوسط!ا" ط.(28

عنيحيى،عنعقار،بنعكرمةعنعقيلبنعبيدطريقمنالحديث

فيعبيدفخالفهريرة.أبيعنسلمة،أبي
فلث

فه.أوثقهومن

الطبراني:قال
"

يرولم
أبيعنيحيى،عنعكرمة،عنالحديثهذا

عبيد@.إلاهريرة،أبيعنسلمة،

ئكولاال@د،بهذاعقيلبنعبيدتفردعلىالطبرانيمنتنصيصهذا

ومر(1)
(43يطتقريبما@اصلوتحه"



=

@لفعائدي@لعللفي@لجامع

خالفعيدألأنثعليهيعوللاشاذالطريقهذاأنالفنهذاأريجشممن

هذافيكونمهدي،بنالرحمنوعبدالثوري،سفبانفيهمالرواةمنثمانية

وهم.مجردهوإنماقلنا:إفانبعدلابلضعيفا،الطريق

")العللفيالدارقطنيفذكرههريرة،أبيحديثغيرمنأبضأوروي

2 9 8 / 1 1
اللهعبدعنيحيى،عنالعطارأبانطريقمن

قتادة،ابيبن

أيه.عن

فيالدارقطنيفذكرهقتادة،أبيحديثغيرمنأيضأصروي
@

العلل!
2 9 8 / 1 1

عنيحيى،عنالأوزاعي،عنبكيربنمسكينطريقمن

محمد
بنجابرعنثوبان،بنالرحمنعبدبن

الله.عد

ولامسندين،عليهمانقفولمالدارقطنيفكرهماالطريقانفهذانقلت:

عنهما.علقمنإلىالاسنادضحفأوصحةنعرف

1الحاكموأخرجه: 5 8 1/1والبيهقي1،/ 0 0

عنالوليد،طريقمن

معضلا.كثير،أبيبنيحىعنالأوزاعي،

أنيتبينوبهذا
ك@عنللنهيأنإلاضحيفة،الحديطهذاطرقجميع

شاهدأالعورات
ولا@لمر@ة@لزجل،عهرةإلىينظر@لزجللالاجمده:قولهمن

صحيح.حدبثوهوالخدري.سحيدأبيحديثمن@لمر@تاعهرةإلى

1مسلمأخرجه: 83 / .(74)@ه@(8)1

1/4و.(4397)وو./3لأشرافطاتحفة"وانظر: 8 2(405 4،)1

38المهرظإتحافو" 9 / 5(5635).

الضعيفد@فالر@الأمانيد،سياقبيخطئون@لثقاتأنوكما@

ضعفإنما@لضعيفد@الر@@نبلوهما،خطأو@شدكثر
تلكبسبب

ما@لضعيف:فيهومما@خطأالأوهام،وهذهالأخطاء،
بنالحججروى

وهو:(1)
.(143)@اتقريبهأفرا@هلهثقتا"

رمو(2)
.(6615)الالتقرس@حلبش@صاحبركانبحطئ؟عدو@"



تالعيعنرجل!عنمنلذ-ثوم-الحميتيرويأنلال@ؤقى:لالدلل

موسى:أبيعنبردة،أبيعنغمارة،عنعتيبة،بنالحكمعنأرطاة،

هيقال:عمرأن
يعني:الله-لجر-رسولممتة

أخشىولكنيالمتعة

بهنيعزسواأن
حجاجا.بهنيروحواثمالأراك،تحت

.1/49أحمدأخرجه:

فيكثيرابنقال
1/3الفاروق!مسند9 0 الحديثهذاثكرمابحد4

منغريب9
ضع@ه.يهأرطاةبنوحجاجالوجه،هذا

علتاد:يهفالحديثهذاعلىزيادة

عنعن.وقدمدلق،الحجبمأنالأولى:

بردفأبيعنفقال:الحديث،هذاإسنادفيوهمحجاجاأنو@لثانية:

أتهوالصواب:موسى،أبيعن
موسى.أبيعنموسى،أبيبنإبراهيمعن

فيالواهمأنعلىيدلوما
خالففدأتهالحجاج،هوالحديثهذا

منه.اوثقهومنإسناورفي

4/4ومسلم1/5،0أحمدأخرجه:فقد ماجهوابن)751(،(1222)5

2لا 5/5والنالي2(،2للأوالبرار7(،9 وفي31
ط.(5371)لهالكبرى"،"

5/2والبيهقيالرسالة،ط.(3701)والعلمية 0

عنطرقمن
بنمحمد

بنإبراهيمعنعمير،بنعمارةعنعتيبة،بنالحكمعنشعبة،عنجعفر،

موسىأبيعنموسى،أبي
رويدكرجل:لهفقالبالمتحة،يفتيكانأنه

تدريلانكف@فتياكببعض
حتىبعذ،النسكفيالمؤمنيناميزاحدثما

ولكنوأصحابه،فعلةقدمج@الثبيئأنعلمثقدعمر:فقالفسألة،بعذ،لقيه

تقطزالحجفييروحونثتمالأراك،فيبهتمعرسينيظلواأنكرهت

سهموؤر

لأالعللفيالدارقطنيقال
"2/1 2 الصواب،هوشعبةوقول":(157)6

اعلم،.والله

مسلم.روايةلفط(2)الحجمتعةماوالمراد(1)



-

معميلجاا
ئد@للفوالعلل@

7/2"لأشراتاتحفة9وانظر: 6 5/8المسند!أطرافو"1(،0ه)كه2

(6677).

فيالرو@ةعليهفيختلف@لحديث،عليهد،منبرييوقد@

@ر،وجهعلى@رصنويرويهوجه،علىتومعنهفيرويهتحديد@لتابس

لفرانن،وجهابرجحفبعضهمالمرجحات:فيأنظلى@لمحنئينوتخنلف

وقدبتوقف،وبعضهم@خرى،لقراننوجها@خربرجحونوتخرور

مامثاله:تدفع،لا@وتدفع@خرىعلل@لترجبحاتنلكعلىتنرنب

سلمةأبيعنالسبيعيئ،إسحاقأبوروى
قال:الرحالن،عبدبن

شهدمنباللهانثدفقال:محصور،وهوالقصر،منعثمانأشرف

@م@كن9قال:ثمبقدمه،فركلهالجبلاهتزإذحراءيوم@حزاللهرسول

حراذ،
لهفانتثدمعه؟وأناشهيده@وصئيق@رنبقإلاعليكليس

إلىبعثنيإذالرضوانبيعةيرم@اللهرسولشهدمنبالتهأثدقال:
المذ.قال:مكة،أهلإلىرير،ال@

"عثمانيدوهذهيدي،

فانتثدلي؟فبايع

رجاذ.له

بهذا@لبيتلنايوشعالمنقال:جم@اللهرصولشهدمقبالتهأئذقال:

ببيخجد@لم@في
له

فانتثدالمجد؟بهفوشعتماليمنفابتعته"@لجنة؟في

رجاذ.له

دمنقال:العسرفجنىبوم@اللهرسولشهدمنبالثهوألذقال:

لهفانئدقال:مالي؟منالجيشنصففجفزتلأمتقبلة؟نفقة@ليوآينفق

مالي،مقفابتعتهاالمتبيل،ابنماؤهايبعرومةضهدمنبالتهوأنثذرجاذ.
رجاللهفانثدقال:السبيل؟ابنفأبحتها

أحعد.روايةلمط(1)



تابعيعنرجلعنمث@ذ-قوم-الحميتيرويأقللهضلت@لعللإ

5أحمدأخرجه: 9 / وفي1
@

طريقهومنه@،.5)لهالصحاخه،فضائل

1الدارقطني 97 / فيعساكروابنالرسالة،ط.(4443)والعلميةط.4

41/2دمثق،@تاريخ 24.

اللهعبدةوأخرجه
بن

"علىزياثاتهفيأحمد

@الصحابةفضانل

الهيئم.بنعمروقطنأبيعنالله(عدوابنه)أحمد،ة

فيعاصمأبيابنوأخرجه:
91)السنة!" 6/2والتسافي0(،3 3 وفي6

/4لدارفطنيواالرسالة،ط.(6403)والعلميةط.(6436)لهالكبرى"،إ

1 يون@.بنعيىطريقمنالرسالةط.(4444)والعلميةط.97

إسحاق.أبيبنيون@عنيونأبنوعشىتطن،)أبوكلاهما:

4/1الدارتطنيوأخرجه: 9 منالرسالةط.(4442)والعلميةط.7

بون@.بنإسرانيلطريق

الإشاد.بهذاالتبيعيئ،إسحاقأبيعنو)سرائيل()يون@،كلاهما:

فيحجرابنقالفقدعثمان،منيسمعلمسلمةأباإنقيل:
تهذيب9

12/1التهذيبعه 04-1 0 أبيهعنالروىالرحمن:عبدبنسلمةأبيترجمة5

ونكرمنهما..يسمعلموقيل:الصامت،بنوعادةوطلحةعفانبنوعثمان

منيسمعلمأتهالمزي
فأماالصامت،بنعبادةمنولاطلحة

عدم
منسماعه

عدموأمامحين،ابنعنوالدوريخيئمةأبيابنفرواهطلحة
سماعه

من

ولاعئمانمنأيضأبسمعفلمكذلككانولئقخراشابنفقالهعبالة،

."أعلمتعالىواللهطلحفقبلماتمنهماكلأفانالدرثاءةأبيمن

يون@عنهفرواهعليه،واختلفال@بيعيئإسحاقأبورواهالحديثوهذا

وشبةأنيسةأبيبنزيدوخالفهمالسابق،الإسنادفيكمالاسرائيل

مغاير.ياسنادفرووه@ينار،بنالكيروعبد

دمئقش@رلخانظر:(1)
حراش.وابنمعينابىقولصتجداك@402"



ئدلفالا@لعلل@الجامعدي

فيالدارقطنيقال
"

العلل
"3/5 2(282):9

السسيعيإسحاقابويرويه

أبيعنديناربنالكبيروعبدوشعبةأنيسةأبيبنزيدفرواهعنه،واختلف
إسحاق،ابيبنيونىوخالفهمالسلمي،الرحمنعدأليعنإسحاق،

سلمةأبيعنإسحاق،أبيعنفروياهيون@،بنو)سرائيل
الرحمن،عبدبن

فيحجرابنوقال@ا،اعلمواللهبالصواب،أسبهتابعهومنشحبةوقول
"

فتح

2يلا497/5@الباري بنزيدفرواهإسحاقابيعلىفيهاختلفوقد":(77

الترمذي،أخرجه:عبدان-روايةيعني.الرواية-كهذهعنهأنيسةأبي

سلمق@أبيعنإسحاق،أبيعنأبيه،عنيون@،بنعيسىورواهوالنسائي،

أحمد.أخرجهيون@،عنقطن،ابووتابعهايضأ،الشائيأحرجهعثمان،عن

أبيبنوزيدشعبةواتفاقثقة،ئهف@يضرهلاعبدانوالدعثمانوتفردقلت:
الرجلط@انإلاإسحاوأبيعنيون@انفرادمنأرجحهكذاروايتهعلىألشة

."إسناثينفيهإسحاقلأبيفلعلاقرجيح،فيتعارضغيرهم،منبهآعرف

أيسة.أبيلنزيدطريقاما

والترمذي)3802(،"المنورةالمدينة@اتاريح@يشبةبنعمرفأخرحه:
3لا البزوا9(،6

لنساوا3(،)مار
6/2ئي 36-2 37

لهدا،ىلكبراوفي!

46)والحلميةط.(6437) بتحقيقي،(2491)خزيمةوابنالرسالة،ط.(40

فيوالطبراني
وابنالحديث،ط.(1192)والعلميةط.(1170)"الأوسطدا

1والدارقطني9(،6للأاحبان 9 7 / (4446)و(4445)والعلميةاط.ولما4

@على@زياثاتهفيوالقطيحيالرسالة،ط.

كمواد@@،ك@تجلا@ا@طففاشل
1/4 1والبيهقي19-04،2 6 7 فيعساكروابن6،/

"

14/02"ثمشقتاريخ 2

2وا 2
انيسة.أبيبنزيدطريقمن

يخرجاه!.ولمالشيخين،شرطعلىصحيححديط@اهذاالحاكم:قال

"الحديط:عقبعساكرابننقلهفيماالبغويالقاسمأبووقال

ولم
غريبمه.وهوإسحاق،أبيعنأنيسة،أبيبنزيدغيرالحديثبهذايحدث

(4447)والعلميةاط.ما/4والدارقطني9(،3لاالبزاروأخرجه:

فيكحامستخرجهفيوالإسماعيليالرسالة،ط.
3/4التعليق!تغليق" 2،9



تالحيعىرجل!عىمنلذ-ثوم-الحميتيرويأقللحثترك@:لالعلل

1واليهقي 6 7 فيحجروابن6،/
4"التعلبقتغليق" 2 8 /3-4 2 طريقمن9

شعبة.عنروا@أبيبنجبلةبنعئمان

4/1صحيحهفيالبخاريذكرههذاشعبةوحديث فقال:ل@772(5

شعبةعنأبي،أخبرنيعدان:قال

فيكما@يناربنالكبيرعبدوتابعهما
الدارقطني،علل@

5 2 س3/

"اشثإسحاقأليعنالكير(وعدوشعبف)زيد،
أبيعن

عليهم...أشرتحوصرحيند@هعثمانأنالسلميئ:الرحمنعبد

الترمذي:
منغريبصحيححسنحديثهذا@

صالوجههذا

عثمان@ه.عنالسلمي،الرحلنعبدأبيحديط

منإلاعثمانعنيروىنعلمهلاالحديطداوهذاالبزارقال
الوجههذا

فرواهإسنادهفيخالفقدإسحاقأبيبنيون@يكونأنإلاذكرناه،الذي

سلمقه.أبيعنابيه،عن

فيحجرابننقلهفيماالدارقطنيوقال
"

عقب497/5@الاريفتح

2له ."شعبة.-.عنعبدانوالدعثمانالحديطبهذاتفزد":(77

فيكماالدارقطيوقال
بهتفزد":(22لالأفراد@واالغرائبآطرات9

أبيعنإسحاق،أبيعنشعبةعنرواد،أبيبنجبلةبنعئمان

السلميئالرحمنعبد

4الري!دفتحديحجرابنقال(1) 9 7 / ل@772(عق@5
"

آبر@عيمقالللج@يعكذا@

طريقمنوعيرمماوالإسماعيليالدارقطنيوصلهوقدروايفبلاعبدانعن@كره

القا
بن3

عنالروايةمنأكتروالبحاري."بتمامه...عدانعنالعر@زي،محمد

بمحنى.قاله"فقوله.المحيحجاممهفيعدار
"

براءالبخ@ريأنعرفتوقدعى"

المنصل،قبلمنالحدبتفيكونومالفصليخهسلاقاتنبنتوتداندلي@،مى

أعلم.واثه
دسعيد"@ل@.المطوعفيتحر@(2)



يللف@ائد@لعللالجامعفي

شبهةفيهالوجهبهذاالإسنادفإنالصوابهوشعبةطريقكانإذاقلت:

فيحاتمأبيابننقلإذانقطاع،
1:"المراسيل@ا 0 أثهسعبةعن(382)6

"قال:

اللهعبدمنولاعئمان،منالسلميالرحمنعبدأبويسمعلم
بن

قدولكثهمسعو@
في:ونقل"،ه@عليئمنسمع

1 0 أئهابيهعن(383)7

ةلهفقيلعليئ،عنرواتهتئبتلي@السلميالرحمنعبدأبو"تال:
منسمع

سماعالأيذكرولمعه،روىقدةفالعفان؟بنعثمان

ذلكيرتضلمالعلائيأنإلا
منالرحمنعبدأبيسماعورجح

2لا:التحصيللأجامعفيقالإذز@ه،عفانبنعئمان 0 نقلهعقب(347)9

المتقدم:حاتموأبيشعبةكلام
دا

اخرج
عثمان:عنحديثين،البخاريله

"

وهوعليهمأشرفعثمانأنوالاخر.وعلمطالقرتنتعلممنخيركم

اللقاء...إمكانبمجرديكتفيلاالبخاري-أي:أئه-علموقدمحصور

فيئبتوقد
"

البخاريصحيح
د@ه.عثانخلافةفيللإقراءجلسأته:(4)"

علقمةعنابان،بنمحمدعنالجعفي،حسينوروى
تعلمقال:مرئد،بن

أبوأخذالداني:عمروأبووقالعثمان...منالقرانالرحلنعبدابو

الأفواليعارضمماهذاوكلعثمان..عنعرضأالقراعةالرحمنعبد

."أعلمواللهالمتقدمة،

ديأيضاالعلائيوقال
@@

2:"التحصيلجامع 4 وقال)675(:ا6

والسلمي،الرحالنعبدابيمنسمعإسحادأبانعلملاالدارقطني:
قد

عنإسحاق،أبيعنشحبة،عنالطيالسييعني:داود-أبوروى

فاقة"@لقر@ننملممنيخيركمةح@بتفيتقدمقدأقول.(1)
الرحمىىدأي@ع

قدابخاريوأنعنساد@ضص
وشرطهاحدمسا،ملاحدث@الإسناد@هذأخرج

يتعيوالنيسروت،
جعفليراكسشزاثةا

الحديط.@لك

(2)@
6/2@البخار@حيح 3 6@27.@.

فيرواهمداحدلاومو(3)
5 / 2ول41 الحرم.لصيغةمملقا(77

ا@احكانحتى@ان@مرةفيالرحسجدأبردواقرأعارة:(5027)عفيلأ
ثيعليهاقفلم(5)

الطيالسيور
"

حاأبيابنأدووحدت
@قدمةفيأحرجه3

1واقحديل!الجرح 5 9 / 1
الطالسي.طريقمن



تالعهعنرحلعنمنلا-قوم-الحميتيروىأقلالئترقىلالعلل

فقلتشعبة:قالستأ،الجمعةبعديصليكانعليأ@هأنالرحمن:عبدأبي

سمعتهإسحاق:لأبي
بنعطاءبهلا،قال:الرحالن؟عبدأبيمن

عنشعبفطريقصالبخارئأخرجللعلائي:القولقلت-عنه،السالب

يحللا"حديث،@م@عثمانعنالسلميئ،الرحلنعبدأبيعنإسحاق،أبي

ذكرهالذيفيولي@منه..سماعهعلىيدلماوفلكمسلمإ@مرعىدم

ماالدارقطني
عدميقتضي

اعلمإ.واللهمطلقا،منهسماعه

تقدموقد
دخيركمحديت:فيعثمانمنالرحلنعبدأبيسماعماقثة

."@لقر@نتعلممن

و@ام@(،3الأشرانح@6/840تحفة9انظر:
11/5المهرظإتحا@@

ة.عديىأخرىوجوهمن@هعفانبنعئمانعنوروي

1/7،0وأحمد)95523(،شيةأبيوابنى،2)الطيالسيئفأخرجه:

فيشبةبنوعمر
"

فيعاصمأبيوابنا(،لها.)المنورظالمدينةتاريخ

1و@4@1303@لسنة!ا 3 3ر@0لبزاوا@،0 3و@1@9 6/4ئيلشاوا@@9 و6
2 33

2و 3 وفي4
4ويلاالعلميةط.(6434)و(6433)و(4391)لهالكبرى@،1 37)

حبانوابنبتحقيقي،(2487)خزيمةوابنالرسالة،ط.(1064)و(0064)و

(06 4/1والدارقطني2(،9 9 والبيهقيالرسالة،ط.(4436)والحلميةط.4

6 7 / وفي61
@@

فيعساكروابن61،2-5/512له"،النبوةلائل@
"

تاريخ

و218/41@@مشق
2 1 بنعمرصالرحمنعبدبنحصينعنطرقص9

عنجاوانبنعمرووقيل:جاوان
به.ز@ه،عثمانعنقي@،بنالأحنف

محيالنعىبلعثاد،عنيالحكليخرجه@(1)
6 / 6ول9 87).

رمر.(2)
1لااتفريه@الآحر"فيحفظهتغبرل@قفي 36).

سك@61لالحللافيالدارقطنيقال(3)
3فيحصي@عنواحتل@"(2هله

ابن1

الأبارحفصوأبرالتيميوسليسانعرانةوأبوالحميدعبدبنجريرسقالجاوان،

@ثوس@:وابنوخالدسصةوفالجاواد،لنعووعنحصين،عنةعاصمبنوعلي

نقله-لماعاكراسوقاللالصواب،أعلمواللهجاوان،بنعمرعنحصين،عن



-

@د@الفه@@لعلل@لجامعفي

جاوان،ابنإلاالأحنفعنرواهنعلمهلاالحديثوهذا"البزار:قال

بنحصينإلاجاوانابنعنروىنعلمولااسمه،فياختلفواوقد

عبد

منالحديث
البخاريذكرهجاوانبنع@رةضعيفالوجههذا

في
"

فيحاتمأبيوابن1(،977)6/9الكبيرلأالتاريخ
1

/6والتعديل،الجرح

1 2 بنعليعنحاتمأبيابنونقلنعديلأ،ولاجرحأفيهيذكراولم(527)3

فيصحبنيشيخفقال:جاوان؟بنعمرمنلحصين.قلت9قال:أتهعاصم
فيحبانابنوذكرهالمفينقه،

1ا-لملأ/7الئقاتا" 6 توثيقفيعادت@على9

فيالذهبيوقالالمجاهيل،
3/2"الاعتدالميزان" 5 يعرف،لا)2436(:ا0

له
فيصحبهفقط،الرحمنعبدلنحصبنوعنهحديث،الأحنفعن
فيحجرابنوقال"،السفينة

مقبول9:(49)@االتريبه"

6/5@الأثرافتحفة"انظر: 3 11المهرمهإتحافو")1879(،4 3 / 1

فيعاصمابيوابن)3073(،الترمذي
)5031(،السة!@

6/2والثسائيئ 3 5

وفي
ط.(6402)والعلميةط.(6435)لهالكبرى@ا،@

الآثارامشكللأشرحفيوالطحاويبتحقيقي،(2492)خزيمةوابنالرسالة،
5لا وفي(01

1ا-ما/4والدارقطنيلملأ(،75)الأخيار@تحفة" 9 ط.6

4ولد(4437)والعلمية فيعساىوابنا،لملأ/6والبيهقيالرسالة،ط.(43
"

دمقتاريخ
"41/2 2 1

الحبم.أبيبنيحىطريقمن
فيعاصمأبيابنوأخرجه:

1للأاالسنة" اللهوعبد0(،3
فيأحمدبن

7،5-1/74أبيهمسندعلىزياداته
4/1والدارقطني 9 العلميةط.6

41/2دمى"داتاريخفيعساكروابنالرسالة،ط.(4440)و(4439)و 2 2

حقبنهلالطريقمن

=

ليالمري
5الأشراشهنحفة@ 3 5 / 19)عقص6 محن@رحلبتلحيكالي@نر.(78

حديثسالصوابوموجاواد،ب@عمرو

مطوعفيتحر@(1)
ا

امن@
للارقطي

ه
س

ك@7(.2)لريصاا"رالطر:حق!،@@بل@.لعلمبةا@



تابعيعنرجلعنمثلا-قوم-الححيثيرويأقللثترك@:ال@لل

عنالجريريسعيدعنوهلال()يحيى،ةكلاهما
لنثمامة

السابق.المتنبنحوحزن

عئمان.عنوجهغيرمنرويوقدحسن،حديثهذا9الترمذي:قال

قالالمنقري-أيوبأبووهوالحجاح-أبيبنيحيىيهالحديثوهذا

عنه
فيالحقبلينقلهفيمامعينبنيحيى

3الكبيراالضعفاء@ا 97 وابن4،/

فيالجوزي
حانمأبووقالبثيء"،لي@0إ(3701)"والمتروكونالضعفاء@ا

9/1لاله"والتعديلدالجرحفي 7 حانابنوفكره"،بالقويلي@9ه(:)ول2

في
9/2لاالثقات@ 5 أخطأ"ربما"وفال:5

عنبهينفردلمأئهإلا
لامتابعةاتهاإلاحق،بنهلالتابعهئمات

فيالبخاريذكرهحقبنفهلالالصحة،مرتبةإلىترتقي
@@

الكبير"التاريخ

8/9 فيحاتمأبيوابن)4472(،9
"

ولمي@.3(ما/9والتعديع!الجرح

فيحبانابنوفكرهتعديلأ،ولاجرحأيخهيذكرا
5الثقات!" 7 6 عا@ت@على7/

فيحجرابنعنهوقالالمجاهيل،توثيقفي
."دمفبول:(7332)"التقريب"

1تاريخه:فيخياطبنخليفةوأخرجه: فيعساكرابنطريقهومن0،1

"

2دمثق!تاريخ 2 3 / 4 أبيعنالجربري،عنالحجاح،أبيبنيحيىعن1

بنالورد
الحدي@)4(.وفكرفقال:...عثماد،أشرتقال:ثمامة،

فيحاتمأبيالنفكرهإذهذا،الوردأبيلجهالةضعيف،الإشادوهذا

"

والتعديحالجرح
7@ا / فيهوقالتعديلأ،ولاجرحأفيهيذكرولمي@922(لما9

فيالذهبيوقالمقبول،@كم@:34@النقريعهفيحجرابن
الكاشف!

":(6)@عه

شيخ
".

وهو.
شب@أنلاتمونهنجلاختلطنققي@

(2273)التقريبه@

وهو.
خصرمدنقة

لمأ50)لتقرسهدا"

الحديش@.الين.@7527@التؤبديومو

سعومرحاله،ضحفلياوتدإسناثان،لهالحجاجأبيبنيجىيكونبذلث
ضحفه

الحديت.ب@صادتتونقد



-

@لفمائد@@لعللفي@لجامع

فيالحالظوقال
12/2@االتهذيبتهذيب" أنأحمدأبو@رذكر:44

أحدأأدركتالورد:لأبيقالأبي،بنالرحمنعبد
ماقال:الصحابة؟من

مرسلا.حديثهفيكونواحد!يخرأثوكت

5الأشراش@6/تحفة9انظر: 3 11/91المهرة!إتحافو")5879(،6

فيأحمد
"

ليخياطبنوخليفة)667(،الصحابقافضائل

1تاريخه: فيشبةبنوعمر0،1
9

اللهوعد)8702(،المنورظالمديةتاريخ
بن

"علىزياداتهفيأحمد

خزيمةوابن8(،3لاوالبزار)567(،"الصحابةفضائل

فيوالطحاويبتحقيقي،(2493)
@

نحفةوفيإ(1850)لاثار"امشكلشرح

6لاالأخيار@ فيعساكروابن)9196(،حبانوابن7(،4
"

/41دمئسقأتاريخ

2 2 3
سليمان.بنمعتمرطريقمن

41/2دمئق!تاريخفيإعساكرابنواخرجه: 2 3
حق.بنهلالطريقمن

أبيعننضرة،أبيعنالتيمي،سليمانعنوهلال()معتمر،كلاهما:
ذات@هعثمانعليهمأشرفقال:أسيد،أبيمولىسعيد

يوم،
فقال...

لحديث.ا

لاالئقاشهفيحبانابنذكرهأسد،أبيمولىسعيدأبوفيهالطريقوهذا

فيحجرابنوذكرهه،لم@ه/
6/1الإصابةا" 1يثلا33 ابنكره@وقال:(00

مده
بكرادرك؟انهثبتلكنصحبته،علىيدلمايذكرولمالصحابقيفي

رضيالصديق
روىمنده:ابنقالالقسم،هذااهلمنفيكونعه،تعالىالله

رويناهاوقدقال،كماوهوبطرلها،عئمانمقتلقصةالعبدينضرةأبوعه

من
صحبتط.علىيدلمافيهاولي@الوجه،هدا

11/9الموظإتحات"انظر: 1يلاه5 37).

فيشبةبنعمروأخرجه:
"

بنعليعن(2077)"المنورةالمدينةتاريخ

محمد،
الناسإلىيومال@ن@عئماناظلعقال:الزهرفي،عنعمرو،أبيعن

لحديث.افقال:..محصور،وهو



تابعيعنرجلعنمن@د-قوم-الحميتيروىأنةلالثترك@لالعلل

عثمان.عنالزهريأرسلهمرسلحديثوهذا

فيعاعمأبيابنوأخرجه:
بناللهوعبد2(،1)ول@السنة"

فيأحمد

1/7المسندأعلىزياداته )387(،الصحابقا@صمائحلعلىأزياداتهوفي4

م@،55)الصحابةفضائلعلىزياداتهفيوالقطيحي)359(،و(@لا@والبزار

فيالجوزيوابنلما،-3/97والحاكم
9

طريقمن(323)المتناهيقاالحلل

بنعيسىالزرقي-عبادةأبيعنالأنصاري،أوسبنالحكمبنالقاسم

عثمانشهدثقال:أبيه،عنأسلم،بنزيدعنفروة-بنالرحمنعد
يوم

هذا.حديثنابنحوالحديث.حوصر...

اللهعبيدبنوطلحةعئمانرواهالحديثوهذا@:(374)عقبالبزارقال

الحديثا.هذاغيرعئمانعنأسلم،روىنعلمولا

عفانبنعثانعنيروىنعلمهلاالحديثدوهذا:(953)عقبوقال

عنولا
منإلااللهرحمهماطلحة

الإسناد".بهذاالوجههذا

الحاكم:وقال
وتعقبه"،يخرجاهولمالإسنادصحيححديثهذا"

9فقال:الذهبيئ

لاالبخارفي:قالهذا،قاسم
حاتم:أبووقالحديثه،يصح

@،1(.مجهول

2الزوالد"مجمعفيإالهيثميوقال 2 8 الكبيرفييعلىأبررواه":7/

منعباثةأباوأسقط
السندإ.

الجوزي:ابنوقال
يصحا.لاحديثهذا9

سلفأحالهالذهبيبينوقدالحكمبنالقاسمفيهلأنثقالكماوهو
(2)

فروة-بنالرحلنعدبنعيسىالزرقي-عبالةابوالرئيسة:الحديثعلةولكن

2اتهذيب@8/كذيب"ةانطر(1) 7 (54للأهالالتقريب@فيومو2
0

اللي@.

1/7المدا"علىتحليقهليشاكرأحمدوتحقه(2) سه!عحبب@وهوفقال.4
لي

أته

فيكساقالفلنهالخاربمةكدواختصرالصدتحهدصحلهدالميزان،:فيقال

يصحودعاثفأباسمعالاتهذيعاة
أبابهذاضقففالبخاريعباثفأبيحديث

."الزرقيعبعةأبيضعفالحديتعلةأننسينمالقاصم؟يضحفولمعالة



-

@لف@ائدي@لعللالجامعفي

حاتم:آبووقالالحديث،@كرالبخاري:عنهقال
ضعيفالحديث،منكر9

النسائي:وقالبالقوي،لألي@زرعة:أبووقال@،بالمتروكشببهالحديث،

العقيلي:وشاليط،،اسطالصكر
المنكرلأزدي:اوقال"،اسديط@ضطرب@

ا.م@/8"التهذيبداتهذبةانظر."مجهولالحديت،

.(13637)11/61"المهرةإتحات9وانظر:

فيحجرابنقالفائدة:
@ا

4الفتح! 9 9 / 2لهعقب5 77):"

وفي
هذا

الرجلتحدثجوازوفيها@هلعثمانظاهرةمناقبالفوائدمنالحديث

فلثيكره@)تمامنفحة،تحصيلأومضرة،لدفعذلكإلىالحاجةعندبمناقبه

."والعجبوالمكاثرفالمفاخرة،عند

الغليلإرواءو"5(،059)4/203المسند"أطراف"وانظر:
"38 / 6

سعيدأبيعنصالح،أبيعنالأعمش،روىتخر:مثال

تدالضوروصاحبأنعم@اكيفع@ت:اللهرسولقالقال:ز@مه،الخدري

ينفخ؟أنيؤمرمتىينتظرجبهنه،وحناالتقم
@ا

ماالله!رسولياةقلناقيل:

@ت@حسبنا@@اقولوا:قال:يو@ئلإ؟نقول
لنوكلناإعلى@الوكيل،ونجعم

فيالدنياأبيوابنا(،المه.يعلىأبوأخرجه:
الأهوالإ@ا

(2)
فيكما

3والها@9البداية" 0 7 شيبة.أبيبنعئمانطريقمن(823)حبانوابن1،/

فيالطحاويوأخرجه:
"

وفي(5343)و(5342)لاثار"امشكلشرح
طريقومنإسرائيل،أبيبنإسحاقطريقمن(6771)الأخيار"تحفة"

)مقرونين(.الوركانيجعفربنومحمدثيبةأبيبنعثمان

بنجريرعنجعفر(بنومحمدو)سحاق،)عئمان،ثلاثتهم:

الإسناد.بهذاالأعمث@،عنالحميد،عبد

عليهاخلفقدالأعضأنإلاالصحة،وظاهرهئقاترجالهإسنادهذا

يملى.أبيررايةلفط(1)

(2)
شةلراءعليااللهمن3

لاثأ.لرقمفيهومواليهابص



تابعيعنرجل!عىمن@د-قوم-الحميتيروىأنلالثتر"ث@:لال@لل

المتقدم،بالإسنادعنهالحميدعبدبنجريررواهإذالحديث،هذاروايةفي

يحيىأبوالوجه:سهذاالأعمشعنالحديثروايةعلىجريرأوتابع

التيمي.إبراهيمبنإسماعيل

5/2@المهرةلاإتحاتفيكماخزيمةابنأخرجه: 1 ومن)0425(،3

الحاكمطربقه
(1)

فيكما
2المهرظإتحاف" 1 3 / الحاكم:قال(5240)5

البجلي،العباسبنوعليحريمةابنحدثناقال:الحافظ،عليأبوحدنا

الأشج(سعيدأبوأحدثناةقالا
(2)

إبراهبمبنإسماعيليحيىأبوحدئناقال:

به.@ن@الخدريسعيدأبيعنصالح،أبيعنالأعمش،عنالتمي،

الحاكمقال
5 5 9 / عنالأعحش،حديثمننكتبهلألمالحديث:عقب4

علىالتيمييحيىأباأنولولاالإسناد،بهذاإلاسعيدأبيعنصالح،ابي

فيالذهيقالر@إ.الثميخينشرطعلىبالصحةللحديثلحكمتالطريق

فهو:المهرةاإتحاففيإنقلالذيقولهأما.@وا؟يحيىأبو@ا:إالتلخيصا

يحىأبولولا9
دا.الشيجنسرطعلىبهلحكمت

فيابنهعنهنفلهفيماحاتمأبويهقالالتيمييحيىأبوقلت:
"

الجرح

شير:ابنل@أخرى:!وفالاسديث!،ضعيف:(514)ما/2لأوالتعديل

فيالترمذيوقالجدا"،ضعيف
"

فيئضعف":(529)عقبالكبير،الجامع

لو@ضحيف@ه،:(30)والمتروكوناالصعفاءفيالنسائيوقالالحديط،

فيحجرابن
ضعيفإ.90(421)@التقريب9

الأعمش.قائدمسلمأبوأيفأالحميدعبدبنجريروتابع

"الصشدركفيالحديتوجدت(1)

4/5الحاكم 5 اشدركهوقدلاقص،سادب@جاءلكه9

شالاقصأ@أضماشدهالثادفقال.للدمي،المستلوداالتلحيصمنا@تابساتمر

النلحيص!من

مىالمطوعفييرد@الصعكولتي@لنما(2)
ابنطريقمنوأننناهال@هرقه،إتحاف"

الحاعسدركشلخيصوصخزيمف
"

5"الصتدركمعإال@طبوعللنمبي 5 9 / كسا4

7/3اللصيااسندراكلمخصركتد.محققأن 4 7 من@سادال!أثت(1541)2

جعفليرالمحطوط.ا



-

@د@@للف@@لعللفيالجامع

3/3بغداد"تاريخفيإالخطيبأخرجه:إذ 63
الغربط.وفي

5 7 6 /4-577
قاتدمسلمابيعنالجعفي،عثمانبنعمرطريقمن

به.الأعمث@،صالأعمئى،

قالبذالأعمش،قائدمسلمأبيلضعفةأيصاضعيفةالمتابعةوهذه

فيالمزيعنهنقلهفيماالبخاريعه
37الكمالأتهذيب9 / الفي:(4227)5

فيكماداودأبووقالنظز!،حديثه
عنده":(125)الآجري!لاتسؤا@

ليلي@9قال:(230)وفيموضوعقه،أحاديت
فيالعقيليوقالعه،

1الكببر@3/الضعفاء" 21:"

ابنوقالكثيرأ،وهمالأعمئ@عنحديثهفي

فيحبان
2@االمجروحيندا 3 9 / 1

"الحسين:بنالحسنترجمةفي
اللهعبيد

بن

وغيرهالأعمن@عنينفردالوهم،فاحث@الخطأ،كثيرلأعم@ش،اقاثدسعبد،

لابما
فيذكرهإثهإلاعليملأيتابع

1الثقات!" 4 7 وتاليخطئأ،9وقال:7/

فيحجرابن
لأضعيف:(4295)التقريبهدا

أعن.بنموسىوخالفه

فيوالنسائي3(،5لهراهريهبنإسحاقأخرجه:إذ
الكبرى@9

1ويلاالعلميةط.(11082) 1 فيالئخوأبوالرسالة،ط.(01
"العظمة1

فيوالبيهقيل@93(،
"

الرشدط.(346)والحلميةط.(352)@الإيمانئعب

هريرةابيعنصالح،أبيعنالأعمش،عنأعين،لنموسىطريقمن

من@جعلهبه،
هريرة.أبيمسد

ماخلالمن
طريقانمنهاأربعة:الأعم@شعنالطرقأنيتبينتقدم

الأعمش.قائدمسلمأبيوطريقإبراهيم،بنإسماعيلطريقوهحا:تالفان
فهماأعينبنموسىوطريقجرير،طريقوهما؟الاخرانالطريقانوأما

ال@الخ:فيالمحقق:قالسعيد"أبيصادشد.أ.@الإيمانا@سصفيجاء(1)
غ

عدالدكررتأنىولواتهى،سحي@ابيصدمنوالحديتهريرظأبي

قليلاالحلي

حاءماالصوابأدلعلم
بنفمىاليخأبوخرجهأعنبنموسىإشادبلالح،في

الب@هفي.إماد



تابعيعنرجلعنمثث@-قوم-الحميثيرويأقللهضلت@رل@لل

رواهالأعمشلأنمرجوحان؟الطريقينولكنرجالهمالثقةقويان.طريقان

سعيد.آبيعنعطية،عن

73أحمدطريقهومن)2462(،تفسيرهفيالرزاقعبدأخرجه: /3.

فينحيمأبووأخرجه:
7/1@الحلية" 4لاوالبغوي3،0 طريقمن(29

أبي

عنالثوري،عنحذيفة(وأبوالرزاق،)عبد
عنلأعمش،ا

به.ز@به،الخدريسعبدأبيعنالعوفي،عطية

نعبم.أبوقال
أليغبررواهأعلمهلاالثوريحديامنغريب9

الرري.عنالرزاق،عبدعنروايتهتقدمتقدةقلت

وساطة.عطيةوبينبينهفيماوفيه:الأعمث@،عنوروي

3لهوأبو@اود3/1،0أحمدأخرجه:إذ فيداودأبيوابن9(،9
2لمحلأ/2والحاكم(2يثهداالمصاحف1

معاوية.آبيطريقمن

فيثاودأبيوابن9(،3الماثاودأبووأخرجه:
(28يهالمصاح@ه"

محمدطريقمن
أبيه.عنالمسعو@ي،محنبنعبيدةأبيبن

2/2الحاكموأخرجه: 6 4
المورع.بنمحاضرطريقمن

عنالأعمئى،عنومحاضر(عبيدة،وأبرمعاوية،)أبوثلاثتهم:
سحد

@تاللهرسوذذكرقال:ز@نه،الخدريسعيدأ@عنالعوفي،عطيةعنالطائي،

"مبكائبليسارهوعنجبرائبل،يمبةالمنفقال:الصور،صاحب

هذاروايةفيالأعمئ@اضطرابتبينمدارهاعلىالطرقهذهواختلات

الئسائيقسموقدعليه،اختلفواقدعهالمكرينأصحابهوأنسيماالحديث،

طبقات:سغإلىالأعمثىأصحاب

ثاود.أليلاب@الالمصاح@هكتابفيالإمنادجاء(1)

الطائيسحدليهبىالعوفي...،

داود.أبيروايةلفظ(2)

عطةعنلالأعمش،



-

يللفعائد@لعللفي@لجامع

يحيىالأولى:
وشعبة.لثوري،وان@لقطاا

غياث.بنوحفصزائدة،أبيوابنزاندف@لثانيه:

عوانة.وأبوالحميد،عبدبنوجريرمعاويق@أبو@لثافة:

الطائي،و@اودمهلهل،بنومفضلالعزيز،عبدبنقطبة@لرابعه:

المبارك.وابنعياض،بنوفضيل

الرؤاسي،وحميدووكيع،يون@،بنوعيسىإدرش@،ابن@لخامسة:
اللهوعد

معاوية.بنصزهيرموسى،بنوالفضل@او@بن

زياد.بنالواحدوعبدلمير،وابنأسا@ة،أبو@لاثسة:

سليمانبنوعبدةحميد،بنعببدة@لسابعه:

منيهمناوالذي
أبانجدالثالثةالطبقةففيوالثالثة،الأولىالطبقاتهذه

جريرروايةفيلأنمعاوية،ابيقولالقولكاناختلفافإذاوجريرأ،معاوية

جرير:قالالكلام،بعضالأعمشعن
الأعمثى،حديثحفظمعاويةأبو9

أخذناهاونحن
"ةأحمدالإماموقال@،رقاعمن

عنبالضابطيكنلموجرير

الاختلافمنالحديثخلصفإنا"،الأعمش...
الثالثةالطبقةأصحاببين

أحديخالفمعاويةأبافلكبعدوجدنامعاوية،أبويقولهماإلىالأمروصار

اشتراكفيالعلمأهلأقوالفيوالناظرالثوري،وهوالأولىالطبقةرؤوس

ريببلاالثوري،روايةترجيحفيبرهةيتوانىلاالمدارعنالراوين

أسانيدفيالأعمئ@اختلافليانهيإتماتقدمتاليالمنالةوهذه

فكماالمتنفياختلافهأماالحديت.
يميتهعنعطية:إروايةجعلأتهتقدم

طجبريل
هذاعطيفعنالرواةعامةخالفبهذاوهو

جهةومنجهفمن

"انعم-كيف"رواية:جعلفإتهأخرى

كلاوفيصالح،أبيروايةمن

س@جبريليميةدمنرواية:أنلييتبينوالذييتابع،لمالروايتين
منهي

@انظر.(1)

4الرمد@هعللشرح 0 4 /1-4 0 2/6وعترط.5 26 2 ط.1
ممام.

عم@مليانظر(2)
ما

تقدم.
@

5الترمذي!عللشرح 2 9 / ط53@2
2/7وعتر 17 2 ط.0



تالعهعنرجل!عنمئدذ-كيم-الحميتيرويآنرلهضقىةرلعللى

المتنينوأنعطيفروايةلاصأنعم-@اكيفرواية:وأنصالح،أبيرواية

منالركموعلىعطية.عنالرواةتتابعفلثعلىيدلالأعمش،علىانقلبا

حفظهشدةسيماولاالأعمش،حفظ
هنا-عنه-روايتهأنإلاصالحأبيفي

لا
قبولوالأصلبتفرثه،معلولةفهيفيهامتابعالهنجدلمإئاإذةالبتةتصح

تختلفهناالمسألةلكنصالح،أبيعنالأعمشرواية
قرينةوجودبسبب

متنأالحديثهذافيالأعمث@اضطرابوهيالحديط،صحةعدمعلىتدل

طريقغيرمنصالحأبيروايةعلىالوقوفلناتهيألوإناثمو)سادا،

حديثفيحديثودخولالأعمشخطأفيجدأظاهرافلثلكانالأعمش

@تفر@لكنروايته،في
خطئهفييقينازا@ناصالحابيعن

عدمقرائ@قياممع

أعلم.واللهفيه،ووهمهالحديثلهذاحفظه

أثهالحديثفيالصوابإذن
لأنوذلثسعيد،أبيعنعطيةطريقمن

روايةعلىأحديتابعهلمحينفيعطيةعنالحديثروايةعلىتوبعالأعمش

صالح.أبيعنالحديث

7الحميديأخرجه:إذ )التفسير(،(544)منصوربنوسعيد3(،0

مثأ،6)حميدبنوعبد7،/3وأحمد)045(،مسندهفيراهويهبنوإسحاق

فينعيموأبو)3423(،والترمذي
7/3"الحلية1 1 2

عييفبنسفيانطريقم@

مطرف.عن

فيالطحاويوأخرجه:
"

5يلالاثار"امشكلشرح داتحفةوفي(34

6لاالأخيار" فيالثيخوآبو7(،7
معجمفيوالإسماعيلي)993(،العظمقالا"

4شيوخه 2 7 / 1
عبادة.بنروحطريقمن

فيالطبرانيوأخرجه:
عباد.بنزهيرطريقمن(45)الصغير!"

الدهني.عمارعنعيينفبنسفيانعنصزهير()روح،كلاهما:

الطبراني:قال
"

رواهولاعيينق@بنسفيانإلاالدهنيعمارعنيروهلم

عبادقه.بنزهير@روحإلاسفيانعن

فيالمباركابنواخرجه:
وفيل@9(،مسنده

)7951(،لهالزهد@ا،"



=

يللف@ائد@لعللفي@لجامع

فيحمادبننعيمطريقهومن
)1342(،والترمذي)2631(،عقبالفننا"

خالدطريقمن(42الماوالبغوي
طهمان.بن

وجيماغيرمنرويوقدحن،حديثهذاالترمذي:إقال
يثاورهذا

نحوول.لجفهالبيعنالخدري،سعيدأبيعنعطية،عن

حسنحديط@ذا@الغوي:وقال
".

فيالثبئأبووأخرجه:
فيوالبيهقي3(،لعاالعظمقه9

"
الإيماناشعب

عمرانعنأعير،بنموسىطربقمنالرشدط.(34وللاالعلمبةط.(352)

لباا

فينعيمأبو
1"الحلية" 0 5 / محمدطريقمن5

يوصفبن

قي@.بنعمروعنالئوري،سفيانحدثناقال:الفريابي،

نعيم:أبوقال
منإلانكتبهلمعمروعنالثوري،حديطمنغريب"

الفريابي!.حديث

روعما)مطرت،خمستهم:
لد،وخالدهني،ا

عنوعمرو(ان،وعمر

به.الخدري،سعبدأبيعنالعودي،عطبة

عنهقالفقدالعوفي،عطيةلضعفضعيفأ؟الإسناديكونوبهذاتلت:

1/2العلل!فيالجامعفيإاحمدالإمام 0 الحديث،ضعيفل@و:(1224)1

بأبييكنيهوكانالتفسير،عهفيأخذالكبييأتيكانعطيةأنبلغنيقال:ثم
ابنونقلعطيته،حديثيضغفهئيموكانسعيدأبوقالفيقول:سحيد،

فيحاتمأبي
"

5والتعديع!الجرح 0 3 / 2للأ6 فيه:قالأتهأبيهعن(12
"قال:اثهفرعةأبيوعنحديثمه،يكتبالحديث،ضعيف9

وقاللينإ،كوفي

ضعيف@ا،)5454(:إالههه/الكما@هلقهذيبفيالمزينقلهفيماالنسائي

فيالدارقطنيوقال
"

11/2@العلل 9 2لا1 وقالالحديثا،طربال@ة(28

فيحباناس
"

جهةعلىإلاحديثهكتبةيحلفلا":166/2@المجروحين

لأئهمنا.أمنقدعطيةتديى@نالصربمدانإلا((1)
نهوسحيد،أبيباسمعرح

رواية.عرفي



تابمهعنرجل!عنمنهد-قوم-الح@يتيروىأنةللخشرل@لالعلل

كثيرا،يخطئصدوق9:(46اللألأالتقريب@هفيحجرالنرقالالتعجبه،

مدلأا.شبجأوكان

3/4لأشرافطاتحفة"وانظر: 0 3/4و(4195)0 0 3/4و(4205)3 1 3

5/2المهرة!إتحاتو")4424(، 1 3وه/(5240)3 4 3وه/(5522)0 4 1

6/2المشد"أطراتو")3255(، 8 9(03 ه@.5

سعيدأبيعنرواهفقدعليمعاخلففقدعطبةضعفعلىزيادةقلت:

عباس.وابنأرقمبنزيدعن@رواهتقدم،كماالخدري

فيلخ@افأخرجه:
9

3/3بغداد،تاريخ 4/5لغرباط.وفي63 77

بنعطيةعنالأوثيإلوي@عنالأعمئس،قاندمسلمأبيطريقمن

سعد،
به.سحيد،وأبيعباسابنعن

1/3وأحمد0(،0813)شيبةأبيابنوأخرجه: فيوالطبري2،6

02لاتفسيره والفكرط.(74
1 8 / 2 34-1 أبيوابنالكتب،عالمط.94

فيكماحاتم
1كثير":ابنتفسير" فيوالطبراني93،6

من(26711)الكبير!"

بنأسباططريق
محمدأسباط،معالطبرفيوقرنمحمد،

فضيل.بن

عوانة.أبيطريقمن(12670)الكبير"فيإالطبرانيوأخرجه:

الحاكموأخرجه:
5 5 9 / بنعليطريقمن4

محمد.

عنمحمد(بنوعليعوانة،وأبوفضيل،بنومحمد)أسباط،أربعتهم:

062)عقبتفسيرهفيالطبري 1والفكرط.(74 9 / 2 ط.34

عطبة.بنالحسنطريقمنالكتبعالم

فيالطبرانيوأخرجه:
عيليلإسماوالطبعتين،اكلتا(3663)لأوسطاا"

6معجمهفي 1 9 / حدثنيقال:زالدةأبيبنزكريابريحيىطريقمن2

@لأوساإثوص

(1)
الطقىكتابغدادادتارلحمىالمطبوعمي

1الكسالالتهديبانظر:أناه ، 9 / هأ(.7)1

مالصوا@وايالأو@ابثري@أبي"



-

ثللفعائد@لعللفي@لجامع

عطيةعنالأودلمجأو)ثوي@عطية،بنوالحسن)مطرت،نلاثتهم:

به.وحده،ر@عباسابنعنالعوفي،

7/4المهرظإتحاف@ةوانظر 63-4 6 المسند"أطراتو")2328(،4

1 78 /3-1 7 9(3599).

عديوابن5(،072)الكبير"فيإوالطبراني4/37،4أحمدخرجه:وا

في
4@االكامل" 38 عنربيعة،بنمحمدطريقمن3/

خالد
عنطهمان،بن

به.@أرلملندزعنالعوفي،عطية

عدي:ابنقال
يرويهوهذا9

خالد
ويرويهأرتم،بنزيدعنطهمان،بن

عنكئيرة،جماعهورواهعباس،ابنعنعطية،عنتابعه،ومنمطرف

أصحهاإ.وهذاسعيدأبيعنعطيقي

فيالهيثميوقال
"

الزوالددامجمع
أحمدورواه01/033-133:9

فيهمضعفعلىؤثقواورجالهوالطبراني،

2/37المسند!أطراف"وانظر: 1(1324).

@الما.اللهعبدبنجابرحديثسوروي

1"لأالحليةفينعيمأبوأخرجه: 8 9 محمدطريقمن3/
العزيزعبدبن

عنمحمد،بنجعفرعنسفيان،حدثناقال:الفريابي،حدثن@قالالرملي،

أنعمكيف":@شاللهرسولقالقال:رفالأ،اللهعبدبنجابرعنأبيه،
فينفنىيؤمرمتىينتظربسمعهولمغىجبهته،وحنىقد@لتفمه،القرنوصاحب

لأ.@لوكيلويعمحسبنا@لكالئولرا:ةقالنا؟تأصفماالله،رسولياقالوا:

بهتفزدجعفرعنالثورفي،حديثمنعريبحديطهذاعقبهإوقال

عنالثوري،عنوغيرهنعيمابورواهماومشهورهالفريابي،عنالرملي،

لماالخدرفيسحيدابيعنعطية،عنالأعمش،

يهمصدوقوالرملي

أوهامه.منالإشادهذافلعلسفيانأصحابوخالف

.(6093)"لتقربا"(1)



تالعيعنرجل!عنمث@د-قوم-الحميثيرويأنلهضقىةلعللإ@

ز@به.مالكبنأن@حديثمنوروي

فيالخطيبأخرجه:
"

1بغداد@5/تاريخ 5 6/3الغرب.@وفي3 6 5-

3 فيوالضياء6،6
1المختارمه9 33 /7-1 3 بنأحمدطريقمن(5672)4

عنهمام،حدنناقال:عقال@عنالمروزيبكرأبيحبيب،بنمنصور

قتاثة،
وصاحبأنعمكيف"ئي:اللهرسولقالقال:مالك،بنأصعن

كوكبانعينيهكان@لعرشنجاهينظرظهر@وحنى@لقرتقد@لتقم@لصهر

ذل@.قبلمنيزمر@نمخانةقطيطرفلملويان،

أحمدضعيفإسنادوهذا
ماسوىترجمةعلىلهاق@لممنصوربن

إذانغاليلاإنابلتعديلأ،ولاجرحافيهيذكرولمتاريخهفيالخطبدكره

لمالحطبولأنترجمته.منالتراجمكتبلخلوثالعينمجهولإثهفلنا:

أعلم.واللهالحديط،هذاغيرلهيذكر

أباسمعتقال:كليب،بنعاصمعنشعبة،روى@خر:مثال@

قل:"الله-لجت:رسولقالقال:طالب،ابيبنعليئسمعتقال:برثة،

و@نكر@لطريق،هد@بنكبالهدىويلىكر@و@لشد@@لهدىأسألكإئي@لنهم

والميثرة،ادقسيئعنأو@الاني-و@الى-قال:@ل@همتسديدكبالمتد@د

الوسطىأوالسبابةفيالخاتموعن

.(161)لسىلطيااخرجه:أ

1أحمدوأخرجه: 0 9 / هاشم.عن1

1/1أحمدوأخرجه: 6/5ومسلم3،8 لنسائيوا)46(،(0782)31

1 9 4 جعفر.بنمحمدطريقمن(5502)و(9لعاحبانوابن8،/

الإسناد.بهذاشعبق@عنجعفر(لنومحمدوهاشم،)الطيالسي،ئلاثتهم:

بالإسنادعنهفرويفيم@اختلفسعبةأنإلاالإسنادصحيححديثهذا

آخر.وجهمنورويالمتقدم،

1أحمدررايةلفظ(1) 38 /1.



-

ثللف@ائد@لجامعفى@لعلل

1/1أحمدأخرحه. 5 محمدحدئناقال:0
حدثناقال:جعفر،بن

فذكرهعلي...عنيحدثبرثةأباسمعتةقالالجعفيجابرعنشعبة،

الوسطى.فيالخاتملب@عنالنهيذكرعلىمقتصرأ

حدئاقال:لأحمر،اخالدأبيطريقمن(562)البزاروأخرجه:

شحة،
به.طالب،أبيبنعليعنحبث@،بنزرعنعاصم،عن

اخطاخالدأباانأحسبالحديثوهذا"ةعقبهالبزاروقال
إسناثه.في

يثاد@صذايروىلائماأحد،د@ال!بهذاالحديثهداعلىيتابحهلملأئه

ل@هعليئعنبرثق،أبيعنكليب،بنعاصمعن

أحد"الإسنادبهذاالحديثهذاعلىيتابعهلملألأتهالبزار:قولقلت:

فيالدارقطنيقالإذنظر،يخه
9

4/1العلل، 7 2
بنجعفروتابعه"ة(492)س

عنعاصم،عنشعبة،عنثاود،بنموسىعنفرواهالزشحنيمحمد

كليب،بنعاصمعنشعبقيعنوالصوابوهم،وكلاهماعلي،عنزر،

."عليعنبرثة،أبيعن

قلت:
لأنالصواب-وهوشحبة-عنالأولىالروايةالدارقطنيرجح

سيأتيكماالأولىالروايةعلىنوبعشعبة

ومو
مأ.ي@7التفريبهصعي@هإ"

هنهالون،وكسرالمهملةالحيىوتحالشوصكرنالمهملةالراءصمتحالزسمني

ان@بة
يخرج.منهادجلةوماءير،رأسلهاةيقاللكر@يرمنإلى@للة

الأسبه"

ما(
هنا-ولكن-الروايات،ترجيحاصولديرنشةقريةفهنهالمتا@عتس@الرحغ

مس@

أخرىقراننالحديطلأهلبرثفأبيعنعاصم،عنشعبفروايةترج@ح
الروابفيغيراخرتصدميهالهحبرعنروايتهإنمها.الطرق،بقةعلىرححتها

ضحةوأنسيما
بمخالفتهمعلولخالدأليطريقأنومهاضعفميشةعلىمطلع

حشبفعىالرواة
عهعرفما

خطامن
تقدمالذيالكح@ومنأحاثيت@لحصيخي

قدالراوي@بنومي:مهصةقاعد@نتحلصأنسظيع
بهيقصدولاتحعنيروي

أنأرادئهف@جالرعنررىماح@شلا-شصة-إنللالروايقهلحوى
الطريقهدايين

مدل@ءراوياتيفقداشلجى،عىالضميفعردفاندةفيهوهداللاس،
بعيرفين@هضيحه

عصسرويلأمرهتحميةاشتهرما

ص=الناسيروي3



تابعيعنرجل!عنمتلد-قوم-الححيتيرويأنةلثترث@"رلعلل

شدة.إينادبمثلع@نةبنسفيانالحديطوروى

1النسائيئأخرجه: 77 منصور.بنمحمدطريقمن8/

اللهعدطريقمن(419)يعلىأبووأخرجه:
القواريري.عمربن

بنعاصمعنعيينفسسفيانعناش@وعبيد)محمد،كلاهما.

به.ز@طالبأبيبنعليعنبردة،أبيعنكليب،

أيضا.عيةبنسفيانعلىاختلفوقد

.(52)الحميدئأخرجه:إذ

6/5مسلموأخرجه: طريقص(1786)لترمذئوا)46(،(0782)31

عمر.أبيابن

عاصم،عنعينة،بنسفيادعنعمر(أبيوابن)الحميدفي؟كلاهما:

به.عليأ،سمعتقال:موسىأبيابنعن

هو:موسأبيوابنحجح.حسنحديثال@ذاعقبه:الترمذيقال

اللهعبدلنعامرواسمهموسى،أبيبنبرثةأبو
لأ.قي@بن

فيلنسائيئاوأخرجه:
لعلميةاط.(9562)و(9536)لكبرى!ا"

9ولا(9465)و عنالرسالةط.(48
عيينفبنسفيانعنمنصور،بنمحمد

به.ر@ث@عليعنموسى،أبيبنبكرابيعنعاصم،عن

قدالإسنادفيوالناظربردة.أبيبدلبكرأباإسناورفيذكرهكذا

الحميدينقلهماأنإلاوهلقمالأولمنصوربنمحمدإلىفيهالوهمبنسب

عنكليب،بنعاصمعنبهيحدثسفياندوكانقال:إذذلكغيرئئبت

فيقرل.المدل@يعمدقدبللدلسه،التمطندونالئمل@عنالمدل@،الراوي@لث=

عهفيحملل@تجهإيهامليوقعتدليطولكىيحنعنلملهداومر@حدفني!
لامن

بالأمايدلهجرة

اثهفجزامم@نبيهمأحاثيثتنقيةفينبدل@الذيالحهدمدىتموبهدا

سالفرثكلنجتليوألحقا@م@الجز@خيرال@سلينعن

ساتي.ماوانظرالإلهامعلىحاءمكداموص!لأليابنعنمسلم.اروايةجاء@ي(1)



=
ئدوالف@ا@لعلل@لجامعدي

الذيامافقال:بردة؟أبيعنيحدثونهإنماله:فملموسى،أبيبنبكرأبي
فكانموسى،ابيابنعنفاجحلوهيخهخالفونينف@بكر،آبيفحنأناحفظت

ماعلىبهفحدثنسي@ربماموسى،أبيابنعنقال:ربمانلكبعدسفياد

بكرأبيعنسمع،
(1)

".

فيالمزيوفال
7/1الأئراسهنحفة" 4 1ايه0 03):9

ابنحديثوفي

فيه:يقولعيينةابنلأنعنهكنىإتماةقلموسى،لألياب@عنعمر،أبي

7/1فيأيضأوقالممه،غلطوهوموسى،أبيبنبكرأبيعن 4 عقب1

1اله وهم،وهوعليئ،عنالأشعرئ،موسىأبيبنبكرأبو":(03

."بر@ةأبووالصواب:

عيينةابنسبسهعيينةابنروايةفيالحاصالاختلاتأني@بينبهدا

عنبردة،ابيعنعاصم،عنهو:الحديثهذاإسنادفيوالصوابنفسه.

الإسناد.بهذارووهالرواةمنجمعأأنفلكو@ليلد@ه.علي

1سسلمأخرجه:إذ 5 3 / المحا/8والثسائى)56(،ل@702(6
وفي

9ويلاالحلميةط.(9537)لهالكبرى!،" (431لاوالبغويالرسالة،ط.(46

الأحوص.أبيعنطرقمن

عنيحى،بنيحيىعنمسلمأخرجهصحيححدبدال@ذاالبغوئ:قال

.@لأحوصاأبي

1/1أحمدوأخرجه: 5 4
عوانة.أبوحدئناةقالعقان،عن

8/1والنسائيئ)5224(،وداأبو@خرجه:وا 7 7
وفي

لهلكبرى"،ا@ا

(4ال@بعلىوأبوالرسالة،ط.(9469)والعلميةط.(9541)
طريقمن

المفضل.بنثر

(1)
رحم

اطه
هذامنلن@عيقىس

الحمظفيهومنومورواه-ساعنالتراحع

سفيانبسنلاليومشبابناامتئلفلوخلقسوساحةديانتهعلوعلىيدطوالإتقاد-
يحظمون.لمنتعصواولاالأعمى،التمصمطبلحيوقحرالماوأناله



تالعىعنرجل!ع@منمذ-ثوم-الحميتيرويأنلالثترك@:الملل

1/1أحمدوأخرجه: فيوالنسائي2،4
9ويا(9538)الكبرى"د@ 53)

سفيانطريقمن(281)يعلىووأدالرسالة،ط.لما(67)والعلميةط.

ري.لثوا

عمر.بنصالحطريقمن(607)وللأ.6(يعلىأبووأخرجه:

6/5مسلموأخرجه. 2ه@8/83و@64@@0782@21 7 ماجهوابن@،2

اللهعبدطريقمن(3لمكلأ
إثوي@بن

1/1أحمدوأخرجه: 3 4
مطولةبروايةعاصم،سعليطريقمن

لح،وصالثوري،اوسفيانولثر،نة،عواوأبولأحوص،ا)أبوسبعتهم:

عنموسى،أبيبنبردةأبيعنكليب،بنعاصمعنوعلي(التصوعبد

به.ز@ه،طالبأبيلنعلي

اخر.وجهمنعاصمعنالحديطرويوقد

خالد.حد@ناقال:خلف،حدثنافال:لم@ا/أحمدفأخرجه:

78أحمدوأخرحه / محمدحدثناقال:1
علىمقتصرأةالفضيلبن

ذكر

التيمي.يحىأبيطريقمن(475)البزار

عنالتيمي(يحيىوابوفضيل،بنومحمدالله،عيدبن)خالدثلاثتهم:

سعليعنموسى،أبيعنموسى،أليبربردةأليصكليب،بنعاصم

به.@طالبابي

فيالدارقطنيقال
4/1العللا" 7 0

الواسطيئخالدلوقال:(492)س

عنموسى،أبيعنبردفآبيعنكليب،بنعاصمعنفضيل:بنومحمد

سمعبردةأبالأنموسى،أبيقولهما:فيووهماعلي،
منالحديثهذا

روايتهفيذلكعوانةأبوبينذلث،حاضرموسىوأبرعليئ،
(1)

بنعاصمعن

حالساكنتةالرثةابرقالع@انفأليروايةفي(1)
موسىأليمع

علي.ثأتانا
1

00.



-

@الفعائد@لعللفي@لجامع

:(1)محمدأبيبنالولبدوقالكليب.
بردة،أبيعنكب،بنعاصمعن

."عليعنبرثفأبيصوالصواب:ووهم،علي.عنأيه،عن

1الأصرا@هتحفة9وانظر: 3 9 0الط7-141/ المهرظ@و)تحات1(،3

11/6 6 9(04 8 4المسند@4/واطرات@1(،4 93(6443@.

@@هع@

محمد.أليبنالويدروايةعلىأتفلم(1)



الأسانيدأحدفهرجل!زيادةللخترك@:لالعلل
-

ل@ا@-!@

رلىلنوعإنمزيادة+6
مس

الأسانيد+-لأ
والنقصانوالزياثةالضبط،الحديث:لصحةالأساسيةالروطمنإن

سندفي
معالأسانيدمن

وعدمالضبط،عدماماراتمنامارةالمدار:اتحاد

الضعف.حالإلىالصحةحالمنللحديثمخرجالضبط

رجلعلىالحديثمداروكانمتعدن،بأسانيدحديثرويفإذاوعليه

مماةالرواياتبي@الترجيحنستطعولمرجل،الأسانيدأحدفيوزيدواحد،

الخطأأنعلىيدل
هكذا،ومرةهكدامرةفرواهالإسناد،عليهدارالذيمن

الحديثعلىفيحكمالحديا،هذايضبطلمالراويهذاأنلناوتبين

أرتابعاتمنيحضدهمالهنجدحتىبهالاحتجبعويتوقفبالاضطراب،

القبول.حالإلىالردحالمنتنقلهشراهد،

فيرجلزيادةتوجدواحيانأ
تقدحلاالزياثةأنإلاالأسانيد،أحد

عند

أنظارتختلفوقدئقة.علىثارداركيمماالإسنادلأنثثقةالمزيدكانبناالأئمة

قادحة.يعدهالاوبعضهمقادحةالزيادةيعدفبعضهمهذامئلفيالمحدثي@

العراقي:الحافظقال
كانإنالزاتد،الراويعنالخاليالإسنادإن"

في)عهبلفظة:
ونحوها-قالكأالاتصال،يقتضيلاماوكذلكفلث-

الزائد.الراويفيهذكرالذيبالإسنادمعللأويجعلبإرساله،يحكمأنفينبغي

منالزياثةلأن
)حدثنا،تالاتصال،يقتضيبلفظكانلانمقبولة.الئقة

معهلأنالزالدةالراويعنالخاليللإسنادفالحكموسمعت(،وأخبرنا،

سهسماعهإثباتويرالزيادف

2/1واتذكرماالتبصرةلصرح(1) ا6
لتحميي.



-

@للفالد@لعلل@لجامعفي

الصلاح:ابنوقال
فجاتزبالإخبار..أوبالسماعتصريحليهكانو)قد@

قديكودأن
سمع

نفس@اانهسمحهثمعنه،رجلمنذلك

السحاوي:قال
"

فيالراويينلينالزائدحذفكاناند
الناقصالسند

يراويأتى،الاتصاليقتضيمماغيرهاأوسماع،أوإخار،اوبتحديث

للإسنادأي:له،فالحكمزادممنأتقنشيخالهقيدكماالناقص-السند

لأنالزائدةالاسمصالخالي
إثباتوهيزيا@ة،كذلث-راويه-مع

سماعه

أقسام:علىفلكأدالأمروحاصل

مالولها:
بدونمتصلوالحديثفيه،مزيدابكولهالحكمفيهيترجح

الزياثة.بدونللحديتوالحكموهما،الزبادة@تكونةالزبا@ةنلك

الراويغيرمنرويإنابالانقطععليهالحكمفيهترتجحماولانيها:

الصواب.هوالمزيدعدموكانالمزيد،

سمعهقدأتهأي.لالوجهين،كونهفيهيظهرماوثالثهاة
شيخهمن

قدالراويإنإذةكثيرةهذاوأمثلةشيخصشيحعنىوأضالأ@لى،
يروي

السند
الروايتانفتكونشيخه،شيخعنفيرويهفيه،بعلوثمبزول،شيخهعن

إحدىترجيحيمكنلالأثهةعليهالحكمفييتوقفما

الأخرى.علىالروالينإحدىترجحقرائنالاقدلدىيكنلمإداالروايتين،

للاختلات.أحيانا@عضهمفيتوقف

ماوهوالأول،النوعفيهنذكرهناونحن
خطأالناقدلدىفيهيترحح

فيه.النقاداختلفلماأمثلةذكرمعالأنلاوبقيةالإسنا@نلثفيالزيادة

(1)@
3الحديثا:علمألواعمعرلة 93

"وانطر:بتحممي.

7ولالمجش@فتح ط5

3/4والعلية 8 الحمير@1

(2)
7المغيشا@قحليالسخاويتلسيدهلهوعزاهحجراسيدي. 5 الملميةط3/

مظانهفيعليه@ق@ولمالخضير،طاسوك@
ص

كه.



الأسانيدأحدفيرجلةزيهةلالاثترك@رلعلل
=

و@لر@جحفيها،أنظار@لمحدغينو@ختلفتزيادةفيهفمما@ردت@

اللهعبدبنبكيررواهما@لقدح:عدم
عنيساربنسليمانعن

اللهعبدبنجابربنالرحمنعبد
بردةأبيعن

(4)

كانقال:ذ@ه،

دئطا.حمود@منحدفيإلاجلد@تعثرفوقيجلدلا"يقول:يكسدالنبيئ

زيادةغيرمنوهو@كذاا@تهعبدبنبكيرعلىمدارهالحديثفهذا

منصححهوقدإسناثه،في
والترمذي.البحاري،الإمامالوجههذا

بنالليثرواهإذ
حبيب،أبيبنيزيدعنثبتثقةوهوسعد

بنسيهرمو
اللهعد

يوسصآبوأوالتصعبدألومخروم،بيمرلىالأئج،س

.(760)اقفريمهه@مأ.120)سنةمات)ثققأ،مصر،لريلالمدحي،

لنقفسلمفأمرقيل.ميمونفمولىالمدلي،الهلالي،يربنسليمانهو

2ا@@@اتتر@@ا.ونجلال@ائة،بحدماتالسجة،الفقهاهأحدلاضل(، 6@

الالتقرس@ثقة.ةالمدنيعيئأبرالأنصاري،اللهجدبنحالرلنالرحمىعدهو

دلكعرويلالأوسي،عمروعيدسبنعمرولننيلىلنهانئالراجح.على

ب.لي

8/3الأسرا@ادتحمةانظر 8/2الكمالاوالتليب0،4 4 إتحا@و"8(،7للاا2

3الجد:@قيقلاسلاحكام!او@14/2،3ال@هرما 48.

8/3الأشراسادتحعةةانظر 04-3 0 14/2المهرقهإتحا@و@)02711(،6 4

3/4رأحمد)65392(،صيةأبيبن 6 8/2يوالحكل4/4،5و6 1 5

لنوالأ،491)ودثارأليثاللأ(،8)
لنساتيرا)3641(،لترمنيوا6(،2"1)حهسا

7و@،العلمة.@ا@هلا@@الكبر@في 2 )058(،الجارودواسادسالة،.@@9

رمي(2443)المنمكلنرحفيوالطحاوي
ديوالطرالي)1023(،الأخبارأنحمة"

8/3وابيهقي@@15ه@/22الكير 27-3 2 92@وابحري@8 6 0@.

ب@ليثتن@ه:
أخرجه.باشرةلكيرصرواهفقدالحديثمنافيأخرىروايةسعد

@كيرسعنليت،حدتاقال:الخزاعي،سلمةابرحدثناقال:ك@664أحمد@امال!

برتال(ثمالحدلطالله...بمد
عنببعلادحلذاهليثلوكانالخزاعيسلمة

بكيرسانجرناهقالبصصر،كافلساصليسان،عنبكير،عرجص،أبيبنيزيد

."الأثجبناللهعد

ه(.لا*الاتقريبهانظر:



-

ث@لفال@ئد@لعلل@لجامعفي

ئبتثقةوهوأيوبأبيبنسعيدوتابعهبه.ا@ععبدبنبكيرع@

بنللبثتامةمتابعةفهده
سعد.

اللهعبدوتابعه
لهيعةبن

(3)

بمماالله،عدبنبكيرع@فرواهنازلةمتابعة

بنالليثخولفقذلكن
سعد.

أنيسةابيبنريدخالفه
(4)

ثقةوهو
()

عنحبيب،ابيبنيزيدعن

التصعبدبنبكير
عنجابر،بنالرحمنعبدعنيسار،بنسليمانعن

زيادفأيخسةابيبنزيدزادفقدالحديث،نيار...بنبردةأليعنآبيه

اللهعبدبنجابرفأدخل
برثة.وأبيالرحالىعبدبين

النان:تابعهنازلة،مابعةهذاعلىألشةأبيلنزيدتوحوقد

حافظفقيهثقةوهوالحارثبنعمروالأول:

(2)

3)

(7)

42)رالحارمي)663(،حمبدلنرعد4/4،5أحمدعد يررالاني1(،3
7ولهالحلحية.@@س(.)لالكرى، لا(،52)جادوابرالرسالة،5(28

ليوالطرالي
4/3لحاكموا5(،41)/22الكير"@ 8 1-3 8،2

8/3والهقي 2،8

ليالرعدوابن

عدوقعةتبه

صوالصويبسجدبدل:تمصتهالحلبة..@الشاني
الرمالة@

الحاكم.عدووقعالتح@يج.وبقية
@

واتصوبتحريصوهرأيولاأبيبنإسماعيل
س

@ا
14/2ةالمهراإقحا@ ك@1(.92)5

.(2274)لتقربا@نطر:ا

3/4أحمدعد 6،6
.(517)/22الكبير!ديإوالطبرالي

عند
والطحاويالرسالة،ط.(1972)والحلميةط.(7332)دالكبرى!ديالساني

وفي(2444)الآثر"شكلفرحص
دىوالطرالى)2023(،الأخبر"تحمة"

--.(516)/22@الكمير،

.(21اله@التؤيباا@طر.

برحابرمو
ا@هعد

الكمالهد@هنيصاصظر:الحليلالصحلينصال@ا،عمروس

8/1والبخاري4/4،5أحمدعند 62،)0586(
5/1وملم 2 ى،.)له.71(6

2للالاثار"امكلثرحير@والطحاويلأ،492)اود@رابي 44)
ولحي

دتحفة

ى،453)حبانوابر2(،403)لأيخر،ا
0-2"3/6والدأرقطني الحلميةط.72

33والحاالرسالة،ط(3474)و 6 9 والبيه@4-37،0.8/723/
5لاالتقريسه@ا@طر. 0



ةزي@لالثمتصك@.للعلل
اكسفيدأحدفهرجل!

-

مةأطالئاني:
يهمصدوقوهوزيدبن

بنالرحمنعبدعنيسار،بنسليمانعنالله،عبدبنبكيرعنفروياه

الرحمنعبدبين)أبي@بزياثة:روياههكذابردة.أبيعنأبيه،عنجابر،

ألشة.أبيبنزيدفتابعابردةوأبي

فيالزيادةحصلتهكذا
واحد.راوعلىومدارهالحديث،أسانيدأحد

المحذئين:نظروجهاتاختلفتوقد

فقد
@سبقكماوالترمذي-البخاري،الزياثة:غيرمنالروايهصحح

رقطنيلداوا

حاتمبوواومسلم،أيضا@لبخاري-االزيا@ق:معالروايةوصحح

لأصيلياالحديثباضطرابحكموقدوالدارقطني
(6)

ادعى"الحافظ:قال

لاضطرا@مابهيحتحفلامضطرب،الحديثأنالأصيلي

جهةمنوالأصيليالمندرابنإسنادهفيتكلمداقدالثوكاني:وقال

لأيخهالاختلاف

فيسجددالمقال:ألهإلاالمنذرابنصريحاصالنقلأجدولم
عدد

ثابنالمااللهرسولعنخبرأالتعزيرفيالضرب

إذصحيح؟غيرأمزهوبالاضطرابالحديثإعلالمنذكرمالقول.

ثافعوقذقادح،غيراختلافإتة
عنحجرابنالحافظ

@ناعأالحدبثهذا

ولي(2445)الآثار!ممنكلدشرحليالطحاويعد
)3023(،الأخيارأتحفة@

.(3796)رالررا

(3).(317)ققرسهلانظر.ا
لي

6/2لعلل!ا" 2
س

ما(2)

في
الغفي@ه@.@1356@لافيالعلل@

0

2 2 6@92@.

اطهعدصمدألرله،الأطعا@المالكجة،شبئالإمم،هو
الأصيليإلرايمب@

تا

أ/
النلاعهأعلاملمبرمنلها.أرولمالأصيلي،نحتدألرسفميالدارقطي:

12/2الاري!@نتح 1 سلأ(.53)عقب9

3ولر!وطالأا .3/22@ا@لإسرا@@9@.29



=

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

يفدحالاولنمفقال:مجيدأ،
ةالحديثصحةفيالمئميخينعنالاختلاتهذا

مافيهلهوقعالرحمنعبديكونأنويحتملئفق@علىيد@ركيفما@ارئهف@

الأشجبنلبكيروقع
(1)

بحضرةلسليانجابربنالرحمنعبدتحديثفي

سمعالرحمنعبدأنأوالرحالن،عبدعنبهبكيرأسليمانتحديطئمبكير،

وتارةأبيهبواسطةتارةبهفحدثأبوه،فيهوثبتهأبا@بهحدثلمابرثةأبا

فيالعمدةوهماتصحيحه،علىالشيخاناتفقوقدواسطة...بغير

التصحيح
صححوقدالأسايخدمتصلفيللمزيدجيدمثالالطريقانفهذان"

والدارقطني،والترمذيالبخاريصححهالعالي:فالطريقكلاهما،لإسنادانا

عبرةلالذلثوالدارقطني.حاتم،وابوومسلم،البخاري،صححهةوالازل

ثقات،عنلأنها@ارتفقطلي@صحيحةالطرقهذهوتكونخالفهم.بمن

الاثنين.منسمعالراويأنلظهور@)نما

والشائيوالبخاريالرزاقعبدأخرجهفقدشواهدوللحديث
()

سمععصنجابربنالرحمنعبدعنمريمأبيبنمسلمطريقص

الحديث.يحيهه...النبي

الحارثأخرجهوقد
(8)

أبيبن

(6)

(7)

8)

الأثجبنبيهرمالكفكرمايقرل:وم@ابنسمعتةالمصريعالححمدسقال(
37الكاله@ذيب@قال:إلا 9 / 1(752).

12/1الاريالنغ (6853)عقب92

ثي
ملا(.49)8/512صجحهفي(4).(13677)المص@ه"

7لأا@الكرى@ي من@رلحناهمحققها.وتالالرسالة@(29
التحفقه!.@

نقة.الأنصار:مولىالمدحي،يسلى،:3صأبي3رايم،صأبيسئنم

"الطر.

1الكيراالارلخ 4 9 7/1الكمالهو@هدب)5511(،7/ 0 6(،ه)ك@5

.(6للأ7)"لتفرباو"

نقفالسلمي:الأنصرىاللهنجدجابرسبىالرحمنعدالملعي،عيقأبوفر

4/3الكمالاو@تههديبكلا،الثقاشاه/@انظر. 53)الكريجهوهك@(،ل@836 82).

لاصايميسيدامر،أسامة.أليواسماسامفأبيبنالحلىثشحندأبوفو
3=



اكسفيدأحدفىرجل!ريالةةلالخترك@لالعلل
=

أسامة
اللهعبدروايةمن

هامبنالحارثبنبكرأبيبن
(2)

وقؤىرفعه.

حجرابنالحافظ
هريرةأبيحديثمنآخرشاهدولهمرسلاتهإلاسنده

وفوبه،الثففيكثيرلنعبادلتفردبه،ئفرخلاأئهإلاماجهابنعند

وكسنر

رجلجاءقال:الررقيرافعبنرفاعةحديتاخر:

مه،قريبافصلىالمسجد،فيجمرالله@رسول

عليه،فسغإليه،انصرفئم

فصلىفرجع،قال:لاتصللمنكف@صلاتك؟@مد"@لىاللهرسوللهفقال

جمت.اللهرسولفقالالله-في،رسولإلىانصرفثمصلى،ممانحوأ

أصنغ؟كيفالتصرسوليافقال:لا.تصللمثكف@صحتك.@حدل@
ف@ذاشئت،بما@قراثم@لقر@ن،بائم@ترأنمفكبر،@لقبلة،@ذا@سنقبلت@@فقال.

فأتمر@سك،رفعتف@ذاظهرك،و@مددركبتيك،علىر@حنبكفاجعلركعت،
فإذاسجوثكفمكنسجدت،ف@ذامفاصلها،إلى@لعظامترجعحتىصبك

ركعف@ا.كلفيفلك@صنعثنم@ليسرى،فخذكعلىناجلم@رأسك،رنعت

وأحمدالرزاقوعبدالثافعيأخرجهالحديثهذا

1للاسنةولدصدر@،الذارفظنيئ.تالالممنم@،@صاحبالغداثي وتوفيمما،8

مأ.282)لة

1الطر:

2ك@282-النظما و3مه/13اللاعهأعلامولسير8،3
3 8 3،9و.9

.062-2/961الحماطهتنكرةو@

كما
ا،(.لاالباحشهدبيةلي

المدني.المحزومي،مئام،بنالحارثسالرحمنعدلكرسأليلناللهجدمو

(3237)لنرباا"صدوق.

12/2الاريا@تحالظر. 1 هلأ(.)3،عقب9

في
(3139)الالتقرلبهالطر.(5)2)سننه

والعقة.أبلصشهدالزرقي،الأنماريمالكلنرافعلنرلاعةالحليلالصحابي

7لاالاسيعابا@طر: 9ها@ممها/الضحالق@أسماءتجريدو@،4 والالتفري@اا@،0

في
الرفاء2/922-ط.وفيا"1/2الأم!@

نن(9)(3739)مصنفهفي
0ملى / 434.



ت
يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

لداوا
بنواودثاوأبولبخاريوارمي

لنساواجهما
بنوائي

لطحاوارودلجاا
رقطنيلداوانيلطبراواحبانبنواوي

حزموابنوالبيهقيوالحاكم
(13)

خلا@بنيحيىبنعليطريقمن

فذكره.رافع،بنرفاعةعمهعنأبي@عن

بووألسيلطيااجه:خروأ
لنساوامذيلترواوددا

ئي

والطحاويخزيمةوابن

.(1329)شةفي(1)

لى@(2)

ا@
(110)و(10ولاا("8)و(103)و(102)و(101)الامالأخلفقراعة

.(460)شهفي(4).(860)و(859)و(858)شه@ي(3)

1في(5) 93 / 2/2و2 22 2 و6
5 9 /3-6 0

له@الالبهرى@رفيو.6

@.6 (1)كسو(726)و(464)والحلمية.@ر@7321(ر@6321(@و@227@4

لةلرسااط.(1238)ر

(6)
لحي

.(194)الشفى"@

(672)الأحيار،@تحمةوفي(6075)و(2245)و(1594)المنكل،الترحفي(7)

.@6739)و(736)و

(8)
.(1787)صحبحهلي

.(4528)و(4525)و(4524)و(4523)ر(4522)و(4521)و(4520)لالبهير"في(9)

(10)
@ي

9سه 5 / الرصالة.ط.(31ولاالعلميةط1
1/2الالمشدرك!في(11) 41-2 42.

2الكبرىالصهنن(12) / 1و201 33 /2-1 3 3وه4 4
كث@ك@2و

2دالمحلىافي(13) 5 6 ا(*2)متلهفىا(لا.3/

(15)
ثي

.(861)سه

ا(يلأ
لي

"

(3"2)الكبير،الجاح
"شهاسقطالرمذيروايةوير

الندفأصغأبيمهعن
عن

اللفظةمذهعلىلرالدكورتمليقانظر:به.رفاعضصجد@صعلي،بنبحى

33الكبيرالكتد@الجمعتحقيقهلي 2 /1.

2/0،2دالمجتى"في(71)
الحلسةط(1631)لهدالكبرى،وفي

ط.لهلاا(3)و

لة.لرساا

ا(ل@
شحقبفي.م@45)صحبحهدي

(91)
(67لاالأحبار"دقحفةوفي(706ولر(7306)و(9351)الفكلادانرحدي



اكسفيدأحدفهرجل!زيادةللهضكلت@ولعلل
=

والبغريوالبيهقيوالطبراني
(3)

بنيحيىبنعليبنيحيىطريقمن

فذكره.رافع،بنرفاعةعنجدهعنأبيهعنخلآد

والطحاويالافحيوأخرجه:
(8)

يحيىطريقمن

(9)

بنعليبن

فذكره.رافع،بنرفاعةجدهعنأ@ه،عنخلاد،بنيحى

ودثاوأبرريلبخاواحمدوأفحيلئااخرجه:وأ

والطبرانيوالطحاوي
(1)

رافع،بنرفاعةعنيحيى،بنعليطريقمن

فذكره

(5)

(6)

في
في(2)(5274)البهرا1

.2/038الكبرىاالسنن"

.(553)السنت@الثرحفي

فيتو@ول،المدني:الزرقي،الألصار@طحلا@لنيخيىبنعليئبنيخيىفوة
.(5129)شة

6ول@الثفاش@الطر. ول(.11)انفريب@و@،ال@847*/8الكماولودتلب1،2

بريخىبنغليئ
تقفالأنصاري.الزرقي،حلاد،

تر@ي
اط.29)@سة

2ولالا@شقاشهاظص. 5/03الكمايهوالتهذي@0،5 يهوالالتر)0474(،1

بريخيى
ترير@سةرؤيفلةالمدلي،الزرقي،الألصار@-رالعبنححد

هأ.129)ويخلهأ،ا28)

8/3الكالا@ني@و@7/16،0دانفات!ةانظر )04،7(.ودالت@ريعه)5147(،0

في
بتحققي.)،22(مشده

المعاليلفرحفي
ك@2ا/"

ومي
(13لاهالحلميةط.

له"،النكلفرحو@ي

2لا 24)
ولي

.(735)الأخيراتحفة"

وهوالمخطوط،ميوكداخلا@هبنعليبنيح@ىبن:"الثافعيدمسندفي

علمواثه(الصواب،نهرالمنتأساترجمة،علىلهأتفلمبليهنالمرماتحىلف،

في(
الأ@ا"

0 2 / 11
و

1 وفي31
2اك@الوماءط. و3

2 5،8
و@ي

(221)له@المسد،،

تجحقيفي.(222)و
1في( 4/3لد!1 لي(12)4

الامامخلفالقرات@
"(121).

في(
.(857)@صتما

1/2المحانيالفرحفي( 3 2
ولي

له"،المنكللضرحوفي(13هي@الحلمية.@

وفي(2243)
.(734)الأيخراتحفة"

)
.(4530)و(4529)و(4526)الالكببر"@ي

"الروايك:بحضفي(
عنعلي،عن

رفاعقه،=عنعلي،دثنلعضها:وفيعسمه،



-

يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

بالاختلافنوهوددإسناده،فيوزيدالحديثهذافياضظربهكذا

الطحاوي
(1)

لصحتهآعلم-فيمااحد-بصحتهيقدحلمالحديثهذاأنإلا

فقال:رفاعةحديثصححالنوويالإمامأنعلىهريرةأبيحديثمن

الجمهور"وعندعندناالسجودفيواجبةوالطمانينةصحيح،رفاعةحديث"

خطأ،وبعضها@،بعضها@و@الأسانيدفيالرو@ةزياد@توذكر@

بنالمؤمنعبدعنتميلة،ابوروىماخطا:وهوزيدومما
خالد،

عن

اللهعبد
عنبريدة،بن

أمه،
إلىالثيابأ@كانقالت:سلمفأمعن

القمبص.يلبسهالله-@يمرسول

6/3أحمدأخرجه: 1،7
البيهقيطريقهومن

(4)

2/2 39.

داودأبووأخرجه.
()

4للأ فيالبيهقيطريقهومن2(،0
@الادابا"

(3)

(5)

مطولةالحديتروابتأنعلىر@اعقه.عهعنعلي،لصبحصهاوفي

اختلا@سعصهاوفيومحتصرة،
الألماظ.فييسبر

تجلهاوما(6075)الآنر!م@نمكل@نرحأنطر.

4أحمدأحرحه 37 1/9والخلىي2،/ 6ر(793)002وأ/(757)21 8 /8

8/1و(6251) 6 9(6667)
ولي

(411)و(131)لهالإماما،حلفالقراعم"

5(،8للاوأبو@اود)64(،(397)2/11و(54)(397)2/01ومسلم1(،51)و

ال@وا)303(،لرمذيوا)0601(،جهماواس
2/1ني 2،4

وير
لهلكبرعا،ا"

(454)خريمةوابن)7756(،يعلىوألرالرسالة،ط.(096)والعلميةط.(9هل@

ثيوالطحاويبنحقيقي،(095)ولما16)و
@

المعانيشرح
"2 33 / 1

العلميةط.وفي

لأ@
3 6

"
88واليهقي@@حباد@.981واب@@، / 1و2 71

2و 21
2و والمغوي6،1

@

المجموع
"3/4 32.

أمطدصيردةلم
صالمطوعفي

شك.بلاسقطرمولليهقي،الكبرى"السنن"

6ا@كبير!السنتهذب@كمابفيحما@تقدالحارةهف@لأد 78 / 2ا@2 9 2@.

اللهعد@@اوثا.أليالسنمنالمطوعفي
أممأ)عنهوة@تماأبيمهعنلريدفب@

كما
مي

1لهالأشراشهتحفة" 8 (605)لبيهقيلا@اسهيرطمووكدلك.(16

بنصالحلمبةطالإيمادا@نحبليووقعثاو@أليطريقالرشدس@والص

أممأ)صذكر:@ودلكنالإسناد
(1763)الترمنيةاحرجهكماسقطومو

وير=



اخسفيدأحدفىرجل!زيادةلال@ضك@:للعلل
-

16)لهلإبمان!،ا@ئعبوفي(605) 5وللأالعلمبةط.(24 الرشد،ط.(82

وفي(1763)والترمذي
"

لبوياطريقهومنبتحقيقي،(56)لهلأ،الشمائل

3لا البغدادي.أيوبب@زيادطريقمن(06

الد@رفي.إبراهيمبنيعفوبطريقمن(3575)ماجهابنوأخرجه:

شيبهأبيوابنحمادبننعيمطريقمن(10اي@/23الطبرانيةواخرجه

)فزفههأ.سحربنوعليالواسطيوعمرو

فينيلطبرااوأخرحه:
ط.ويع@01(الحديثط.(1092)"لأوسطا9

النفيلي.جعفرأبيطريقمنالعلمية

4/1الحاكموأخرجه: 9 2
عبدانطريقمن

إبراهيم،بنويعقوبأيوب،بنوزيادحنبل،بن)أحمدتسحتهم:

بنونحيم
وأبوبحر،بنوعليالواسطي،وعمروشيبة،أبيوابنحماد،

الإسناد.بهذاتميلفأبيعنوعبدان(النفيلي،جعفر

بنالمؤمنعبدعنتميلقعأبيعنفرواهالرازي،حميدبنمحمدخالفهم

خالد،
اللهعبدعن

1يذكر:لمبهسلمقطأمعنبريدفبن 1@.

وفي(1762)الترمذيأخرجه:
73له:لكبير@،العللا" من(30له6

به.تميلة،أبيعنالرازي،حمبدبنمحمدطريق

الترمذي:قال
حديثمننعرفهإتماغريب،حسنحدياهذا"

بنالمؤمنعبد
."مرصزي...وهربه،تفردخالد

منوهمالحديثوهذا
خالفإئهإذحميد.بنمحمد

منهأكثرهممن

وعدثا.حفظأ

3لاالبغويطريقهومنبتحقيقي،)6،(لهالتماتلا،"- أيو@لنريادطريقص(06

فيالترمنيوقالأممأ،)عنأيصأ.يخهوذكر
قالدمكناالحديتعفالنانلأ"

يرأيوببنزياد
حدلة.

عن
صبريدفبناللهعد

أمص
1سلمة.أمص

00.

1للحاكمالصتلوكص.المطبوعوفي(1) 9 2 صأبيصدكلن.4/
أيضأخطاومداأممه

ننكساأمه()عنمو:)نما
2ال@هرقهإتحاف" 2 3 / 1 8(23592).



-

ث@لف@ائد@لعللفي@لجامع

بنبكرايضاوخالفهم
بنالمؤمنعبدعنتميلة،أبيعنرواهإذخلف،

"أباهفذكر@ابه،سلمة،أمعنأبيه،عنبريدة،بناللهعبدعنالحمي،خالد

أسأ.@كانإ

فيالثيخأبوأخرجه:
بنبكرطريقمن(246)لأ@النبيأخلاق"

به.خلف،

"ائه"فكر:تميلةأبيعىوالصواب

الإسناد.في

بحضهم@وروى@الترمذي:قال
ةالحديثهذا

عنئميلقيأليعن

بنالمؤمنعبد
خالد،

اللهعبدعن
أمه،صبريدة،بن

سلمة..أمعن

محمدوسمعت
اللهعبدحديثيقول:إمماعيلبن

أمه،عنبريدة،بن
أئمعن

فيوقاللما.أط)عنتميلة:آبوفيهيذكرواثماأصح،سلمة
الكبير@:الحلل"

محمدألأسألت
عن

ال@هعبدعنالصحيحفقال:الحديث،هذا
عنبريد@بن

أمه،
سلمفما.أمعن

فيأيضاوقال
"

عنحديثهفيأيوببنزيادقالهكذا":"الئمالل

اللهعبد
ع@بريدة،بن

أمه،
تميلةأبيعنواحدغيرروىوهكذاسلمة،أمعن

."أصحوهوأط)عنالحديثهذافييزيدئميلةوأبوأيوب،بنزيادروايةمثل

@بذكر:تفردقدتميلةأباأنإلا
أصه-عن

وفي(1762)والترمذي)0451(،حميدبنعبداخرجه:إذ
"

العلل

73له:الكببر،، 2والبيهقي3(،08)6 3 9 / 2
(1)

الحباب.بنزيدطريقمن

وفي(1764)و(1762)لترمذيوا4(،025)ودثاأبووأخرجه:
لعللا"

73له:الكبيرلما، فيئيوالنسا3(،08)6
لعلميةاط.(9668)لكبرى،ا@ا

9ولا بنالفضلطريقمنالرسالةط،(58

فيالحديتمداالنم@حألوأحرج(1)
محمدطريقمن(247)يث@البياأحلاق1

بن

برالمؤمنعدعىحباب،ريدسصمحرر،لنعلي
خالد،

اللهعدعن
بن

اللهعدوالدلريلةةسلمةوأماللهعبديىفجعلله.ملمفأمصأيميعنلريدف

أمه.ولاأباهحدثهفييدكرونلاالدينجابريدسعنالرواةلدلكمحالفأ



الأسانيدأحدفىرجل!زيادةلالثترك@:للعلل
-

خيثصة.آبيطريقمن(7014)يعلىأبوواخرجه:

عنخيئمض@وأبوموسى،بنوالفضلالحباب،بنلؤيدئلاثتهم:

بنالمؤمنعبد
خالد،

اللهعبدعن
أمه1يذكروالمثسلمةأمعنبريدة،بن

إذتميلة.ابيمنوفمالإسنادفيأمم@)عنذكر:أنلييظهروالذي

اللهعبدعنالمؤمن،عبدعنوحفظا،عددأمهأكئرهممنرواه
بريدفبن

الإسناد.فيبريدةبناللهعبدأميذكرواولمسلمة،أمعن

روايةعلىفمحمولالترمذيلإماماوتلميذهالبخاريلإماماكلامأما

محمد
بنوبكرحميدبن

خلفص
كمانميلةأبيعن

أعلم.واللهآنفا،توضيحهمر

/18لمهرما(اداوإتحات)96181(،12/001ف@الأشرااتحفة"نظر.وا

2 2 3(23592).

تلكنكونولاحذفه،@ورجلذكرنيالاسنادفييختلفوقد@

العلة
هي

مثاله:الارسال،السندذلكفي@لصو@بويكونالرئيسة،العلة

عنايه،عنالمقبرفي،سعيدعنفئب،أبيابنعنآدم،بنيحىروى

حديثاعنيحئفتما@@يفه:!اللهرسولقالقال:ز@به،هريرةأبي

ولايعرتماأقولنيف@به،فصدقوااقله،لم@وقلتهتنكرونه،ولاتعرفونه

لافيف@به،تصئتوافلاتعرفونه،ولاتنكرونهحديئاعنيحدغتم@ذاينكر،

يعرف@ا.ولابنكرما@تول

فيعديابنأخرجه:
اط.+/4والدارقطني1/8،9@الكامل9

فيوالخطيبالرسالة،ط.ول@744(العلمية
"

11/3بغدا@هتاريخ 9 وفي1

3الغربط. 2 7 / 1 )مختصرأ(.الأعرجسهلبنالفضلطريىمن3

4/1الدارقطنيوأخرجه: منالرسالةط.(4475)والعلميةط.33

المدين@.بنعليطريق

بهذا@ثم،بنيحيىعنالمدين@(بنوعليسهل،بنلمالفضلكلاهما:

د.لإشاا



=
الللفعائدالعللالجامعفي

فيالذهبيقال
9

9/5النبلاطأعلامسير ورواتهالدارقطنيأخرجه":24

نقات

بعلتين:معلولولكنهالصحة،ظاهرهإسنادهذا

تقدمفكمافيه،ادمبنيحيىاضطرابالأولى:
أبيابنعنرواهأنه

هريرة.أبيعنأبيه،عنالمقبري،سعبدعنفئب،

1/2@لاصولاطنوادرفيالترمذيالحكيموأخرجه: حدئناقال:33

الكوفي.العجليعليبنالحسين

فيالطحاويوأخرجه:
"

تحفةوفيا(6068)لآثار!امشكلشرح

فيالهرويإسماعيلوأبو)1545(،لأخيار"ا
"

من(673)"وأهلهالكلامذم

الحلواني.عليبنالحسنطريق
فئط،أبيابنعنآ3-بنيحىعنوالحسن()الحسين،ةكلاهما

عن

فأسقطبه.هريرة،أبيعنالمقبري،سعيد
من

سعيد.اباالسند

كاندن@دم-بنفيحيىبالإرسال،معلولحديثناأنالأخرى:والعلة

خالففاضلأحافظاثقة
فرواهيغربثقةوهوطهمان:بنإبراهيم

فيالبخاريعندإبراهيم
"

3/3الكبير"التاريخ 9 4لا1 فئب،أبيابنعن(47

مرسلا.@،كلالنبيعنالمقبري،سعيدعن

هريرفأبيعن@دمءابنيعني:يحيى-وقال"عقبه:البخاريوقال

كيسانبنسعيدهوهريرة،أبوفبهلب@وهم،وهو

نقلهفيماخزيمةابنالمرسلةالروايةترجيحعلىالبخاريوافقوقد

فيالذهي
"

9/5النبلاء"أعلاممير 2 الحديثهذاصحةقال:أنهعنه4
هذايعرفأحدأغربهاولاالأرضشرقفينرلممقاذ،

روايةغيرمن

هذايثبتمحدئأرايتولايحى،
عنهنقلهفيماالبيهقيوقالهريرظ،أبيعن

5النبلاع@9/أعلامداميرفيالذهبي لسعيدمرسلايحيىعنلأوجاء:25

(7496)القرسه@(1)

ويقال.للإرحاعاب@وممئم(2)
رجع

(18لهالتؤيبهعممأ@



الأسفيدأحدفىرجل!زيعةلالثترك@:رل@لل
-

":24:@الجئةدمفتاحفيالسيوطينقلهفيماآيضاوقال@،المقبري
وهو

بنيحيىعلىمختلف
ا

الاضطرابيوجبكثيرأاختلافأومننهإسنادهفي3

فييقولمنومنهمالحديط،يرسلمنومنهمهريرة،أبايذكرمنمنهم
مته:

1الله.كنابعلىفاعرضوهعنيالحدبطرويتمإنا
00.

فيفحملهفيهالذهبيالإمامقولواختلف
3/3الاعتدال!ميزان" 5 2

داومنالفضل:ترجمةفيفقالمستنكراتم@منوجعلهسهلبنالفضلعلى

حدثناقال:المحاملي،حدثناقال.الصرصري،الحسنروىمامناكيره

حدثناقال:فضل،
بنبحيى

@ص
م.

فيوحملهبه،1،0
"

النبلاء!أعلامسير

5 2 4 / 3بنيحيىعلى9
بنعليرواهمكر،حديثوله"فقال:1،

احدثن@قال:والمخرميسهل،بنلمفحلواني،لحلواوالمديي،ا
بن

يهاللهرسولقالقال:هريرة،آيعنأيه،عنالمقبر@،عنذثب،ألي

9/5نفسهالمصدرفيوقالفذكره، "يغلطقدوالثقةقوي،وصله5:إ2

يحيى.علىإنكارهعلىاستقركأنه

فيالحنبليرجبالنوقال
9

2/1والحكم!العلومجامع 3 1
بتحقيقي:

ورواهذئب،أبيابنعلىإسنادهفياختل@وقدأيضا،معلولالحديثوهذاإ

الحفاظأئمةعندأصحوالمرسلمرسلا.سعيدعنعنميالحفاظ
ابنمنهم:

احدارأيتماوقال:خزيمفوابنالرازي،حاتموأبووالبخاري،معين،
من

وصلهأ.يثبتالحديثعلصاء

على@ثمبنيحيىتابعإسحاقبنشعيبفإنتقدممماالرغموعلى

فيحاتمأبيابنفرواهالحديئ@هذاإسناد
طربقمن(2445)العلل!دا

بنبسام
خالد،

سعيدعننئب،أبيابنعنإسحاق،بنشبعن

هريرة.أبيعنأبيصعنالمقبري،

حاتمأبوقال
يرفعوف.لاوالثقاتمنكر،حديثهذاعه:ا

بنبسامفيهقلت:
خالد،

ترجم
فيحجرابنله

"المبزانلسان"

طريق@تحريحتقدموقدالمديي،ب@عليعنالمحرميرواه@نما(1)



-

يللف@ائد@لعللفيالجامع

@العللفيإحاتمأبيابنكلامفيهونقل(1436)

لاوجرحأفيهيذكرولم

هذافعلىتعديلأ،
به.معلولوالحديثمجهول،هو

فوقالحديثهذاإسنادفييرفعونلاأي:يرفعوفلاالثقات"وقوله:

نقدم.كماالبخارفيفولليوافقالمفبرفي،

هريرة.أبيعنسعيد،عنالطريقهذاغيرمنرويوقد

2/3أحمدأخرجه: 6 7
4و الأستار@كثففياكماوالبزار8،3

5:"لاالثري@فيوالاجري)621(، 0

أبيعنطرقمن(96)الوطنط.وفي
عنهريرفأبيعنصعيد،عنالسندي،الرحمنعبدبننجيحوهومعشر

لأعرفن"قال:@هح@النيئ
(1)

لريكتم@فيمتكئوهوحديثعئيأتاهمنكملحدا

لقوله،فاناأقله،لملرتلتهخبرمنعنطكمجاعماقرأنا.عليبه@تلوافيقول:
@لثزأ.أقوللانيف@شرمنأتاكموما

فيابنهنقلهفيماحاتمأبوعنهقالمعشر.ابوفيهضعيفإسنادوهذا
@ا

8/5والتعديع!الجرح وقالالحديئ@ما،فيبقويلي@":(2262)63

فيالبخاري
"

وقالالحديا@امنكر)7932(:إ8/11الكبير"التاريخ

فيالشائي
.@@اضعي@:(590)والمتروكونههالضعفاء"

هريرة.أبيعناخرطريقمنرويوقد

كماالبزارأخرجه:
في

فيوالعقيليا(،)ولالأستار@كت"
الضعفاء9

فيحزموابن3،2الكبير@1/
0-2/602لإحكام!ا" فيالجوزيوابن7،2

إ

1/4@الموضوعات 2 2وا/السلفأضواءط.(500)0 57-2 5 ط.8

اشعثطريقمنالفكر
قتادفعنبراز،بن

اللهعبدعن
ابيعنشقيق،بن

به؟نخذوا@لحقيو@فقحديثاعنيحدفتم@ذا"قال:جم@،النبيئعنهريرف

لاالالريعق@:أوكتبالزار!،والمند0،4،/14الرسالةط.أحمد!المسدفي(1)

لأعرفنأ.")وو@(.9/2للمسدشاكرأحمدأما@أعرش!،
كماالخريقال(2)

لاالحديتمنكرعنهتلتمنمحلا/6.الاعتدالهالميرانفي

عنه.الروايةتحل



الأسفيدأحدفيرجل!زيادةللختركت@للعلل
=

بهأ@حئث@ولمبهحتثت

فيالنسائيعهفالفقدبراز،بنأشعثفيهةضعيفإسنادوهذا
هذاعقبالعقيليوقالالحديث!،المتروك:(56)والمتروكون!الضعفاء"

اللفظلهذاولي@"الحديث:
غيرهذاوللأشعثيصح،إسناد@روالنبيعن

برازبنوأشعث@الحديث:هذاعقبأيضأحزمابنوقالمنكرلأ،حديث

."حديثهيؤخذلاساقطكذاب

أيضأ.هريرةأبيعناخرطريقمنرويوقد

عديابنأخرجه:
@

ي
5/1"الكامل" 4/1والدارقطني0،6 ط.33

بنالعزبزعبدعنمرسى،بنصالحطريقمنالرسالةط.(4473)والعلمية

عنيالمياتيكمقال:@لى،النبيئعنهربرة،أبيعنصالح،أبيعنرفبع،

كمجاهومامني،فهوولتط@نلكنابمو@فقاجاعكمفمامختلفق@يحلايث
.@فبم@ولستي@@لكنابمخالفا

فيالبخاريعنهقالإذموسى،بنصالحفيهثضعيفإسنادهذا

الضعفاءفيالنسائيوقالالحديث@،المنكرا(:الاالمغيرا@سحفاء

بث:اس@عفبعديابنوقال@،الحدي@@متروكيع@2(:"والمتروكون

يرويهشبثأأوالإسنادفيغلطأيكونإماعليمعأحديتابعهلايرويهماوعامة9

ممنعنديوهوغيره،يرولهلاسنادب@
عليهلئهولكنالكذبيتعقدلا

1ويخطئ.
"الحديث:عفالدارقطنيوقال0،0

لاضعيف،موسىبنصالح

يحخ

@ه.هريرةأبيغيرعنالحدبثروي

مافأمثل
فيسعدابنأخرجه.ماالبابفيروي

2الطبقاشه" 9 5 / 1

بناللهعبدعن
القعنبي.مسلمة

3/4أحمدوأخرجه: 4وه/97 فيكمالبزاروا2،5
لأستارأاكثف"

العقدي.عامرأبيعن(63)حبانوابن)781(،

للحفبلي.اللفظ(1)



-

@الف@ائد@لعللفيالجامع

الله)عبدةكلاهما
عنبلال،بنسليمانعنعامر(وأبومسلمة،بن

الملكعبدعنربيعة،
سيد،وأبي(حميد،أبيعنسويد،بنسعيدبن

اللهعبدوشك-
"فقال:القعنبيئ،مسلمةبن

أسيدإ،أبيأوحميدابيعن

أحمدالإماموفال
4مسندهفي 2 5 فقال:فزفأبيبنعبيذفيهماوشك":5/

@لحديثسمعتملا@ذاقال:يثج@اللهرسولأنأشد..أبيأوحميدأبيعن

فاناقريب،منكمأتهوترونوأبثاركم،لشعدركملهونلينتلوبكم،تعرفهعني

@و@
@شعاركمفهوتنفرتلوبكم،تنكرهعني@لحديثسمعنئم@ذابه،م

فماا.أبعدكمفانابعيد،منكمونرورننهوأبثركم،

هذاا.منأحسنوجهمنيروىنحلمهلا9البزار:قال

1/1الزوائد!@امجمعفيالهبثميوقال 49-1 أحمدرواه":50

الصحيح!.رجالورجالهوالبزار،

فيالخطيبوأخرجه:
4الكفايقه" 29-4 3 0

مضر،بنبكرطريقمن

الملكعبدعنغزية،بنعمارةعن
عنأوأسيدأبيع@سويد،بنسعيدبن

له.حميد،أبي

رجبابنقالايضأ.معلولولكنهالصحةظاهرهإسنادهذاقلت:

2/1والحكم!العلومجامعفيإالحنبلي 3 0

قيل:تدلاوإسناثه:(1)بتحقيقي
لأثهمسلم،شرطعلىإته

هذالكنحديثأبعينهالإسادبهذاخرج

الملكعبدعنالأشج،بنبكيررواهفإنهةمعلولالحدي@
سعيد،ب@

وهوالبخاري:قالقوله،منكحببنأبيعنسهل،بنعباسعن

اصح

5كتير.النثار@تحقيقيليوكذلك(1) 77.

2/1صحيحهثيمسلمأحرج(2) 5 منوبلال؟سسيانطريقمنالملأ((713)4

الملكعبدصالرحمر،عدأبيلنربيحةعنكلاهصا:غزيفبرعمارةطريق
بن

@ذا".@اللهرسولقالقال.أسيد،أبيعنأوحمدأليعنسريد،برسعيد
@للهمفيقل.خرجاذادرحمتك،أبو@بلي@نتح@للهمفيقل:جد،@ل@@حدكمدخل
@سالك)ني

فضلا.من



ةزي@لالهضقىةلىلحلل
الأسانيدأحدفيرجل!

-

فيالبخاريقالتلت:
9

2الكبير!التاريخ 5 9 / رو@أنبعد(1349)5

@ا.أشبهلاوهذاالأشج:بنبكيرحديث

الحديثعرضفيجم@اللهرسولعنآخر-وجهمنالحديثرويوقد

لاعديدةبطرقالله-كتابعلى
سيء:منهابصح

اللهعبدحديثمنصردفقد
رف@.عمربن

فيالطبرانيأخرحه:ب@
عنحاضر،أبيطريقمن(13224)الكبيرا"

الله،عدبنسالمعنالوضين،
اللهعدعن

قال:النبي-سي@،عنعمر،بن

وسئلتكفروا،حتىونقصوايز@دوانيهفثثرواموسىعن@لي@ود@سنلت

عنيسبفنوو)تهكفروا،حنىونقصوا@زيعرافيهفثثرواعيسىعن@لنصلرى

@لتهكتابو@نقنماو@منبرو@@لتهكتابفافر@راحديثيمنلتاكمنمالحادب@

أقلمه.فلم@لثهكتاببو@غقلموماتلتصنانا

قالربه،عبدبنالملكعبدحاضر،أبوفيه:ضعيف،إسنادهذا

1/1الزوالد"دجمعفيالهيثمي ال@خاويوأ@رده."الحدبثمنكر@اهو:70

في
عنحجر-ابرشيخنا-شئلوتد"عقبه:وقاللاه(لأالحسنةالمقاصد"

طرقهجمعوقدمقال،منتحلولاطرقمنجاءإنهفقال:الحديث،هذا

السعادما(:سفر9كتابهفيالفيروز@باثيوقال"،المدحلكتابفيالبيهقي

2 الموضوعاش@ا.أوضعمنالحديثهذا6:إ8

@ه.طالبابيبنعليحدي@منوروي

2الدارقطيةفأحرجه 0 8 /4-2 0 ط.(4476)والعلميةط.9

بنعاصمعنعياش،بنبكرأبيعنالمغلس،بنجبارةطريقمنالرسالة

قالقالطالب،أبيبنعليعنحبش،بنزرعنالنجود،أبي

يريونرو@ةبعديتكونإتها"ك@:اللهرسول
(1)

افاعرضو@لحديث،عني

فلا@لفرتنيو@فقلمومابه،فخذوا@لقر@نو@نقفماعلى@لقرتن،حديئهم

لجه.تاخذوا

منسقط(1)
الحلمية.ط



=

يللفالائد@لعلل@لجامعفي

داهذاعقبه:وقال
عنزيد،عنعاصم،عنوالصوابوهم،

(1)

بنعليئ

عحور".النبيئعنمرسلأالحسين

عنهقالالمغلس،بنجبارةفيه:ةضعيفوالإسنادقلت:
بنيحيى

فيحاتمابيابننقلهفيمامعيى
@

والتعديلالجرح
"2/4 8 جبارة9:(22اله2

ضعيفأ،لأججارة:(101)نوالمتروكصالضعفاءفيالتسائيوقال@،كذاث

فيحبانابنوقال
1/2المجروحين!1 ويرفعالأسانيديقلبكان":21

أفسدهةالمراسيل
لماالمستقيمةبأحاديثهالاحتججبطلحتىالحمانييحيى

حدعنبهافخرجلها،أصوللاالتيعنهالمستفيضةالأشياءمنشابها

الجرخ!.إلىالتعديل

@ه.عليئعنالوجههذاغيرمنصروي

فيحزمابنأخرجه:
"

2/2@الإحكام 0 5
اللهعبدبنحسينطريقمن

ب@ط

اللهعبيد
أنطالب:أبيبنعليعنجده،عنأبيه،عنالجاس،بن

حديئاحمثكمفمنحديثا،عنيبحدغوننلنفال.عئياللهرسول

تلتة،فانا@لقرتنيضارع
فإنتا@قله،فلم@لقرتنيضارعلمبحديثحتثكمومن

حسوةمو
(2)

@لنار!.من

نقلهفيماحاتمأبوعنهقالاكععبدبنحسينفيهضحيف.إسنادوهذا

فيابنه
1

":(2551)@ه@56والتعديعاالجرح
وقال:الحديثا،ضعيفهو

حزمابنوقالالحديش@،متروك":(145)وكونوالضالفعفاءفيالشائي

بالزندققه.متهئمساقظ،اللهعدبنلأالحسبنالحديث:عقب

ثوبان.حديثمنوروي

فيالطبرانيفأخرجه:
1لاالكبيرأ" قال:ربيعة،بنيزيدطريقمن(42

الأشصأبوحدئنا
حىرألا@ن9قال:لجفه،اللهرسولأنثوبان:عن

(1)
دي

تحريص.ومودبى"الرسالة:ط.

بالفتح،والخرفواحدفمرةئحسىسالقدرالترابصالجرعةلالصمالخسوة.(2)
.1/387النهايته@المزة



اكسفيدأحدفيرجل!زيادةلثترقى-للعللإ
-

علىحديئييمرضوا"قال:الله؟رسوليانصنغفكيفقال:د@زظ،الإسلام

قلتما.وأنافهوو@نقهفما@لكناب،

فيالبخاريعهقالربيعقطبنيريدفيهضعيف.إسنادهذا
"

التاريخ

8/1الكبير! وفي(0132)32
2/4لهالصغير@،1 مناكير"،حديثه:61

فيابنهنفلهفيماحاتمأبووقال
"

9/3والتحديع!الحرح 2 2(1101):

فيالنسائيوقالالحديده،واهيالحديصمنكرالحديا،ضعب@9
الحديشدا.متروك":(643)والمروكون،الضعفاء"

مرسلأ.البصريالحسنحديطمنرويوقد

فيحزمابنفأخرجه:
"

الإحكام
"1/2 0 6

أبيبنعمروطريقمن

لاعمنعمرو،
@لا@دلانيقال:لمجح،اللهرسولأنالحسن:عنيتهم،

ري

بعديعنيتقولواأنلعلكم
ماأقل،لمما

عنيحلضتم
@لقرتنيو@غقمما

عنيحئغنمومابمهفصنتوا
وسابمهتصدتوافلا@لقر@نيو@نقلامما

اللههداهوبالقرآنالقران،يوافقلامايقولحتىدهكاللهلرسول

ضعيف،وهوعمروأبيبنعمروويهمرسلهذا"عقبه:حزمابنتال

مجهولأيضاوفيه
(2)

فيأحمدعهقالعمرو،أبيبنفعمروبالضعف،مسلسلإسنادهذا

"

العللفيالجامع
"1/2 2 فيالجوزجانيوقال"،بأسبهلي@9:(1442)2

1الرجايه:أحوال" 2 الحديشه.مضطرب":(206)5

ماوعلىتلت:
وقدسندأ،الصنعةأهلأعلهالحديثهذافإنتقدم،

فيبحثنا
يصلحشاهدأاوصحيحأسندأنحدفلموغيرها،الكتبأتات

سوىبه،للاعتضاد
فيالبخارفيذكرهما

"

(1585)ك@193الكبير@التاريخ

فيالبرعبدابنقالمرسل،وهوتحلبقا،طهمانابنطريقمن
"

بيانجامع

العلم
"2/1 ذل@وضعواوالخوارجالزنادقةمهدي:بنالرحالنعبدقال@:91

الحسن.قرلمنكالهالنهاية@لى@اللهلرسولو@اوقوله:(1)

مبهم.بل(2)



=

@لفعالدالعللفي@لجامع

يعني:الحديا
ما

روي
علىفاعرضيهعنيأتاكمالهاقال:أنه@يمعنه

أحوجالقران9قال:مكحولي،عنالأوزافيعننقلوكذلك@لثه-ا،كتاب
اللةإلى

من
.@الكتابإلىالنة

كلاملثهلاالحديثهذاأنمتنهونكارةبطلانهعلىيدلومماقلت:
لنبوة.ا

لاضعيفة،الحديثطرقعامةأنيتبينتقدممماأقول:
شيءمنهايصح

خلا

بنيحيىطريق
@@

فئ@طأبيابنعنم،
عنالمقبري،سعيدعن

المعلمنأقوىالحديثيةالقواعدحيثمنالإسنادوهداهريرةأبيعنآبيص
له،

يعنيبالإغراب،وصفطهمان،بنإبراهيمإنحيثمن
عنالإغرابة

3بنيحىنالحينفيافقات،
1

كماأعلاهاالدرجاتمن
الترجمةفيتقدم

حيزفيالأولفيكونمرسلالاخروالإسنادموصول،يحيىو)سنادله،

القبول.

الملكعبدعنرليعفعنبلال،بنسليمانطريقواكخر:
بنسعيدبن

فهوسابقه،عنجوثةيقللاالإسنادوهذاأسيد،وأبيحميدابيعنسوبد،

صحتهعلىمستدلاالاجتهادموضعفيحبانابنوحزجهبئقات،متصل

قف.لالولآخروابالإرسال،الأئمةأعلهالأولالحديثأنتقدموقد

منأبحدإلىنذهبولكنا
بماسنادكانولوباطل،الحديثإنةونقولذلث

صححهولوضحاها،فيكالشممىساطع
منبهاحتجولوصحح@من

منبهحدثولواحتج،
لكلامفهمأاللهمنحهلمنبينةنكارتهنف@حدث،

مقعدهفلتبوأمتعمداعلقكذبمنيقول:إبم@هنبينافهذاكحي.نبيه
من

@لنار@ا
(1)

هنا
كانسوا:جمتالبيعلىكذبمنبأنصريخمجطالنبيقولهو

مقعدهتبوأوقدالكذابين،حدفيداخللهمعارضأأوللقرانموافقاكذب@
في

وأقواماالأحا@يثأصحتراترسصحيحالحديثهحا(1)



الأسفيدأحدفهرجلزياثةللثترك@:رلحلل
-

منللحديثكانولوخالقها.إلايعلمهالاهاويةعاقبتهوكانتجهنم،

نكارةمنمننهحواهلماتصحيحهلبلذييكنلموأقواها،أعلاهاالأسانيد

لمفإذابالقرآن،السنةقيدهداحدينناأدوفلكتجاوزها،يستطعلمقوية،

أخدلاالقرادظاهريواشحديطحاعنابذااوا@تاب،مندليةللحديثنجد

سنده.يثبتلمو)نبم@

قحلولقول:
صجعمن@كش@النبيكلامفيالمنافقونلأدخلالبابهدا

صحولو@ك@،للنبيكلامأشيوخهمكلاممنلجعلوابلكلامهم،
هذا

أوفلاةفيكرثةالإسلاميالتشريعمصاثومنالثانيالمصدرلكانالحديث

ويوافقبعضا،بعضهايضادالأحا@يثولأصبحتالريح،مهبفيكرماب

بالثهإلاقوةولاحولولاللشهوات،وإرضاءللأهواء،تبعأبعضأبعضها

العطيم.الحلي

يتهيبونكانواأنهمعليهماللهرضوانالصحابةآئارمنبلغناولقد

متعمدا،علقكذبالمنحديث:فيدخولهممنفرقأطالبيعنالحديط

فإن@ل@،مج@النبيعلىالكذبمنالهلعلذلككادلماالحديثصحفلو

الثصيعبدون@القوم
يوم

والحجروالفمرالشمىيعبدغيرهمكان

بلسانليتقولواأوابدهكذامثلعلىالاعتماديستطيعونرف@وكانواوالدواب،

إنآنهميعرفونكالوا@ولكنهما@عإلىالناسدعوةأجللىصجمالنبي

النبيء،وعيدفيدخلواتعمداغيمقالهماعلىواحدةكلمةزا@وا

منوحاشاهم
أعلم.واللهصفات،هكذا

ر@ربينهمايز@دثمشيخم@منالر@هيبسماع@لتصريحياتيوقد@

بالسماعالتصريحأن@لعلميالبحثبكشفهذاربعدالطرق،بعضفي

ذلكبعديكشفئمهو@لصو@ب،الوساطةبزيادةالاسنادفكروأنفلط،

حدثناقال:عيينة،بنسفيانروىمثاله:السند،في@خطاء@خرى@لخلل

عنعروة،عنالزهري،
مالنفعنادماقال:عج@اللهرسولأنعائثة:



=

ثللف@اند@لعللفيالجامع

بكراأ*ينفعنامالماقط

اللهعبدطريقهومن)052(،الحميديأخرجه:
أحمدلن

زوائدهفي

"على

.(30)لأيهالصحاقيفضائل

فيأحمدواخرجه:
9

عاصمأبيوابن)385(،و(28)الصحابقهفضانل

في
اللهوعبد)0321(،الئقه9

9علىزوائدهفيأحمدبن

الصحابتهفضائل

فيوخيثمة)5094(،و(44الهيحلىوأبو)102(،
"

1له:جزءا 3،0

فيلآجريوا
فيوالخليليالوطنط.(1262)و(1261)الثربحفه"

فيعساكروابن1/37،1الإرشاثه"
"

32/3@فقأتاريخ 9
عنطرقمن

الإشاد.بهذاسفيان،

"قال:سفيانأنالطرقبعضفيوجاءالصحة،ظاهرهإسنادوهذا
عن

@الزهري

علقعيشكللاهذاانإلاالسماع،بصبغةأتىالاخرسضهاوفي

إلاسماع.صيغةذكرأمعنعنسوا.الزهريفيمقدمسفيانأنالبديهيفمن
وممايه،سفياناضطرابوعلتهيصغ،لامعلولالطريقهذامنالحديثان

مواطن:ثلائةفيسفيانعلىبهيحتخ

أتهيدلماسماعبصيغةاتىإتهالأول:
سمع

الزهرفي،منالحديثهذا
اللهعبدقالفقدكذلكهووما

أحمدبن
في

9

1/3العلل!فيالجامع 2 0

"علىزوائدهوفي(2440)

)43(،@الصحابةفضانل
فيالخلآلطريقهومن

كماعلله
1له:جزءافيإوخيثمة)701(،لاالمنتخبهفي 3،0

فيوالخليلي
حدئهأئه:32/04"دمشققاريخفيعساكروابن1/03،7الإرشاثا9

يحيى:قالعائثة.عنعروة،عنالزهري،عنسفيان،عنمعين،بنيحى
"قال:ذكره؟منلسفيان:رجلفقال

فيالخليليوقال"،وائل
ا/لإرئاد@ا1

شيبةابنفأتبعه":371
(3)

سمعتهالحديثهذاففال:لهصديق
الزهري؟من

ثاود".بنوائلبهحذئنيولكنلا،قال:

الحميليرواية(1)

مكدا(3)
شية.أبيالنيكونوقدالمطوعفي

السةط.منوسفط(2)



الأسفيدأحدفيرجل!زي@ةلالخترقىةرلصلل
-

ماعلىبناءقلت:
السماع،لصيغةفكرهفيواهمأسفيانفيكونتقدم

يسمعلملائه
هذاوعلىوائل،منسمعهو)ئماالزهري،منالحديثهذا

علقهالطريقوهداالزهري.عنوائل،عنسفيان،هكذا:الإسنادفيكون

فيكماالدارقطني
5/4لأفراد!واالغرائبأطراف" 5 وقال"تفقال(6053)7

عنضابنعنمعين:بنيحى
الزهريأ.عنداود،بنواثلعن

بنإبراهيم@رواهالتقدم:!الطريقعقبفقالاخرطريقاالدارقطنيوذكر

عنة،ابنعنثار
أبيم@.عنوائل،عن

حالفبثاربنإبراهيمقلت:
سفيان،فالمحفوظ:إفنمعش،بنيحى

وعلىأيه.عنوائل،عنسفيان،ولب@عروفعدقالزهريعنوائل،عن

ماكلمنالرغم
الحديقلهذاوائلسماعقالوا@عدمالعلمأهلفإنتقدم،

فيالخليلينقلفقدالزهري!من
1/37الإرشاثه" 1

معينبنيحيىعن
أته

"قال:

بنبكرابنهمنسمعهداتماالزهري،منيسمعهلمثاودبنوائل

فيأحمدوقالمعلولا!،الحديثفصارالزهري،رأىقدبكروكانوالل،

"

1/3العلل!فيالجامع 2 0(2440):"
وائلانرى

(2)

الزهري،منيسمعلم

خطأا.هذاوقال:الإنكار،أشدأبيفألكرهوائل،بنبكرافيعنرواه@)تما

5/4لأفراد"واالغرائب@اطراففيكماالدارقطنيوقال 5 7(6053):

معينبنيحيى@حرواه

(3)

وجعلهوائل،بنبكرفيهيذكرفلمعيينق@ابنعن

معينبنيحيىبهونفردعروة،عنالزهري،عنوائل،عن
الخليليوفال"،

في
"ك@:ا/.الإرشاثه"

الثرخإ.خطأعلىيحملهذاثل

نقلفقدبكر،ابنهعنوائل،روايةيرتكلمواقدالعلمأهلأنإلا

7/4الكمالادتهذبفيالمزي 5 قال:أتهالمديببنعليعن(7270)2

حديثكتابهفينظرإتماشيئا،ابنهمنيسمعلمداودبنوائلسفيان:قال"

أحمد.الإماموكلاممعين،بنيحىكلامتقدموقدالوليمقه،

1الكمالهد@هديبوالطر:ديسلىاة@ل@ال@طبوعفيتحرت(1) 0 3 / 1(151).

(2)
تحريف.وهودمحناالمطوع.في(3)خطأ.دوانلاالمطوع:دي



ثللفعالد@لعلللي@لجامع

أسقطأثهسفيانعلىفحخنا
الزهري،عنوساطهالإسنادمن

رويوقدتلت:
شيان.طريقنحيرمنوائلبنبكرعنالحديثهذا

32/4دمى"لقاريخفيعساكرابنأخرجه.فقد 0

بنجعفرطريقمن

عنعروة،عنالزهري،عنوائل،بنبكرعنيوسف،حدثناقال:علي،

@وذ@صحبتهفيعليئ@ما@حد@منالله-س@روةرسولقالفالت:ر@تا،عائة

خليلامتخذاكنتولوبكر،أيمالنفعنيماماذنفعنيومابكر،أبيمنبده

خليلا@.بكرأبالاتخذت

علىلهماأقفلمويوسفعليبنجعفرضعيف؟الإسنادهذاأنإلا

ترجمة.

فياضطربقدسفيانفإن@لئاني:و@ما@لموطن
غيرفيالحديثهذا

كمافإنه-قدمناه،الذيالموطن
فيأحمدعندورواهمسندأ.رواهتقدمء

الله،شاءإنالزهريعن(2لىالصحابقاا@افضائل
عمرةعنأوعروةعن

فيكمافقالمرسلا،آخرطريقاالدارقطنيعلقوقدمرسلأ.
الغرائبأطراف"

5/4والأفراثا 5 عنسفيان،عنالمخزومياللهعبيدأبوورواه":(6053)7

ل@ماةقالكرواللهرسولأنةاللهشاءإنعروةعنالزهري،
يذكرلمنفعني،

لألأ.عائنة

بنسعيدعنالزهري،عنيروىالحديتهذافإن@لئالث:و@ما@لموطن

منالمحفوظوهومرسلا،المسيب
نقلهفيمااحمدالإمامقالالطريق.هذا

فيابنهعنه
"

1/3العلل!فيالجامع 2 (35)له@،لاالفضائلوفي(2440)0

فيكماعللهفيالخلآلعنهنقلهوفيما
والخيلي)701(،عقبالمنتخب!"

في
1/37الإرشاثما@ا 0

عنالزهري،عنمعمر،عنالرزاق،عبدحدنناة

الحديط.فذكر@ز...اللهرسولقالقال.المسيب،بنسعيد

32/4لمادمثقلاتاريخفيعساكرابناخرجه:وكذا 0

أحمدطريقمن
بن

به.الرزاق،عبدحدثناقال:الزيادي،منصور



الأسانيدأحدفهرجلزياثةرلهضكت@للعلل
-

راشدبنإسحاقتابعهمعمر،توبعوقد
(1)

الصحابنهلأفضائلفياحمدعد

إلىالخطبذهوقدمرسلأ،المسبببنصعيدعنالزهري،عنفرواه(3للأ

ديعساكرابنعنهلقلهفيمافقالمعمرروايةترجيح
"

:32/40دمثقأتاريخ

معمروحديث9
روايتهعلىمعمراتابعوقدعيينفابنحديثمنأصخهذا

هذه
(2)

وقدمرسلا".كانو)نالزهري،عنالمحفوظوهوراشد،بنإسحاق

)052(،عقبالحميديقالففدسعيد،طريقمنالحديثسماعهسفياننفى

فيكماالخلالطريقهومن
معمرأفإنلسفيان:لفبل":(107)عقبالمنتخبا"

سمعنامافقال:سعيد،عنيقول:
عنعروة،عنإلاالرهريمن

لا.عائة

يفهملاوهذاقلت:
نفىو)تماسعيد،عنبهيحدثلمالزهرقيأنمنه

فيفقذمأكانو)نوسفيانسعيد،عنيحذثالزهريسمعيكونأنسفيان

جمبعيحولمأئهإلاالزهري
روايةيرتجحقدمناهوالديالزهرئ،بهحدثما

أعلم.واللهسفيان،روايةويقؤضمعمر،

ونزول؟بعليرسمعهسفيانيكونأنالممكنمنأليسيقول:أنولقالل

مباسرةالزهريسأحرىتارةوسمعهالزهرفي،منبوساطة،نارةسمعيعمي

لافضائلفيأححدأخرجه:فيماقالأتهسيماولاببنهما،وساطةدونمن

الحديث.ذكرثمالزهري،سحفظت:(2لاالصحابئ

نعم،فنقول:
الراويلحفطفبينةجاع@القرائنأنحالفيممكنهذا

عنهونقلتحفظه،يضبطلمسفيانفإنهذاحديثن@فيأماالحديث،لذلث

وأخرىوساطضببنهماوأخرىمباشرة،الزهريعنهت:رواياتأربع

يعلبينهاالجمعإمكايةوعدمالرواياتهذهفاختلاتمرسلة،وأخرىمسندة،

والنزول،بالعلوسماعهاحنمالفانتهىهذاوعلىبالاضطراب،الحديثهذا

أمامالثذيقطعمافيه،سفياناضطرا@لمحواالذينالأثمةأقوالفيإنثم

احتمال.كل

الوممبعصالزمريصحديتهفيومر@تققي(1)
.(350)الالتقريبه"

خطأ.وموالمدا"المطبوع.في(2)



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

رويوقد
فقدأخرى،عديدةوجوهمنالحديثهذا

حديثمنروي

أبي

فيعديابن
فيعساكروابن8/5،5@الكامل"

"

تاريخ

4-32/41"دمثق 2
سعيد.أبيعىالعوفي،عطيةطريقمن

علتان:فيهالإسنادوهذا

ابنهعنهنقلهفيماأحمدالإمامعنهقالفقدضعبف،عطيةأنالأولى:

في
"

1/2العللافيالجامع 0 وقالالحديثإ،ضعيفالمو:(1224)1

فيحاتمأبيابنونقللأ،عطيةحديطئضغ@فئيموكانأيضأ:
1

الجرح

5"والتعديل 0 3 / ئكتبالحديث،ضعيف9فيه:قالأتهأببهعن(2125)6

"فيه:قالأتهزرعةأبيعنونقل"،حديه

فيالتسائيوقال"،لينكوفي
.@ضعيف"م@(:)ا"والمتروكونالضعفاء9

محمديجال@وكانمدل@،عطيةإنوالأخرى:
ثتمالكلبيئالسائببن

"المجروحينفيإحبانابنقالالخدرفي،أتهموهماسعيدثأبوحدثييقول:

1 6 6 /2:"

أحاثيتالخدريسعيدأبيمنسمع
(1)

جعلسعيدابوماتفلما

بكذايوراللهرسولقالالكلبيئ:قاللماذاقصصه،ويحضرالكلبيئيجال@
(2)

ةلهقيل@مافاعنميويرويسحيد،أباوكناهيحمظه،
فيقول:بهذا؟حدثكمن

الكلبيئ،بهأرادائمادالخدري،سعيدأبايريدأئهفيتوهمونسعيد،أبو
التعجب...جهةعلىإلاحديثهكنبةيحلفلا

سماعهنبتوما@امتلت:
تدليسهيؤمنوحتىالخدري،سعيدأبيمن

مصزحاجاءماإلاسعيد،أبيعنحديثهمنيقبلأنينبغيفلاالكلبيعن

يعني:صريحأاسمهبذكر
1

الخدري

رويوقد
عباس.ابنحديثمنالحديثهذا

6/1@االكاملفيإعديابنأخرجه. 4 2
هارونبنعمارطريقمن

المستملي.

ال@طبوع:في(2)حا@فأ".("المطو@لى(1)



الأسفيدأحدفيرجل!زياثةلالهضك@:رلحلل
-

6/1"لاالكاملفيعديابنوأخرجه: فيعساكروابن4،3
"

تاريح

32/4"@مشق 0

دحية.بنبثرطريقمن

فيعديابنوأخرجه:
6/1لأالكامل1 4 3

إبراهيم.بنمسلمطريقمن

أبيابنعنسويد،بنقزعةعنومسلم(وثر،)عمار،ثلائتهم:
عباس.ابنعنمليكة،

فيحاتمأبيابننقل@قدقرعة،لصحفثضعيفالإشادوهذا
"

الجرح

عن(782)المه/7لأوالتعديح
ونقل@ا،الحديث@امضطربفيه:قالأتهأحمد

يكتثلالمتين،ولي@الصد@،محلهالقوي،بذاكليسفيه:تالأتهأبيهص

بهيحتجولاحديثة،

فيالئسائيوضعفه
فيحجرابنوقال)005(،"والمتروكونالضعفاء"

5للاالتقريبه9 ضعي@ه.":(54

يصح.ولا@ه،طا@أبيبنعليحديثمنرويوقد

3تاريخهفيالخطبفأخرجه: 5 8 منالغر@4/965ط.وفي3/

برجعفرعنضمرة،أبوحدثافال:الخزاز،الربغبنحميدطريق
محمد،

@الحسينالنيعني:علي-عنأبيه،عن
طالب:أبيبنعليعنابيصعن

بكرإ.أ@مالنفعنيماماذنفعنيالماةقالالله-ظ،رسولأن

مايهمختلصالربيعبنحميدصعيف،إسنادوهذا
وموتق.ئصغفبين

6الاعتدال@1/ميزانفيإالذهبينقلفقد 1 بريحيىأن(2327)2

فيالنسائيعنهوقالكذبه،معين
لي@ةإ(142)والمتروكوظالضعفاء@ا

بثي
فيعديابنوقالط،

الكامل"
"3/8 ويرفعالحديث،يسرقكان9ة9

عنأحاديث@روىمرقوفة،أحا@يث
ونقلدا،يعنيمحفوظةغيرالناسأئمة

فيالذهبي
1/16الاعتدال!ميزان" عامة@@فال:أئهالبزقانيص(2327)1

الحديث،.ذاهبيقولون:ثيوخنا

فيالذهبيقالفقدالاخرالرأيوأما
1/6"الاعتدالميزان9 1 2

"،حنبلبنأحمدفيهالقولوأحسن":(2327)
قال:اثهالدارقطنيوعن



-

و@لف@ائد@لعللالجامعفي

فيمه.القولئحسنالدارقطني@الرأيتالبرفاني:وعنحجقه،بلايهتكلموا"

مدفوعفهوالدارقطنيقولوأماترنيقأ،يفبدفلاأحمدقولأماقلت:

سببعديابنبينوقدسيماتضعيفصفالراجحوالنساثي.يحيىبكلام

فيالخطيبوقالالجرح.
1الكفاجمه:" 05-1 أنعلىالحلمأهلاتفق":06

عددمنلوعذل@والائنان@الواحدجرحهمن
أولى،بهالجرحنف@جرحمعمن

أعلم.والله@،علمه...قدباطنأمرعنيخبرالجارحأنةفلكفيوالعلة
مرسلا.الحسنعنرويوقد

مرسلأ.الحمنعن(31)الصحابقهدفضائلفيأحمدأخرجه:

لإرساله.ضعيف؟لإشاداوهذا

رويوقد
سنادب@الحديطهذا

صحيح.

2/3وأحمد)36423(،ش@أبيابنفأخرجه: 6 6
وفي

"

له"،الفضالل

@الثنةفيإعاصمأبيوابن9(،لاماجهوابن)ماه(،و(32)و(25)

1لا اللهوعبد2(،2
2(،يلالأبيهالصحابقافضائلعلىإزوائدهفيأحمدلن

فيوالنسائي
وفيالرسالةط.(80ويلاهالعلميةمأط.ا10)الكبرى""

"

1الاثار!معاني@ثرحفيوالطحاويلا(،له"،الصحابةفضائل 5 8 / 4
وفي

1يالهالاثار"،مشكلدشرحوفي(6015)العلميةط. وفي(59
تحفة"

فيلاجريوا8(،6هلهحبانوابن5(،40لالأخياراا
(2631)الثريحتا"

فيوالخطيبالوطنط.(21)كلاو
"

بغداد"تاريخ
01/3 63

21/1و 3 5

12/9الغربط.وفي 0

فيعساكروابن14/1،7و
"

318/18@ثمثقتاريخ

3و 8 /3 2
3و 9

هريرفأليعنصالح،أبيعنالأعمش،عنطرق،من

أراهماله-منزوجين-قال:اوزوجأ-أنفىالمنةيث@ماللهرسولقالقال:

أبوفقالاليهإ،هلئمخيزهذامسلمبا@لجثة:خزنةدعه-@@سببلفيقال:

الما@ت:اللهرسولفقالعليميتوىلارجلهذابكر:
مالإلاقطمازنفعني

اللهنفعنيوهلبك،إلاال@هنفحنيوهلوقال.بكر،أبوفبكىقال:بكر!أي

منوسقطت(1)
المحمليفالةط.



اخسفيدأحدفىرجل!زيادةالترقى:لالعلل
=

)1(؟!بكإلااللةنفعنيوهلبك،إلا

يصرخلمفإنهالأعمش،عنعنةإلافيهتخىلاالإسنادفهذاقلت:

الاتصال.علىمحمولةصالحأبيصروايةأنإلاهنا:شيخهعنبالسماع

فيالذهبيقال
2/2الاعتداالالاميزان" 2 يعني:يدل@-@اوهو:(3517)4

فلاحدثنالما،"قال.فمتىبهئدرىولاضعيف،عنثل@وربماالأعمش-

"قال:ومتىكلام،
عن

شيوخفيإلاالدلي@احتمالتطرق"
عنهم:أكئرله

عرروايتهفإنالممان،صالحوأبيوائلوأبيبراهيم،ك@
الصنفهذا

."الاتصالعلىمحمولة
أعلم.واللهالطريق،لهذاالحديطليصح

9/1@االأشرافتحفة"انظر: 3 لماالمهرةإتحات@و@)82521(،4

9للأ7/112المسند!أطرافو")64381(،41/416-516 26).

عنالأعمش،روىما@سانبدهبعضفيالزبادةحصلترمما@

يارجل:قالالله:عبدقالقال:شرحبيل،بنعمروعنوائل،أبي

@ا،خلقكوهوندالتهتدعوأن@اقال:الله؟عندأكبرالذنطأيالله!رسول

"قال:أي؟ثمقال:

خثيةولدكتقتل@نثم
(3)

قال:مع@ا،يطعمأن

تصديقها:@اللهفأنزل"جركبحليلةتزانيأن@ائثمقال:أي؟ثم

إلاتلنهحغقنىااقتسيقتلحنرلام@خوإلفافيع@فء@للهلارآيين"

6،8المرقاد:1@@أثا،يققفنكيفحلرمنيزللثولابالحق

الأعمش.فيهاختلفالحدياهذا

16)9/2ريلبخااجه:خرفأ ومسلم)2357(،9/091و(86
63 /1-6 فيمدهوابن5(،671)يعلىوأبو1(،42)(86)4

الإيمان@ما@

(4)

أحمدروايةلعط

"وانلألياب@المط@وعإفي
ومم.ومر

مقط
الحايخة.مىرأنشهاالكبأصلمن

ال@خاري.ررايةلفظ



-

@لفعالد@@لعللفي@لجامع

فيوالخطيب)664(،
9"للوصلالفصل" 2 9 /2-93 /2والعلميةط.0

8 2 جربر.طربقمنالهجرةط.8

للوصلالفصلفياالخطيبوأخرجه:
"2/9 27-9 2 العلميةط.8

و
8 2 6 /2-8 2 المسعوثي.معنبنعبيدةابيطربقمنالهجرةط.7

فيالخطبوأخرجه:
9"للوصلالفصل" 2 8 / 8والعلميةط.2 2 7 / 2

أنيسة.أبيبنزيدطريقمنالهجرةط.

5عوانةأبروأخرجه: 8 /1-5 فينعيموأبو)151(،9
الحليقه@

4/1 4 5-4 فيوالخطيب6،1
للوصلالمصل"

"9 2 8 /2-9 2 ط.9

والعلمية
8 2 7 /2-8 2 الثوري.سفيانطريقمنالهجرةط.8

فيمندهابنوأخرجه:
نمير.بناللهعبدطريقمن(465)"الإيمان@

عننمير(بنوالثوري،واوزيد،عبيدة،بووا)جرير،خمستهم.

الإشاد.بهذاالأعمش،

الرواة.منثمانيةوخالفهم

فيوالنسائيا(،لملأ7)والبزار4،3وا1/038أحمدةفأخرجه
1لعلأاالكبرى" وفيالرسالةط.(11304)والعلميةط.(13

لهالتفسبرإ،"

فيوالخطيب3(،)مه
ط.2/183والعلمبةط.2/193@للوصلالفصل"

معاوية.أبيطريقمنالهجرة

فيوالخطيبللأمل@،الثاسيوأخرجه:
2/93"للوصلالفصل9 ط.0

والعلمية
8 2 9 /2-83 شيبان.طريقمنالهجرةط.0

4حبانوابن)8905(،يعلىأبووأخرجه 4 فيوالخطيب3(،1
أبيطريقمنالهجرةط.2/083والعلميةط.2/193للوصل(الفصل"

الحناط.شهاب

زياد.بنالواحدعدطريقمن(487)الاشيوأخرجه:

فيالخطيبوأخرجه:
"

2/93للوصل!الفصل العلميةط.1

لنالعزيزوعبدزيادبنالواحدعبدطريقمنالهجرةط.183-2/083و

ين(.دو)مقرمسلم



الأسفيدأحدفيرجليزيادةلالثترك@:لالملل
=

فيالخطيبوأخرجه:
2/19"للوصلالفصل1 2/183والعلميةط.3

تمام.بنقرانطريقمنالهجرةط.

2/19"للوصللأالفصلفيالخطيبوأخرجه: 2/183والحلميةط.3

زكريا.بنإسماعيلطريقمن

فيالخطيبوأخرجه:
93-2/193للوصل!الفصل1 العلميةط.2

83-2/183و مدرك.بنحجوةطريقمنالهجرةط.2

الواحد،وعبدشهاب،وأبووشيبال@معاويض)أبوثمانيتهم:

عنوحجوة(اسماعيل،دوقران،العزيز،وعبد
عنلأعمش،ا

ا
عنوائل،بي

أسانيدهم.فيسرحبيلبنعمرويذكروافلمالله،عبد
لأالعللفيالدارقطنيقال

"5/12 2
س

الأعمقورواه9:(833

اللهوعبدوجريرومحمرالئوريفرواهعنه:واختلف
الأعفى،عننمير،بن

شهابأبووخالفهم:الله.عبدعنشرحيل،بنعمروعنوانل،أبيعن

الأعمش،عنفرووهالرحمنعبدبنوئيبانالضرير،معاويةوأبوالحناط،

1الله.عدعنوائل،أبيعن
00.

فيالخطيبوقال
2/9للوصل!الفصل" 2 سليمانوأما"العلمية:ط.4

أبيبنصزيدالمسعودي،محنبنعبيدةأبوفرواهعليه:فاختلفالأعمش

الضبي،الحميدعبدبنوجريرالخارفي،نميربناللهوعبدالجزري،أنبسة

يحيىرواهوكذلكالله.عبدعنشرحبيل،بنعمروعنوائل،أبيعنعص

عنالئوري،سفيانعنالقطان،
وأبوالجراح،بنوكيعورواهلأعمث@.ا

بنالواحدوعدالحناط،شهابوأبوالرحمن،عبدبنوشيبانالضرير،معاوية

الخلقاني،ركريابن@)سماعيلتمام،بنوقرانمسلم،بنالعزيزوعبدزياد،

عنرووهتسعتهمالغساني،مدركبنوحجوة
عنواثل،أبيعنعمش،ا،

."شرحبيلبنعمروفيهلي@اللهعد

فيوالاختلاف،يضرهمالامحفوظ،كلاهماالطريقانوهذانلتول:

أبيعنالأعمش،عنشهاب،أبوالخبر:هذاالروىحبان:ابنيقولذلك

الله.عدعنوائل،أبيعنالأعمش،عنوكغ،صرواه:الله.عدعنوائل،



يالف@ائد@لجامعلحى@لعلل

شعة،ورواه:
واصليعن

@رواه:الله.عبدعنواثل،أبيعنلأحدب،ا

جرير،ورواه:الله.عبدعنشرجيل،بنعمروعنوائل،أبيعنمنصور،

@رواه:الله.عبدعنثرحبيل،بنعمروعنوائل،أبيصالأعمثى،عن

بنعمروعنوائل،أبيعنوواصل،ومنصورالأعمثىعنالثوري،سفيان

سمعهوائلأبويكونأنأنكرولستال@ه.عبدعنشرحبيل،
الثمععبدمن

جميعأالطريقانيكونحتىال@هعبدعنشرحبيل،بنعمرومنوسمعه

محفوطين

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

7/9لنسائيالأخرجه: 0

وفي
لعلميةاط.ي@743(لهالكبرى"،"

3ولا شعبقعأخبرناقال:هارون-ابنوهويزيد-طريقمنالرسالةط.(46

له.الله،عبدعنواثل،أبيعنعاصم،عن

أحداأننعلملاخطأوهذا"عقبه:الشائيقال
عليه،يزيدتابع

واللهواصل،هوإنماخطأ،هذايزيدوحديطقبله،الذي:(1)والصواب

أعلمتعالى

6/43"الأشرات@اتحفةفيالمزيوقال واحدغيررواه".(9279)0

."وائل..أبيعنواصل،عنشعبفعن

شعبة.أصحابخالفأتهيخهيزيدوهمعلىيدلومماأقول:

4أحمدأخرجه:فقد 3 4 / 1
4و 6 4

محمدطريقمن
جعفر.بن

1/4أحمدوأحرجه: 3 4
بنبهزطريقمن

أسد.

.(26ياالطيالسيوأخرجه:

4/1الأولياءداداحليةفينعيمابووأخرجه: 4 6
بنعمروطريقمن

وق.زمر

(1)
ص

سقطها
لحي

احلألحلملاوعارةإالكلام،نهايةبلىالرسالةط.
يديزتابع

ليتردلمعليط
"

الحلميةط.سوجاء"المتن
"

"
الكل@ةمنهأنعلأيزيدا"

ترى.كمادأنجنهاالصرفمنممنوعة



الأسفيدأحدفيرجل!زيادةلالهضقىةللعلل
-

الربغ.بنسعيدطريقمن(3183)الترمذيوأخرجه:

عنوسعيد(وعمرو،والطيالسي،وبهز،)محمد،خمستهم:
عنشدف

اللهعبدعنوائل،أبيعنواصل،
به.مسعود@صبن

عاصم.عنالطريقهذاغيرمنرويالحديثأنعلى

فيالخطيبفأخرجه:
"

2/93للوصل!الفصل -2/836والعلميةط.5

بهاعاعبدعنعاصم،عنميمون،بنمهديطريقمنالهجرةط.837

فومر

فيالخطيب
9"للوصلالفصل" 2 5 / أنإلاالعلمية:ط.2

ونلكواصل،بدلعاصمعنميمون،بنمهديعنقال:الرواةبعض

وهم
فيوقال@،

"

2/93"للوصلالفصل كتابيأصلفيكدا9ةالعلميةط.5

سقناهكماواصل،عنوالصواب:عاصم؟عن
وعفان،الرليعبنالحسنعن

1ميمون.بنمهديعن
00.

فيالخطيبوأخرجه:
والعلميةط.2/593للرمل،الفصللا

837 / 2

وائل،أبيعنعاصم،عنشيبان-يعني:معاوية-أبيطريقمنالهجرةط.

موقوفأ.فذكرهالذنب...أعظمقال:الله،عدعن

ماخلالمن
رويإذهذا،حديت@فيعاصماضطرابيتبينتقدم

عنه

أبيعنالثاني:فيوقاللرفعه،واثلأبيعنالأول:فيفقالآوجه،ثلائة

وبينبينهالتيالوساطةفحذفاللهعبدعنالثالث:فيوقالفوقفميوائل

د@ه.مسعودبناللهعبد

قدمناه.ماغيرسواصلحديثرويوقد

4أحمدفأخرحه: 6 2 فيوالخطيب1،/
-2/934"للوصلالفصللا

93 والعلمبة.@5
83 6 / مبمون.ابنوهومهدي،طربقمنالهجرةط.2

للوصللأالمصلفيالخطيبوأخرجه:
"2/93 2/83والعليةط.4 5

مغول.بنمالكطريقمنالهجرةط.

1البخار@6/وأخرجه: 37@14 7 الكبرىأ،وفي7/09والنسالي@،6



-

يللف@ائد@لعللفي@لجامع

فيوالدارقطنيالرسالة،ط.(3463)والعلميةط.(3477)له
"العلل"

2 2 3 / مأ34)س5
الئوري.سفيانعنسعيد،بنيحىطريقمن

عنوالل،أبيعنواصل،عنوالثورلمجأومالك،)مهدي،ثلاثتهم.

عبدالله.

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

1/4أحمدفأخرجه: لخطيبوا8/1،8والبيهقي)5781(،والبزار3،4

في
@@

9لماللوصلالفصل 2 3 / 2/8والعلميةط.2 9 طريقمنالهجرةط.0

مهدي.بنالرحمنعبد

فيالخطيبوأخرجه:
"

2/9@اللوصلالفصل 2 2/08والعلميةط.3 2

محمدطريقمن(42)والبغويالهجرة،ط.
كثير.بن

منصورعنالثوري،سفيانعنومحمد(الرحمن،)عبدكلاهما:

به.الله،عبدعنشرحيل،بنعمروعنوائل،أبيصوواصل،والأعمش

فكماالصحة،عنتحيدهعلةفيهأنإلاالصحة،ظاهرهالإسنادوهذا

بنعمروبإثباتعنهالثوريطريقوأنطريقان،فيهلهالأعمشأنتقدم

أبيعنيرويهلأنهثالأعمشطريقمنأعلىواصلطريقوأنشرحببل،
علوبينجمعالإسنا@ينبينالجمعففيوساطقعبلامسعودابنعنواثل،

التوهم.بسبيلإلامحالوهذاونزول

هذاعلةالعلمأهلبينوقد
2فيالبخاريروىفقدالوهم، 0 4 /8

لافذكرتهقال:أنهعليابنوهوعمرو-عن(6811)عقب
حدثناوكانالرحمن،لعبد

عنوواصل،ومنصورالأعمشعنسفيان،عن

الحافظوقالدعط،دعهقال:ميسرة،أبيعنوائل،أبي
في

دا

الفتح
"

12/1 4 عنالحديابهذاحدثالثوريأنوالحاصل)1186(:ا...0

فأدخلاومنصور،الأعمشفأماوائل،أبيعنبهحدثوهأنفسثلاثة
أبيبين

عنالقطانيحيىفضبطهفحذفه،واصلوأماميسرة،ابامسعودابنوبينوائل

فحملتفصيل،بغيرأولأبهفحدثالرحالنعبدوامامفصلأ،هكذاسفيان



الأسفيدأحدفيرجليزيادةلالثترك@.للعلل
-

فيميسرةأباوأدخلالئلاثةفجمعوالأعممض،منصورروايةعلىواصلرواية

علىفاقتصرتردد@يهكأنهفصلهيحيىأنعليبنعمرولهذكرفلماالسند،

واصلطريقوتركفحسب،والأعمشمنصورعنسفيان،عنبهالتحديث

احتلفالتيللطريقوالضميراتركهأي:دعمادعهفقال:9ةقولهمعنىوهذا

بنالهيثمزادوقدواص،روايةوهيفيها،
عماد@قوله:بعدروايتهفيخلف

السنداتركأي.@الدعأقوله:محنىأدفعرفذلك،بعدواصلافيهيذكرفلم

كاناندوائل،أباأنحاصلهالكرماني:وقالميسرة،أبيذكرفيهلي@الذي

يروهلمالحديثهذافإنالله،عبدعنكئيرأروىقد
المرادوليىقال:عه،

لهظهرلكنعليصالطعنبذلك
لموافقةالواسطةبإسقاطالروايةترجيح

ذكرلأنثفيهالترثدآجلمنتركأتهقدمتهمايظهروالذيقال،كذاالأكئرين

فيهطعنأتهبستلزمبدونهبهفتحديثهواصلروايةأصلفيكانإنميسرةأبي

فيزادفيكونالأصل@يروايتهفييكنلمو)نالضبط،بقلةأوبالتدلي@

عمنالحديثبروايةفاكتفىيسمحه،لمماالسند
وسكتفيصعدهترثدلا

وحدهواصلعنسفيان،عنمرةبهحدثالرحمنعبدكانوقدغير@عن

ساقهانبعدالترمذيلكنوالئسائيالترمذيةأخرجهكذلكميسرفأبيبزيادة

ومنصور،الأعمشعنسفيان،طريقالمذكوربالسندعلبهعطفواصلبلفظ

لنوعمثالأالسندهذاالخطيبوفكرالأمر،أولفيكاننلكوكأنبمثله،قال

علىالرحصعبدوافقكثيربنمحمدأنفي:وذكرالإسناد،مدرجأنلامن

تفصيل.بغيراللاثةعنالحديثفيصيرسفيان،عنالأولىروايته

فيالبخاريأخرجهرقدقلت:
@الأدب1

عن
اختصرلكنكثيربنمحمد

من
عنداودأبووأخرجه:نصور.علىالسند

الأعم@شفضمكثيربنمحمد

عنالليثي،مسلمأبيعنالطبرانيطريقمنالخطيبةوأخرجهمنصور،إلى

محاذ
عنئلاثتهمالبرقي،العباسأبيطريقومنالقاضيويوسفالمئنىبن

عنسفيان،عنكئير،بنمحمد
فينعيمأبوأخرجه:وكذاالثلائة،

"

المستخرج
"

علىفيهالاختلاتالحطيبوذكرتقدم،ماوفيهالطبراني،عن

واصلعلىليهيخلفولموحذفه،يسرةأبيذكرفيالأعمشوعلىمنصور



-

يللف@اثد@لعللكي@لجامع

منوالنسائيالترمذيأخرجهوقدقلت:سميان،روايةغيرفيإسقاطهفي

منصورروايةالترمذي:تاللكنميسرفأبيبحذتواصلعنشعبةرواية

ميسرة.أبيبإنباتيحني:أمح

التصعبيدبنالحسنرواهوقال:فيه،الاختلاتالدارقطنيوذكر
عن

التيسابوريبكرأبيالحافظعنونقلواعل،كقولاللهعبدعنوائل،أبي
مهديابنبهحدثلماالثلانةبينجمعالئورييكونانيثبهقال:ثها

يعنيغيرهما،بهحدثلماوفصلهكئير،بنومحمد
منالإدراجفيكونة

لاسفيان
شيءعلىالكلامتقدموقدنعالى،اللهعندوالحلمالرحمن،عبدمن

من
هذا

."الفرقانسورةتفسيرلي

الإتران:بدونالحافظإليهأشارالذيالطريقأما@مول:

7/8والشائي)2813(،الترمذياخرجه:مافهو @الكبرى!،وفيإ9

3للا مهدي،بنالرحالنعدطريىمنالرسالةط.(3462)والعلميةط.(47

عنشرحبيل،بنعمروعنوائل،أبيعنواصل،عنسفيان،حدثناقال:

به.اللصعبد

قالالإقران،روايةعلىالعلمأهلتكلموقدشحبصالثوريفخالف

5/2"العللفيإالدارقطني 21-2 2 2
واصلرواهوكذلك9لمأ:34)س

واصل،عنميمون،بنومهديوشعبةالئوريفرواهعنهواختلفالأحدب،

عنالثوري،عنمهدي،بنالرحمنعبدصرواهالئثاعبدعنوائل،أبيعن

الله،عبدعنسرجيل،بنعمروعنواثل،أبيعنواصل،
علىووهم

فييذكرولميحبى،رواههكذااليسابوري:بكرأبولناقالالثوري...
بنومحمدمهديبنالرحمنعبدورواهشرحبيل،بنعمروواصلحديا

بنعمروعنوائل،أبيعنوالأعمش،ومنصورواصلبينفجمعاكثير

بنالرحمنلعبدالثلائةبينجمعالثورييكونأنفيثهالله،عبدعنشرحيل،

وحملخلافأ،بينهميذكرولمواحدأإسنادهمفجعلكثير،ولابنمهدي
فجعلسحيدبنيحيىوفضلهومنصور،الأعمشحدبثعلىواصلحديث
شعبةلأنثالصوابوهواكععبدعنوائل،أبيعنواصل،حديط



الأسانيدأحدفيرجل!زيادةلالهضك@لالحلل
-

رواهكماالله،عبدعنواثل،أبيعنواصل،عنروياهميمونبنومهدي

فيالخطي@وقال"،أعلم..واللهعنصالثوريعنيحيى،
للوصلالفصل9

"

2/9 هذاروايةعلىالحبديكثيربنومحمدمهديبنالرحمنعبداتفق":24

سقنا@كماالمسمينالثلاثةالنفرعنسفيان،عنالحديث
فيخلافوببنهم

.@يةارو

واصل.فيهايذكرلماليالروايةوأما

.(19720)الرزاقعبداخرجه:فقد

1/4أحمدوأخرجه: 8/1والبيهقي)ثأ،(3182)والترمذي3،4 8
من

الرحمن.عبدطريق

1البخاريةواخرجه 37 / 6(14 16)8/402و(76 لأخلقوفي(81

فيوالنسائي)373(،لهالعبا@ا،أفعال
1لهاالكبر@دا 7 وفي(61

التفسير"،"

فيوالدارقطني8(،3لاله
5/2العلل!9 2 القطان.يحىطريقمن(83رو2

والفكرط(12302)نفسيرهفيالطبريوأخرحه:
5 0 7 / 1 عالمط.7

العقدي.عامرأبيطريقمنالكتب

سفيانعنعامر(وأبوويحيى،الرحمن،وعبدالرزات)عبدأربعتهم:

الله.عبدعنميسرة،أبيعنوائل،أبيعنوسليمانمنصورعنالثور@،

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

فيالخ@فاخرجه:
للوصلالفصل"

"9 2 7 / 2/8والحلمبةط.2 2 5

حدئنافال:الحربي-إسحاقابنوهوإبراهيم-طربقمنالهجرةط.

أبيعنمنصور،عنمعمر،عنالرزاق،عبدحدثناقال:علي،بنالحن

نحوه.عححروالنبيعناللصعبدعنمسروق،عنوائل،

فيالخطيبقال
للوصلالفصل"

"2/9 2 منصورأما"العلمية:ط.4

عنميسرة-أبووهوئرحبيل-بنعمروعنوائل،أبيعنيرويهفكان

."درراصلةروايتهفيالرحمنعدزاد(1)



-

يالععالد@لعلل@لجامعفي

اللهعبد
بنحفصوابوالحميدعدلنجريركذلكبهحدثمسعود،بن

فيهيختلفوالممنصور،عنأربعتهمراضد،بنومعمرعمر،بنوصرقاءالأبار

بنعمروبدلمسروقعنوائل،أبيعنقال:معمر،عنالرواةبعضانغبر

وهموذلكشرحبيل،
فيما.شبهةلا

فينعيمأبروقال
4/1الحليةا" الأعمشأصحابمعمروخالف":46

اشه.عبدعنمسروق،عنوائل،أبيعنالأعممن@،عنفرواه

الذيبالاسنادمنصورعنرواهإنمامحمرأأنوالصواب:قال،هكذا

منولامعمرمنلي@فيهالوهمانيبدوفالذيالخطيبذكرهماوأماذكره.

إسحاقبنإبراهيمطريقومنالإسنادهذاقبلالخطيبلأنالرزاق.عبد

محمدحدثناقال:الحربي،
قال:الرزاق،عبدحدثناقال:الملك،عبدبن

عنشرحبيل،بنعمروعنوائل،أبيعنمنصور،عنمعمر،أخبرنا

عبدالله.

أماالملك.عبدبنومحمدعلي،بنالحسنبينالخلاتيكونلذلك

عنوانل،أبيعنمنصور،طريقإنحينفيتابعالهأجدفلممسروقطريق

متداول.مهورثرحبيلبنعمرو

1لاجامعهفيمعمرأخرجه:فقد 1/4وأحمد1(،97 والبخاري3،4
6/2 وفي(7520)كا9/6و(6001)8/9و(44*)2

العباثا،أفعالخلق"
وابو@اود1(،14)(8للا1/63ومسلم)573(،و(437)و(372)له

(02 الفكرط.(23102)تفسيرهفيوالطبري5(،130)يعلىوأبو1(،3

و
5 0 7 / 1 1/5عوانةوابوالكتب،عالمط.7 (4415)حبانوابن)251(،9

فينعيموأبو)6144(،و
4/1الحليةأ" 4،6

فيوالبيهقي
9

الإيمان!شعب
أبيعنمنصور،عنطرقمنالرشدط.(4)مالاوالعلميةط.(5370)
أفي:@اللهرسوللمألثقال:الثصعدعنضرحبيل،بنعمروعنوائل،
ندادثهتجعلدلتال:الله؟عدأعظئمالذنب

إنله:تلتتال:خلقئطومو
يطمملنمخافةولدكنفتللنالثتمقال:أفي؟ئمقلت:قال:لعظيئم،فلك
"تال:افي؟ننمنلث:نال:معه

جلىئأ.حلبلةتزاني@نثنم



الأساليدأحدفيرحلزيادةلالحث@ترقىةللملل
-

03-6/389لأشرا@هاتحفةانظر:إ ة!لمهراإتحا@و"لما(،80)9

4/1المشد!اطرافو")72031(،01/04104 9 4(5660).

ومثلناالأسانيد،@حدفيرجللزيادةفكرنا@مثلةقددمناوما@

فيصحابييز@دفقدتابعي،وتابعتابعي،ذكرفيحصلتزياثةفيلللك

روىمانلك:مثال@،هو@لصو@الزيادةمذهذكرويكونالاسناد،

عنجريج،ابنأخبرناقال:الرزاق،عبدحدثناقاد:نضر،بنإسحاق

فيدعاالبيت،يك@تالنبيئدخللماقال:عباسابنسمعتقال:عطاء،

خرجحتىيصلولمكئها،نواحيه
فلمامنه،

قبلفيركعتينركعخرج

القبلق@.لمذهوتال:الكعبة

1/1البخاريأخرجه: 1 الإسناد.بهذاإسحاق،عن(3)ما0

عنالرواةحالفإسحاقأنإلاالصحة،ظاهرهالحديثهذالقول:

اعبد

عند"المصتف@راويةوهويإبراهيمبنإسحاقرواه

فيكماعوانةوأبي0(،569)الرزاقعبد
1/2المهرمهإنحاف" 8 9(015).

2حمد،/اجه:خروأ 0 2و1 08.

5/2التسائيوأخرجه: 2 0

وفي
لعلميةاط.(3900)لهلكبرىأ،ا"

أصرمبنخشيثىعاصمأبيطريقمنالرصالةط.(3وللامه

يحيى.بنمحمدطريقمنبتحقيقي(432)خزيمةابنوأخرجه:

فيالبغويالقاسمابووأخرجه:
أسامة@م@د

طريقمن(31)زيد"بن

مسعود.بنأحمد

الباريدفتحفيكمامستخرجيهمافينعيموأبوالإسماعيليوأخرجه:
@

6 4 9 / راهويه.بنإسحاقطريقمن(3لعاعقب1

.(1715)الالتقريب@حافظنقضومو:(1)



-

@لف@اثدي@لعللفيالجامعى

مسعو@بنوأح@دومحمد،وخشيش،وأحمد،)إسحاق،ستتهم:

عنجريج،ابنعنالرزاق،عبدعنراهويه(وابن
ابنسمع@قال:عطاء،

أسامةأخبرنييقول:عباس
دعاالبيت،دخللمالمجوالنبيئانزيد:بن

في

حرجحتىفيهيصلولمكئها،نواحيه
فلمامنة،

فئلفيركعتينركعخرج
أسامةالإسنادإلىفأضافوا"@لقبلةمذه"وقال:الكعبف

زيد.لن

الرواية.هذهعلىالرزاقعبدتوبعوقد

4/9مسلمأخرجه:قد@ 6(01 (0303)خزيمةوابن)593(،(33

فيالبغويالقاسموأبوبتحقيقي،(3015)و
اسامةمسند"

)43(،زيدلأبن

فينعيموأبو
9

المستخرج
3والبيهقي)2903(،" 2 8 / محمدطريقمن2

بن

بكر

فيالطحاويوأخرجه:
"

1/38الاثار"محانيضح 9
العلميةط.وفي

@يالبعويالقاسموأبو)9322(،
أسامةمسند"

حبانوابنا(،يازيد،بن

فينعيموأبو2(،3لد.
"

المستخرج
النبيلعاصمأبيطريقمن(9230)لا

فيالسغويالقاسمأبووأخرجه:
أسامةمسند@@

طريقمن(32)ريد،بن

الأمويسعيدبنيحيى

2أحمدوأخرجه: 0 8 ليالبغويالقاسموأبو5،/
أسامةلأمسند

زيد"بن

عباثة.بنروحطريقمن(24)

2لماه/لنسائياوأخرجه:
وفي

لعلميةاط.(3892)لهالكرى"،"

فيالبغويالقاسموأبوالرسالةط.وي@783(
أسا@همسند@@

(33)زيد@ابن

(3)

وهو.
مأ760)انؤيسه"يحطئ،فدصلوت"

ومو
1

0

.(2977)النقريبه"نشانققي

وهو:
يعرس@صمو@،@

.(7554)لنفرسها@

1/1الأثرا@اتحفةو@الرسالفطالكبرى"و@دالمحتبى!في 7 يرلم(110)4
د

افهلجد
فيالمزيقالالإمفا@فيعاساس

1الأتمرا@هتحفة" 6 5 / :(9يلا1
عنعطاء،عنحريح،ابنأصل@ررادأليبرالعزيرعدالمحيدسعد@رواه@

مي=وقعالرسالة:ط.الكرى!السنمحققإوقال."عاسابنكريدولمأسامق@



اخسفيدأحدفيرجلزياثةلالثترك@.لال@لل
-

رواد-أبيبنالعزيزعبدابنوهوالمجيد-عبدطريقمن

عنالمجيد(وعبدصروح،ويحيى،عاصم،وأبو)محمد،خمستهم:

جريج،ابن
لالطوات،أمرتمإتماةيفولعباسابنأسمعتلعطاء:قلتقال:

يقول:سمعتهولكنيدخوله،عنينهىيكنلمقال:بدخوله؟تؤمرواولم

أسامةأخبرني
ولمكلها،نواجهفيدعاالبيتدخللما@الثبيئأنزيد:بن

خرج،حتىفيهئصل
فلما

@المنهوقال:ركعتين،اليتفئلفيركعخرج

البيتسقبلةكلفيبلقال:زواباها؟أفينواحيها؟ماله:فلت@لقبلة!

عباس،ابنأسندهالحدياأنةالصوابيتبينالمتابعاتبهذهتلت:

عن
آسامة

تخريجهعلىالرواةتواترالذيجريج،ابنطريقسيمالازيد،بن

مسندأ
عن

أسامة
فيالعلمأهلأقوالاختلفتوفدزيد@ه.بن

هدا

الباريفتحفيإبخئكرجبابنفقالالحديث،
"77 روايةأنإلا:3/

وهم...منهافإسقاطهأسامة،ذكرفيهاجريجابنعنالرزاق،عبد
في@،

فيحجرابنقالحين
"

6@االباريقح 4 9 / لطريقذكرهعقب(3لعائعيد1

مححد
جريج:ابنعنبكر،بن

"
"الأرجحوهو

فيه.أسامةذكريعني

يفهملاجمل@الحافظقالهماقلت:
منه

ذئذووالحكمروايةتصحيح

لهذهالترجيحفهذابكر،بنمحمدروايةرجحاندئهف@الأخرى،الرواية

محفوظةالروايينكلتانف@ذلكغيروأماالأخرى،الروايةإلىبالشبةالرواية

أعلم.واللهمنها،أيصحةعلىغبارولا

-

عىالسخ:
عنعباس،ابنصعطاء،

ومدهاتفيعاصاسلزيالةأمامف

ديتردلمالزيعة
لنالمحيدعدروايةفيوحودماعدمعلىالمزيونصالتحثة،

كلامه.انتهى"أعلمواللهروا@ابي

@حدنلت.
3/2الأصولالحا-كاببلحرحوعي 2 ثكرفدالأنبرابنوحلت4

صعباس،النعرالساتي،روابةدرليةبقولهوفدصهالحديت
1000@أسامة

الحديث.فدكر

كماالحديثخزجقدالبغويالغاسمباأن(ك@ا
ثي

بناللهعدإسادهفيودكرأعلا@

عاس.

لمسلم.اللفظ(1)



=

ئدلفعا@لعلل@معفيلعاا

4/5و9(،للاالهلأا/"لأشراتاداتحفةةوانظر 1 إتحافودا)2295(،2

1/2المهرة، 8 2المسند@1/اطراتولا1(،05)9 38(96).

رويوقد
عننصر،بنإسحاقروايةبمثلعباسابنعنالحديثهذا

آسامةفيهيذكرلمأي:ثالرزاقعد
زيد.بن

2أحمدفأخرجه: 37 / 97ومسلم)336(،حميدبنوعبد1،3وا1 / 4

(11 فيوالطحاوي9(،3للا(33
"

38الاثار@1/معانيشرح 9
ط.وفي

عطاء،عنيحيى،بنهمامطريقمن(3207)حبانوابن)1422(،العلمية

عدفقامسوايى،سثوفيهاالكعبةيهاللهرسوذدحلقال:عباس،النعن

ئصل.ولمساري!كل

4/5"الأسرافتحفة"وانظر: 2 5يلا6 3/1المسند"أطراتو"6(،9 7 2

عطاء،عنروي
عباسابنذكرلمحونمنأعني:ز@اسامةعن

5/2أحمدفأخرجه: 0 2،1و.9
5/2والنسائيئ 1 2و.9 2

وفي
(3884)و(3883)والعلميةط.(3899)و(3898)و(3897)لهالكبرى@ا،الا

(3005)و(3004)خزيمةوابنالرسالة،ط.(3لملا5)و
عوانةوأبوبتحقيقي،

كما
في

1/2المهرظإتحافدا 8 فيالمقدسيوالضياء)051(،9
المختارظ9

0 / الملكعبدطريقمن(3331)و(1331)421-121
عنسليمان،ابيبن

عطاء،
أسامةعن

زيد.بن

1/1لاالأسرافتحفة"وانظر: 73(110).

عطاءعنجريرصرواه
لعطاءسماعأفكرأثهإلاالملكجدروايةبنحو

من
@ه.أسامة

(30للا.خزيمةابناخرجه.فقد
قال:عطاء،عنطريقهمنبتحقيقي

أسامة
زيد.بن

تقدمهعلىفعطاءفيه،مافيهوهذا
لاأنهإلاوجلالته،الفنهذافي



الأسفيدأحدفرجل!زيادةلال@ضل@:رلحلل

لهيذكر
منسمع

فيحاتمأبوقالأسامتع
9

عطاء"ة(570)لابنه"المراسيل

منيسمعلم
أسامةزرعةأبووفكرأسامته،

فيزيدبن
عداد

يسمعلممن

منهم
عطاء

رباخأبيبن

عنعباسابنلقلهماأنوهوأمر،الحديثهذافيبعي
لاأسامة

معيتناسب
عنعمرابننقلهما

أسامة
نقلهومازيد،بن

بلال.عن

أسامه.حدلتأما

فيالبغويالقاصموأبو)2652(،والبزار5/40،2احمدأخرجه:فقد
أسامةمسندا

1/3المعاني!لأسرحفيوالطحاوي)03(،زيد!بن 9 0

.@وفي

2لاالعلمية فيوالطبراني2(،503)حبانوابن4(،2
)693(،الكببر!"

1لأالمختارمهفيوالضياء 0 2 / 1و(1314)4 0 3 / بنعمارةعن(1315)4

عندكنتفلمااليت،فدخلتحاجاخرجثقال:الحثاء،أبيعنعمير،

جبيإلىقامحتىعمرابنوجاءقال:بالحائط،لزفتحتىمضيثالساريتين

البيت؟من@اللهرسولصلىأينله:قلتصلىفلماقال:أربعأ،فصلى

أسامةأخبرنيهاهنا،فقال:قال:
صلى؟فكمقلت:تقالصلى،أتهزيدبن

صلى.كمأسألهلمئئمعفرأمحةمكثتأنينفميألومأجدنيهذاعلىقال:

فجاءقال:مقامهفيفجئتقال:حاجاخرجتقال:المقبل،العائمكانفلما

صلىثئممنة،أخرجنيحتىيزاحمنييزلفلمجنبي،إلىقامحتىالزبيرابن

أربعافيه

وألو)3652(،و(1347)رلبزاوا9(،071)لرزاقاعبدوأخرجه:

فيالبغويالقاسم
أسامةمسند@

فيوالطبراني)74(،و(4يلازيد!بن
الكبير"9

عنيسراثيل،طريقمن(1029)
الشعثاء،أبيبنأسعث

عنأبيه،عن

فلوأرلى،لكانحاتملألياخسبلوالقولمداولحل(520)التحصيلامعجطد(1)

ليابن(عهشقلهأولىلكانالقولمداقاتلأبو@رعةكان
حا

أنحهدتوقد3،

أليترلصعليهوقفتللفلث،علىأقففلم@رعةلأبيالقولهدامثلأجد

فيحاتم
3@؟اتحصيللتحفة 4 9

احمد.روايةلفظ(2)



-

يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

اللهعبد
بينيمشيمجيبراللهرسولعليناخرجقال:عمر،بن

أسامة
زيدبن

فلمامعروضفخئبةوفيهاالكعبةدخلحتىوبلال
خرج

أسامة
زيد،بن

وصلىيمينهعنئلثهاالخثبةمنتركفقال:@؟اللهرسوذصغكفصأله

بلالأ.أسأللمقال:صلى؟كمقلث:شماله،عنالباقيالثلثفي

عيرأسامفعنولي@بلاليعنبنحوهمحفوطفإنهالمتنهذاأماقلت:

الأول.الراجحيكونلذلكفيه.الواهمإلىأهتدلمأني

1/2المسندلأأطراف@اوانظر: 38(97).

بلال.عنعمر،ابنطريقأما

فيمالكأخرجه:فقد
الزهري@صعبأبيبروايةي@231(الموطأ@ا@ا

(181)و(180)مسندهفيالافعيئطريقهومنالليني،بروايةا(ويلالما

2/3البيهقيئاخرجه:الافعيطريقومنشحقيقي، 26-3 2 7
ودي

0يهلهلأ،المعرفة" الوعي.ط.(27701)والعلميةط.(83

3أحمدأخرجه:مالكطريقومن / 381و211
3و / ا/والبخارئ6،1

1 3 4/9مسلمو0(،55)4 1لا5 (0232)ودابو@وأ)م@3(،(32

فيوالطبراني2/6،3والتسائيئ)4202(،و
حبانوابن1(،041)الكبير!"

3والبيهقييا.23(، 2 7 / انعمر:ابنعننافع،عنوه/2751

الحجبيطلحةبنوعئمانزيل!بنوأسامةهوالكعبةدخلبمحنهاللهرسول
حينبلالأفسألثالله:عبدفقالفيها،ومكثعليهفأغلقهارباح،بنوبلال

خرج،
ما@ا

عنوعموثينيسارهعلىعمو@أجعلفقال:في؟اللهرسوذصنع

ثنمأعمدة،ستةعلىبومئل!البيتوكان@راعه،أعمدةوثلاثةيمبنه
صلى

الروايةوفيبينصعنوعمو@أيارهعموثأصالخري.وعندفعياثعندجاء(1)
يسلىهصعوثيىمسلم:وعديار@عىوعمودينيسيهعمودأصلنا@عي.التانية

أحمدوعديميه،عنوعمر@أ
ياره.عىوعموثأيصينهصعموثينروابيندي

ففيطرقلهلافععنوالحديتالرهري.مصبأبيررايةمالك،لفظ(2)



الأسفيدأحدفىرجلريادهلالثترك@:رلملل
-

2/1"الأسرافتحفة@الظر:كثيرة.طرقعمرابنعنوللحديث 3 0

1/6المسند!أطراتو@ا@@2@م.@ 3 9(1298).

فير@ربز@دوقد@
معاثسانبد@حد

@لمزيد،ذكر@لر@هيصحة

الرحم@؟عبدبنيزيدروىمامثاله:الر@هي،هداكردورنالإسنادو@حة

بنعبيدةأبيعنعمرو،بنالمنهالحدثناقال:الدالاني،خالدأبو

اللهعبد
قال:ذ@نه،اللهعبدعنمسروق،عنمسعود،بن

يجمع
الله

منترضواألمالناس،أيهايامناب:فيناثيقال:القيامة،يومالناس

منإلىمنكمإنسانكليوئيأنوصوركمورزقكثمخلقكنمالذيربكم

عزير،شيطانعزيرايعبدكانلمنويمثلقال:الدنيا؟فييتولىكان

جثوما،الإسلامأهلويبقىوالحجر،والعودالشجرةلهميمثلحتى

ماربألناإنفيقولون:الناس؟ينطلقكماتنطلقونلالكممالهم:فيقال

وبيهبينناقالوا:رأيتموه؟إنربكمتعرفونفبمفيقال:قال:بعد.رأيناه

قال:سايما.عنيكشفقالوا:هي؟وماقيل:عرفناه.رأيناهإنعلامة

ساجدأ،طبقألظهرهكانمنفيخرقال:ساق.عنذلكعندفيكشف

ثميستطيعون،فلاالسجوديريدونالبقركصياصيظهورهمقوئمويبقى

ويمرونأعمالهم...قدرعلىنورهمفيعطونرؤوسهمفيرفعونيؤمرون

علىانجوفيقال:ةمزلة،دحضالسيف،كحدوالصرا@الصراط،على

يمرمنومنهمالكوكب،كانقضاضيمز،منفمنهمنوركم،قدر

طويلالحدبثكالريح...يمزمنومنهمكالطرف،

فيخزيمةابنأخرجه:
2التوحيد":" 3 3والعلمية.@9 ط.(43

فيوالدارقطنى)3679(،لاالكبيرأفيوالطبرانيالرشد،
1(،)كلا"الرؤية9

و3كلاك@-2/6والحاكم
5 8 9 /4-5 كماالحاكمطربقمنوالبيهقي9،2

.377ك@-2/6للحاعاللمظ(1)



-

ثللفعائد@لعللفي@لجامع

في
خالدأبيطريقمنالكتبعالمط.83-02/82والنهايقاالبداية@

لاسناد.ابهذالانيالدا

سرطعلىصحيححديثهذا"الأولى:الروايةفيالحاكمقال

."اللفظبهذايخرجاهولمالثيخين،

غيرنقات،اخرهمعنالحديطهذارواة"الالة:الروايةفيأيضأوقال

عنانحرافهمنذكرلماالصحيحينفيالدالانيخالدأبايخرجالمأتهما

السنة
خالدلأبيضهدوافكلهمالمتقدمونالأئمةفأماالصحابقيذكرفي

ممنلانيالداخالدوأبويخرحاه،ولمصحيح،والحديثلإتقان،وابالصدق

حديثأ!انكره@مافقال:الذهببوتحقبهالكوفقه.أهلأئمةفيحديثهبجمع

خالدوابوإسناد@جوثةعلى
."منحرتشيعي

أنيسةأبيبنزيدالدالانيخالدأباوخالف

اللهعبدفأخرجه:
فيأحمدبن

فيوالطبراني)3021(،السنقه"
الكبير""

فيوالدارقطنيئ)3679(،
فيوالبيهقب1(،78)الرؤيتأ9

والنثور!البعث9

محمدحدثناةقالكريمقيابيبنعبيدبنإسماعيلطريقمن(434)
بن

سلمة،
بنالمنهالعنأيخسفأبيبندفحدثنيفال:الرحيم،عبدأبيعن

اللهعبدحدثناقال:مسروق،عنعبيدة،أبيعنعمرو،
عنمسعود،بن

البي

لأعمئ@.اوزيدأ-خالدأباأعني:

كماراهويهبنإسحاقأخرجه:إذ
10/1العاليقهالمطالبفيإ 4 6

عنه،(17لاالرؤلمجهفيإوالدارقطني)0015(،
عنعمرو،بنالمنهالعن

السكنبنقي@
(3)

اللهعبدبنعبيدةوأبي
اللهعبدإنقالا:مسعودبن

بن

رمو.(1)
.(8)27،الالؤيبهيدل@ادوكاكنبرأ،يخطئصدر@،@

.(21اله@التقريبهأفراد"لهد@قفوهو:(2)

ل@755(.لالكريبلنققهوهو.(3)

اللهعبدلندجمدةألويا(
عهقالسعو@بن

فيحاتمأبيالنفيسا@قله@ينبنيحيى
"

9/4"والتعديلالجرح 5 تققا.)5391(:إ1



الأسفيدأحدصرجلزيادةلالخشرلت@لالعلل
-

الفيامفيومالناسخرإفاالحديط:هذاالخطاببنعمرحذثمسعود

السماءإلىأبصارهمثاخصةالشمس،رؤوسهمعلىسنةأربعينقاموا

قبله.الذ@بنحوطويلالحديثلر...منهميتكلملاالفصل،ينتظرون

مسروفأ.بذكراولمموفوفأ

فيالحديثبعدالحافظقال
صحيحإسنادمذاالعاليق@:إالمطالب@@

ثقالهه.رجالهمنصل،

حديثأمافقط،السكنبنقي@حديطعلىبنطبقالحافظقولقلت:

مرةبنعمروقالأيه.منيسمعلمعدةفأبومنقطع،حديثفهوعبيدةأبي

فيحاتمأبيابنإليهأسندهفيما
أباقلت:@:(952)"المراسيل"

(1)

عبيدة!

تذكرهل
(2)

فيحاتمأبووقالشيئا"،مهأذكرماقال:شيئا؟اللهعبدمن

منيسمعلممسعود،بناللهعبدبنعبيدةأبر9:(955)لابنهالمراسيل!"

الكما@هنهذيبفيإالمزيمآنقلهفيماالترمذئوقالمسعود@هإ،بناللهعبد

4/3 5(3803):"

المصدرفيكماالمزفيوقالشيئا"،أبيهمنيسمعولم

4/3نفسه يسمعولممسعو@بناللهعدأبيهعندروىي@303(:4
منها.

ثلاثعنهفرويتالحديت،هذاروايةفيالمنهالاختلاتتبينالرواياتهذه

وتارةمرفوعأ،ويجعلهيثبنهوتارةموقوفا،ويجعلهمسروفأيثبتفنارةروابات:

منيحذت
السكن.بنقي@الإسنادهذافيزادأئهإلاموقوفا،ويجعلهالسند

مرفوعا.غيرهفرواهالموقوفةروايتهعلىالمنهالخولفوقد

فيالطرانيأخرجه:بذ
فيوالدارقطني7(،9لكلأالكبيرا1

الرؤيقه"

@الدارميسلبمانبنعيسىوهوطيبة-أبيطربقمن(176)و(175)
عن

هند،أبيبننعيمعنوبرفبنكرز
اللهعبدعنعبيدة،ابيعن

مسعود،بن

":@اللهرسولقالقال:

شاخصينسنةلربعبن@لعالمينلرت@لناسيقوم

مسروق.ذكربدونمرفوعاالحدي@ا@لقضاه-فصليت@ظرورابصارهم

فيعديابناشنكرهالحديثهذا
الكامل9

"6/4 5 4
أخر،أحاثبثمع

ينثرا.الأصل.إفي(2)الداء.علىمنصوب(1)



-

@للفعائد@لعللديالجامع

غيركلهاوهيطيبقعأبرعهيرويهاوبرةبنلكرزالأحاديتوهذهلقال:

عنهقالطيبةوأبومحفو@ا.
فيعديابننقلهفيمامعينبنيحيى

@الكامل"

6/4 5 0
كانهذاطيبةوأبو9اعلاه:امعقبعديابنوقالضعيف،،"ة

عليهيثبهكانلعلهولكنالكذب،ينحمدكانأنهأظنولاصالحأ،رجلا

طيبقا.أبيعنورقاء،معالكبارمنجماعةحدثوقدفيغلط،

اللهعبدعلىموقوفأالحديثوروي
عيدة.أبيطريقغيرم@مسعودبن

فيكثيرابندكرهفقد
20/8والهايتهالبداية" منالبيهقيإلىوعزاه4

حمادطربق
سلمفبن

اللهعبدعنوائل،أبيعنعاصم،عن
بهمسعود،لن

فانهالروايات،بحضفيموقوفأكانو)ن
ثالمرفوعحكمفي

بالراي.يقاللاالكلامهذامثللان

8/1المهرظالخيرةإتحاف"انظر: 51 5 (2)و(1)(7المعلأ8

و

الصحيحبن،فيمرفوعأاللهعبدعنالطريقهذاغيرمنالحديث

مه.مختصرأ

8/1البخاريأخرجه:ما 4 9/1و(6571)6 8 ومسلم)1157(،0
1 8 / عنإبراهيم،طريقمن(03لا(186)11وا/9(803)(186)11

السلمانيعمربنعبيدة

1مسلمةوأخرجه 1 9 / حمادطريقمن(310)(187)1
سلصة،بن

عن

أن@عنئابت،

9ةاللهءلجعرسولقالقال:الله،عبدعنوأن@()عبيدفكلاهما:

إني
فصةفذكردخولا@لجنةء@لجتةوتخر@ملمنها،خروجا@لنارتخر@مللأعلم

مختصرة.الجنة،يدخلرجلاخر

6/2لأشراف،اتحفةانظر.إ 6 6/3و(9ايثلا3 6 إتحافو"لها(،.5)0

01/4المهرة! 8 0(13236@.



اكسفيدأحدفيرجليريادةرلحثترك@:لال@لل
-

اللهعبدروى@خر:مثال@
عنمليكة،أبيبن

@اتا،عائثة

@نت@نهآلكتبعلتك@زلتلن@@موةالآيةهذهجمتاللهرسولتلاقالت:

@ؤلوأإ+يتكر@حماقوله:إلىمتثبهت،ويزانكتبأممنئخكصف

فهمفيهيجادلون@لذينرأيتم@ذاعائثةيا"فقال:7،عمران:أ@لتلأتض،

فاحذروهمإ@لتهعناهم@لذين
مليكةأبيابنرواهحديطهذا

(2)

علبه.واختلف

(2351)راهويهبنواسحاق)673(،تفسيرهفيالرزاقعبدفأخرجه:

1وللا 4وأحمد3(،2 8 @يعاصمأبيوابن)74(،ماجهوابن6،/
السنة!"

5لاتفسيرهفيوالطبرئللا(، عالمط.وه/902الفكرط.(5190)و(18

17/4@االمهرةإتحاففيإكماعوانةوأبوالكتب، 8 2للا6 2 وابن6(،6

3كثيرإ:ابنلأتفسيرفيكماالمنذر الاثار"م@تسكلشرحفياوالطحاوي5،1

وفي(2516)
05)الأخيار!تحفة" فيوالاجري7(،للاحبانوابن2(،9

2:"النريعة@@ 2و6 7و7 33و2 (41ولا(43)و(42)والمحمديةالسنةط.2

6/5النبوظلائل@ال@فيوالبيهقيئالوطن،ط.(76ولا(151)و(150)و 4،6

العدنييحيىبنومحمد
(3)

فيكمامسندهفي
3كثير@:ابنتفسير9 5،0

فيوالهروفي
@

الكلامذم
السختيانيأيوبعنطرقمن(152)"

الكلامالذمفيوالهروقي)النفسير(،(492)منصوربنسعيدوأخرجه:
"

الأبحيحىبنحمادطريقمنا(لاه

فينيلطبراوا)3992(،لترمذفياوأخرجه:
كلتا(3344)"لأوسطالأ

الكلام@مفيوالهروئالطبعتين،
الخزازعامرأبيطريقمن(153)"

ماجه.ابنرواية

.
.(34لأهالتقرب"مفيمهنقة"

.(6391)التقرببه"الظرتحريفومردالحبدبةلطوع

.(605)التقرب1حجقانت،نقف"ة

(1509)تقرس@ايخطئاعلو@،:

رصنم.بنصالحة
(2861)@انقرسهالحطااكنبرصدوق،"



يالفعائد@لعلل@لجامعفي

2وه/الفكرط.(5193)تفسبرهفيالطبرفيوأخرجه: 1 2وا0 ط.1

وفي(2515)الانار@مشكلطثرحفيوالطحاوفيالكتب،عالم
تحفة9

الجمحيعمربننافعطريقمن(59الاالأخيار!

2وه/الفكرط.(5193)تفسيرهفيالطبرئوأخرجه: 1 عالمط.1

القاسمبنرؤحطريقمنالكتب

فيالطبرانئوأخرجه:
فيوالهروقيالطبعتين،كلتا(4955)لأوسط!ا9

"

الكلامذم
خدعانبنزيدبنعليطربقمن(155)@

عاوألووحماد،لايو@،ستتهم:
عنجدعان(وابنوروح،ونافع،مر،

اللهعبد
اللهعبيدبن

الإسناد.بهذامليكفأبيبن

صحيح،.حسنحديثهذا"الترمذفي:قال

11/2@االأشرافتحفة"وانظر. 6 1للا5 6 "المهرةإتحاتوا3(،2

71/54(83712).

سلمة.بنوحمادالتستري،إبراهيمبنيزيدوخالفهم

6/2وأحمد1(،433)لسيئلطيااأخرجه:إذ 6/4ريلبخاوا5،6 2

وفي(4547)
8/5ومسلم)761(،لهالعباد"،أفعالخلق9 6(2665)،)1(

تفسيرهفيلطبريوا)4992(،و(2993)والترمذقي5(،4الماوداوأبو@

2وه/الفكرط.(5191) 1 كماعوانةوأبوالكتب،عالمط.0
في

إتحاف9

17/4المهرظ 8 فيوالطحاوي)66622(،6
"

(1725)الآثار!مشكلشرح

وفي(1825)و
15)الأخيار"تحفة9 )37(،حبانوابن)2295(،و(92

فيواللالكائي
فيوالبيهقي)781(،لاعتقاد،اأصول@

"

6/5النبوقأدلائل 4 5

و@ي
الكلاملذمفيوالهروئ9(،هيهلهوالصفاشه،الأسماء@ا

"،)151(

(2)

(3)

.(7080)التؤببه"ناومر@نهقف

وهو
1

0

.(1970)دالتقرب"حافظنقة

ومو.
كلاممأ.لاالتقرب@ضعي@ه@



الأسانيدأحدفيرجل!زيادةلالئترك@:الملل
-

وفي(061)والبغوئ
إبراهيمبنيزيدطريقمن(362)لهالتفسيرأ،9

التستري

فيلآجرياطريقهومن1(،432)الطيالسيئ:وأخرجه
33ت"الثريعة" 2

الرطن.ط.(770)والمحمدي@السنةط.

شميللنالنضرعنلا()اراهويهبنإسحاقوأخرجه:

6/1أحمدوأخرجه: 2 1و4 فيعاصمأبيوابر3،2
س(5)داالسنة"

مسلمبنعفانطريق

2وه/المكرط.(5193)تفسيره@يالطبرئوأخرجه: 1 عالمط.1

هارون.بنبزيدطريقمنالكتب

عنويزيد(وعفان،والضر،)الطيالسي،أربعتهم:
حماد

بن
ملمة.

2/5تفسيرهفيحاتمأبيوابن)541(،الدارميئوأخرجه: 9 5

فينعيموأبو(3ايكه
2/1الأولاء"حلية" الكلامالذمفيوالهروي8،5

"

بنوحمادالتستريإبراهيمبنيزيدعنالطيالسي،الوليدأبيطريقمن(1للأه

ونين(.)مقرسلمة

بنالقاسمعنمليكقعأبيابنعنوحماد()يزيد،كلاهما:
عنمحمد،

به.ر@النا،عائثة

الترمذي:قال
ابنعنأيوب،عنرويوقدصحيح،حسنحديثمذا"

ومو:
.(7لكعلااتقريبانشا@نقف"

رهر.
(7135)لس@لقرانب@1الن،

.(4625)@افتريبهنش@النففومو.

حاتمأبيابردتثسيرمنالمطوعفي
ا

مرسلأالحديتوجاه@متا،عانةيذكرلم

0تفيره.فيقالكتيرابن@@ب@سق@ولحله 3 ةفقالحاتم،أبيابنرواهوقد1إ5

الشتري@رايم@بنيزيدحشاقال:الطيالسي،الوليدأبوحدتناقال:أبي،حدنني

عىمحمد،لنالقاسمصمليكضأبيابنصملمفوحسادس
قالت.عاتثف

حاأبيابن2/8المنثورأالدرفي،السيوطيوذكرفذكرمه،سل...
ضجس@3

عنالحلبت
@ها.عات@



=
ثللفعاثد@لعللالجامعلي

ع@مليكة،أبي
الحديثهذاواحدغيرروىوهكذاالحديث،هذاعاثئة

عنمليكفأبيالنعن
دائمامحمد،بنالقاسمعنفيهيذكرواولمعائثة،

هومليكةأبيوابنالحديط،هذافيالقاسمعنإبراهيم،بنيزيدذكره

اللهعد
ال@هعبيدب@

منسمعوقدمليكفأليبن
أيضأ".عائثة

فيحجرابنوقال
"

2المتحأ 6 5 أبيابنسمعوقد"ة(4547)عقب8/
منمليكة

اختلفوقدواسطة،وبيهبينهايدخلماآيضاوكئيرأكئيرا،عاثة

الحدبط.هذافيعليه

قلت:
قدأثهالترمذفيقولمنيتضح

بنالقاسميدكرلممنروابةرجح

عدثاأكثرلكولهمةوافقهومنالسختيانيأيوبأي:محمد،
الثماتوفيهم

عنبالتحديثمليكةابيابنصرحوقدالحقاظ،
عائة

عمربننافعروايةفي

فيجاءالحديثأنإلاالهروفي،عندحذعانابنوروايةالطحاوي،عند
عنالقاسم،عنمليكفأليابنعنإبراهيمبنيزيدحديطمنالصحيحين

عندهماقبولاأكئريزيدروايةأنعلىهذاويدلعائثة،
تابعهوقديخرها،من

حماد
صحيحالحالتينكلتافيالحديثأنوارىنلك،علىسلمةبن

لكونهث

أعلم.واللهثقات،وروانهالإسنادمتصل
مسلمبنالوليدالحديثوروى

(1)

أصحابخالفإذالج@يع،وخالف
حمادعنفرواهحماد

سلمة،بن
عنابيه،عنالقاسمبنالرحمنعدعن

2وه/الفكرط.(5192)تفسيرهفيالطبري 1 عالمط.0
فيوالطبرانيئالكتب،

فيلاجريواالطبعتين،كلتا(6304)لأوسط!ا"
33الريعقا:" بنالوليدطريقمنالوطنط.(177)والمحمدي@السنةط.2

حمادعنمسلم،
المتقدم.بالإسنادسلمفبن

الطبراني:قال
9

إلاالقاسمبنالرحمنعدعنالحديثهذايرولم
حماد

الوليدإ.بهتفزدسلمةبن

وهو.(1)
.(3ما)االالتقريبادثقتاومو.(2)(7455)لنفربساانققه!@



اكسفيدأحدفىرجلريادةلالثتركلق@ولعلل
=

3تفسيره:فيكثيرابنوقال أخركططريقمنمر@ويهابنلورواه:51

صالقاسم،عن
بمه.عاتة،

صرحو)نماوشوي،يدس@وهومسلم،بنالوليدفيه:والحديثةقلت

منبالسماعالتصريحيقعأنيجببلبكافيلي@وهذاحما@منبسماعه

بلبه.الذيراوسكل

مسلم.بنالوليدتوبعوقد

@يالهرويأخرجه.فقد
@الض
الكلامم

سهلبنعليطريقمن(157)"

عنالرملي
حماد

بن
به.صلمة،

"الهروئ:وقال
محفوظأ@ا.كانإنغرببوهو

11/6"لأشرافاتحفةوانظر:ا /17"المهرةولأإتحات)06471(،63

الوهموسببخطا،@لزيادةتلكوتكونالسند،فير@ريز@دوقد@

فيمقرونينجاءار@ويينأن@لزيادةتلكفي
فيجعل@لر@هيفيهمالسند،

ويتنبهر@ويا@خر،فيزيدتخرموضعفييهموقدللاخر،شيخا@حدهما

روىمامثاله:والمقارنة،و@لمو@زنةوالنظر@لطرقجمعبعدلذلك

عنشعبة،
يومشراحةجلدعلياأنالشعبيئ:عنكهيل،بنسلمة

وأرجمهاالله،بكتابأجلدهاوقال:الجمعة،يومورجمهاالخميس،

الله-كي@رسولبسنة

1/1أحمدج@:أخص فيوالمروزي0،7
طريقمن(3يلاهالسنة!9

غندر-جعفر-بنمحمد

@@طريقمن(6812)8/402البخاريوأخرجه:

إياس.أليبنم

فيالثسائيئواخرجه:
ط.(7102)والحلميةط.(7140)الكبرى"9

بنبهزطريقمنالرسالة
أسد.

أحمد.روايةلفظ(2).(4741)لتفرس@ادصدو@!ومو.ا@@



-

@الفمائد@لعللفي@لجامعى

فيالطحاويواخرحه
"

3/1الاثار!معانيمرح 4 0

العلميةط.وفي

العقدي.عامرابيطريقمن(4752)

لإسنادابهذاممئمعبة،عنعامر(وأبووبهز،3،وا)غتدر،أربعتهم:

ومنالعلمية،ط.(490)والفلاحط.(505)الجعدابنوأخرجه:

فينعيمابوطربفه
3الحليف@ا1 2 9 /4.

93أحمدوأخرجه: / 1
محمد.بنحسينعن

ط.(7103)والعلميةط.(7141)لاالكبرى"فيالنسائىوأخرحه

جرير.بنو@طريقسالرصالة

سلمةعنشحبفعنووهب(وحسين،الجعد،)ابنثلاثتهم:
كهيلبن

به.الشعبي،عن)مقرونين(،ومجالد

فيالدارقطنيقالفقدخولفوا،أتهمإلا
"

4/9الحلل! 6
:(449)ص

سلمةعنشعبفعنجرير،بنوهبعنمحرز،بنقعنبلرواه
كهيل،بن

هم-والدارقطنيئ:اوقاللا،عليئعنأبيه،عنالعبيئ،عنمجالد،عن

سلمةهوتماد@مجالد،عنقوله:موضحين:فيقعنبأ-أعلمواللهيعني:

عليئا.عنالئعبيئرواهو)نماأبيه،عنالحبيئ،عنقوله:وفيومجالدأ،

الجماعة.روابةوالراجح

ال@د-فىمجالدأفكرهأقصدالحديث-هذاعلىشعبةوتوبع

1أحمدفأخرجه: 2 1 / 1
سعيد.بنيحعىطريقمن

1أحمدوأخرجه: 4 3 / 1
زائدة.أبيبنزكريابنيحىطريقمن

فينعيمأبوةوأخرجه
3"الحلية" 2 9 / 4

حمادطريقمن
زيد.بن

عنزيد(بنوحمادزائدفأبيبنويحيىسعيد،بن)يحيىةثلاثتهم

الأولبالإسنادالنعبي،عنمجالد،

الجلد.دكرثونالرجمعلى@تصرةالبحارفيرواية(1)

فتارةومجالد،كهيلبنملعةهماشيجنيهلبةأنالاختلافهذاحمل@نول:(2)

وتفصيل=الاخلات،مذايصردلاويختذيمردهما،وترةبالروايةضسةيقرلهما



الأسفيدأحدفيرجل!زيادةلالخترقى:لال@لل
-

الشعبي.عنأخرىطرقمنالحديثصروي

4/3والحاكم)65331(،الرزاقعبدفأخرجه: فينعيموأبو6،5
خالدأبيبنإسماعيلطريقمن329/4@الحليةإ

فيالطبرانىوأخرجه:
1لالأوسط!ا1 ط.(2000)والعلحيةط.(97

3/1والدارفطنيالحدب@، 22-1 2 الرسالة،ط.(3231)والعلمبةط.3

فينعيموأبو
3الحليةأ" 2 9 / سالمبنإسماعيلطريقمن4

(2)

بنوحصين

لرحمناعبد
(3)

)مقرونيأ.

3/2الدارقطنيوأخرجه: الرسالة،ط.(3233)والعلميةط.31

8/2والبيهقي 2 0

حصينأبيطريقمن

فيالمر@زيوأخرجه:
زيا@بنالواحدعبدطريقمن(355)السنقه"

الئيبانيعن

1/1أحمدوأخرجه: 4 0

قتان.طريقمن

جحيفةأبيطريقمنا(صهم50)الرزاقعبدوأخرجه:

أعلمواللهذبخا@ليه،ماصهابيبين@تحعبةحديتطرقتخريج

(438)لالو-دب@نهققاومو.

لهأ.47)لالتقريبانبشهدنقفوهوة

1لادالتقريبهالآخر"فيحفظهتغيراثقة؟ومو: 36)

ى)وولاتقريبمانبظشقفةالأسديعاصم،بنعمانحصيئ،أبو

.@2لعلأهالتقري@هنقق@،بمحا@.ألوسليمالطأبيبنميساد

أئهوملةلأوليوممالاسادمذا
جحيفةألالأناتابحين،عنالصحالةرواياتص

ممروفحريجابنب@ةنفولولكنالابعين،كارصوالحبيمعرو@،صحاببئ

فيالتدلي@مرسأنهأعلم-واللهفالظامر-باتدلي@،
بكنيةشجهلكىالروايةمده

توليجريجابنأنذلكعلىيدلبها،محرو@غير
وقدبعدها،أوامأ50)سنة

م@7رولسةتوفيححيفةرألوتقريا،سأ")شةولا@تهتكونوعليهالسبعين،جر

التيالزيالةلحرصوعلىسنب@،متجحيمةأبيصرفاةجريجابنولاثةبينفتكون

علىصغيرأجريحالنيخكونبحدما-أوقرله:اعنيوفاته-فيحجرابنقالها

فيالترابمأمللذكرماصجحةالروايةمذهكمتولوججففأبيسالماع

تيوخ=ض@نجحيفةباذكر(أحل!علىلقفولممميفمن(لهالصاصنفاتهم،



ئدلفالا@العلل@معفيلجا@

1أحمدوأخرجه: 1 6 آحمدبناللهوعبد1،/
1/1زياداتهير 1،6

3/2لدارقطنئوا لحازفيوالة،الرساط.(3232)و(3231)ولعلميةاط.31

في
طريقمنحزمابنط.(333)والوعيط.203-103الاعتبار،:9

حصين.

8/2البيهقيوأخرجه: 2 0

لأجلح.اطريقمن

وأبووحصين،سالم،بنوإسماعيلخالد،أبيبن)إسماعيلئمانيتهم:

عنالشعبي،عنلأجلح(واجحيفة،وأبووقتادة،والئيباني،حصين،

به.عليئ،

1/1أحمدوأخرجه: 3/1والدارقطنيئ)092(،يعلىوأبو1،6 2 ط.2

3ولاالحلمية عنسالم،بنإسماعيلعنهشيم،طريقمنالرسالةط.(22

محصننبزانيعلبأتيقال:الشعبيئ،
يومرجمهثممائفالخميسيومفجلده

صرجمتةالله،بكتابجلدئ@فقال:حدين؟!عليهجمعتله:فقيلالجمعة،

اللهرسولبشة

أنوفلكسالم،بنإسماعيلفيهاالواهمأنوالظاهرشاذفروايةوهذه

ومنذكرأ،إسماعيلجعلهحينفيأنثىالمرجومجعلعلىاتفقواالرواة

تكونهذافعلىتغير،ثقةخصينأوأنثبت@ثقةإسماعيلأنالمصطلحطرائف

متابعلأنهحصين.روايةيرجحالواقعانإلاالراجحةهيإسماعيلرواية
أعلمواللهإسماعيل،عنمنزلةيقلونلاومتابعوهعليها،

بعضهمأعلوقد
أبيبنعليمنالشعبيسماعبعدمالحديثهذا

فيالحاكمقالطالب،
1الحديثمه:علوممعرفة" 1 3و:العلميةط.1 5 4

حزم:ابنط.
منيسمعلمالشعبيئوأن"

اللهعبدمنولاعائة
مسعودبن

منولا
أسامة

رؤ@.راهإنماعلي،منولازيدبن

-

فيرلنكرتلتح@ي،مفخرةلعدثصجحةكالتلوأنهالمحلكعلىردجريح،ابى
أعلمواللهترجمته،

روايتهسا.بترانستقلمل@اوحمينإماعلبينالمقارلةجحلتلانمايا(



اكسانيدأحدفيرجلزياثةلالخترك@.للعلل
-

فيالحازميوقال
3الاعتبارأ:" 02:9

سماعالحديثأئمةينبتلم

."عليئمنالشعبي

فيقالالدارقطنيأنإلا
9"العلل9 7 / 4

س
سمعشئل:حينما(44لا

لاسمعفقال:علي؟منالشجي
ماحرفأمه

هذا،غيرسمع

والإيهامالوهمليانفيإالقطانابنوقال
"5/51-5 عن(2291)2

عليئ:منالشعبيئسمع
فياختلافهمالدارقطنىوذكر"

فمنهمالحديث،هذا

لإثواكمحتملةوسنهليلى،أبيبنالرحمنعبدعليئوبينبينهيدخلمن

صحإنوالثعبيئأرسعين،سنةقتلعلجأ@هنف@عليئ،
ماتإذكانعمرهأن

اثنتين
(1)

مولدهكان@فدمجالد،قالكماومائةأربعسنةوموتهسنة،وثمايخن

موئةكانو)نعاما،عرئمانبةابنعلبفتلإذفيكونوعسرين،اثنتينسنة

سنة
أوعامزادفقدقيل-قدنلكوكلومائة-ثلالثسنةأوومالةخمسبى

صحوإنعام.نقص
كانتسنهأن

يوم
وسبعش-سبعامات

فيهقيلقدكما

مننقصأيضأ-
صحو)نسنفكرةائنتيابنفيكوناعوامخمسةفلث

أته

سبعينابنمات
سنهصغرتفقدأبو@اودقالكماسنة

يتحمل،منسنعن

نلثإ.فاعلمفيه،ئختلفاعليئمنسماعهيكونهذافعلى

فيالعينيوقال
23/2القاري!عمدة" 91:9

سمعللدارفطني:وقيل

منالحبى،

(2)

قال:عليئ؟
سمع

ماحرفآنه
سمع

قلت:فإنهذا.غيرمنه

أثراالحيضفيفذكرعليئ،عنوئذكرالحيض:كتابفيالبخارئذكر

صحيحغيركانممرصاأثراالبخارئذكرإفاةقالواصحيحا
ولئنعند@

(1)
داثني@أالمطوع.مي

المط@وع.في(2)
@

عن
منوالمنت"

تقدم.رقد"العلل1

(3)8

الجريصحيح
"8 9 / قال(32لاعفب1

"

امرأة@نرسريحعليئالريدكرص

صدقتا،ضهرئلاثأ@يحاضتأ@هايرضى@يةممىأملهابطانةمنلة@جا.

ديحجرابىالحافطوقال
"

لماتمادالدارمي.رصله":(32روعفا/المتح!

يجزم
فيكونشريحمنسمعهإلهيقلولمعلبئ،منالتحعبئسماعفيللترورده

2/1"لتحلبقادتعيقنطر:راموصولأ، 79.



يللفعائد@لعلل@لجامعفي

السندفيعلةلائهث،منقطعةعليعنالثعبيئ،روايةفتكونقالواماسلمنا

لعلللعيني:والقولقلت:-عليئ.عنالعبيئ،روايةغيرالممرض

يصحلمالبخاري
ذكركماالحرفهذاإلاعليئمنالتعبيئسماععنده

يصحلمالحيضفيوالديمسدأ،هنابهفأتىالدارقطنب
الشحبيسماععنده

منه،

الحديث،هذاهوالدارقطنيقصدهالذيالحرتأنيظهرالذي

العلائيقالالتخريج،اولفيتقدمكماصحيحهفياخرجهقدالبخارقيفإن

في
"

2التحصبل!:جامع 04:"
وذلك@هعليئعنالثعبي-يحني.روى-

"،البحاريلأصحيح@ي
إمكانبمجرديكتفيلاالبخاري-يعني:وهو-

4/3الحاكمأخرجهماويؤيده"،اللقاء.. 6 5
قال.عون،بنجعفرطريقمن

أميررأيتهلوشئل:الشعبيسمعثقال:خالد،أبيبنإسماعيلحدننا

قيل:واللحية.الرأسأبيضرأيتهقال:@ه؟طابأبيبنعليالمؤمني@

صرجمهاالخمشيومشراحةجلدأئهافكرنعم،قال:شيثأ؟عنهتذكرفهل

قال.@اللهرسولبسنةورجمتهاالله،بكتابجلدتافقال:الجمعة،يوم

الحاكم.
صحيحإسنادوهذا"

طريقغيرمنأخرىوجوهمنعليعنرويالحديثفإنالعموموعلى

فيكماراهويهبنإسحاق
4/2المهرظالخيرةإتحاف" 4 5

فيوالمر@زئ)2913(،
فيوالطحاوي)853(،السنةأ9

"

الانار!معانيشرح

3/1 4 0

فيكماالمبهمقهلأالأسماءفيوالحطيب)1574(،العلميةط.وفي
كيانبنمسلمطريقمن502-501/2@طابأبيلنعليمسندإ

العرنيجةعنالأعور

ومر.(1)
.(6لملأ)الاتقربصج@ه"

ومر.(2)
سبةالروايد:بعضلحىصرد.(1081)التقريبه"أغلاطالهصدو@،"

العوفي
@

خطأ.رمو



الأسانمدأحدفيرجل!ريادةلالثترل@:فىل@لل

-

3/1الآثار!معانيشرحفيإالطحاويوأخرجه: 4 0

وفي
ط.

4ولا(47لثاالعلمية س@اك،طريقمن(74
أبيبنالرحمنعبدعن

ليلى

ديالطحاويوأحرجه:
"

3/1الآثارأمعانيسرح 4 0

العلميةط.وفي

بنالرضراضطريقمن(4750)
أسعد

به@مماعليئعنوالرضراض(الرحن،وعد)حبة،ةثلاثتهم

آخر.وجهمنالحديثوروي

4/3الحاكمفأخرجه: 6 4
عنالأعمش،عنأعين،دنموسىطريقس

عنأيمماعنالرحمن،عبدبنالقاسم
أشدقطرجلأرأيتماقال:الله،عد

شراحةلها:يقالهمدانمنبامرآةأتيز@،طالبآبيبنعليئمنرمية

ابرةفأخذ@ليبر@الاأمرشثمئة،فجلدهاط
(4)

أصلأخطأفمابهاماهاض

اللهبكتابجلدتاقال:ثئمقتلوها،حتىالنالنفرجمهافصرعهامنهاأذنا

بالشة.@رجقهاتعالى،

4/3الحاكمقال 64-3 6 ولمالإسنا@صحيححديثهذا".5

عنيحفظلاإنهويقول:شراحفرجمشهدأثهيذكرالثمعبيئوكانيخرجا@

4/3آخرحديئأذكرأنلعدالحاكمقالثمذلد!غيرالمؤمنينامير و)ن":65

.@يبلأ@3993تقراثقق@ومو:(1)

فيالحاريذكره(2)
"

3/2الكبير،الاردح 8 حاأديوابر1(،153)9
دي3

"

الجرح

3/4"رالتحديل 7 فيحبادابىوثكرهتعميلأ،رلاجرحأثبهبدكراو@(2354)1

3التقاش@6/ 1 حاابيواسابخاريحالومكدا2
جفرتدالمحاميل،مع3

شالصواب
إلاقوةولاحولولاالصمحات،دلكأجلوصردصتوثيقآ،دلكعد

المطبم.العليلالثه

3الرينكرولمجلدماا"قالراميبهبنإمحاقروايةنن(3)

7فى@اللسان،جاءيلأ 8 / بالهاءالواحدةالطش،طيخالالاحزنصه.مالاحر(ماثة1

يرغيرهوقالاكخرفوهيالراعطحمصالآجرموعمرو.ابروتجزفأخزة

يىالنيومواعرل،دعلىو@خور،
العربالكساثي.قالمحزب،دارسيلص

."اخ@..وحمعهاةواخ@للح@ع،واخضيزتتقول.



-

لدلفها@العلل@معفيلجا@

يعنيالأول-الإسنادفيكان
بنالرحمنعبدسمعفيالخلافالإسناد-هذا

اللهعبد
."أبيهمنمسعودبن

سماعهفيمسعودةبناللهعبدبنالرحمنعبدفيه.هذاوالحديت
من

ئيبة:بنيعقوبقالالسابق،قولهفيالحاكمفلكإلىأشاركماكلامأبيه

لقيقدالمديني:ابنعليوقالصغيرأ،،وكانأبيسعنروايتهفيلاتكلموا

معين:بنيحيىوقالاا،اعبداباه
@@

بنعبيدةوأبواللهعبدبنالرحمنعبد

"ةمرةوقالأبيهما"،منيسمعالماللهعبد

وقالعلي،،ومنأبيهمنسمع

نحوأوسنينستابنالرحالنوعبدمسحودابنالماتصعيد.بنيحيى

احمدوقال"،فلث
حنبل:بن

يقولان:لافإثهماوشريك،الثوريسفيانأما@ا

العجليئ:وقالسمعشه،الضب:حديثفييقولفإلهإسراثيلوأماسمع،
كمستحلالحلالدالمحرمواحدأ:حرفاإلاأبيهمنيسمعلمإنهيقال:@
لحراما

"

شاهدوللحديث
يه:اللهرسولقالقال:الصامتصبنعباثةحديثمن

عني،خذوا"
مانةجلدبالنيب@لئببسببلا،لهن@ن@@جعلفقد

@لرجم،نم
مئةجلدبالبكرو@لبكر

شقهونفع

3أحمدأخرجه: 1 3 / 3و5 1 7
3و 1 ومسلم3،2و.8

5 / 511(1690)

)0552(،ماجهوابن)6144(،و(4415)وأبو@اود)41(،و(13)و(12)

1والترمذئ 4 فيلشائىوا3(،3
ط.(7144)و(7143)و(7142)لكبرى@اا@ا

لهالفرآنإ،فضانلوفيإالرسالة،ط(7106)و(7105)و(7104)والعلمبة

فيوالطحاوي)5(،
"

1الاثار"معانيشرح 38 (4745)العلميةط.وفي3/

.(4443)و(4427)و(4426)و(4425)حبانوابن)6474(،و

أهلبعضعندهذاعلىوالعملصحيح،حديثهذا"ةالترمذيقال

كعب،بنوابيئطالب،أبيبنعليمنهم:جميه@الثبيئأصحابسنالعلم

ديالظر(1)
4/4الكما@هتهذب"فلك 3 2(3865)

الرمل!.روايةلثظ(2)



اكسانيدأحدفيرجلزياثةلالخترك@.رلملل
=

اللهوعبد
ذهبهذاالىدويرجم،يحلذالثيبقالوا:وغيرهم،مسعودبن

أصحابمنالعلمأهلبعضوقالإسحاتقولوهوالعلم،اهلبعض

وقديجلد.ولاالرجمعليهإنماالنيبوغيرهما:وعمربكرأبومنهم@الثبيئ

أمرأتهوغيرهماعزقصةفيحديثغيرفيهذامئل!جمالئبيئعنروي

أنقبليحلدأنيأمرولمبالرجم
أهلبعضعندهذاعلىوالعمليرجم،

وأحمد@ا.فعيوانالمباركوابنالثوريسفيانقولوهوالعلم،

الحكمهذاأنعلىدالالخبرهذا":(4443)عقبحبانابنوقال

منكان
الزانيين،حكمأنزلماأولفيعحتصميهلسانعلىوعلاجلالله

فلما
برجمهمأمر@بها،وكبرهمالكبنماعزوأقرالزنىفيفإليهرفع

رجمالمصطفىمنالأمرينآخرهذاأنعلىوصفتمافذلكيجلذهم،ولم

رجمهما"علىوالاتصارللئيبين؟بالجلدالامرنسخويخه

@.(4747)عفالائار"معانيشرحفيإالطحاويوقال

ببنيكنولم

أنفعلمناآخر،حكمعباثةحديثوبينممبيلا،لن@للهتحمل@اوقول:

يئاللهرسولسألهالذيماعزحديثوأنالالمجينزولبعدكانعاثةحديث

بينلتفرقتهإحصانه،عن@يه
هريرةآبيوحديثالمحصن،وغيرالمحصنحد

بنوزيد
والثبب،البكرحكمبينيهالله-يخ@مرسولفرقأنه:(1)الجهنيخالد

فكانعنه،متأخرالرجمالتيبوعلىعام،وتغريبمائةجلدالبكرعلىفجعل

ينسخ@كسحدهاللهرسولحكممنتأخرمالأنله،ناسخاذلك
ما

تقدم
منه،

بنوزيدهريرة،أبيحدبثمنذكرناماكانفلهذا
د@ماعزوحديثخالد،

مععبادةحدي@منأولى
شدقدما

رأيناأناوذلثالصحيح،النظرمن

شيهيإنماكلها،الحرماتانتهاكفيعليهاالمتفقالعقوبات
منواحد.4

غير،لاالجلدعليهوالقافطغير،لاالقطععليهالسارقأنرايناأناذلك

واحدشيءعليهالمحصن،الزانيكذلكيكونأنأيضاذلكعلىالنظرفكان

3/02ريلبحاا0حرحهأ(1) 5@42 7 2و@5@2 7 9/6و@2 9/412و@و@4366@6633@11

1وملم)34*(،و(6822) / .(25)(61)ول(6971)521



-

@لف@اثديفى@لعلل@لجامع

لمالذيالجلدكهوينتفيعليم@أئهاتفقتدالذيالرجمعليهفيكونغبر،لا

عيهإ.أثهيمق

8/2البهقيئوقال صارالأمرو)نمنسوخا،صارالئبجلدإن@:20

فقط!.الرجمإلى

1للجزيري:الأربحقهالمذاهبعلىلاالفقهوفي 1 المالكية":76

ةالمحصنعلىوالرجمالجلدبينالحمعيجوزلاقالوا:والحنفيةفعيةوان

نسخالرجمحذلأن
الحدتحتينطويالأصغرالحدولأنورفحه.الجلدحذ

الذنبعنوالإقلاعالزجروهوالمرجوة،الفائدةمنهتحصلولاالأكبر،

الأول،اليومفييجلدالمحصنإنقالوا:الحنابلةسيموت.الجانيإنحيث

لماالئانيالومفيبالرجميحدثم
يومرجلاجلدأتهجمده:الثبيئعنروي

ج@التبيئلأنالجمهورةقولهوالراجحولكتالجمعة.يومورجمهالخميس

عنيثبتولمجهينة،منامرأةورجمماعزأ،رجم
أحد

جلدأتهالصحابةمن

أنعلىالسنةفدلتف@ت@:الافعيئالإمامقالرجمه.قبلمنهحاواحدأ

ساقطالبكرعلىنابتالجلد
الأئمةوكلالئيب،عن

جلدا.بلارجمعندهم

7/5"الأثرافتحفةوانظر:إ 1)وو7 11/4المهرظإتحاتو"1(،0 5 4

(14418).

مامثاله:صحابيا،@لمز@د@لر@هييكونوقد@
بنإبراهيمروى

اللهعبد
نهانيقال:@بهطالبابيبنعليئعنأبيه،عنحنين،بن

القراعةوعنالق@يلباسوعنبالذهب،التختمعن@زاللهرسول

الركوعفي
(2)

المعصفرلباسوعنوال@جو@

(1)
@بهاشيزتىبحرير،مخلوطكانثيدصمي

شاطئعلىقرية@لىونسبتر،
تي@.منقريأالحر

5الهايقها 9 / 5.

مطاهرمنمظهرالركوعحاللأنالركوع.حالليالقرانيقرأأن@ايئنهىإسما(2)
هنانلفي@التر@منيقرألاانفاسب@يوالسكنةلل@ا

ال@و@ع.
9النهايتهعلىالنيل"اللونصموزديصيرالمعصفرواثوبمعروف،تالحصمر:(3)

0

ك@.



الأسفيدأحدفيرجلزي@ةلالخترقىةولعلل

فيواسعأاختلافافيهانإلاثقات،صرجالهصحيحإسناثهالحديثمذا
إسنا@ه.فيطبقاتعدةعلىسنده

اقالرزعبدطريقهومن)46991(،وا(لمحا7للاجامعهفيمعمرأخرجه:

داودوأبو)13(،(0782)6/441ومسلم1/41،1وأحمد)2382(،

فيلتسائيوا1(،737)لترمذيوا4(،540)
العلميةط.(9653)لكبرى!ا9

1/4عوانةوأبو)514(،يعلىوأبوالرسالة،ط.(9574)و 9 وه/(1825)1

2 8و@0@8539@38 5 2/4لبيهقيوا@،4 .(627)لغريوا2،4

6/4و(02لاما(.)وو/2مسلمجه:خروأ 41(2078)،)03(

2/1والئسائئ 8/1و72 67-1 6 8
وفي

العلميةط.(9480)لهالكبرى"،1

5/2عوانةوأبوالرسالة،ط.لها(ا5)و )5981(،حبانوابن5(،148)38

3/2والبيهقي 7 الأيلي.يزيدبنيون@طريقمن4

الأخضر.ابيبنصالحطريقمن(919)البزاروأخرجه:

صالح.بنزمعةطريقمن(103)الطيالسيئوأخرجه:

عن@زمعة(لح،وصاويون@،)معمر،أربعتهم:
ا

شهاب.بن

2/4مسلموأخرجه: 1/4عوانةوأبو)312(،(480)9 9 1لا2 82)

أسامةطريقمن
زيد.بن

2/4مسلموأخرجه: 4للأودابو@وأ)312(،(480)9 ئيئلتساوا4(،0

وفيالملأ/8
وأبوالرسالة،ط.(9417)والعلميةط.(9482)لهالكبرى"،9

4عوانةوأبو4(،اولى(276)يعلى 9 2 / 1(11 محمدطريقمن(83
بن

عمرو.

2/4ومسلم1/9،2أحمدوأخرجه: يعلىوأبو)312(،(480)9

1/9عوانةوابو2(،93) (8391)و(1838)و(1837)4وا/39(8321)24

إسحاق.بنمحمدطريقمن

8/1التسائئوأخرجه: 7 وفي4
لحلميةاط.(9654)لهلبهرى@،ا9

شريك.طريقمنالرسالةط.(9576)و



-9
@لفمائد@@لعلل@لجامعفي

فيالبخارئوأخرجه:
2/4ومسلم)334(،العباثأأفعالخلق" 9

8/1والئسائيئ2(،13)م@(.) 7 4
ودي

ط.(9481)و(631)لهالكبرى!،دا

93عوانةوأبوالرسالة،ط.لا(اويلا(635)والعلمية / 1(،83لا14

4/2المعاني،لاشرحفيوالطحاوي 6 0

طريقمن(6624)العلميةط.وفي

حبيصأبيبنيزيد

8/1التساثىوآخرجه 9 2
خالدطريقمن

معدان.بن

2/4مسلموأخرجه: وأبو)129(،و(092)رلبزاوا1(،12)(480)8

4عوانة 9 4 / أسلم.بنزيدطريقمنا(لمه)ا1

2/4مسلموأخرجه: 1/4عوانةوأبو1(،02)وو(.)8 9 1،)7281(

2/4والبيهقي 2 4
كئير.ب@الوليدطريقمن

مالكوأخرحه:
@ي

محمدبرواية(287)الموطأ@ا1
(22وروالحسنب@

أخرحه:مالكطريقومنالليئي،برواية(212)والزهريمصعبأبيبرواية
1/1أحمد وفي(432)العباثلأأفعال@اخلقفيوالبخاري2،6

"

التاريخ
4ومسلم)359(،2ولا/لهالكبير@، 9 / 6/1و(213)(4ل@.2 4 4(2078)

ي@19(،لبزاروا)5271(،و(264)لترمذئوا)4404(،ثاودوأبو2(،لا

2/1والنساثى 8 9
8/191و

وفي
العلميةط.(9ما3)و(632)لهالكبرى،،"

1/4عوانةووأدالرسالة،ط.(94اوي@(63وللأ 9 2وه/ا(لم@.)4 37

05)حانوابنه@،ي@35 2/87وا@ي4(،4
له"،لإيمانا@اشعبوفي

نافع.عن(3094)والبغويالرشد،ط.وي@095(العلميةط.(6321)

فيوالطحاوي)024(،يعلىابووأخرجه:
"

4/2الاثار"معانيشرح 6 0

و@ي
محمدطريقمن(6621)العلميةط.

عجلان.بن

5/2عوانةأبوةوأخرجه 3 فيوالطحاويلمما،542)8
"

معانيشرح
2الآثار@4/ 6 0

قي@.بن@اودطريقمن(66الاالعلميةط.وفي

بنومحمدعمرو،بنومحمدزيد،بنوأسامةضهاب،)ابنجميعهم:

اسلم،بنصزيدمعدان،بنوخالدحيب،أبيبنويزيدوشريك،إحماق،



اخسفيدأحدفهرجلزيادةلالاثتركت@ل@للإ
=

بنإبراهيمعنقي@(بنو@اودعجلان،بنومحمدونافع،كثير،بنوالوليد

اللهعبد
المتقدم.بالإسنادحنين،بن

بناللهعبدبنإبراهيمعنأسلم،بنزيدروىنعلملا"البزار:قال

حنينبناللهعبدبنإبراهيمعنالزهري،روىولاالحديثهذاإلاحنين،

الحديثإ.هذاإلا

عثمان.بنالضحالىوخالفهم

4مسلمأخرجه:إذ 9 / /8وامه/2والنساليئ)312(،(480)2

1 الرسالة،ط.لمحا(ا3)والعلميةط.لمحا(7يهلهلمحالكبرىأ،وفي6،7

1/4عوانةوأبو 9 5/6والبيهقي)0381(،2 1
بنالضحاكطريقمن

اللهعبدبنإبراهيمعنعثمان،
عنعباس،ابنعنأبيه،عنحنين،بن

9إسناثه:فيفزادبه.طاب؟ابيبنعليئ

اللهعبدبينعباساابن

وعلي.

محمدتابعهإذالوجمعبهذاالإسنادبذكرالضحاكينفردولم
عجلانبن

روايةبنحوإبراهيمعنالحدبرويافدأتهمامنالرغمعلىقي@بنو@اود

تقدم.كماالجماعة

2/4مسلمأخرجه:إذ 8/1والم@/2والنسائيئ)312(،(480)9 9 1

وفي
ط.(194ولا(633)والعلميةط.لما(7ولا(62لالهالكبرىا،"

1/4عوانةوأبو)735(،و(30يايعلىوأبوالرسالة، 9 1،)8281(

فيوالطحاوي
"

4/2الاثار"معانيشرح 6 0

)0266(،العلميةط.وفي

فيوالدارتطني
س87/3@العلل"

عجلان.بنمحمدطريقمن(295)

2/4مسلمجه:خروأ لنساوا2(،12)(480)8
2/1ئي 72

8/1و 6 7

وفي
نةعواووأدلة،الرساط.(1294)ولعلميةاط.(9477)لهلكبرى"،ا9

1/4 9 1يلا1 فيوالطحاوي2(،8
@

4/2الاثارامعانيشرح 6 0

وفي
ط.

فينعيموأبو)2266(،العلمية
فيوالخ@2،2-9/21"الحلية1

9

تاريخ

6/2بغداد" 4 وفي3
7/2الغربط. 1 5

قي@.بنداودطريقمن



"
@لف@ائدي@لعللالجامعفي

اللهعبدبنإبراهيمعنو@اود()محمد،كلاهما:
ابيه،عنحنين،بن

به.علي،عنعاس،ابنعن

اللهعبدبنالحكيمعبدأيضأوتابعهم
الدارتطنيذلكذكرفروة.أبيبن

في
"

7"العلل 9 /3.

صحيحه،فيالطرقهذهخزجقدمسلمأالإمامإنيقول:قاللأولحل

ذكرالطرقهذهنكرحينامسلماالإمامإنفأقول:صحتها.علىدلالةوهو

9قال:إذالحاصل،الاختلاف

اللهعبدبنإبراهيمع@هؤلاءكل
حنين،بر

عنعباس،ابنزادافإنهماعجلانوابنالضحاك،إلاعليعنأبيه،عن

."النبيعنعلي،

فيالحاريقال
"

1/2الكبيرأالتاريخ 8 9:(953)عق@9

يصحولم

مالك،روىوماعباس()ابنفيه:
@ا.أصحنافععن

محمدرواياتنكرعفبالدارقطنيقال
بروداودوالضحاكعجلانبن

الحكي@م:وعدقي@
"

منهمأكرجماعةوحالمهم
نقلهفيماوقال"،عد@أ...

مسلمصحيحدامرحفيالنوويعنه
"3 6 9 2:إ/

أكثرعباسابنأسقطمن

فييؤثرلااخنلاتداوهذافلث:عقبقالالنوويالإمامأنإلالماوأحمظ
اللهعبديكونفقدالحديث،صحة

سمعهحنينبن
علي،عنعباس،ابنمن

سمعهنم
نفسطعليمن

أخرى.اختلافاتالحديثوفي

اللهعبدبنإبراهيمعننافع،رواهإذ
فرواهعليم@واختلفحنين،بن

كماالجماعةكرواية
احر.بوجه@رواهتقدم.

املأ/8النسائيأخرجه:إذ
وفي

العلميةط.لها()كهلهالكرى!،1

فيوالطبرانيالرسالة،ط.لها(ا9)و
طريقمن(1219)"الاميينمسند"

به.علي،عنعلي،مولىإبراهيمعننافع،عنواقد،بنريد

واقد:بنزيدتوبعوقد

حمادطريقمن(413)يعلىأبوةأخرجه
أيوب،حدثناقال:زيد،بن

له.علي،عنحنين،بنإبراهيمعننافع،عن



الأسفيدأحدفيرجلزيادةلالتركت@للعلل
=

8/1النساثيوأخرجه: 6 1وا9 9
ودي

ط.(9)ملالهالكبرى"،"

بنعمروطربقمنالرسالةط.(9423)والعلمية
سعد

(1)

نافعاأنالفدكي،

فذكره.حدثه...عليأأنةحنينابنحدئنيقال:أخبر@

هناوالاختلافقلت:
موصعبن:في

سقطأنهالأول:
قالمنقطعأ،الإسنادفأصبحإبراهيم،ابوالإسنادمن

1"الكماللاتهديطفيالمزي 1 9 / طالب،أبيبنعليعنالروىا(:لعه1

بسمعولم
."منه

وأباهأتهوالصوابلعليئ،مولىإبراهيمفيهجعلأته@لئاني:@لموضع

المطلبعبدبنللحباسموالي

آخر.وجهمننافععنوروي

فيالنسانيفأخرجه:
لعلميةاط.(9652)و(9وو9)لكبرى"ا9

حدثاقال:سعيد،بنقتيبةأخبرناةقالالرسالة،ط.(9573)و(9424)و

العباس،مواليبعضعنحنين،لناللهعبدبنإبراهيمعننافع،عنالليث،

فذكره.علي...عن

علي.وبينإبراهيملينالوساطةإبهاموهنا

8/1النسائيوأخرجه: 6 عنعروبة-أبياسوهوسعيد-طريقمن8

فذكره.قال...علياأنةللعباسمولىعننافع،عنأيوب،

عرمماأوأبوهأوإبراهيمهوفهلايضا،مبهميهوهنا
3

هذاحفظيضبطلمنافعأأنتبيننافععنطرقخمسةفهذهتلت:

علىلي@فيهالحملأنإلاالطرق،هذهغيرمنالحديثروي

وليالعلميةط.@الكبرىاليالنانيعندتحر@(1)
1هالمخبى" 6 9 سميد،،@ل@:8/

4ل@5/الكماتهذب"ةوانظر 1 .(5)+،والاققريبه9(،4هله5

1الكسالهالطر@تهديب(2) 1 9 / را(المه1
1 1 7 / ك@.225)4



-

يللف@ائد@لعللفي@لجامع

1أحمدأخرجه:فقد 2 6 اللهوعبد1،/
مسندعلىزوائدهفيأحمدبن

1أبيه 2 6 ابنوهوإبراهيم-بنإسماعيلطريقمن(601)يعلىوأبو1،/

جدهعنحنين،بنفلانبنإبراهيمعننافع،عنأيوبعنعلية-

به.علي،عنحنين

"عبارة:أنوفلكشاذ،إسنادوهذا
طريقمنإلاتردلمجدطعن

نقلهماغيره:منولي@إسماعيلمنالوهمأنعلىيدلومماإسماعيل،

اللهعبد
ةقولهعنرجعإسماعيلأنةخيتحةأبيعنيحلىوأبوأحمدبن

عن

أبيما.عنحنين،بنفلانبنإبراهيمعنبعد:فقال"يعلى:ابوصزادجده.

بنإسماعلطريقمن(917)البزاراخرجه:مارجوعهعلىيدلقلت:

اللهعبدبنإبراهيمعننافع،عنأيوب،حدنناقال.إبراهم،
عنحنين،بن

علي.عنأبيه،

نبهان.بنوالحارثوهيب،الأخيرةروايتهعلىإسماعيلوتابع

وهبطريقمن(295)3/87"العللفيإالدارقطنيأخرجه:إذ

فيالدارقطنيوأخرجه:
"

بنالحارثطريقمن(2)ماول/3"العلل

سبهان

به.أيوب،عنرث(لحاوا)وهيب،هما:

اللهعيد@رواه
أيضا.عليهواختلفلافع،عنعمر،بن

(3لملأ2)ماجهابنأخرجه:
اللهعبدطريقمن

الله،عبيدعننمير،بن

عنيئاللهرسوذنهىقال:علي،عنعلي،مولىحنينابنعننافع،عن

بالذهبالتختم

(2)

3)

جنا.جد@عنحين،بنيعلى.أليكد

1نشاخالد@ثقةاسوهو:

م@7(.7)التفريبه

@دشروك!ومو.

منالصحيحالحديثيآ@ذثصحجحةهنا@رواية(1051)التقريبأ

نجره.طريق

1االأشرا@شحفةفيالحدبتهنا@رد 2 8 خطأ(02901)7/
بننفعترجةفي

القاالوفكرهمكنا@ةسعدهالصزيوقالعلي،عنحبير،
الترحمف=منهفي3



الأسفيدأحدفيرجل!زيادةةلالثشرل@رلصلل
-

الرواية.هدهعلىنميرابنتوبعوقد

8/1النسائيفأخرجه: 6 8
وفي

العلميةط.(9486)لهالكبرى@ا،"

حدثناقال:المفضل-ابنوهوبثر-طريقمنالرسالةط.(9421)و

الله،عبيد
نهاني...قال:ز@هعليع@علي،مولىحنينابنعننايع،عن

فذكره.

8/1النساتيوأخرجه: العلميةط.لمحا(85)لهلأالكبرى"،وفي68

اللهعيدصسلمة،بنحمادطريقمنالرسالةط.لمحا(20)و
عنعمر،بن

حنينابنعننافع،
(1)

عنى...ال@هرسول@هاليقال:عليأ،أنعباسابنمولى

منجعلهفتارةحين،ابنموالاةإتاتفياللهعبيدعلى

تقدم.وكماالصوا@،وهوعاسابنمواليمنوتارةعلي،موالي

رويوقد
مقال.منتخلولاأخرىوجوهمنالحديثهذا

8/1النسائيفأخرحه. 9 وفي1
9للألهدا،الكبرى@@ العلميةط.(47

4عوانةوأبوالرسالة،ط.(1194)و 9 3 / أبيع@سعبفطريقمن(1835)1

اللهعبدعنحفص،بنبكر
الثوبعننهيتقال.عباس،اب@عنحني@،بن

راكع.وأناأقرأوأنالذهب،وخاتملأحمر،ا

عقبه:النسائيقال
اللهعبدبنإبراهيمعنرواهقي@بنداودخالمه"

بر

لما.عليعنعباس،ابنعنأبيه،عنحنين،

الطرق.هذهغيرمنالحديثرويوقد

8/1السائيأخرجه:فقد 9 وفي2
العلميةط.لما(92)لهالكبرى@ا،9

مواصع.لحيرمموليه
1سماهأنهأحدها

اللهمو@كلد@ماجرالنلالع
خبنالن

عمر،النلىصنايعوهرعصالراوياسمأمقطأنهوالآحرجربنبافعولي@

حينالالنةهووإنماجبير!دابرةقالأنهرالآخرواحدأ،فجحلهما
أثهرالاحر"

الشاني!.وساهروايةفيما-ابنيسمهرلمشهور،سرو@رهرمجهولأجعله
منالمطوعفيحاء

7الأشراشهتحفةو"الرسالةط. 4 "ة(\"179)7/
حي@ص

عاساب@مولى
جناسعن@سحق@عقبماالمريقال"

@



-

يللف@ائد@لعللفي@لجامع

عنشيبان،حدثناقال:موسى،بنالحسنطريقمنالرسالةط.(9426)و

خالدأخبرنيقال:يحى،
إنقال:علياأنأخبره:حنينابنأنمعدان:بن

راكغ،ومويقرأوأنالحرير،وعنالمعصفر،ئيابعن@هى@اللهرسول
الذهب.خاتموعن

ووكرقبيله:النسائيقالثيبان،علىفيهاختلفالحديثوهذا

خالفه9الحديث:عقبأيضاوقالالحديشه،هذافيشببانعلىالاختلاف

-

ابنعنيحيى،عنشيان،عنرواهنعيمأبوموسى-بنالحسنيعني

خالدأ"يذكرولمعلي،عنحنين،

فيأخرجهإيىأشارالذيوالطريققلت:
ط.(9493)الكبرى!الشن9

الرسالة.ط.(9427)والعلمية

."الأوزاعيأرسله@عقبما.الشائيقال

عيلأوزااصرواية
فيخرجها:اهذه

لعلميةاط.(9494)الكبرى!9

يعنيعمرو-أبوحدننافال:الولبد،طريقمنالرصالةط.لما(28)و

فذكره.علي،عنيحيى،صالأ@زاعي-

أنالإرسالووجهقلت.
مفاوز.عليولينبيةكئير-ابيابنوهويحى-

الطرق.هذهنجرمنرويوقد

8/1الشائينأحرجه: 6 9
العلميةط.(9495)لها@برى!،ولمحيإ

أشعثطريقمنالرسالةط.(9429)و
محمد-عن

عنسيرين-ابنوهو

عن@النبينهانيقال:علي،عنالسلماني-عمروابنوهوعبيدة

راكعأ.أقرأوأنالذهبوخاتموالحريرالق@ي

(1)
@ي

@ةالعلميةط

خالدأإ.فكرهعليعن

.(531)التقريهه"فقيمه@ثققيالحمراني.الملكعدابنوهو(2)

الاهوكسرالحبنبمتحمو(3)
9ال@نتبماشبصيرانظر:سمينفبورد 1 3 ت@وه3،/

تصحفوقد)عد(،معةالعروسا
@ل@:العلميةط.ودالكبرطلالسجتبى،في

البهرط.لالننمنالرصالةط.فيالصوابعلىوجاءغيقا.



اخسانيدأحدفيرجل!زيادةلالترك@.لالعلل
=

يعنيبرفعمهولمهام،خالفه"عقبه:النسائيقال
أضعث.خالف

ه@صرواية
8/1أخرجها:إليهاأشارالتيم 6 وفي9

لهالكبرىا،"

9للأ عنهام،طريقمنالرسالةط.(9430)والعلميةط.(49
عنمحمد،

الذهب.وخاتمالقسيولب@الأرجوانياثرعننهيقال:علي،عنعبيدة،

."قولهعبيدة.عنمحمد،عنرواهأيوب:خالفه"عقبه:النسائيوقال

8/1ذلثعقبفأخرجه 7 0

وفي
العلميةط.(9497)لهالكبرى"،"

عنأيوب،طربقمنالرسالةط.لها(31)و
عننهيقال:عبيدةعنمحمد،

الذهب.وخواتيمالأرجوانمياثر

لا@تول:
ز@هعليئقولمنموقوفالحديثأنالئسائيالإماميعني

يعنيإنماورأيه،
أمالفظا،موقوتأنه

مقطوعشبهأمرفهذاحكمأالرفععن

1الحديثإ.علمأنلامعرفةفلدإفيوانظرب 2 0

تجحقيقي.بعدهاوما

فضلأالإطالة،خثيةذكرهاعنعزفتجدأكتيرةاخرىطرقوللحديث

عدمعن
الفائدة

ذكرها.من

7/1الأشراف!تحفة"وانظر: 0 1له5 0 /11المهرظإتحافو"3(،2

4 8 06)4/404المسنداطراتو1(،4487)و(44861)و(14485)6 22)

.(9762)4/733و

@@هع@



=

ئدلفالا@@لعلللجامعدي@

روعل@ا@إمححع

نسبه-لأ@ولراوي@احختلاف!6
والضعيفالثقةبيند@ئراحانإذا

ملحظالاسانيدفيالاختلات
مهم

الكشفعلىيعملالذيللناقد
عن

الكامنةالعلل
الرواياتضبطعدمإلىتومئالاختلافاتلأنالأسانيدثفي

اتتيوالاختلافاتالرد.ثوجاتإلىالقبولحيزمنغالباانحدياوتخرج

خروجهاومصدرواحدأ،مدارهايكؤناتتيهيالإسنادصحةفيتقدح

منعلىالاختلافحصلناف@واحدا،
غايةالعلماءبهيهنمأمرفهوشأنههذا

منأوالحديثروىالذيالأصلمنطارئخللعلىيدلحهوإذالاهتمام،

منعلىإذنالحملدرواياتهم،اختلافعلىالرواةتوبعفإفاعه.الرواة

متباينة،مختلفةاوج!علىالجميعتحديثهاحتمالفينهضالأسانيد،عليهدارت

ومنالأثبات،الثقاتمنكانو)نخاصة،الحديثهدالضبطفاقدإذدفهو

ونسبه.الراوياسمفيالاختلافالكثيرة:الاختلافاتتلكانلا

الاختلافالعلالي:كلامملخصأحجرابنالحافظقال
اسمدي

أربعة:أقسامعلىفهوونشهالراوي

أنالأول:
لاهذاأنفالظاهراخرى،فيويسفىطريقيريبهم

الأخرى،فيالمعينهوالرواينينإحدىفيالمبهميكونلأئهثفيهتعارض

@ة-نىا@وعرفه-!سماهمنروايةتضرفلاغيره،يكونأنوعلى

أبهمه.منروابة

الكلفيبهاوالمعنيففطالعبارةفيالاختلافيكونأن@لئاني:@لقسم

ثقة...الراويكان@اولا@ضر!أيفأ-اختلافأ-يعدلاهذامثلفإنواحد،

معلكنونسبهالراويباسمالتصريحيقعأن@لثالث:و@لقسم
الاختلاف



نسبهأواوراوياسمفياحختلدفرلثتركق@لالحلل
=

كتبإلىفيهوالمرجعيضر،لاالاختلافهذافمثلذلث...سياقفي

بهأتىمنيهالصوابويكونالراوي،ذلكفيحققالرجال،وأسماءالتواريخ

على

منفلكيكونلكناختلافغيرمنبهالتصريحيقعأن@لرابع:

والاخرالاتصالمستلزمأحدهماأوضعيف،والاخرثقةاحدهمامتفقش:

"لإرسالا

عنالزهري،رواهماكبيرا:@ختلافافيه@لرو@ةومما@ختلف@

زكاة@ئوا9الله-يئ:رسولقالفال:أبيه،عنصعير،أبيبنثعلبة

أوبر-منص@اعنصف@رشعيبر،منصاعا@وتمر،منصاعا@لفطر

سلوك،حر@رأنثى،ذكر@وكبيبر،صنير@وإنسانكلعنقمح-قال:

كن@

صعير-ابيبنثعلبةالزهريشيئحديثهوالحديثهذا
كما

بعضإنحتىكبيرأاختلافاونسبهاسمهفياختلفوقد@الانفةالروايةفي

به.الحديثضقفالعلمأهل

حزم:ابنقال
مضطربالحال،مجهولرجلإلىراجعالحديثهذا"

اللهعدمرة:اسمم@فيمختلفعنه،
بنثعبةومرة:ثعلبفبن

ولاالله،عد

خلاف

@ي
اللهلعبدوليسضعير،أبيبنثعلبةيلقلمالزهريأن

ثعلبةبن

.

الزيلعي:لوقا(
أحدهما:أمران:الحديثمذابهيعللماوحاصل9

صعير،أبياسمفيالاخلاف
عنداودأبيجهةمنتقدمفقد

)ثعلبةمسددة

بنئعلبةبنالله)عبد@اود:بنسليمانعنأيفأجهتهومنضعير(،أبيابن

ثاودابيعنأيضأوكذلثصعير(،أبيبناللهعبدبن)ثعلبةأوصعير(أبي

الصححابنكابعلىالنكت@(1)
"78 5 55،-135ر:2-787/

بتحقيقي.

9لدم@2ا/الإصابق@حزمابنقولمعوترد6/0،8هالالمحلى@2@ 3@



@الفعائد@لعللفي@لجامع

الله)عبدقال:أواش@،عبدبنلثعلبةالمتقدمة:واتلبنبكرروايةفي
بن

الجزموفيهيحيى،بنمحمدروايةمنايضأوعندهالك،علىئعلبقأ

الله)بعبد
الدارقطنيوعدجريج،ابنروايةوكذلدصعير(،أبيلنثعلبةبن

مسددروايةمن
يسمه.لمأبيهعنصعير(،أبي)ابنعن

1
0 0

بينهماالتفريقإلىحجرابنالحافظمالالديهالاختلافولهذا

هذا"فقال:اثنينوجعلهما
أبيبنئعلبةغيرصعيربنثحلبةيكونأنيقتضي

لماأعلمفالنهصعير،

جاهداحاولتوقد
الاختلافاتصوالتنقيبالحديث،طرقجمع

فأقول:ذلك،وسأفصلفيه،الواردة

حمادوعنهراشد،بنالنعمانروابةمنفكرهسقالحديث
زيد،بن

الطريق:هذاعلىاختلفوقد

أحمدالإمامأخرجهفقد
(3)

حمادعنمسلم،بنعقانعن
عنزيد،بن

أبيه.عنصسير،أبيبنثعلبةابنعنالزهري،عنراشد،بنالنعمان

ريالمجظ@وأض
(4)

حمادحدثاقال:مسد@عن
عنزيد،بن

أ@ه.عنصحير،بنثحلبةعنالزهري،عنراشد،بنالنعمان

عنلأثيراوابنالبيهقيطريقهومنداودأبووأخرجه

حمادعنومسدد،ثاودبنسليمان
عنراشد،بنالنعمانعنزيد،بن

اللهعبدعنداود:برسليمانروايةوفيالزهري.
بنئعلبةأوثحلبة،بن

اللهعبد
الك،علىأبيهعنصعير،أبيبن

ةقالمسددروايةوفي
ئعلبةعن

اللهعبدابن
أبيه.عنصجر،أبيبن

اتخريج.فيمأتناولهاأخر،اختحلتدكروقد4،ى.2الرايةالنص@(1)
4مسندهفي(3)(938)2ماا/@الإعالقا(2) 3 2 / 5.

(4)
3الكبيرت@يخهلي 4 9 / (5)لكلا(4

@ي
1لاسه 61).

4/1الكبرىاالن"للا( املا-67

4العابقاداسدفي(7) 6 9 / 1-4 7 0(604).



نسبهأوالراوياسمفياحختحفلالثترك@لال@لل
=

عنزيد،بنح@ادحدثناقال:النعمان،أبيعنالمسويوأخرحه

أيه.عنصعير،ابنعنالزهري،عنراشد،بنالنعمان

قانعوابنالطحاويوأخرجه:
(3)

مسلم.بنعفادطريقمن

والدارقطنيقانعابنةوأخرجه
()

حالدطريقمن
خداش.بن

الدارقطنيةوأخرجه
(6)

حرب.بنسليمانطريقمن

لطحااوأخرجه.
لبيهقيواوي

(8)

مسدد.طريقمن

عنومسدثأوسليمان،وخالد،)عفان،أربعتهم:
عنزيد،بنحماد

أبيه.عنصعير،أبيبنثحلبةعنالزهري،عنراشد،بنالعمان

الدارقطنيوأخرجه
(9)

قال:إسراتيلأبيبرإسحاقطريقمن

بىثعلبةصالزهري،صراشد،بنالعمانعنزيد،بنحمادحدثنا

أيه.عنصجر،بنئعلبةبناللهعبدأوأيهعنصعير،

أيضاوأخرجه
(11)

زيد،بنحمادحدئناقال:هارون،بنيزيدطريقمن

في
واقاريحالمعردة"

"1/1 0 العلية.الطبحة2

2/4الانار"معاني@نرحفي 5
رلي

الانار،،نمكلالضرحوفي(3050)الحلميةط.

رلي(3410)له
.(1521)الأخيارالتحفة

لى(.(182)الصحابئ@عجمفي
مي

@

(182)الصحافيمعجم

1سننهفي 4 8 / الرسالة.ط(2اويلا.الحلميةط.2

1تفي 4 8 / الرسالةط(2105)والعلميةط.2

4الآثر،سانيدضرحلحي 5 / ومي2
3لاالعلسيةط. الآنارا،سنكلشرحوفي(04

ودي(3411)له
.(1522)الأيخار()تحفة

4/1الكبرى"الن" 67.

1شةفي 4 7 / الرصالة.ع@(0321)والحلسيةط2

تولي@صراتيل،أبيابنوفزكامجر(لنيثرايمبنإسحاقيمقوبألوئو.(
سنة

(5246).

2ولسحدلاسالالطقاش@لطر. 6/3بغداد،والتريح5،2 5 6
وفي

@مالربل.@

كاجارا."الطقافه.فياحاءكلا@/11البلاطأع@مولحسيرك@،6

)
مي

1شة 4 7 / والعل@يةط.2
2 1 الرسالة.ط.(3.



=

@للف@ائد@لعللدي@لجامع

اللهعبدعنالزهري،عنراشد،بنالنعمادعن
عنأو:صعيربنثعلبةبن

أبيه.عنثعلبة،

أيضأوأخرجه
(1)

محنزسد،بنحمادحدشاقال:مسدد،طريقمن

أبيه.عنصعير،ابيابنع@الزهري،عنراشد،بنالنعمان

وهذا9فقال:أحمدالإمامأعلهراشدبنالنعمانطريقمنوالحديث

وكيرهأبيه،عنصعير،أبيبنثعلبةفيفولراشد،بنالنعمانيرويهالحديث

عنفيهلي@الحديثوعامةبمحفوظ،ولي@أبيه،عنيقولولايرفحهلا

قيمتمه.يعطيولاهذا،جمطاللهرسول

فيهوحصلالزهري،عنراشد،بنالنعمانغيررواهوالحديث

راويه.اسمليعبنهالاخنلا@

أبيوابنداودوأبوالبخاريأخرجهفقد
(4)

وابنعاصم

لطحاواخزبمة
بنواوي

قا
وأبوكملحاوانيلطبراوافع

الأثيروابنحزموابننعيم
(13)

عنوائل،بنبكرطريقمن

اللهعدعنالزهري،
أيه.عنصعير،بنثعلبةبن

(5)

(7)

8)

(13

4ستهفي 8 / الرسالة.ط.(2107)والحلم@ةاط2

4/3البهيرأ@اقاريحلي 4 9(64).

ير
"روالهبحدىوني)0261(،سننه

اثهعبدأواللهعدبنتحلبةع@
بر

ثحلة

أحمدئو
الكبيراالالمسندنفاته@صأصهان@تاضيعا@أليعنروسبن

@الظر:هأ287)شةترفي"،والمثانيألاحادو@

2/2@والتحديلالجرح 3(02،)1

و
1

13/4النلاءاأعلامشر مملأ../2الحفاظاودتدكرة3،0

في
والمنانيالاحاد@

"(629).(6)
بنحفيقي.(2410)صحيحهدي

لحي
1

(1523)الأخيلى!@تحفةوفي(1334)و(3412)الانارامفكلشرح

(1524)و

(9).(182)الصحالق@المعحمفي
دي

.(1389)الكبيرا@

)
3/2الالمتوك!لي 79.

)
في(12)(13يعاعفالصحابقادمعردةدي

6/8المحلىأ"

في(
4الحابقاأسد" 6 9 / 6فى1



نسبهأوالراوياسمفياكختحفالثتركلق@رل@لل
=

نعيمابووأخرجه
(1)

بحرطريقمن
السقاء،

اللهعبدعنالزهري،عن
بن

أبيهعنصعير،بنثحلبة

إسناثهفيواضطربهذا،غيراختلافافيهاختلفقدالحديثإنثم

الدارقطنيأخرجهفقد
(2)

أليابنعنالزهري،عنعية،بنسفيادطريقمن

به.هريرة،أبيعنصعير،

لطحاواريلبخاواحمدوألرزاقاعبدوأخرجه:
وي

والبيهقيوالدارقطني
(8)

عنالزهري،عنمعمر،عن
ابيعنلأعرج،ا

إلىبرويهكانالزهريأنوبلغنيمعمرأ:يعني:قال-ثمموقوفا،بههريرة،

جملأالنبيئ

الدارقطنيوأخرجه
(9)

أرفمبنسليمانطريقمن
(10)

ثابت.بنزيدعنفؤببنقبيصة

،
عنالزهري،عن

.(13لعاالصحالقهير@معرلة

لحي
الرسالة.ط.(2110)والعلميةط1وو/2سننه

لي
5ا@مصنفه 7 .277/2@الم@فيأ@4@@6

9الكيرتلىلخهفي /4-(64).

4الآتر!محانيدثرحلي 5 / .(3051)العلسيةط.وفي2

ثي
1سنه 4 9 /2-1 5 الرلالةط.(2اوللااالملميةط0

في
4/1الكرىاالن1 64.

1سهفي 5 0 / الرسالة..@(2117)رالعليةط2

صعي@.قرل@.مرلىويخلالأنصار،مرلىالصريم@ه3أرلنسليمادمعادأئوفو:

5/4الأنسابانظرة 0
2ولالكماال@تهديصو0، 6 2ه@1 4 التقربر@،7

سبر@ب
لادأومنالسدفي،سيدألوأوبمحاقألوالخزاعي،حلحلة

نوديالمتح،عامرلدرؤيقيولهالضحائف
رفبل.@مأ،7)وفيل.ممأ،6)سنة

(588)

5واللعاشهالأمساءلقنيبلطر. 6 4/2اللاء"أعلامولسير2،/ 8 2و2 8،3

.(5512)ولالنقرب



=

ثللفعالد@لعللالجامعفي

لدارقطنيوالبخاريواالرزاقعبدوأخرجه:
(3)

اطريقمن
بن

بريغ
"

اللهعبدعنالزهري،عن
يث@البيعنثعلبة،بن

2/1الدارقطنيوأخرجه: 4 ومنالرسالة،ط.(2111)والعلميةط.8

فيالحوزيابنطريقه
قال:الهبثم،بنإبراهيمطريقمن(1021)"التحقيق"

حدثنا
صالح،بنعليأنبأنيقال:المعتمر،حدئناقال:مهدي،بنإبراهيم

اللهعدعنالزهري،عنجرجفبنيحىعن
به.صعير،أبيبنئعلبةبن

شيبةأبيابنوأخرجه:
()

والبخاريحسين،بنسفيانطريقمن
(6)

من

بنإبراهيمطريق
والبيهقيوالطحاويالزهري،سعد

(8)
طريقمنكلاهما:

)مقرويخن(.وعقلخالدبنالرحمنعبد

عنالزهري،عنوعقيل(،الرحمن،وعبدهيم،و)برا)سفيان،أربعتهم:

مرسلا.بهالمسيب،بنسيد

ةالئدب@الاختلافاتوهذهالحديق،طر@منجمعهاستطعتماهذا

راويه.ضبطبعدمللإشعارللحديث،مضعفة

قالمتنم@فياختلفبلسنده،فيالخلاتعلىيقتصرلموالحديث

الدارقطني:
متنه،فيأيضاواختلفوا"

عنحسين،بنسفيانحديسفي

عنالزهري،عنراشد،بنالنحمانقالوكذلكتمهه،منصاعا"الرهري:

9أبيه:عنصعير،أبيبنثعلبة

حديطوفيإنساظ،كلعنقمحمنعاع

المسيببنسعيدعنالزهري،عنوأصحهاقمحا،صاعنصف"الآحربن:

مرسلأ"

(3)

(5)

(7)

8)

0ا@مصفهفي 4 3البهيرتاريخهفي@2@ا@.3 4 9 / 4(64).

2/1شهفي 4 الرمالة.ط.(21اولهالحلمية@9
اللهعبدالخلىي.إتال

لالاصاقي\/اصطر:."مرسلالبىعنصعير،برئعلبةبن
2 9 8(938)-

في
للا(.(04311)المن@ه"

@ي
@

4/3الكير!اتاريح 4 9(64).

2/4الاناراساليلنرحمي 5

.(3052)الحلم@ةط.وفي

4/1الكرىالالن@ير 4ك@04-العللا"(9).69 1(1195).



نسبهأوالراوياسمفياحختحفلالهضك@:رلملل
-

يعتمديالنبيئعنثابتاخبرأالقمحفينعلملا"المنذر:ابنقال

فيكئرفلمامنم@الشيرالشيءإلاالوقتفلكبالمدينةالبريكنولمعليه،

منهصاعنصفأنرأواالصحابةزمن

وهمشعير.منصاعمقاميقوم
الأثمف

مئلهمقولإلىإلاقولهمعنيعدلأنجائزفغير
"

بر،منصاعفي@الثبيئعنأخبارلاوقد@ردتالبيهقي:وقال

كلعلةبيتقدذلك،منشيءيصحولاصاع،نصففيأخبارووردت

الخلافياش@فيمنهاواحد

يروهلمأنهإلاالخلاف،موضعفينصوهذا9البر:عبدابنوقال

انفرد"إنامنهمبروايتهئحتجمنولاشهاب،ابنأصحابكبار

الحديث.هذافيالاختلافصورغالبتبيتفقدوبذلك

يدمزلابماالزيلعيبيةفقدئعلبةفيالاختلافأمالقول:البيانولمزيد

بناللهعبدالزهري:طريقمنتسميتهفيالراجحأنيبدووالذيعليه،

بنبكيررواهتقدم.كماعليهتوبعراشدبنالنعماننف@صعير،بنئعلبة

الهعبدعنالزهري،عنوائل،
بنبحرأيضاوتابعهصعير،بنثعلبةبن

اللهعبدعنالزهري،عنكنيز،
الروايةهذهأنإلاصعير،بنثعلبةبن

بحرلضعفضعيفة.

بننعيمرواهفقدالزهر@،علىالاختلافأما
بنسمبانعنحماد،

ضعيف؟إسنادوهذاهريرة،أبيعنصعير،أبيابنعنالزهري،عنعيينة،

عارتفقبهكثيرأ،يخطئ"،صدوق"الحافظ:عنهقالحمادبننعيم

به.ينفردماعلىنعتمدأنيمكنلافلذلكلابالفرائض

بنزيدعننؤيب،بنفببصةعنالزهري،عنأرقم،بنسلبمان@رواه

4البرى!دفتحفيحجرابننقله(1) 7 1 (1508)عقب3/

.(233)وو2/9الخلافياشهدشتصروانظر:4/071الكبرمحهالنن@(2)

.(637)الالتقرسهيلأ.51ك@4دالاشذكارا(3)

7للاالت@ربه@(5) 16).



-

@لف@لئدي@لعللفي@لجامع

الضعيفالمححا.@:عهل@سليمانأ@أ؟ضعيفالإسنادوهذاثابت،

اللهعبدعنالزهري،عنجريج،ابنورواه
وابنمرسلأ،ثعلبةبن

اهفروالاخرالمرسلالطريقوأماكلام.الزهريعنروايتهفيجريج

حدثناقال:الهيتم،بنإبراهيم
قال:المقمر،حدئناقال:مهدي،بنإبراهيم

اللهعبدعنالزهري،عنجرجة،بنيحيىعنصالح،بنعليأنبأني
بن

المعتمر.غيرفيهممتكلمالطريقهذارواةوعامةبه،صعبر،أبيبنثعلبة

منبقجت
طريقان:الطرقهذه

هريرة.أبيعىالأعرج،عنالزهري،عنمعمر،طريقالأول:

بنو)براهيمحسينبنسفيانطريقوالآخر:
وعقيلالرحمنوعبدسعد

مرسلا.بهالمسب،بنسعيدعنالزهري،عن)مقرولن(

رجحبالحفظيرجحفالذي
مخالفيهمناعرفكونهمعمرثطريقعنده

رجحبالعدديرجحوالذيوأحف@الزهريبحدب
الجماعة.طريقعنده

كماالدارقطنيرجحهالذيهووالأخير
الأظهر.وهومر،

مروقد@
كان@ذانسبه@والر@هي@سمفيبالاختلافالتمئيللنا

ر@ريينعلىالاختلاتهذانحوويحصلوالضعيف،@لثقةبيندائرا

بنزيادعنالجزري،الكريمعبدروىمامثاله:ئقتين،ويكونانمختلفين

ال@هعبدعنيمصأبي
معقلبن

(3)

@لت@قال:مقرنبن
أبيمع

اللهعبدعلى
()

لا"@ح@:اللهرسولقاليقول:فسمعته

لهفقالتوتجهالندم

@ايفول:عيهتالنبيئسمعتأنتأبي:

نعمقال:نوبفد؟الندم

(2532)ققربا1(1)

2لا@اققريبهالجراحااسغيربأئهبلدهأهلوجزمالعجلي..@وتقه(2) 09).

مىالطحاويعندأيضاصرفاومأتيتحريف،رموالمغفلاةالحاغاالمستدركفي(3)

اللهعيدطرين
مماوية.بنزهيرطريقمنالطيالسيوعندعمرو،بى

3التقريبا1ثققهالمزني.،ومولك@ 633)

ماجه.ابنلفطللا(معوداسأي.(5)



نسبهأوالراوياسمفياكخت@دفلل@ضقى:الصلل
=

منواسعاخلافإسناثهفيالحديثهذا
وجوه:عدة

زياد.تسميةفيالكريمعبدعلىاختلفا-

فيالمروزئوالحسين1/37،6وأح@د)501(،الحميديأخرجه:فقد

فيوالبخارقي)4401(،الماركلابنالزهد@"علىزياثاته
1

الكبير@التاريخ

3/3 1 يعلىوأبو)6291(،والبزار)2524(،ماجهوابن)1621(،5

5ولا(4969) فيوالطحاوي2(،1
@

2الانار@4/معانيشرح 9 وفي1
ط.

16)العلمية وفي(82
"

وفي(4651)الائار"مشكلشرح
الأخيار!تحفة"

5للأ 4/2والحاكم6(،1 فيوالقضاعي4،3
والبيهقي)31(،الشهاب،المسند

01/1 5 وفي4
"

6ولاالعلميةط.(7029)الإيماناشعب الرشدط.(62

وفي
فيوالخطيب1(،230)لهلاداب!،ا"

"

1/2الموضح! عساكروابن3،9

في
"

فيوالمزفي11/8،5دمق،تاريخ
3/5"الكمالتهذيب" من(2053)7

عيية.بنسفيانطريق

032)شيبةأبيابنوأخرجه: فيوالفسو@2(،8
والتاريخالمعرفة"

"3/

4وأحمد802-90،2 33 فيوالقضاعي1،/
1(،4)الشهابمسند9

فيوالببهقي
الرشد،ط.(6631)والعلميةط.(0317)الإبمان@اشعب"

فيوالخطيب
"

الموضح!
2 38 /1-23 و9

2 3 9
الوري.سفيانطريقمن

فيالبخاريوأخرجه:
"

3/3الكبير!التاريخ 1 فينعيموأبو)1621(،5

8/3"الحلية" فيوالخطيب1،2
"

1/2الموضح! 4 0

بنعمرطريقمن

سعيد
(1)

النوريوهومسروق-بن

العلمية،ط.(22ويلأهالفحح،ط.(2347)الجعدابنوأخرجه:

وشريكالثوريسفيانعن(26لاالاثيطريقهومن
(3)

)مقرونب@(.

@سعما.الأولياط.لحليةمطوعفي(1)

يلا.94(دالنؤيب@د@هالرري:مميانأخووهو(2)

ومرة(3)
(2787)@الاشر@ينأيخطئصدوق"

ليأالمزفيتال
9ياكث@/6الأسراشهتحفة )35،2(-ك@85الكما@او@تهلي@(35



=

و@لف@ائد@لعللفي@لجامع

2الموض@1/فيإالخطيبوأخرجه: 4 0

شريك.طريقمن

4/2الاثار!محانيلأشرحفيالطحاويواخرجه: 9 1
ط.وفي

فيعديوابنهلأ(،23)العلمية
5/2"الكامل" فيوالخطيب4،0

9

الموضح
1/2لأ 4 0

اللهعبيدطريقمن
عمروبن

فيالطبرانيةوأخرجه
مسندوفيإالطبعتينكلنا(6799)"الأوسط9

وسفيانئوبان،بنثابتبنالرحمنعبدطريقمن(237)له"،الثاميين

)مقرولن(.ريثوا

وعبدالله،وعبيدوشريك،وعمر،والثوري،عيينف)ابنستتهم:

المتقدم.لإسنادباالجزري،الكريمعبدعنالرحمن(

خصيف.الإسنادهذاعلىالكريمعبدوتابم

1/4أحمداخرجه:إذ فيوالبخارفي2،3
9

3/3الكبير،التاريخ 1 6

فيوالخطيب)1621(،
9

2الموضع 4 4 / 1
عنخصيفطريقمن

2)

والمحموظمميان،حديثعلىسريكحديتحملالجعد-بنعلييعنيوكأنه-
الجراحبنادفسريك.ع@

عنالكريم،عدعنضريد،حديتجعلليالجعدابريمردولمقال،كلاقلت:

@كين.بنرالفضلمارون،يزيدسذلكعلىالجحدابنتايعبل3،مرأبيبررياد
شطالك@3!عددحنقوله:

وسالكا@هدتهديبمىرالصثبتالأشراسهشحمةص

الحعدهاس@شدمطبوع

1/2)الموضح!ليالح@اخرجه.يذ 4 0

)وحده(شريكعنالجعد،ابنط@@غمى

به.مريم،أليب@ريادعنالكريم،عدعى

صثكين،لنالفضلسحيمرأبومارور،بنيزيدرواهلرمكداعقبه:الحطيبوقال

نريا.

الحلميةط(7032)"الأيمانالضبفيالبيهقيعدالحديطوحدتأشيإلاةقلت
لنمريكعن)@قررنيه،حيهمسوعلينعيمأبيطريقمىالرثدط.(6632)ر

ا@يعد
عنبر@عقل،اللهعدعنالجراح،لنزيادعنالحرري،الكريمعدص

اللهعد
به.سعو@ب@

وردمافقبصلنقترمر.
1

لمأ.327)@النقريسه3

بالارحاعاررميبأخرةخلطالحم@سيئقصدصالجزري:االرحنعبدابنومر
.(17ال@لالتقريجا



نسبهأوالراوياسمفياحختحفرلثتركقكللحلل@
=

اللهعبدعنمريم،أبيبنزياد
به.الله،عبدعنمعقل،بن

معانيداشرحفيوالطحاوي)183(،الطيالسىوأخرجه:
4/2لاثار!ا 9 1

46)العلميةط.وفي والئاشي)7971(،لاالعلل!فيحاتمأبيوابن2(،8

فيوالخطيب)072(،
"

الموضح
"1/2 4 1

معاويةبنزهرطريقمن

1/4أحمدوأخرجه: 22-4 فيوالخطيب2،3
"

1/2الموضع 4 3
من

الجزريسليمانبنفراتطريق

فيالبخاريوأخرجه:
9

3/3الكبير@االتاريخ 1 يعلىوأبو)1621(،6

ط.(6632)والعلميةط.(7032)"الإيمانشعبفيإوالببهقى5(،081)

فيوالخطيبالرشد،
@ا

1/2الموضح، 41-2 4 2
بنسريدطريقمن

عدالله.

فيوالخطيب)272(،الثاشبوأخرجه:
9

الموضح
"1/2 4 طريقمن2

ال@هعيد
عمرو.بن

فيلطبرانياوأحرجه:
فيوالخطيب3(،7لصغير"ا@ا

لموضحا"
ا/"

2 42-2 4 3
عربيبنالنضرطريقمن

الئورفي.سفيانطريقمن(1307)البغرئوآخرحه:

فيالطبرانيوأخرجه:
طريقمنالطبعتينكلتاي@685(الأوسط!"

الثورفي.مسروقبنسعيدبنعمر

سبحتهم
والثوري،والنضر،الله،وعبيدوسريك،وفرات،لؤهير،ة

اللهعبدصالجراحبنزيادعنالجزري،الكريمعبدعنوعصر(
بن

به.الله،عبدعنمعقل،

ومر(1)

وهو(2)

ومو(3)

ومو(4)

.(2051)التقريسا"نشادن@ة:

1@مرالتعديلاالالجرحالحديش@عالحالصدتمحلهلميبأسلا:، 0 6

.(7145)التقرسه"ب@اباسلا":

.(2061)التقرسه"د@فقهة



يالفمائد@لعللفي@لجامع

عنالعلميةط.ول@371(الفلاح،ط.لما(ا4)الجعدابنوأخرجه.

العلمية،ط.(1739)والملاح،ط.(1815)الجعدابنوأخرجه:

5/2الكامل!فيعديابنطريقهومن 1
شريد.عن

فيالفسوفيوأخرجه:
والتاريخالمعرفة1

"3/2 0 9
جريج.ابنطريقمن

10/1البيهقىواخرجه: 5 وفي4
"

ط.(7030)له"،الإيمانشعب

فيوالخطيبالرشد،ط.(6630)والعلمية
لا

الموضح
"1/2 3 2وا9 4

من

محاوية.برزهيرطريق

عنالكريم،عبدعنوزهير(جريج،بنواوشريك،)سفيان،أربعتهم:

اللهعبدعنينسب-لمزياد-
به.الله،عدعنمعقل،بن

فيالدارقطنيعندإسرانيلوتابعهم
"

5/1"العلل 9 3
.(813)س

الصواب@وهوعقبه:الدارقطنيوقال

فيالطحاوئوأخرجه:
@

2الاثار@4/معانيشرح 9 1
العلميةط.وفي

اللهعبيدطريقمنهلا(23)
مريمأبيابنعنالكريم،عبدعنعمرو،بن

اللهعبدعن)مقرونين(الجراحوابن
اللهعبدعنمعقل،بن

به.مسعود،بن

رجحوقد
أسندهفيمامعينبنيحيىفقالالجراح،ابنطريقالعلماء

فيالخطيبإليه
"

الموضح
"1/2 هولي@الجراح،بنزيادعنهوإثما":45

مريم،أبيبنزياد
ا@هعبدقاليحيى:قال

مولىالجراحبنزيادجحفر:بن

تيمبني
الله

هذاال@.غيرفهذاكوفي،مريمأبيبن@زيادالمدية،قدم

فيالخطيبإليهألسدهفيماأيضأوقال
@ا

1/2الموضها 41:"

يتابعلم
مريمأبيبنزيادعنالكريم،عبدحديتعلىعيينةابن

وخالفهأحد،

اللهعبيد
الله:عب@دقالالكريم،عبدعنالناساروىوهوعمروبن

عن

مريمأبيابنغيروهوالجراخ،بنزباد
".

"فقال:الخطيبوتعفبه

الئورقيسفيانلأن@تمديدثإغمالالقولهذاوفي
اللهعبيدواماذلث،فيعنهمااختلافغيرمنعيينةابنتابعاقدعمرواخاه

بن



نسبهأوالراوياسمفيفالاختل@لالحثشرقى:رل@لل
-

ذكرماعنهالمحفوظكانوإنعيينة،ابنبموافقةعهالحديثفكرنافقدعمرو

فيحاتمأبوبينهماوفزق
9

4لابه"والتعديلالجرح 77 /3(2383)

اللهعبدعنروىهذاالجراحبنزياد"فقال:
عنمسعود،ابنعنمعقل،بن

يقول:الحرانيسعيدبنمصعبسمعتوفال:توقي@لندم@ن"@رو:التبيئ

اللهعبيدليقال
عنسفيان،فالعمرو:بن

(1)

أبيبنزيادعنالكريم،عبد

فيمريم
"

رأيتوقدالله:عبيدقالالجراح.النهوإتماله:قلتتوتجه@لندم

عنالجزري،الكريمعبدعنفروىعيينةابنووهمالجراح،بنزيادأنا

سعيدبنمصعبوسمعتوقال:معقل،بناللهعبدعنمريم،ابيبنزياد

اللهعبيدعنيقول:الجزري،
بنزيادرأيتأناعيينة:لابنقالأتهعمروبن

مريم!.أبيبنبزيادوليمىالجراخ،

حاتم:أبيابنوفال
قاله-ماصحةعلىوالدليل"

ماالله-عبيديعني:

عنمحاوية،بنزهيرعنالطياسي،ثاودأبيعنحبب،بنيونسبهحدثنا

اللهعبدصمريم،أبيابنهوولب@زياثاعنفقال:الجزريالكريمعد
بن

الكريمعبدعنالثورئ،سفيانالحديثهذاروىقدأيفأ:وقالمعقل،

مريمأبيلنزيادعنفقال:الجزري،
عبدأنفدلعيبنقعابنرواهكما

والصحيحمريم،أبيبنزيادقال:ومرةالجراح،بنزيادةمرةقالالكريم

الجراخبنادز
"

فيالخطيبوقال
9

الموضح
2@ا 4 9 /1-2 هذاطرقوأصح":50

بناللهوعبيدزهير،أ@ردهاالتيزيادعنالكريم،عبدرواهماالحديث

وافقهمومنوشريكعمرو،
"

نقلهماأصحالجراحابرحديثكونورجح

فيالمزي
333الأشراشالا@اتحفة / الرحمنعبدبنمغبرةعن(1593)6

منقلت:جئت؟أينمنيومأ:أبيليقال"قال:أتهالحراني
عند

بنمعمر

"كلمفسمطت(1)
3الكرعدالسيادهكدا.فور@تالمطبوعسعن!

".

.(1797)العلل،"انظرة(2)



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

حدثنافقلت:حدثكم؟مافقال:سليماف
أبيبنزيادعنخصيف،عن

اللهعبدعنمريم،
اللهعبدعنمعقل،بن

قال:أثه!كالتبيعنمسعو@بن

"

وكانجدتك،عموهوالجراح،بنزيادهوهذاأبي:فقالتوبتا@ندم

منرجلأمريمأبيبنزيادوكانعئمان،مواليمنالحجازأهلمنرجلا

قال:ثمالجراح،بنلرياديتركلوكانفزلها،حرانقدمالكوفة،أهل

ابنعنمعقل،ابنعنالجراح،بنزيادعنحبيب،ابنعونأبي

"حديث.وذكرعسضالئبيئعنمسعود،

توقي@لندم

إذمريم،أبيبنزيادفيهاالتيالروابةرجحشاكرأحمدالحلامةانإلا

37أحمددالإمامالمسندعلىتعليقهفيقال 6 أنهدوالراجح:1/
بنزيادعن

مريمابي
منروايةحفظتفلومذاكلومعوأحفظ...أكئرذلكرواةلأنث

ئققه.الجراحبنزيادلأنأيضاثصحيحالكانالجراحبنزيادعنرواه

9هامثىفيقالإذالاختلاتهذافي@خررأفيوللمعلمي

الموضح
ا/"

2 أبيبنزيادالرجلينكلامنالكريمعبدسمعهالحديثأنليالويطهر:51
الجراح؟اب@عنالجزيرة،فيبهفحذثعئمان،مولىالجراحبنيزيادمريم
عثمانمولىلأنبالحجاز.وكذلكعندهم،عقبولهوأنبهعندهمأشهرلأئه

بنزدادعنالكوفة،فيبهوحذثعثمان،مولىزيادقال:ولذلكحجازي،

مربم.أبي
بنزيادعنخصيف،روايةلهذاويشهدعندهم،معروفكوفيلأته

مريم.أبيبنلزيادالأصلفيالحديثأنفأحسبهذاوعلىمريم،أبي
لأته

سمعهإنمافكأثهالجراحابنفأمامعقل،كابنكوفي
ولكثهمريمأبيابنمن

أناستنكف
يرسله،الجراحابنفكانأتباعهمنصارلأئهعه؟بروايتهبصرح

."معقل...ابنعن

نفسههومريمأبيبنزيادبانالقولإلىالعلماءبعضف@بحينفي

فيالخطيبعنهنقلهفيمامعينبنيحيىقالإذالجراح،بنزياد
"

الموضح
"

1/2دالمرضحايرالخطباخرحه:(1) ك@85الكصالاتهنيبفياوالحزي4،4



نسبهأوالراوياسمفياحختلدفلالهضك@:رلعلل
-

2 38 فيماحنبلبنأحمدوقال"،الجراحابنهومريمأبيبنصزياد@:1/

فيأيضأالخطيبعهنقله
"

الموضح
"2 38 مريم:أبيبن@الزياد:1/

أبيبنزيادأنإلىاللهعبدأبودلغصبذلك.عقبالخطيبوقالالجراح(،

بشرأبوحكىوكذامريم،أبوالجراحكنيةوأنالجراح،بنزيادهومريم

هومريم:أبيبنزيادقالالجوزجاني،يعقوببنإبراهيمعنالدولابي،

فيحبانابنوقالالجرا@.بنزياد
4/2الثقات!@@ 3صأيبنال@ياد:60

"

عنيرويالذيوهوالجراح،مريمأبيواسمعفان..بنعئمانمولى

اللهعبد
3فيوقالتوبقد،@ا@لندممعقل:بن 2 3 مولىالجراحبنزياد":6/

فيحجرابنالحافظوقالعثمانط،
33التهذيبطتهذيبد@ 6 وقالقلت":3/

مريمابيبنزيادالدارقطنى:
مريمأبياسمفجعلالبخارفيوأمائقة،

فيحبانابننلثعلىوتبعهواحدرجلأئهمارواتالجراح،
الثقات

"حديث:راويأنحرانأهلكلاممنويحرراثنانأئهماوالأظهر

توبفا@لندم

."أعلمواللهالسفيانين،روايةفيجاءمابخلافالجراحبنزيادهو

معينبنيحيىعننقلإذاثنان،أنهماأعلم-واللهوالراجح-
أنهنفسه

فيكماقال
"

الموضح
"2 4 5 هوليىالجراح،بنزيادعنهوإنما":1/

الجراحابنزيادجعفر:بناللهعبدلأقاليحيى:قال3،،مرأبيبنزياد

تيمبيمولى
هذا"،غيرفهذاكوفى،مريمأبيبن@زيادالمدينضقدما@ع

فيحاتمأبيابنوقال
@

والتعديعالجرح
"4 77 أبي:لأقالة(2383)3/

ال@هعبيدعنيقول:الجزري،سعيدبنمصعبوسمعت
قالأتهعمروبن

علىتعليقهفيقال@دهذا،كلامهفيالحافظتعفضاكرأحمدالحلامةأنإلا(1)

0أحمدهالمسند 37 6 / التاريخفييعنيللحميث-كتيرةأمانيدذكرالنالبحارفي1

أخيرأروىتممريم،أبيبنادزهومعقلابنعنراولهأنعلىتدلالكبير-

الحراحبنالزلادفيه)شاثأ
مريمأبيبرالزيادبدل"

أنفظنالدارقطني3فولأ

رهرمريمأبيبنزيادأنبهذايريدالبخاريمأ
3مرأباوأنالجراح،لناد

اممه

هذاقبلالحراحلنريادترجمالخارقيلأنوافح،رأيهفيوالخطاالجراح،

صنعبماراد@)ئما(مستقلف..،بترحمة
عنالحديثأنفيالرواةاختلاتيينأن

."ذاك...أوهذا



-

@للفالائد@لعللفي@لجامع

أبووقالمريما،أبيبنزيادولي@الجراح.بنزيادرأيتأناعيينة:لابن

الكربزانيلكر
(1)

فيالخطبإلبهأسندهديما
@ا

الموضح
1/2لأ 43-2 4 عندما4

الجراح،بنصزيادمريم،أبيبنزيادعنأخبرنيالمدينح،بنعلئساله
نيف@عثمانمولىوزياد

أحداوحدتما
"فقلت:خبرهم؟يخبرني

اللهعبدبنالولبد
الجراح،بنوزيادمريمأبيبنزيادعنوسألتهمسرح،بن

إلىعقبعندناولهعنمان،مولىفهوالجراحبنزيادأمالنا،كلاهمافقال:

مسلمةكانكلب،منامرأةفمولىمريمأبيبنزيادوأماالبوم،
الملكعبدبن

لهعقبولامريم،ابيبنزيادومحهاحرانإلىونقلهامباتتزوجها

فيالخطيبوقالعندنا"،
"

الموضح
"2 38 / بنزيادغيرالجراحبنوزياد"ة1

أهلمنواحدغيرعلىالرجلينهذينأمرفيالنمبهةدحلتوقدمريم،أبي

ليوالعلةالعلم،
عنالجزري،مالكبنالكريمعبدعنيروىحديثنلك

عدةفيهقالزياد
مريم،أبيابناخرون:وقالالجراح،ابنالرواة:من

فكان

فيالمزيوقالواحد"،بائهماالظنفيالبهةإلىطريقاهذا
تهذيب"

3/4الكما@الا لي@أثهوالصحيحالجزري،الجراحبنزياد":(2015)3

مريمأبيبنبزياد

يترجحتقدممما
الجزريالكريمعبدعنهماروىراويينهناكأنلا

اللهعبيدطريقنلدفيوالحجةمريم،أبيبن@زيادالجراحبنزيادوهما:
بن

قدمناهاالتيوالطرقالراويي@قرنالذيعمرو
كلفصلتالتيالتخاريجفي

حدة.علىواحد

احتمالات:ئلاثةفلثمنوينبري

نرجحه.ماوهذاهذا.حديثهفيشيخينللجزريأنأ-

قال:ومرةالجراح،بنزيادقال:فمرة@،مضطربالجزريأن-@

مريم.أبيبنزياد

عرفواميفبنيمولىلكرأبوسيلى،بنالمفضلب@الرححنعدحمدسوهو((1)

"ا@طر:حرادأملمنبالكرلزالي،

5/4لعداداتريح 0 الغرب.ط.2



لسبهأوالراوياسمفهفالاختل@لالثترك@:الحلل
=

ج-
بنلزيادمتابعأيكونالجراحبنزيادنف@الأول،الاحتمالعلىاعتمادأ

مريم.أبي

عنيروىالحديطفإنالاخر،الاختلافأما-2
الجزريالكريمعد

وجوهمن
ى.أضعدة

عة.ابنطريقمن(28202)سيبةأبيابنأخرجه:يؤ

فيوالحطيب)172(،الاشيوأخرجه:
9

الموضح
"1/2 4 3

طريقمن

ابن

بنزيادعنالجزري،الكريمعبدعنجريح(واب@عيية،)ابن

جريج،أبنرواية)في3مرأبي
عئمان(مولىادزقال:

(1)

بناللهعبدعن

به.مسعود،بناللهعبدعنأيهعنمعقل،

والدمعقلأمسعودبناللهوعبدمعقلبناللهعبدبينالإسنادفيفزاد

4/2الاثار!معاني)شرحفيالطحاوي 9 1
العلميةط.وفي

معاوية.لنزهيرطريقمن(6825)

فيالخ@وأخرجه؟
9

السامعوتدابالراويلأخلاقالجامع
(1154)لا

عيينة.ابنطريقمنالرسالةط.(1158)والعلميةط.

اللهعبدعنالكريم،عبدعنعيقوابنلؤهير،كلاهما:
معقل،بن

ال@هعبدعن
الزيادين.أحدذكرغيرمنبهمسعرد،بن

الأعمش.الوجهبهذاالحديثروايةعلىالكريمعبدوتابع

اللهعبدعنالأعمش،طريقمن(1927)البزارأخرجه:إذ
معقل،بن

اللهعبدعن
زياثأ.يذكرولمبهمسحو@بن

10/1لبيهقياوأخرجه: فيلخ@وا5،4
1/2@لموضحا" 4 6

من

دالحرح@يحاتمأبيوابن)1621(،ك@513البهير"لتريحد@فيالبحريقال

عفافهلنعئمانمولىمريمأبيبنلرلد:(2465)ك@294والتعديلا

أيمه.ع@الأصل@قال.المحقق،بليهاوأشارالاشي،عدسفطتأيمالكن



-

يللف@ائد@لعللفيالجامع

أبيبنزيادعنالجزري،الكريمعبدعنمعمر،عنالرزاق،عدطريق

ع@مريم،
اللهعد

اللهعبديذكرولمعليه،موقوفابهمسعود،بن
أومعقلبن

يه:@زادأباه،
لا.لهفبلاكمنالذنب،منوالتاثث"

الب@هقيئ:قال
معمرعنالرزاق،عبدرواهكذا9

بزيادف.موقوفأمنقطعأ،

الجزري،الكريمعبدعنراشد،بنمعمررواهداوقدالخطيب:وقال

عليهواختلف

1/2لأالموضح،فيالخطيبأخرجه:قلت: 46-2 4 7
ابنطريقمن

اللهعبدعنعبيدة،أبيعنالكريم،عبدعنمعمر،عنالمبارك،
بن

أيضا.موقوفأبهمسحود،

معمرعنالرزاق،عبدعنالمدينب،بنعليورواه9الخطيب:قال

هكذا،
هذاالرزاق:عبدلناقالعلي:قالثم

عنرجل،عناجعلوهوهم

ابن

10/1البيهقب فيوالخطيب5،4
"

1/2@الموضح 4 7
من

خالد،بنوهيبطريق
عنعبيدة،أبيعنالكريم،عبدعنمعمر،عن

الله،عد
لمحه.فنبلاكمن@لذنب،من@لتائب"قال:@،النيئعن

راشد.بنمعمرعنتروىمختلفةطرقثلاثفهذه

مالكالحديثوروى
عليه.واختلفمغولبن

وفي(1466)الآثار!مشكل@اشرحفيالطحاويأخرجه:إذ
تحفة"

مالكعنوهب،ابنطريقمن(5167)الأخيار"
الكريم،عبدعنمغول،بن

مرفوعأ.بهمسعود،ابنعنأبيميعنرجل،عن

فيالطحاويوأخرجه:
"

2الآثار@4/معانيشرح 9 1
العلميةط.وفي

(6822)
مالكعنوهبصابنطريقمى

عنالكريم،عبدعنمغول،بن

به.مسعود،ابنعنأيه،عنشريك

(1)
@السطبوعفيتحر@أيههعنرجل،صالآتارا:إمكل@ثرح@ي

الشرحبيلابل@:"
الالقة.التحريجمصاثومنوالنبت



الالهضك@:لعلل@
"

نسبهأوالراوياسمفيف
=

فيحاتمأبوقال
@ا

عنالكريم،عبدهوإتما":(18اللألابنه"العلل

اللهعبدعنالجراح،بنزياد
."معقلبن

الكريم.عبدغيرعنمغولبنمالكطريقمنالحديثورو@

فينعيموألو)416(،و(612)حبانابنأخرجه:
8/2"الحليةدا 5 1

من

مالكطريق
مرفوعا.بهالله،عبدصخيثمةعنمنصور،عنمغول،بن

مالكوتابم
مصك.بنحسائممغولس

فيالخطيبفأخرجه:
"

9/4بغداد"تاريخ 0 5

وفي
5-11/54الغربط. 5

لهالله،عبدعنخيتمة،عنمنصور،عنمصكبنحسامطريقمن

مسحود،ابنمنيسمعلم
فيماحاتموأبوحنل،أحمدسقاله

فيحاتمآبيابننقله
9

.(931)و(921)المراسيلا

طريقمن(5261)يعلىأبوأخرجه:ماأيضأذلكعلىيدلومما

خالد
رجل،عنخيثمقماعنمنصور،عنمغول،بنمالكعنالحارث،ب@

رحلأاللهوعبدحيثمةبينفجعلمرفوعأبهالله،عبدعن

اخر.وجهمنالحديثرويوقد

أيضأ.علجهواحتلفالبقال،سعدأبوفرواه

فيالبخاريطريقهومن)501(،الحميديفأخرجه:
1

الكبير"التاريخ

3 1 5 عيية.بنسفيانعن(1261)3/

فيالخطيبوأخرجه:
9

المرضحأ
2 4 7 / عببدبنيعلىطريقمن1

فيالخطب
9

الموضح
"1/2 4 الأعمش.طريقمن9

5/2،0الكاملفيعديوابن)73501(،الالكبيرفيالطبرانيئوأخرجه:

@سرفأبيبنالرحم@عداب@ومو(1)
.(1773)اتقرسا"ثقفه@

.(1193)اتقربيتركأنبكادالصيص،ومر.@2@



-

@للفعائد@لعللفيالجامع

منالرشدط.(6633)والعلميةط.(3307)الإيمانأدسعبفيوالبيهفي

بنحوه.صالحبنالحسنطريق

الصداثييزبدبنعليوتابعهم
(1)

فيكما
الدارتطنيعلل"

"5/1 9 2
س

أبيعنوعلي(والحسن،لأعثى،واويعلى،عيينة،)ابن
اللهعبدعنالمرزبان-بنسعيدالبقال-سعد

بهالله،عبدعنمعقل،بن

فوعأ.ص

مثيموخالفهم
المباركلابنالزهد""علىزيا@اتهفيالمرصزفيعند

لأه/الدارقطنيعللفيإكماالضريرمعاويةوابواليمانبرويحيىل@401(،

1 9 2
علىموقوفأنفسهبالإسنادالبقالسعدأبيعنفرووهامأ3)س

اللهعبد
مسعود.بن

فيكماعيينةبنسميانقال
الحميديمسند9

"
التاريخو")501(،عقب

3الكبير@3/ 1 5(1261):"

احفظلأئهإلي.أحبالكريمعبدبهحدثناوالذي

سحدإ.أبيمن

6/33@الأشرافتحفة"انظر: 4/6المسند"أطرافو"5(،193)2 71

01/2المهرظإتحاتو")3755(، 9 5(12794).

ومنحجرابنالحافظيذكرهالمالتيالأنولعلىيضاتومما@

قبله

لسند@لخبر.@لذيفيالاخلاف
سرالسابمةالتةوالأنلاالاضطراب،أنهل@صالسابعالنوعهذا

نا

استقراءوكانالعلائي،علىمعتمدبدصرهوهوحجر،ابنللحافظمتابعةعليها

لكناذلك،فييتابعأنلهوخقالأنلاهدهتصنيففيجيدأاسنقراءالعلائي

تلكمعلىوصنفاهاالإسناد،مضطربةالأحاديثمنكبيرةجملةجمعنالما

للاا@(.ااقؤب"بىا@يه(1)



فاكختل@ولثترقى.رل@لل
نسبهأوالراوياسمكي

=

لاالأحا@يثمنكميةعندنابقيتالستةالأنلا
تندرج

منواحل!تحت
تلك

الاختلاتةأولهماي@جديىنوعينلاستحداثسيأفلكفكانالأنلا؟

الراويعلىالأسانيدتعددوثانيهما:الخبر،اسندالذيالصحابيتحديدفي

الهنديبالرقمسبعةبالرقمالأولرقمناوقدالمرجح،انعداممعالواحد

تحديهفيالاختلافوهوالسابعالنوعهذاإنثمئمانية.بالرقموالثاني

فيتندرجنوعالخبرأسندالذيالصحابي
أمروهوكثيرة،أحاديثسلكه

إسناد.منأكثرلهيكوفىاونلكفيالراوييخطئأنط@عب

أبوروىماالمسند:تحديد@لصحابيفير@ريهومما@ضطرب@

الله،رسوليابكير:أبوقالقال:عباس،ابنعنعكرمة،عنإسحاق،

@بتآءلى@و@كلغوالمرسلات،والو@قعة،هود،@اشثبتنيقال:شبت!قد

@@كقرتأ@@فاو"

فيهاختلففقدأشدبىاضطراباإسحاقأبوفيهاضطربالحديثهذا

فيسعدابنأخرجه:
وفي(3297)والترمذي1/33،5@االطقات@ا

وفيبتحقيقي(14)"الشمائل9
8له:الكير@ا،العلل" 9 بكروآبو)993(،9

فيالمر@زي
3والحاكم)03(،بكر،أبيمسند" 4 3 فينعيموأبو2،/

4/3الحلية!" 1/3النبوظ@الرلائلفيوالبيهقي5،0 57-3 5 8
(2

والبغوي

فيعساكروابن)5714(،
"

1"دمثقتاريخ 7 / 1او4 1 8
شيبان.طريقمن

الدروسليالتكرروجهدلاالرير،هدضفيالحدانةهدهيل@لقا@@

يروالمحاضرات
والثاعلمةوالحدةالحدانهعلىالقانمالالدلعلىالحت

ية.لأخلاوا

لنحمدطريقمناليهقيساقه(2)
الروايةمذهرلملححمر،أليالصريالتمارمحمد

عنالطيالي،الوليدأبيصساتهألهالحديت@حرفيوسياتياعدصالصرابير

بنالليث
عىالحير،أبيع@ب،أليب@يريدعنسد

بهعامر،بنعقة

صاحبوألهفيصاضطر@قدالتساروأنالاشا@هذالخطأبهنقطعساوسيأتينا

الهاديالموفقواثهحدبت،فيحديتعليهدخلولحلهماكير،



-

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

فيالدارقطنيواخرجه:
1/2العلل!" 0 و1

2 0 2
طريقمن(17)س

سرإ
ا

فيسعدابن
1/33لأالطبقات" 5

اسرائيلدشيبانطريقمن

لمفر

فيالدارقطني
1/2@العلل" 0 2

بنيون@طريقمن(17)س

)مقرونيه-و)سرائلإسحاقابي

فيوالدارقطني3(،5770)شيبةأبيابنوأخرجه:
1/302"العلل"

س

2/4والحاكم)71(، 7 6
الأحرص.أبيطريقس

فيالدارقطنيوأخرجه:
1/2العلل،@ 0 3

بنبكرأبيطريقمن(17)س

عاش.

فيالدارقطنيوأخرجه:
9

1/2العلل! 0 2
بنزهيرطريقمن(17)س

معاولة.

فيالدارقطنيوأخرجه:
"

1/2العلل! 0 3
بنمسعودطريقمن(17)س

بنبكروأبولأحوص،اوأبوويون@،@)سرائيل،)شيبان،

لإصاد.ابهذاالسبيعي،إسحاقأبيعنومسعود(صزهير،عياش،

عباسابنحديطمننعرفهلاغريبحسنحديثهذا"الترمذي:قال

منإلا
الوجههذا

يخرجامه.ولمالبخاري،شرطعلىصحيححديثهذا"ةالحاكموقال

صروي
أبوقالقال:عكرمقيعنإسحاق،أبيعنالحديثهذا

عباس.ابنيخهيذكرولمالحديثفذكربكر...

فيشبةابنأخرجه:
"

1/33المنورقأالمدينةتاريخ 0،)5101(

فيوالدارقطني
"

1/2@العلل 0 2و3 0 4
(17)س

إسرانيل.طريقمن

فيالدارقطنيةوأخرجه
1/2"العلل" 0 4

بنزهيرطريقمن(17)س

معاولة.



نسبهأوالراوياسمفياحخت@دفولثترقىللعلل
=

فيسعدابنوأخرجه:
مسندهفيسيبةأبيوابن1/33،6الطبقاتأ"

(1)

فيكما
8/5@العاليةالمطالب" 9 دمسندفيالمروزيبكروأبو)1104(،2

فيوالدارقطنيول@01(،(107)يعلىوأبو)13(،بكر!أبي
العلل"

1/2لم 0 5

فيعساكروابن)71(،س
"

الأحوص.أبيطريقمن119/4@دمقتاريخ

فيأحمدوأخرجه:
أحمدط.(3297)عقبوالترمدي4(،للالزهداا9

1/2العلل!فياوالدارقطنيشاكر"2(، 0 5
بنبكرأبيطريقمن(17)س

عياش.

(2)

وصدنلتتفريأييسكلالسسندهناو@قدارالمصنم@،عيرشيبق@أبيابنسد

الستةال@علىزواتدهفلنةوعلوهومكانتهالمسندمناولأهسيةأحمدإ،الإمام

المهرة!الحيرةإتحاتوكتدححرلاسالعالت@المطالبكتابإفيمحفوظة

عوادبنارالدكتررححفهم@االطريقهدالأدةالطبعةمدهعلىاعتمدت

5/3امالالاعامالإسلاميالعربثارفيالمطوعةنثرتهفيمعروف 2 يقطرومدا6

مجموعمن
الرح@ىعبدافيلحيهاناقهةمخطحلاتجهاثاتحدثهاحدنا(32)

الآد،الموجو@ةالطبعاتخيرهيع@ادلارالدكتورونشرةالفقيه،
ومع

فليفلك

التالي.النحوعلىميسلاحطات،علها
@الكنب.امملأنعجحا،تحفيقأالكتداسمبحققلمبتها-

الكميرالجامع

قاصرفلكهامحاولةلاروللدكورالمحتصر"

حلالهاومنجدأ،حممةوهيالرسذي،يذكرماالتيالبأحا@يتيخزجلم-2

كسيةتزثادخلالهامن@شالمختصر،الكبير@الحا@@الكتابتس@يةنستفيدب

الابأحا@يتعلىالاطححضر@رةعلىالاحثوشهمحتصرة،@طريقةالأحالحيث

الأحاديطلأنالأحاديت،لعضالعقهيالتقليدوتجلالأحاثيت،علىالحكمقي

ركةم@خلالهاشوللوكالمقهية،الأحكاممنهاتستقىثمبحصعلىبعضهائسلط

الة.لرديالصحابة

ونحلموالارسال،والوعلوالوقفالرفعسالرمدييذكرهسايخزحلم-3

أنيقينا
تخريجلي

فلث@نللكيرففاتدةفلك
3س

الترمديكتابخصائص1

4-
عدم

الاسلامأعرلأحدالكتابأنعلىكاملفخطيةنسحةأيةعلىاعتماده

كيرة.العا@فيومخطوطاتهالمطية،

لاألهعلىمخطحتلاجتهالاتحدينأ(32)الكت@بنرصالدكتورحذت-5

منكاملةخطيةسخةيملك
فينوقت@وقدالكتد،

فلث.



ئد@الف@الجامعفى@لعلل@

فيالدارقطنيواخرجه:
"

1/2@العلل 0 5
2و 0 6

طريقمن(17)س

بنمسعود
سعد.

دالحللفيالدارقطنيوأحرجه:
1/2@ا 0 5

بنيون@طريقمن(17)س

أبي

3/1داوالمفترقالمتفقفيإالخطيب 2 6 طريقمن(0941)0

الزيات.حمزة

بالروايةإسحاقأبيعنالحديطهذاروواالذيئالرواةأنفالملاحظ

المتصلة
علىدلإنوهذاالمنقطعةبالروايةعنهرووهالذينآنفسهمهم

الحديث.هذافيإسحاقأبياصطرا@علىيدلفإنهشيء

أثهالحديث،هذافيالثديىإسحاقأبياضطرابيؤكدوما
روي

عنه

ة.عديىأخرىبطرق

فينواففهلالديهقاتلاعراتالكتابسيخرةنصوصألرالدكورحد@-6
الكتابفيصردتالتيعيسى"أبوقال@جملةحنفأله@لكمنسها،كنير

معوماحناتهالسقدي@أقوالهالرمنيبهايصدركانالتيالعارةوهيمرة(6514)
والعلل.الرحالدينبوحه

عملهأصوللأنجدأ،المصيمبطلم-7
قاصرة.كانتالكتابلهداالتحممي

المهمةالمواطنمنكنيرلحيثكلمايمنمكللم-8

معالمتقدميىقواعدأمسىعلىتقوماحتها@ي@مسألةفهيالأحكامأما-9
محزودلليهلىبناروالدكررالرعيضوالصرصللاحاميتالحثطيالمحزون

نال@قواعدتط@يقبمجردالأحا@يثعلىحكما@ناحفطي،
كيرة،أخطاءفىسقع

له.ذلكحصلوقد

ييى@1
لا

المصطلحاتبحصوفيكتابصفيالترمنيمصطلحاتشرح

"،دحسنمصطلحئلوفلكلها،المتاخري@فى@همبالشبرلب@أصطراب
ومصطلح

"

لدلك.تامةاشقرايخةباصاحاتياتاو@أ،عربحسن

لالعلليتحلقماحاعةالمهمةالأمورمنتجرممانيبت@ارالدكتورأغفل-11
وماالحديش@المقار@مصطلح@لثمنوالعديح،الحرحرمصطساتوالرحال

فلدرشرحوكرما،الراءب@تحتحلق

سحد.بنو@سحودعياسبنبو@كرو(الأحوصرألر@زهير@هرايخلمنهمرواهب@



نسبهأوالراوياسمفيفاحختل@لالثترل@لالعلل
=

سحد،بنمسعودفرواه
فيهيذكرلمبهعكرمقعصإسحاق،أبيعن

بكر.أباولاعباسابن

سعدابنأخرجه:
في

33"الطقات" 6 / 1
عندكين،بنالفضلعن

بنمسعود
الإسناد.بهذاسحد،

فيحاتمأبوقال
1يلالابنه@االعلل@ أبياب@وقال@،أصحمرسلا":(82

أبيعنالأحوص،أبيعنبقيق@روىلأبي:داقلتنفسه:الموضعفيحاتم

ةفقالجم@.الثبيئعنبكر،ابيعنعباس،ابنعنعكرمفعنإسحاق،

أبووقالدا،عباسابنفيهليىخطأ،هذا
فيحاتبم

"

:(1894)لابنهالعلل!

@لى...للنبيئفالبكر،أباانعكرمة:عنإصحاق@أبيعنشيبان؟صرواه"

@أعلمواللهبالصواب،أشبههاوهذا

انقطاعفيهاالتيالروايةبترجيححانمأبيمنواضحتصريحفهذا

انقطاع.الشدففيبكرأبيمنيسمعلمفعكرمة

قالقال:علقمقعصإسحاتأبيعنإسحاق،أبيبنيون@@رواه

أبو

فيالدارقطني
1/2"لعللا" 0 9

س
(17).

ياقل:قال:جحيفة،أبيعنإسحاق،أبيعنصالح،بنعلي@رواه

الله....رسول

فيالرمذيأخرحه:
"

وفيبتحقيقي(42)الئمائلا
1

له:الكبيرأ،العلل

8 9 فيوالطبرانيالال@،.)يعلىوأبو9(،3لا9
ي@13(،/22الكبير!"

فيوالدارقطني
1/2العللأ" 0 6

فينجموأبو)71(،س
4/3الحلية!1 5،0

قدوقال،كصاسرسلارلب@@تصلارواهإتساشيبانبادعلبهيستلوكالقولومنا(1)

حاأبيابرأدوالع@حبئان،طريقتخريحتقدم
3

فيقال
1للأ"الملل1 82)

"

1أبي.الرستل
0 كاسلاأوصشيباد،رواهكماأصحشصلأالالحدي@يخه:وحاء0

تا@ل!مرسلأ"الأحوصأبورواه



-

ثللف@ائد@لعللفي@لجامع

4يلاوالبغوي 1لمحفقأتاريخفيإعاكروابن7(،1 1 9 /4-1 2

الترمذينقلفقدالخاري-الصنعة-إمامفيهتوقفمماالطريقوهذا

لي
"

8الكبيرا:العلل 9 عاس،ابنعنعكرمة،وطريقالطريقهذا(39لا9

فيهيقضولمفيه،أنطردعيفقال:أصح،ايهمامحمدأدا@سألتفقال:

محمد
ابيعنإسحاق،أبيعنصالح،ب@عليعنبثر،بن

الحديط.فذكربكر...أبوقالقال:جحيفة،

فيالدارقطنيةأخرحه
1/2"العلل@ا 0 7

2و 0 8
عساكروابن)71(،س

4/1"@مثقلاتاربخفي 19.

أبيعنميسرفأبيعنإسحاق،أبيعنزائدفابيبنزكرياورواه
به.بكر،

فيوالدارقطني)23(،بكر!أبيدامسندفيالمروزيسكرابوأخرحه:
"

2لماالعلل 0 8 / 1
فيعساكروابن)71(،س

"

4/1"دمثقتاريخ 21.

به.بكر،أبيعنمسروق،عىإسحاتأبيعنزكريا،@رواه

2لادالأالأوسطفيالطبرانيأخرجه: فيوالدارقطنيالطسعتين،كلتاهأ6
9

2"العلل 0 8 / 1
فيعساكروابن)71(،س

"

1"@فقتاريخ 1 9 / 4
طريقمن

عنه.معاويقعأبيعنعمار،بنهثام

محمدورواه
عنمسروق،عنإسحاق،ابيعنالنصيبي،سلمةبن

الحديث.فذكرقال...ز@هالصديقبكرأباأنعائثة:

فيالدارقطنيأخرجه:
1/2لعللاا9 0 8

2و 0 9
.(17)س

عنإسحاق،أبيعنالمججلي،الرصعبدبنالكريمعبدورواه

سحد،بنعامر
به.الصديق،بكرأبيعى

فيالطيوريأخرجه:
فيوالمأ،65)"الطيوريات"

@لعللا"

2 1 0 / 1
.(17)س

"عقبه:الطيوريقال
عنالسبيعي،إسحاقأبيحديثمنعريب



نسبهأوالراوياسمفياحختحفةلالئت@ك@للعلل
=

بنعامر
عنقيل:وفدالخزاز،الكريمعبدبهتفردالكوفي،البجليسعد

بنعامروهواخر،قولمغل@،بنجبارة
سعد،

أصح.والأولأبيمماعن

بنعامرعنإسحاتأبيعندلي@
سعد

فيإسحاقابيعنرويوقدشيء،

1أقوال.الحديطهذا
00.

عنإسحاق،أبيعنالخزار،الرحمنعبدبنالكريمعبدورواه

بنعامر
سعد،

وجعلالحديثفذكرالله...رسولياقلت:قال:أبيه،عن

سعدالسائل
ل@ئه.وقاصأبيب@

فيالدارقطنيأخرجه:
"

1/2العللأ 0 9
فيمردويهوابن)71(،س

"
.(74)حيان!ابنأحا@يتفيهجزء

بنمصعبعنإسحاق،أبيعنالنخعي،معاويةبنيزيد@رواه
سعد؟

به.أيه،عن

فيالدارقطنيأحرجه.
1/2"العلللا 1 0

س
(17).

عنالأحوص،اليعنإسحاق،أبيعنثابت،بنعمروصرواه

اللهعد
الحديط.فذكر...@الرسولسألبكرأباأنمسعود@ه:بن

فيالطبرانيأخرجه:
فيوالدارقطني)19001(،البهير!@

ا/العلل!"

2 1 0

.(17)س

9تفسيره:فيكثيرابنفال 47:"
إسحاقوأبومتروك،ثابتبنعمرو

بأبيولي@عمروبالطريقفيعلهذافعلىأعلمواللهمسعود،ابنيدردلم

إسحاق.

قالقال:إسحاق،أبيعنمعمر،عن(5997)الرزاقعبدوأخرجه:

القيامماوسهرة@لو@قعة،سورةو@خو@تها:هودالشيبتني@ت:للهارسول

انفطرت!4@ؤا@لنماانئقت،لاذا@لسماءكقردص@ذا@لشسىو@لمرسلات،

هرد.سورةذكروأحسبهقال:

معضل.وهذا

أبيعنأسانيدهامضطربةوالأخبار":(92)عقبمسندهفيالبزارقال



-

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

أبيعنلاالناقلينعنفصارت@،للثبيقالبكرأباأنوأكئرهاإسحاقها
.@المخاطبهوبكرأبوكانإذبكر،

فينعيمأبووقال
4/3الحليقه" فرواهإسحاق:أبيعلىاختلف":50

ورويجحيفة،أبيعنإسحاتأبو
عنه،

أبيعنسرحبيل،بنعمروعن
ورويبكر،

عنمع
يرويبكر،أبيعنمسروق،عن

عنه،
بنمصعبعن

سعد،
ورويأيمماعن

عنمما
بنعامرعن

سحد،
@رويبكر،أبيعن

عنص

اللهعدعنالأحوص،أبيعن
رضي

عنهمإتعالىالله

يه.إسحاقأبياضطراببسبضعيففالحديثالمقالوخلاصة

القرطبيتفسيرو@)30811(،ه@3الأشراش@8/تحفة"وانظر:
"9/،1

5"والسننالمسانيدولاجامع 4 8 /3 و)0752(،1
8/5@العاليةالمطالب9 9 2

و4(،110)
6ولالمهرة!تإخط9 0 8/2ومأ576)6 4 الدرو"0(،493)3

3/5المنثور، 76-5 2-4/122القدير"فيضوا7،7 سلسلةو"2،3

.(955)"الصحمحةالأحاديت

عكرمة.عنإسحاقأبيطريقغبرمنرويوقد

فيعساكرابنفأخرحه:
"

محمدطريقمن118/4@@مثمقتاريخ
بن

والحاقتعبالواقعة،يث@تالئبىالظقال:عاس،ابنعنعكرمة،عنعون

انفطرت،السماءو)ذاكؤرت،الشصو)فاوالنازعات،ن،يتسا.وعم

قال:وأمي!بأبيالقيرفيكأسرعقدبكر:أبولهفقالالقتيرفيهفاسنطار

وفيها@لمرسلات.هذما،وصو@بانهاهود@مئميتني

علقهالراءحدبتمنيروى@حرطريقوللحديت(1)
1بر@الحللاالدارقطني 9 7 / 1

صمدع@الباعندي،محمدمحمدسبه@رحدثفقال
اللهعبدلن

عنلمير،بن

ب@عليمو@نماعالح،بنالعلاءعنفقال.موضحين،في3فوبئر،محمدبن

أبيعنهودل@مابكر،أبيعنالبرا-عنإسحاق،أبيعنوقال:حي،بنصالح
مكذا:،جاءوقدلكرإ.أبيعنجحيمفأبيعنإسحا@،

حي
"

التهذيبوفي
2الكمال@،/ 5 @؟4673)5

1@الهايقاالنبالعتر(2) 2 /4.



نسبهأوالراوياسمفياكختلدفلالثترك@:رلحلل
-

ةضعيفإسنادوهذا
محمدأجلمن

فيالبخاريعهقالإذعون،بن
فيالئسائيوقالالحدي@،@امنكرعهم(:5)الصغير@الضعفاء9

الفسفاء9

تهديبفيإالمزيطهفيماوقالالحديط،@مترود.(532)والمتروكو@ا

6/4الكما@ه 6 6لا6 بنقة!.لي@":(11

رويوقد
لاأخرىوجوهمنالحديسهذا

شيء.منهايصح

لأالعللفيالدارقطنيةاخرجهفقد
"1/2 12 1 1

وابن)71(،س

فيعساكر
"

دمقتاريخ
"4/1 2 1

محمدطريقمن
بريحيىبنأيوببن

محمدلنعليحدثنافقال:كتابه-أصلمنعلياأملاهالرازيالضري@

عنالرآي،ربيعةحدئاقال:عياش،بنبكرأبوحدتناقال:الطنافسي

بنأن@
سيرةدالشيبتنيقال:الله!رسولياثستبكر:أبوقالقال:مالك،

مود،

منها:لأمورتصحيحهولكننا@هاببثقات،متصلإسناد

أصلعلىلهأقفولمالمتأخرة،الكتبفيجاءإتماالسندهذاإنأ-

المتقدمة.الكتبفي

منالغالصفيوهماتراجم،وكنا@عللكتابفيالسندجاء-2

المنكرة.الأحا@يطمظان

الحديث،صحةأماراتمنالإسنادصحةفإنمعروتهوكما-3

هذا،حديثنافيكماالحديطنكارةعلىأمارةيكونالأجانبعضفيولكته

يدؤنتقدبرأضعفوفيمصنفاتهم.@يالمصئفونلأودعهصحيحاكانلوإذ

اعتتالتيالكتفي
"،البيهقيسننو"كالمستدركالمتأخرةالأسانيدبجمع

الملقال.المحققعليهوعلقالراومح@أيو@بنمحمد@الدارقطيافيجاءا@@

9أجم

مح@ابعلامسيمفيصتقيوانظردشقا،الشارفيصوالشت

فيجاء(2)
بن)الحسناللارتطنيإ.علل"

شيوخليأجدهو@الطنالس@همحمد

بو@قةثمق!تاريخصإوالمتتبكر،أليتلاميذفيولاآيو@،محسدس

2هالكسال 97 / 5@4717@.



-

يللف@الد@لعلل@لجامعفي

السنديكونأنولكن
علىأمارةيكونذلكنف@قدمناهمااللذينالمصدرينفي

أعلم.للهوانكارته،

يعدابنوأخرجه:
في

فيوالمروزي1/33،6الطبقات!@
9

الليل!قيام
كما

في
9

1:"المقريزيمختصر 3/2،4دالكامل!فيعديوابن4،4

فيوالمستغفري
9

المتفقفيإوالخطيب7(،9ولامألا.القرآنأفضائل

3/1والمفترق! 6 فيعساكروابن6،5
"

4/1"دمثقتاريخ 2 1
عنطرقمن

أن@.عنالرقاشي،أبانبنيزيد

منضعبفوالحديث
وستأتيأبان،بنيزيدلضعفالطريق.هذا

الموضع.هذايخرفيترجمته

فيعساكرابنواخرجه:
"

4/1"دمثقتاريخ 2 1
محمدطريقمن

بن

محمدحدئناقال:حرب،بنغالب
حمادحدئناقال:الوركاني،جعفربن

بنحوه.حصين،بنعمرانعنسيرين،ابنعنعون،ابنعنالأبح،

حجرابننقلهفيماالأبحبحمادالدارقطنيأعلهالإصنادبهذاوالحديث

في
9فقال:(7295)@الميزانلسان"

هيددشبشإسنادمنهاأحاديطفيوهم

"نفسه:المصدرفيحجرابنوقالو@خو@تها،.
عنالسهميحمزة@روى

ئقةقال:أتهالدارقطني
بحديثبأصلهجاءوقدالأبح-حمادأيعني:

الحدائفعفيللناسالخطأوقعربماالقاضي:إسماعيللهففالهود@االشيبتني

لافقال:يضرك،لمتركهفلو
عماارجع

كتابيأصلفي
"

(1)
وص

كت@لمحققيالقيحةالأخطاء
جبرابنانالحنبيرحبلالن"الاريدفتح

2فىلقلواأتهمالمحققينصغسحومنإسا@أيلهيذكريىلمالمتنسذ 37 / 9

ةقالأتهالذبيص

أطلقهلقئصاالمتن،علىالحكممدايطلئ@والنبمموضرع؟

فيفقالحصين،بنعمرانحديثصالأبححمادطريقوموصخاصينادعلى
3لالسيرا 9 1 / 1 ة3

القولهذاتالجنساالدبيأدعلأالصتن،.لاالندلموضوع

وعبح
المذكورالحديثعلىوعالسو@حكمأطلقالدارتطنيلأنالدارقطي،قولبه

بهتهوكمابخحفالملية،رالأمانةالدقضفيصزياثةالإيضع،ميمبالغة@نفا

ر@.النكتابمحققو



نسبهأوالراوىاسمفياحختحفلالثترث@:لالعلل
=

فيسعدابنوأخرجه:
1/33،5الطبقاشه"

فيعساكرابنطريقهومن
إ

4/1دحى!تاريخ 2 1
محمد،بنجعفرطريقمن

.@النبيعنأبيه،عن

وهذا

فيالطبراني
سلامبنصحيدطريقمن(5804)الكبيرا9

حدثناقال:العطار
بنعمر

محمد،
برسهلعنحارم،أبيعن

سعد،
عن

@رو.النبي

سعدبهتفردموضوعالاسنادبهذاالحديث
هووالعطار،سلامبن

كذاب

سعدابن
دي

1/33الطبقاتا" 5
واسع،بنمحمدطريقمن

بنحوه.الله...رسولبافبل:قال:

سحدابنوأخرجه.
1/33لاالطبقالههفي 5

بنحوه.سلمق@أبيطريقمن

فيسعدابنواخرجه:
1/33"الطبقا@9 5

دكينبنالفضلطريقمن

بنالوهابوعبد
طلحةأخبرناقالا:عطاء،

عنعمرو،بن
قالقال:عطاء،

.@التيئأصحاببعض

وهب.لناللهعبدوخالفهما

فيالمخلصطاهرأبوفأخرجه:
3)قا(يلا@أماليه" ومنب(،أة2

فيعساكرابنطريقه
"

دمسقتاريخ
"4/1 7 1

عن
طلحة

عنعمرو،بن
عطا.،

عباسابنعن

لامرسلالثلاثةالأسانيدبهذهوالحديث
يصح.

منبقي
طريقان:الحديثهذا

ك@-ك@الزوانداسعانظر:(1)

اصتفدتهالطريقمذا(2)
وحدتأليعليهيكلوالديالصعدبنحمد@غبحثمن

فيالطريقمذا
"

1دمىأتاريح 1 8 / ومص-@ل@تحرتوهب-ابرطريقص4

1أخواتهاعطاءقالقالوا...@اليأعحابأ،"أخبرليتال.
فيكود0

ميبياضالممكولتبنبينوساأعلم،وافهأعح@المرسلعطاءبلصنادأضهالسند

العطوع.



=

@للفعائد@لعللفي@لجامع

فينيالطبراأخرجه:الأولى@لطري@
حدثناقال:(790)/17لكبير!ا1

محمد
بنالليثحدئناقال:الوليد،أبوحدثناقال:البصري،التمارمحمدبن

سعد،
عامر@هبنعقبةعنالخير،ابيعنحبيب،أليبنيزيدعن

بححوه.

أوجه.أربعةمنئعلوهوفائدفمعلولحدبطهذا@مول:

محمدالرئبسةالحديتهذاعلةالأول:@لوجه
النمارمحمدبن

أقفولمريب،بلاأوهامهمنالحديثوهذاأوهام،صاحبفهوالبصري،

الثقاشهفيإجانابنذكرهوقدنوثيقه،علىيدلماعلىالبحتطولمع

1 5 3 / السانفيحجرابىالحافظأوردهلذاأخطأ".ربما"وقال:9

7/14"الميزان الذهبيفكرهوقدحبان@ابنقولعلىيزدولم(0735)7
@الكبير@كتابهفي

الإصلامتاريخ
"

2صفحة.(28لهسنةوفياتفي 8 ترجمة9

كماالدارقطنيوقالوثاقته.علىيدلمافيهيذكرولم(500)
في

سؤالات9

الحاكم
بهبأسلا)291(:إ"

@يتقويةتفيدلاوهذه"
أنعلىالمقام،هذا

لمحمدساققدالحاكم
لأولقدةعقبهوقالمنكرا،حديثأالتمارمحمدبن

إلااللهمعليه،أقففلمهو،منفيهالواهمعلىأقفأفىجهديجهدت
"مقبولصدوقأنهعلىاالبصريحيانالنعلىالظنأكبرأن

وجزم

محمدصالحديثفاكفيالوهمأنالكتاب-محققالسلوم-
محمدبن

التمار.

ساقهالبيهقيأنتقدموقد
عنكريب،أبيعنالتمار،طريقمن

عباس،ابنعنعكرمة،عنإسحاق@أبيعنكنحيبان،عنهثام،بنمعاوية
هذه.روايتهفيمضطربااقماريكونهذافعلىبكر...،أبوقالةقال

منعقبةعنالحير،أبيعنيزيد،عنالليث،روايةإن@لئاني:@لوجه

1الحديف.علومالمحرفة(1) 5 9
طوفي

2السلوم. مصاحطأ،آخرحديتوله3،7

فيالحطيبفلكعلىكما@صعليسأنكر
@

1بنماد!تارلح 7 2 /8
ودي

الغربط
4 5 / أحاثيت.ثلانةأي@يا-بي@عيه-أنكرممافيكون9



نسبهأوالراوياسمفياكختحفرلثترث@:لال@لل
-

يعتنيالأسانبدهذهومئلالمصريينأسانبدأصح
ويتتبعونها،بهاالحفا@

فيالتماربوهمنقطعيجعلنامماالسلسلةبهذهالوليدأبيع@التمارفانفراد

المعلميقولأحسنوماتفرثه،يحتملممنلب@التمارأنسيماولانلك،

فياليماني
فيالراويتضرإنماالغراثوكثرة"@ا:ا/التنكيل!"

أحد
(2)

حالبن:

شيوخعنمنكرةكرابتهامعتكونأنالأولى:
جدة.بأسانيدثقات

الطلبا.بكثرةمعروتغيرغرانبهكئرةمعيكونأن@لثانية:

فيالتفرد@لثالث:@لوجه
فيحصلالتفردهذاإنبلالحديث@هذا

فيها،الرواةويكثرتثطالمتأخرةالحديثيةالمدارسأنعلىمتأخرقيطبقبما

الخبرفيثترطلاأتاعلىقطعا.مقبولعيرمتأخرةطبقةفيالتفردفحصول

فيالتفردلكنعلضالتفردمطلقنعدولاالمتابعة،
عنيكشفالحالهذه

منالروايةأعماقفييكمنماعلىالضوءويلقيالعلة.
وهم.أوخطأ

وجودعدم@لرابع:@لوجه
السنةكتبفيالحديثهذا

الصحاح،من

دلالةتخريجهعنالقدامىالمؤلفينوعزوفالقديمة،والمسانيدوالجوامع،

عدمعلىقوية
وممنطبقتهمنوغيرهالطبرانيبهينفردماغالبإنبلصحته،

هذاتعليلفيأطلتوربماصحيح.غيرالحديثيكونحديثبتخريجبعده

الحديثبصحةيحكمثمالإسنادبظاهريغترقدالناسبعضلأنةالحديث

الهيثمينجدلذاالأصانيد،وبواطنالعللخفايافيالغورثون
(3)

عنقال
هذا

نكروقدالصحبح!.رجالدرجاله:7/37الزوائد"دمجمعفيالحديث

5يش@:اس@عيمالسرفةةاظص(1) 2السلومطوفي6 ةا@شمررالشرح3،0

1/1والدكرقا بنحقيفي.ا2

ل@حدمحاوالجادةالمطرع،فيهكنا(2)

فيالسيوطيأصردهعقبةحديتأنهايزادومما(3)
وقال.كلاهك@المنرراالدر"

مرثويهوابنالطبراليأخرجه"
الهائ@ليالبرطيقرلذكرتلنسادصحيح،لد

وعدمالكير،لشاهله
الحدي@صناعةفيعليهالاعت@اد



-

يللفمائد@لعلل@لجامعفي

فيالألبانيالعلامة
بئيءعليهيعفولمالهبثميكلام(955)الصحيحة!9

أنأذكرأنيفوتنيلائمالحديت،أصلصححوأنهسيماولاأقره.وكأنه

2/6الترمذيلعللشرحهفيذكرالحنبليرجبابن 2 أنهمامط.4

أنهشكلاالحديثهذاوثلالغرائب،مجمعالطبراليكتاب
كرائبم@من

كبار،حفاظأئمةوتلامذت@الطيالسي،الوليدأبوهوالتمارضيخأنبخاصة

هذاومثلشيبقمابنويعقوبوالذهليوالرازيينوالبخاريراهويهابنمثل:

والإتقانبالحفظالمبرزونالمقربونتلامذتهلرواهالوليدأبيعنصحلو

والضبط.

فيعساكرابناخرجه:الآخر:و@لطريق
"

4/1"دمئقتاريخ 1 9
من

عنالشعبي،عنزائدة،أبيبنعنمعاوية،أبيعنعمار،بنهامطريق

أسرعالله!رسولياقلت:يقول:الصديق،بكرأباسمعتقال:مسروت
لاذاوالمرسلات،يتاعلون،وعمو@لو@تعف@مود،قال:الثب!إليك

كقرشه.@لشم@

9الرواية:فيجاءهكذاأقول:
الشعبيعن

الوهميكونأنإماوهذا"
منأوالمؤلفمن

روايةودليل@لماإسحاقأبو@أعلم:واللهوصوابهالروافأحد

بنفسوهيبكر.أبيعنمسروق،عنإسحاق،أبيطريقمنالسابقةزائدة

فيالدارقطنيقولوكذلكالعبي.اختلافسوىالإسناد
"

1/2العلل، 08:

ذكربمانتيقنيجعلناومماعمار"بنهامعنجماعة،عنجماعضوحدثناه"
8لالأ)الأوسطفيالطبرانيأخرجه:عماربنهامطريقأن كلتا(26

حدثناقال:معاويقحأبوحدثناقال:عمار،بنهثامطربقمنالطبعتين

وقالبهبكر،أبيعنمسروتعنإسحاق،أبيعنزائدة،أبيبنزكريا

"عقبه:

إلابكرابيعنمسروق،عنإسحاوطأبيعنالحديثهذايرولم

لمامعاويةأبوبهتفردزائدةأبيبنزكريا

@وانظر:

3/2البحرين!مجمع 6 5

إسحاق.أبيإلىعلتهفعادت(3393)

بعدمالشريفالعلمبهذاالمشتغلينإخوانيأنصحهذاأكتبإذوأنا
ةالصوريةلالمتابعاتالاعتدادفيالتعجل

العلمهذادخلمنعلىتدخلفهي



نسبهأوالراوياسمفياكختلافلال@ضكلق@لحللإ
-

أمابها،فيقربابهغيرمن
أثرهم،واقتفىالأثمفكلامفيالنظرأدمنمن

لهحتةيكونذلكفإنةطريقهمعلىوسار
الزلل.من

بتبينالعرضهذابعد
ضعفلنا

الرئيسةعلتهوانالحدل@هذاطرقجميع

اضطراب
(1)

إله.تعودأخرىطر@منجاءماوأنإسنا@و@يإسحاقأبي

بعضهمأنعلى
قد

تكلمحتىالطرتبتلكمغترأالحدبثصحح

فيالقرطبيقالفقدخاصة،الورتلدفيالئبفلكشبعنآخرون

عاجلمنبهمحلوماالأمم،ذكرفلمالاهود!سورةوأما":2-9/1تفسيره

منقلوبهمعلىتراءىتلوهاإذاليقينفأهلتعالى،اللهبأس
وسلطانهملكه

تباركاللهولكنلهم،لحقالفزعمنماتوافلوباعدائه،البطثىولحظاته

أخواتهاوأماكلامه.يقرؤواحتىالأحايينتلكفيبهميلظفاسمهوتعالى

منلالسور،منأشبههافما
كؤرت!الشم@افادوسائل!والسأل9الحاقة@

وبطهسلطانهالعارفينلقلوبيكتمفماالسورهذهتلاوةففيالقارضدو"

شيبالذيإنقيل:وقدقلت:الرعوس.مهوثبالنفوس،منهفتذهل

سورة@نجم@النبي
"

دا.أمرت...،ك@أ@فكتمنفتمقوله:هود"

هوأخيرأالقرطبيذكرهماةلقول
سعبفيإالببهقياخرجه:ما

2لاالإيمانعه أبوأخبرناقال:الرشدط.(2215)والعلميةط.(43

رأيتيقول:السريعليأباسمعتقال:السلمي،الرحمنعبد
(2)

يالبيئ

رويالله!رسوليافقلت:
نعم،قال-هو@شيبتنيقلت:أنكعنك

فقلت:

@فأستقتمقوله:ولكنلا،قال:الأمم؟وهلاكالأنبياءقصصشيبك،الذيما

1أمود:أمرش@كتأ 12)

حديتمنوعيرمماالصجحينثيجاءلساخالفأنهالحديتمدالهيمللرمما(1)

الظر:يضاءشعرةعرورولحيتهرأمهليربىتوفييالبيأد@الك:بنأن@

"

2الحارياعجح 2 8 / مسلمصجحو"5(،3الما4
.(131)كا(47)ك@78"

(2)
البصريةامامفحولين،تنصبالرؤيا،مصدرهاالخلسيةلوأصاوميالنام،ننيعي.

واحلأ.بهممحولأقص@

والحكمالحلومجامعوالظر..(3)
"1/5 9 0

بتحققي
كلا.4كير.النو@بغدا@ط.



والفالالد@لعللفي@لجامع

اخر.وجهمنالحديثرويوقد

3النبوظددلائلفيالبيهقيفأخرجه: 5 8 / أبيعنعطية،طريقمن1

فقال:إليك!الثيباسرعالله!رسولياالخطاب:بنعمرقالقال:سعيد،

كهرشه.@ذا@لنمسىبنسالون،وعم@لو@تعة،و@خو@نها:هودالثيبتني

هذاسعيد،أبيعنعطيةروايةعلةليانتقدموقدضعيفإسنادهذا

عمربذكرهالرواياتخالفنهف@ووهائصالإسنادهذاضعفوعلىجهة،من

رضيبكرأبيبدل
الله

الجميع.عن

بنيون@طريقمن(38-1)القرآن!لأفضائلفيعيدأبووأخرجه

به.شهابابنعنيزيد،

فيسعدابنوأخرجه:
1/33الطبقات!" 6

عنسعيد،طريقمن
قتادة،

ولخو@تها@.هودقال.الله!رسولياالثيبإلكأسرعلقدقالوا:قال:

ماأصحوهماوقتاثة،الزهريإلىصحيحانإسنادانهذان@قول:
روي

مائعلآنالإسنادينولعلالحديت.هذافي
ليكونأسانيدةمنتقدم

إليهماأضفناإذاسيماولاالتابعبن،صغارمراسيلمنمحفوظأبذلدالحديث

عنالمرسلة-السابقة-الأسانيد
وغيره.عطاء

للحديثالمسندالصحابيتحديدفيفيهلما@ختلفتخرمثال@

بسبب
لفظة

قال:القاسم-بنهاشمالنضر-أبوروىالسند:@خردي

عنالحارث،بنعمروعنإسحاق،أبوحدثناقال:زهير،حدثنا

ولاديناراموتهعند@تاللهرسولنركماواللهقالت:ر@كها،جويرية

صدقة.تركهاوأرضاوسلاحه،بغلته،إلاأمقيولاعبداولادرهمأ،

1/4الحاكمأخرجه: 1 9
حدئناقال:محمدبنالحارثطريقمن

به.النضر،أبو

الحافطعنهقالأسامفأديالنومو(1)
لي

حافطأوكان2(:إ"57)اليزانألسان@

حجته.للايهتكلملالمرفالإسادعاليبالحدبت،علىفأ



نسبهأوالراوياسمفياحختلدفلالهضقىةرلعلل
-

الحاكم:قال
."البخاريأخرجهوقدصحيح،حديطهذا9

هذاعلىالنضرأباوتابع
الالثتر.الحسنبنحسين

2لاخزيمةابنأخرجه:إذ الحسنبنحسينطريقمنبتحقيقي(48

به.زهير،حدثناقال:لأسقر،ا

عنهقالالأشقر،حسنبنالحسينلضعفضعيفة؟المتابعةوهذه

فيالبخاري
"

2/37الكبير!التاريخ فيوقالنظر"،فيه":(2862)4
دا

التاريخ

2/2لهالصغيرإ، "زرعة:أبووقالمناكير@ا،عنده1:ا9
منكرشيخهو

الاانظر:يثا.ا@طبقويلمج@حماتم:أبووقالالحديثا،

والتعديحالمجرح

3/5 فيالنسائيوقال)022(،6
لي@".(146)"والمتروكونالضعفاء"

2@الأالكاملفيعديابنوقال"،بالقوي 3 6 "فيهمابعضحديثه:3/

الأشقر@ا،الحسينمنعنديلأالبلاءفقال:أحدها،علىعلقماكيرلهوذكر

فيالدارقطنيوقال
وقالدا،بالفويداليس:(195)والمتروكوظالضعفاء"

فيالذهبيعنهنقلهفيماالجوزجاني
1/5الميزاندلا" 3 للخيرقا.شتامداغالي1

منهأوثقهممنالنضرأبوخالفوقد
زهير.أصحابمن

ومنالعلمية،ط.(2537)والفرط.(2631)الجعدابنفأخرجه:

فينعيموأبو)2011(،الصحابقادالمعجمفيقانعابنطريقه
/4داالحلية@لم

3 4 فيالبرعبدوابن5
1لا@االاستيعاب@@ فيعساكروابن6(،7

دالأربعو"

1البلدانيقه: 17-1 18.

فيوالخطيب)9372(،4/2ريالبخاوأخرجه:
"

6/45اثابغداتاريخ

وفي
6/5الغربط. فيعساكروابن6،0

1البلدانيقاا:لأرسعونادا 16-

1 فيوالذهبي1،7
19/2السير!@ا 2/2وا4 6 6

أبيبنيحيىطريقمن

بكير

فيعاصمابيابن
والمئانيالاحاد"

والبيهقي)0672(،"

خطأوموالحور@ابن@بل@.سعيمأبيعندالجعلاابن@ةتحرف(1)

ومو.(2)
.(7516)لتقريبهالا"الث



-

يللفعائد@لعللفي@لجامع

1 6 0 / النفيليجعفرأبيطريقمن6

4/1الدارقطنيوأخرجه: 8 منالرسالةط.(4400)والعلميةط.5

احمدطريق
اللهعدبن

يون@بن

@ينعيمأبووأخرجه:
4/3@الحلية9 4 5

حذيفةابيطريقمن

@يالطبرانيوأخرجه:
بنعمروطريقمن(92)/17الكبير"9

خالد

الحرا
ني

فيالبرعبدابنوأخرجه.
1لا"الاستيعاب9 بنالحسنطريقمن(76

سى.ص

حذيفة،وأبووأحمد،جعفر،وأبوويحيى،الجحد،)ابنسبعنهم:

بنعمروعنالسبيعي،إسحاقأبيعنزهيرعنوالحسأوعمرو،

جويرية.ذكربدونبهالحارث،

رويوقد
طريقغيرمنجويريةضافةب@إسحاقأبيعنالحديثهذا

زهير.

فيالطبرانيفأخرجه:
ط.(511)والحديثط.(515)@الأوسط9

إسحاقأبيعنيوض،بنإسرائيلعنإسماعيل،بنمؤملطريقمنالعلمية

به.جويرية،عنجويرية،أخيالحارثبنعمروعنالمبيحي،

إسناده9/40:9الزوائد!مجمعفيإالهيثميقال

الحفظسيئصدوقوهو:فيهخالفالإسنادوهذا
(6)

ء

اللهعدوهو"(1)
محمدبن

.(35)ثالالت@ريباحا@ظ،لثققىنفيل.بنعليب@

.(63)دالتقريبا"حاطدنفقيومر.(2)

(3)

بو-
الالتقريب@يصخفوكانالحف@يئصدو@"الهدي:صسحودسسوس

ومود(
5")نقريباا"نفقه" 02).

لريمابلى.الطبراليمحجممنالمطوعيرتحرف(5)
1/5الو@يقهدالنكتوانطر:باليسيرفليستأخطاءوله"7(،2لادالتقرسهللا( 6 2

تحققي



نسبهأوالراوياسمفياحختلدفللثتركلقكللالعلل
-

ولمالسبيعيعنإسرانيل،عنكلاهماموسىبناللهوعدمحمد،بنالحسن

مؤمل.روايةشذوذعلىيدلماجويريتعمنهماأحديذكر

فيالترمذيأخرجه:إذ
بنحسينطريقمنبتحقيقي(39لا@الثمائل"

بناللهعبيدطريقمنالا(/17الكبير!فيأالطبرانيوأخرجه:

موسى

إسحاقأبيعنيونى،بنإسرائيلعنالل@وعبيد)حسين،

ر@نا.جويريةذكربدونبهالحارث،بنعمروعنالسبيعي،

الرواة.عددصجويربةذكربدونهذهروايتهعلىرائيلب@وتابع

4/2أحمدفأخرجه: فيدوهنا7،9
4/3ريلبخاوا)537(،لزهد"ا" 9

4/4و(2873@ 4/9و(2912)8 لنساوا0(،3)ما9
6/2ني 2 وفي9

فيوالطبرانيالرسالة،ط.(638ولاالعلميةط.(6422)لهالكبرى"،9

4/8والدارفطني)39(،/71الكبير"1 (43ويما(4397)والعلميةط.51

6/1والبيهقيالرسالة،ط. 6 0

النوري.سفيانطريقمن

6/1ريلبخااخرجه:وأ لشاوا)1644(،8
6/2ئي 2 وفي9

ىا،لكبرا1

4/8والدارقطنيالرسالة،ط.(63ولعلاالعلمبةط.مملأ(12)له ط.51

4وياالعلمية الأحوص.أبيطربقمنالرسالةط.(39

لنسااجه:خروأ
6/2ئي 2 وفي9

لعلميةا0ط(6423)لهى@،لكبرا"

4/1لدارقطنيواالرسالة،ط.(6390)و 8 1)ولعلميةاط.5
ط.(044

إسحاق.أبيبنيون@طريقمنالرسالة

عنإسحاق،أبيعنويونى(لأحوص،اوأبو)سفيان،ثلانتهم:

@لى.جويريةذكردونبهالحارث،بنعمرو

الحارث.بنعمروحديثصحيحاسالحديثيكونوبذلك

يثغاكانديومر:(1)
كأ.345)الفرب"



=

@للفعالدفى@لعلل@لجامع

نقول:@؟جا.أينمنجويرية-يعني:الزياثة-فهذهيقرلآنولقاتل

السندجاء
"هكذا:الحديثرواياتأغلبفي

جويرلمجماآخوالحارثبنعمرو

إلى:أخوتحز@أيالحديثراويةهيجويريةأنتوهمالرواةبعضفلعل

@اعن
أعلم.واللهلا

7/33"لأشرافاتحفة"وانطر: /12المهرقأإتحاتوإ1(،0713)4

4 5 16/8و(15922)4 9 5(13712).

زفر،بنصلةعنإسحاق،أبيعنإسرائيل،روى@خر:مئال@

اللهعبدعن
أتيانجرانصاحبيوالسيدالعاقبإنقال:مسعود@به،بن

لئنفواللهتلاعنه،لاأحدهما:فقاليلاعناه،أنفأراداجمم،اللهرسول

سألت،مانعطيكله:قالابعدنا،منعقبناولانفلح،لالعلنانبيأكان

لمج@،محمدأصحابلهافاستشرفأمينن،حقأمينارجلأمعنافابعث

9قال:

@لجرلبنعبيدةأباياقم
اثم@.هد.أمين@اهذاقال:قفىفلما"

1/4احمدأخرجه: خلفطريقمنلم@.3)مسندهفيوالاشي1،4
بن

الوليد.

فيوالبيهقيه@،.4)مسندهفيوالثاشي)0291(،البزاروأخرجه:
"

5/3"النبوةدلائل 9 2
اللهعبيدطريقمن

موسىبن

فيالنسائيوأخرجه:
8للاالكبرى"" امأط.40)والعلميةط.(19

وفيالرسالة
"

يزيد.بنالقاسمطريقمن(93)لهالصحاقي،فضائل

3/2والحاكم3(،1يلأماجهابنوأخرجه: 6 7
@دم.بنيحيىطريقمن

اكماوعبيد)خلف،أربحتهم:
بهذاإسرائيل،عنويحيى(والقاسم،

لإسناا

نعلمهلاالحديثوهذا"البزار:
بهذاإلااللهعبدعنيروى

د@ا.لإسناا

اليهقيكد(1)
"

الهعبد
@انظر.تصحي@.وهوموسى!لن

.(4345)التقريبه



نسبهأوالرا@ياسمفىاحخت@دفاله@ضك@:رل@لل
-

الحاكم:وقال
فيمختصراالحديثهذاإخراحعلىالئيخاناتفقوقد"

عنزفر،بنصلةعنإسحاق،أبيعنوضعبة،الوريحديثمنالصحيحين

صلةعنفقال:إسرائيل،خالفهماوقد@حذيفة
الله،عبدعنزفر،بر

شرطهماعلىلأنهفأخرجتهوشعبة،الئوريعندمماأنمالحديثوساق

منوالحسنمحمدعنهفرواهعليمياختلف@ثمبنيحيىأن

اللهعبدحديث
كمامسعود@بهبن

عندالحسينبنعباسوحالفهممر،

2البخاري 1 7 / عنإسرائيل،ص@مم،بنيحيىعنرواهإذلهأ380)5

به.ل@ب@حذيفةعنزفر،بنصلة

زائدة.أبيبنصزكرياوشعبق@الثورفي،الروايةهذهعلىإسرائيلوتابع

فيسعدابنفأخرجه.
)73823(،شيبةأبيوابن3/41،3لماالطبقات"

5/3وأحمد 8 7/1ومسلم4،0وا5 2 )531(،ماجهوابن)55(،(2420)9

فيوالنسائي9(،37للأوالترمذي
(1418)والعلميةط.ىا97)الكبرى""

وفيالرسالةط.
الئوري.سفيانطريقمن(94)لهالصحابئ،فضائل"

فيسعدوابن)214(،الطيالسيواخرجه:
3/3"الطبقات9 وأحمد1،4

5/3 9 و.8
5/3والبخاري0،4 1وه/(5374)2 9/901و(4381)72

7/1ومسلم)4527(، 2 فيوالنسائي)531(،ماجهوابن)55(،(2420)9

@،الصحابةفضائلوفيإالرسالةمأط.ا42)والعلميةط.(8198)الكبرى@"

فيكماعوانةوأبو)59(؟له
4/2المهرظإتحاف" 6 حبادوابن)0524(،9

سعبة.طريقمن(6999)

طريقمن(0007)حانوابن)63823(،شيبةأبيابنوأخرجه:

إصحاق.أبيعنزالدة،أبيبنزكريا

عنزفر،بنصلةعنإسحاقماوأبووشعبة،)الثوري،ةئلاثتهم

به.@ه،حذيفة

صحيححسنحديث@ذاالترمذي:تال
".



=

ي@لف@الد@لعللفي@لجامع

فيالمزيوقال
2/6الأشراشهتحمة" 5 مرحذيفة:(3350)عقب1

أصح

فيقالالدارقطنيأن
9

5/1@العلل 1 4
عنسعبة،@رواه":(760)س

اإسحاق@أبي
مسعود".ابنحديثالصحيحيكونأنولثهحذبف@،عنصلضعن

1الباري،الفتحفيحجرابنوقال 8 ":(4382)عقب81/

ورجح

فيالدارفطني
عنالحديثأصلروىقدشعبةفإننظر،وفيههذه،@العلل9

بروايةفاستظهرذلكفهمالبخاريوكأنحذينة..عنفقال:إسحاق،أبي

صحيحان!.الطريقينأنيظهروالذيشدقع

3(،19يلا6/913و(0533)2/056"الأشرافتحفة@وانظر:

2/2المسند"أطرافو" 4 2للا5 4/1و(18 5 و)3555(،9
/4المهرةأإتحاف9

2 6 و(4250)9
01/2 6 2(01 2 71).

قالت:عائمة،عنأبيه،عنعروة،بنهامروى@خر:مئال@

@لجلا:اللهرسولقال
حق!.ظالملعرقولي@له،فوميتة@حى@رضا@من

كمايعلىأبوأخرجه:
في

"
فيوالقضاعي2،لمه/4الراجمانصب

مسند"

بهأبيصعنعروة،بنهثامطريقمن(1187)الشهالمجه

الحديث،هذافيعليهاختلفهثاماأنإلاالصحةطاهرهإسنادهذا

مامنهامختلفةووجوهطرقمنفرواه
فيوسأبينذلك،غيرومهاعليهاتوبع

فكماالمتابعات.أسوقفلكبعدئمالحديث،هذافياختلافهالبداية
تقدم

هنارواهأته
عاثة.عنأيه،عن

البزواا(،ك@8)لترمذيوا3(،730)ودبو@اأحرجه:وأ
1(،652)ر

فيوالنسائي
5وياالحلميةط.(5761)الكبرى@@ وأبوالرسالة،ط.(72

9والبيهقي)759(،يعلى 9 / 1و6 فيالبرعبدوابن4،2
2،ما/8التمهيد""

حاءومكذايعلى،أبيروأيةلفظ(1)
الصوابيكونوقدالمطبوع،فيالحروفرمم

الحليت.الأيخرسالجرءعلىمقتصرةالقضاعيصروايةأجا"،"



نسبهأوالراوياسمفهاحخت@دفرلثترقىةرلعلل
-

فيعساكروابن
"

67/2ثمشقأتاريخ 4 1
أبيه،عنعروفبنهامطريقمن

له،فهيميتة@حيا@رضاطمنبم@.اللهرسولقالقال:ريد،بنسعيدعن

."حقظالملعرقوش

عنبعصهمرواهوقدغريب،حسنحديث@اهذاعقبه:الترمذيقال

مرسلألا.رجمالنبيعنأبيه،عنعروفبنهام

فينيلطبرااوأخرجه:
ط.(601)والحديثط.(605)لأوسطها"

بنمسلمطريقمنالعلمية
عنأبيم@عنعروة،بنهامصالزنجي،خالد

اللهعبد
به.عمرو،بن

نقلهفيماالمدينيابنعنهقالفقدمسلم،لضحفضعيف،وهذاأقول:

فيالجرريوابن1(،970)38/71@الكبير@التاريخفيالبخاري
الضعفاء@

ث@لي@9:(3305)والمتروكونأ
الكبير@7/التاريخفيإالبخاريوقالع@،

1 فيالنسائيوقالالحدي@،منكر:(1097)38
والمتروكودالضعفاء@

@اضعيف":(569)

فأرسله.أبيهعنهام،رواهوقد

فيالدارقطنيفأخرجه:
"

الحلل
"4/4 1 6

سفيان،طريقمن(665)س

@،النبيئأنةأتهملامنقال:أبيه،عنعروة،بنهثامعن

نحوه.المتنفذكرقال:...

الزهريمصعبأبيبرواية(2893)لأالموطأ،فيمالكوأخرجه:

2وللأ بتحقيقي(4971)م@دهفيالافعيطريقهومنالليثي،برواية(16

وفي
6/4والبيهقي63،7الوفاء8/ط.وفي4/54لهالأمأ،9 31

وفي
11)والعلميةط.(5374)و(3735)لهوالاثارا،السننمعرفة9 721)

عنهئام،عنمالك،طريقمن(2189)والبغويالوعي،ط.(12206)و

مرسلا.أبيه

ليكتبتهماواسطرالأوهاما،كنبرصدوف@قبصلهة(6625)دالنقرسافيومولا(

مقدتي
1الافعيالاماملمسد 4 / سنحربترب1



=

@للفعائد@لعللفي@لجامع

فيعبيدأبووأخرجه:
)00722(،شيبةأبيوابن)507(،الأمواول"

فيزنجويهوابن
فيوالنسائي1(،8لالأموالاا"

ط.(5762)الكبرى""

05)والحلمية 3/3والدارقطنيالرسالة،ط.(73 2ويهالعلميةط.5 ط.(93

6/9والبيهقيالرسالة، 4و9 عنهام،عنطرقمن(1672)والبغوي2،1

أبيه

موصولأ.أليماطريقغيرمنمئامرواهوقد

3/403أحمدفأخرجه:
و

فيوالنسائي1(،379)لترمذيوا33،8
55)والعلميةط.(5758)و(5757)الكرى@ا" 5ويلا(72 الرسالة،ط.(72

فيوالطبراني2(،505)حبانوابن2(،951)يعلىوأبو
4لالأوسط!ا@ا 77)

فيالبرعبدوابنا،ما/6والبيهقيالطبعتين،كلتا
8/2التمهيدلما" وابن9،5

فيحجر
3التعليقاتغليق" 0 9 /3-3 1 0

عنعروة،بنهامطريقمن

الله،عبدبنجابرعنكيسان،بنو@
لحيا@رضاالمنقال:جم@ميالبيئعن

صدشما.@لعو@نىمنهافهولهكلت@ومافبهالجز،فلهميتة

صحيححسنحديثال@ذاعقبه:الترمذيقال
".

فيعبيدأبووآخرجه:
)99622(،شيبةأبيوابن)307(،"لأموالا"

3/3واحمد 1 3
3و فيوالنسائي2،7

5للاالكبرى"" العلميةط.(75

6/1لبيهقيوا)3025(،و(5202)حانوابنالرسالة،ط.(5724)و 4،8

فيالبرعبدوابن
8/2التمهيد"1 بنهثامعنطرقمن(1651)والجغوي9،5

اللهعبيدعنعروة،
به.جابر،عنالأ@صاريرافعبنالرحمنعبدبن

مما
حجميتبينتقدم

ابنقالالحديط،هذافيهامعلىالاختلاف

احتلف

الجقي

رامعا،

@دب

"شيمة.أليابنعدلجاءاسمه،في
حبان:ابنوعد"،رافعأبيابن

اللهبمدومرفاالرحمن،عدبن
وكدخديجا،لنرافعبنالرحمنعدلن

ا"عد"ة
ومرة.رافع!س

@
اللهعبد

ألو"ةقالأخرىومرة"،رافعأبيلن
اللهعد"الر:عداسوعد

ومرة:رافع،أليس
وانطرةرافع،.أبو@

5/4الكحالا 4@4226@



نسبهأوالراوىاسمفىالاختلدفرلهضكلت@للعلل
-

فيالبرعبد
8/2التمهيد،" عنالرواةحماعةعندمرسلحدياهذا":94

عنطائمة:عنهفرونههثام،علىفيهواختلفذلك،فييختلفونلامالك

وروته@اللهشاءإدفبه-قيلماأصحوهومالك،رواهكمامرسلأابيه

طائفة:
عن

ه@
طاثفة:وروتهزيد،بنسعيدعنأبيه،عنم،

عنهثام،عن

لناللهعبيدعنهشام،عنطاثفة.@روتهجابر،عنكيسان،بنوه

عنهثام،عنفيه:يقولوبعضهمجابر،ع@رافع،بنالرحمنعبد

كثير".اختلاتوفيهجابر،عنرافع،أبيبناللهعيد

2لاالفتح!فيحجرابنوقال 5 / فيهاختلفوقد:(2335)عق@5

وكيرهما:ضمرةوأبوالقطانيحيىورواههكذا،عبادعنهفرواههام،على

عنأبيه،عنهام،عنأيوب:صرواهجابر،عنرافع،أبيصعنه،

اللهعبدورواهزيد،بنسعيد
"،مرسلأ..أبيهعنهنابم،عنإثوش@:بن

فيوقال
3/3لهلأ،التعليقتغليق9 13 البخارئمزضهلمقيل@افإن:11

الترمذي؟وصححه
إسناثصظاهراتبعالترمذيحجر:ابنالقائلقلت-ا

متنه،ولفظإسناورفيهثامعلىفيهللاختلافمعللعندهفإنهالبخاريوأما

سعيدبنيحيىفرواهالإسناد،اختلا@وأمامضى،فقداللفظاختلافأما

جبالمنوهوالقطان
(1)

وآبوالمدني،عياصبنآسقضمرةوأبوالحفظ،

أبيع@هام،عنكلهم:معاوية
(2)

بناللهعبدورواهجابر،عنرافع،

رواهوكذامرسلأ.@النبيعنابيه،عنعروفبنهثامصوغيره:إدوش@

عنعروة،صالأسود:أبو@رواهأبيه،عنعروة:بنيحيى
وفيهعائة.

الإسنادظاهركانو)ناعلم،واللهبه،يجزملمفلهذاهذا،غيراختلات

فيهاإ.لعللالإشادصحيحةأحا@يتمرضربماأنهقدمنافقدالصحة،

رويوقد
آخر.طريقمنالحديثهذا

تصحف(1)
جالا@@لى:المطوعدي

والظرالرجمفمصا@رمنوالمثبتالالن!@ل@.المطوعديتحرت(2)

5/2 5(2335).

الباري!@قح



-

@لف@الدي@لعللفي@لجامع

فيعديابنطريقهومن)0441(،الطيالسيأخرجه:فقد
/4@الكامل"

2 0
4/2رتطنيوالدا0، 1 4وللألعلميةاط.6 /6لبيهقيوالة،لرسااط.(50

1 فيالبرعبدوابن4،2
2التمهيد،" 97 عنصالح،بنزمعةطريقمن8/

و@لإدععباد@@لعباد"قال:يصرو،التبيئأنعائة:عنعروة،عنالزمري،

حقإ.ظالملعرقولب@له،فهوشيناالأرض@مو@من@حيامن@د@لته،

ةضعيفإيشادهذا
عنهقالإذزمعقعأجلمن

فيمعينبنيحيى
أبيابننقلهفيمازرعةأبووقال@،ضعي@الد@ري:أبرواية(302)تاريخه

فيحاتم
1

حديثهالحديث،واهيلين،":(2823)ك@155والتعديل!الجرح

الحديثما،ضعيف@ةفيهقولهأبيهعنونقلمناكير"،بقولكأنهالزهريعن

أحمدوقال
فيحبلبن

"

ضجف@ه.@:(373)5/24@الحللفيالجامع

الحديث.هذابروايةتفردلمزمعةأنإلاأقول:

بنعليعنالطبعتينكلتا(4102)لألاالأوسطفيالطبرانيأحرجه:فقد

الصمدعبدبنالرحمنعبدحدثناقال:سعيد،
إسحاقبنشعيببن

بنوسفيانالأصزاعيحدئناقال:العزيز،عبدبنسويدحدثناةقالالدمشقي،

به.الزهري،عنحسين،

فيالهيئميقال
@

4/1الزوائد"مجمع 58:"

وهوكذابأإسنادهفي

الدولابي،كذبهإسحاقبنشعيببنالصمدعدبنالرحمنعبدبهيقصد
1افي.إلاالكذبعلىحملهومايكذب،"شعيب:بنشعيبعنهوقال

0 0

عنهقالالعزبز،عبدبنسويدأيصا:وفيه
تاريخهفيمعينبنيحيى

أحمدوقالبشيءإ،لي@"الدوري:برواية(5280)
فيلجامعطفيحنبلبن

2/2العلل! فيالبخاريوقالالحديشه،المتروك:(233)9
"

الكبير(الاريخ
1 3 6 / أحمدإأنكرهامناكيرعنده":(2282)4

هثامأنف@إليها،الإشارةسبقتالتيالمتابعاتوأما
حدبثعلىتوبع

5/5"لالكاكلانطر:(1) 16.

ا.صي@".(2692)@@التقربفيوهو(2)



نسبهأوالراوياسمفىفاحختل@لالثترك@:رلعلل
-

السيدةحديثأماالمرسلق@الرواياتمنوبعضأجابر،وحديثعائئةالسيدة

عائثة:

فيعبيدأبوأخرجه:مافهو
6/1وأحمدل@07(،االأموال" وابن2،0

فيزنجويه
52)3/041لبخاريوا8(،71)لأموا@ها1 فيلنسائيوا3(،3

5لاالكبرى"" لجاروداوابنلرسالة،اط.(5727)والعلميةط.(75

6/1والبيهقي)4101(، 41-1 أبيطريقمن(2العهوالبغوي4،2

عائئة،عنعروة،عنالأسود،
"قال:الله-ط@عيرسولعن

لرضأ@ممرمن

لحقإفهولأحدليست

مليكة.أبيابنأيضاوتابحه

3يلاآبو@اودفأخرجه: 6/1والبيهقي7(،0 فيالبرعدوابن4،2
2التمهيدا" 9 6 ابنعنعمر،بننافععنالمارك،بناللهعبدطريقمن8/

دلهالأرضأنقضىع@رواللهرسولأنأشهدبلفظ:عروةعنمليكتعأبي

الذينعطالئبيعنبهذاجاعنابه.أحقفهومواتأأحياومنالله،عبادوالعباد

عنه.بالصلراتجاووا

يبينبعدهعروةكلامولكنالارسال،ظاهرهاالروايةهذه@قول:
ائه

سمعه
فلثباسمعروةجاءوقدأجمعين.عليهماللهرضوانالصحابةمن

باسمه.مصرحأالصحابي

فيالطبرانيأخرجه:فقد
طربقمنالطبعتبنكلتا(7267)الأوسط!"

روادبنعصام
(2)

عمر،بننافعحدثناقال:أبي،حدثناقال:الجراح،بن

عنعروة،عنمليكة،أبيابنعن
به.عانئة،

جابر.حديثوأما

3/3أحمدأخرجه:فقد حبانوابن)5081(،يعلىوأبو5،6

5لا سلمفبنحمادطريقمن(1650)والبغويا،وو/6والبيهقي0(،2
عن

المعنى.تمقةالألفاظمختلمةرالرواياتال@حاري،روايةلمظ(1)

الثاودإ.@لىالحديث@ارط.فيتحرت(2)



@للفعائدالعللفي@لجامع

فيهانلهمبنةلرضا@حبالمنقال:بم@هاللهرسولأنجابر:عنالزبير،أبي

أحيادمنبكير:أبيابنوقالا،صدتحالهفهومنها@لعايخةكلتوما@جز،

."لهفهيميتةأرضا

ةمقبولةهناروابتهلكنعنعنو)نالزبيرأبانف@صحيح.إسنادوهذا

سمعهمانف@جابر،عنلأنها
يسمعهلمالذيوأماجابر،عنفهوجابرمن

أخدهفقدمنه،الزبيرأبو
أخذهاالتيجابرصحيفةمن

بنسليمانمكنوبمن

بصيغةالحديثهذاعلقالبخاريأنإلاصحيحة.وهياليشكريقي@

3/1فيفقالالتمريض ه.جمالنبيئعنجابر،عنيخهويروى0:إ4

المرسلة.الرواياتوأما

فيعبيدأبوأخرجه:فقد
(3074)داودوأبو)807(،لأموا@ها"

9والبيهقي)5703(،و 9 / فيالبرعدوابن00،1-99و6
التمهيد@8/692"

محمدطريقمن
قالقال:أبيميعنعروفبنيحيىعنإسحاق،بن

حقظالملعرقولب@له،نهيميتة@حيا@رضادمنةعجيهدهاللهرسول

إسحاق.ابنعنعنةإلايخهيخشىلاالسندوهذا

فيالنسائيوأخرجه:
ط.ول@275(الحلميةط.(5760)الكبرى""

محمدعنسريح،بنحيوةطريقمنالرسالة
بأبيالمعروتالرحمن-عبدبن

مو@تالحيا@رضاالهنقال:عشيرو،اللهرسولأنالزلير:ب@عروةعنالأسود-

."ظالملعرقحقولاله،فهيلأحدليست

مما
وألمععروةبنهثاممنالحديثهذافيالاخنلاتأنيتبينتقدم

رويالحديثانعليهيدلفيهعروةواختلافموصحأ،تقدمهثامفاخنلاف

متنفيالجليةالاختلافاتعنفضلأهذافبه،فاختلفهامطريقكيرمن

"وجاء:"دفهو@ح@المتن:جاءفقدالحديط

نيهاالفلهوجماء:"،لهفهي

لأحد@.ليست"زيادة:بعضهافيوجاءلجر"،

الحافظقال
في

"

الفتح
2@ا 5 / عروةعلىفيهواختلف":(2335)عقب5

هو.و(1)
.(2601)تقريساا@نفقه"



نسبهأوالراوياسمفياحختلدفلالثترك@:لل@لل
=

عنعروفعنفقال:الأسو@أبووخالفهموصولأ،هامعنأيوبفرواه

ذكرتهكمامرسلأأبيهعنعروة،بنيحيى@رواهالباب،هذافيكماعاثثة

من
"

جمما.البخاريجزمتركفيالسرهرهذاولعلداود@،أبيسنن

2/2@الأسراتتحفة@انظر: 2/5و(2385)73 2 3/15و(2931)3 2

2و(16393)ا/433وا(4634)
0 8 / 1و(41019)14 3 / 1 24(421 90)

431)و 2-2ول/4الرايقانصبو"0(،9 25/4المسانيد"جامعو"8،9 7 5

.(1850)و(1849)

اللهعبيدروىتخر:مثال@
عنمليكة،أبيابنعنالاخن@،بن

منا@الي@قال:اتهبئ،النببئعنعباس،ابن
بالقر@نا.يتغنلممن

فيالترمذيةأخرجه
ديوالطبراني)093(،مهالكبير!:.العلل"

1ياالكبير!" 1 فيوالقضاعي3(،2
طريقمن(1200)"الئهابمسند@

مسلم.بنهارون

فيكماالبزاروأخرجه:
روح.طريقمن(2332)الأشار"كثف"

فيالطب@رانيوأخرجه:
عبيد،بنالحار@طريقمن(11239)الكبير!9

)فرقهما(.يزيد-بنيوسفوهوالبراء-معثمروأبي

1/5الحاكمواخرجه: 7 0

نوح.أبيغزوانبنالرحمنعبدطريقمن

عنلرحمن(اوعبدمعثر،وأبورث،لحاواوروح،رون،اي@خمستهم:

اللهعبيد
أعلاه.بالإسنادالأخن@،بن

صدوقفهوالأخن@،ابنأجلمنحسنأثهظاهرهإسنادوهذا
(1)

إلا

وعنه.يهميكةأبيابنباخلافمعلولأنه

عليه.وتوبععاس،ابنعنعنصرواهالأخن@ابنأنتقدمفكما

1/5الحاكمأخرجه:فقد 7 0

أبيابنعنسفيان،بنعلطريقمن

به.عباس،ابنعنمليكف

.(4275)لتفريساا"(1)



-

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

لاالمتابعةهدهأنإلا
تصح.

أمافيه.واضطرابهعسل،حاللضعف

فيحانمأبيابننقلفقدصعفهعن
"

5"والتعديلالجرح 8 عن(242)7/

بنيحيىوعنالحديشه،قويعنديهوليىيه:إقالأنهحنلبنأحمد

معش
@يه.قالأنه

الحديئ@ا،منكر"فيه:قالانهأبيهعنونقلضعيفما،"

4ولاققريبفيحجرابنالحافظوقال .@ضعي@@@:(57

أما
تقدمفكمااضطرابهعن

عباس.ابنعنرواهأنه

كما@البزاروأخرجه.
ي

2يالأستارلمااكت9 يعلىوأبو3(،3

فيعديوابن)5574(،
9

7/9@الكامل 2
ابنعنسفيان،بنعسلطريقمن

عنمليكق@ابي
بهعاثثة،

أحمدالإمامفقالالطريى،لهذاتضعيفأجحبتهمفيماالأئمةأفرغوقد

في
"

الحلل
المروذي:برواية(2للاه"

منلي@"
هذا

عنقال:منشيء؟
عائثة

محمدأالفسألتالعلل:فياقرمذيوشالطأ،أ@فقد
عن

الحديث،هذا

خطأ،فيهعائثةعنمليكة،أبيابنوحديثخطأ،حديثهذافقال:

عنمليكة،أبيابنعنجريج،وابندينار،بنعمرورواهماوالصحيح

اللهعبيد
عننهيك،ابيبن

سعد
مناداي@النبيئ-@رو:عنوقاص،أبيبن

من

"بالقر@نيتغنلم
(2)

ابنعلىالاختلاتلتبيينهذافكرناإنما"البزار:وقال"،

عنه،والليثديناربنعمروفرواهفيه،مليكةأبي
عننهيك،ابيابنعن

عم@عمر،بننافعورواهسعد،
عه،عسل،ورواهالزبير،أبيعن

عن

الحاكم:وفالعاث@ا،
الرهم!.سفيانبنعسلمنمستدعلي@"

عاثة.طريقعلىعسلتوبعوقد@ثول:

فيكماالبزارةفأخرجه
بنأميةابيطريقمن(2333)الأستار"كثف9

به.عاتة،عنمليكة،أبيابنعنسفيان،بنوعسلايوبعنيعلى،

الحا@1/عتقهالطريقوهلا(1)
5 7 صبنالحارتلهرواهفقال.0

ابصري،الئقفية
1سفيان.سعسلعن

00.

تخريجه.سيأتي(2)



نسبهأوالراوياسمفيالاختلدفلالهثترقى:لالعلل
-

وهوعسل،عنالرواةأميةأبوفيهخالفمنكرضعيفإصنادوهذا

عنهقالإذضعيف،
الدوري:برواية(3531)تاريخهفيمعينبنيحيى

فيابنهنقلهفيماحاتمابووقال@،ضعيف"
"

2/1@اوالتعديعالجرح 4 0

فيالنسائيوقالمنكرق@،أحاديئهالحديط،لأضعيفةللاملأ(
الضعفاء"

لحديث،.ادمنروك:(3لا@لمتروكونوا

طريق.غيرمنرويوقد

فيالقضاعيفأخرجه:
1لاالشهاب،مسد" أبووأنبأناةقال(19

بنأحمدالحسن
بنمحمدبكرابوحدثناقال:الأنماطي،محمد

احمد
بر

محمدحدثاقال.جابر،بنإبراهمب@علي
بن

حدثناقال:الاهلي،محمد

برالحسن
حدثناقال:)سجا@ة(،حماد

ابنعنالأموي،سعيدب@يحيى

عنجريج،
عطاء،

به.عباس،ابنعن

فيماترجمةعلىلهماأقففلموشيخصالألماطيالحسنأبوأمالقول.

مصادر.منبديببى

ضعاتوالبقيةعليهالمعؤلهوالأحن@ابنطريقأنيتبينتقدممما

اخر.وجهمنرويوقد

عاصمأبيوابن)1741(،ثاودأبوأخرجه:
@

ي
والمثانيلاحادا1

"

فيوالطبراني)3091(،
2/5والبيهفي)4154(،الكبير!" وفي4

الصغرىلما،"

بنالأعلىعبدعنطرقمن(482)له
عنالورد،بنالجبارعبدعنحماد،

لبابة.أبيعنيزيدأبيبناللهعبيدعنميكفأبيابن

يهمصدوقفهوالورد،بنالجبارعبداجلمنحسن،إسنادوهذا

علبه.الكلاموشأتي

8/5لأثراتأاتحفةوانظر:إ 6 7(48112).

اخر.وجهمنوروي

شهيه@لىالكيرادالععحممطرع@يتحر@(1)

.(3745)لتقريبها"(2)



=

ث@لفعائد@لعللفي@لجامع

عنالواسطي،ماهانبنمحمدطربقمن(2192)البزارفأخرجه:

اللهعبدعنمليكفأبيابنعنعمر،بننافع
الزبير.بن

محمدلضعفثضعيفإسنادهذا
فيحاتمأبيابنذكرهماهان،بن

9

8/1@والنعدي@الجرح 2 ترجمةفيعنهوقالئينأ،فيهبذكرولم(450)2

أحمدابنه
محمدبن

2ماهانلن 7 / 2(014):9
أبولناكتبأبيصعنروى

هووقال:والده،أبييعرففلمفوائده،منشينأعونبنعمروبنعون

يسمعولممجهول،
ديالهيثميوقالمنما،

"

7/1الزوائد"مجمع 7 0
وفيه"ة

محمد
ثقاشه.رجالهوبقيةبالقوي،ليىالدارقطني:قالماهان،بن

نقلهماأماقلت:
لأنالسند.هذالصاحبفليسالدارقطيقولمن

السندهذاصاحب
كذاالواسطيالقصسيهو

ترجم
فيحاتمأبيابنله

إ

لهو@كروالنعدي@!الجرح
محمدالثبوخمن

اللهعبدبن
عمير،بنعبيدبن

محمدفهوالهيثميذكرهالذيوأماسر...بنونافع
جعفرأبوماهادبن

أعلم.وال@هالدلخ،

اخر.وجهمنرويوقد

1/1وأحمدطثأ،23)شيبةأبيوابن2(،10)الطيالسيلأخرجه. 7،2

حسان.بنسحيدطريقمن(127)سعد"المسندفيوالدورقي

شيبةأبيوابن7(،يلاوالحميدي)1714(،الرزاقعبدوأخرجه:

1/1وأحمد)04403(،وول(22) لداوا7،9
داودوأبو)0941(،رمي

1لا 1/5والحاكم)847(،يعلىوأبو)4321(،والزار6(،4 والبيهقي6،9
10/2 3 0

دينار.بنعمروطريقمن

1/5والحاكم)77(،الحميديواخرجه: 6 9
جريج.ابنطريقمن

عنمليكقيأبيابنعنجريج(وابنوعمرو،)سحبد،ثلاثتهم.

اللهعبد
سحد.عننهيكابيبن

النفيرنقهالصيمدويقال:(1)
3لاالتقريبه" 66)



نسبهأوالراوياسمفىاكختحفلالشترك@:لالعلل
-

بنالليتورواه
عليهواختلفسعد

1/1أحمدفأخرجه: 4(،3يعهوالدارمي)151(،حميدلنوعبد7،5

1لاداودوأبو 1/5والحاكم)021(،حبانوابن6(،4 فيوالقضاعي6،9
فيوالمقدسي1/02،3والبيهقي.1(،202)و(911للالاالتسهاب@مسند

1المختارقما" 7 2 عنمليكة،أبياسعنالليث،عنطرقمن(969)3/

سعد.عننهيك،أبيبناللهعد

المتقدمة.بالأسانيدمتابعبهذاوهو

1لاأبو@اودوأخرجه. بنويريدسحيد،بنقتيبةطريقمن(46
خالد

بن

لرملي.اموهب

اللهعبدطريقمن(1197)داالشهابدامسندفيالقضاعيوأخرجه:
بن

بنالليثعنالله(وعبدويزيد،)قتيبة،
سعد،

أبيابنعن
أنسعيد:أبيبنسعيدع@نهيد،أبيبناللهعبدعنمليكقع

....@لمجاللهرسول

زنجة.وخالفهم

بنعيسىطريقمن(1193)الشهالمجمادامسندفيالقضاعيفاخرجه.

اللهعدعنمليكفأبيابىحدثاقال:الليث،حدناقال:لؤغتأحماد
لن

به.مجيه@،أللهرسولع@هريرة،ابيعنسعيد،أبيبنسجدعننهيكابي

@لك.فيالجادةسلكفكأنههريرظأبيداعنالإساد:فيفزاد

1للاعق@القصاعيلقلهمااحتلالهعلىيدطوما(1) عيدألووأخرناقال:9(:ا1

الليت،عىالمصر،وألوشابةحدناقال.الحعد-اسألهويطهرعليموالقانل-

العراتحهديبحتتساخلا@بمصراليتلهرحذت

ميانحدموهدا@االراويم@بل@لاساداصحةالمخمالص،ارال@ابحةصتو@ضمس@2@

أحمدوهوالصحما.،احدعهررىزعةكردالندمدا
عهقالالرثاء،عىلن

ميحجرابنلقلهيخماسسد
الحديثأصحا@@وكان)م@6(.الميزاد"اللسان

يضعفطودعضهميودقه،لحضهميخلفوف



=

@مدي@لف@@لعللفي@لجامع

فبماالبخاريفالفقداللبث،روايةعلىالعلمأهلنكلموقدأقول:

فيالرمذي@قله
9

بنالليثوكان":(390)ا@ه:"الحلل
سعد

يروي
هذا

عن

اللهعيدعنمليكفأبيابن
سجد،ابيبنسعيدعنويقول:نهيك،أبيبن

رجع،ئم
عنفقال:

سحد
اللهعبدقال:هكذاوقاص،أبيبن

بن

(1)

@،صالح

فيالدارتطنيوفال
"

4/38العلل، فرووهالليثعنالغرباءفأما":(64له9

سعيد:أبيبنسعيدعنوقالوا:فرووه،مصرأهلوأماالصواب،علىعنه

سحد"،كان"
عنالليثعنقتيبة:وقالسعد،أوسعيدعنقال:منومنهم

يسمولمرجل،
يخرمه.ولاسعدا

باصناثه.منهماكلفذكرهالضعفاءمنائنانالرواةهؤلاءوخالف

والبيهقيلالملأ(،يعلىوأبو4(،961)و(1337)ماجهابنفأخرجه:
01/2 3 1

وفي
"

الرثدط.(1960)والعلمبةط.(1472)له"،الإبمانشعب

عويمرلنرافعبنإسماعيلوهورافع-أبيعنمسلم،برالوليدطريقمن

@المدنيالأنصاري
عنالسائبصبنالرحمنعبدعنمليكقعأبيابنعن

تبكوالمنظفابكوا،قرأتموهفاف@بحزن،نزلالفرآنهذاإنبلفظ:سعد،

ما.فليسبه،يتغنلمفمنبه،وتقوافتباكوا،

علل:بثلاثمعلولوهذا

عنهقالإذرافع،أبيضعفالأولى:
(245)تاريخهفيمعينبنبحيى

"الدوري:بروابة

فيالشانيوقالبثيء"،لب@
:(32)@والمنروكونالضعفاء"

الحديط!.متروك"

بنالرحمنعبدبذكرالرواةخالفضعفهعلىرافعأباأنو@لثايخة:

والدالسائبإنحيثمنالراويهذافمنإلىدخلالوهمولعلالسائب،

الراويهذااسمعليهفاختلطنهيك،أبيبنالسائبابنهوالرحمنعد

اللهعبدباسم
أعلم.واللهنهيئ@أبيبن

المطبوع.في(1)
دإ.9



نسبهأوالراوىاسمفياحختحفةللثتركل@لالعلل
-

بزياثهجاءفماثهعلل،منفيهماعلىالطريقهذافمان@لثالثة:لما@لعلة

أعلم.واللهمنكرة،تكونقدمناها،النيالطرقفينردلمأوله،في
فيأحمدالإمامقال

"

العلل
عنسئلعندماالمروذيبرواية(257)"

بنالرحمنعبدعنمليكة،أبيابنحدثنيرافع،بنإسماعيلحديث

منلي@"وقال:يد@فنفضالائب،
هذا

وضعفمه.شيء،

3/2"لأسراتاتحفة9وانظر: 6 6(03 9

الاخر.الطريقوأما

فيالدورقيفأخرجه:
فيوالقضاعي2(،1ولا(12لهسعد"مسند9

اللهعبيدبربكرأبيبنالرحمنعبدطريقمنا(الما"الشهابمسند"
بن

اللهعبدعنمليكة،أبيابنعنميكقماأبي
عنالسائب،بن

سعد.

منبأفضللي@الإسنادوهذا
عهقالبذالرحمن،عبدلضعفسالقه،

فيحاتمأبيابننقلهفيمامعينبنيحيى
9

5/2والتعديل!الجرح 7 1

وقالاسديث@،بقويلي@فيه:قولهأبيهعنونقلضعيفإ،)6201(:إ

فيالبخاري
"

5/4الكير"التاريخ الحديشما.منكر9ة(839)91

الزارقالالجماعة،روايةوالمحفوظيصحان،لاطريقانفهذانلتول:

صالحديثوهذا9@ينار:بنمحمدطريقعقب
أحسنإسنادالهنعلملاسعد

من
الاسناد".هذا

رويوفد
اخر.طريقمنالحديثهذا

1/5الحاكمفأخرجه: 7 0

اللهعبدطريقمن
أنبأناتال:وهببن

حدئهأئهمليكة:أبيابنعنالحارث،بنعمرو
سعدعلىدخلوانايرعن

بن

الحديث.فذكروقاص...أبي

روايته.علىمتابعميكةأبيولابن

لأا70)الرزاقعبدفأخرجه:
عنجريج،ابنطريقمن

قال:عطاء،

سعدعلىنهيكأبيبنوالمتوكلالقاري،عمربناللهعبددخل
أبيبن

الله:لجدسعدفقالوقاص،
من

قال:نهيثصأبيبنالمتوكلقال:هذا؟



-

يللف@ائد@لعللديالجامع

لي@"ةيقولجميه@،اللهرسولسمحتيؤخرون،كسبةتجاركسبة،تجارنعم

منا
@ا.بالقر@نبنغنلممن

عطاء،سماععلىأقفلمةأتول
من

سعد
وقاصأبيلن

فيالقضاعيوأخرجه:
بنإسحادطريقمن(1194)@االشهابمسند"

عننهيك،ابيابنعنر،@ين@لنعمروعنسفيان،عنإسماعيل،
سعد.

سقطتمليكتهأبيابنلأعنعبارة:تكونأناحتمالفيهالإشادوهذا

بالتصحيفممتلئالكتابهذالأنإليه.أميلالذيوهذاالإسناد،من

المتون.فيأمالأسايدفيسواءوالسقوطات،والتحريف

ممااقول:ثم
يتبيننقدم

هذافيمضطربمليكةأبيابنأنلنا

فبيراجهذا،حديثنافيعليهكلهالوهمحمليمكنلاولكنالحديث،

طرق.نلاثةالحديثمنيفىعهالصعفاءروايات

اللهعبيدطريقالأول:
عنصالأخنى،لن

عاس.ابنعن

اللهعدصمليكة،ابيابنعنالورد،بنالجبارعدطريقو@لثالى:
بن

لبابة.أبيعنيزيد،أبي

عنه،الجماعةطريقو@لثالث:
سعد.عننهيك،أليابنعن

الذيوهو

البخاري.رححه

هؤلاءجمعيمكنولامليكة،أبيابنعنزويتطرقثلاثةفهذه

وفيفيه،مليكةأبيابناختلاتعلىدلب@لتكونسعض،معبعصهاالروايات
فرواهفيه،مليكةأبيابنعلىالاختلاتلتبينهذاذكرناإنما"البزار:يقولهذا

عن@والليث@يناربنعمرو
عمربننافعورواهسعد،عننهيك،أبيابنعن

عنه،
عنه،عسل@رواهالزبير،اب@عن

10/2البيهقيوقالعائشقما،عن 30:

ماولكن(1)
يرحح

سفونماليننمانوعاشعنماد،حلافةفيؤلدعطاءانمهسماعه

لححلىالمتهور.،على)5،(،سةترفي@هوقاصأبيلنومعدالحرمممتيوهو
النبلاماأع@مسيروانظر:كرفثوجةيلىتائمأبيهمااتلاتياحتمالنيهودملا

.(2259)التؤسهو@م@-5/79



نسبهأوالراوياسمفىاحختحفلالثترك@:رل@لل
=

هذينمنعنهفرويمليكةأبيابنعلىإسناثهفيمختلفحديثهذا"

عنم@وقيل:الوجهين،
عنهوقيل:عباس،ابنعن

عن
غيرعنهةوقيلعائة،

منالراجحأنإلا"،ذلك...
ابنيكونوقدالجماعفطريقهوالطرقهذه

فالإذالحاكم،ذلثعلىنصكماجميعأ،الرواةهؤلاءفهسمعهمليكةأبي

1/5في راومنيسمعهلممليكةأبيابنانعلىتدلالرواية@افهذه:70

بنوعسلالأخس@بناللهعبيدتركوقدلسعد،رواةمنسمعهإنماواحد

."شافينبإشادين@يهبهوأتيامليكةأبيابنعنالطريقسفيان

2الأشراشهتحفة"انظر: 6 8 /3(53 9

فيصحو@حدمد@رعلىالصحابيتعيينفيالرو@قيختلفوقد@

زيد،بنحبيبعنشعبفروىمنهما:كلصحةتفيدلقرائنالوجهان

اللهعبدعنتميم،بنعبادص
مذبئلثيأتي@التبيئأنزيد:بن

فواعيه.يدلكفجعلفتوضأ

فيالرويانيأخرجه:
1لاالصحابقأمسند" (1ال@خزيمةوابن0(،0

1/1والحاكم1(،083)حبانوابنبتحفيقي، 4 1/1والبيهقي1،6وا4 9 6

زالدة.أبيبنيحىعن

1لاالطيالسيوأخرجه: .4/39أحمدطريقهومن9(،0

القطان.سعيدبنيحيىعن(1082)حبانابنوأخرجه:

فيالمقدسيالضياءوأخرجه:
3-3لملأ/9المختارمما" 6 عنل@33(9

معاذ
بن

العنبري.معاذ

ومعاذ(سعيد،بنويحيىوالطيالسي،زائدة،آبيبن)يحيىأربعتهم:

الإشاد.بهذاكئعبق@عن

1/1الحاكمقال ولمالئيخين،شرطعلىصحيححديثهذا44:9

1/9فيوقاليخرجامأ
0 1 6 احتجفقدمسلم،سرطعلىصحيححديثهذا2

يخرجاها.ولمزيد،بنل@

قدلثعبةأنإلابعضا،بعضهاتقويوهيالصحة،ظاهرهاالأسانيدهذه



=

يللفعائد@لعللفي@لجامع

هنافجعلهالحديطهذاروايةفيعليهاختلف
من

الهعبدمسند
زيد.بن

محمدعنهورواه
بنعبادعنزيد،لنحبيبعن)غثدر(حعفرلن

فحعلهكحب(بنتينسيجةعمارةأمجدت@عنتميم،
من

عمارة.أممسند

1/5والنسائيللا(،داودأبوأحرجه:غدروحديث 8
وفي

الكبرى"،"
1والبيهقيالطبعتيى،كلتا(7يلاله 9 6 /1.

هذاوغندر
فيالمزينقلفقدسعبة،فيالناسأوئقمن

تهذي@"

6/2الكمال! 6 5لا5 اللهعبدعن(70
الناساختلفإذا"قال:ألهالمباركبن

بينهمحكئمكندرفكتابشعبةحديثفي
عنونقل"،

مهديبنالرحمنعد
منيألبتشعبةفيداغندرفيه:قالأنه

فيحاتمآبيابنونقل"،
"

الجرح
7/2لأوالتعدي@ 9 وكانصدوقأ،داكانفيه:قالأنهأبيهعن(1223)8

نقف@.شعبةحديتوفيمؤثيأ

أبيابنعهنقلهفيمافقالغثدرحديتتصحيحإلىزرعةأبوف@بوقد
فيحاتم

"

":(3يه"الحلل

أعلمواللهغندرأ،حديثعدي:الصحيح
لصوبا

والاالمحدثي@،قواعدوفقعلىهوإنمازرعةأبورححهوالذي

لاالاخلافهذامثلفإن
مؤخرأ،عليهاستقركماالحديثصحةفييقدح

اللهفدد
كلاهماعمارةوأتمزيدبن

منمانعولاك@،للتبيئصحبتهئبتتممن

الحديثهذاعنهروىمنغابىأنوذلكالوجهين،علىرواهشحبةيكونأن

فيعديابنقالفيه،الناسأوثقمنهم
دا

2لماالكامل 7 8 جا@زتدافا":4/

(1)
دسممت(حاتمأليابنقال(5490)مم@/4والتحديل!@الجرح@ي

ةيقولبي

سحد
محمد-أسقالمفييالأنصاريسميدلن

حاأبيابرهو
نهيعني.(:3

سايؤثييحم@لاكان
و@يممع

تقدمة1
1والتعديحاالحرح 0 3 / مفيانأن1

حاأليالنقالمؤ@يأ".ليلىأليلنكان"ةتالالوري
يعنيتلىحأةاعقبه3

أنهة

سعبضفيمتقنئقةغندراأنكندر.ليحاتمأبيكلامفمصىبحافطا،يكنلم
القادأكترفضله

سببك@لمذلكولكنعم@روىمنساترعلىشبةدي
يمؤلهأ.المحتضيناللسانوالظر@)تقالهاالكتابةصحةسص@إصماالحف@



نسبهأوالراوياسمفياكختلافلالئترك@:رلعلل
=

منشعبةأصحابفي
بنمعاذ

القطانويحيىالحارثبنوخالدمعات

خامسهمداودفأبووغندر
عنهرواهوقدثجق@فيالناسأوئقهمفهؤلاء"

بنومعاذوالطيالسيسعيدبنيحبى
معاذ

منفجعلهغندروخالفهموجه،من

مقدماغدركونيرجحهغندرفطريقعمارفأممسند
شعبة،عنالرواةفي

أسندماأنوذلثالسندشذوذأيضأويرجحه
جدا،قليلعمارةأئمعن

الطرتيرجحوماالسند،لذلكحفظهعلىدليلعمارةأملحديافروايته

لدليلواحدفروايةعلىهم-منوهمالرواة-منثلاثةاتفاقأنالآخر

صحةعلى
محرج

أعلم.واللهالحديثهذا

1للأ21/491لمالأشرافاتحفةد@وانظر: /6"المهرةولأإتحاف3(،83

6 4 و)6317(،1
1المسندال@3/أطراف9 9(3154).

حمادروى@خر:مثال@
بن

عنأيه،عنعتيق،أبيابنعنسلمة،

للرئما.مرضاةللفممطهرةالئو@ك@اقال:كحب@التبيأنالصديق:بكرأبي

3أحمدأخرجه. / فيعاصمابيوابنا،و.1
والمثانيالاحاد@ا

"

فيوالمروزفي)866(،
(109)يعلىوأبو)011(،وا(يلا.بكر"أبيمسد"

فيعديوابن)5194(،و(110)و
الكامل1

فيكمافواثدهليوتمام3/5،0"

البسامالروض"
1@االتعليقداتغليقفيححروابن)351(،" 6 6 / 1

طريقمن

الإسناد.بهذاعتيقأبيابنعنحما@

(2)

ومرالاندالاصطلاحيالمعىماالمقصود@الندودلي@
مخالفابالنقةرراهما

الراويبنب@الللة،تلكفيضانعمرعماالدغرالةهناالمرادولكنالنقات،

حمطه.علىنلكولعرببندأتىا@@الحافظالثقة

مصا@رمنوالثبتتحريف،وموعرد!ابىالبام:الالروصمنالمطبوعليجا.

مرهايخقأبيوالنالتحريح،
محمدسعتيقأليلناللهعدسالرحلىعد

ومحفقأححه،د@سدكتا@محققجرمرلقدالصديق،بكرأليسالرح@نعد

محمدسأئهيحلى"أبي@سندكتاب!
اللهعد

مافاعلىأعلمولاعتيق،أبيس

حاهالصوابالطريقلأدونلكالرحمى،عدأتهوالظامربنلك،الجزمميأعتمدوا

عىأليصعنعيئ،أليبنالرحمنعبدفيه.
التحفيحجرالنقال@النآعائتة

الارب
0 3 / 9لاعق@42 حماددوخالمهم:(31

ب@
عنفرواهملمة،

س-الرحمنعد



-

@لفع@ئدي@لعللفي@لجامع

معلول:الإسنادهذاةلدول

فيالانقطاعفهيالأولى:@ما@لعلة
ديالهيثميقالالسند،هذا

"

مجمع

1/2الزوائد" اللهعبدأنإلائقات،يعلى@رجالهوأبوأحمدرواه":20
بن

بكرلأ.أبيمنيسمعلممحمد

وهمفهي@لثانية:ولما@لعلة
فيحماد

منجعلهقدثهف@السند،هذا

ذهبوقد@نها.عالثةحديثمنالمحفوظوالصواببكر@أبيمسند

فيحاتمأبيالننقلفقدحما@نوهيمإلىالأئمةبعض
"

أليهعنيلا("العلل

عنأبيميعنعتيق،أبيابنهوإئماخطأ،هدا"قالا:أتهمازرعةوأبي

الخطأأبي:وقالحماد،اخطأ@يهزرعة:أبوقالعائثف
من

ابناوحماد

النرسي،حمادبنالأعلىعبدحدئنا9ا(:لا.يعلىابووقالعتيق،،أبي
وقالخطأ...!،هذافقال:عهوسألتهيعلى-أبوالقائلقال-حدثا،قال:

هذالقال:الصديق،بكرأبيحديتعنالأعلىعبدسألت":(4915)أيضا

فيعديابنوقالخطأ"،
أخطأالحديثهذاإنويقال:":3/50الكامل!9

حمادفيه
بن

بكرأبيعنأبيه،عنعتبق،أبيابنعنقال:حيثسلمة

وقالعاتئقا،ع@أبيه،عنعتيق،أبيابنصغيرهرواهو)ثماالصديغ،

فيالدارقطني
2الحلل!9 77 / حمادلايرويهعنه:شلحينما(6لا1

سلمة،بن

الحجازأهلمنجماعةوخالفهمبكر،أبيعنأبيه،عنعتيق،ابيابنعن

عائئة،عنأبي@عنعتيق،أبيابنعنفرووهوغيرهم
هووك@روالثبيئعن

لصواا

1لأالتعليقالتليقيرحجرابن 6 6 حمادداوشذ:3/
سلمفبن

خطأ@.وهوالصديق،بكرأبيعنايه،عنعتيئ،ابيالنعنفرواه

8/5المهرظإتحات@انظر:وا .(932لى22

جعلوهعتيقأبيابنعنالرواةأنحماد،منالوهمانعلىيدلومما
عه

@لتا.عائثةالسيدةعنأيه،عن

-

1والسراج.يحلىأبوحرجهالصدين.(بكرأبيعىبيميعن(عيق،أبي
00.



نسبهأوالراوياسمفىاكختحفلل@ثترك@:لحللأ
-

6/1أحمدةأخرجهفقد فيالحعمريعليبنوالحسن2،4
"

اليوم

3/1التعليق!@اتغليقفيكما@والليلة 1/1والنسائي6،4 0

وفي
لهدا،الكبرى"

فيوالمزي1/3،4والبيهقي1(،067)حبانواسالطبعتين،كلتا(4)
4@االكما@تهذب" 2 9 / فيحجروابن)683(،4

من165/3@التعليقتغليتى"

سمعتقال:عتيق،أبيبنالرحمنعدحدثناقال:زريع،بنيزيدع@طرق

ئهايحدث:ابي
سمع

نيئأنتحدث:عاثنة
مطهرة@ا@فو@كقال:ك@الله

للرثمرضاةللفم

فيالمزيوقال
12@االأسرا@تحفة" 78 / إسنادعلىمعقبأ(16271)1

يزيد:
اللهعبدبنالرحمنعبدوهو:عتيق،أبيبنالرحمنعبدقال:كذا"

بن

."عتبقأبي

فيالمعمريعليبنالحسنوأخرجه:
@ا

فيكما"والليلةاليوم
تغليق"

3/1"التعليق 6 حدثناقال:النرسيئ،حمادبنالأعلىعبدحدثناقال:4

عنابيه،عنعتيق،أبيابنعنزريع،بنيزيد
نحوه.عالة،

اللهعبدهو:عتيقأبياب@المعمري:قال"عقبه:حجرابنقال
س

النوروايةعتيق.أبايكنىمحمدوكادبكر،أبيب@الرحمىعبدمحمدس

اللصعبدلنالرحمنعبدعنرريع،
نبهالذيوهذاكلامه.انتهىولده.يعني

صحيحعلبه
محيدعنم@.لا

فيكماالدراصردئتابعهاتمادالإسناد،لهذايريدينفردولم
تحمة9

12داالأشرات 7 8 / صفرواه(16271)1
اللهعبدبنالرحمنعد

عتيق.أبيبن

رويوقد
آخر.بإيسادالحديثهذا

3البيهقيأخرجه:ففد 4 / 1
عبدعنبلال،برسليمانطريقص

اللهعبدبنالرحمن
بنالفاسمعنعتبق،أبيبن

عنمحمد،
عائئة.

عنبهحتثعتيقأليابنانالمحفوظأنإلاثقاترجالهالسندوهذا

عنأبيه،
جمعرواهوهكذاعائئقع

رويفإثهالقاسمطريقاماعنه.الثقات

وسيأتي.عتيقابيابنطريقغيرمن



-

@هدي@لف@@لعللفي@لجامع

رويوقد
اللهعبدع@الحدبتهذا

بن
محمد

بكر.أبيبن

1/3البيهقيطريقهومنبتحقيقي،(56)المسندمهفيالثافعيئةفأخرجه 4

وفي
وفيالوعيط.(582)والعلميةط.(47)لاثار"واالسننعرفة@

السنن"

.(199)لبغويوالرشد،اط.(7ولاالعلميةط.(6وللهالصغيرلأ،

/4

فيالبرعبدابنطريقهومن)261(،الحميدفيوأخرجه:
التمهيد@"

9

عييةبنسفيانعنوالحمبدي()الافعي،كلاهما:

يون@.بنعشىعن(1116)مسندهفيراهويهبنإسحاقوأخرحه:

ابنإسماعيلطريقمن(45المايعلىوأبو6/4،7أحمدوأخرجه:

علية.

6/2أحمدوأخرجه: 3 8
هارون.بنيزيدعن

6/6أحمدوأخرجه: 2
الكلابي.سليمانبنعدةعن

فيالمنذرابنوأخرجه:
الحلبفهفيانعيموأبول@33(،"الأوسط"

9 فيواليهقي75،1/
9

ط.(931ولاالعلميةط.(12ايهالإيماناشعب

شعبة.عنإبراهيم،بنمسلمطريقمنالرشد

أحمدطريقمن(200)البغويوأخرجه.
خالد.بن

وعبدفويزيد،علية،وابنوعيسى،عيينة،بن)سفيانيسعتهم:

محمدعنوأحمد(وشحبة،
اللهعبدعنإسحاق@بن

محمدبن
بن

عائثة.عنبكر،أبيبنالرحمنعبد

1/3البيهقيعدفرواهوالحميدفي،الافعيئعمرابياشوحالف(1) 4
عنسفيار،عن

محمدصسنعر،
اللهعبدبن

عاتثعىأيه،عنعتيق،أبيس

6البر"دالبدرلحيالحلقنابننالمنعرأ،الاشادفيفراد / نقيالئيئدقالةملا1
فيالدين

1

عيينة.ابنعنالافعيرواهكماع@ر،أبياس@سندفي@رأيةالامام!
2الحبيرادالتلخيصفيححرابنوقال 2 5 / فيدالذي:(63)1

عمر،أبيابنند@@
الرجينإ.علىدلم@يكونأنيخحت@لمنحر،فيلي@



نسبهأوالراوياسمفياكختحصولخترل@.للعلل
=

4أححدروايةفيبالسماعإسحاقابنصرحوقد 7 / شبهةفانتفت6

مختلف.ب@سنادإسحاقابنعنفرواهإدري@ابنوخالفهم

(2522)والعلميةط.(2777)"الإيمانداشعبفيالبيهقيفأخرجه:

عنإثوي@،ابنطريقمنالرشدط.
اللهعبدعنإسحاتبنمحمد

أبيبن

عنعمرة،عنبكر،
به.ر@ا،عائة

عنوالصواب:قال،كذا"ةالبيهقيقال
عنإسحاق،بنمحمد

اللهعبد
عنعتيق،أبيبن

عائئتا.

رويوقد
بخلولاعاننقعالسيدةعنأخرىطرقمنالحديثهذا

مقال.منمنهاطريق

6/4وأحمد3(،9للاهويهرابنإسحاقفأخرجه: لداوا6،1
رمي

5يهيعلىوأبولك@6(، فيعديوابن4(،6
حجروابن1/38،2الكامل!"

في
1التعليق!تغليق@ 6 5 جيبةأبيب@إسماعيلبنإبراهيمطريقمن3/

بنالقاسمعنحصين،بنداودعن
عنمحمد،

به.عائئة،

عنهقالفقدفيه،تكلمإسماعيلبنإبراهيمضحيف،إسنادوهذا

فيالبخار@
1

النساثيوقالالحدلمه،منكر"مأ:73)الكبير@1/762التا@لخ

الضعفاءفيالدارقطنيوقال@،ضعيفةإ@والمتروكود@2الضعفاءفي

فيحاتمأبيابنونقلمتروك!،":(32)والمتروكودنه
"

/2والتعديحأالجرح

3 ب@يحتجولاحديئه،يكتببقوفي،لي@شيخقال:إأتهأبيهعن(196)5

عنهنقلهفيمافقالتوثيقه،إلىأحمدالإمامذهبحينفيالحدئط،منكر

ثقةا@:96)35/2@والتعدي@الجرحفيحاتمأبيابن

عدي.ابنعند(1)
"

النسح:إحدىفيأتهالمحققوأضرخطا،أسيهلابنيبراهيم

حيبقهأبيبنببراميمس@س@ايمل"التعيق،.@حليقو@يالصواب،وهو@سساعلا@

أبضا.حطا

يرمقالفيالقولحجرابنو@خص@2@
.@الصي@ا@:46@اتقرس@ا



-

@الفعائد@لعللفي@لجامع

فيالملقنابننقلهفيماالدارقطنيقال
:6لمها/المنيرلأالبدر@

"

سمعهعتيقأليابنأنوالصحيح
من

محفوظ،.غيرفيهالقاسمونكرعاثشقي

17/4المهرة،إتحافداوانظر: 3 6/9المسند"طرافاو")19522(،4 4

فيسعيمأبو
7/9@الحلية" 4

حكيمأبيبنيزيدطريقمن

صرجل،عنإسحاق،محمدسعنالثوري،سفيانحدئناقال:العدني،

محمد،بنالقاسم
عن

عاثثة.

محمدشيخلإبهامةضعيفإسنادوهذا
عقبه:نجمابوقالإسحاق،بن

وكناهإسماعيلبنالمؤملورواهالرجل،بسئمولميريدرواه@اكذا

مؤمل.طريق@أماتلت:

فينعيمأبوفأخرجه:
7/9"الحلية9 4

عنإسماعيل،بنمؤملطريقمن

محمدعنوسعبة،الثوريسفيار
عنعتيقأبيابنعنإسحاق،لن

محمد،بنالقاسم
عانة.عن

سفيان،شعبةمعيقرنلملهف@إبراهيمبنمسلممؤملخالفقلت:

عنرواهو)نما
هذافقط،سعة

بنالقاسمزادفقدأخرىجهةومنجهةمن

محمدصالرواةمحالفأفيكودمحمد،
موضعينفيإسحاقبن

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

فيالطبرانيفأخرجه:
ط.(27وللأالحديثط.(278)@الأومطا@ا

(1)
@الحية.سالمطبوعثي

"عيقأبيص
حطأوهو

أديدووالذيبثواح،ليهالإسادمداوأيضأ(2)
مووخطأ@حر،بل@أثىالا@راجومم

بنعنإسحاتالنعنرواهشعبةنلانعفبسنادصبحتلفالنوريأد@سناد

عنالقممم،عىرجل،عىبسحاق،ابىعنالنوري@رواهعائسة،عنعتيق،ألي
يبدووالديعتيق،أليبابنالسهمالرجل@سمىمؤملعلىالخطأأرثوحتمعانمف

والراويالحديت،فيخطخهمعروتومؤملشعبتيروايةكانثلكفياعنالهأن
يكت@فقداحر،خطاعلىيمتقأدالحليتيفحلىيصطه؟ولمحليثفيأخطأبثا
@لد.عنالحلميالبحثله



لسبهأوالراوياسمفياكختحفلالضك@:رلصلل
=

عنأيوب،أبيبنسعيدحدنناقال:صلاح،بنروحطريقمنالعلمية

محمد
اللهعبدبن

عنعتيق،أبيبن
ألص

عن
عاثة.

"عقبه:الطبرانيقال

يرولم
الأحادل@هذه

إلاايوبأبيبنسعيدعن

صلاحإ.بنروض@

قلت:
صروح

الئقال@8/فيإحبانابنفكرهفقدفيصاختلف

2 فيالذهبيونقل4،4
5الاعتدال!ميزان" 8 / عن2

فيه:قالأله3الحا

فيعديابنقالحينفيمأمونإ.ثقة"
6"الكامل" 3 /4:"

بعضوفي

منحديئهعلىباديةوالنكارةنكرظ.حديئه
رووهالرواةفإنالطريقهذا

اللهعبدأوالرحمنعبدعن
س

وهومحمد،
للامحمدصيرويههنا

عه.وساطة

4للايعلىوأبو)901(،بكر!أبيالمسندفيالمروزيوأخرجه: من(91

عنأبيمععنعتيق،أبيبنعنالدرا@ردي،طريق
به.عالف

عيرمنرويوقد
الطريق.هذا

فيعديابنفأخرجه:
ك@4ا/الكامل!دا

عتاش،بنإسماعيلطريقمن

عنأبيه،عنعروة،بنهامعن
عائة.

قدعياشبنإسماعيلثضعيفإسنادوهذا
تفدم

غيرعنروىإذاأئه

وهوضعيفة.روايتهفمانالاميين
مدنيوهتاممئام،عنروىها

(1)
فيكون@

ضعيفا.حديث@

عنالحديثورو@
آخر.بإسنادعائثة

3البيهقيطريقهرمنبتحقيقي،(135)خزيمةابنأخرحه 4 / 1
ص

عنسليمان،أبيبنعنمانعنجريج،ابنعنحبيببنسفيانطريق

عنعمير،بنعبيد
به.عاكة،

غربب.إشادهذا

9/2اتهذباالتديب(1) للفيم.ك@(42)93



=

@للف@الد@لعللفي@لجامع

ماعلىبناء
منالصوابأنيتبينتقدم

عتيق،أبيابنطريقالطرقهذه

أعلم.واللهعالةعن

الجزم.بصيغةل@391(قبيل3/4البخاريعلقهر@الاعائئةوحديت
قا

ا@
فيلمنذريا

المجزومةدوتعليقاته:(323)"والترهيبالترغيب"

-

فيولاد.النووي
@ا

فيالمدقنوابنا،م@ا/المجموع!
المنير@البدر"

1/6 الجزملصيغةلأتهصحيح،التعليقوهذا":87
@اوهوالملقن:ابنوزاد"

لأ.مريةولاشكنجرمنصحيححديث

1/2الحبير"التلخيصو@6،لمها/المنير"البدر"وانظر: 2 5،)36(

و
1/1"الغلبلإرواء9 0 5(66).

@لمد@ر:ذلكعنالرو@ةتقاربمعر@ريهعلىفيهومما@ختلف@

ياقيل:ةقالعليئ،عنيثيع،بنزيدعنالسبيعي،إسحاقأبوروىما

الله،رسول
ز@مداأميناتجدوهبكرأباتؤمروا@ا@نقال:بعدك؟نؤفرمن

يخافلاأميناقوياتجدوهعمرتؤمرواو)نالآخرة،فير@نهبا@لدنيا

مهدباهادبأنجدوهفاعلين،أراكمولاعلياتؤمروااندلانم،لومة@لتهفي

المستقبم@لطربقبكمياخذ
9

يثغ.بنزيدعنبهوتفردالسبيعىإسحاقأبورواهالحديثهذا

فينيئلطبراوا)387(،رلبزاافأخرحه:
لعلميةاط.(6612)"لأوسطا"

فيعساكروابن3/0،7والحاكمالحدي@،ط.(8712)و
"

دمقتاريخ
@

47/1 9 0

4/3وه 2 2
مرزوق.بندضيلطريقس

1/1أحمدوأخرجه: 0 8-1 0 9
2(،الههلهالصحابقا،@افضائلوفي

اللهوعبد
فيآحمدبن

عساكر@يوابن)7521(،"الة9
9

45/3"دمقتاريخ 2،2

1والتكرظالتصرةفرحعلىتعليقاوانطرإطلاقميعلىلب@رمدا(1) 3 9 /1 41.

أحمدروايةلفط(2)



نسبهأوالراوياسمفىاكخت@دفللثتركلق@رلعلل
-

فيالجوزيوابن
"

فيالأثيروابن4(،للا.المتناهيقهالعلل
"الغابةأسد9

0 6 / فيوالضياء4،1
8المختار@ا" 6 / بنالحميدعبدطريقمن(463)2

إسحاق.أبيبنائيلإسعنجعفر،أبي

فينعيمأبووأخرجه:
1/6الحلية!" 4

هراسةلنإبراهيمطريقمن

الوري.سفيانعن

فيكماالخياطجميلوتابحهم
"

الدارقطنيعلل
"3/412

.(368)س

ا
عنوجميل(لثوري،واو)سرائيل،لالفضيل،ربعتهم:

ا
إسحاق،بي

بهذا

ضقمه@رزوقبنلأفضيلالحاكم،:مستدركقلخيصفيالذهبى
(2)

خرجوقدمعين،ابن
منكرإالخب@رهذالكنمسلم،له

بالإسنادهراسةبنإبراهيمعنهفرواهيهالئوريسفيانعلىواختلف

خولف.وقدالسابق،

(2)

(4)

1/3الكلجراالاقمارلحالحديش@المترركالجلىي.فيهقالمرامة،لنإبراميم 1 5

أ(،471@
حاتمألووشال

9
0

@الحديش@ترودضجف،

ول/2والتحديعاالجرح

عبلىة
"

ساللضيل
وترك"،الحاكممدرك@لجصمنمقطتصحفمهرروق@

لالنالحاكمأمتوكعلىالديرامدراكدمحتصرمىوأثتهالاضأ.مكالها

.(496)117"/3الملقن

منليهلماالحليثاشكرولحلهالأمة،لقادناتدشومرالدبي،الاصامتالهكدا

جمع
وير.الحديتليسكرةلمطةصرودمعواحد،حديتليالراشديرالخلماء

تاتيأينصيقول.أرولقانلالردض،رانحةيخمومنهافاعلينا،لراكملرلا

معللتنالنكلرة
عنوالجوابالصحة،الإسنادطامرأن

إسحاقأباأنهوهذا

كماتليلةغيرأحا@يتفيودل@بالتدلى،محروفاليعي
ملا؟كتانجاننلديامر

يثيعدسزند@فلككلولحدالمتن،منانكرةميسبباكادمن@قحفلعله

وثقهستاهلوقدالسعي،يمحاقأبوعنهبالروايةتنرد@ذةمحهول

@)نمامراسصبنيبرايمعهالراويهوصإنمامنيانعلىلي@الحسلأنالا

للعليميفبهالحمليكونالراويعلىبهيخلفماكللي@أنلئعلمذلكذكرت

منكيرأبن
الاوعنهم،روىم@ىوتكونبالأعل،تقدحلابحضعلىالاختلافت

الاتيةالطرقعلى@لثيدلحذيفةعىيرويهأثهسفيانعن@المحفوظ



-

@للفعائدالعلل@لجامعفي

فيعديابنفأخرجه:
6/5"الكامل" 41-5 4 2

محمدطريقمن
بن

العحمي.مسعود

فيعديابنةوأخرجه
6/5"الكامل@ فيعساكروابن4،2

9

تاريخ

45/3"@منق 21-3 2 2
السلمي.حمدانطريقمن

2:@الحديثعلوملمعرفةفيالحاكموأخرجه: (5ولاالعلميةط.9

فينعبموأبوحزم،ابنط.
فيوالخطبى،ا/@الحلية"

"

/3بغداد"تاريخ

3 02-3 0 فيالجوزيوابنما،5ممالا-/4الغربط.وفي3
العلل"

محمدطريقمن(405)المتناهقه
السري.ابيبن

3/1الحاكموأخرجه: 4 2
بنومحمدإبراهيمبنإسحاقطريقمن

فيعساكرابن
"

47/1دمثق!تاريخ 9 0

أحمدطريقمن
بن

يوسف.

السري،ابيبنومحمدالسلمي،وحمدانمسعود،بن)محمدستتهم:

الرزاق،عبدعنيوسف(بنوأحمدرافع،بنومحمدإبراهيم،بنوإسحاق

شيبة.أبيبنالنعمانعن

فيعديابنوأخرحه:
"

6/5"الكامل 4 2
عنالأزهر،أبيطريقمن

محمد
قمازين.ابنعنالرزاق،عبدصرافع،بن

فيعديابنوأحرجه:
6/5"الكامل" 4 2

عنالأزهر،أبيطريقمن

العلاء.بنيحيىعنالرزاق،عبد

عنالثوري،عنالعلاء(بنويحيىقمازين،وابن)النعمان@ثلاثتهم:

به.اليمان،بنحذيفةعنلغ،بنزيدعنإسحاق،أبي

الحاكم.قال
يخرجامأ.ولمالشبخين،شرطعلىصحيححدبثهذا"

ماخلالومن
فنقول:الاختلاف،لهذاخلاصةاستخلاصنستطيعتقدم

بنفضيلالسدبهداعهفرواهعلي.عنيثغ،بنزيدعنإسحاق،أبوروى

عه،فروياخر،إسنادإسحاقأبيعنورويو)سرائيل.مرزوق
بنزيدعن



نسبهأوالراوياسمفياحخت@دفلالثتركق@لالعلل

بهذاوالحديثالئور@.لسفيانالإسنادبهذاعنهرواهحذيفضعنيثع،

احدوإسنا@ان،يهإسحاقلأبييكودأنالأول:احتمالان:فيهالاختلاف

اختلفإسحاقأبويكونأدالالي:والاحتمالحذيمقيعنواخرعلي،عن

ترجيحيستوجبذاكوعندمختلفين،بإسنا@ينفرواهفيهعليه
علىأحدهما

فهأحفظالثوريولكنإسحاق،أبيفيالمتئبتينمنإسرائيلفنقول:الاخر،

بنعليمنهمإسحاق،أبيعنالرواةعمومعلىالأئمةقدمهوفدوأعرت،

سيحىوقالوالبرثيجيالراري،حاتموأبومعين،بنويحيىالمديني،

معين
زهيرصأنبتوهماوشعبق@الثورفيإسحاقأبيأصحابلأأئبتة

"قرينانوهماوإسرائيل

محمدوخالف
الرزاق.عبدأصحابمنأقرانهسهلبن

3/1الكبيرالأالضعفاءفيالعقيلىفأخرجه: 11 فيوالحاكم1،1
2-28الحديش@:علوممعر@ة9 منحزمابنط.(53)والعلميةط.9

محمدطريق
اللهعبدبن

بنسهلبنمحمدعنالحضرميسليمانبن

عنإسحا@،أبيعنالثوركب،ذكرقال:الرزا@،عبدحدثاقال:عسكر،

الرزاقعبدبي@عيرهولاالنعحانيذكرولمبهحذيففعنيثع،برريد

او

هذاسحعتالرزاق:لعبدقيل"الحقيلى:
لا.فال:الثوري؟من

بنالنعمانحدننافقال:ثانيفمرةسألوهثمويخره.العلاءبنيحيىحدثني

الوري!سفيانعنالعلاء،بنويحىشيبةأبي

فيالخطيبوقال
"

3/3بغدادداتاريخ 0 :4مه/4الغربط.وفي2

نفسهالثوريعنالرزاق،عبدعنجماعةالحديثهذاروىالطبرالىقالإ

عنالعجمي،مسعودبنومحمدالسريأبيابنرواهماوالصواثووهمرا،

5"الترمنيعللدثرحانظر:(1) 1 9 2/7وعرط.2-2،0/ 09-7 1 همامط.0

5الترمنى!عللدئرح(2) 1 9 / رعترط.2
7 0 9 /2-7 1 ممام.ط.0

ميحجرابنقال(3)
7يااليرا@هللسان الاسا.لرثفه:(02



=

@للف@ائد@لعللفي@لجلمع

شيبظأبيبنالنعمانعنالرزاق،عبد

فذوسنده.اتصالهعلمإلامتأمليتاملهلاإشادال@ذاالحاكم:وقال

الئرريمنالرزاقعبدوسماعثقتان،عسكربنسفلبنومحمدالحضرفي

بهواشتهارهإسحاقأبيمنالثوريسماعوكذلكمعروف،بهوائتهاره

الثورفي،منيسصعهلمالرزاقعبدنف@موضعبن،فيانقطاعويهمشهور،

إسحاقاأبيمقيسمعهلموالورفي

ابنطريقمنالسابقةالرزاقعبدرواياتعليهتدلالقولوهذاقلت:

ابنروايةوكذاالثورفي،عنشيبة،أبيبنوالنعمانالعلاءبنويحيىقمازين

إسحاق.وأبيالئوريينشريكوفيهاسفبانعنالآتية،نمير

هذاوعلى
فيالحديتتصحبحفيالحاكمخطأيتببن

كما@المستدرك"

سلف
حينشيةأبيلنالنعمانروايةفي

هنا.وضغفهنفسهخالف

فيالحاكمأخرحه:إذ
2الحديشه:علوممعرفة" (55)والعلميةط.9

فيوالخطيبحزم،ابنط.
"

4بغداد@11/تاريخ 7
/12الغربط.وفي

فيعساكروابن61،3
"

4/13ثفى@5تاريخ 2
علويهبنالحسنطريقمن

-

محمدبنعليبنالحسنوهو
الهرويالصلتأبوحدئناقال:سليمان-بن

اللهعبدحدثناقال:صالح،بنالسلامعبد
عنالثوري،سفيانعننمير،بن

به.حذيف@،عنيثغ،بنزيدعنإسحاق،أبيعنسريك،

عنهقالعقويهبنوالحسنعليم@بادالانفراديذغريبالطريقوهذا

كماالدارقطني
في

الحاكمسؤالات9
فيالخطيبونقللجه،بأسلألا:(80)لأ

شيخهفيأنغيرهو.وئقهوكذاله،الدارقطنيتوثيق3لملأ/8بغداثاتاريخ

@لقال:الحطبفتعقبه(1)

أئهالرزاقعدصرواتهبختلفلم
عنبثغ،بنزيدعن

أليعنشريك،صالتوري،صنمير،ابنعىالهر@ي،الصلتبوصرواه(حذيفتا
عنالصلت،أبييخرضلكأإصحاقوابيالثورييرفيهيذكرو@كذلث،بمحاق

لبر"الن

هذا(2)
بينالاسنادفيزادالهرويالصلتلأبيضحيفةروايةسببه3الحاتوهحهوهم

نليلبحدمياتيكساشربكابسحكوأليانوري



نسبهأوالراوياسمفياكختحفلالترك@:للعلل
"

فيالخطيبقالكلامأ،
"

12/3بغداثهتاريخ 2 ضعفوقد@الغرب:ط.1

منجماعة
ذلكبعدونقلالصلشه،أباالأئمة

ليس"فيه:قرلهالنسانيعن

وفيبنققه
12/3 2 2

وعنبمناكير!،يحدث"قوله:الساجيزكريابنيحيىعن

لهصدوق"الحافظ:عنهوقالرافضيأ"جاكان"قال:أنهالدارقطني

فال@عقبه:الخطيبقالجزما،مناكيرهأحدالحديثوهذامناكير@

وقالشريكأ@يذكرلمالئوري،عنهراسة،وابنالرزاقعبدرواهالبرقاني:

4/4في 8 6"

الصلت،أبيغيرسريكأإصحاقوأبيالثوريبينفيهيذكرولم

نمير".ابنعن

قمازين،وابنلنيبفأبيبنالنعمانةالئوريعنورواهلقول:

أحديذكرفلمالثوري،عنالعلاء،بنويحى
شريكأ.منهم

3/7الحاكموأخرجه: 0

قال:شاذان،بنعامربنالأسودطريقمن

التصعبدبنشريكحدئنا
بنسقيقعنعمبر،بنعئمانعن

عنسلمة،

@ستخلف@ن@تال:علينا،استخلفتلواللهرسولياقالواقال:د@بهحذبفة

@لعذ@بكمبنزلفتعصوهخليفةعلبكم
@...

السابق.الحدبثنحوفذكر"

بروعثمانالنخعي،اللهعبدبنسريكلضعفثضعيفإسنادوهذا

الحجاج.بنشحبةقبلهمومنحاتموأبومعينبنويحيىأحمدضعفهعمير
5/1@الكمالتهذيب" 32-1 33(4440).

فيعديابنوأخرجه:
5/2"الكامل" عنعدي،بنالنضرطريقمن4

ياقيل:قال:يئيع،برزيدصالسببعي،إسحاقأبوحدثناقال:شريك،

مرسلأ.علبنا...استخلفتلوالله!رسول

فيالواقعوالاختلافالله،عبدبنشريكعلىمدارهاطرقثلاثفهذه

3بغدا@اشاريخلحيالخطبنقل(1) 1 7 / 1 عى2
أحمد

قال.أتهأيوببرمارب@

وعمر،بكرأبايقدمورأيتهيمرط،أرهدلمعندهمالأمتخرجوناظرته

وسممتهبالجميل،إلا@البياصحابينكرولاوعثسان،عليعلىويرحم

مذايقول:
بما.اللهأديىالذيمدير

.(4070)لنقربباا"(2)



و@لفعالد@لعلل@لجامعفي

رجحوقدفيه،مضطربوأثهحفظه،يضبطشريكأ@أنيبينالأسانيد

علىالترجيحهذافياعتمادهيكونأنويحتملالمرسل،الطريقالدارقطني

قالفقدلثريك،إسرائيلمتابعة
لي

العللدا
"3/1 62

وقال:)862(:إس

لاوعليأ،يذكرولممرسلأ،يثيعبندفصإسحاق،ابيعنإسرائيل،

بالصواب،.أشبهوالمرسلحذيف@،

فيها،الواقعالاختلاتوبيناالمتشعبة،الحديثهذاطرقانتهتهكذا

هذا@زيدلغ،بنريدعنإسحاق،أبيعلىمدارهاأنتعلمالأساليدوبهذه

يرولم
الحافظأنوالعجيبحبانوابنالعجليووئقهإسحاقأبوإلاعنه

ثقة"عنه:قال
مخضرمإ

(2)
فلعله

ماعلىجر@
فيالعلمأهلبعضعليهجرى

زيدفانفرادغريب،حديثهذاأقول:المخضرمين.مجاهيلبحضتوثيق

الإعلالداعييقويوالذينكارته،علىدليىحديثهأسانبدفيوالاختلافات

اصحابسرطفحسب،والمصطلحالتراجمكتفياستهرالحديثهذاآن

أمامعروفالمسانيد
فيبلتقوية،يفيدهلاهذافمانله،أحمدالإمامتخريج

تضعيفثواعيمنالمظانتلكفيالاشتهارذلديكونالأحيانغالب

عنتالتيالكتبتلكخاصةالحديث،
بحمع

الضعفاء
منفإنالرواة،من

جمعالكتبهذهأصحابمناهج
بتلكليستدلواالراويعلىاستنكرما

لهم.القرجمالرواةضعفعلىالأحاديث

@ه.الفارسيسلمانحديطمن@روي

فيالجوزيابنفأخرجه:
دا

بنالحسنطريقمن(407)المتناهيتهالعلل

عنيئيع،بنزيدعنإسحاق،ابيعنإسحاق،أبيبنيون@عنقتيتع

به.ر@به،الفارسيسلمان

عنقتيبق@بنالحسنبهتفردالدارقطنيئ:لاقالعقبه:الجوزفيابنقال

4/2حبا@هابنوالنات)،35(،الحجلي،نقتالظر:يا( 51.

فيتعقبلذا)0612(،الالتقرب(2)
"

.(2160)ا/*4التهدي@هتقريبتحرير



نسبهأوالرا@ياسمفياكختلافلالخترك@:رلعلل

الحديطإمتروكوالحسنأبيه،عنيون@،

عتادعنالزهري،روىاخر:مثال@
(2)

عنتميم،بن
عمه

اللهعبد
واضعاالمسجدفيمستلقيأعئاللهرسولراىأتهزيد:بن

ى.الأضعلىرجليهإحدى

فيمالكأخرجه:
(971)والزهريمصعبأبيبرواية(573)الموطأا@

محمدبرواية
برواية(477)والقحنبيبرواية(033)والثيبانيالحسنبن

1البخاريطريقهومنالليثي، 2 8 / 6/1ومسلم)574(،1 5 4(0021)

2/5لساثيوا)6684(،ودداوأبو)57(، 0

وفي
ط.(080)لهلكبرى"،ا9

5/02عوانةوأبوالرسالة،ط.(280)والعلمبة 7(8693)
(3)

لمأو@96
(4)

@

فيوالطحاوي
9

4/2الآئار"معانيشرح 56)العلسيةط.وفي77 74)
()

6وللأ مسند9علىزياداتهفيالبغويالقاسموأبو)2555(،جانوابن4(،7

فيواليهقيالفلاح،ط.(2971)والعلميةط.(2865)الجعد!ابن
"

سعب

فيالبرعبدوابنالرشد،ط.(4391)والعلميةط.(4716)"الإبمان
4/1لتمهيد"ا" .(486)لبغويوا3،7

38أحمدطريقهومن2(،0221)جامعهفيمعمروأخرجه: /،4

6/1ومسلم)715(،حميدبنوعبد 5 5/2عوانةوأبو7(،يلا(0012)5 7 0

2/52والبيهقي)7968(، وفي2
العلميةط.ي@174(@لإيماناشعب"

وفيالرشدط.(4393)و
.(723)لهلآ@ابأ،ا9

4/0،4وأحمد)79852(،شيبةأبيوابر4(،41)لحميدياوأخرجه:

عهنال(1)

لحدبخها

انظرةبمه

روايةفي(2)

(3)
@ي

اهذه

(4)
مي

امده

(5)
دي

امده

حاأبو
3:

الحقيلي.وقالصعي@ه،"
"

3الوكنير
الأرليوقال"،

"

الواير
لاسلااتهأرجووفال.،عدياب@وحالفهمهاله،المرالذهيوقال،

1/5الاعتاولالميران 1 ا@.933@9

يرالطبراني
تحري@.ومرتميماب@عات".(2239)"الأوسط"

يزيدبنيون@معمقرولالرواية

ذب.اليواب@جعسجابنمعمقرونألرواية

يزيد.بنيون@معمقرونالرواية



=
@لف@ائدي@لعلل@لجامعلحي

8/7والبحاري6(،2يلاهوالدارمي 6/5ومسلم)7826(،9 51(0012)

وفي(2765)لترمذيوا)67(،
نةعواوأبوبتحقيقي،(128)لهلنمائل،،ادا

5/2 6 فيوالطحاوي)2968(،9
"

4/2الائار@امعانيشرح 77
ط.وفي

ابنم@د9علىزياداتهفيالبغويالفاسموأبو)3476(،و(6742)الحلمية

2/2والبيهقيالفلاح،ط.(2971)والعلميةط.(2865)الجعد@ 2 4
وفي

9
وفيالرشدط.(4390)والعلميهط.(4715)"الإيمانشعب

له@،الاداب9

عيينة.بنسفيانطريقمن(722)

6/5مسلموأخرجه: 5/2عوانةوأبو)67(،(0012)51 7 مأ693)0

فيوالطحاوي)4968(،و
"

4/2الانار"معانيشرح 77
الحلميةط.وفي

2يلاالجعد!ابنمسد"علىزياداتهفيالبغويالقاسموأبو)5476(، 86)

فيالبرعبدوابنالفلاح،ط.(2972)والعلميةط.
1التمهيد"" 3 8 / 4

من

الأيلييزيدبنيون@طريق

5/2نةعواوأبو1(،101)ليالطياوأخرجه: 7 8يلا0 لطحاويوا9(،6

في
"

4/2الاثار"معانيشرح 7 7
46)العلميةط.وفي فينعيموأبو4(،7

ذئبأبيابنطريقمن(4174)الصحابئ@امعرفة

7/1البخاريوأخرجه. 5لا92 سعد.بنإبراهيمطريقمن(96

فيعديوابن4/3،9أحمدوأخرجه.
9

الأئيروابن9/7،9"الكامل

@ي
3/2الغاقي)أسد 5 1

جرجهبنيحعىطريقمن

(2)

(3)

.(79الاالتقريبه"قليلأارممأالزهرىصروايتهفيانإلادنقفرهو:

ومر
"

.(6082)دالنقرببه@اصل،فقبه،ثقف"

1لاشهوالتحليلا@الجرحفيحاتمأبرعنهقال 6 3 / 9(560):"

الذمبيوتال"،شيخ
حدتيحرف،لا"مما(:لث@ث@4/7الالميزا@هفي

قالصروتبحديظالزهريعن

النعندببأسالاةممنىعلىالتبيهبدصولاب،بأسلاأتهرحوعدي(الن
أبيلابرالعللك@علىشعليقةكتعلىالعدالهعدالئخمقدمةراجععدي،
حاتم

"5 0

لمذه:38ةالمجموضالالفواندعلىتحليقهفياليانيالمحلميوتال

تجعمدلاأثهأرحومقصوثهايكودادتقتضيم@اضعلييطلقهاعديالنرأيتالكلمة

3/1الألاليالدينناصرصمدالحلامةالشيحبكلاموقارنالكدلمجا 1 2(1031).



نسبهأوالراو@ياسمفيفاكختل@لالخترل@:رلعلل
=

فيالخطيبوأخرجه:
9

13/1بغداثهتاريخ 0 وفي1
الغربط.

15/

@؟21،
6"ثمشقتاريخفيإعساكروابن 5 / 6 1

بنزيادطريقمن

5/2عوانةأبوأخرجه:إ عقيلطريقمنمأ695)7

5/2عوانةأبووأحرجه: 7 8للأ0 جريج.ابنطريقمن(69

فينيلطبرااوأخرجه:
ط.(2239)ولحديثاط.(2260)لأوسطها9

عمر.بناللهعبيدطريقمنالعلمية

حميعهم:
فص،أبيوابنون@،وعيينة،وابنومعمر،لمالد،

بهذاالزهري،عنالثمهوعبيدجريج،وابنوعقيل،صزيا@ويحى،و)براهيم،

لإسناا

الترمذي:
صحجحإ.حسنحديتهذا9

الرواة.بعضالأئمةهؤلاءوخالفقلت:

فيالخطيبفاخرجه:
"

5بغداد!تاريح 8 وفي8/
8/6الغربط. 0 2

بنزيادطريقص
عنالزهري،عنسحد،

عاد
فأصجحبهأبيمرعنتميم،بن

تميم.حديثمن

العيسو@وأخرجه:
(3)

في
فيكمافوائدمه"

1/2"لإصابةا" 7،4

2بغداداتاريخفيإوالخطيب 5 3 / وفي5
3/1الغربط. 5 طريقمن4

بنهثام
رأياائهماوعمه:أبيهعنتميم،بنعبادعنالزهري،عنسعد

الأخرى.علىرجليهإحدىواضعأظهره،علىمضطحعامحيمالبى

عقبه:حجرابنقال
"

عنلعبادمعروفوهو
مانعلالكنأيضأ،عمه

."معأ..عهماعباديرويهأن

فيكماالباورثيوأخرجه:
1/2الإصابة!" 7 4

بكرأبيطربقمن

وهر.(1)
.(46)ملأداتفريطنبتهنقفمو:(2).(2080)الاتقريبمانبتهال@ققي

حاملةترجمةله(3)
17/3البلاعاأعلامسيردي 21.

أوماملهصدوق،ومو:@4@
لا(.@9لالتقري@ا1



-

@لف@ائد@لعلل@لجاععفي

الثك.علىهكذابهعمه،أوأ@هعنعاد،عنالزهري،عن

رجلأ.الاسنادإلىفاضاتالماجئونبنالعزيزعبدالجميعوخالف

2ويلاالعلميةط.(2862)الجعدابنفاخرجه: الفلاح،ط.(96
فيوالطحاوي

"

4/2لآثاراامعانيشرخ 7 8
(6747)العلمية.@وفي

(2863)الجعد"ابنالمسندعلىزياثاتهفيالبغويالقاسموأبو4(،67وللا

2ويهالعلميةط.(28)كلأو 2ولا(96 فينجموابوالفلاح،ط.(96
معرفة"

فيالبرجدوابن4(،571)الصحابته
37النمهيد"9 / 41

طريقمن

بنعبادعنلبيدبنمحمودعنالزهري،عنالماجثون،بنالعزيزعبد

به.عمهعنتمبم،

مالكروايةيعني:الجماضاروايةفيه:لأوالصوابنعيم:أبوقال
ومن

عنميشهابابنأصحابوسائرمالكرواههكذا"البر:عدابنوقال

عممععنتميم،بنعادعن

ابنعنفرواهسلمةأبيبنالعزيزعبدفيهووهم

لهوكانتقالعمه،عنتميم،بنعادعنليد،بنمحمودعنشهاب،

عليهاويعرضرجليهإحدىينصبئميستلقي@النبيئرأىاتهصحبة:

الوهممنوهوالإسناد،هذافيلبيدبنمحمودلذكروجهولاالأخرى..
هذامالكلإدخالالموجبالسببأنأعلمواللهوأظنالحلم،أهلعندالبين

العلماءبأيديماداموطئطفيالحديط
المعنى".هذامثلعنالنهيمن

كئسهابابنعنالحدياهذاالروىالحديط:عقصالأئيرابنوفال
اللهوعبيدومحمر،سحيدبنويحيىجريج،وابنويون@،مالذ،

بن

سعد،بنو)براهيمعمر،

بنالعزيزعبدوخالفهمسفيان.مئلوغيرهم

.(8002)لتقريبها@الحليش@@تروكوهو:(1)

(6517)التقرببهالصحافإصرراقيوحلصجر،صحاليومو@(2)

(3)
لحي

7لاملأ./6المهرقاإتحا@" بنعادقال:الطحاويعندالماخرنرواية(15

الآتارأ.معانيالنرحفيكماعمهعىوالصواب:تحري@،وهوأيه.صنميم،
سيد.بنيحىروايةعلىأقصلمالأ



نسبهأوالراوياسمفياحختلدفللحثشرقىةرل@لل
-

عنتميم،بنعبادعنلبيد،بنمحمودعنالزهري،عنفقال:الماجثون،

اصحوالأولعمه،

فيرج@ابنوقال
"

3/4الباري!فتح أكابررواهالحديثهذا":05

عه،الزهري،أصحاب
بنالعزيزعبدوخالفهمعمم@عنعباد،عن

فزادعبا@عنلبيد،ب@محمودقال:الزهري،عنفرواهالماخوت

وهم،وهولبيد،بنمحمودإسنادهفي
بكروأبوالحجبمبنمسلمقاله

وغيرهمالا.الخطيب

هواستعملهالذيالفعلهذا":(5552)عقبحبانابنقال
مد

نهىالذيالفعلذلك@ونالأخرى،علىإحداهماووضعجميعا،الرجلش

ك@المصطمىأخارأنفزعمالحديث،صناعةجهلمنقولضدوهوعنه،

وتتهاتر@.تضاد

فيالحافظنقلهالذيقولهأما
6"المهرةإتحافدا 2 8 / قال:(7154)6

الفعلنلك@علأنهلاالأخرى،علىإحداهماووضعجميعأالرجلينمد@معناه@

عوركا.فتبدوالأخرىعلىفيضعهارجليهإحدىيئيلأنوهوعنه،المنهي

والاضطجاع،الاتكاءجوازعلىثليحلاوفيهالحديث:بعدالبغويوقال

ك@التبيئنف@الانبطاح،إلاالبيتفيجوازهاالمسجدديالاستراحةوأنلا

ا@ا.@ايبغضها@ضجعةإتها"وقال:عنمعنهى

فيرجبابروقال
"

الباريفتح
3/4لما المسجدفيداوالاستلقاء:05

علىالاستلقاءوأماوجهه..علىمنبطحابكنلمماكانوجهأيعلىجائز

فقدوغيرهالمسجدفيالأخرىعلىالرجلينإحدىوضعوهوالوجه،هذا

."فيهاختلف

حديثوهوالحديث،هذايخالفماوردلأئهحصل،فيهوالاختلاف

أيضا.صحيح

3/2أحمدأخرح:فقد 6/1ومسلم9،9 5 2لا4 داودوأبول@7(،(09

2للاوالترمذي)ملاوو(، الله.عبدبنجابرعنالزبير،أبيطريقمن(2767)و(76

ىلما.الأخرعلىرجليه@حدىيضعثثم@حدكميستلقيت@الاقال:@جمالنبيئأن



=

@للف@الدالعلل@لجامعفي

واللهالنهي-دموضعجابر:حديثذكرأنبعدم@(6)عقبالبغويقال

عليه،إزارولاالأخرىرجلهعلبهافيعرضركبته،الرجلينصبأنأعلم-

تبدولابحيثسابغاالإزاركانفإنعورته،بعضمعهينكشفضيقإزارهأو

."بأسفلاعورتهمه

فيالخطابيقال
1البخاري!صحيحفرحفيالسننأعلام" 7 6 /1:

تكونأنامادمنسوخ،إماالنهي،خبرأنودلالةالفعلهذاجوازبيانفيه"

الف@ذا:ضاق،ربماالإزارفإنلذلك.الفاعلعورةتبدوأنعهالنهيعلة

وفيهعورة.منهاتظهرفرجةهناكبقيتالأخرى،فرقرجليهإحدىلابسه

والاتدلالاستراحةوأنلاوالاضطجاعالمسجدفيالاتكاءجوازعلىدليل
المنهيالوجهعلىوالوقوعالانبطعغيرواليرتالمنازلفيكجرازهافيه،
."يبنضها@لب@ضجمةإنها@وقال:عهنهىقديكلشيروالئبيئنف@ت،

فيحجرابنوقال
9

":(475)عقب728/1@الباريفتح

أولىالثاني

من
والبغويالبيهقيبهجزموممنبالاحتمال،يئبتلالأئهالنسخ.ادعاء

وقالمنسوخ،بأتهتبعهومنبطالابنوجزمالمحذثين،منوغيرهما

لاوغيره،داودأبيكتابفيوقعلأتهذلث،علىبوبإنماالمازري:

الأخرى،علىرجليهإحدىيضعأنعنالنهيالصحاحالكتبفي
بدعىقدفعلالمسجدفيواستلقاؤهالجميع،ينناولقوللأتهثعاتملكنه

لمالكنالجواز،منهيؤخذفلاعليهقصره
صح

كاناوعئصانعمرأن

ذلثيفعلان
(2)

ف@ذامطلقا،جائزهوبلجمزبهخاصألي@أئهعلىثل

ذكرهمانحوفذكربينهما،فيجمعتعارض،الحدل@بينصارهذاتقرر

الخظابي!.

فيموبل(1)
"

مسلمصجح
"1 5 4 / 2لا6 (7لا(09

ذكره.سلفكماجالرحديثص
1شعقبأةحجرابنوقال

الصحاحالكتبفيليىالنهي.حديتعنقولهوير
إغفال

جابرا.حديتمناللباسفيملمعدالحديثمإن"

1البحلريأخرجه.(2) 2 8 / مالك،بلسنادى75)عق@1
بنسحيدعنشها@،ابنعن

يمحلاد@لث.وعنمانعمركادفالالحسب،



نسبهآوالراوياسمفياحخت@دفللحثشرقىةلالصلل
-

4/2الأسراف@اتحفةانظر:إ 2 5لط7 لمحلأ6/9@المهرةإتحافوإ9(،2

1المسند"أطراتوا1(،7ياه 7 /3(3151).

المرجح.انعد@ممع@لو@دعلى@لر@هينيداثطنعدد-8
منزثناهماثانيوهوالسند،اضطرابأنلامنالثامنالنوعهوهذا

حجر،وابنالعلائيالحافظفكرهماعلىالأنلا
النوععندذلكذكرناكما

الحدث@عنهيكفأمرالطريفةهذهعلىواسانيدأحاثيتوتواردالسابع.

وهوكئيرا،
القدرات.وتظهرالأراءتتباينوهناكالناقد،علىامرهيئقما

عنأبيه،عنجرهد،بنالرحلنعبدبنروى@رعةمثاله:@

الصفةأصحابمقوكانجده-
(1)

مح@اللهرسولعندناجلسقال:ء

عورة!.@لفخذ@نك،@ز،عليكلاخمزفقال:منكشفة،وفخذي

فيمالكأخرجه:
ومنالزهري،مصعبأبيبرواية(2122)الحوطأ@"

3/4حمدأطريقه لداوا7،8
رمي

(02 بووا5(،6
لطحاوا4(،410)وددا

وي

في
9

1/4الاثار!معانيشرح 7 5

وفي(2664)العلميةط.وفي
"

مشكلشرح

وفي(1703)لهلائار"،ا
فيوالطبراني)0794(،لأخيار!اتحفة9

"الكبير"

2و(2143) 1 فينعيموأبو3(،4
1/3@الحلبة9 2/2والبيهقي5،3 وابن2،8

فيحجر
2التعليقأتغليق" 0 9 /2.

1/2الدارقطنيوأخرجه: 23-2 2 الرسالةط.(873)والعلميةط.4

عيية.بنسفيانطريقمن

عبدبنزرعةعنالنضر،أبيسالمعنعيينقهوابن)مالك،كلاهما:

الإسنادبهذاجرهد،بنالرحمن

علتان:فيهحديطهذالقول:

مختلفة.وأسانيدعديدة،وجوهمنرويإذإسناده،اضطرابالأولى:

الصمة،أهلأو:(1)
ومم

لهيكىلموشالمهاجرين،فقراءة
فكانوايمكصمنزلمنهم

3الالهايتهيسكنون@المدينةمسجدفيضظتلميضعيل@يا@رد 7 /3.

العلمية.ط.المحاني!دشرحمنسقطتجدمهدكنعارف(2)



-

@الف@لئدفى@لعلل@لجامع

فيسعدابنأحرجه:إذ
4/2"الطبقات" 3/4وأحمد2،3 وابن7،9

2لهوالطبرالي)0171(،جان الثوري.سفيانطريقمن(13

3/4أحمدوأخرجه: فيوالبخاري7،9
"

2/2الكبيراالتاريخ 2 9

الزناد.أبياب@طريقمن(2354)

فيالطحاويوأخرجه:
9

1/4لاثار"امعانيشرح 7 5

العلميةط.وفي

وفي(2665)
"

(4971)الأخيار!تحفةوفيإ(1704)لهالائار@،مشكلشرح

م@عر.طريقمن

عنالزنا@ابيعنومسعر(الزلا@أبيوابن)الثوري،ثلاثتهم:

ابيه.ثكربدونجده،عنجرهد،بنالرحمىعدبنزرعة

أحمدقال
9الزناد:أبيابنروايةلي

أسلممنونفرجدهجرهدعن
رضاا.فويسواه

3/4أحمدوأخرجه: فيلبخاريوا7،9
2/2لكبير"التاريخا" 2 9

فيوالطبراني)4532(،
بنزرعةعنالنضر،أبيطريقمن(4521)الكبير""

يذكرولمبهالصفة،أصحابمنوكانأبيه،عنجرهد،بنالرحمنعبد

مسلمبنزرعة"فيه:ذكراخر،وجهمنوروي
بن@@زرعةبدللأ

عبد

فيوالبخاريمأ،57)والحميدي)70172(،شببةأبيابن
"

2/2الكبير"التاريخ 2 فيعاصمأبيوابن)5972(،والترمذي)4532(،9
نيوالمثالاحادا9

فيلطبرانيوا)7732(،"
/4والحاكم2(،461)لكبير@ا"

1 فيالأئيروابن8،0
5الغاتجااأسد" 2 7 / 1

عنعيينةبنسفيانطريقمن

يقل:ولمبه.جده،عنجرهدبنمسلمبنزرعةعنالنضر،أبيسالم
الرحمن.عبدبنزرعة

سقطيا(
الحميديا.دم@دمطوعص

لحيحبانابىقالالرحمى،عدلنررعةهريىجرهدبنمسلمبرفرعة(2)
دالثقشه=



لسبهأوالراوىاسمفىاكختح@للثترك@:لالعلل
-

لاد@ذاعقبه:البخاريقال
يصح

حسن،حديط@اهذاعقبه:الترمذيوقال
لما.بمتصلإسناثهأرىما

يخرجاط.ولمالإسناد،صحيححديطهذاعقبه.إالحاكموقال

3/4وأححدالدصري،بروايةى74)تاريخهفيمعينابنوأخرحه: 78

أنجرهد:بنمسلمبنزرعةعنالنضر،أبيعنعيينة،بنسفيانعن

جده.ولاأباهفيهيذكرولممرسلأ...@كالتيئ

يحى:قال
هكذا".مرتينسمعته9

زرعةهوهليحدد،ولمجرهد!الن"فيه:وذكراخر،وجهمنوروي

أو

/3واحمد)5111(،الرزاقعبدطريقهومنا(،لماي@.معمر

4 فيوالطبراني1(،41)معجمهفيالمقرئوابن)8972(،والترمذي7،8
.(2139)الكبير""

حسنحديطهذاعقبه:االترمذيوقال
الا.

القاسم.بنروحطريقمن(2141)الكبير@فيإالطبرانيوأخرجه:

فيالطبرانيوأخرجه:
ورقاء.طريقمن(2142)الكبير@"

فيحجرابنوأحرجه:
2/2التعليق!تغليق9 1 0

سفيانطريقمن

لنوا

عنلثورلمجاواوورقاء،وروح،)معمر،
ا

الزناد.لي

ص(1176)الطيالسيوأخرجه:
ال@نضر.أبيعنمالك،

به.جرهد،عنجرهد،ابنعنالنضر(وأبوالزنا@)أبوكلاهما:

جرهد".ال@فيه:وذكرآخروجهمنوروي

2 6 8 زعمالمى:4/
وفقدملمب@زرعةأله

1

فيالمريوقال3،
الكماال@تهذيب@

بردزرعة:(1970)ك@32
لنفرعةةوبقالالأملمي،جرهدبرالرحمنعد

يصحولاجرمدب@سلم
".



-

@للطائد@لعللفي@لجامع

والحميديالدوري،برواية(474)تاربخهفيمعينب@يحبىأحرجه.
3/4وأحمد)858(، فيوالبخاريبرفحه،يصرحولم78

9

/2الكبيراالتاريخ

2 2 2لى9 فيالمنذروابنبرفعه،يصرحولم(35
2لالأالأوسطدا 3،)9

1/2والدارقطي 2 بنسفيانطريقمنالرسالةلمأط.72)والعلميةط.4

به.جرهد،عنحرهد،العنالزنادأبيعنعيينة،

"فيه:وذكرآخر،و@منلروي
الملكعد

جرهدلا.بن

فيالطبرانيأخرجه:
الزهري،عنمعمر،طريقمن(2147)الكبير""

الملكعبدعن
(2)

به.أبيه،عنجرهد،بن

جرهدلما.بنداسليمانفيه:وذكرأص،و-منلروي

يرنعيمأبوةأخرجه
@الصحابةمعرفة9

أبيطريقمنلعاللأا(عقب
عنجرهد،بنسليمانعنعوف،بنالرحمنعبدبنإبراهيمعنالزناد،

به.ابيه،

"فيه:وذكرآص،و-منلروي
جرمد".بنالرحمنعبد

2البيهقيأخرجه؟ 2 8 / الزهريمما.عنمعمر،طريقمن2

فيالطبرانيوأخرجه:
اللهعبدطريقمن(2148)الكبير""

محمدبن
بن

الثمأوعبد)الزهري،كلاهما:
جرهد.عنجرهد،بنالرحالنعبدعن

اللهعبدفيه:إوذكراخر،وجهمنوروي
جرهد".لن

3/4حمدأأخرجه. لطحاوا)7972(،لترمذيوا7،8
فيوي

9

شرخ
1/4الآثار@امعاني 7 5

الاثارإ،مشكلالشرحوفي(2663)العلميةط.وفي

ح@طما.وهرير!ا@أبو"الننو:ابنعند(1)

حاءهكدا(2)
المطبوع.في

"صوابه.تحريمأيكودوتدالملهعد@
كماالرحمن!عد

كبير،وتصجفتحريفيهوتعالكيرهالمححموكدإالساسقفالطرقفيتقدم
كتبعلىبذلثمحتديرالزمريمثلعلىالاحتلافحمليمكنفلالحلك

إحالة@ليهفمتمايؤكدوالديالزهري،@ل@صجحالإسنادوأنسيماالالمحجما،

الآتيما.ال@هفي



نسبهأوالراوياسمفهاحختلدفلالهضك@:كل@لل
-

وفي(1702)له
فيوالطبرانيلهأ،969)لأخيارااتحفة9

1لاالكبيرا" 4،)2

فينعيموأبو
فيحجروابنا(،ولعللأا(لما7)وا(للاملأاالصحابةمعرفة@

2"التحليق@تليق 1 1 / اللهعبدطريقمن2
بناللهعبدعنعقيل،بنمحمدبن

أيه.عنجرمد،

منغريبحسنحديثال@ذاعقبه:الترمذيوقال
ا.الوج@اهذا

اللهداعبدفيه:وذكرآخر،وجهمنوروي
جرهد".بنمسلملن

1/4الاثار!معانيداشرحفيالطحاويأخرحه 7 5

العلميةط.وفي

وفي(2662)
"

(4968)الأخيار"داتحفةوفي(17"1)لهالانار"،مشكلشرح

الحسنطريقمن
(1)

اللهعبدعنصالح،بن
بن

محمد
عنعقيل،بن

اللهعد
بن

أبيه.عنجرهد،بنمسلم

2"التعليقداتعليقفيحجرالننقلهفيماالبخاريقال 1 2 وهو2:إ/

أصح

جرهدذكرمرسلا@ونجرهدلاال@افيه:وفكرآخر،وجهمن

القاريعمدةفيإكماالافعيواخرجه:
"4/8 0

أبيعنمفيان،عن

جرهد.تلىعنالزناد،

فيالمريعنهنقلهفيماالنسائيوثقهزرعةفإنالأخرى:أما@لعلة

فيحبانابنوذكره)0791(،ك@32"الكمالالا@ذب
4/2الثقات،@ا 6 8

(2)

المعاليا.دثرحمط@وعفي
المحىا.1

3الكبراالتريخفياذكرهالبخاريأنعلى 63 /3-3 6 يدكر@بهولم(41)هلأ4

حاأبيابنععوكذاتعديلأ،ولاحرحأ
37رالتعميمادالحرحلي3 /،3

وص)3472(،
هذهعلىالكتالي@هنبنفيذكرماكللي@أر@لحنخلصفلث

المترجمالشانيفوئقهناحصلكمامحترمنوتقفإفامجهول،الصيغة
"

إننم

سقممنونقهمىترنقوحودعدممعتقدممنونقفيخاصأمنهحاللساني

الحلمأملماهحوصرلةالراوي،مروياتمحملعلىثلكفييحكمولحلهثالسابن

سالحسىأليمثللند-وجدلاصبماب@ةللمحلفينمهمرالتعلبلالتوثقني

والإيهاماالوهميانك@فيقالدقدالتونيق،مذاعلىالناتييرامقلاالقطان-

2/2 4 عن-الأحدلهيطنمىقولأومعاصر،لقرلإياهترتيقهفيياتلمددة0



-

@للفعائد@لعللفي@لجامع

فيحاتمأبيابنفكرهفقدجرهدبنالرحمنعبدأبوهوأما
"

والتعديلاالجرح

5/2 7 فيحجرابنوقالتعديلأ،ولاجرحأفيهينقلولم(0371)4

":(3829)@التقريب@
اكطعبدويقال:الأسلمي،جرهدبنالرحمنعبد

الحالمجهول

صحيحهفيالبخاريقال
1 0 3 / فييذكرمابابفي1

عورة،الفخذ

"فقال:
ب@:النبيعنجحش،بنومحمدوجرهد،عباس،ابنعنويروى

عنجمفهالبئحسرأن@:وقالعهرقه@لفخذ"
أسند،أن@وحديثفخذه

.@اختلافهممنئخرجحتىأحوط،جرهدوحديط

فيالحقعبدنفلهالبخاريوقول
فتناولهعليهيعلقولمالأحكامإ"

فيالقطانابن
والإيهامالوهمبيان"

"338 فهوهذا،علىيردلمقائلأ:ا3/

فقدجرهد،لحدياتصحيحأكانإنمنه
الاحادي@بابفيأكتبهأنيجب

أنعليهبقيفقدله،تضعيفأمنهذلككاندانضعيفة،وهيصححهاالتي

منهفلكيكونأنإلامهيقللافل@هلهمعاصر
منلهانئرقدمعروف،رجللي

نقلتهالنصومناحاله!تحر@ماالحديت
كابهسعد@يعليقاسمالدكتورتعليقمن

2/8والتعمبمالحرحفيالنسائيمهج 5 يرالن@لأيحررلملكحه0
المسالة،

منهجأنولاتهمتددتأخرالقطانوابنحبتمتقلمالائيأنبلعراشهى

حديتسبربقاعدةيحكمالرحادعلىالحكمعندالرواةمنكتيرفيالنائي

لاوجرحأالراويلييجدلاجماسيمالالدلكحكمأ@تيحةيصدوتمالمتربم،

منالراويوأننعديلأ،
الملحظومداعيهينكربصاياتولمالمتقدمة،الطقات

مىلاثياالحطبوصغتجله،صميناسعغمربلالنائيبهينفرد@

اللطمةرسالتهفيايماليالمعلميالعلامةقولبليهما@صايل@نطمتنيجحلاوسصا

:66الرواقا:أحوالفيتتكيف@
فهقريبرالحجلي

المجاميلتونيقدي

من
سيوتقونغيرهماوتخرونوالشائيسينواسسعداسوكذلثالقلما-

كان

أحدروايةرجدواإفاأتجاعهمأوالتابعينمن
1مقيمة3

00.

3الحخاريةأخرحه(1) / 8وه/لكع@(1365)4/541وسلم7(،13)ا"1 51

(1365)(120).

فيعليهنقف@(2)
الومطى!.الأحكام1



نسبهأوالراوياسمفهاحختلدفلالثترك@:رلعلل
=

ثرح
ةإحداهماعلتان:لهالحديطهذاةفنقولالآنلولىالذيوهوعلته

منفمنهمفيه.يختلفونانهموذلثبمطالثقةلسقوطالمورثالاضطراب

ومنهماللهعبدبنزرعةيقول:منومنهمالرحمن.عبدبنزرعةيقول:

مجح@.النبيع@آليم@عنيقول:منهؤلاءمنثممسلم.بنررعةيقول:من

فرعق@يقول.منومنهممج@.النبيعنجرهد،عنأبيهعنيمول:منومنهم

عن
ابالاضطرأرىلاكنتاددلجرو.النبيعنجرهد،عنجرهدط@

لالمححينئدئققيالحديطعليهيد@رمنكانإذاذلثوإثماعلفالإسنادفي

واصلأووواقف،رافعأوومرسل،مسنل!إلىعنهالنقلةاختلافيضره

بجميععليهاضطر@الذيكادإفاوأماوقاطع
بغيره،أوسبعضه،أوهذا

حالوهذهوهنصفيزيادةيكونجثذفالاضطرا@معروف،غيرأوثقة،يخر

وهيالخبر،هذا
معروديغيروألاهزرعةأدوفلكالثانيفالعلة

ولاالحال

مهوري
ذلشالا.علمفالرواية،ا

ليالعينيوقال
القاريداعمدة

4/8دا 0

هذاعلىالبخاريتعليقحول

فيالخلاتوقعولما"الحديط:
إلىقومفذهبلا؟أمعورةهوهلالمحذ،

عورة،آثهإلىاخرونوذهبأن@،بحديثواحتجوابعورفلي@أته

رويوبماجرهدبحديثواحتجوا
فيمثله

إنقال:قائلاكأنالباب،هذا

فالعملالاخر،منأصحأحدهماحكم،فيحديثانرويإذاأنهالأصل

لكي@ونحو@جرهدحديثصأصحأنسحديثهافهابالأصح،يكون

وقع
عنالبخاريفأجابلاختلا@؟ا

إلىأسندأن@وحديثبقوله:هذا

أسند-أنسحديثلعم،يقال:أنتقديره،اخره،
سندأوأحسنأقو@يدي:

أكئريعني:الأحوط-لأنهجرهدةبحديثالعملأنإلاجرهد-حديثمن

معنىوهوالاختلاف،عنللخروجالتقرى-إلىوأقربالدينأمرفياحتياطأ

ألئهاجدبىلهرعةتال:سعلىأفلم(1)

يه.اليصحرهد،عنجرمد،دعن@فرعة،ةقالمنعلىأقص@(2)

صغفيهبخالفغ@مهاجنهادهذا)@ا
تقدميمنالقدوحهالدةالمن،هداأنسة

المتاخرينمنالحذاقعل!ساوهرالسحذتي@،



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

صيغةعلىوهوالعلماءاختلافمنأي:ةاختلافهممننخزجحتىقوله:

يقللمالنكةهذهولأجلالراءوضمالنونبفتحالمضارعمنالمتكلمجماعة

قال:بلبعورة،ليرالفخذبابأيضأ:قالولاعورة،الفخذبابالبخاري:

الفخذ".فييذكرماباب

1/6الباريافتحفيإحجرابنوقال 2 وحديثالقوله::(371)قبيل1

بصحتهقلناولرجرهد،حديثيقول:كأنهإسنادأ،أصحاي:أسند.أن@

أن@ا.حديطإلىبالشةمرجوحفهو

عباسابنحديثمنالبخاريإليهااشاركماشواهد،وللحديث

محمدوحديث
.@جحشبن

عباس.ابنحديثأما

2وأحمد)11172(،شببةأبيابنفأخرجه: 7 5 حميدبنوعبد1،/

لطحاوا)7452(،يعلىوأبو)6972(،لترمذيوا4(،06)
فيوي

"

شرح
1/4الاثار"محاني 7 4

الاثار!،مشكلشرحوفيإ(2658)العلميةط.وفي
فيوالطبراني)5694(،الأخيار!تحفةوفيإ(16لثاله

1الاالكبيرا" 1،)1

4/1والحاكم 2/2والبيهقي8،1 فيوالخطيب2،8
"

2/1بغداثهتاريغ 6 2

5الغربط.وفي 4 8 فيحجروابن2،/
0"التعليقتغليق" 7 / 22

طريقمن

القتاتيحىأبي
رجلعلىكهالنبيمزقال:عباس،ابنعنمجاهد،عن

@لعور!.منفخذ@لرجلفذفخنك،فطفقال:إفخئة،مكشوفة
زاذان.اسمهقيل:القتات،يحيىأبوفيهضحيف،إسناءالحديثهذا

يزيد.وقيل:مسلم.وقيل:دينار.بنالرحالنعبدوقيل:@ينار.ةوقيل

عنهتاليخه،تكلموقدزبان.وقيل:
الد@ريبروايةتاريخهفيمعينبنيحيى

"،ضعيف)7571(:إ
2لاوفي "قال:(07

ضعفمهحديئهفي
روايةوفي

سعدابنوقالثققه،"قال:(96ياالدارمي
في

6/3الطبقات!9 وفيه":29
أحمدوقالضع@ه،

فيحنلبن
9

2"العللفيالجامع 2 2 / 1(1440):
فيالجوزيابننقلهفيماأيضأوقالالقتاتأ،يحيىأبايضعفشريككان"
وقالجدأا،مناكيرأحاديثعنهدرويت:(1867)والمتروكودنهالضعفاء"



نسبهأوالراوياسمفياكختحفللثتركت@لالحلل
-

فيالنساني
حبانابنوقال"،بالقويلي@":(672)"والمتروكونالضحفاء9

فيالجوزيابننقلهفيما
خطؤه،فحش".(1867)والمتروكون!الضعفاء9

فيحزمابنوقال"،وهمهوكثر
1المحلى"" 2 8 ضعي@ه.@:3/

اخر.وجهمنعباسابنعنالحديثرويوقد

فيالخطبفأخرجه:
@

2/1بغداطتاريخ 6 ووه/2الغربط.وفي2

به.عباس،ابنعنطاوس،صثابت،أبيبنحبيبعنسفيان،طريقمن

رواتهبعدالخطبأعلهفقدمعلول،أتهإلائقات،رجالهالإسنادوهذا

برالحسينبنمحمدوهوطالب-أبوقال"فقال:للحديث
هوولي@أحمد،

بهحدثغريب@الثوريحديثأنأبيذكرأحمد:الإمامعنيرويالذي

زرعةابوحدثاوقدقال،هكذاالطري،عنطالب،أبيبنجعمروأبومخلد

يعني:الرازي،
ثابت،عن@رعة،أبيعننومر@ابنعنالحسبن،بنأحمد

فيك@النبيأنعباس:ابنع@طاوس،عنحيب،عنالئوري،عن

يحيىابيحديثجنبه@الىالشمس.كسوت
ابنعنمجاهد،عنالقتات،

أبريكونأنفثبهابي:قالفخذة.مكشو@ةرجلعلى@النبيمرعباس:

منمرةبهحدثالرازي@رعة
نف@عليم@أخطأالطبرييكنلمإنحفظه،

بنعاصمعنثابتصأبيبنحبببعنرويوقدنومرد.ابنقولالقول

وجهمنفخذه...،مكمئموفةرجلعلىمر@النبيأنعلي:عنضمرة،

مرضيغير
."أعلمفالثه

ديشكلمثالتأليبنبلكونةلالقطاعهمرضياسكيرةقوله(1)
سساعه

ص

المديي:لنعليتالعاصم،
@

إلاضمرةبنعا@صتابتأبيبنيرربم

شيض@رةسعاصمعنلبثاوتألووتالواحدأ،،حديثأ
ه

وقاليصح،

الدارقطني:
لا"

يصح
زياثةا(.لط.التقربالظرصمرظلنعاصمصسماعه

أبيللحالحظاالمدسينكتاب"انظرةعص،وقدمدل@تابتأبيلنحيبأنعلى

أحمد@رعة
.(7)العراقي3الرجدبى

اللهوعبد)0641(،ساحهواس)5104(،ر(3140)لاودأبوأخرجتوالحديث
س

1زبا@اتهفيأحمد 4 6 /1.

نكلىفا.ليهالحديتممداى..15)عقبأبو@اودقالت@يت



-

يالف@لمد@لعللفي@لجامع

جحش.لنمحمدحديثأما

5/2احمدفأخرحه: لأالتاريخفيوالبخاري)763(،حميدبنوعبد9،0

1/1الكبير! فيوالطحاوي)2(،6
"

1/4الاثارلامعانيشرح 74-4 7 5
فيو

وفي(2661)و(2660)و(2659)العلميةط.
"

لهالاثار"،مشكلشرح

1لا 01)و(69 وفي(70
فيقانعوابن)7694(،و(4966)الاخبار"تحفة@@

"

فيوالطبراني)0521(،الصحابقامعحم
(551)و(550)/19الكبير"1

والبيهقي4/08،1و3/637والحاكم5(،55)و(455)و(535)و(255)و

2/2 فيوالمزي)1522(،والبغوي2،8
6/3"الكمالتهذيب@@ 6 6،)5295(

فيحجروابن
2@االتعليقتغليق@@ 1 2 / الرحمنعبدبنالعلاءطريقمن2

النبيمرقال:ز@م@جحشبنمحمدعنكثير،أبيعن
س
علىمعهوأنارو

معمر

(2)

اللفظعهرئاالفخذنإننخذكلافطنقال:مكثونة،ونخذه

محمدمولىوهوكير-أبوفيهحديا
اللهعدبن

جحش-بن

فيالبخاريذكره
دا

8/37الكبير،التاريخ فيحاتمأبيوابنه(،المه6
"

9/4داوالتعديحالجرح 0 2لا7 وقالتعديلا،ولاجرحافيهيدكراولم(12

فيحزمابنعنه
فيححرابنوقال"،مجهول"الححلى@3/821."

"

الفتح
"

1/6 لأالتقريب!فيفيهقالانهوالعجبلا،بتعديلنصريحأفيهأجددالم:20

تهذيبما"علىتحليقهفيعوادبثارالدكتورتعقبهفلذلثدئققد!!:(8325)

8/4الكما@الا 0 في@زاد@ا،أحس@لكانمستورقال@الوفقال:9
التحرير!"

أحد".يجرحهأويوثقهولمأربعة،عهروى@اوقد:(8325)

فيحبانالنذكرهةالتول
5/5الثفاتا@@ 7 0

فيالذكروهذا
الكتابهذا

بمعتبر.لي@

عدروايةلي
@@أيضافلا@عدهوجاءكثير"أليصخبر@عم@(حميد.بى

دينرد
الطرق.لثة

لنمحمرومو:
اتهعد

وماجرقديمأ،أسلمالعدو@كهالقرشينافعبننضلةبر

5/1دالاعابطالهحرين. 86.



نسبهأوالراوياسمفهالاختلافلالثترقى:للعلل
=

4/2الراجمادفصبفيالزيلعيقال 4 5
أحمد:الإمامسندساقأنبعد

."صالحمسندوهذاإ

معمرعنالحديثصروي
نفسه.

الرحمنعدطريقمن(1682)الصحابقهدمعجمفيقانعابنأخرجه:

اللهعبدبنمحمرعنالأعرج،
وهوبهمرلمجزالنبيأننضلة:بن

عنثكا@

عورظ.فذ@لفخدفخذك؟فط"فقال:فخذه،

فيالطبريوقال
:4/81القاري!داعمدةفيكماالاثار"تهذيب"

لأ.صحاحأخباركفهاعنوالنهيالفخذ،بتغطيةبالأمرالواردةوالأخبار9

الطحاوي:وقال
صحاح،منوافرةاثارجم@اللهرسولعنجاع@وقد"

الفخذأنفيها
."العورةمن

البيهقي:وقال
بها".يحتجصحيحةأسانيدوهذه9

فيتعقبهالتركمانيابنآنإلا
النقيالجوهر"

"2 2 8 / "فقال:2

في

أنإحداها:علل،ثلاثجرهدحديث
لي

القطانابربينهاضطرالأسنده

أنوالثالثة:الحال.مجهولزرعةأباالرحالنعبدأنوالثانية:وغيره.

جحثىابنحديثوفيبمتصلإ،إلساث@أرىما"قال:ثمأخرجهالترمدي

عنالإمامعاحبحكاهالإصناد،مختلفأنهإحداهما:علتان:أيضأ

حاله،ولااسمهأعرفلمعه،الراويكثيرأباأنةوالثانيةالدارقطني.

ليعاسابنوحدبتالصحابة،منجعلهمنمندهابنوخظأ
يجىأبوسنده

الصحة!.عنمتقاعدةالثلاثةأنالصححابنوذكرفيه...متكلمالقتات

عنسئلعدماالمخطوطأ)القسم5/4"لاالعللفيالدارقطنيوقال
هدا

عنه،محمد،مولىكثيرأبيعنالرحمن،عبدبنالعلاء)يرويهالحديث:

حارم،وابنوالدراوردي،للال،بنوسليمانجعفر،بنإسماعيلبهحدث

عه.واختلفأنيسةأبيبنوزيدجعفر،بناللهوعبدجعفر،بنومحمد

عمنزيد،عنعمرو،بناللهعبدفرواه
حدثص

صكئير،أبيعن

اللهعبدبنمحمديذكرولم@ميالنبي
عنسنان،بنئردورواهجحش.بن



=

@للفالائد@لعللفي@لجامع

اللهعبد
محمدمولىالعلاءأبيعنفقال:ألشة،أبيبنزيدعنعلي،بن

بن

محمدعنجحش،
وذلكقال:ححش،بنتزينبأحيجحمشلن

برالاعلىعد
عنالعلاسعنيقول:أنأراداتمادبرد،عنالأعلى،عد

اللهعبدبنبردعنفرواهالأنصاري،الفضلبنالعباسوخالفهكثير.أبي
بن

مولىكثيرأبيأوليلى،أبيعنأنيسفآبيعنزيد،بنيحيىعنيحيى،
محمد

محمدالحديطهذاوروىجحش،بن
ينسبهولميزيدعنجريج،بن

عن
أحد

كانأنهجحث@:بني
بنإسماعيلحديثوالحديطالنبي-@يبم...مع

العلاء".عنتابعهومنجعفر،

سدهفيذكرهالذيالاختلافأنعلىيدلللدارقطنيالأخيروالترجيح

1الباريالافتحفيرجبابن 8 9 / .@2/404والجوزيابن.@2

العلماءاختلاتإلىالبابهذانيك@ت@البخاريأشارالحرمين:إ
أنني

الأحاديثم@كثييرأطرافإلىوأشاربعورة؟ليستأمعورةهيهلالفخذ:

التي
(1)

الفخدستروجوبعلىلهايستدل
تعليقا،ذلثوذكروجوبه،وعدم

لاالفخذأنعلىبهالمستدلأنم@حديثغيريسندولم
وليستسترهايجب

أسندأنهوذكرعورة،
حديثوأنإساثأ-أصحيعني:جرهد-حديثمن

الحلماط.اختلافمنالخروجمنبهالأخذفيلماأحوطجرهد

فيححرابروقال
"

الفتح
"6 2 3 / 1

القرطبي:قال":(137)عقب
يتطرقمخصوصفأوقاتفيمعينةقضايافيوردإنمامعهوماأن@حديث
إلىيتطرقلاماالإباحةأصلعلىالبقاءأوالخصوصيةاحتمالمنإليها

لأنهةمحهوماحرهدحديث
فكانعام،شرع@)ظهاركليحكمإعطاءيتصمن

هذاولعلأولى.بهالعمل
أحوط!.جرهدوحديثبقوله:المصنفمرادهو

":(26لا"الغليلإرواءفيإالألبانيالبخوقال

كانتوإنوهي

فيهالي@لأثهبحضأثيقويبعضهانف@ضسف..منتخلولاكلهاأسانيدها

سقطت(1)
مى

الحرري.اسط.رأنبتهاسالحرمب@،ط



نسبهأوالراوياسمصاحختحفرلحثترك@:للعلل
-

فمئلهاالمحتمل،والضعفوالجهالة،الاضطراببينتدووعللهابلمتهم،

بعضهاصححوقدسيمالابها،المرويالحديثلصحةالقلبيطمثنمما

فيالبخاريوعلقهاالرمذي،بعضهاوخن!(1)الذهسيووالقهالحاكم

هدهمفر@اتأنالمصطلحبعلمالعار@الباحثيثكولاصحيحه...

فيهوالبيهقيالطحاويمنأسايدهاتصحيحوأنمعللة،كلهاالأحا@ي@

أنغيرظاهر،تساهل
مجموع

إلىبهافيرقىقوةللحدبثتعطيالأسانيدهذه

الصحيح!.درجة

2/5@االأشرافتحفة"انظر: 6 2الرا@مانصبوا2(،3للأ.1 4 3 /،4

2/6المسانيد!جامعو" 59-6 6 المنير@4/البدروإ)1641(،-(1456)1

1 46-1 2/1المسندداأطرافودا5،4 9 ا/الحبير!التلخيصو@ا2(،0)ول3

6 6 و)244(،6
.(1932)4/14"المهرةإتحاف9

أخطاءبيانالكتابهذافينفسيعلىاشترطتكنتولماتنبيه:

قدأنيوهوسني@،عشرمنأكترقبلليوقعخطأأبينأنأردتالكتاب

اثي@،وجعلتهماجحشبنومحمدجحش،بناللهعبدبنمحمدعليئالتب@

فيالحديثعللأثر"كتابفيالخطاهذاوكانجد@إلىئسبواحدوهما

2الفقهاء":اختلاف 4 5-2 4 حينهاففيهذاحديئناعلىالكلامعند6

والآنانذاك،كتبتهممااللهوأستغمرواحد،حديثوهماشاهدينحعلتهما

والتضعيفبالتصحيحليقوميتعجلالمبتدئينالعلمهداطلبةمنإخواننالمحجد

هذامثلفيوالتعجلوالتحقيق،
لذاثالمنهجواضطرابالخطأكثرةإلىيؤ@ي

العملهذافمانالأحكام.إصدارقبلوالتأتيبالنأنيوإخوانينفسيأنصحفأنا

الندم.ينفعلاوحينهاالله،نلقىيومعظيمةتبعاتعليه@ين

للحليتتصجحأيعدلا3،الحالسستدركالذهيلتلخيصأنبلىمرارأسهاوقد(1)

عللعلىاجالأويتكلمالاختصار،هوالذمبيصنيع@ندلللحا@،محالحقةولا

منكيرديالدهبيعلىعالبوالصنيعالمنهحومناالرحال،لعضوعلىالأحا@يث

تهمختصرا



-

يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

على@وجه،بهفياتي@سناد@لحديث،فيالثقةيضطربوقد@

حصلكماالوثاقة،مر@تبأعلىفيهمولمنللثقاتيحصلوهذا

لقتادة
قتادة،روىإذ@لسدوسي:دعامةبن

عنأن@،بنبكرأبيعن

بنعميربنمحمود
سعد،

أبيهعن
(1)

ماللثبنعتبانإنقال:اته

أنيمجنح@اللهرسولإلىفارسلالله-سفه،رسولعهدفيبصرهأصيب
فيمعيتصليأناحبو)ثيمسجدك،فيمعكأصليأنأستطيغلا

مالكفذكرواركاللهرسولفأتاهبصلاتك،فأئتممسجدي
بن

وملجؤهمالنفاقأهلقال:أوالمنافقينكهففلكقالوا:الاخشم،

إلهلاأنيشهد"الله-لمجي@إ:رسوذفقالومعقلهم،إليهيلجؤونالذي

شهاثته،فيخيرولابلى،قالوا:@ا@رسوله؟عبدهمحمداوأنإلا@لثه

علىحرمإلافيموتقلبهقبلمنصادقاعبديشهدممادالاقال:

فيالثساثي
0ويلاالعلميةط.(94201)الكبرىلأ9 ط.(871

فيوالطبراني)3011(،لهوالليلة!،اليوم@اعملوفيالرسالة
/18الكبير!"

قتادة.عنالحجاج،ب@الحججطريقمن(46)

غبارولاالعلمأهلبينمنداولمشهورمالكلنعتبانحديثقلت:

فلثليانسبأتيكماصحنهعلى
قدأنهإلاتخريجه،طرقفي

بأسانيدروي

فيهاضطربوقدالمعلولة،الأسانيدتلكأحدهوالمتقدموالإسنادمعلولة،

قتادة
موضعين:فييهفوهم

سالعلميةط.الشانيعد(1)
@

تردلمالطرانيوعندواللبلقه،الومعملوإالكبرى،

صالرسالةطمحقققالأبيطلكلن
الماالكبرى":1

صيحي.الحاعرتين-لين

ميوكذاالتحثقامنراتتناهالأصلبنيريردلمأليه-
تالتة

المسانيد!الجامعفي
1 0 8 / 1 0

5الكما@هل@هنيب@يالمزيوقال)5157؟، 3 بنلمحمي.(6410)7/

بنعمير
سحد

1أببه.عنروى
منا،حديت@اوثكر0

ليوموجوثة
الحامع@المسند

"14/2 8 2(09261).



نسبهأوالراوياسمفياحختلافرلثترك@:رل@لل
-

بنعميرلنمحمودعنالحديثهذاأسندأتهالأول:
سعد

@يفبتهووكماالئقات،رواهكماالربيع(بنلمحمودأثه:فيهوالصواب

فيرجبابنقالالتخريج،ممادر
"

3/1"الباريفنح )عنوقوله:":77

أنهالطاهرسعد(بنعميربنمحمود
وهم...

الذيالثانيالموصعوأما."

ثاني.موصعفيالإساداختصرئهف@يه:وهم

فيالثساليأخرجه:فقد
(10877)والعلميةط.(10لمحا3)الكبرىلما"

وفيالرسالةط.
@@

عنشيان،طريقمن(1104)له@ا،والليلةاليومعمل

مالكلمجوالنبيأصحابذكرقال:أن@،صقتادف
عندالاخئمل@

وشتموه....فيهفوقعواعج@اللهرسول

قنا@ةرواههكذا
ذكردودومنجهة،منالربيعبنمحمينصمن

بنعتبان
رجبابنقالواهم،كلفيوهوأخرىحهةمنالحديثفيمالك

الباريلأفتحفي
1@ا 77 /3:"

فرواهيه،عليهواحتلفتاثةالحديثهداصروى

عنشيبان:
قتادة،

عتباد،إسادهفييذكرلمالنبيء@وو،عنأنس،ص

عنفرواه:ححج،بنحجبموخالفه
قتا@ض

ع@أن@؟بنبكراليعن

ب@عميربنمحمود
هكدا@ا.الحديثفذكرببصره...أصيبعتبانانسعد:

الشائي.روايةعلىاعنمدوقدلأأيهلأعنيذكرولمقال،

بوهميقطعومما
أتهقتالة

روي
آخر.إسنادعه

فيالبخاريأخرجه:فقد
دا

3-39"/6الكبير!التاريخ 9 ي@63(،1

فيوالطبراني
عنعروبة،أبيبنسعيدطريقمن(44)/18الكبيرا"

قادة،

أبيه.عنأن@،بنالنضرعن

قتاثةطريقغيرمنرويوقد
أنس.عن

فيعاصمأبيوابن4/4،4احمدأخرجه:
والمئاليلاحادا"

دا

فيوالطبراني1(،936)
3/095والحاكم4(،5)/1الكبير@8"

طريقمن

بنأن@بنبكرأبوقالجدعان،بنزيدبنعلي
قدمقال:مالك،

.(6515)التفرب1دمضولهومر(1)



-

@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

عنحديئأأبيفحذثالربيعبنمحمودفلقينامعةوأناوافدأالثاممنأبي

برعتبان
لنيايأبي:قالمالك.

نهف@الحديث،هذااحفظ
كنوزمن

فاف@عنه،فسألناالمدين@إلىانصرفناقفلنافلماالحديث،
فاد@حي،هو

شيخ

فسألناهقال:أعمى.
عهدعلىبصريذهبنعم،فقال:الحديث@عن

0مج@.اللهرسول 0

تقدمتجدعانبنزيدبنعليةضعيفالإسنادهذاأنإلاقلت:

وقدقتادةطريقمنإلاعليم@يتابعلمأن@بنبكرلأبيوذكرهنرجمتمع

اكتبه!بنييا9لابنه:قالل@نهأنسأأنفلكفيوالصوابماقمئته.تقدمت

الإبهام.علىقالههكذا

يخه.عليهواختلفالمغيرة،بنسليمانصرواه

فيالنسائيفأخرجه:
الحلميةط.(11493)و(10لمايلاالكبرى@"

وفيالرصالةط.(11429)و(1)اكه.و
"

من(1107)له@،والليلةاليومعمل

الرحمن.عدطريق

فينعيمأبووأخرجه:
"

فيالبرعبدوابن)341(،المستخرجأ
التمهيدا"

9 9 الحميد.عبدبنعليطريقس3/

فيالطبرانيوأخرجه:
بنشيانطريقمن(43)/18الكبير""

فيخزيمةابن
33التوحيد":" ط.(508)ثروب@العلميةط.2

المبارك.ابنطريقمنالرثد

بنسليمانعنالمبارك(وابنوشيان،وعلي،الرحالن،)عبدأربعتهم:

مالئه.بنعتبانعنالربغ،بنمحمودعنأن@،عنثابت،عنالمغيرة،

اخرون.لفهموخا

3/1أحمدفأخرجه: فيخزيمةوابن3،5
33الترحيدا:" العلميةط.1

عندالحديتأصسقطوقدالحديت.صدرومداأحمد،روايةلفط(1)

وفدالحاكم،

الهامى.لىبل@هأضر



نسبهأوالراوياسمفياحختلد@رلهضك@:لالملل
-

طريقمن(144)المستخرح!لأالمسندفينعيموأبوالرثد،ط.(507)و

بنبض
أسد.

فيمندهوابن)6051(،يعلىأبووأخرجه:
طريقمن(51)لإيمانأا"

قاسم.بنهاسم

فيال@ائيواخرجه:
59)الكبرى!9 ط.(08791)والعلمية.@@401

1للألهلأ،والليلةاليوم)عملوفيالرسالة القعنبي.طريقمن(10

فيخزيمةابنوأخرجه:
33التوحيد":" ط.(508)والعلميةط.2

الوارث.عبدبنالصمدعدطريقمنالرشد

بنمليمانعنالصمد(وعبدوالقعنبي،وهاشم،)بهز،أرلعتهم:

السند.فيمحمو@ايذكروافلمعتبانعنان@،عنثابت@عنالمغيرة،

أنسألأنيؤثرثلاالاختلاففهذا
سمع

بنمحمودمنالحديثهذا

يكونالأساسهذاوعلىمعروف،هوكماعتبانمنسمعهثمالربيع،

فلاوعليهوالنازل،بالعاليان@عنالحديثهذاروىقدالمغيرةبنسليمان

الإشا@ين.علىغبار

أخرى.روايةالمغيرةبنولسليمان

مسلمأخرجه:فقد
4 5 / فيعاصمابيوابن)45(،(33)1

الاحاد"

والمئاني
فيمندهوابن)5051(،يعلىوأبو)5391(،"

وأبو)25(،@لإيحانا"

المستخرجفيإنعيم
فيوالمزي1(،43)"

9الكمال!تهذيب" 3 / لهأ358)5

فروخ.بنشيبانطريقمن

فينعيمأبووأخرجه:
2الحليقه@ 9 / بنالرحمنعبدطريقمن9

4أحمد 4 9 / بنحجاحطريقمن5
محمد.

سليمان.برمعتمرطريقمن(1507)يعلىأبووأخرجه:

1/2عوانةأبووأخرجه: الحميد.عبدبنعليطريقمش(21)4

1/2عوانهأبووأخرجه: عاصم.بنعمروطريقمن(21)عقب4



-

ثللف@ائد@لجامعفى@لعلل

عنوعمرو(وعلي،ومعنمر،وحجاج،مهدي،بنوايشسيبان،ستتهم:

قال:مالك،بنأنىعنالبنالي،ثالتعنالمغيرفبنسليمان

عتبانعنالربيع،بنمحمود
(1)

بنعتبانفلقيتالمدي@قدمتقال:مالك،بن

0عك.بلعنيحديثلحملت.ماللب، 0

فيزيادةهناكأنذهنهإلىيتبادرقدالحديثإسنادإلىالناظرقلت:
9قولهأعنيالحديطسند

فلقيتالمدينةقدمتقال:مالك،بنعتبانعن

السندأنإلا"،مالكبنتجان
فقوله:الزياثفمنليستوهذهصحيح،

فيالنوويقالالربجع،بنمحمودقولمنهوإفمماالمدي@...!@اقدمت
"

شرح

مسلمصحيح
1/2دا ةفيهنحنالديهذا:15

بنمحمود

."عتبان...فلقيتالمدين@قدمتمحمود.يخهقالبحديثعتانعنالربيع،

رويوقد
ثالتصالحديطهذا

آخر.طربقمن

3/1أحمدفأخرجه 7،4
4ومسلم 6 / فيوالنسائي)55(،(33)1

1روالكبرى@الا 0 1ويهالعلميةط.(94 0 وفيالرسالةط.(87
@@

اليومعمل
يرخزيمةوابن)5011(،لهوالليلة،،

3333التوحيد":دا العلميةط.1

حمادطريقمنالرشدط.ه(وللا.(505)و(503)و
سلمة،بن

ثابت،عن

ذه@مالكبنعتانأنأنى:عن
جثتلوالتمطرسوليافقال:بصر@

قال:أوداري-فيصليت
ع@مأالئبيئهفجا.م@جدأ،مصلاكلاتحذتبيتي-

قال:@،الئبيئإلىعتبانقوئمواجتمعبيتهفيقال:أودارهفيلصلى

مالكفدكروا
بالئفاق،يعرضونو)نميإثهااللهرسوليافقالوا:الدختم،بن

بلى،قالوا:@؟!@رسولوأنط@،إلا@إلهلاأنيشهدأليسداى@حلىةالئبىفقال
@لنلى@اعليهحزمتإلابهاصا@قعبلأيقولهالابيده،نفسيدوالذيقال:

رمم.ومرعثما@ا@منده.اسروايةثي

قد
سأصإسنادلثهالإسادمذالانمعنرصيعترص

الحاليمالك
به:حاءلماالسابقالطريقعرألر@ته

المبة..قدت"

أحمد.روايةلمظ

نماقرل.!لأ



نسبهأوالراوياسمفياحختحفةلالهضل@لالحلل

فيفقالحمادروايةترجيحإلىرجب:حدهابنذهبوقد
@

الباريفتح
"

1 77 /3:"

بنوحمادأشبصالروايةهذهولعل
سلمة

خاصةثابتفيمقدم

."الوجهنهذينمنصحيحهأولفيمسلمخزجهوقدغيره،على

4/2المسند"أطراف9وانظر: 8 5(05 91).

رويوقد
أن@.طريقغيرمنالحديثهذا

فيسعدابنفأخرجه:
1الطبقاش@3/@ا والبيهقي4/4،3وأحمد5،4

سفيان،طريقمنالوعيط.(5637)والعلميةط.(4451)"لأالمعرفةفي

أنالله:شاءإنمحمود-عنهوقال:هو؟عمنفسئلالزهرئحاعن

بنعتبان
عنالتخلف@للنبيئفكروأنهالبصر،محجوبرحلأكانماللث

تسمعالملقال:الصلاة،
لة.يرخ@قفلمقال:نعم،فال:"@؟@لند@

سندهعلةأماومتنا.سندأمعلولأتهإلاالصحة،ظاهرهالإسنادهذا

تقدمفكمايخه،اضطربسفيانفإن
هنارواهأته

محمود.عنالزهري،عن

فيالبرعبدابنوأخرجه:
3/9التمهيد"9 9

عنالزهري،عنطريقه،من

عنعمرف
@اللهممئاءإنعائ@-

لنعتبانعن
السابق.المتنبنحومالك،

عنتمامأيختلفعتانحديثفإنمتنهعلةوأما
ساقهالذيهذا

نقلفقدهدا.سفيانحدياردإلىالعلمأهلبعضن@بوقدسفيان@

فيالبيهقي
عن(1445)عقبالمعرفته"

فعيئاث
حدئاه@كذا@قال:أته

واللهنرى،فيمافيهأوهموقديضبطه،لاأتهويعرفيتوقاهوكانسفبان،

فيعييةالنرواهالذياللفظ"ايضأ:عقبهالبيهقيوقال"،أعلم
الإسناد،هذا

منمكتومأمابنعنرويتالقصةوتلكالأعمى،مكتومأمابنقصةهوإتما

لكآجدلاأعلم-واللهأراد-و)تماهريرة،أبيحديثفي@رويتاوجه،

بنلعتبانرخصفقدحضرها،مق@ضبلةتلحقرخصةأوعذرأ
فيمالد

النخلف
فيرجبابنوقال"،التوفيقوبالثهحضورها،عن

"

الباريقح
"3/

1 أتهأحمدالإمامعنسبقوقدواحد،غيرعلىالقضيتاناشتبهتوقد":82

و)ئمامصلى،لبتخذهبيتهفييصليانونل@التبيئسألمكتومامابنأنذكر

بنعتبانهو
غيرالإسناددوهذاةسفيانإسنادعلىمعقبأأيضأوقالماله،



-

@الفعالد@لعللفي@لجامع

لائمااشعشاءإنوقال:غيره،أوسفيانإماالراوييخهشكولهذامحفوظ،

الربيعلنمحمودأراد.
عنالرواةأنالحديث،هذافيسفيانوهمعلىيدلومماتلت:

علىأطبقواالزهرفي

سحدوابن)9291(،الرزاقعدأخرحهفقد
في

3/4الطبقات!" 1،5

4/4واحمد 4وه/4 4 1/1والبخاري4،5و.9 7 2وا/(686)5 1 3(840)

9/2و(6423)8/111و 6له3 2/1ومسلم3(،9 2 أبيوابن)462(،(33)6
فيعاصم

19)والمناني،الاحاد" 2/501والنساني1(،934)و(9321)و(31

6-3/64و 5

وفي
ط.(11494)و(09471)و(1250)و(918)لكبرى"ا"

11)و(092)والعلمية اليوملاعملوفيالرسالةط.(43011)وأ()الم@.و(25
فيخريمةوابن1(،1له.له"،والليلة

33التوحيد":" (50ولاالعلميةط.2

1/2عوانةوأبوالرشد،ط. 2/1والبيهقيا(،يا3 81-1 8 2
معمر.طريقمن

مالكوأخرجه:
ير

أبيبرواية(572)والليثيبرواية(47للاالموطأ"1
فيالافعيأخرجه:طريقهومنالقعنبي،برواية(32ولاالزهريمصعب
(299)دهم@

3/87البيهقيئطريقهومنبتحقيقي،
وفي

لهالمحرفةا،9

الوعي.ط.(5764)والعلميةط.(4831)

1/1البخارئةأخرجهمالكطريقومن 7 2/8والتساثيئ)766(،0 0

وفي
(863)لهالكبرى"،"

(1)
خزبمةوابنالرسالة،ط.(586)والعلمبةط.

في
33التوحيد":دا )2161(،حبانوابنالرشد،ط.(510)والعلميةط.0

فيوالطبراني
87والبيهقي4(،لا/81الكبير@ا" فيالبرعبدوابن3،/

التمهيد،4/652."

مالك،@حدناالرواية.هدهفيجاء(1)
برمحمودعنمسكين،سنهابابرص

1عليهقراع@الحارثواخرناعان،بىالرليع
0 0 0

ماوالصوابخطا،ومر
سرحود

صالرسالةير@
مالك.حدنافال.سدنناس،المحن@ىا.و@الكبرىا"

لهواللمطاسمعواناعليهقراعةمكيىسرالحلىت
قالالقمم،ابنعن

مالك،
الربغ.مح@ردسصشهاب،اسعن

1
0.



لسبهأوالراوياسمفىفاكختل@لالهضك@:لعللإ
-

فيالبيهقيطريقهومن@نحقبفي،(300)مسندهفيالثافعىةوأخرجه
الوعي.ط.(5765)والعلمبةط.(14للهالمعرشلأ"

1/1والبخاري)1421(،الطيالسيوأخرجه: 1 2/7و(424)5 4

فيعاصمأبيوابن)457(،ماجهوابن)6811(،
والمثانيالاحاد"

لما

وفيبتحقيقي(071لاخزيمةوابن1(،933)
ط.033له:التوحيد"،دا

والبيهقيالرشد،ط.(502)والعلمية
5 3 لنإبراهيمطريقمنوول3/

سعد

2/1مسلمةوأخرجه 2 فيوالطبراني)562(،(33)7
/18الكبيرأ9

الأوزاعي.طريقمن(55)

1/1البخاريوأحرجه: 1 7/9و(425)5 4(15 خزيمةوابن0(،4

وفيبتحقيقي(6731)و(5361)
33له:التوحيد"،1 (215)والعلميةط.5

فيوالطبرانيالرشد،ط.
ول/3والبيهقي)35(،/18الكبير@ا@

طريقمن

4/4احمد حسين.بنسفيانطريقمن4

فيالطبرانيواخرجه:
ابيبنإسماعيلطريقمن(52)لما/الكبير""

فيالطبراني
لنالرحمنعبدطريقمن(54)/18الكبير""

ديالطبرانيوأخرجه:
وفيللاه(/18الكبيرا"

اثمسند"
ميين

له"،

الزبيديطريقمن(1706)

2/2مسلموأخرجه: نيلطبراوا@،223@حبانبنوا@@263@@33@61

في
يون@.طريقمن(51)و(50)/18الكبير""

ا@)برلك،وما)معمر،عرتهم:
وسفيان،وعقيل،عي،وزالأواهيم،

بنمحمودعنالزهرفي،عنويونيأوالزبيدي،الرحالن،وعبدلاسماعيل،

(1)
الزبيريالكمير،.دالعحممنالمطبرعدي

بالراء.ه



-

ئدوالفال@@لعللفي@لجامع

بنعتبانعنالربيع
أنكرتقدإليةفقلتعل!الثبيئأتيتقال:مالك،

جئتأئكولوددتقومي،مسجدوبينبينيتحولالسيولاندبصري،

ليتيفيفصثيت
شاء@@نلأ@نعلبئ:النبيئفقالمسجدأ،أتخذهمكانأ

فدخل،فاستأفنمعه،فانطلقفاستتمعة،بكرأبيعلىجم@الثبيئدمرقال:

قائثم.وهوففال
جساةنئمةقالأريد،حيثلهفاشرتداأصئط؟تريد@نأين"

خزيرةعلى
(2)

لة،صنحناها
فثابواالدار-أهليعني:الوادي-أهلبهفسمع

الذخثن؟ابنأوالدخثنبنمالكآينرجل:فقالاليث،امتلاحتىإليه

ض@:النبيئفقالرسولة،ولااللهيحمثلالمنافقالرجلنلدإنرجل:فقال

@ثه،إلا@إلهلايقول:وهونقوله،لال@
يافقالوا:@نا@وجهبذلكيبنغي

أيضا:جمتالتبيفقالالمنافقين،فيوحدثهوحههفنرىنحنأماالله،رسول

دن@،إلا@الهلايقول:وهوتقولهلاا
يابلىقالوا:"،@@وجهبذلكيبتغي

عإلا@الهلابقول:@لقبامهجمعبذيو@نىدنلنقال:اكمارسول

ينغي

نفرأالحديثبالنافحدثتمحمود.قالعلى@لنار"،حرمإلا@لتهوجهبذلك

قال:قلت،ماقالرجماللهرسولأظنمافقال:الأنصاري،أيوبأبوفيهم

شيخافوجدتةإليهفرجعتأسألة،أنمالكبنعتبانإلىرجعتإنفاليت

فسألتهجبه،إلىفجلستقومه،إماموهوبصئ،ذهبقدكبيرأ
عن

هذا

حدثإفاالزهريفكانمعمر:قالمز؟.أولحدثنيهكمافحدثني@الحديث

قال:الحديث،بهدا
إليها،انتهىالأمرأننرىوأمور،فراسفقبعدنزلتلم

يغتزفلايغترلاأناستطاعفمن

09)615-6/415"لأشراتاتحفة9نظر:وا ا/ة،لمصاإتحافودا5(،7

و(665)305
01/167-6 7 2(11 3 و(58

01/6 (13583)و(13582)73

1/6و. 7 4/2المسندالاأطرات@و@)48531(،4 8 5@05 9 .@و@2195@1

(1)
@ةاللثيبروايةمالكروايةير

ليد".محمودس

كانالطحامسنوع(2)
نصجلحباماهعلىصغارأيقطعلحموهوالزماد،فاكفىيصع

)حرر(ماثةدالهايتلأانطرالديق.عليهثو

الرراقعدلمظ(3)



نسبهأوالراوياسمفياحختحفللثترل@:لال@لل
-

الصحابيتعيينفيعلى@لتابعيفيهلما@ختلف@خرومثال@
نافع،أخبرنيقال:بخت،بنالوهابعبدروىماللحديث:المسند

اللهعبدعن
!جماللهرسولفأمرهرأسه،حلقعجرةبنكعبأنعمر:بن

ببقر؟.فافتد@يفتدي،أن

فيالطبرانيأخرجه:
بهذاالوهاب،عبدطريقمن(210)/19الكبيرلما"

لإسناا

الحديثأنإلامتصل،و)سناثهئقاترواتهالصحةظاهرهإسناد

علىوتابعهالمتقدم،بالوجهبختبنالوهابعبدفرواهنافععلىفيهاختلف

فيالطبرانيعدمع@ئرأبوالإسنادهذا
نايع،عنفرواه(209)/19الكبير!"

عجرة:بنلكعبقالجمرواللهرسولأنعمر:اب@عن
هر@متذ@كلعلك9

لرلشعرمابقرةولمدرلسك@حلق9قال:الله،رسوليانعم،قال:"ر@سك؟

فيالبخاريعهقالمعشر،أبيلضعفضعيفة.متابعة
الضعفاء@ا

فيالنسائئوقال"،الحديثمشكر9:(380)المغيرا
والمتروكون!الضعفاء"

ضعي@ه.":(590)

بنالليثطريقمن(1859)داودأبوةج@وأخص
أننافع:عنسعد،

أفىرأسهفيأصابهقدوكانعجرة،بنكعبعنأخبرةالأنصارمنرجلأ

بقرة.هديأيهديأنعجزالنبيئفأمرهفحلق،

فيحزمابنقال
7/1المحلى"1 4 عن4

عنمرسلوهذاالإسناد:إهذا

."جهول

ةتلت
فيه،الذيالإرسالوجهماأعرفلاانيإلامجهولفيهنحم،

مجهول.يهمتصلالحديطفأقول:

ليلى،أبيابنطريقمن)التفسير((29يلامنصوربنسعيدوأخرجه:

ماعجرة:بنكعبابنسألعمرأنيسار:بنسليمانحدثناقال:نافع،عن

لقرة.فبعقال:أصابه؟الذيالأفىفيابوكصغ



=

@للفمائد@لعللفي@لجامع

محمدوهوليلى،أبيابنضعفبسببضعيف!إسنادوهذا
عبدبن

ترجمته-تقدمتليلى-أبيبنالرحمن

خطأيساربنسليمادنكرولحل
حفظهلسوءليلى؟أبيابنمنووهم

سيأتي،كماعجرةبنكعبلنسليمانطريقمنصردالحديطأنسيماولا
أوجه:بثلاثةنافععنرويالحديثأنيتصحتقدمومما

وهوبختبنالوهابعبدرواهالأول:@لوجه
معشروأبوئقة

عهفجحلاهضعيفوهوالسنديالرحمنعبدبننجيح
عمر.ابنعن

بنالليثعنهرواه@لثاني:@لوجه
سعد

نافع،فيمقدمثبتثقةوهو
9البلاء"اعلامسير@يإالذهبيئنقلفقد 9 /1 0 0

قال:أتهالنسائيعن

عنه،فجعلهسعد".بنالليثقال.ثتمخلقأفذكرنافع...أصحابأثبت9

عجرة.ب@كحبعنالأنصار،منرجلعن

محمدرواه@لثالث:@لوجه
صدوقوهوليلىأبيبنالرحمنعبدبن

عه،فجعلهجدأالحفظسئ
يسار.بنسليمانعن

رواهماهوالحديثهذافينافععنالمرويةالوجوهآصحفمانهذاعلى

ضعيفالليثوإسنادنافع،عنروايتهليول@سبتهلثقتهوذلكسعدةبناللبت

فيه.راولإبهام

رواهإذنافع،طريقغيرمنأخرأوجهمنالحدياهذارويوقد

محمد
عليه.واختلفحبان،بنيحىبن

فيالطبرانياخرجه:إذ
بنأيوبطربقمن(329)/19الكبير"9

محمدعنموسى،
محمدبنسليمانعنحبان،بنيحيىبن

أنكعب:بن

كدثافتدىشيءأئفقال:كعبأ،سألعمر
بقرة.ذبحىقال:رأسه؟حلقحين

محمدالروايةهذهعلىموسىلنأيوبوتابع
قال:أتهإلاإسحاق،بن

كعب.بنسليمان

4لتفرب!ا1(1) 2 03)

(56للهالالتقريبا(3)

.(7100)@القفرب(2)

.(6081)لتقريبها@لى(



نسبهأوالواوياسمفياكختحفلالثترقى:لال@لل
-

فيالبخاريةأخرجهإذ
"

4/4الكبير"التاريخ فيوالطبراني)5781(،9
محمدعنإسحاق،ابنطريقمن(330)الكبير@9/91

حبانلنيحيىبن

بقرة.فبحتلعمر:قالكحبأانعجرة:بنكعببنسليمانعنالأنصارجمد

عنطريقهحزمابنعلقإذأميةبنإسماعيلوخالفهما
بنمحمد

فيحبانبنيحيى
1المحلى!" 4 4 أميت@بنإسماعيلطريقالومنفقال:7/

عن
محمد

بنكعبأصابالذيئلأصابةرجلأأن:(1)حبانبنيحيىبن

فديةفيبالحديبيةذبحآبوهكانعماعجرةبنلكعبابنأعمرفسالعجرف

فأسقطبقرفه.ففال:رأسه؟
سلبماد.الإسنادمن

محمد"نلك:عقبحزمابنوقال
عمرإ.يدردلميحيىبن

اللسانفيفقالهذا،قولهيرحرمابنحجرابنالحافطتعقبوقد

4/1الميزان! 7 2(03 64):"
الخطاب،بنعمرالمرادكانإنكذلكوهو

كانحتىعجرة،بنكبوالا@أينالعزيز،عبدبنعمرأنهعندييقوىلكن

اسنة؟أربعينمننحوأعمربعدالنبويةبالمدينةأقاموقدولده،يسألعمر

عنإسحافبنمحمدطريقمنالطبرانيفيالحديثوجدتوقد
بنمحمد

ومنفذكر@لعمر..قالكعبأأنكعب:بنسليمانعنحبان،بنيحيى

عنموسىبنأيربطريق
بنسليمانعنحبان،بنيحىبنمحمد

محمد
بر

قال:رأسه؟حلقحينأهدىشيءبأفيكعبا:سألعمرأنعجرة:بنكعب

كعبابنهوكانسواءحالة،أعرتلاوسليمانالحديثهوفهذابقرة.فبع

أعلم!.واللهابنصابنأو
فيحاتمأبيابنذكرهفقدسليمانأماقلت:

"

/4والتعديع!الجرح

1 بنسليمانفقال:إللا.6(33
أبيعنونقل"،عجرةبنكببنمحمد

المدينيئفيه:قوله@رعة
البابصدرمابعدالحديثنكرالطبرانيأنكماثقظ

بنسليمان"بقوله:
جدهإلىنسبفلعلهجدماعنعجرة،بنكعببنمحمد

إسحاق.ابنروايةفي

تصحيف.ومداحيا@ه"دالمحلى".كتبشال@طبوعنن(1)



-

ثللفعائد@لعللفي@لجامع

عنالإسنادنف@وعموما
محمد

فيحبانبنيحيىبن
جاءالحديثمذا

بنوأيوبيدلحصدوقوهو:إسحاقبنمحمدعنهرواه

محمدعنلقةوهو:العاصبنسعيدبنعمرابنوهوموسى،
بن

به.كحب،عنكعب،محمدبنسليمادلنعنحباد،بنيحيى

محمدعنثبتئقةوهو:أميةبنإسماعيلرواه@لثافي:@لوجه
بن

فذكره.يحى...

إلىالإسنادصحةنعرفولالتعليقها،ضسيفة@ماتهاالأخبرةالروايةأما

فيكونهذا،حديثناعلىحكمإصدارمنبعد@لكنتمكنحتىإسماعيل

إزالنكارة،منيخلولاالحديثمتنأنعلىالموصولتان،الروايتانالراجح

الثقاتروايةمنللئابتمخالفمتةإن
بنكعبحديطمن

مالك.

4/2أحمدةأخرجهإد 5/1والتسائي4،1 94-1 9 5
عبدطريقمن

الجزري.مالكبنالكريم

4/2حمداجه:خروأ 4/2ومسلم4،1 لترمذيوا)08(،(1201)0
فيوالتسائب)4792(،

الرسالةط.(4095)والعلميةط.(0141)الكبرى@1

أبوب.طريقمن

أبيبنالرحالنعبدعنمجاهد،عنوأيوب(الكريم،)عبدكلاهما.
كانأثهكعب:عنليلى،

فأمرهرأسه،فيالقملفافاة@اللهرسولمع

@@وقال:رأسة،بحلقأنعج@اللهرسول

صم
مساكينسنة@ر@طعمأيم،ثلالة

@جز@ق.فعلتذلكأياتدانسك@رإنسان،لكلملينملين

أيفييذكرولميحد@ولمنميكتهانسك@ر"ةقالايوبروايةوفي
"الروايات:منرواية

بقرظ.

كما
الحادئة.هذهفييذبحىلمأتهكعبعنصح

(5725)لتقريبهاد(1)

كأ.25)لنقرببهاد(3)

.(625)لتقرسها"(2)



نسبهأوالراوياسمفالاخت@دفلالهضك@:لال@لل
-

4/2مسلمالإمامروىفقد اللهعبدطريقمن(85)(1201)1
بن

دسألتةالمسجدفيوهوكعبإلىقعدتقال:معقل،
عن

@ننيةةالايةهذه

كانفيئنزلتكعب:فقاللنئذ،ثؤصمقةلؤصحاسضن
رأسي،منأذىبي

وجهي،علىيتناثزوالقملجموراللهرسولإلىلحملت
@ى@نكنتالماةففال

ش@فنيةالاية:هذهفنرلتلا.فقلت:"شاة؟لتجدما@ى،منكبلغ@لجهد

الحديث.آخرإلى@لن@ثؤصحدفؤأؤ@جار

قدلضعيففدن@لحديث،فييضطربقدالثقةأنوكما@
ير@يى

روىمامثاله:ضعفا،بذلكفيزد@د@لحديثفيه،فيضطرب@لحديث

محمد
اللهعبدبن

عنعثمانبنعمروبن
حسين،بنتفاطمةأمه

المجذومينإلىتديموالا"إ:لمجاللهرسولقالقال:عباس،ابنعن

التظر@ا.

(24913)شيبةأبيوابن)801(،حديثهفيمعينبريحيىأخرجه:

وفي(2ملأاول@
1/2واحمد1(،78)لهلأدب!،لأا فيوالمخاري3،3

9

فيوالطبري)3453(،ماجهوابن4(،17)1/041الكبير!التاريخ
تهذب"

1علي(:)مسندالائار( فيخزيسةوابن)54(،و(43)الخبر9
ك@االتوكل!"

في
/2الحديفغريبفيإوالحربي9(،871)اهه/8المهرظإتحاف"

4 ومشوخهالحديثناسخليإشاهينوابن3،8
7/91،2والبيهقي3(؟5للاا

13/3ا@تارظفيا@دشوالفياء تهذيبفيوالمزيول@4(،(47)6

5الكمال! 6 2 4للأ8/ اللهعبدطريقمنمأ9
هندأبيبنسعيدبن

1/2وأحمد)1062(،لسيلطيااوأخرجه: فيلبخاريوا9،9
9

التاريخ

فيوالطري)3453(،ماجهوابن4(،17)1/041الكبير،
الاثاراتهذب"

2-19علي(:لمسند فيخزيمةوالن4(،وللا(44)الخبر0
كماالتوكل!"

@الانية:شيةألياب@روايةلحي(1)
خطأ.عنمالهلنعمرولناللهعد

!3وربماالصدوق،وهو:@2@
@ه+ل@لتقريب@ا@



يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

في
فيشاهينوابن)7819(،ام@/8المهرمااإتحات"

"

الحديثناسخ

7/2والبيهقي)535(،ومنسوخ@اا 1 8
و

2 18-2 فيعساكروابن1،9
"

تاريخ

8/5"الكمالداتهذيبفيوالمزيا،و.74/9@ا@مثق 6 طريقصلث@96)2

الزلادأبيبنالرحمنعبد

الله)عبدكلاهما:
اللهعبدبنمحمدعنالزنا@أبيوابنمعيد،بن

بن

الإسناد.بهذاعثمان،بنعمرو

فيالألانيقال
إنحسنإسنادداوهذا.(1064)"الصحيحةالسلسلة"

محمدغيرثقاترجالهتعالى،اللهشاء
1هذا.اللهعبدبن

00.

محمدضعيف،سندهبلقلت:
اللهعبدبن

وهوعثمان،بنعمروبن

فيالذهينقلهبالقوي!لي@"ةمرةوقالالنسائي،وثقهبالديبج،الملفب
5الاعندال!ميزان" 93 فيالبحاريوقالل@477(،3/

المغيراالضعفاء"

عجالمجما.عنده":(325)

ماعلىزيادة
محمدعنالرواياتاضطرلتفقدتقدم

هذا،اللهعدبن

اللهوعبدالزناد،أبيابنعهرواهإذ
كماهندأبيبنسعيدبن

@رواهنقدم،

اللهعبدعنه
عليه.واختلفالأسلميعامربن

فيوالدولابي)4776(،يعلىأبوفأخرجه:
1(،16)الطاهرظالذرية@ا

74/1"@مثقتاريخفيإعساكروابن 0

فضالة.بنفرجطريقم@

5/2"لأالكاملفيعديابنوأخرجه: 5 5
اللهعبدطريقمن

بن

لحاا

اللهعدعناش@وعبد)فرج،
بنمحمدعنالأسلميئ،عامربن

اللهعبد
عنعمرو،بن

ك@ر،النبيئعنأبيهاعنالحسين،بنتفاطمةامه

2علي(:)مسندالاثار!تهذيبفيإالطبري:@وأض 0

من(47)الخبر

.(3861)دالتقربلغداد،قدملماحفطهتغيرصدرق@ةوهو(1)

الكاملمنالمط@وعفي(2)
"

حطاأ@يما"



نسبهأوالراوياسمفياكختحفلالترقى:ول@لل
-

اللهعبدعنفضالة،بنفرجطريق
بنمحمدعنعامر،بن

بنالدهعد

عنعئمان،بنعمرو
عنالحسين،أسيهاعنالحسين،لنتفاطمةأمه

أمه

الحديث.وثكرت...:@كاللهرسولقالأرى-ليماقالت-@نا،فاطمة

فيالدولاليوأخرجه:
أبيطريقمن(160)الطاهرطاالذرية"

اللهعبدعنضمرة
عنعنمان@لنعمروبنمحمدعنعامر،بن

أمه

اللهوعبدعليبنحسينعنحسين،بنتلاطمة
عن)مقرونين(عاسبر

به.الئبي-كيرو،

فيخزيمةابنوأخرجه:
فيكماالتوكلا"

اهه/8المهرظإتحاف"

اللهعبدعنعياض،بنأنم@طريرمن(9187)
عنالأسلمي،عامربن

اللهعبدبنمحمد
عنأمي،ةقالعئمان،بنعمروبن

بنتفاطمة

عليبنالحسين
(2)

اللهوعد
فليكلمهفكم،كلمهمالرمنوزاد:عباس،،بن

مادوببةوببنه
رمح.

عنهقالضعيف،هذاعامربناللهوعبدفلت:
معين:لنيحيى

لي@9

أحمدوضقفهصعيف،ضعيفعندناذاكالمديني:ابنوقالبثيء@،

دييتكلمون@@البخارئ:وقالوالدارقطني،والتسالي
الدهبينقلهكماحفطه

4"الاعتدالدميزانفي 4 8 / .(83الما2

فيحزيمةابنقال
ة(9لما7)المه/8"المهرةإتحاتفيإكماالتوكل!9

اللهعبد@اوروى
اللهعبدآخطأوقدعهدته..منأبرأوأناالأسلميعامربن

بن

عياصسأنىوهو(1)
.(5لللأالتفريه1نققه"

افهوعبدعلي،بنالحينتالثاطمةالمهرقادبتحا@منالمطرعفيحاءكنا(2)
س

لاطمةعنالحديتبكونآديقتضيللحديتاللاحقخزيمةابنوكحمعبلر...!

اللهوعدعلي،برالحينعنالحسين،بنت
@يالصرا@موومداعاس.س

"قالبنه@@خريمضابنكلاملمقتضىالاساد
اللهوعدعليبرالحسينعى

لن

1بمحموظفيهالحسشذكررلي@جاس،
أوالناسح،منالخطايكونوقد0،0

الحطأيكون
أين،الخطاصمعردةلييتنولمالمهرظإتحات@كابصالطبعدي

سحطةنسحةلديتوفرلا@@
للتأكدالمهرظالإتحا@كا@

من
الأمرهنا



=
يللفعائد@لعلل@لجامعفي

مععامر
حفظهوسوءإتقانهقلة

في
ةقالموضعين،فيالإسنادهذا

عليبنالحسينعنوقال:فاطمق@أميهو.وإثمافاطمةعنأمي،
بنتفاطمةعنهو:وانمابمحفوظ،فيهالحسيننكرولي@عباس،وابن

عليبنالحسين

فضالةبنفرجورواه
محمدعن

اللهعبدبن
وجهمنعثمانبنعمرولن

آخر.

اللهعبدفأخرجه:
أحمدبن

7المسند"داعلىزيا@اتهفي 8 ومن1،/

74/11"دمثق@اتاريخديعساكرابنطريقه 1
فضالة،بنفرجطريقمن

محمدعن
(1)

اللهعبدبن
عنعثماد،بنعمرولن

عنحين،بنتفاطمةأمه

ل@ؤاالى@لمجتمين،تديموا@نظرلالاةقالكس@ه،النبيئعنأيه،عنحسين،

رمحقيدوبينهمبينكمفليكنكلمتموهم
@ا.

اححدالمدفي
افهدمبهددنق،تريخو

تفاطمةأمهعنعنان،بنعمروس

حش
اللهعبدفإن3ووهدا"

والصوا@.الحسين،تفاطسةزوجهوعمروبن
محمد

اللهعدبن
كذا"إالحديثعقبعساكراسقالكعاعنمان،بنعمرولن

ا@هعدمحمدسوالصرا@:قاد،

سعليبنالحينلتلاطة"دالممدإ.علىتعيقهفيناكرأحمدالحلامةوقال

طابى،أبيب@عليلنحصسحسنعمهاابرتررجهانفضتابجةطال@.ألي
اللهعدلهفولت

اللهعبدعليهافخل@عنها،ماتثمرحسنأ@رلب،دلبرأهم
بى

عئمانبرعمرو
اثهعداسنهاإياهروحهاعمافى،س

مولهنابأمرما..حشنس

لصالة،سالفرحالإسند.ليالصوا@
محمدص

بن
اللهعد

عنان.عمررسس

النلاتالحلحيولك@
"

"

فصالة،سالمرج
اللهعدعر

هووعنحان،برعمروبى
اللهعدلأنحطأ"

ابنها...لاالحسينتفاطمةزوجموعثمانعمروسبن
"الإسناد@ر@ناصححنافللد

أتهطامرالخطالأنمحمدس
منلاالاسحيئمن

5/1الزواند"@محمعفيوالحديتالكتد،أصل 0

1 0 سالمرجالرفيهوقال.1
سقطيكنلم@ننقات،رحالهوبقيةويخر@التساتيئرصغفهأحمدونقهلصالة،

س

الحا@ظأنليليطهرأحد!الإسناد
ادالا@لياششبهالهينمي

"وحده.حين

بنالفرح
اطهعدعن@صالة،

لمولكثهسم@أحدسقوطيظنانلهوحقعثماد!بنعمروبن
ائهعبدأنيحقق

روحهو
انتهىيا،كماالاسخين،الخطاصوأنالمها،لاداطمة

@ثابركلامه



نسبهأوالراوياسمفياحختهدفلال@ثترقى.للعلل

@
منالإشاديكونوبذلك

محمدلاضطرابضعيفأ.الوحههذا
اللهعبدبن

فيه.قيلماعلىزيادةفيه،

"الحديث:عقبمعينابنقال

النبيإ.عنيصحلم

فيالمناويوقال
"

إلىالنظرتديموالا@@:(9763)القديم!فيض

عليهملأنفسكمورأيتمحقرتموهمإليهمالنظرأدمتمإذالأنكمةالمجذومين
رمزعليه..يطلعأنيكرهالداءبهمنلأنأوالمنظورةبهفيتأفىفضلأ،

المص@-
ابنالحا@ظقالفقدقال،كماولي@لحسه،السيوطي-يعني

فيحجر
"

الفتح
محمديهلأنوذلثثضعيفسنده:(1)لما

العثانياللهعبدبن

رآوثمحديثصعلىيتابعلاالبخارفي.وقالالشائيئ،وئقهبالديباجالملقب
د

الخبر".هذاله

ى.أضوبره@نالحديتوردوقد

فيالبخاريعئقهإد
@ا

1/1الكبير"التاريخ 4 ابنقالقال:(417)0

عنالحسين،بتفاطمةعنالحسين،بنعليلنالحسينعنالمبارك،

به.كين،النبيعنالحسين،

فيالدولابيوصلهولكن
لنضرارطريقمن(163)"الطاهرةالذرية"

فيوالطبرانيالصر@
الحماني.يحىطريقمن(2897)الكبيردا"

به.المبارك،ابنعنويحى()ضرار؟كلاهما:

وغيره:البخاريعنهقالالصردبنوضرار
بنيحيىوقال"،متروك"

معين:
هذا-بالكوفة:كذابان9

النخعينعيموأبوالصرد-ابنيعني:
نقله@ا

2/3"الاعتدالدميزانفيالذهبي 2 7(3951).

وقالجهاراإ،يكذبكان"أحمد:عنهقالصحيفصالحمانيويحيى

فيالشائي
فيالبخاريعنهوقالصعي@ه،":(625)"والمتروكونالضعفاء9

عنما،سكتواوغير@شريكعنفيهيتكلمون":(3)هاالصغير@الضعفاء"

(1)10/1 9 .(5707)عف7



=

يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

فيالذهبينقلهفيماوقال
4/3@الاعتدالميزان" 9 أحمدكان@:(9567)2

محمدعنهوقالوثقهمعينبنيحبىأنإلا"،فيهيتكلمانوعلي
بن

اللهعبد
مرة:وقال@،الاكذابنمير:بن

فيعديابنوقالثقق@،"
الكامل!"

فياردولمةما/9
لاأتهوأرجوفأذكرها،مناكيرأحا@يثوأحاديهمسنده

4/3"الاعتدالميزانفيإالذهبيوقالجمما،بأس 9 أثهإلا":(9567)2
ئسيعيئ

بغيض.
فيحجرابنوقاللأضغ@ه،أيضا:وقال1،0

:(7591)التقريبه"

."الحديتبسرقةاتهموهأتهمإلاحافظ"

@خر.وجهمنعباسابنعنالحديث@روي

فيالطبرانيفأخرجه:
اللهعبدطريقمن(11193)الكبير"@

لهيعة،بن

به.جم@،اللهرسولعنعباس،ابنعندينار،بنعمروعن

5/1الزوائد!المحمعفيالهيثميذكره 0 وفيهالطبراني،رواه9قال:1

."ثقاترجالهوبقيةحن،وحدل@لهيعة،ابن

فيحجرابنقالقلت:
بعدخلطصدوق،":(3563)"التقريب"

عنالحديثروايةعلىأحديتابعهلمإذتخاليطه،منولعلهكتبمهاحتراق

عباس.ابنعنثينار،بنعمرو

4/7@لأشرافالاتحفةوانظر: 5 الحه/8المهرمهإتحافوإ)5756(،8

(9187).

اللهعبدسمعتقال:النواء،نافعبنكثيرروى@خر:مثال@
بن

نبىقبلييكنلمإنه@ا@ت:اللهرسولقاليقول:علياسمعتقال:مليل

3المجموعتهدالثواتدحاشيةليال@ماليالصعل@يقال 4 فيمحينابنوعالة@ة0
ي@عالنحهيئةآعحتهإثاأتهأ@ركهمالدينالرواة

رأىفلناأحاديثىمنجملةسه
يكود@قدويحافوصمطيتقينهكانواوقدليتقصشأنهفلكأنظتمتقيمةأحا@يت

احد
عنهسدولمامتقيمفباحاديتمعشابراستقبلولكنهعمدأ،يخلطممن3

الأكئرونوكذبهمعينابنونقهصالرواةمىمعي@ابنأدركهممنوحدنافلثاخد@
أتلظامر@ا،شديىطعأفيهطعواأو

ص
معينابنتوثيقيقلدهفل@اثارفربهذا

يتممده.كانأنهعلىلدلالهوفا،



نسبهأوالراوياسمفياحخت@دفللترك@:رل@لل
-

حمزة،عثر:أربعة@مطيتواني@،نجباء@فر@رفقاءسبعةأعطيقدالا

وحذيفة،لمقد@د،و@وعمر،بكر،بووأوحسين،وحسن،وعلي،وجعفر،

."بحلىور،وعماوسلمان،

ضعيفوهوالنواءكنيرفيهاضطربالحديطهذا

ا،ماا/أحمدأخرجه:فقد
(277)لهالصحابقه،@افضائلوفي

فيالجوزيابنطريقهومن)5221(،و
"

.(4لاهلأالمتناهةالعلل

وفي(245)والمثانيالاحادفيعاصمأبيابنوأخرجه:
لهالنقا،"

فيوالطحاويمأ،9يلاوالبزار1(،234)
"

المثسكلشرح
2ولا(2768)" 76)

وفي
فيوالطبراني)3256(،و(6522)الأخيار"تحفة@

0(،46لاالكبير@ا"

فينعيموأبو
فيوتمام5(،4للا.لهالصحابةإ،معرفةوفيإالحيق@1/821@

فيكمافوانده
البسامالروض9

فيعساكروابنل@741(،"
"

تاريخ
تقث@

"

03 4 7 / و1
1 88 / 1 1و3 و88-189

2 6 9 / 1 2و7 6 5 / 4 و6
2 6 و6

1 8 / 4 71

و
1 2 8 / فطربرخليفة.عنق@من63

عساكر@يابنطريقهومنلملا،ا/أحمد:@وأض
9

/63@مق!تاريخ

1 فيالجوزيوابن2،8
.(4للاهاالمتناهيةالعلل9

بناللهعبدوأخرجه:
ملا،ا/أبيهمسندعلىزياداتهفياحمد

ومن

فيعساكرابنطريقه
"

دمثقتاريخ
"1 2 8 / 63.

زكريا.بنإسماعيلطريقمناش@عبدواله)أحمد،كلاهما:

فيعديابنوأخرجه:
الكامل9

"7/2 داتاريخفيعساكروابن0،3

27/631@دمئق
الأسودأبيب@منصورطريقس

من(10لالأبيه"الصحابةعلى@افضائلزياداتهفياللهعبدوأخرجه:

عابى.بنعليطريق

نرجمته.سناني(1)

ومو.(2)
.(*9يلأالاقفرببال@ميعارميصدوق،"



=

@الف@لئد@لعللفي@لجامع

بالإسنادالنواءكثيرعنوعلي(ومصور،و)سماعيل،)لطر،أربعتهم:

مرفوعأ.السابق

لاوعلي،إلاس@البيعنرواهنعلملاالكلاموهذاالبزار:إقال

الإسنا@ما.هذاإلاعليعنإسا@الهنعلم

لاحديط@اوهذاالجوزي:ابنقال
قياللهرسولعنيصح

ى.أضبطرقكثير@رواه

فيعاصمأبيوابن)5873(،الترمدئفأخرجه:
والمئانيالاحادا9

فيوالطبراني)2801(،الصحاقيفضائلعلىإزيا@اتهفيوالقطيعي)442(،
فيوأبر@عيم0(،476)الكير@9

فيعساكروابن5(،074)الصحابقهمعرفة"
"

03لماثمشقتاريخ 4 7 /1-3 4 8
محمدطريقمن

عمر.أبيبن

يحىبنكنيرطريقمن(6047)لاالكبير"فيالطبرانيوأخرجه:

فيريوأخرجه:
تاريخفياعساكروابن)4153(،@االمجالسة@ا

1"دمئق 4 4 / 6 1
محمدطريقمن

المدالي.عيسىبن

عيينقيبنسفيانعنعيسى(بنومحمدوكثير،عمر،أبي)ابنثلاثتهم:

@المرهيوهوإثوير-أبيصالنواء،كثيرعن
ع@نجبة،بنالمسيبعن

رقباء،رفقاء@ونجباهسبعةأعطينبيكل@ن@@جم@:النبيئقالقال:عليئ،

قلنا:عئرداأنا@ربعةو@مطيت
وحمزة،وجعفر،وابناي،اناةقالهم؟من

لمقداد،وار،وعماوسلمان،وبلال،عمير،بنومصعبوعمر،بكر،وأبو

اللهوعبدوحذيفقي
مسعودبن

منغريبحسنحديثهذاالترمذي:قال
رويوقدالوجه.هذا

هذا

موقوفأ".عليعنالحديث

عمرأليالنمعمؤرناحاء(1)

الئغ،اوالاسخمنوممولعلهعلي،علىموقرلة(6047)الطرأنيروايةجاع@(2) نمسهالطريقمنروياهعاصمأبيوالنالترمذيأدعلمأ
مرفرعا.عينةابنعن

الالماط.فيتماوتديهاوالروابئ



نسبهأوالراوياسمفياحختلدفرلهضك@:لالعللى
-

مختلف.بإسنادعيينةابنعنفرواهالرماثي،ثاربنإبراميموخالفهم

)2801(،"الصحابةفضائلعلىإزوائدهليالقطيعيأخرجه:إذ

فيوالطبراني
3/1والحاكم0(،6)ماالكبير"1 9 9

ئاربنإبراهيمطريقمن

نحبضبنالمسي@عنالنواىكثيرعنعيية،بنسفيانحدثناقال:الرماديم@

كئيربنإثوي@أبايذكرولمفذكره.قال:...ىستالتبيأنر@:عليعن

الحاكم:
الذهبيوتعقبهيخرجاماولمالإسناد،صحيححديثهذا9

في
ابنعنعجاثبصاحبلاروابنواه،كثير@ابلفقال:@االتلخيص9

علىكلهالحديثهذافيوالحملأوهاملهحافظإبراهيم@قول:

غيره.علىلاكثير،

وفي(2770)لآثار!امشكلشرحفياالطحاويوأخرجه:
تحفة9

6للاالأخيارلما سعدطريقمن(52
بياعكئيرحدثاقال.الشيباني،غيلانبن

عنالشمالي،طويلأمبنيحيىحدثنيقال:إسماعيل،أبايكىالنوى

اللهعبد
قالالمنبر،علىوهو@هعليقالقال.البجلي،مليلبن

أناعليئ:قالعئرلما@ربعةولينجباء،رفقاءسبعةنبيلكل"@ث@ز:اللهرسول

وسلمان،د،لمقداوافو،وأبووعمر،بكر،بوواوجعفر،وحمزفبناي،وا

وبلال.باسر،بنوعمارمسعود،وابنوحذيفة،

لأسماءتفصيلفيهيىالنبيئ-سزكلامأنالأخيرةالرواياتمنوالطاهر

الروايةفيأدرج@ربماطال@،آبيبنعليكلامصإنهبلالرفقاءأوالنجباء

ومتنا.سدأكثيرحديثلأعلصحلوفهذاالأولى.

ترجيحإلىالعلمأهل@بوقد@كثير،عنكلهاالثلاثةالرواياتوهذه

ففيعفبه.إالطحاوفيقالفقدفطر،رواية
أمابنبحيىإدخالالحديثهذا

وبينالنواءكثيربينطويل
اللهعد

فغيرهذاطويلأمالنويحيىفليل،بن

.(155)انقرببا"(1)



-

@لف@ائدي@لعللفي@لجامع

يكنولمبذلك،إصنادهفسدقدالحديثهذاانالناسبعضفذكرمعروف،

حجتعبالحديثالعلمأهلعندخليفةبنفطرلأنذكر.كماعندناذلك

بمثله،روايتهفيفطرئعارضانيصلحولابمعروف،فلي@غيلانأبووسعد

فطررواهماولبتبه،الحدبطهذاسعدروىماسقطكذلثذلثكانلاذا

فيليستالعبرةبأنعه:فيجابالطحاويإليهف@بماأماقلت.

ولكنبعض،علىبعضهمرواياتترجحيتمكئير،عنالراوي

جهة،منترجمته-فيسيأتيكمانفسه-كثيرصعففيالعرة

سعدفوققطركانفانأخرى،جهةمنالحديثهذافيولاضطرابه
في

الحديثنعلأنالمعقولمنوهلعيينة،بنلسفيانفكيفالتوثيق،ميزان

ثهف@صحإنهذاوأمثاله؟كثيرحفظلنايسلمحتىمنلاسفيانحفظبسوء

علىالوهميحملأنالأولىإننالحديث،علومقواعدنصفسيفسد

كثير.

أنالنفسفييثيرتئابههاوعدمالأسانيدهذهاختلافيقول:أنولقاثل

سمعهكئيرا
@اسنا@ه.كلالحديث-هذافيشيوخه-من

كسفيانحافظأثقةالراويكانلوفيمالهيتأولهكدانعم،فنقول:

وكثيرفيه،باضطرابهإلالهيحكمفلاالضعيفالراويوأماوأمثالهم،وشعبة

فيابنهعنهنقلهفيماحاتمأبوعنهقالفقدالحديث،أهلعندضعيف
"

7/2والتعدي@،الجر@ 1 فيالشائيئعنهوقال"،الحديطضعيف9:(895)6
/7"الكاملفيإعديابنونقلدا،لأضعيف@:(507)والمتروكونهاالضعفاء@

2 0 3
النواءكئيروكان9ةعدفيابنوقالمتروكإ،"فيه:قالاتهالسعديعن

فيطا.مفرطاالتثغفيغاليا

قدماماوعلى
فإثهحاله،وضعفالحديثهذاسدفياضطرابهمن

فقدوولفه،رفعهفيأخرىجهةمنعليهاختلف
روي

كمامرفوعأعنه
تقدم.

وروي
ل@ه.عليعلىموقوفأعنه

فيالخطيبةلأخرجه
"

سابغداد@21/تاريخ
14/5الغربط.وفي 1،1



نسبهأوالواوياسمفياكختحفلترك@:ولعللى،
-

وابق
ا

3وو/10دمى"تاريخفيإسكلساكر
46/2و 6 6

بنجعفرطريقص

فيأحمدوأخرجه:
2بقاا@طففاشلال@ الصرفةفيسعيموأبو3(،7

فيالحوزيوابن)9054(،الصحاقي
طريقمن(455)المتناهيقاالعللدا

البريدبىهاسمبنعليئ

فيعساكرابنوأخرجه:
@@

1@اثمئقتاريخ 2 7 / 6 جعفرطريقمن3

هاشمبنوعليسياهب@العزيزعبدبنويزيدالأحمر
(3)

بنونصيرالريدبن

الأشعتأبي

اللهعبدعنالنواء،كثيرعنونصير(ويزيد،وعلب،)جعفر،أربعتهم.
س

نبيئلكلجعلاللهإنآقال:عليئ،عنئليل،
أربعةلنبئناوجعلنجاء،لسعة

وجعفر،وحمزة،لحسين،والحسن،واوعليئ،وعمر،بكر،أبومنهم:عثر،

وبلال.وحذينة،وسلمان،وعمار،لمقداد،وامسعود،بنللهاوعبدذيى،وأبو

مو

فيالدارقطني
3/2العلل،لا 6 حدبلاوالمحفوظ:(395)4

."مليللناللهعد

شكلاالدارقطني،قالهماتلت:
إلاالطريقلهذامصححكيركونه@ي

علىسيأتي،كماعليهكثيرأتابعمنهناكلأدالطرق؟بقيةعلىرجحهآئه

لاالمتابعاتهذهأنمنالرغم
شيءمنهايصح

1/1أحمدأخرجه:فقد وفي4،2
)572(،لهالصحابطا،فضائل"

فيوالطحاوي
"

2ياعقبالآثار"مشكلشرح وفيإ(76
الأخيار"تحفة

فيريوالدين@ل@256(،
فيعساكروابن)2153(،@االمجالسة1

@@

ثمثق!تاريخ

لما(.)،الاققريب@تنيعصدوقومو.إ(1)

ومو@2@
1

0

تسيع!ر@صد
.(4810)يس@لتقرا@

@ل@الجوريابروعللالصحابتهفصانلفياتحر@(3)

("4 81).

.(7126)اتقرباثفق@1وهو:المأ

لنقريساطالظر.وام!ف@@



-

@لف@اثدي@لجامعفى@لعلل

1 1 7 / 4 7
1و فيالجوزيوابن8،1

"

سفبانطريقمن(453)المتناهيقهالعلل

اللهعبدعنحفصةأبيبنسالمعنالثوري،
إنقال:عليئعنمليل،بن

بكرأبومنهم:نجيبا،عرأربحةبم@تلنيناو)نأمته،مننجاءسبعةنبيلكل

وعمر.

فيعساكرابنواخرجه
"

2"@فقتاريخ 6 6 / 4 عنمعمر،طريقمن6

عنحفصة،أبيابنبعنيسالم
ال@هعد

يقول:علياسمعثقال:ئليل،بن

مننجاءسبعةنبيئكلأعطي
منهم:نجيبأعراربعةجمطال@وأعطيأمته،

الحديص.لكر...أبو

سالمافإنمنقطعالإسادوهذا
(2)

يسمعلم
اللهعبدمنالحديثهذا

بن

1أحمدأخرجه:ماذلثعلىيدلمليل 4 9 أدتهوعبد1،/
بر

زوالدهفيأحمد

"على

فيوالطحاوي)672(،لأبيهالصحابقا@ضاتل
@@

الائار!شكلشرح

2لهعقب وفي(76
ثمثقاتاريخفياعساكروابن)5256(،الأخيارلأتحفة"

1 1 7 / 4 اللهعبدعنبلغنيقال:آئهحفصةأبيبنسالمطريقص7
فليلبن

فال:عه،رجلفحدثنىجنازته،نفيفوجدعه،أسألهفأتيتهالحديثهذا

واعطينجباء،سبعةنبيكلاعطييقول:@هطالبأبيبنعليسمعت
رفالاوعمربكرأبومنهمنحيبأعشرأربعةغحح@الئبت

"عقبه:الطحاوئقال

ئهاحفصةأبيبنسالمعنالحديط،هذا@في

أخذه
ئسمه،لمرجلعن

اللهعبدعن
نلكيكونأنيحتملوقدمليل،بن

هذاسالمحديطعادفقدكذلث،كانفإنالنواء،كثيرعنهأخذهالذيالرجل

سواط.الإسنادفيفطرحديثمثلإلى

حاء(1)

هم

ومو(2)

نبتا(

لمظ(3)

أحمدالإمامعد
"الأولىروايتهفىعساكرابنوعدمصدرلصلي

شيحعن
سالملهيقال

@

أتهإلاالحديت،فيصدوق@:
.(2171)القريبعه1غا@هنيعي

.

جميعفي
ماوالجادة)عال@أكلمةفيالاءلتعليهارقفثاليالطسعات

التوين.وتحوضالاءقحد@5

لطحاويارواية



نسبهأوالراوياسمفىاحختح@لالهضك@:فىلحلل
-

قلت:
ماخلالمن

بناللهعبدمدارهأنتبينالحديثطرقمنتقدم

فيحبانابنغيربتوئيقأحذيذكرهولممليل،
4لاالئقات" 3 / وترجم5

له

5/9@الكبير@التاريخفيالبخاري فيحاتمأبيوابن@،608@2
الا

الجرح

1/77"المنفعةداتعجيلفيحجرابنوذكره)477(،5/502لماوالتعديل 0

أحديذكرهولم(591)
قدمناهماوعلىتعديل،ولابجرح

لهذاعللمن

اللهعبدحالجهالةإليهتضاففإنهالحديث،
أعلم.واللهمليل.بن

11/5المهرمماإتحافداوانظر: 1 1)ور9 /4المسند"أطرافودا5(،4

4 4 3(0632).

اخر.طريقمنعليعنمرفوعأالحديثوروي

1/4"والتفريقالجمعاوهام@اموضحفيالخطيب@أخرجه: 18-4 1،9

فيعساكروابن
"

1@ا@ثق@تاريخ 8 9 / 1 3
الاصم،يعقوببنمحمدطريقمن

عنالكندي،إسماعيلعنبقية،ع@الحجازي،الفرجبنأحمدعتبةابيعن

معاذ،أبيعنعامر،ابن
فقبلرحلإليهقامقال:طالب،أبيبنعليعن

سمعتفقال:آمته،نجاء@يكيهماللهرسولقولعنأخبرنيةوقالرأسه،

مننبيلكل@@يقولكنسرواللهرسول
الحسن@قيمنونجبائينجباء،أمته

ذبى،وأبووسلمان،وعثمان،وممر،بكر،وأبووجعفر،وحمزةو@لحسبن،

@و@لمقد@ياسر،بنوعمار

وبح@الا.مسعود،بنوعد@لت@وحذبففاثمو@بن

زيادابيابنأوزيادبنإسماعيلوهوالكنديإسماعيلفيهوهذا

فيحجرابنعنهقالالكوفي،
كذبو@ا.متروك@@:(44للا@االتقريب"

@هع@هع@



=

@@اله

@لثانم@لتهسي

يللفعائد@لعللفيالجامع

ه@@

المتنفيالاضطراب

واضطرابالسند،فييقعاضطرابنوعان:الاضطرابأنالكلامسبق

هناأقاالأسانيد.يعتريالذيالاضطرابشرحتوقدالمتن،فييقع

صر@ناإفاوذلكالمتن.فيالاضطرابوهوالثاني،النوععلىالكلامفشكون

المختلفة،رواياتهمبينالجمعيمك@لااختلافأمتنهفيالرواةاختلفحديخث

قادحأاضطرابأيعدفهذاالبقية،علىالرواياتإحدىترجيحيمكنولا
في

فالراجحةإذن،اضطرابفلاالترجحأوالجمعأمكنإفاأماانحديخث،صحة

منكرةأوشانةوالمرجوحةمعروفةأومحفوظة

فمنالضعفاء،بروايةالثقاتروايةتعلفلاضحيفاالمخالفكانلاذا

الرواياتتكافؤلاضطراباشروط

كانإفاالاخلافيضرلاوقد
من

لأنثعج@هالنبيعنرواةعدة

يحذثقدجمورالنبيئ
بجمبع

حفظهبماراوكلويخبرالألفا@
عن

اخلافكلولبرجملأالتبي
الضعفيوحب

(7)

الذيالاضطرابإئما
الجمعإمكانوعدمالروايات،وتكافؤالمدار،اتحادعتدفوالضحفيوجب

عدمإلىيومئللحديث،مضعفاضطرابفهوهذاحصلناف@الترجيح،أو

(2)

(3)

(5)

6)

اررايةوير

اروايةوهي

اروايةوهي

اروابةومي

لنغا@طر.
@انطر:

طرح

عد@أ.أوحمظأالأتلالنقةخالعهابنالمة

لنفة
الصعي@.خالمهااقي

حفظأ.أوعد@أأونقهومنحالفهااليققة

اتقات.خالمتاليلضحيف

3/2الري! 7 3وه/(1349)تبيل2 9 .(27الهعقب1

5ةاللىيا@ديا@طر:(7)2/3الثريلأ 07.



المتنفىالاضطرابلالثمترقىةرلعلل
=

اختلفتإذا@العيد:دقيقابنقالالحديث.لهذاالرواةأوالراويهذاحفظ

تعادلبثرطالاحتجاجتوقفبعض،دونببعضهاالحجةوكانتالروايات،

أتقنأوعد@أأكئررواتهاتكونبأنلبعضها.الترجحوقعإذاوأماالروايات،

مانعأيكونلاالأضعفإذبالراجح،العملفيتعي@حفظأ،
العملمن

لاوالمرجوخبالأقوى،
يمنع

بالراجحالتمسك
"

حجر:ابنالحافظوقال
يوجبلاالحديثفيالحفاظعلىالاختلاف"

بشرطين:إلامضطربايكونأن

رجحفمتىالاختلات،وجوهاممتواء@حدهما:
لاوقدم،الأقوالأحد

بالمرجوح.الصحيحئعل

ويغلبانمحدثي@،قواعدعلىالجمعيتعذرأقالاستواءمعئانيهما:

علىيحكمفحينئذبعينمطالحديطفلكيضبطلمالحافظذلكأنالظنعلى

الحديثفلثبصحةالحكمعنويتوقفلالاضطرا@،وحدهاالروايةتلك

"لذلك

المباركفوري:
الاختلاف،مجردانالحديثأصولفيتقررقد"

جحرفمتىالاختلاف،وجوهاستواءسرطهمنبلالاضطراب،يوجبلا

@قذمالأقوالأحد

منكثيراوالفقهاءنبهأعلالمتن،فييقعالذيفالاختلاف

أوالفاظهوتباعدتالحديثمخارجاختلفتفإناكثيرة،فلثوأمثلةالأحا@يث

يجعلاانبهالقوليتعينفالذيتعدثسا،يظهرواقعةفيالحديثسياقكان

يكونلابأنالروايات-بينالجمعتعذرإذافأمامستقلين....حديثين

فيهيتعذرماواماالمتعسفة..الطريقتلكسلوكينبغيشلاواحدأ-المخرج

قسمين:علىفهوالرواياتبينالجمعأيضأفيهويبعدالتعدداحتمال

فلاشرعي،حكماختلافالرواياتبينالمخالفةتتضمنلاماأحدهما:

3"الاريدفتحفيحجرابننقله(1) 9 1 / .(27ال@عقب5

.92-2/91لأحودياتحفة(3).95،الارمح@:المدي(2)



-@
يللف@ائدالعللفي@لجامع

@لثيقدح
الرواةلبعضوقعخللعلىالمخالفاتتلكوتحملالحديط،@ي

قبلمنبهالحكمقليلوهوأصله،عنيخرجهبمامتصرفينبالمعىرووهإذا

يثاسطعلىثا@طجكمأنقللألكنةالحا@ظوقالالمجتهدين

الإساد"@ونالمتنفيالاختلافإلىبالنسبةبالاضطراب
(2)

هذاعلىفعلق

عمااستدراك"ةفقالالقاريعليئالكلام
يتوهم

فيقليلأيكودأنيجوزأته
منيفهمالتقليلإنقيل:مافاندفعبه،المحدتحكمباعتباروكئيرأنمسه،

يتد(من:وكدا)غالبأ(قوله:
يحسنفلاالمتن،@ييقعوقدةقوله@ي

وظيفةتلكلأنةإلخالمحدث...يحكمأنقلقوله:التلميذقالاستعماله،

المحتثأنوفيهأنتهى.الحكمفيالمجتهد
ربمابلالمجتهدين،جملةمن

وعدمها@ابالصحةالحديثفيالمحدثحكمعلىالمجتهدينبعضيعتمد

ماعلىوتأصيلأ
إلاالمتنفييوجدأنيمكنلاالاضطرابفإنتقدم،

المتنفإذنالمتنطريقحكايةالإسنادقيل:وقدكيفالسند،فيوأصله

السندرجالتاقلهمالنايصور
كلام.من

جمهة@@

@2/44الأ@كار!ترضيحألطرإ(1)

(3)@

لما.2ةالثكرإنحبةنرحشرح

.76النظرا:@ثرمة(2)

.22النظر":@نرهةانطر:(4)



أحمصمايصادصحيحينالحميتكككبدالال@ضكت@لالحلل

ا@@ر-@في@رابا@ننو@ح@إمححع

6
1الاضطر@ب

أ
في

إلمتن
نوعك.

صحيحينالحديثانإذا@ان

الطاهرفيالآخرأحدهمايضاد

التافعي.قال
"

كلابمفكل
علىفهوالله،رسولسنةفيظاهراعامأكان

يدلوأمي-هوبابيالله-رسولعنئابتحديثئعلمحتىوعمومصظهوره

كمابعض،@ودالجملةبحصالطاهرفيالعامةبالجملةأريدإسماأئهعلى

منوصفت
الخبرينيمضواأنالعلمآهلولزممعناه.مئلفيكانوماهذا،

وهمامختلفينيعدونهماولاوحهأ،لإمضائهماوجدواماوجوههما،على

إلىالسبيلوجدأومعا،يمصياآدفيهماأمكنإفاوفل@يمضيا،أنيحتملان

إلىالحديئاديخس@ولاالاخر،منبأوحبواحدمنهمايكنولمإمضاثهما،

يمضىلمماالمختلف:إنمامعأ،يمضيانوجهألهماكانماالاختلات،

وهذايحلههذاالواحد،الثيءفيالحديثانيكونأنمثلكير@سقو@إلا

انالإمامأنخافيعير(1)
دحي

ولهالعرب،صلعاتعالمبصير@ها،الحرليففيححة

لياخارات
منالرضعلىالرلية،سعةمطاهرمطهرأسصعضهمعذهااللعة

لمآته

ومنالاحتحع،عصررفييكن
سهارالنحو،اللعةأعرلخال@ماالاحياراتمذه

نا،عيهعلقحاما
ومي

يما(علىحلأالحلىمة)لمحأ@مسالليالحر@مىقرملحة

صالرعمعلىالاية،
منمداعذواندالمحاةلحضأن

ومىالصر@رة،لا@
لمحلك

وقولهترصى"،أنها@على@فاستدللناةقولهيصأ(
يؤث@صلى@ولو@

عط@لك

شحقيقي(876)وسأهلهالرمالقا@

انالإمامكلاموالظر
لحثبه،والاحتجعمحي

(17)العد@"،الحكمةدمجلةدي



-

ئدلف@ا@العلل@معفيلجا@

وأمكنالظاهر،فياختلفاإفاالحديثينلأوسبيلالخظابي:وقاليحرصه

لاوالمنافاة،علىيحملالاأنالاخر:علىأحدهماوترتيببينهما،التوفيق

جرتوبهذاموضعه،فيسهماواحدكليستعمللكنسعصر،بعضهايضرب

1الحديث.منكثيرفيالعلماءقضية
القيم:ابنوقال0

تعارضلا@

اللهبحمد
أحديكونأنماف@التعارض،وقعفإذاالصحيحة،أحاثيثهبين

فالثقةثبتا،ثقةكونهمعالرواة@عضفيهغلطوقدع@ي@كلامهمنلي@الحديثين

أوالنسخ،يقبلمماكانإذاللاخرناسخأالحديثينأحديكونأويغل@

منوجهمنبدفلا@،كلامهنف@فيلاالسامعفهمفيالتعارضيكون

وجه،كلصمتناقضانصريحادصحيحانحديئانوأماالثلائة،الوجوههذه

فييوجدأناللهومعاذأصلا،يوجدلافهذاللآخر،ناسخاأحدهمالي@

لاالذيالمصدوقالصاثقكلام
منوالافةالحق،إلاشفتيهبينمنيخرج

فيالقصورمنآوومعلوله،صحيحهبينوالتمييزالمنقول،معرفةفيالتقصير

محأ،منهحااوبه،عناهماغيرعلىكلامهوحملهيسر،@مرادهفهم
ومن

هاهنا

ماوالفسادالاختلافمنوقع
إفاالعلائي:إوقالداالتوفيقوبالتهوقع،

حديتينيجعلاأنينجغيفالديألفاظه،وتباعدتالحديثمخارجاحتلفت

الذيالحديثأنعلمإذاكلههذاأنالاواعلمرجب:ابنوقالالا@قلين
بخطأيحكملمبإسنادينحديثانأثهظهرفإنواحد،حديطإسنادهفياختلف

منه،نقصأوالاحر،علىزيا@ةأحدهمافييكونأننلكوعلامةأحدهحا،

منوكيرهبنعلييقولفهذاآخر،حديثأئهعلىبهيستدلتغيرأو

"بإسنا@ينحديثانمماالصنعة:أئمة

"قال:إذالبابهذافيالباحثينأحدوأفاد

إلىالحفاظمنكئيرجنح

أوالواقعةتعددعلىمتونهاألفاظفياختلاففيهاوقعأحاثيثحمل

@(2)تحققي(925)-(923)لقهلرسالا(1)

.3/68"لننامحا@

4/1المعاد!دزاد(3) 37-1 5المراثط@طملا(.38 82.

7النرمدي!عللدنرح(5) 2 9 / 3وعترط.2 / طمم@2
همام.



اخخرأحلممايصادصحيحينالح@يتككد@دالال@ضك@:لالعلل

"القصة
(1)

قيمابنقالرواياته.بينالجمعوأمكنفيهاضطربمماوهو

عنده،تحقيقلاممنكثيريسلكهاالطريقةوهذه"الجوزية:
وهي

احتمال

ألفاظهاختلفتحديثكلفيالتكرار
يقطعمماوهواختلافها،بحسب

المواضع..أكثرفيببطلانه
ثا

قدمناهماخلالمن
لمنعقواعدنضعأننستطيعالعلمأهلأقوالمن

بالاضطراب:متضادينحديثينوصف

صحيحيىالحديثانيكودانا-

قائمة.الحديثينبينالجمعإمكانيةتكونأن-2

الوقائع.تعدديحتملمماالحديثيكونأن-3

نسخس@ليليأتيأن-4
أحدهما.

فييكودأنالوقائعتعددعلىيدلأويساعدمما-5
لي@ماالحديثينأحد

الاخر.في

لاأنواعلموترؤ،فتوقفمتضا@ينوكاناتقدممماالحديئانسلمإفا-6

عروالرسول@يمنالتضاداحتماللأنأحدهما.إعلالفيمحالة

محدوم
معترضأفيعلىالبابخزيمةابنوسدفلد،فيمحالةلا

أتهأعرتلا"فقال:حجفبهكدا
بإسناثينحديئان-عح@النبيعنروي

بينهمالمالأؤلفبه،فليأتنيعندهكانفمنمتضا@يز؟صحيحين-

أعلم.والله

@@@@

2وأجاسهاالالملة(1) .2/337داود"أليصنكدب1(2)@7

3الحديشاعلمنلادمعرفة(فيالص@حاب@عهلقله(3) 9 الص@راحعتحقيمي،1

4لالكمايقه.في 32-4 مشدأ33
مع

طفيفاخلات



-

@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

ل@ا@ح@@إيع

مختلفة-لأبألفاظلن@عحد"واحديثاحان6إنا
جانبان:يخهنيذ

قدوفيهإشكاللاوهذامتفقة.والمعانيمفترقةالألفاظتكونآنا-

سوفللفائدةتحصيلاولكنبالمعنى،الروايةمبحتفيثاياهمناقةتقدمت

اتحدإذاداوأماةالعلائيقالالعلم،أهلأقوالمنبعضأأذكر
مخرج

وقعواحد،حديطأتهالظنعلىحينئذفالغالبألفاظه،وتقاربتالحديث
تبعدواقعةسياقةفيذلككانإفاسيمالاالرواة،بعضعلىيهالاخلات

السهو"قصةفيوحدههريرةأبيكحدبثالوقوع:فيمنلهاينعددأن

يحملأنالحديثفيالأصللأنةإليهصيربحضإلىبعضهاردأمكننف@

إذوالتضا@التنافيعلىيحملولافلث،إلىالسبيلوجدماالاتفاقعلى

مناولىبعض،علىبحضهاوبناءالواحد،الحديثألفاطبينالجمع

بنيحيىقالألفاظهفيبالاضطرابالحديثتوهبنأوأحدهااطراح

معين:
الإماموقالعقلنامهماوجهأئلاثينمنالحديطنكتبلملو9
بعضهيفسروالحديثتفهمه،لمطرفهتجمعلمإفاالحديثداأحمد:

المديني:بنعطيوقالبعفأ
يتبيندطرقهتجمعلمإناالباب"

"5خطؤ
(5)

ويكونبينها،الجمعيمكنولامختلفةالحديثمعانيتكونأن-2

(1)"

2الواندالظم 58.

المضطرببيانديالمقتربانظر:إ(2)
(3)@

1")الراوي!لأخلاقالجامع 65).

(5)"

.(1652)"الراويلأخلاقالجمع

(1651)هالراويلأخلاقلمحالجاسع(4)



مختلفةلأدفامددأ@ويوا@ححينأككبدالالخترل@3:لعللا

-

يضبطهلمالحديثأنتي@أخرىقرائنإليهوتنضمواحدأ،الحديثمخرج

الحديث.ذلكتضعيفقرائنتقومذلكفعندراويه،

لا@ختلاتأثهإلاالترجيح،يمكنولا@نلاتهناكيكونوقد@

بقدح
نفسها(،)الو@مبةحدبثمثلالتام،التعارضلعدمالعلماءةعند

بنسهلعنحازمأبورواهماوهو:
إلىامرأةجاعتقال:سعد،

إنيالله!رسوليافقالت:ع@وواللهرسول
لكوهبتقد

فقالنفسي،من

@لقرتنمنمعكبمازؤجناكها@اقدقال:زوجنبها،ربئ:

فبعضهمفيهعنهالرواةواحتلفحازمأبوبهتفردالحديثفهذا

ملكتكها"،"قال:وبعضهم@الزوجتكها"،قال:ولعضهمأنكحتكها"،داقال.

قال:وبعضهم@الحوجناكها،،ةقالوبعضهم@الفئكتهالما،قال:وبعضهم

ولعصهم@ملكها"،"قال:وبعضهم@ا،أنكحتك@@قال:و@ضهمالفزوجمه،

@لكوبياندازوجتالا،قال:وبعضهم@ا@ملكتكهالا،قال:
الحاشيةدي

شقياد،الأسودسمولىالمدفي،التمار،الأعرححازمألوديار،لنسلمةمر.

الظر:الصصور.حلالةفيمكعالد،تققي
"

3/2الكما@هتهدي@ 4 2رر4 4،)3

2لهاققريبهو" 48)

ليححرابنثلكعلىلص
و:يه.28الصرابنعلىكه

5 6 9
@تحممي

سريدسلرواية(318)رالقاسم،سالرحلىعدلررايةلهأا1)مالكخرجه(

بةلروا(14)هاو@زوتجكهاا،للمطلزهريامصع@أليلرواية(1477)وسعبد،

مالكأصحا@بمخالفةالليئيتفردانكخكها!."بلفظ.اليني

@يالافعيوأحرحه
/3والخلىي5/33،6وأحمدتحقيقي،(7111)هدالم@

1 3 2@02 3 2و@م@1 5ه@2 1 9/1و@3 5 12وأبو@ارد@1@،7417@1 والرمذي@،1

1رو 6/1والناثي1(،1 2 وفي3
5ولاالحلمية.@(5524)لهالكمرى!،@ ط(49

1ول"المحاسالنرحفىرالطحاوىالرساله، 6
رلي

ولى(4205)الحلمهط
"

نرح

وفي(2474)لهالانار"،مفكل
4(،093)جادواس2(،480)الأخيار!تحفة@

رك@441واليهقي
2 3 ر6

2 وليهمالكطريقمنجميعهم(2302)والغوي4،2

فوجنكطا.@ذ

6/2والمحاري2(،2"7)الدارميةوأخرجه 3 5لا6 وليهعودبرعمروعن(02

7/2والحخريلفوجتكهاا، 5يا4 الالكيرا=ثيرالطرانيالحعماد،أبيص(14



=

@لف@الدي@لعلل@لجامعفي

0 9 4/1ومسلمدملكتكهاا،وفيهالزمراليالربيعأبيطريقمن(33 4 4)241،(

ع@(77)
خلف

شلكهااوديه.هثامدن

ع@هئا@أبنوخلفالزهرالي،الربيعوأبوالسان،وألوعون،)عمروسةأرلعتهم

حرم.أبيعىزيد،لنحماد

9يالالكير،فيوالطراني5(،132)7/12البحاريةواخرحه عنطرقمن(55

دفوتجكهااويخه.حرمبيعن(سليمان،سالمضيل

يروالطبرانيلؤؤعأ،وفيهعليب@حسينعى(16505)شيبةأبيابنوأحرحه.

دملككهاا،ويه.عليسحينعنشيةأبياسطريقمنمامه.)الكبيرا"

1وسلم 4 4 / عليسحسي@عنثيت@أبيبنبكرألوحدتاقال.)س((1425)4

سزاندةص@فوجتكها،،ويه
حلىمأبيصالكوفي،النقفيقدامة

لفرتجكهاا،وميتمهديبنالرحمنعبدطريقمنووا(لهمهابنوأخرجه.

ويختالرزاقعبدعن3،إبرابنإسحاقع@6،(9لاير@الكيراوالطبرالي

2-2ما/3رالدارفطنيسيهكها،، 4 عنالرسالةط.(3612)والعليةط9

مهدي،بنالرحمنوعبدالرزاف)عدنلائهم:دانكخكهااةويخهعامرلنأسود

حارم.أبيصالنرري،سيانعنعامر(وأسردس

1وأحرجه الحسيدي،طربقس(5915)البهيرهلحي.والطبرانيل@29(،ليدي0

2ك@842-واللارقطني 4 شب،بنعليعنالرسالةط.(3612)والحلية.@9

ويخه.نصر،بنسعدادعنوك@632عمر،أبياسطريقاص@ك@والجقي

2والحلىي5/03،3وأحمدلفرجتكهاا؟ 6 اله،عبدبنعليعى(415لا7/

9-6/91والاتي 2
ح@دعن

5-6/54والشاتي)أنكخكهاا،ويخه:منصور،بر 5

وير
5لدلهالكبرىإ،" ط.(13411)و(5289)والحلسيةط(11412)و(30

اللهعبدبنمحمدصالرسالة
النعن(7يلااالجارودوابرالمقرئ،يزيدبن

2دالصقكل!الترحفيوالطحاريالمقرئ، وفي(47
ص(2050)الأجار"تحفة1

صصدعن(2477)والمقرئابن
يعلىوأبوصط،لسادمروجهوفيه:دصور،ب@

العلبةطوفيك@71المعانيادنرحديوالطحاويإسرانبل،ص(7522)

4للأ وفي(20
"

2لاالأجلىااتحفةوفي(2475)لهالثكلا،شرح عن(04
أسد

بن

4/1ومسلمأنكحته،ويخه.مهصى، 4 ويخه:حرببنرميرعن)كلا((1425)4

ديوالاني@مئكنها"،
عنالرسالةط.(5500)رالملمبةط.(5525)الكبرى""

انكخكهاا.ويه.انصورمحمدس

رأحمد،نمر،بنانومعدعر،أبيوالنشعيب،لنوعلي)الحصيدي،جميعهم.

سرعلي
برومحمدمصور،بنومحمداطصعد

اللهعد
المقرئ،=يزيدلن



مختلفةبألفاض@صويوا@أحميثاكك@داللثترث@:لالدلل

-

ومع
حجر:ابنالحافظقالالعلماء،عندالاختلافهذايقدحفلمهذا

بنسهليكونأنجداالبعيدفمنالصحيحين،فيالرواياتهذهلاوأكثر

ة،عديىمرارأتخرهاإلىأولهامنالقصةهذهشهدز@هسعد
كلفيفسمع

بطريقذلثيعلمربمابلالأخرىفيسمعهالذياللفظغيرلفظأمرة

حلىمأبيعنعة،بنسميانعنحرب(صزيرسموسى،بنوأسدو)سرائل،

8البخلريوأخرجه. عن(8705)7/
تة

15)202-2"7/1و بناثهجدعى(87

فيوالطبرانيمسلحة،
وديه.التافعيمحمدلنإبراميمص(5907)الكحير""

1وصلململكتكهاا، 4 3 / لتتيبفتلاتتهمدفئكتها"ويخهقتيةعن)ك@((1425)4

اثهوعد
س

حرم،أبيبنالعزيزعبدعنفعي(.اثمحمدبن@)برأميممسلمف

حارمأبيعن

رأخرجه
"

7/1البخاري و@يه.مريمأليبنسحيدعن(5121)7
لملكناكها"،"

صأنكحتكها!"وفهمريمأبيبنسجدطريقص(5781)الالكبير،فيوالطبرالي

محمد
حارم.أبيصغساق،)أليمطرفب@

2الحخاريوآخرحه. 37 / 6/1والساتيسعيدبنقتيةعن(0305)6 وفيا3

5ولاالحلميةط.(8"61)و(5505)لهالالكبرعه، عنالرسالةهأط."7)و(47

1ومسلمدملكتكهاإ،ويخه:سعيدبنقتيبة 4 3 / سجدلنقتيةص(76))،241(4

حرمأبيصالقاري،الرحمىعدبنيعقو@عندفلكتها"ويخه:

وأخرجه
"

1لىالرزاقعبد 2 الالكمير"فيوالطرالي33،4أحمد،/طريقهومى(27

نيوالطبرانيلملككهاا،وفيه:االرزاتعبدعن3،إبرابنيسحاقعن(5927)

معمرعنوديه.الررا@بمدعنالدبري،@رايملنإسحا@عن(5961)الالكبيرأ

على@ملكتهاا

ليوقعتنبيت
4العربيالتراتبحياء@أحمد"@سد@ 5 7 وفيه:@6-8/

4ك@/الرسالةط.وفيلملكقا"،ا كذلكومو@ملكتكهاا"ةوب8،7
دي

الأفكارط.

4/1لحولةا 6 94.

سهامعنالليث،عن(5750)الكبير،فيإالطبراليوأحرجه
أليعنسعد،

حا
لهرجتكها".وفيه.رم

بنمبشرعنأبان،محمدسطريقمنل@395(دالكبيرافيالطرانيوأخرجه:

لفوجته.وفيصحارمأبيعنمكر،

4/1مسلمرأخرجه. 4 عن)كلا((1425)4
لنالحزيزعد

عنالدراصر@ي،محمد

لرجتكهاا.رفيه:حازمأبي

بهسهل،عنحومأليلتفردظامربنلكالقطع



-

@الفعائد@لعللدي@لجامع

مرفيكلهاالألفاظهذهيقللملمج@التيئأنبهفالمقطوعأيضا-القطع-
ة

وعبرمنها،لفظاقالالنبيئ-@!إنةيقالأنإلايبقفلمالساعة،تلكواحدة

اعلمواللهبالمعى،الرواةبقيةعنه
@ا

الاحتجاجيمكنلاالألفاظفهده"ةفقالالبقايئتلميذةالحافظوخالف

منالتمليكأنعلىمثلاحنفيئاحتجلوحتىمنها،بواحدة
الكاحألفاظ

(2)

يسغلم
تغرفلمفيها،مشكوكجمتالنبىقالهاالتياللفظةلأنذلث،له

ةالقصةفيالتيالأحكامبقيةواماتتعد@لمواحدةالواقعةأنبسببعيئها

مريةلاكذلثفهوفل@ونحومعين،بحدهتحديىوعدمالصدأ@،كتخفيف

"أعلمواللهفبم@

المتن:في@الاضطر@علىأمثلة

أحمدالإمامرواهماالأول:@
معاويةأبيعنحنبلبن

محمدالضرير:
عنأبيه،عنعروة،بنهشامحدثناقال:خازمبن

سلمةأبيبنتزيب
توافيأنأمرهاك@فهاللهرسولانسلمة:أمعن

النحريومالصبحصلاةمعه
(7)

بمكة.

(6)

(7)

المححالنتعلى@النكت
"8 0 9 /2-8 1 0

شحقيقي.و.075
سرحفي@اللا@الطر.

3/1الكناسا

5"الويخةالكت@ 3 4 / 1
تجحقيقي

لي
6/2مسمله 9،1

ليالطحاويأحرجهطريقهومن
@

المعانيشرح
"2/2 2 1

ط.وفي

(35الهلهالشكل!،الشرحوفي(3913)عفالعلعية
وير

.(1822)الأجار!تحمة"

بيمولىالكوفي،الضريرأبو@عاويةالعدي،التيميحازمئحتدسهر.
سعد،

تذنقة
هأ95)سةماتبالإرجا@رميعر@حديختليجمم

6/2الكمالهتهذيب@انطر. 91-2 ه(.مم@)االتقرياو")2675(،93

مأ7لاسةتويت@،اللهرشؤلرلةالمحرريضالأيدعدبنملمةأليبتبرير.

337سعد"ابنطقات"ألظر. 7/3الغالتهاسدو"8،/ أعلامسيررإ21-33،1
3/2البلاءا 0 0

2را 0

الححة،فيعاسرومرالأضص،عبدأيامأولهوالحريوم
ةالنحريوموسمي

يه.أعاحجمينحرونالحجيجلأن



مختلمةبأدفاضدرويواحماحميئاكك@ذارلهؤك@:لالملل

=

إنثممحاويفأبيعلىنجهاضطربوقدالمتن،مضطر@الحديثهذا

أبوفيهأخطأخطأ،فيهوالوصلفيه،الصوابوهوبالإرسال،فعلالحديث

بالإرسال.معلأئهكيفأشرحئممتنهاضطرابعنوسأتكلممعاوية،

عدةعنهرواهمعاويةفأبو
راوكلعندالحديطمتنتغيروقدالروافمن

ذلك:وبيادإف@،عليه@الحملمعاويةأبيعنالرواةمن

أسدالحديثروىقذ
موسىبن

(1)

بنهثامعنمعاويقعأبيعن

أمرهاقالت:سلمفأمعنسلمفأبيبنتزيتعنأبيه،عنعروة،

بمكةالصبحصلاةمحهتوافيأنعشيهرواللهرسول

كريبأبوالحديثروىوقد
(3)

عقمعاويقعأبيعنالعلاء،بنمحمدة

ه@
أنع@!اللهرسولأمرهاقالت:سلمة،أمعنزينب،عنأبيه،عنم،

النحريومالصبحصلاةمكةتوافي

عروة،بنهثامعنمعاولمجعأبيعنالرقيجعفربناللهعد@رواه

أنامرها@النبيأنسلمة.أمعنسلمق@أبيبنتزينبعنأبيه،عن

معهتوافي

بمكةالنحريوم

حدثناقال:معاوية،أبيعنحربب@زهيرخيثمة.أبوورواه

أنسلمة:أمعنسلمة،أمبنتزينبعنأبيه،عنعروة،بنهثام

3)

ومو.
يغرسهعدوق"

@ه.99)"لتقربا@

2المعانياشرح@فيإالطحاويةأحرجه 1 9 / يلا.93(الحلميةطوفي2
@نرحو@ي

وفي(3518)لهالمنكل!،
"اسنندمحرفةفيوالحبهقي)1281(،الأخيار"نحمة"

الرعي@(10169)والعليةط.(3060)

توليتقفكريب.سالعلاءلنئحئدكربألوئو
مأ2لثاسة

3-3ثا/11النلاطأعلامسميرانظر ولتهليص2،كا/2"الحفاظولتذكرة9،6

9/3لتهذيبها 85.

"طاعيأ.@هوسقطلاهك@@الاشدكاراليالبرعدابناحرجه:
عن

نا
7.

ومو:
.(3254)يبهتقرا@لا.مقبر@

فيالطبرانيأحرجه.
(79لا/23الكبير"@

وهر:
(2042)لالتقرببهنبشه.نقة1



=

@للفالائد@لجامعفى@لعلل

بمكةالنحريومالصبحصلاةتوافيأنأمرهاالله-@يلىرسول

محمدورواه
عفروبن

(2)

عنهئام،عنمعاويق@ابيعنالسولسي،

معهالضحىتوايرأنأمرهاجممالنبيئأنسلمة:امعنزينب،عنأبيمط

النحريومبمكة

عنهثام،عنمعاوية،أبيعنالنيسابورييحيىبنيحيىورواه

سلمة،أبيبنتزينبصأبيه،
أنامرهايئاللهرسولأنسلمة:أمعن

بمكةالنحريومالصبحصلاةتوافي

عنعروة،بنهامعنمعاويقيأبيعنسليمان،برسعيدصرواه

أنأمرها@تاللهرسولأنسلمة:أمعنسلمفأمنتدزيتعنأديه،

النحريومبمكةالصبحصلاةتواليه

ابنقالفيه.عهالرواةواختلفمعاوية،ابوفيهاضطربهكذا

متا،أيضأومضطربسندأ..دمضطرثالنركماني:

المع@نىبهذاثارإئمافوجدناهالحدي@،هذافتأملناا@اوي:وقال

فيمداضطربقدمعاويةأباووجدنامعاويقعأبيعلى

(3)

(6)

(7)

.(7000)يعلىأدوحرجه.(

ب@ناكيروحدتالصطا@سك@الكويرالسوسيعفروئحتدسئو

ان@
4/1الكبيراالمعما@" و1،1

6@مال!الامح@والهيرادا،@م/9النقاشه1 7 5

(3517)المشكل!@سرح@يالطحاويأحرجه.
رلي

.(1820)الأيخر،التحفة

ا.ك@ه/ابيهقيةأحرجه(5)ي@67(.اتقربا"نظ@ققةوهو:

فياليهقيأخرج@
@ا("167)والحلصيةط.(30لاهلآئار"واالسننمعرفة@

لوعيا
5/1النقي!الجومرإ 32.

يرالتركصاليابننوافقولص
متةاضطرابعلىحكمه

@يالاصطرا@علىالحكمأما
بالاصطرابيحكملاب@ئخظب@منهتجوزفهوأسند،

عندإلا
معاويةلأبركنلك،لي@هاوالأمرالوج@ه،واستواءالترحيحبمكانعدم

مفصلأ.ض-سبانيكماارسلهسقرلبوالقرلبوصلهمخطى

(3517)عمبالانلىامنكللنرح



مأوا@حليتاكد@الال@ثترك@:!ل@للإ
محتلفةبالماظصوي

-

سبق-كمابالإرسال-ئعلمعاويةأبيوحديث

أمأمر@رالنبيئأنأبيه:عنهثام،عنالجراح،بنوكيعرواهفقد
بمنىالصبحصلاةتوافيهأنسلمة

أنآبيه:عنعروفبنهثامعنسلمةبنحماد@رواه
أميوم

الفجروصلتالجمرة،فرمتالله،رسولفأمرهاالنحر،يومإلى@ارسلمة

بمكة

اددراورديادكزيزو@ا@يارالرحمنمحببنداودورواه
()

سلمةامإلى@اللهرسول@ارقال:أبيصعنعروة،بنهئامعن)مقرويخن(،

الصمح،بها@تصليمكةتأتيحتىجمعمنالإفاضةتعجلأدأفأمرهاالنحريوم

الثافعي.نسخإحدىوفيتوافقه،أنفا@يومها،وكان
توافيط"

العزيز(وعبدوثاو@وحما@)وكيع،هشام:تلامذةئقاتفهؤلاء

عددأ،أكثرفهمأصحوروايتهممرسلأ،أبيهعنهثام،عنرووهأربعتهم

علىالدارقطنيالحسنأبوالمعللينإمامنصوقدبالحفظأولىوالعدد

المرسلةالروايةترجح

(13754)ثيماأ@ابنأخرجه.

/2المحاداير@رادالجررلةقيمابنلقلتنبيه.
0

2 3 0

تهاليركيع.قالاللالما

مىأقوله:فيوأخطأأصحالصقالكماتوافي،قوله.ديرأصا@شى،

خرظلححفطهونجرعابد..دنقةوهو:
1لااققريب@ما@ 49)

المحاليأ@شرحديالطحاويأخرحه
1 8 / 22

رمي
53)العلية@ دثرحوفي(90

ولي(3522)و(3521)لهالتمكلا،
1ياالأجار"@تحفة .(1825)و(82

ومو.(5)(17لمالتقرس@ااالنفق@ومو.
4لانقرس@ا."حو@@@ 11).

يرالافحيأخرحه
وديبنحقيقي(1002)مسده

2لهالأمإ،@ 1 3 / طوفي2

اليهقيطريقهومن45،5-5الرفاء3/35
33 / وفي51

(0403)لهالمعرلةا،"

الوعيط.(63101)و(20101)والعلمبةط.(5703)و

4الكفايقهو@@،95)االثليى@لىالممححالطر: 3 علمأنلاوالمعرفة6،0

1الحديشه: 5 1/2والتذكرفهالنبصرةسرحو"لتحقيفي،4 3 والفتحسنحقبقي،2

الباتي
"1/2 2 تجحقيقي.1

1الررقة/5ارقطني!الددمللالظر: 2 .44/98الأحمدي!الممدعلىالالتعيقعننقلأ3



-

ال@لف@الد@لعللفي@لجامع

مسدا.معاويةأبيطريقغيرمنوجاء

وفي(3520)لاثار"امشكل@ثمرحفيالطحاويفأخرجه:
تحفة"

النوري-وهوصفيان-طريقمن(1823)لأخبارداا

فيالطبرانيةوأخرجه
ابنوهوسفيان-طريقمن(982)/23الكبير"9

عييق@وابن)الئوري،كلاهما:
(1)

أمعنأبيه،عنعروة،بنهامعن
النحر.يومبمكةالفجرتصليأنأمرهالمجزاللهرسولانسلمة:

لاالثوريطريىأنإلا
يصح

لأنهة
عنم@عمبةبنقبيصةروايةمن

معين:بنيحيىقالالئوري،عنروايتهليإلاصدوقوقبيصة
فيإلاثقة"

القويبدلثليىالثوريحديث
رجلالاكانمحمد:بنصالحوقال"

سماعهفيتكلمواأنهمإلاصالحأ
شيبة:بنيعقوبوقالسفيان@لأمن

"خاصةسفيانعنروايتهفيتكلموافاضلاصدوقأثقةكان"
(4)

لأنه
سمع

منه

معين.ابىذلكعلىنمقصغير،وهو

منعلىأقفلمالخزاعي،أحصدبنإسحاقةففيهعييةابنطريقوأما

القراعات.فيحجةكانأنهيذكرونإتماالحديث،فيجرحهأووتقه

نصفقدفيه،متكلمسلمةاممنعروةسممعفإننلثعلىزيادة

الدارقطنيقالوكذابالانقطاع،وأعلهمنهاسماعهعدمعلىالطحاوي

كاك@نها.عاثةمسندمنجعلهمنومهم

لأتحفةوفي(3523)الاثار"مئسكلداشرحفيالطحاويأخرحه.

1يلاالأخيار" الدراورثي.طريقس(82

عدالسابقيرليبدركاد(1)

انلمسندتحقيقي
2فعي. 7 ليتجيىوقدواحد،أنهما5

حلالمن
فه.اللهأستغمرمماومنااثاد،أنهصااليوخاللايدصروايكشع

المحاصرين.مىالعلمأهللمصالإلباسصفسوقعوقد
7/1والتعدبلادالحرح(2) 7 6/9الكصا@ه@تهدب(3)(722)1 6(4325)

(4)@

6"الترمنيعللشرح 6 9 / 8رعتر.@2 1 2 / 2@
ممام.

ودالغ)0253(،عقصالمثكلادثرحانظر.(5)
.(107)ه



مختلفةبألماظوا@أ@هيححيناكك@دالالثترك@:ل@للا

-

وفيي@253(الآثار@امشكلداشرحفيالطحاويوأخرجه:
تحفة9

الرحمنعبدبنيعقوبطريقمن(1827)الأخيارلا

1/4والحاكما(،لها2)داودأبروأخرجه: 5/1والبيهقي6،9 3،3

5)الاستذكار@افيالبرعبدوابن 93 عثمانبنالضحاكطريقمن3/

عنعروفبنهامعنوالضحاك(ويعقوب،لدراصردي،)اثلاثتهم:

عنأبيص
لالصواب.أعلمواللهبه.عائثة،

"قال:أئهأحمدالإمامعنالأثرمونقل

أبايعني:غيره-يسندهلم

خطا"وهومعاوية-

القيمابنذكرهاالحديثمتنلإعلالأخرمناثاتوهناك

ماتخر:مثال@
التيممصفةفيأحاديثمنياسربنعمارعنروي

هذاانالغلماءبعضذكرفقذ
بتفصيل:فلكوسأشرحالمضطرب،من

اللهعبيدقال:الرهرفي،روى
ا@ععدبن

عنعتاس،ابنعن

عزسع@جوراللهرسولأنياسر:بنعمار
()

عائفومعهالجيثىبأولات

أضاءحتىفلكعقدهاابتغاءالناسسحس@ظمار،جزعمنلهاعقدفانقطع

الناسحبستوقال:بكر،أبوعلجهافتغيطماء،الناسمعولي@الفجر،

معهمولي@
بالصعيدالتطالررخصةرسوله-يخيهرعلىتعالىاللهفأنزلماء!

ثثمالأرض،إلىبأيديمفضربواجم@اللهرشؤلمعالمسلمونفقامالطيب،

وايديموجوههمبها@مسحواشيثأ،الترابمنيقبضواولثمأيديهم،رفعوا

الالاطإلىأيديهمبطونومنالمناكب،إلى

رهو:
.(782ياالتقرسه5@انقة"

رهر.
بهموق،عد@

(2972)لمجهلتترالا"

2/2المعاد"دزادوا@طر(35الاعفالآنارانكلدذرحفيالطحاويلقله 3

2/2المعاد"انظر@زاد 32 32.

)عرس(.مالةالاللسان!الطرالراحةأجلليلأسالنرولفوالتعري@:

4/2أخمدأخرجه: 1/6والنساني2(،03)ثاؤدوألو2،ثلأ-63 رفي71

في=والطحاويالرسالة،ط(29ويلأالعلمبةط.(300)لةالكرىإ،"



-

و@لف@ائد@لعلل@لجامعفي

1/1الصعالي،لشرح 1 0

2والبيهقبئمملأ(،3)الحلميةط.وفي 0 8 الرعبدراب@1،/

وك@961دالتمهدافي
1 09دالاعار!@يوالحلىمي7،8 5-9 (05)والوعي.@6

كيساربنصالحصطرقمنحرمابىط.

1لايعلىئوخرجه.(و( بسحكسالرحمنعدطريقمن(60

ةثلاتتهمبسحاق.ئحتدسطىلقص(1630)يملىألروأخرجه:

بن)عالحب

حدتن@ةقالالزفرقيص@سحاظبنومحمدإمحاق،سالرحمنوعبدكالط
اطهعد

س
اللهعد

عنار.عننجاس،ابنصعنبقىب@

الضوابأنودكراغلطا@الرازبي@فرعةوأباحاتمأباأنفلثثمقالنجهللساثه

أبعناثه؟عدعنالرفرفي،صروياهاللدادعييةسوسفيانمالكروابةهر

1/1الرايقهدنص@الظر.عنار.ع@ 5 5-1 دطالزوايتي@ساقالتسانيلكى5،6
الوكلامماةوقالالرسالةط.(297)و(296)والحلميةط(130)و(030)الكبرى"إ

أعلم!.وا"محمو@
اثهعيدوحليث

الهعبدس
عتلى:صأبيصعنتجفلن

بنسميانعى(143)والحيديبتحمقي،يلامأدالخمنشد"فيالتافعيئأخرجه.

فيوالطحاوي6(،5للاماحهاسوأحرحه.
"

1/1المعالياشرح 1 1
الحليةط.وفي

@ينر.لنعمروطريقمن(641)

اهلأا/النسانىوأحرج@
وثي

ط.(297)والحلميةط.(301)لةالكبرىا،"

المعاليالذسحليوالطحاويالرسالة،
"1/1 0

جاروالن3(،6لاالعلميةطاو@ي

("1 2واليهقي1(،3 0 8 / 1
مالك.طريقمن

يرالا@عىوأخرحه:
فيالحارميطريقهومىبتحقيقي،(87)دالئنندا

الاعرا:"
9 الئقة،أتجرلاةقالحزماب@ولالهأطالوعيط5

مممر.عن

الهعبيدعنالزهري،عنومممر(وسالك،وعمرر،)سميان،ةأربعهم
الهنجدب@

لن

الرافلان.قالكماالمحموظةالزوايةويرب@عتار،صالي@عنتجة،

اقهعيدحديتمنتحرطريقرله
اللهعندلن

كفبن
به.عتار@ص

المعانيدشرحفيوالطحاوي1(؟633)يعلىوأبو)736(،الطيالسيئاحرحه.
ا/"

1 1 1
2واليهقيللا(،2)الحليةط.وفي 0 8 / 1

ذت.أبيابنطريقس

)728(،لرراقاعدوأحرحه:
وابن1(،632)يحلىرألر4/03،2أحمدطريقهوص

فيالبرعبدوالن)535(،دالأرسط!فيالمندر
سمر.صك@971الت@هيد""

طريقمنم@71)ساجهوابن)913(،ول@13(داودوأبو4/13،2احمدوأخرجه.

يزيد.بنيون@



مختلمةلألفامدرويحمينأ@احماككبذارلهضكلت@لالعلل

-

بالتيممأمرهالئبيئ-ك@أن"@لفظ:اقيممفيلعمارآخرحديثوقد@رد

تقول@نيكفيكإتما"رواية:وفيوالكفين!،للوحه
(1)

ثتمهكذا":بيديك

مسحثمواحدفضربةالأرضضرب
كفيهوظاهراليميى،علىالمال

@رواية:وفيووجههإ،
مسحثتمفيهما،ونفخالأرض،بكفيهيالثبيئضرب

"روايةوفي@،وكفيهوجههبهما

ييوواحدمه؟ضربةالأرضبيدي@ضربثتم

@لوجهيكفيك9رواية:وفي"،حدةواضربةلكفينوالوجهباوأمرني"ةرواية

و@لكفانأ

إلىالعلماءبعضدعامضاالأول،الحديخثعنيختلفالحديثفهذا

العثمأهلبغضضغف"الئزمذي:الإمامقالبالاضطراب،عليهالحكم

بناليثطريقمى(565)صاجهابنوأخرحه:-
سحد.

بنائهعيدعنالزفرفي،صوالليت(ون@،وومحمر،ت،أليس1)آرلعنهم

ائهعبد
لهعئار،صعنبفبن

منينمعلنماللهعبيدلكنمحموظةروايةرمي

4الكمالهتهني@@انطر:عئار 2 / 5(4242).

4/1النهايهديإالأنرالنقال(1) جميععنعرةالقولتجعلدالعرب.24
الأفعال،

أي:برجله،وقالأخذ،أيبيد-قاللمحتقولواللسال@الكحميخرعلىوتطلقه

(6781)و(6771)ثةأبيوالن9(،)طالرزاقوعدل@36(،الطياليئأخرجت(2)

4/2وأحمد1(،686)و 6 93و3 و1
7ه@لدارميوا03،2 1/9لئحارقيوا@،4 2

1/9ؤئنلملاك@(،93وا/ك@(8) (323)و(322)ثاؤدوابو1(،01)(3لعلا21

1والنسائيئ6(،5لاماجهوابن)723(،و(32وللا(325)و(32ولا 6 5 / ارهلأ1

6و 1او9 7 0

العلميةط.(305)و(304)و(303)(302)لةلالكرىا،ولي

خزي@ةبنرا)521(،الجلىردواسلة،لرسااط.(301)ر(030)و(299)و(2)هاو

1/42عوانةوأبوشحقيقي،(2)ملاو(267)و(266) وا/552مأ77)و370)0

1/211المحانيا@نرحليوالطحاوي@،م@7@-@مه3@652وا/(882)-(878)

و
1 1 وفي3

(651)و(650)و(649)و(648)و(646)و(645)الحلمبة.@

91)و(1308)و(1306)و(1303)و(1267)حانوابن)256(،و 3،)0

1والذارئظنيئ 83 / الرمالة،ط.(107)و(007)و(69ولا(6ولعاالملبةط.1

دالستخرحفيئحيموابو
1/2والببققيئ)118(،" 0 من(3ل@.والعرقي2،1و.9

عنار.عىطرق



-

ثللفالائد@لعلل@لجامعلي

لماثوالكفينللوجهالتيممدييت@هالئبيئعنعقارحديث
روي

حديطعة

دالاباطواالمناي
(1)

ماكلالبر:اعئدابنوقال
فمضطربعمارعنالبابهذافييروى

يهمختلف
"

الحنبلي:رجبابنالحافظوقال
يعني:جدأ-منكرحديأوهذا"

راويهالزهريأنكرهوقدينكرونه،العلماءيزللمعمار-عنالأولالحديط

@رويوغيرهما،داودوأبوأحمدالإمامذكرهالناس،بهيعتبرلاهووقال:

نهاالزهريعن
التمععبيدمنإلاأسمعهلموقال:بصيحدثأنامتغ

وروي

حدثإفايغضبكادأنهمكحولعنورويهو!ماأدريلاقال:أئهعنه

أئهعيينةابنوعنالحديث،بهذاالزهري
لي@ةوقالبهيحدثأنامتنع

اختلفواأيضأ:وقالبمئيء،لي@فقال:عهأحمدالإماموشلعليه،العمل

عليطالعملأرىماوقال:يهابهالزهريوكانإسنادهفي

والثانيالأولالحديثي@بينيوفقواأنحاولواالغلماءبعضانإلا
قاليح@ح@.الئبيئئونفعلهممنالأولأنولاعتباروالتأخر،النقدمباعتبار

ةأجنبأئهالاخرفيحكىكماص@النبيئ@ؤنفعلهمفيهحكىإنماةإالأثرم

والسلامالصلاةعلبهفعلمه
"

بئالتبيئتعليمقبلالتيممايةنزلحيثهداكان"حباد:النوقال

عمازسأللماوالكفينللوجهواحدةضربةعلمهئمالتيمم،كيفيةعمارا

التيممعنالنبي-@ز
@ا

فهوالمناكب،إلىتيممناقال:أئهعفارعنرويوما"البغوقي:وقال

التمعكنفسهعنحكىكماةإوقال@طاللهرشؤلعنينقلهلمفعله،حكاية

إليه،انتهىوالكفينبالوجهوأمرهرلمجالنبيئسألفلماالجنابة،حالةفي

(3)

(5)

.(144)عق@الزمم@حامع

@

2/2الارلمجهلغ 52.

(1310)عقبصحيحهثي

1التميا"(2) 8 0 /7.

1الرابقهال@صص 5 6 /



مختلفةبأدماظصويواحمأححيتاكص@داللخترل@:لالحلل

-

عنوأعرض
فعلهأ

فيوردأتهعليهيشكلالنحوهذاعلىتوجيهمنذكروماقلت:

.@بأيديهم...فضربوااللهرشولمعالمسلموددفقامالأول:الحديث

وابنيعلىوأبوأحمدالإمامأخرجتخر:مثال@

والخطيبخزيمة
()

روحطريق:من
جريج،ابنحذثناقال:

اللهعبدأخبرنيقال:
شيبةبنمصعبأن:(7)مسافعبن

(8)

عنأخبره،

بنعقبة
محقد

اللهعبدعنالحارثبن
جمت،التبيئعنجعفربن

لنرح(1)
(2)(30لاعقصالةا

ير
2الئنسمه" 0 4 /1.

في(3)
شحققي.(0331)صجخهلي(4)(6792)مله

(5)
دي

"

5لغداد"تريح 3 يروحصل3/
فيمقطالطبحةم@

الموضع،هدا
غنهنه

العر@4/6*@انر@

سجادةسروحفو.يلا(
سالعلاء

فاصل،ثقةالضري:ئحتدأبرالقيسي،حان

توفي
مأ207)وقيل.هأ،205)سنة

9/0اف@ءاأعلامالسيرا@طر 2اسماسهوالمراة2،4 3 (1962)رالالتؤيسه2،/

اثهعندئر.(7)
بنمافعس

ائهعد
ستيبةس

الحجمي.المكي،العدوي،ك@اد،

توفيححر،وا@نوالذبيالمزيكةكت@
مأ.9لهمة

4/2@ما@ا@ال@هديبنظر:ا 2له@س@لكاوالا@،@0،5@83 9 و@،7
(1136@ققريب@ا1

انحدنجتلنالححبي.المكي،الع@دربصبفحيرسسيخةسمصع@فؤ.يث@

11ولا@كمالالتهذبانظر. التقرباوا)5645(،@والالكاش@)8756(؟2

(6691)

مكدالا(
مي

أحمد،الإمامشيئححعسماهكماعتقيوالضرا@.غقته،1الد"هنا

)كث@4(:هاه/الكمايه@قهديبلحيالمريعةنقله@يتاأحمد-الإمامقالوقذ

عنةئو@تماررح،فبهالرأخطأ
بى

دمنا.(1033)عفخزيمةابنوقالمحمد!

ليجريحاب@أصح@يخلفالئي
سححبمقاذاسمه،

عىالرراقوعدئحند

لنعتة
علميحبالضحنحومحائحق@

تي@@كلتةالنساتي.عنةقالوقذ"

الكير"النارلخالظرإلأس!.لهيكن2أ@ركته"عينةالنوقالسمعروفأ،

.(4373)هاالكمالاه/تهذبو"1(،923)2ها/6للخاري

الهائمي،طالبأبيبرجععربناللهعبدفؤ(10)
الحشة،لأرضولدالأجماد،أحد

نرديصجة،وله
توفيوفيلأ،@@.)@سة

هأ90)سة



=

@للفعالد@لعللدي@لجامع

فهذا@ا.جالنوهوسجدتين،فليسجدصلاته،فيشك@امنقال:

اختلفالحدي@
النسائنأخرجهفقدالأخير،لفظهفي

(1)

طريقمن

حجاج
(2)

اللهعبدعنجريج،ابنعن)مقرونين(،وروح
عنمسافع،بن

عتبةعنشيبة،بنمصعب
(3)

اللهعبدعنمحمد،بن
قالبه:جعفر،بن

@@جال@)وموروح:وقالدما@له@،@)ج:بقاللئسائى:إا

التسائىوأخرجه
()

اللهوعبدئسلمبنالوليدطريقمنأيضأ
المباركبن

يعلىأبو
(6)

مخلد.طريقمن

اللهعبدعنجريج،ابنعنومخلد(المبارك،وابن)الوليد،ئلاثتهم:
بن

محفد،بنعتبةعنمسافع،
اللهعبدع@

قالقال:جعفربن

يسلممابعدسجدتينفليسجدصلاتهشكدمنالله-لمج@:رسول
"

=

2واللغاش@1/الأسما.تهدب"الظر. ا@ه،90)11،/4"الكمالتهديبو@6،3

.(3251)لتقري@اودا

3/3دالمجتبى!في(1) 0

1لالهالكرعه،و@ الرسالة.ط(1175)والملم@ة@(17
ئحضدبنحجعفو.(2)

ضحتد،بوالأعور،(المصيمي
كعدادنرلالأصل،ترمدي

3

ا@مص@ص@ه،
اختلطلكتهتجت،تقة

سنةتوفيموته،قبلبغدادقدملماعمره@خرلي

"انظر
التقريبهوإثا(،2)الكاشممهو@)2111(،مملأ-،2/6الكماالهنبت@
.)311،(

في(3)
@

)غقمطالمحتبى@
ودي

يحلى.وألياحمد،عنداركدسبئماوانطر)عتق@الكرى"@
3/3"المخيفيإ(3 0

1روعقيبلهو@الكبرى"، ط.(1175)وعقبالعلميةط.(17

لة.لرساا

1ولط(593)لهولالكبرىا،3/03لالمجى!في(5) العلميةط.(1721)و(71
الرسالة.طا()كلااو(1172)و(597)و

(6)
لي

.(6802)مشده

@مصصذكر.يهت@التدمذا(7)
نيبته.لن

اللهعبدرواية(8)
@مد@ةالرلد@هرايةأعلى،لاللفطومخلدالماركس

فرقولاالتليم،
بيهما.



مختلمهبألفاظرويمأحميتا@ا@كك@ذالالخشرك@:للعلل

=

لمزيوالبيهقىواكألشاواودابو@وأحمدأخرجه:وأ
()

حجج.طريقمن

يعلىوألوحمداوأخرجه:
(7)

روح.عن

عنجريج،ابنعنوروح()حجج،كلاهما:
ألتهعند

عنمسافع،بن

عنمحقد،بنعتبةصشيبفبنمصعب
عثدالله

لبعدمابلمظ.بهجغفر،بن

صلاطا.منفرغا@@"بعضها:وفييسل@أ)بعد@نبعضها:وفييسلم(

ويفهمجاليأ.)وهولفظه:فياضطربالحديخثفهذا
قثلأئهمنة

خالفوبذلثيسلم(.)بعدمالأخرى:اوالزوايةالتسليم،
بنالوليدروح،

اللهوعبدمسلم
لنوحجاجالمباركبن

إحدىجاع@فقدوأيضأمحمد،

الاختلافهذاأنعلىصراحةيدلفهذاالجماعة.روايةمثلعنهالروايات

بناللهعدفإنالاختلاف،هدابغيرمعلرلوالحديثقبله،ممنأوروحمن

وقدلئن،شيبةبنومصعبتعديح،ولابحرحدكرهمنعلىأقفلممسافع

ترجمتهما.تقدمت

فياخراختلافوهناك
ومنهمشيبق@بنمصعبيذكرمنفمنهمالسند،

من
روايات.جاع@بينمابإثباته،وحججروحروايات:فجاع@يذكره.لا

منسقاطهب@ومخلدالمبارك،وابنالوليد،
السند.

في@لو@سعالاختلاتحصلومما@
حتىمتنه

بعضهمعده

بنأن@عنقتادة،روىمامضطربأ:
صليتقال:حدث@،اثهر@حهمالك

لثهئقتد"بيستفتحونكانواوعثمانوعمر،بكر،وأبي@@التبيئخلف

11/2@الئةفي(1) .@1033@@سهفي@2@.05

وفي3/03الالمحتبىير(3)
.@ا@71ولاالحلمية@ا@731@لهالكرى!،@

لة.لرماا

الكرمح@2/633.النلي(4)

في(5)
4/2الكمالهتهذب" 83(0535).

2@الئطفي(6) 0 5 /1-2 @لأ@...@مسدهفي@7@.06



-

يللفعائد@لعللفي@لجامع

بسميذكرونلاأقئ@ى،رث
لاوالقراعةأولفيالرحيمالرحمنالله

آخرها.في

اللفظ:بهذاقتاثةعىرواه

3/2أحمدعندلأوزاعي:ا فيوالبخاري2،3
لإمام!اخلفالقراعة"

2/1ومسلم)021(،وا(الا (1657)عوانةوأبي)25(،(39لا2

2/5والبيهقي(1658)و 0

(496)خزيمةوابن)181(،الجارودابنعندعروبة:ابيبنوسعيد

-(1803)حبانوالنبتحقيقي،

ط.(923)والفلاحط.(95لامسندهفيالجعدابنعدوشعبة:

3/1وأحمدالحلمية، 7 فيوالطحاويلتحقيقي،(495)خزيمةوابن2،7وه9
9

202الاثار@1/محانيشرح
2/1،5والبيهقي1(،631)العلميةط.وفي

(582)لبغويوا

(1)

(2)

لي
قادة،الصوقعالمطوعمنالروايةسه

والموا@نحري@،وموإسحا@اعن
@

قادة،عن
2/1المهرة!إقحا@@ألطر.أنى!ص 87(1518).

صحصهملأعلهاالأ@زاعيروايةماالو(السيوطي.قال
عه-الراويلأن

الوليد-ومو
فدكاد@نالترلفتملي@يحل@

يقطلمأنهنت@)نشحمطسبسماعهصرح
بل@كتبمنعلىأملىيكرنأنلدفلااكمسؤلدلقتا@ةأحدوقتا@ةالأوراعيي@

لهتقومفلاضاطيخرأومحروحايكونأنفيحتملالكاتصهدايسئمولمالأ@زاعي،

الحجة،
مع

ما
اصقطاعها،يرىلعصهموأنالخلا@،منبالكتابةالروايةأعلفي

122/،الراوياتدربانظر:، 1لإيضعاوالتق@دلب@وتىن5،6 21.

آحرو@صالأوزأعيصالحديتمدالررى
2/1ملماحرحه (52)(39له2

اثهعدلنإسحاقعنالأصزاعي،طريقس
س

أئهةطلحةأبي
لمطشفىالبلةنفيحديثأيفلكيؤكرمالكبنأصسمع

1/3الدارقطيوأخرج@ 1 الأ@راعي،طريقسالرمالةط.(1207)والعلميةط.6
طلحقىأبيبنبسحاقعن

"@لثظأصعن
يجهرب.يما@القر@بأميفم@حونكانوا

سميقرألالركلهموهوآخر،للفطضعبةعنالحديتهداوقد@رد
الرحصاقه

المحقا.اقغ@ثاالرحيم



محتلفةبألما@حمينا@احمأ@ويككبذالالثترقى:رلصلل

-

2/1النسائيعندلمقرونين(:عروبةابيبنوسعيدوشحبة 3 5

وفي
الرسالة.ط.ما()اوالعلميةط.(97لالهالكبرى@،9

1/3الدارقطنيعند)مقرونين(وسفيانوشعبة 1 1وللاالعلميةط.4 18)

لة.لرساا0ط

1/2الآثار"معاني@اشرحفيالطحاويعندوشيبان 0 وفي2
العلميةط.

(2071)و(953)مسندهفيالجعدابنعد)مقرونين(وشيبانوشعة

1لاحبانوابنالعلمية،ط.ا(ويلالما(922)والفلاحط. 79).

1/3الدارقطنيعند)مقرونين(يحيىبنوهماموشعسة 1 العلميةط.5

لة.لرساا0ط(1204)و

.(1191)حميدلنعبدعندالعرزميعبيدبنومحمد

اللفظ:بهذاقتاثةغيرأنىعنرواهوكذلك

فيالحعدابنعندالبنانيثابت
(3731)والفلاحط.(7141)مسنده

فيوالطحاويبتحقيقي،(497)خزيمةوابن2،لملأ/3وأحمدالعلمية،ط.

1/0الآئار"محاني)شرح وفي32
.(582)والبغوي1(،671)العلميةط.

2/1النسائيعندزافانبنومنصور 34-1 3 5

وفي
لهالكبرى"،@ا

الرسالة.ط.كا(.)والعلمبةط.(978)

.(1802)حبانابنعندتلابةوأبو

فيوالطحاويبتحقيقي،(498)حزيمةابنعندالبصريوالحسن
"

شرح

1/2الاثار!معاني 0 وفي3
1لاالعلمية.@ فيوالطبراني6(،1

الكبير""

77أحمدأحرجه: /31
و

2 يعلىوأبو5(،1)و(05)(39لا2/21وملم7،3

شحقيقي،(494)حريمةراس)381(،و(181)الحارودوابن)5423(،ر(3".5)

1لاجانواسملأا(،6)4ماا/عوانةوأبو 1/3والدارقطي9(،7 1 العلجةط5

2/5والبيهقيالرسالة،ط.(1200)و 1
عىتسفطريقمن

تاثض
أولهأن@،ص



=

@لف@ائد@@لعلل@لجامعفي

وفي(739)
فيالمقدسيوالضياءالطبعتين،كلتا(8277)له"،الأوسط@ا

5/4رة!لمختاا" و(1877)92
052(1878).

مالكبنأنسعنوالحسن(قلابقيوأبوومصور،لثابت،آربعتهم:

الققدم.فتاثةحديتبنحو

أوالبسملةلنفىالترضفيهليىآخربلفظوردالحدياهذاأنإلا

اللفظلهذاوردوقدبها،الجهر
أن@.عنأبضاقتاثةطريقمن

وفيبتحقيقي(209)مسندهفيالافعيعندأيو@رواه
ا/له"،الأم"

1 0 7
2الوفاء2/ط.وفي 1يهوالحميدي4،4 3/1وأحمد9(،1 1،1

فيوالبخاري
لاماماخلفالقراعة"

والثساليمأ،ا3)ماجهوابن)721(،"
2/331

وفي
وابنالرسالة،ط.ول@79(العلميةط.(97للالهالكبرى@،@ا

.2/51لبيهقيوا)281(،رودلجاا

1/3الدارقطنيعندالقطانوعمرانوشحبةحمادصرواه 1 العلميةط.6

لة.لرساا0ط(1206)و

.(797)معجمهفيالأعرابيابنعندالطويلحميد@رواه

4لافيبةأبيابنعندعروبةأبيبنسعيد@رواه 3/1وأحمد4(،1 0 1

2وه 0

فيوالبخاري2،5وه
لإماماخلفالقراعة9

يعلىوأبي)121(،"

1/4عوانةوأبي)1313(،و(2984)و(2981)و(2ها.) 4 1لا9 6،)5

فيوالطحاوي
"

1/2الاثار"معانيشرح 0 2
.(1162)العلميةط.وفي

3/2وأحمد1(،975)الطيالسيعندشعبةورواه ا/والبخاري7،3

1 8 وفي(743)9
الجارودوابن1(،18)و(171)له"،لإماماخلفالقراعة@

(492)خزيمةوابن)281(،
2/5والبيهقيبتحقيقي، 1

وفي
السننمعرفة"

فيوالخطيبالوعي،ط.(3127)والعلميةط.(724)لهلآثار!،وا
"

تاريخ
7/33د"بغدا 33وه4

8/503لغرباط.وفي
6و

03.

3/1وأحمد)4614(،شيبةابيابنعندالدستوائيهنامورواه 1 4

1و 2و83 فيوالبخاري1(،042)والدارمي7،3
لإمامااخلفالقراعة"



مختلفةبالفاظصويواحمأحديثأكك@دارلهضل@:لال@لل
-

.(2831)و(9832)بعلىوأبي)287(،ود@اوأبي1(،25)

يحيىبنهمامصرواه
3/2أحمدعند @يوالبخاري8،9

خلفالقراعة"

لإماما
.(123)لا

فيالبخاريعندعوانةأبوورواه
وابن2(،1لىالإمام!خلفالقراعق1

2/1والساثي)642(،والترمذيم@،ا3)ماجه وفي33
(975)لهلأ،الكبر@"

بتحقيقي.(491)خزيمةوابنالرسالة،ط.(977)والعلميةط.

وهثام،وسعيد،وحميد،ان،وعمروشعبة،د،وحمايوب،)أتسعتهم:

عنعوانق@وأبووهمام،
قتا@ة،

وعمربكروأباعح@النبيئأنبلفظ:أنىعن

التعرضدون.@ألفال@رتدنهلئتد"بالقراعةيستفتحونكانوار@وعئمان

للبسملة.

الرواية.هذهبنحوأن@عنأخرىطرقمن@روي

عنسلمفبنحمادرواه
2لملأاو/3أحمدعندوحميدوثابتقتان 8،6

.(1800)جانوابن)3903(،يعلىوأبي

/3احمدعندحميدذكر@ونوقتاثةثابتعنسلمة،بنحماد@رواه

2 فيوالبخاري0،3
لإماماخلفلقراعقا@ا

(581)والبغوي)221(،"

فيوالبخاريل@414(،شيبةأبيابنعندحميدورواه
خلفالقراعودا

لإماما
.(126)لأ

.(787)معجمهفيالأعرابيابنعندثابتصرواه

مالكصرواه
فيالبخاريعند@يناربن

الإمامخلفالقراعق@@
"،)821(

1بغداددالاتاريخفيوالخطيب 0 6 / 1 0

وفي
3الغربط. 1 6 / 11.

قتادةروايةبنحوأنىعنلك(وماوحميد،بت،ونادة،)قتاأربعتهم:

البسملة.لذكرتنطرقلمالتيالنانية

فيالبرعبدابنقال
لفظهفيعليهماختلف@االتمهيد@1:1/714

متدافعأ،مضطربأكثيرأاختلافأ
بسميقرؤون:لاكانوافيه:يقولمنمنهم

الله

ببسميجهرونلاكانواةيقولمنومنهمالرحيم،الرحلن
الرحمنالله



-

يالف@الد@لعلل@لجامعدي

بسميتركونلاكانواقال.منومنهمالرحيم،
منومنهمالرحيم،الرحمنالله

تقوملااضطرابوهذا@ألفل@يرقهلطتد"بالقرا@يمتتحوفىكانواقال:
لأحدححةمحه

الحديط،هذاعنسئلأثهأن@عنرويوقدالفقهاء.من

1:"لإيضاحواالتقييد"وانظر.ونسينا"كبرنافقال: 2

2"الراوي@اتدريبفيالسيوطينقلهديماالبرعبدابنوقال 5 6 /1:

اخرفيذلكزادالذيأنالبسملةنفييردلمأنسأآنعلىيدلومما9

مالأخطأ،بالمعنىروىالحديث
صح

اكانسأله:سلمةأباأنعنه

دثهبالحمديستفتح@اللهرسول
سمأو:العالمين،رب

الرحمنالله

احدعنهسألنيوماأحفظه،ماشيءعنسألتنيإنكفقال.الرحيم؟

قبلما.

أئهملاالكتاب،بفاتحةالقراعىيبداونكانواأتهمرجحالتافعيأنإلا
ببسميجهرونلاكانوا

@@قال:إذالرجمالرحمنالله

أمبقراعةيبدأونيعني
لسميتركونأنهميعيولاأعلم،تعالىواللهبعدها،يقرأأنقبلالقرآر

الله

لاثار@واالسننوالمعرفة4(،2للاعقبالترمذيحامعانظر:الرحيمالرحم@

الراويولأتدرلبالوعي،ط.(3120)والعلميةط.ل@27(عقبللبيهقي
"

1/2 1@ا:والإيضاخالتقييدو"5،5 19.

هذاعلىوالعملصحيح،حديتهذا".(24للأعقبالترمذيوقال

بيستفتحونكانوابعدهم:منوالتابعينبميهنهالبيئأصحابم@العلمأهلعند

اثوكانوقال:@،الفلمى@ربلتهث@تحتد
يبدأأنيرىفعي

يسم
بالقراعةجهرإذابهايجهروأنالرحبمالرحمنالله

فيالبغويوقال
"

لماالسنةشرح
منالعلمآهلأكثر@اف@ب:(583)عقيب

بكر،أبومنهم:بها،ئسزبلبالتسمبة،الجهرتركإلىبعدهمفمنالصحاتجع

مالك،قالوبهالنخعي،إبراهيمقولوهووغيرهم،وعلي،وعثمان،وعمر،

بنوالثوري،وا
ابنعنورويالرأي.وأصحابداسحاق،وأحمد،لمبارك،ا

اللهعبد
قال:مغقل،بن

بسمأقول:وأناأبيسمعني
الرحيم،الرحمنالله

كع،الثبيئمعصليثقدوالحدث!باكائنيئأفيفقال:
معوبكرأبيومع



مختلفةبألماض@وا@أ@ويححيثاكد@ذاةللحثشرل@ألحلل
-

ومععمر،
أحدأأسمعفلمعثمان،

صليت،أنتإذاتقلها،فلايقولها،منهم

@لنل@ب@إ.رل@لقئددنه"فقل:

فيالزيلعيقال
"

1/3333الرايقهنصب ألفاظهوكل1

كانوافالأول:ألفاظسبعةوهيبعضأ،بعضهايصدقواحدمعنىإلىترجع

بسمالقرامحة:إيستفتحونلا
أحدأأسمعفلموالئاني.دا.الرحيمالرحمنالة

@يقرأ:اويقول

سم
يقرؤون:يكودوافلموالثالث:الرحيمالرحمنالله

"

بسم
أحداأسمعفلموالرابع:."الرحيمالرحمنالله

بسميجهر:إمهم
الله

يجهرونلافكانواوالخام@:."الرحيمالرحمن
"

بسم
الرحيمالرحمنالله

يسرون:لكانواةوالسا@س
"

سم
فكانواوالسابع:الرحيمالرحمناقه

دنهلطته@@القرآن:يستفتحون
صخحهالذيهواللفظوهذا@لفلمى،رب

لهالحفاظلروايةسواه،ماوضقفالخطيب
عن

لهقتادةغيرولمتابعةقتادة،

وحملهبها،مث@غيرهوحعلأن@،صالمحكماللفظوجعلهفيه،أن@عن

جه،بوالمنافيةللألفاظمخالفغيروهوبالاية،لابالسورةالافتتععلى

ذكرغيرمنبالآيةالافنتاحاللفظهذاحقيقنف@لها؟مناقضايجحلفكيف

عنهالعدوليجورفكيفسرأ،آوجهرأالتسمية
فيقولهكدهويفموجب؟!بعير

البسميذكرونلامسلم:رواية
الرحيمالرحمنالله

"

فيولاالقرا@أولفي

الحلمبمكنهماينفيإتماأنسالأنالجهر،نفيعلىمحموللكته@خرها،

الإمامكونوأمايجهروا،لمأنهمعلمالقربمعيسمعلمإناتهف@باننفائص

سكوتوالقرا@التكبيربينيكنلمإذاإلاإثواكهيمكنلافهذايقرأهالم

اقرامح@عدمعلىهذاأن@بحديطاستدلولهذاسرأ،القراعةفيهيمكن
لممن

ير
والسمع،والاستفتع،للذكر،نفيهفيكونوغيره..كمالكسكوتأهنا

دافلموقوله.@ا،يجهرونلادافكانواقوله:عليهيدلبذلك،الجهربهمرادأ

أحدأأسمع
لاإذنفيها،علىولاسرأ،للقرا@فيهتعرضولايجهر@،منهم

عنلتسألنيإندسأله.لمنقالوكذلثينفيها،أويثبتهاحتىبهالأن@علم

سيء
صسمعأوخبارب@يحصلإثماالسريةبالقراعقالعلمنف@أحفظه،ما

د@هيلتذ"بالافتتاحفحملوأيضأمنهما..ثيءالحديطفيولي@قرب،



@ئديالط@لعلل@لجامعفي

الأفهاموتمخهالقربحةتستبعدهمماالايةلاالسورةعلى@نئ@ب@رت
لافتتاحاأريدلووأيضأالصحيحة..

"
يفتتحونكانوالقيل:الحمدابسورة

فيالمعروفهوهذاالحمد،بسورةأوالكنابلفاتحةأوالقرانبأمالقراعة

فلم"آلفلميفربللهآتحتد"تسميتهابوأماعندهم،تسميتها

عنولاوالتابعين،الصحابفعنولابم@ر،النبيئعىينقل
احد

بقوله،يحتج

الحمدإ،"قرافلانيقولون:متأخرأفعرففقطبالحمد"9تسميتهاوأما

هذاوأين
رللى@لفلب@؟!لنوثقتد"بالقراعةيستفتحونفكانواقوله:من

للمخالفوألىصحيحبدليلإلاالسورة،بهيرادأنيجوزلاهذافإن

الروايةوأنخطأ،بالبسملةالجهرنفيفكرأنأعلم-والله

الفاتحة،بسورةيستفتحونكانواالراشديروخلفاعه@ثيه@النبيئأنلببانجات

نفسه.بهائسمعالاماموانبالبسملة،الجهرعدمنرتجحأتاعلى

"ةوانظر

23/2المسانيد!جامع /23و(5022)و(022ولا(0322)7

6 1و(2290)و(2289)4 2 8 / 23-1 2 (2471)و(2470)و(2468)9

23/1و(2472)و 8 2و(5126)0 77 / 2 23/2و(2856)3 3 (2@هي9)1

02)و 12)و(74 5"المهرةإتحاتو"4(،7 37 / 5وا/(66لا1 المه6)87

2/1و(876)06وا/8 8 2/1و(1851)5 8 9(15 المسنداولأأطراف1(،2

5 8 / 14(782).

ألفوقد
عددبالبسملةالجهرفي

العلماء،من
عقدفابنمنهم:

أحمد
بن

محمد
لأالسيرافيالذهبيذكركماهأ332)سنةالمتوفىسحيدبن

15/3 جزأينفيبالبسملةاكابهالبغداثيالخطيبألفوكذا5،2
فيكما

18/2السير!1 الراية!@نصبفيكماالهاليعبدابنوقال9،1

خزيمة،ابنمنهم:جماعة،بالتصنيفالمسألةهذهافردوقد@م:1/5

مهدي.سالرح@نعدتالفقدنظر،ليهالكحمهذا(1)
حليتيحفظبسرانلكان"

2/1دالمستدركاانظر.االحمدتحمطكماإسحتىابي 7



مختلمةبألفافلصويوا@أححيئاكد@داةللهضك@لال@لل

=

."وآخرونالبر،عبدوابنوالبيهقي،والدارقطنيحبان،وابن

قال:شهاب،ابنروى@اومتنا:سندافيهر@ويهومما@فطرب@

الرحمنعبدبنبكروأبوالرحمنعبدبنسلمةوأبوالمسيبابنأخبرني

اللهوعبيد
صلاةلمجزاللهرسولصلىقال:هريرةأباان:(2)اللهعبدبن

ابنالثمالينذولةفقالإحداهما،منركعتينفيفسثمالعصرأوالطهر

يانسيتأمأقصرتزهرة:بنيحليفوهوالخزاعينضلةبنعمروعبد

فوفقالتقصر@اولمأن@،@الم@ت:اللهرسولقالالله؟!رسول

علىغوناللهرسوذفأقبلال@ه،رسوليافلكبعضكانقدالشمالين:

(2)

3الرايتاشمبليالزيلعيقال 5 9 / لماالدارقطيأنمنايحالناحكى@وفد1

مصرصرد
صأله

مأتاهحرعأ،فبهدص@الحهر،نيء@ينص@أملهالعص
@عص

سبالصحيحيحبرهآدعليهداقسمالمالكيقي
ماكلفقال.@لك،

@البيصرري

فمحهالصحالةوأماصبصحيح،فلي@الجهرلي
وصعي@اصحغ

تلانةوتارةيخرحهسأرلعةيدكرتارةالرهريأنبحدالرمريحديتلطرقالمتغ

ئط@بههبلمه،اعطرابأيحدلاالأمرلهدابأحلمميمردوتارةان@وترة
سمع

اسقاللحص،بعصهميقرنأويمردالحديتيسوقوحيماأربعتهممنالحلبت

2التمهيد،ليإالرعد 33 مذاعلىبحنأالاسأكنرغدشها@النكاد@.3/

احتمعربسا@كادالأن
له

عنومرةعنهم،مرةبهلحذتحماعةالحديتدي

أحد
لاطهقدوعلىبحصهمعىومرة3،

حديتأدحل@رلماححينه،حي@بر

كماسعضحديثفيلعصهم
للمالكللحقه@رلمارعير@الاثكحديتفيصع

اخلصللهداالمد@رة،لهتأتيماعلى@وأسد،فوصلانثرع@رلمايسنده،

ويينأحاثتصكرأ@ياخلاماعليهأصحابه
قلامالك

"

البدينديلحديترواية

يصلومرةعرما،حعاعةومرةاثينومرةواحدآ،فيهيدكرلمرةجماعةعهرواه

يقطعرمرة
1
0.

فير@ابنوتال
@

العللشرح
"8 1 6 / ممام.@2

حديتلي@جمع@ثاالرجلإن@

مدايقبلفلاتثق،لملمطهمأندالطامرواحدفسجاقةاسديثوصاقج@اعف

منإلاالجمع
الرمريكادكماواخلا@همسيوخهاتماقيعر@لحدبئ،متقىحاط

شيوحبينيجمع
له

علىيكرالتيوحبينالجمعوكادوغيره.الإفكحديتلي

م@وغيرهالراقدي
نمع@ةأنكروقدوعيرهإسحاقاسعلىأنكركمامذا،يضطلا

"الأعراليعوتعلىأيضأ



=

لدلف@ا@العلل@معفيلجا@

فقامالله،رسوليانعمقالوا:"ذو@ليدين؟@صدق9فقال:الناس،

أحذيحدغنيولمالصلاة،فأتمكجاللهرسول
@زاللهرسولأنمنهم

اعلمواللهنرىفيماوذلكالصلاة،تلكفيجالقوهوسجدتينسجد
استيقنحتىجمزاللهرسوليفنواالناسأنأجلمن

طريقمنبتحقبقي(4201)خزيمةوابن)7941(،الدارميأخرجه:

الإسناد.بهذاالزهري،عنالليت،

فقدفيه،الزهريباضطرابمعلولأئهإلاالصحة،ظاهرهحديثهذا

روي
الحديث.هذامتنفياضطرابهعنومرسلأ@ضلأموصولأ@فلنةعنه

الموصولةالرواياتلأما

2/2أحمدطريقهومن)1443(،الرزاقعبدفأخرجه: والنسائي7،1
3/2 4

وفي
)4511(،و(570)والعلميةط.(1153)و(565)لهالكبرى"،9

2/3والبيهقي)5862(،حبانوابنبتحقيقي،(0461)خزيمةوابن 5 8
عن

معمر.

جه.خروا

حهخروأ

69)والعلمية

وابنبتحقيقي،

جه:خروأ

أربعتهم:
لمأثهإلاأعلاه

الرواوأما

فأخرجه:

جريجابنعن(3442)الرزاقعد

3/2لسائيا 4
وفي

ط.(1152)و(564)لهدا،لكبرىا"

(0431)و(4201)خزيمةوابنالرسالة،ط.(1531)وه(

يون@.عن)مم@62(حبان

صالح.عنبتحقيقي(1051)خزيمةابن

بالمتنالزهريعنوصالح(ويون@،جريج،وابن)معمر،

السهو.سجوديذكر

المرسلة:يات

فيمسلم
ك@52والشائي)3101(،وأبو@اود)44(،التمييز""

الدارمي.روايةلفظ(1)
جريحاسروايةفيجاء(2)



مختلمةبأدفاضدواحلا@ويحليناكص@فارلختركلت@لالعلل

-

وفي
ط.(1155)و(571)والعلميةط.(11وياه(566)لهالكبرى"،@

3والبيهقيبتحقيقي،لط@01(خزيمةوابنالرسالة، 5 8 / بنصالحطريقمن2

كبسان
(1)

فيمالكوأخرجه:
ابيبرواية(472)ولليثيابرواية(24ياالموطأ@ا"

ابنآخرجه:مالكطريقومنسعيد،بنسويدبرواية(150)والزهريمصعب

بتحقيقي.(1050)و(1047)خزيمة

أبيبنشعيبطريقمنبتحقيقي(1049)خزيمةابنوأخرجه:

حمزة

لكرسأبيعنالزهري،عنوشعيب(ومالك،)صالح،

فذكرهبلغني...قالحنمفأبيبنسليمان

رويوقد
مرسلا.الطريقهذاغيرمنالزهريعنالحديثهذا

فيمالكفأخرجه.
أبيلرواية(473)والليثيلرواية(250)الموطأ@ادا

ابناخرجه:مالكطريقومنسعيد،بنسويدبرواية(150)والرهريمصعب

سلمةأبيوصالمسيببنسعيدع@الزهري،صبتحقيقي(1050)حزيمة
س

مرسلا.فذكراه)مقرولن(لرحمناعبد

وهو.
م@2(4)التقرسافقيهانجت،نقف@

سعالصأنلاعتارالمرسلةالطرقضمنصالحطريقحعلعلىمقرضيعترضقد

صالسسب،لنسحيدالحرمداأخرليالزمري:بقولأعقهصالحطريقأحرج

سلمةأبووأحبرنيهقال:مريرة،ألي
لنلكروألوالرحمر،عبدب@

ب@الرحمنعد

اللهوعبيدهام-اسرموالحارت-
اشهى.اشاعدبى

خمةأبياسحديتصبهحدتالزهريدف@محله،غيرفياعراصمذافنقول.

لهوحدتمرسلأ،
مرملأ.محيدطريقسبهحدتوأيضآمرصولأ،سحيدطريقمن

الحمععدميقصيوالتفصيل

ومو.
ل@972(.@المريبعالد!إنفقي@

دررواه(1013)عق@لقالم@دأ،عليهأقصولممرسلا،طريقأ@خرثاودأبوعلق

يتقال@النيعنحثمقيأليلنسيمانبنلكرأبيصالزمربعنالزبيدي

1

الهوإ.سجدتييجدولم



@للف@ائد@لعللفي@لجامع

قالالروايفهذهإسناد@يالزهرياضطرابتببنقدفاهالذيهذاوبعد

3الببهقي 5 8 كيسانبنصالحفرواهالزهريعلىفيهمختلفحديطهذا".2/

هكذا-
أبيابنعنحديثهنرىفيماالروايات،أعحوهومرسلا-يحني:

مالكوأرسلهموصول،الباقينعنوحدينهمرسل،حئمة
عنماأنىبن

عن

عنه،يزيدبنيون@وأشدهسلمفوأبيالمسيب،وابرحئمة،أبيابن
عن

معمروأسندهحثمق@أبيالنعنروايتهدونحماعتهم
عنه،

سلمق@أبيعن

حثمق@.أبيب@سليمانبنبكروأبي

فيالبرعبدابنوقال
2التمهيد"" 5 9 الزهريعلىاضطربوقد1:ا/

روايتهمنتركهبالنقلالعلمأهلعندأوجباضطرابأاليدينذيحديثفي

أنبلغنيقال:حثمفابيبنسليمانبنبكرأبيعنيرويهمرةلأتهخاصة.

مالكبهوحذثمالك،عنهبهحدثهكذاركعتين،ركع@فهاللهرسول

عنه،أيضا:
بنبكرأبىعنحديئهبمئلسلمفوأبيالمسببنسعيدعن

حنمفه.أبيبنسلبمان

1/2فيأيضاوقال 5 اضطرابوهذا"ةعهرواياتعدةفكرأنبعد9

"،اليديئفيحديثفيشهابابنمنعظبم
1/2وفي 6 أعلملاقال:إ0

أحدأ
فيشهابابنحديثعلىعولفيميالمنصفينوالحديثالعلمأهلمن

يتملموأئهفيصلاضطرابهةاليديئنيقصة
كان@)نمتنأ،ولاإسنادأله

لمخلوق@يىوالكمالأحد،مهيسلملافالغلطالأنهذافيعظيمأإماما

جمالا.النبيإلاوينركقولهمنيؤخذوكل

فيالعلائيوقال
"

2الفرائد@ا:نظم 1 عنطرقعدةذكرأنبعد2

فيالزهريمنعظيماضطرابعلىتدلكلهاالرواياتفهذه"الزهري:
هذا

حفظهإ.يتقنلمأتهوعلىالحديث،

ماوكل
فيفإته+طثاائذكرالمتنفيوأماالإسناد،فياضطرابههوتقدم

وهموهذاآخر،موضعفياليدينوذيموضع،فيالمالينذيهذاحديثه

فيالعلائينقلفقدمختلفتان،شخصيتاناليدينوفوالشمالينفذوكبير،
@

2ةالفرائد،نظم 0 6
مسددسمعتقال:أتهالأثرمبكرأبيعن

مسرهدبن



مختلفةلأدفاظمأ@ويوا@ينأ@كص@ذاللثترك@:لالعلل
-

وفوزهرفلبنيحليفعمروعبدبنالثمالينذوهوببدرفتلالذي"يقول:

وقالعصأ،النبيمعفيصليليجيءبالباديةيكونكانالعربمنرجلاليدين

5مسندهفيعوانةأبو 1 3 / الشمالينوذوالبدي@ذوالناس،بعضقال@ة1

فقال:الشما@ن،ذوفقامفيه:فقالالزهريرواهبحديثويحتجونواحد،

الشمالينفابأنالحديثهذافيويطعوندا،الله؟رسولياالصلاةأفصرت

بثلاثيكل@البيوفاةقلأسلملأتهيدركهالمهريرةأباوأنبدر،يومقتل

ثالشمالينذوهولي@اليدينذاأنوذلثيقولون.كماولي@أربع،أوسين

بذيومات@رالبيبعدعاشالخرباتبعضهمسماهقدرجلاليديفذالأد

وقدزهرة،لبنيحليفعمروابنهوالشمالينودوعمر،عهدعلىخث

نعيمأبووقالالصلاظ،نلكغحيس@النبيمعصلىأئهالاحاديثهذهفيصح

في
ويكنىالخرباتاسمهيقال:اليدين:ذيعن(895)المحابئمعرفة@

نضلةبنعمروعدابن9مما:9يلاالثمالينفيعنوقال"،العريان...أبا

محمدوقالالرهري،قالهزهرة،بنيحليفخزاعةمن
فوةإسحاقبن

غبثانبنعمروعبدابنالمالين
(1)

ا@دين.فييخرالثسمالينونوببدر،قتل

البرعبدابنوقالالحرباقإ،له:يقالالقرىواليسكنسليمياليدينذالأن

في
1/2التمهيد"" يعنيبدر-يومالمقتولإنهشهابابنقولفليى60:9

ذا

فيغلطهتينقدلأتهحجةاليدين-
فيوقال@،ذلث...

"الاستيعاب9

بنعمروبننضلةبنعمروبنعميرواسمه:الئمالين،النو:(711)

سليم،بنيمنرجلاليديرنو":(721)اليدي@فيعنوقال"،غئان..

فخاطبم@صلاتهفيوهمرتهوقدك@النبيشهدحجازيالخرباقطله:يقال

زهرةلبنيحليفخزاعةمنرجلالشمالين:فوةالئمالينفوهوولي@
(2)

بدر.يومقتل
1

فيوقال0،0
2التمهيدلا" 5 7 قلاليدينفاأنفولهموأما":1/

أنندافعهمولسناالشمالبن،ذوبدريومالمقتول@)تماصحيح،فغيربدريوم

صوالمثبت"لحيهان@ل@:ال@طوعفيتحرف(1)
.(711)الاصجاب"

3الئمالين،ذياسمثكرالننررايةليتقلموكمايكالهالزهريأنالعب(2)
عاد

اليدين.بذيفكناه



=

ث@لفعائد@لعلل@لجامعفي

فيمنذكروهالسيرأهلمنوغيرهإسحاقابنلأنبدر،يوممقتولالمتمالينذا

1لدر.يومقتل
00.

شخصيتانوأتهمااليدينليغيرالشمالينفاأنالآنتبينقلت.

فيالبرعدابنفقالأقوال:يخهفللعلماءالشمالينذيذكروأمامحتلفتان.
2التمهيدداالا 5 8 /1-2 ذوإنهالحديطهذافيالزهريقولواما":59

1بدر.يومالمقتولأثهعلىالرهريوحملهعليهيتالعفلمالشمالين
0،0

@ي

2الفرائدالا:الانظمليا@لائيقالحض 09-2 1 روايةفأما")بتصرف(:6

ذلكفيفللعلماءعمرو"،عبدبنال@تسمالنادل@فيه:وتسميتهالحديطالزهري

الحديثهذافياضطربلأثهذلث،فيالزهريتغليطأحدهما:طريقان:

دينالجمعالثاني:الطريقكئيرا،
واقعتينيجحلهاكلهاالرواياتهذه

بلهريرةأبوي@اولمالشمالن،ذوفيهاوالمتكلمبدرقبلإحداهما:

وقال@،اليدينذويومئذوالمتكلمفيهاحاضراكانوالثانية:روايتها.أرسل

3يخأقالبيهقي 6 7 يصححالمومسلم-البخاريالصحيحين-@اوشيخا:2/

منفيهالماالشمالين-ذيذكرفيهاالتييعني:الروايات-تلكمنشيئأ
هذا

قالمنكليقول.جم@للإ،الحافظاللهعبدأبوشيخناوكانالطاهر،الوهم

راو،.لهولي@يعمب،ولمموته،تقدمالشمالينذالإنأخطأ.فقدذلث

الحديث.هذامنآخرموضعفيالزهريوهموفد

3/2لنسائيافأخرجه. 5

وفي
العلميةط.ل@65(لهالكبرىلما،"

خالدابنوهوعقيل-طريقمنالرسالةط.(572)و
الأيلي-عقيلبن

الليث.طريقمنبتحقيقي(1045)خزيمةابنوأخرجه:

وأبيسلمةوأبيسعيدعنالزهري،عنوالليث()عقيل،كلاهما:
حثمة،ابيوابنالرحمنعبدبنبكر

لم@اللهرسولأنهريرة:اليعن
اليدي@فييوميسجد

بالمخالفة،معلولالمتنهذاإنحيثمنبالكاملوهمالروايةفهذه

النائيروايةلفطيا(
"

اللهرسرليمجدلم
بحدهولاالمفليوتدي



محتلفةبألفاض@مأ@ويوا@ححيئاكص@داةلالخشرك@رل@لل

=

:(1052)قبيلخزيمةابنقالسيأتي،كمايومئذعطاللهرسولسجودلثبوت

لالأخبار:عالميدفعهالاالتيالطرقمنهريرةأبيعنالأحبارتواترتوقد"

متنأنكمااليدينإ،ذييومالسهوسجدتبسجدالنبيء@يمأن
الحديطهذا

معناه.أفمبتلدرجةمخلااحتصارأاختصرهوقدالزهري،كلاممنهوإتما

الراويصالح-آبيعلىالروايةهذهفيالوهمحملإلىخزيمةاب@ذهوقد

الخطأوأوهمالخبرفيسهالهف@":(1052)قبيلفقالالليث-عن
دي

أنهريرةأبيعنمجرثاالزهريقولمنهوالذيالكلاماخرفذكررواية.

واللبثبتمامها،القصةيحفظولمالدين،فييومبسجدلمعبهرواللهرسول

لمقال:إثماالزهري:أنوأعلمبتمامها،القصةذكرلديون@عنخبرهفي

أحذيحدثهلمأنهيومئذلمجلىالبييسجد
منهم

لايومئذ،سجدجم@النبيأن

هأتهم

يومئلإ".يسجذلم@كالنبيأنهريرة:أبيعن

عقيل.بمتابعةفمدفىعالليثعلىالوهمحملفأماقلت:

فدالعلماءبعضأنغيرهمنلاالزهريمنالوهمكونعلىيدلومما

فيمسلمفقالالزهر@،علىالوهمحملوا
"لمأة5)عقبالتمييز"د@

ابنوخبر

الصحاحالانجارلتظاهرةمحفوظغيرو@اليدينفيقصةفيهذا-شهاب-

ليجمسرواللهرسولعن
عد@أخزجأنبعديلا(قبيلوقالهذا@،

من

فقد"الروايات:
سجودفيالمستفيضةالمشهورةالرواياتسهذهصح

خبرهفينلكنفىإذروايةفيواهمالزهريأناليدينفييوم@اللهرسول

2التمهيد"فياالبرعبدابنعنهونقلجم@م@،اللهرسرلفعلمن 5 9 /1-2 60:

خطأالسهوسجدتحاليديننييوميسجدلماللهرسولإنشهاب:ابنقول9

مناليوم،فلثالسهوسحدتبسجدأته@النبيعنثبتوقدوغلط،

وغيرماا.سيرينابنةالثقاتأحاديث

رويوقد
أنإلاالزهريعنأحرىطرقمضطربأصالحديثهذا

علبه.لي@فيهاالحمل

صبتحقيقي)؟(1040)خزيمةوابن)2101(،أبو@اودفأخرجه:

المسب@ببنسحيدعنالزهريم@عنالأ@زاعي،عنكثير،بنمحمدطريق



=

@للف@الد@لعللفيالجامع

اللهوعيدسلمةوآبي
الله،عبدبن

يثطاللهرسولستمقال:هريرة،أبيعن

أفصرتزهرة:لبنيحلي@حزاعةمقالشمالينذولهفقالركحتين،عن
علىبم@رواللهرسوذفأقبلدايكنلمداكلةقالالله؟رسوليانشتآنمالصلاة

مافأتئمنحم،قالوا:اليدين؟!ذو@صدقلقال:!الناس،
لموصلاته،منبقي

الناسنيقنةخىال@هوسجدتبيسجذ

فيالبرعدابنعندورواه
4التمهجد@ا" 2 8 /4-4 2 السابقبالإسناد9

"روايته:فيوحاء

مافأتئم
التهوإ.سجدتبسجدثتمصلاتهمنلقي

لامنكرةالروايةفهذه
قدمناهماانفيهاوالعلةتصح،

ع@طرومن

أحديحدثنبولمالزهري:قولفيهاالزهري
مهم

سجدجمزاللهرسولأن

محمدبهتفردالقولوهذاالقول،هذامناقسةتقدمتوقديومئذ،
كثيربن

فيالمزيسقلفقدالتفر@يحتمللاومثله
4"الكمالتهذيب" 87 / 6

اللهعبدعن(6161)
محمدأبيكر@قال.أتهأحمدبن

فضعفهكثيربن

عنونقلمكرظ،أشياءلايرويوقال:لا،الحديثمنكرهووقال:جدا،

لهالي@مناكيربأحا@يثيحدثليء،ليىةافيهقالائهعهالجوهري

"فيه:قالأثهالبحاريعنونقللأ،أصل

فيعدياسوقالجدا"،لين

أحا@يثلأوزاعي-وامعمر،عنروايات@الهه."7/1"لالكامل
أحد@،عليهيتابعهلاعداد

محمدحالسوءبيانومن
ابننقلهماكثيربن

9/3التهذيا"الاتهذيبمافيحجر 6 0

ةقالأنهحاتمأبيعن
إلي@ا@فع

محمد
حديثكلفييقولفكانالأوزاعي،صحديثهمنكتابآكيربن

محمدحدثنامها:
محمدوهوالأوزاعي،عنكثير،بن

كيرإ@.بن

ضحفهحالهسوءإلىفيضافقلت:
الأوزاعيعن

محمدأنإلا
قدكثيربن

تابعهفقدالسجدتين-بإثباتروايته-علىتوبع

عنالأصزاعي،عن(5860)يعلىأبيعندرواهالذيإسماعيلبنمثر

ا@ه.يقهوعدهمختصرةداودأبي@روايةخزيمقمالنروايةلمط(1)



مختلفةبأدفاظرويحميثا@احماكك@ذارلثشركتكللالصلل

-

اللهوعبيدسلمةوأبيالمسيببنسعيد
اللهعبدبن

عنمسعود،بنعتبةبن

به.هريرة،أبي

رويوقد
الزهريعنالأوزاعي،طريقمنمضطرباالحديثهذا

فيالدارقطنيقالومرسلأ،متصلارواهإذالأ@زاعيعلىيخهوالحمل
العلل"

"

9/37 5(1810):"
.@عنه...واختلفلأوزاعي،ايرويه

عنبتحقيقي(1041)خزيمةابنةفاخرجهالمرسلالطريقأماةللث

ال@ريابي-)1(.وهويوسف-بنمحمد
ليالدارقطنيذكروقد

9/37"العلل9 عبدبنعمرأد(0181)عقب5

الواحد
(2)

العشرينأبيوابن
(3)

الفريابي.تابعاقد

عنالشريأأبيوابنوعمر،)محمد،ثلاثتهم:
قال:لأوزاعي،ا

الرحمنعبدبنسلمةوابوالمسيبب@سعيدقال:الزهري،حدثنا

اللهوعببد
اللهعبدبن

هريرةأبايهيذكرواولمبهتجة،بن
(4"

ز@مه.

منستحقيقي(1044)خزيمةابنأخرجه:فقدالموصولالطريقوأما

سألثقال:عمرو،بنالرحمنعبدحدئناقال:مسلم،بنالوليدطريق

المسي@بنسعيدأنجرنيفقال:فتكلم،صلاتهفيسهارجلعنالزهري

هريرةأباأنالله:عبدبناللهوعبيدسلمةوأبو

لاوأتهالزهري،طريقمنالحديثضعفالانبان
يصح.

فيوالطريف
يم@لأوزاعيواالزهريباضطرابمعلولأئهالحديث:هذا

الحفاظالئقاتالرواةالحديثضعفسببفيكونةالعلمأهلأكابرمنوهما

والزلل.السهوعنوتعالىبالكمالتفردالذيفسبحانعلمأ،الدنياملؤواالذين

فاضلالحثقفومو.(1)
ثلأ(.ا5)اتقرب1

وهو:(2)
.(3لا3)يبهلنقرا@نفقه@

@ا@57)لتقرباأخطا!رلماصدرق،ومو:(3)

فاترله.عدحديثهوالتهىهريرتألاينكرلرلمةعقهخزيمةالنقالللأ
3

منلقيسا

صلانط

المتن.المصفيذكرلم(5)



=

@للفعائد@لعللفي@لجامع

9/3"لأشراتاتحفة"وانظر: 5 9/3و(13180)6 6 /9و(13192)1

37 و(13222)0
01/53 و(48601)0

01/93 و(48691)0
01/4 3 0

41/7المهرقماإتحاتودا1(،5228) 66-7 6 7(11 8 16/1و(67 3

رو@وقد
أحذيذكرفلمر@بههريرةابيعنطرقمنالحديثهذا

منهم
الوم.ذلكيسجدلم@زاللهرسولأنأوالمايى،فا

فيمالكفرواه
أبيبرواية(470)والليثيبرواية(247)الموطا""

2/8و(417)1/831البخاريأخرجه:مالكطريقومنالزهري،مصعب 6

9/0ول@221( 9(،3لاوالترمذى1(،00لاداودوأبو)0527(،81

3/2والنسائي 2
الرسالة،ط.(577)والعلميةط.(573)لهدالكبرى"،وفي

2/3والبيهقي 56.

8ومسلمم@2،/2احمدعندعيينةبنوسفيان 6 / 2(573)،)79(

2/3والبيهقي)5522(،حبانوابنبتحقيقي،(1035)خزبمةوابن 54.

عندزيدلنوحماد

87مسلم / (8001)دوابي)ما(،(573)2

مأ60)خزيمةوابن)1101(،و
والبيهقي6(،2لمهحبانوابنبتحقيقي،

3 5 7 /

.(2675)حباناب@عند

ومحمر
(3447)الرزاقعبدعند

ك@2./2أحمدطريقهومن

ايوبعنومعمر(والثقفي،وحماد،وسفيان،لك،لماخمسنهم:

2/2أحمدعدعونابنصرواه 1/1والبخاري3،4 29-1 3 0،)284(

3/22والنسائي)4121(،ماجهوابن 2
2و 6

وفي
(57رولهالكبرى!،9

حبانوابنبتحقيقي،(1035)خزيمةوابنالرسالة،ط.(57ولهالعلميةط.

.(760)لبغويوا)6522(،و(2253)

عونا.وابنتجقأبيسحىولتاممع.مقرولأ(1011)ثاودأليروايةليجاء



مختلغةبألماض@ميثا@ا@أ@ويكد@@ذالالهضل@:رلعلل

-

2/8السخاريعندإبراهبمبنويزيد 8/2و(1229)6 0(6051).

عنويزيد(عون،وابن)أيوب،ئلاثتهم:
محمد

سيرين.بن

فيمالكواخرجه:
أبيبرواية(471)والليئيلرواية(248)الموطأادا

مصعب
2/4حمدوالزهري،ا و74

5 و94
5 (573)2/87وسلم3،2

2-3/22لنسائيوا)99(، وفي3
(57ولالعلميةاط.(575)لهلكبرى،،ا"

واليهقي)1522(،حبانوابنبتحقيقي،(1037)خزيمةوابنالرسالة،ط.

2/33 5
و

5 أبيمولىسفيانأبيطريقمن(975)والبغوي83-95،3
أحمد.

3/2والنسائي1(،00))كلاه(2/87مسلموأخرجه: 3
أبيطريقمن

1للأأبو@اودوأخرحه 3/6والنسائي1(،0 وفي6
لهالكبرى"،"

حبانوابنالرسالة،ط.(574)و(573)والعلميةط.(570)و(569)

جوس.بنضمضمطريقمن(2لملأ7)

أبيعنوضضهأسلمفوأبوسميان،وابو)محمد،أربعتهم:

وأكثرمحمذ:فالالعشبئ-صلاتيإحدىعح@النيئصلىةقالز@نه،هريرة

ضعفوالمسجد،مقذمفيخببماإلىقامثمسفم،ثتمركعتش،العصر-ظي

سرعانوخرجئكلما@أدفهابارف@وعمربكرأبووفيهمعليها،يده
(1)

اقصرتفقالوا:الاس،
ئم2)

ذوجمروالنبييدعوهوربئالصلاةتج
(3)

اليديئ،

@يالحطاليقال(1)
@

1/2"السن@معالم والراء-الي@ممتوحةالناس-سرعاد@.02

الراء-وسكردالسينلكسرسزعاد-يصا.لهم(ويفاللرعفيشقلردالذينوهم

سريعجمعومر
فيوقال@،

"

إصر
الرالأول:66ل@56-الثي@ا،غلط

وسزعانسزعانةيقاللحات،تحتسميمافحلت،ماسرعادقوله.لاماأحو@

أبدأ".نصبوالردوئزعار،

ةقصرت(2)
بصم

بفتح@رويالصاد،وكرالقات
وكلامماالصا"وضمالقا@

مسلمصحيحلثرحوأعح.أشهرالأولولكنصحيح،
ك@16.للنروي"

الروايات.بحصديجاءكمااليدينأ@"ةالقاعدة(3)



-

يللف@ائد@لعللفي@لجامعى

"فقال:قصرت؟أمأنسيتفقال:

لسيت،قدبلىقال:تقصز!ولمأن@لم

رأسةرفعئتمأطرل،أوسجودهمثلفسجدكتر،ثئمسئمثمركعين،فصلى

رأمهرفعثتمأطول،أوسجوثهمثلفسجدفكبر،رأسةوضعثمفكتر،

وكبر

9/4الأشرات!تحفة" 8 1/1و.(13514)2 6 2(14415)

و
01/1 7 و(14439)1

01 8 2 / و(14469)1
03 4 3 / و(14944)1

04 7 2 / 1

5-1/452وه(53761) 2 7(98181).

عنه@لنقلةنختلفثمومتنا،سنداحدبثفييخفرد@لر@ويوتد@

فيالباحئينأنظارفتختلفبينهاالجمعيمكنلابالفاظالحديثمتنفي

أبوروىمامئاله:ذلك،فييتوقفوقدو@لتصحيح،الاعحل@ر@لترجيح

أبيبنسليمانوهوالشيباني-إسحاق
(2)

أوفى:أبيابنعنسليمانء
الجرنبيذعننهىالله-لج@رسولان

(3)

الأخضر.
لفظفيوقعالاضطرابأنإلاصحيحة،كلهابأسايخد@ردالحديثهذا

@أعلمفيماإسحاق-أبوبهتفردوقدألفاظ،بعدةفرويالصتن
أبيابنعن

عهفرويأوفى
من

أوجه:عدة

اهأ،4)الطيالسيفأخرجه:
ط.ل@27(م@دهفيالجعدبنوعلي

63و4/533وأحمدالعلمية،ط.(07ويلألفرا 5
/8والنسائي3،8و.

3 0 4
الرسالة،ط.(5111)والعلمبةط.(5131)له)الكبرى،وفي

فيوالطحاوي
"

4/2الاثارأمعانيسرح 2 6
(6381)العلميةط.وفي

شعبة.طريقمن(6382)و

1لهالرزاقعبدوأخرجه: 6 9،)2
4/3أحمدطريقهومن 5 3

3و 5 6
عن

الثوري.سمان

(1229)الخاريلمظ(1)

.(25لا.لم@ك@2الك@ا@هكدب"الظر.ميرسز.واسمه(2)

1/،62@النهابنهالفخارمنال@عروتالاناءوهرجزفحمعوالجرار،الجز(3)



مختلفةبالفاظوا@أ@حيحميتاكك@ذارلسثترث@:للعلل
-

4/3أحمدوأخرجه: 5 3
لأعمش.اطريقمن

عوانة.أبيطريقمن(5402)حبانابنوأخرجه:

مسهر.بنعليطريقمن(24161)شيبةأبيابنوأخرجه:

مهر(بنوعليعوانة،وأبولأعمث@،والثوري،وا)شعة،خمستهم:

@الثيبانيسليمانإسحاق-أبيعنرووه
نهىقال:أوفى،آبيابنعن

لاقال:فالأبيض؟قلت:قال:الأخضرالجرنبيذعن@اللهرسوذ

دأ
ري.

ابنعنالثبباني،عنمعاوية،ابيطريقمن(332يلاالبزارواخرجه:

لاقال:جر؟أيقلت:الجر.نبيذعننهىأته:@النبيئعنأوفى،أبي

أثوي.

ابنعنالثيباني،عنالتيميطريقمنك@(27)البزاروأخرجه:

بنحوه.@رو،النبيئعنأوفى،أبي

وديبتحقيقي(1549)مسندهفيالثافعيوأخرجه:
6/1لهالأم!،9 7 9

4الوفاء7/ط.وفي 44 4،1
8/3البيهقيطريقهومن 0 وفي9

المعرفنلأ،"

5يهله 1وللاالعلميةط.(23 7 الوعي.ط.(40

.(715)لحميدياوأخرجه:

عيينة-ابنوموسفيان-أخبرنالا:قاوالحميديممافعي،لاثكلاهما:

أوفى،أبيابنعنالثباني-،سليمانأبيبنسليمانوهو؟إسحاق-أبيعن

اللهرسولنهىقال:
والاحمروالأبيض،الأخضر،الجرنبيذعني

الطيالسيا:دصسندفي
بقةانظرالأغل@.علىالناسخخطاصوهرالأحمر!1

1/33المحبودادمنحةعلىتعليقهيرالساعاتيدلكيل@ونوهالتحلىلج، جت5

سعرله
الطيالسي.طه@منأحرجهالانيانعلىرياثةأحمده،الإمملسند

أعلم.واللهطرحانا،بندسلي@ارةالتيحي

مكنا.لحجاعتالحمبديروايةوأمافق@التافعيروايةفيجاتالأح@را"عارف

نتا.قدونانميان:قالوالأيضالأخضر



=

@يد@للف@@لعلل@لجامعفي

الثيباني.عنع@نة،ابنبهاتفردوالأحمر""وزيان:

فيحجرالنالحافظقال
"

الباريفتح
"7 8 / 1 0

5يلاعقب تنبيهفي(59

اختصار".الأولفميمحفوظأكان@إن"هذه:سفيارروايةعلى

8/3السائيواخرحه: 0 8
وفي

العلميةط.(5132)لهالكبرى"،دا

أتهإلاالسابقالإسنادبنفسعييةل@سفيافىطريقمنالرسالةط.(5112)و

الأحمر.يذكرولملاليض،واالأخضرقال:

7/1لبخارياوأخرجه: 3 8/3والبيهقي)6955(،9 0 9
طريقمن

ال@هعبدسمعتقال:الئيباني،سليمانحدناةقالزياد،بنالواحدعبد
بن

فيأنئربقلت:الأخضر،الجرعنجم@الئبئنهىفال:ر@ا،أوفىأبي

لا.ةقالالأبيض؟

هذابموجبهيرداضطرابائشكللاقدالرواياتهذهواختلافقلت:

بينالجمعلإمكانيةو@لكالجعص،عندالحديث
أنفالراجحالروايات،هده

وهذاوالاختصار،التوسعوجهعلىبهحدئاقدإسحاقأباأوأولىأبيابن

قدناه،كماحجرابنألمحذلثوالىسفيانروايهفيسيمالاجلي،واضح

اعلم.واللهيرجحها،ماالوجوههذهمنولكل

منهقلبيفيولكن

الأخضرالجرنبيذخصتالجماعةروايةفمانشيء،

علمهنافياالأبيضالجرعنلسؤالجواباكالت"آدويدالاوعبارة:بالهي،

لكلجواباكانت"أدريلا9عبارة:فإنمحاويةأبيروايةفيوأمابذلك،

عنفيهاالهيفجاءاختلاف،زائدلتحملسميانعبارةوجاعتالجرار،أللا

علمهاوفىأبيابننفىنفسهالوقتوفيالجرار،أنلاكل
الجرحالعن

لروايةمخالفنحوعلىجاتسفيانروايةفإنالجماعة،روايةفيالأديض
ستةعنسفيانفيهاوأغرببلالجماعقط

وقدلالأحمر(،بزياثةالرواةمن

عندالحديثهذاروىسفيانلأنيخطه،الئافعيمن)الأصر(زيادةتكون

صحو)نالعبارة.هذهفيهيذكرفلمعره
عددلأنةزيادتهفتقبلالتحليلهذا

قوةفيدونهخالفهممنولأنلوهمه،القلبيحيلمماليسخالفهممن
زيادت@.ردنهابولأشاالصيت،وانثارالذهنوثقابةالحفظ



مختلفةلالفاظرويماوا@كد@يتابنال@ضقى:لالعلحإ
-

5الأسراف!تحفة9وانظر. 7 / و5(،61يلا41
9

7/2المسانبد!جامع 86-

2 3/03المسند@اأطراتودا5(،271)و(2615)87 إتحافو"4(،170)2

6/5@لمهرةا 1 9(6914).

أتى@ربما@لحديث،متنفيالضعيفيضطربماوكثيرا@

حمزة،أبيصشربأ،روىمثاله:متعلرضين،بلفظينو@حدبحديث

عنالمئمعبيئ،عن
سمعته-أنهاقي@بنتفاطمة

يقوذ:النبيئ-في-تعني:

ا.الزكاماسوىحق@لمالفيليىا

اأخرجه:
ديوالطبري1(،789)ماجهبن

الفكرط.(8702)التفسير""

3/8و الإسناد.بهذاشريك،عن@م،بنيح@طريقمنالكتبعالمط.0

قالالأعور-ميمونوهو:حمزة-أبوفيهضعيف،حديثهذاتأقول

عنه
فيحاتمأبيابننقلهفيمامعينبنيحيى

"

2والتعديلاالجرح 6 9 /8

بثيدلي@:(1061)
العللفيلأالجامعفيحنبلبنأحمدوقالط،

"1 2 9 / 2

فيالبخاريوقالالحديثعا،ضعيف":(1631)
دا

7/02الكبير"التاريخ 2

وفي(4771)
فيالنسائيوقالبذاد"،لي@":(352)لهالصغير"،الضعفاء9

فيالدارقطنيوذكرهبثقق@،ليى9:(581)"والمتروكونالضعفاء"
ا@حفاء@

(52يهلمتروكونوا

عدةعنهرواهإذفيه،اضطربقدفماتهحمزة،أبيضعفعلىوزياثة

نيوالوا"(066)لترمذيوا1(،637)الدارميأخرجه:إذمغاير.بلفظةروا

في
الطفيلبنمحمدطريقمن(979)/24الكبير""

بنلأسوداطريقمنمم@/4لبيهقيوا)956(،لترمذياوأخرجه.

عامر

.@ضج@":(7057)الالخربليومو(1)

م@978)@اتقريمهصدوق!"ائخعيئ.مالكابنوهو:(2)

(503)لالنقريبهلنفتاومو:)كأ



-

ث@لفعائد@لعللفي@لجامع

فيعديابنوأخرجه:
2/1والدارقطني5/1،9"الكامل" 2 ط.4

الوليدبنئرطريقمنالرسالةط.(20ويلااالعلمية

2لاتفسيرهفيالطبريواخرجه: 3/8والفكر.@(08 عالمط.0
2/2لائار"امعاني@اشرحفيوالطحاويالكتب، 7

(2970)العلميةط.وفي

أسدطريقمن
موسىبن

كمامردويهواب@)8451(،م@2ا/تفسيرهفيحاتمأبيابنوأخرجه:

في
"

2كثيرإ:ابنتفسير 3 2
الحميدعبدبنيحيىطريقمن

2كثير":النلاتفسيرفيكمامردويهابنوأخرجه. 3 2
ت@طريقمن

بنم

أبي

بنسريكعنوآد؟وبحيى،وأسد،وبشر،لأسود،وا)محمد،

ا@ععد
سألتقالت:قي@،بنتفاطمةعنالشعبي،عنحمزة،أبيعن

لحقا@لمالفي@ن9فقال:الزكاةعنعلهالبىسئل-أو-
(8)

ثتمسهى@لزكاظ
كلاا(.القرة.1رصهكنم،ش@وأتىآلبزليى"البقرةفيالتيالايةمذهتلا

هذا.علىشريكوتوبع

فيالطبرانيفأخرجه.
حمادطريقمن(980)/24الكبير،@@

سلمق@بن

بنحوه.حمزفأبيعن

(2)

3)

3الاعدالهدميزانفيالدبيقال 2 6 / 1-3 القر@ن،فيوقفإتهةديقال:27
وقالالحديت،شكرالسلي@اي.قاللث..ل@وتركوهكهيتالطبأصطفأ@سك

عناللمى@روىلا،تال.6ثقةالوليدبنألترداود:ألاسالتالاجري.

نممه.الدارقطي

ومر.
(39لادالتقريبهيعرسهصدوف"

وقالضعيفصالشاني.وتالحهارأ،يكذبكاناحمد.وقالمعي@،بنيحىرتقه

صوقالكنا@،نير.ابنوقالفيه،يتكلمانوعليأحمدكانالبخاري.
ثقة.ة.

4/3الاعداله@يرادانطر. 9 2(9567).

ترلهلياللام
"

دمضسوتوكدو@اندناالابنداسلاموميالمزحلقة،ئسئىلحقاا"

اشداءكرامبةثالجسلةصدرعنين@@لا@فيرخلقوهاولهداالجملة،
ب@ؤكدين،الكلام

2ا-لماا/اللبيباا@ظر.أيضاوالئرخلقةالئرخلقةاللاموتتى 01.



مختلفةبالفا@دحميثا@احمأ@حيكد@ذاةللثترك@ل@للإ

=

فيالسيوطيوذكره
1/3الممئور"الدر" 1 المنذر.لابنوعزاه4

الأعورميمونحمزةوأبوبذاك،لي@إسناثهحديطهذاالترمذي:إقال

قوله،ةالحديظهذاالئحبيعنسالم،بنسماعيلطبيانورو@يضعف،

وهذا

البيهقي:
وقدالأعور،ميمونحمزةبأبييعرتالحديثفهذا"

منبعدهمافمنمعينبنويحيىحنبلبناحمدجرحه
الحدي@،حفاظ

فيهأحفظفلستسرو@لزكاظحق@لمالفيلألي@أصحابنا:يرويهوالذي

دأ".بسنا

حمزة.أبويهلب@آخروجهمنالحديثرويوقد

2/1الدارقطنيةأخرجه 2 منالرسالةط.(2017)والعلمية.@4

بالإسنادعامر،عنرجل،عنشريك،ع@مزاحمأبيبنمنصورطريق

الرجل.يسئمولمالسابق

ثضعيفوهذا
ولمنفسه،حمزةأبوهوولعلهالمبهمالرجلبسبب

أمره.لتعميةبهالرواةأحدبصزح

بصح،ولاالعبي،علىموقوفأالحدبث@روي
الرمذي.اشاركما

عامر،عنبيان،عنفضيل،ابنعن(10620)شيبةابيابنأخرجه:

الزكاة.سوىحقالمالفيفال:

لر:ابنوهوبيان-فيهضعيفالحديثهذا
التقريب!9مجهول!9

اخر.طربقمن@ردأنهإلا

فيالطبريأخرجه:فقد
3/7والفكرط.(0852)التفسيرأ9 عالمط.9

به.الشعبي،عنسالمبنإسماعلطريقمنالكتب

.(6907)الاتقىلبهثقت@الكاتب،اابشلاديلصرأبرةوهو(1)

له@.47)دالتفربباثشادنقفومو:(2)



=

@للف@الدالعللفي@لجامع

فيالسيوطيوذكره
1/3المنئور!الدر" 1 حميد.بنلعبدوعزاه4

فيالجصاصقال
3/5"القرآنأحكام" 46-5 السلفلأاختلف:47

في

واحدالزكاةسوىحقهوومجاهدةوالشعبيوالحسنعمرابنفقالتأويله،

لاأنعليهجناحلادمالهزكاةأسمنعباس:ابنوقالالمال.في

(24السعلىج:أ@@ئعلحمص@مولهتمقثوأتيينسيرين:ابنوقاليتصدق

قال:عباس،ابنعنالحكم،عنحجبم،وروىمعلوم،حقالصدقةقال:

."صدقةكلالزكاةنسخت

5القدير"@افيضفيالمناويقال 9 9 لحقاالمالفيإن":2/
سوى

مغوعدمالظمانوسقيالمضطرو)طعامالأسبركفكاكالزكاقه
والملحالماء

فهذهالحق:عبدقالذلك،ونحوالهلاكعلىأشرفمحترمو)نقاذوالنار،

الضحاك:فقولعليها،الأغنباءو)جباروجوبهاعلىالإجماعقامحقوق

ماليحقكلالزكاةنسخت
(3)

الحقوقحملمنتقررومامحله،فيلي@

علىاللهيوجبهحقحقان:والحقالطيبي:قالالزكاة...،عنالخارجة

جبلتالذيالشحعنالموقاةالريهةنفسهعلىالعبديلتزمهوحقعباده،

."عليه

فيالمناويوقال
"

4القدب@،فيض 78 / حق@لمالفيلي@9"أيضأ:5

بعنيسوى@لزكاظ
مايحرضوقدالأصالةبطريقسواهاحقفيهلي@ة

يوجب

حقاالمالفيإنالمار@االخبروبينبينهتناقضفلامضطر،كوحودحقافيه

العوارض...إلىناظروفاالأصلإلىناظرذلكأنتقررلماالزكاقهسوى

موجبوالاضطرابالمتنمضطربحديثهذاةحجرالنالحافظوقال

حقا@لمالفي@ن9بلفظ:ج@المصطفىعنروتهفاطمةلأنوفلثللضعف.

حق@لمالفيلي@"بلفظ:وروتههكذاالترمذيعنهادرواهسوو@لزكاقه،

09)شيةأليألنةأخرجه(1) 2/2دالمهيد"فيالبرعبدوابنا(،"623)ر(93 52.

عديمنوصقهالايةتمام(2)
ة

كلمفحذ@مالجصاصدالاالمحى،ليستقيم

1لالمحلىاالظر:(3) 0 7 / 1رأيهفكيفحجقيالضحادروايةلرساحزم:النوقال6 1



مختلمةبأدماظرويحل@يتأ@اححاكك@ناولثترك@:رل@لل

=

وتعقبهكذلكماجهابنعنهافرواهسوى@لزكاظ،
(1)

شرطبأنزكرياالنيخ

ةالاضطراب
المستحبعلىالأولبحملممكنوهوالجمع،إمكانعدم

.150الواجب@اعلىوالناني

فيتيميةابنقال
1الفتاوى"مجموعة" 0 3 / الغالطويعتقد":29

منهم

الحديثأنيعلمولمعام،هذاأنالزكاةسوىالمالفيحقلاأن

قالومنسوى@لزكاقه،حقا@لمالفي@ن"فاطمة:عنالترمذيفيالمروي

فنحنوالاراتبأ،فيكونالمالبسببيجبالذيالماليالحقارادبالأول

الزكاةغيرفيالمالإيتاءاوجبقداللهأنالإسلامدينمنبالاضطرارنعلم

بالمال،والحجالحاجة،عندبالمالالجهادمثلمواضع،فيالمفروضة

ماومثلوالبهالم،الادميين،منوالممالبكوالأقارب،الزوجة،ونفقة
يجب

الأيمان،وكفاراتالحج،كفاراتوهديوصدقة،عتقمنالكفاراتمن

المالبلذلث،أمثالإلىالماليةالنذوروفاءمنيجبوماوغيرها،والقتل

سبببغيرأوالعبدمنبسبالعارضةأوالراتبةالرعيةبالحقوقمستوعب

12/2لأشرافأاتحفة"انظر: 1يلا3 8 18/3"المهرةإتحافو"2(،0 1

(52 3الحبير@2/التلخيصود@2(،33 5 هأ.ي@62

@تعقمهقرله.الأول.وجهينمننظريهالناويك@ح(1)
ييمم

الأنصاريركرياأد

زكرباأناويال@كلاميو@والاخر.لدلث.أصلولاحجر،ابنالحافطتعقب

صجحيخرو@حاالحدل@يقريالأنصاري
عرلحللالحلبتصع@فدفهوأصلأ،

1/2الاقيالتحفيقال@ذالاصطرا@،علل 7 فكحديثالمت@،مضطربوأما"4

س@،بتطة@
@لمالفي@نة@مالفارىعىيالبيسنلأولش@الطةلت@

@لمادفيي@@بلمط.عهاماجهاب@ورواهمكذا،الترسديفرواهسرى@لزكاتهلحتا

فيلكىسوو@لزكاقاحق
مز،مانظيرمثالايصلحدلاضعجفرايىالترسذيصد

الثانيوفيالمستحب،علىالأولديالحقبح@لالجسعيمكنأيصأ-أئه-على

الراجبه.على

2ك@82-/4رأ@لقهالإسلاميالفقه"كتابكلهفلثفيوانطر(2) 874.



=

@ئد@لف@ي@لعللفي@لجامع

منهضيترجحولممننا@سنادا،ر@ويهفبهومما@ضطرب@

اللهعبيدعنشهاب،ابنروىماالمرخح:لانعد@مالوجوه
الله،عبدبن

عزسجمرواللهرسولأنياسر:بنعمارعنعباس،ابنعن
(1)

بأولات

الجيش
(2)

الناسفحبسظفارجزعمنلهاعقذفانقطععائشة،ومعه

عليهافتغيظ4،ماالناسمعولي@الفجر،اضاءذلكعقدهاابتغاء

معهموليىالناسحبستوقال:بكبر@هابو
تعالىاللهدأنزلما:

معالمسلمونفقامالطيب،بالصعيدالتطهررخصةبئرسولهعلىذكره

ايقبضوولمأيديهمرفعواثثمالأرض،إلىبأيديهمفضربواعنىاللهرسول

بطونومنالمناكبإلىوأيديهموجوههمبهافمسحواشيئا،الترابمن

الآباطيإلىأيد

بطرقفرواهفيهاضطربقدالزهرفيأنإلاالصحة،ظاهرهالحديثهذا

4/2أحمدأخرجه: 63-2 طريفهومن2(،03)ثاودوابو6،4

ط.(1571)والعلميةط.(320)لاالمعرفتأفيالبيهقي
وأخرجهالوعي،

1/1الشائيئ 6 7
ودي

الرسالة،ط.(29ويلأالعلميةط.(030)لهالكبرى@،"

فيوالطحاوي)9261(،يعلىوابو)121(،الجارودوابن
"

المعانيشرح
ا/"

011
8والبيهقي1(،0)،2شيواث3(،6لطالعلميةط.وفي / 102-90،2

فيوالواحدي
(17للاالزو@هأسباب"

فيوالحازميبتحقيقي،
لاعتبار@:ا"

9 5-9 فيالبرعبدوابنحزم،ابنط.(50)والوعيط.6
التمهيدا9

1 6 9 1و7/ 78
المتن.بهذاالزهري،عنيهسان،بنصالحطريقمن

)عرميأ.ماثةالنهايقه"لاشراحة.واللنومنزلةاليلالمسالر@خرنزولالتعريى.(1)
)جاثيأ.معةدالقامص،المديةقربوابةالحئىأو@(2)
(3)

حزأ
2النهايقه"باليمن.مدينةوظفلىاليسالي،الخرزبالفتح،الجزعظملى. 6 9 / 1

@اود.أبيروايةلفظ(4)



مختلمةبأدفاظصويحميثا@ا@أكك@نالالهضقى:لال@لل

-

1/1الائار"معاني@شرحفيالطحاويوأخرجه: 1 وفي1
العلميةط.

بنإبراهيمطريقمنكلأ(3)
سعد،

شهاب،ابنعنكيسان،بنصالحعن

اللهعبيدعن
الله،عبدبن

كاقال:ياسر،بنعمارعند@الا،عباسابنعن

اللهرسولمع
أصبحوا،خىفطلبوهر@التا،لعائثةعقدفهلكسفبر،فيي

المسلمون،فقامبالصعيدةالتيممفيالرخصةفنزلتماء،القوممعولي@

إلىأيديهموظاهروجوههم،بهافمسحواالأرضإلىبأيديهمفضربوا

الآباطإلىوباطنهاالمناكص،

أيديم.وظاهر:@زيا@فيهاالروايةوهذه

الأولى.الروايةعلىصالحتوبعوقد

1لايعلىأبوأخرجه:فقد قال:القواريري،حدثناقال:(1652)و(60

بنيوسفحدثنا
الزهرفي،عنإسحاق،بنالرحمنعبدحدثناقال:خالد،

اللهعبدبناللهعبيدعن
قال:باسربنعمارأنعباس:ابنعنعتبة،بن

بالتراب.المناكبإلىوايديناوجوهنافمسحنا@اللهرسولمعتيفمنا

بنيوسفتال@،إسنادهذا
فيالبخاريعنهقالالسمتيخالد

الكمال!لأتهذيبفيالمز@ونقلعنط،سكتوا)014(:االصغير"الضعفاء"

9 1 معينبنيحيىعن(772لا81/
أخرى:وقالضعيفإ،فيه:إقالأته

لازنديئ،كذاب،أخرى:وقالسوء،رجللله،اعدوخبيث،كذاب،

يكذلمجه."فيه:قولهعليبنعمروعنونقلضه،يكت

لطحاوا1(،063)يعلىبووأ1(،3ويط(3831)رلبزااوأخرجه:
فيوي

المعانيالشرح
"1/1 1 0

وفي
عنإسحاق@اابنطريقمن(637)العلميةط.

اللهعبيدعنالزهرفي،
اللهعبدعنعتبق@بناللهعبدبن

بنعمارعنعباس،بن

نجدلمبنابالصعيدالمسحفيالرخصةنزلتحينالقومفيكنتقال:ياسر،

قال:واحدفمسحةفمسحناةللوجهبالصعبدباليدينضربةفضربناقال:الماء،

وبطنا.ظهرأالمنكبينإلىبهافمسحناهمالليدينأخرىضربةضربناثئم

قله.الذي)سنادقنعلىأحالدلناصالح،طريقمتنالطحاوييذكرلم(1)



-

@للفعائد@لعللفي@لجامع

فكماالمتن،فيافترقتاأنهماإلاالمخرج،متحدتارواينانهاتانتلت:

واحدةضربةالتيممفيهاجاءصالح-روايةأعني:الأولى-الروايةأنتقدم

إسحاق-ابنروايةأعني:الثانية-الروايةجاع@حينفيوالبدين،للوجه

الثانيةالروايةجاتوأيضالليدين،والثانيةللوجه،لأولىاضربتين:بذكر

وبطنأ.ظهراقوله:وفلثالمسحتفصيلبريا@ة

تخر.سنادب@الحدبثهذاالزهريروىوقد

اثفأخرجه:
فيالبيهقيطريقهومنبتحقيقي،(8يلامسندهفيفحي

الوعي.ط.(1561)والعلميةط.(317)الصرفق@"

فيعاصمأبيوابن)341(،الحمبدئوأخرجه:
والمثانيلآحادا"

"

عنالزهرفي،عنعيينق@بنسفيانطريقمن)3041(،والبزارل@72(،

اللهعبيد
بن

الله،عد
التبيئ-لجزمعتيضمناقال:ياسر،بنعفارعنأببه،عن

المناكبإلى

مختصرة.روايةوهذه

أسندهأنهتقدمفكماسفيانعلىالحديثهذااختلفوقدقلت:
عن

اللهعد
بن

عتف
به.عمار،عن

فيوالطحاوي6(،5للاماجهابنوأخرجه:
"

1/1المعانيأشرح 1 1

عندينار،بنعمروعنعيينة،بنسفيانطريقمن(641)العلميةط.وفي

اللهعبيدعنالزهري،
الله،عبدبن

به.عمار،عنأبيه،عن

فيالمنذرابنوأخرجه:
قال:الحميدي،طريقمن(536)لأوسط!ا@ا

الله،عبيدعنالزهرفي،حدئناقال:سفيانحدثنا
قال:عمار،عنأبيه،عن

موقوفا.المناكب،إلىتيضمنا

فيالبرعدابنقال
1التمهيد@ادا 7 9 عنعيينة،ابنداواضطرب:7/

فىعمارعنالحديطوهذاومتنه،إسناءفيالحديث،هذافيالزهرفي

عاثة...،.قصةفيالتيممابةنزولحينفيكانالمناكبإلىالتيمم

(1)
لالاط،.واالمناكب@لى1ار:افيروايةلي



مختلفةبألماظرويواحماحدينأكك@ذاالثترك@:ل@للإ
-

المختلفةالرواياتلينتهالاضطرابهذاقلت:
وببنبينهفيماسفيانعن

عنعتبفبناللهعبدعنالحديثإسناثهوأماوالوقف،والرفعالزهري،

عليه.تربعفإتهعمار

الماا/النسائيئةأخرجهفقد
وفي

العلميةط.(301)لهالكبرى"،"

1/1@المعاني@اشرحفيوالطحاويالرسالة،ط.(297)و 1 0

وفي
ط.

01)حمادوابن1(،420)شيوان4(،06)و(63لاالعلمية والبيهقي1(،3

8 / فيالبرعبدوابن10،2
1التمهيد@7/87"

الزهرفي،عنمالد،طريقمن

الله،عبدبناللهعدعن
شباد.روايةبحوعمارعنأيصعن

أنالزهريعنأوي@،أبيطريقمن(1631)يعلىأبووأخرجه:

به.عمار،عنابيه،عنأخبره،اللهعيد

بنالله)عبيدطريقأعني:الطريقين-تصحيحإلىالعلمأهلذهبوقد

الله،عبد
عنا@ع)عبيدوطريق:أبيمأعن

اللهعد
التسائيئفقالعباس(-بن

لا.أعلمواللهمحفوظ،لاوكلاهما:(301)عقب

آخر.لونالزهريعنرو@وقد

طريقهومن4/03،2أحمدطريقهومنكأ،27)الرزاقعدةأخرجهفقد

فيالبرعبدابن
7/1التمهيد"" أبوأيضأ:أخرجهالرزاقعبدطريقومن.79

فيالمنذروابن)2361(،يعلى
عنالزهرفي،عنمعمر،عن(535)"لأوسطا@ا

ضربتين.يهوفكرفذكرهياسر...بنعمارأنعتبة:بناللهعبدبنألتهع@د

الفهمللناظريتببنالحديث،طرقبفيةمعالطريقهذافبضربقلت:

اللهعبيدبينفيماالوساطةأسقطفإتهالحديث،روايةفيالزهرفياصطراب

عنفضلاوعمار،
معلولالطريقهذاإنئمضربتين،التيممجعلإلىعاداته

فيالمزيقالعمار،منيسمعلماللهعبيدلأنلالانقطاع؟
"الأشرافتحفة"

6 6 ":(03631)قبيل71/

تهذبفيإوقال"،رحلبينهمايدركه،ولم

4له"،الكمال 2 / ةاللهعبيدسيوخضمنعمارأنكرأنبعد(4242)5

فيالزيلعيئوقال"،مرسل"
"

1/1الرايقلانصب فإنثمنقطعوهو6:إ5

ياسرأ.بنعماريدركلماللهعبدبناللهعبيد



-

يللفعائد@لعللفي@لجلمع

رويوقد
@خر.طريقمنمعمرعنالحديثهذا

فيالبيهقيطريقهومنبتحقيقي،(87)مسندهفيالافعيلأخرجه:
فيوالحازميالوعي،ط.(1566)والعلميةط.(31لاالمعرفقا9

لاعتبار!:ا9

9 الثقة،أخبرناةقالحزم،ابنط.(4ولاالوعيط.5
عنمعمر،عن

اللهعيدعنالزهري،
الله،عبدبن

كناتال:ياسر،بنعمارعنأبيهعن

المناكب.إلى@النبيمعفتيممناالتيممايةقزلتسفيرفيعطالئبيئمع

اورفيهانهإعلالهوجهةومتنأ،سندأمعلولالإسنادبهذاالحديطقلت:

خالفالمبهمالراويفإنمننهإعلالوأماخلدا.الثافعيئشيخوهومبهم

ضربتينليهذكرالرزاقعبدانوفلكالحديت،هذامتنسرقهفيالرزاقعبد

الحديثهذاضحفليزثادواحدةضربةفجعلهالراويهذااختصرهحي@في

ضعف.منفيهماعلى

عليه.واختلفذئبأبيابنورواه

8البيهقيطريقهومن)736(،الطيالسيأخرجه:فقد / 102
أبيابنعن

الله،عبيدعنالزهركب،عننئب،
عقدهلكقال:ياسر،بنعمارعن

الناسانيحدثعماروكانالله:عبيدقالفيهوجاءفذكره،لعائثة...

يعوثونثموجوههم،فيمسحونالأرضبأكفهئميمسحونيومئل!طفقوا

يصلون.ئموالآباط،المناكبيإلىأيدبهافيمسحوناخرىضرلةفيضربون

يزيدبنويون@راشد،بنمعمررواهوكذلك"عقبه:البيهقيقال

الزهرفي،عنبرقان،بنوجحفرالزهري،أخيوابنسعد،بنوالليثالأيلي،
اللهعبيدعن

اللهعبدبن
ويون@معمرفيهوحفظعمار،عنعتبة،بن

.@فثبابيابنحفظهماكماضربتين،

حاءمكنا(1)
أنالاأبيمه،"لمظة:دكرالسندفي

حافظادنص@شيتا@منهاالقلبير

2البيهقيفقالأليمه،1ةثكرعيرمعرصروايةأن 0 8 بنمعمر@راهلوكنلث.1/

اللهعبيدعنالزمري،صو..راشد،
اللهعدلن

ابنوقالعمارا،عنعتبة،بن
1ولالتمهي@ثيالرعبد عنومحصر،نئب،أبيوابنيونى،الرواه:79

الئصعدصالرهري،
أليط.عنيقولرا:ولمعمار،ص



مختلفةبأدماطرويحمينا@احماكك@ذالالثترك@:لىل@لل

-

الرواية.هذهعلىالطيالسيوتوبعتلت:

4/3أحمداخرجه:فقد 2 0

محمدابنوهوحجاج-طريقمن

بناللهعبيدعنالزهري،عنذئب،أبيابنحدئناقال:@المصيصي

كتاقال:يقظان،آبيياسربنعمارعنعتبة،بنال@هعبد
جمتاللهرسولمع

علىبكرآبوفتغيطالفجزأضاءلمجحتىاللهرسولفأقاملعاثثة،عقذفهلك

بكير،أبوعليهافدخلبالصعداتالمسح@يالرخصةعليهمفزلتعائثف
وضربنالوجوهنابأيدينافضربنارخصةفيكعلينانزللقدلمباركة،إتكفقال:

والآباط.المناكبإلىضربةبأيدينا

عحارأوأن@ه،للضذيغهاالكلامأنالنص:هذاومقتضىقلت.

قصةرو@الديهوعماراأدالراجحأنإلابتفاصيلها.الواقعةذكرإلما

حججبوهمالحديثفيعلهذاوعلىالتيمم،كيفيةروىكذلكوهوالتيمم،

بنيريدجأ-وححالسي،الطياأعي:لفهما-وخا
عندفرواه:رونها

فيوالطحاوي)ك@61(،يعلىأبي
"

المعانيشرح
1/1لا 1 1

ودي
العلميةط.

الله،عبيدعنالزهرفي،عنذب،أبيابنعن(1040)والاشيلملأ(،2)

كناقال:ياسر،بنعمارعن
لعانثق@عقذفهلكسفبرفيع@راللهرسولمع

المسلمونفقامالرخصة،فنزلتماء،القوممعولي@أصبحوا،حتىفطلبوه

إلىوباطنهاأيديهموظاهروجوههمبهافمسحواالأرض،إلىبأيديهمفضربوا

ا

ثلاثةعلىرواهلأتهةمضطربنئباليابنطريقأنيتبينتقدم

جعلأخرىوروايةضربتين،وروايةواحدة،ضربةفيهافكرروايةأوجه:

فيكونمنفطعة،الطرقعامةأنعلىزيادة@ه،الصديقالحادئ@لتلكالراوي

وانقطاعه.لاضطرابهضعيفأالحديث

آخر.طريقمنالحديثوروي

بنالليثطريقمن(565)ماجهابنةأخرجه
شهابابنعنسعد،

عائةعقدسقطقال:أئهياسربنعمارعنالله،عبدبناللهعبيدعن



يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

الناس.حبسهافىعليهافتغيظعائثةإلىبكيرأبولانطلقلالتماصميفتخلفت

قال:المناكبصإلىيومئل!فمسحناقال:التيمم.فيالرخصة@اللةفأنزل

لمباركة.أثكعلمتمافقال:عاثثة،إلىبكيرأبوفانطلق

من(571)جهماوابنل@13(،ودداوأبو4/13،2أحمدوأخرجه:

اللهعبيدعنشهاب،ابنعنيزيد،ب@يونىطريق
اللهعبدبن

عتبقمابن

حدثه
(1)

معوهوتمسحراأنهميحذث:كانأنهياسربنعفارعن

مسحوثثمالصعيد،بأكفهمفضربواالفجر،لصلاةبالصسيدجم@اللهرسول
ا

وجوههم
افمسحوأخرى،مرةالصعيدبأكفهئمفضربواعاثواثتمواحدةمسحة

أيديه@.بطونمنوالآباطالمناكبإلىكلهابأبدبم

ةقلت
ماخلالمن

الزهرفيعنبالروايةالمعروفينالرواةأنيتبينتقدم

عنه،قال:منفمنهمالحديث،هذاإسنادفياختلفوا
الله،عبيدعن

ابنعن

عنه،قالمنومهمعمار،عنعباس،
التصعبيدعن

عمار،عنأبيميعن

عنه،قال:منومنهم
اللصعبيدعن

منومنهمأرسله،منومنهمعمارعن

رقرائنمنيعذالاختلاففهذاضربتين،ذكرمقومنهمواحدة،ضربةذكر
د

الرواةعامةوأنالزهرفي،علىذلكفيلاضطراباوحملالحديت،هذا

ماوظهرعصروايتهمقبولقرائناجتمعت
والخلل،الوهممئساحتهميبرئ

اضطراب،مناعتراهمالردالحديثهذاتأويلالعلمأهلبعضحاولوقد

1الرالمجادالنصبفيالزيلعيئنقلهفيماالأترمقال 5 6 فعلهمفيهحكىإتما1:إ/
حبانابنوقال@إ،فعلمهأجنبأتهالآخر:فيحكىكمامحنحروالنبيئدوفى

هذاكان"ة(1310)عقب
عمارألجروالئبيئتعليمقبلالتيممايةنزلحيص

يث@النبيئعمارسأللماوالكفينللوحهواحدةضربةعلمهثثمالنيمم،كيمية

."التيممعى

عمار،عنالزهريحذثعتةبناثهعيدأنأي.الزمري،علىتحودهاالهاء(1)

فيظ@النظريمعنلممنعلىيلتسىلاحتىالظامرهدالتلكيطامرأمرومذا
اللهلعب@دسممعصيحةهذه

عمارس



رويواحدأحميئاكفىا@@لالثترك@:رلصلل
مختلفةلأدماظ

المسلمودفقامالروايات:بعضفيجاءماعليهيئسكلكلةوهذاةتلت

تضعيفإلىالعلمأهلبعضذهبوقدبايديم.فضربواجموراللهرسولمع

4/2أحمدنقلهليماالزهرئفقالالحديث،هذا عقبثاودوأبو6،4

يغتردرلا:(320)
(1)

ابنرواهوى@كعقبه:داودأبووقالالناس،بهذا

ورواهيون@.ذكركماضربتينوفكرعباس،ابنعنفيه:قالةإسحاق

مالك:وقالضربتين.الزهريعنمعمر،
بناللهعبيدعنالزهري،عن

فيهوشكالزهري،عنأوي@،الوقالوكذلكعضار.عنأبيصعنالله،عبد

ا@ععبيدعنمرة:قالعيينةابن
ا@ععبيدعنآوابيهعن

عباس.ابنعن

وفيفيهعيينةابناضطربعباسأبرعنقال:ومرةأبيهعنقال:ومرة

أحذيذكرولمالزهرفيعنسماعه
منإلاالضربتينالحديتهذافيمنهم

حدياالعلمأملبعضفضقف"ة(144)عقبالترمذيوقالسميتإ،

المناكبحديثعنهروىلماوالكمينللوجهالنيممفيج@التبيعنعمار،

هووالكفين:للوجهالتيممفيعمارحديثإبراهيم:بنإسحاققالوالاباط،

والاباط،المناكبإلىيم@النبيئمعتيممناعمار:وحديثصحيح،حديث

ع@النبيئأنيذكرلمعمارألأنوالكفبن.الوجهلحديثبمخالفهولي@

بالوجهأمره@مالئبيئسألفلماوكذا.كذافعلناقال:اتمادبذلث،أمرهم

أئهالتيممفي@تالنبيئبعدعماربهافتىمافلث:علىوالدليحوالكفش،

ففيوالكفين،الوجهقال:
وقالعحده،النبئعلمهماإلىانتهىائهدلالةهذا

عرالزهري،عنواحدغيررواهقدالحديثوهذا9ل@831(:عق@البزار

واحدصعيرورواهإسحاق.ابنفتابععمارعنعباس،ابنعنالله،عبيد

بعضورواهعمار،عنعباس،ابرعنيقلولماللهعبيدعنالزهري،

هذابغيرعمارعنأبيه،عنا@ععبيدعنالزهرفي،عنالزهرفيأصحاب

فيالطحاويوقالاللفظإ،
9

ا@طربالغقد:(652)عقبالائار!محانيشرح

المنكبينبلغقديكونآننفواقدجميعأأثهمغيرهذا،عمارحديثعلينا

(1)
"لمحاود.أليروابةلي

يقرا



=
@ئد@لف@@@لعلل@لجامعفي

ماانتفاءبدلثفئتوالإبطين،
روي

عه

ابنأوأبيهعنا@عبيدحديثفي

/7لأالتمهيد"فيالبرعبدابنوقال"،الاخرينالقولينأحدوئبترف@،عباس

1 اشععبيدعنالزهري،عنومعمر،ذئب،أبيوابنيون@،@رواه":79

ةقالواولامالك،قالكماأيهعنيقولوا.ولمعمارعن
كماعباس،ابنعن

إلىلليدينوضربةللوجه،ضربةضربتين:فيهوفكرواإسحاق،وابنصالحقال

أكثر":@./7فيوقال"،ضربتينمعمرذكر@يهوكذلكلاباط،واالمناكب

للوجهواحدةضربةفيهاإئماالحديثهذافيعمارعنالمرفوعةالاثار

ماوكلواليدين،
فيه...!.مختلففمضطربعمارعنالبابهذافييروى

ولنفاستهنفيس.بكلامالحديثهذاعلىف@تهرجبابنوعتققلت:

قالإذبكاملهآنقله
ير

"

2/2لأالباريفتح 51-2 عمارعنرويالوقد:53

عنالزهرفي،روايةمنوالاباطالمناكبإلىعسحرالثببئمعتيمموائهما

اللهعبيد
بن

اللهعد
رخصةنزلتقال:عمار،عنعباس،ابنعنعتبق@بن

بأيديهمفضربوا@تاللهرسولمعالمسلمونفقامالطيب،بالصعيدالتطهر
وجوههمبهافمسحواشيئا،الترابمنيقبضوايولمأيدرفعوا3الأرض،

أحمد،لإماماخزجه:لآباط.اإلىأبدبهمبطونومنالمناكب،إلىوأبدبهم

اختلفوفدوالنسائي.داود،وأبو
كماعنه-فقيل:الزهري،علىإسنادهفي

عنميوقيل:ذكرنا-
اللهعيدعن

اللهعبدبن
أله،عنعتبة،بن

عمار.عن

الرازيان.حاتبموابوزرعةأبوقولهما:وصخحعيينةوابنمالككهرواهكذا

اللهعيدعنالزهري،عنوقيل:
الله،عدبن

مرسلأ.عمارعن

الزهرئأنكرهوقدينكرونه،العلماءيزللمجدأمنكزحديثوهذا
وغيرهما،داودوأبوأحمدالإمامذكرهالناس.بهيعتبرلاهووقال:راويه،

ثهاالزهرفيعنوروي
الله،عبيدمنإلاأسمعهلموقال:بيحدثأنامتنع

وروي
إفايغضبكانأتهمكحولعنورويهو؟ماادريلاقال:أثعنه

أتهعيينةابنوعنالحديث،بهذاالزهريحدث
وقال:به،يحدثأنامتع

أيضا:وقالئ@ء،يىفقال:عنه،أحمدالإماموشئلعليه،الحمللي@

عليه.العملأرىماوقال:يهابه،الزهركنوكانإسناثصفياختلفوا



مختلفةبالفاظرويحميتا@احمأككبذالال@ستركت@لالعلل

=

وجهان:عنهالجوابففيصحتمماتقديروعلى

وإتماالصفة،هذهعلىالتيممأصحابهيعئملميالنببئأن@حلسا:

والذراعينالكفينتشملالمطلفةاليدأنلظنهمالايةنزولعندفعلوه

للجنابن@بالأرضعمازتمقككمااحتياطأذلثففعلواوالعضدين،والمنكبين

بفعلهالتيممجم@روالثبيبينثمكالغسلكلهالبدنيعمالجنبتيممأنوظت

"وقوله:

ومنهمبم@بيانهإلىكلهمالصحابةفرجعو@لكفينإ،للوجه@لتيمم

رواهكماوالكفينللوجهضربةالتيممأنأفتىفإتهالحديث،راويعمار

راهريهبنإسحاقفكرهالجرابوهذاسبق،كماكهمالك،أبيعنحصين:

منوغيره
الأسمة.

بمى@هواللهرسولبأمرثلككانإنوأتهالنافعيئ:فالهماو@لئاني:

منسوخ
فكلالتيمم،ايةنزلتحينكانتيمماولهذاأنأخبرعمارألأنة

للئبيئكانتيمم
(1)

بكرأبونكروكذاناسخ،لهفهولهمخالفبعده@

الأئرم
(2)

منوغيره
العلماء.

منواحدغيرحكىوقد
هذاإلىيدهبكاناتهالزهرفي،عنالعلماء

ب@الوهابعبدعنورويروا@الذيالحديث
عنسعيد،عنعطاء،

تتادة

هذا.يحجبناولاسعيد:قالالآباط.إلىالتيممقال:الزهريأن

القول،هذاأنكرأتهالزهر@صسبققدرجب:ابنالقائلقلت-

أتهفالظاهربيعتبرونلاالناسأنوأخبر
رجع

العلماءإجماععلملماعنه

انتهى.أعلم!واللهمخالفته،على

ماوحاصل
قدالوهمأنالحدبهذاإعلالمنلنايتلخصتقدم:

أعلم.واللهالإفك،حديثمنللزهريطرأيكرن

هوالنيممصفةفيالثابتوالحدبت
93-1/92البخاريأخرجه:ما

ومسلم3(،3له
93 / بنسعيدعنفو،صشعبق@طريقص(211)(368)11

اث@عوصلنطارقطبحةسواتصويبخطا،لالياال@طوع.لي(1)

كلامه.تقدم(2)



-

@للف@لئد@لعللديالجامع

الخطاب،بنعمرإلىرجلجاءقال:ابيه،عنابزى،بنالرحمنعبد

الخطاب:بنلعمرياسربنعفارفقالالما"أصبفلمانجبتانيفقال:

كناأناتذكرأما
فتمعكث،أناوأماتصل،فلمألتفأئاوأنت،أناسفرفي

فضربهكذا"يكفيككانإتماداعح@:النبيفقال@للنبيئفذكرتفصليت

وكفيه.وجهةبهامسحثتمفيهماونفحالأرض،بكفيهجم@البي

في:التخربجلتماموانظر
.(03621)7/،61الأشرات،تحفة"

67الأشراف!تحفة"وانظر: -1/551الرايقهنصبو"1(،5730)71/

1 11/7المهرة!إتحافو@5،6 2 5/01المسند!أطرافو"1(،ي@9394

أيضأ:إسنادهفير@ريهوقد@ضطربالمنن،لمضطربتخرمئال@
عباس،ابنسمعتقال:سعيد،بنعميرعنال@بيعي،إسحاقأبوروىفقد

2القرة1انوشطن،وألضلؤةألضحلؤتعلخفظؤا"يقول: العصر.صلاة3،8

به.إسحاق،أبيعنشعبة،طريقمنم@690)شيةابيابنأخرجه.

ومتنا.سندأفيهاضطربإسحاقأباأنإلاالصحة،ظاهرهإسادهذا

تقدم.كماسعبدبنعميرعنرواهفإثهالسندفياضطرابهاما

4/3والفكرط.(4231)تفسيرهفيالطبريوأخرجه: 49-3 5 ط.0

العنبريسليمابنوهوقيس-طريقمنال@عالم

فيلبخارياوأخرجه:
3/2لكبير"التاريخا" 7 لطحاوا)0701(،5

وي

1/1الآثار،معانيشرحفيإ 7 4
إسرالل.طريقمن(991)العلميةط.وفي

عنعبيدبنرزينعنإسحاق،أبيعنو)سرائيل()قي@،كلاهما:

عباس.ابن

ومو(1)
"

5لا"ققريبا@ال@ققه 57)

منرالمثبتالعبديأاللهعميدلن@زرةبلىالآنار!محاني@انرحمطرعفيتحرف(2)
المهرقابتحاف"



مختلفةبأدماظوا@أ@ويحمينأككا@@لالثترك@:رلعلل

-

الأحوص،أبيطريقمن)التفسير((403)منصوربنسعيدوأخرجه:

عباس.النسمعمئحدثنيقال:إسحاق،أبيعنأراه

شكبأتهعنهيجابانممكنالأحوصأبيوطريق
الذيشيخهمن

عليه.إسنادهفيفالاخ@حملنيخكصأراطفقال:الحديث،بهذاحدث@

بقيولكن
التيالوساطةيضبطلمإسحاقأباأنيوضحانوهماطريقان،لنا

عباس.ابنوبينبينه

تقدمفكماالمتنفياضطرابهأما
التفسير،بلفطعباسابنعنرواهأته

القراعة.بلفظأخرىتارةعهورواه

فيثاودأبيابنفأخرجه:
عنشعبة،طريقمن(210)المصاح@ه"

أئهإسحاق:أبي
يريمبنعميرسمع

ائه
الحرف:هذاقرأعباسابنسمع

العصر!.وصلاةالوسطىوالصلاةالصلواتعلىحافظواإ

أبيابنحدنناةقال(50-17)"الفرآنفضائلفيإعبيدأبوةوأخرجه

أنهعبيدبنرزينعنإسحاو،ابيعنأبيه،عنزائدة،
عباسابنسمع

العصر".صلاةالوسطىوالصلاة"كذلك:يقرؤها

4/3والفكرط.(4261)تفسيرهفيا@بريوأخرجه: 6 5-3 6 ط.6

4والبيهقيالكنب،عالم 63 / عنإسحاتأبيعنشعبة،طريقمن1

هبيرة
(1)

داود.أبيابنروايةبنحوعباسابنعنيريم،بن

منحاللأفضللي@الطريقوهذا
عنرواهتارةإسحاقوالوساسقه،

عبيد،بنرزينعلىأعاثةوتارةيريم،بنهبيرةعنوتارةيريمبنعمير

لاوأنهفيه،إسحاقأبيباضطرابمعلولأالحديثفيكون
اعلم.واللهيصح،

7/5لمهرة!اإتحافوانظر:إ 6(0732).

أبيعنالأحوص،أبوروىماالمتن:لاضطر@بتخرمئال@

عنإسحاق،
اللهكتابفيإنالله:عبدقالقالا:والأسود،علقمة

في(1)
لمير"الفكر.طحمة



=

لد@الفط@لعللفيالجامع

@وائذيتله:غفرإلا@اللهفاستغفرفقرأهماذنبأعبذأفنبمالايتين

يننرومنلبهزبهغنأثعفروأئدتهنكرواظلموا@ننس@أؤنحلحأ@خشة@نا

1عمراد.أت@الب@لاالتنوبإ نفسكليظلغأؤل@تقماتغملثومنوقوله:(35

1الاء.1@غفور)زحيصا@الهيجدلتهيستغمرأئص 1

فيالمنذرابنطريقهومن)التفسير(،(52يلامنصوربنسعيدأخرحه:
فيوالطبراني3(،9يلاالقفسير""

.(9035)الكبير"@ا

.(30015)سيةأبيابنوأخرجه:

الإسناد.بهذاالأحوص،ابيعنشيبقأبيوابن)سعيد،كلاهما.

بالندلب@،مشهوروهوال@يعبئ،إمحاقأبوفيهثضحيفالإسادهدا

علبهاختلفإسحاقأباإنثثمالأسو@منولاعلفمةمنلالسمعيصزحولم

فكماالحديث،هدامتنفي
آلسورةمنإحداهماالاينينجعلأتهتقدم

النساء.سورةمنوالأخرىعمران

الملكعبدأنأنافقال:(392)تفسيرهفيحميدبنعبدوأخرحه:
بن

الله:عبدقالةقالاوعلقمة،الأسودعنإسحاق،أبيعنسفيان،عنعمرو،

@الغصل@ومنله:غفراستغفرثمالنساء،سورةمنالايتينهاتينقرأمن

لمذثنهم@ولؤ@نحفوز)زحيا@ا@هيجدألنهيستغمرثزنمسصيظمأز
(1)

1ثلزسول،لهر@شتغم@%@لئهف@شتغفرو(جاوكثنفسهمنمل@ما 4،.6فاء.1

ماخلالمن
@@سورةمنتارةالايتينجعلإسحاقاباأنيتينتقدم

عمران.تطآيةيذكرولمفق@الشاءسورةمنوتارةالشاء،وسورةعمران

إسحاق.أبيطريقكيرمنالحديثهذارويوقد

فيالطبرانئفأخرجه:
"

عنليت،عنجرير،طريقمن(9070)الكسير!

محبئأففمالآيتينا@قرانفيإنالله:عبدقالةقالإبراهم،عنهيرفأبي
لمذنبا

فقاليخبرهم،فلمعنهمافسألوهله،كفرإلااللهواستغفرتلاهما

سقطت(1)
المطوع.من



مختلمةبأدفاظرويواحماحميتاكص@نالالثترقى:رل@لل

=

المصحففأخذاالمنزلإلىفقامابنا،قئمةلصاحبهأحدهماوالأسودعلقمة

أحذاثتمرأيناهما،مافقالا:البقرة،فتصقحا
في

هدهإلىانتهباحتىالئساء

غف@@)زحيصااللهيجدأفهي@تغنرثزنمسصيظغأوسوئاليسلثومنالاية:

قوله:إلىانتهياحتىعمرانالتصقحاثثمواحدة،هذهفقال:،

ومنلذزبهنملأمتغنروأذكروا@لتهثننستظلموا@ؤم@ثةفحلوألمنا@رتننب

طبقاثتمأخرى،هذهقالا:فحدما،ماعكي@راودتمللتهإلاألتنوبيغنر

نعم.قال:الاتان؟هاتانهمافقالا:الله،عبدأتياثمالمصحف،

فيالهيثميئقال
9

1ولالمجمع! اسنادةدالحديث:إلهذاذكرهعقب1

معود".ابنيدركلمإبراهيمأنإلاجيذ،

تقدمتوقدسليم،أبيابنوهوليثفيهضعيف،إسناثهبلقلت:

قالكمامسعودابنيدركلمالنخعي-وهوإبراهيم-انعلىترجمته

الطريق.هذايخرمن

فيوالطبراني8(،4-7)القران!الصائلفيعدأبوشأخرجه:
المسند

الفراتأبيعنالئسعيئي،اللهعبدبنمحمدطريقمن(1444)لاالئاميين

ماايتانالقرآنفيقال:مسعودبناللهعبدأنالمؤمنين:أمصفيةمولى

أهلمقرحلانبذلكفسمعقال:له،كمرإلافن@عندمسلمعبدقرأهما

ائتيافقال:فأتياهالبصرة
(2)

@اللهرسولمنأسمعلمننيف@كعب،بنأبيئ

اقرعالهما:دقالكعب،بنأبيئفأتياقال:ابي،سمعهوقدإلاشيثأفيهما

فحثةفحلحألمناثرائن@عمران:بلغا@ىحتىفقرءاستجدالهمائكماف@القر@ن

ت@نه،الاآلت@و%يغمرومنلذز@هتمففشغ@ئانكروا@لنهلنفسهمظلموآأؤ

غفحر)زحيحااللهيجدأدهيتتعفرثتنعس@يظلغأؤشؤئاليسل@ومنوقوله:

والساعطعمرانآلفيلا:فقاأين؟ابي:فقالوجدناهما،قذلا:فقا@@

عنالنخعيسلصأنتقدم(1)
منأترىخصوعأاللهعد

مندص

خطأدانا"المطبوع.في(2)



-

هماإثهمافقال.

@الفعل@د@لعللدي@لجامع

فيإلاترجمةعلىلهأقفلمالفراتابوةضعيفإسنادوهذا
9

تاريخ
9@ا@فق 8 /7 1

هذهزياثاتذلكعلىزدتحديذ.ولاجرحافيهينقلولم

سابفانها.علىالروابة

بنسفيانروىمالاسناده:متنهفير@ويهلما@ضطرب@رمئال@

بنسعيدعنمرة،بنعمروعنكدامءابنوهومسعر-عنعيية،

حدالأقةعلى@اليسىده:يخالنبيقالقال:عباس،ابنعنجبير،
حتى

."المحصناتعلىمانصففعليهابزوجفلذا@حصنتتحصن،

رفعأفيهسفيانباختلافمعلولأنهإلاالصحة،ظاهرهإسنادهذا

إسناثه.فيالاختلاتبعضعنفضلاووقفا،

اللهعبدرواهفقد
فيالطبرانيعندالعابديعمرانبن

)اما("الأوسط@ا

فيشاهينوابنالطعتين،كلتا(383ولاالعلميةط.(478)والحديثط.

)376(،"ومنسوخهالحديطلاناسخ
فيالجوزيابنطريقهومن

العلل"
فيالمقدسيوالضياء)7231(،المنناهيقلأ

03"المختارة9 2 8 / ا/و.(353)1

3 2 مرفوعأ.أعلاهبالإشاد(355)9

(6ايلأمنصوربنسعيدسفيان،عنرواهإدالعابديوخولف

8/2البيهقيئطريقهومنلالتفسير(، 4 موقوفا.أعلاهلإسنادبا3

أننجدسفيانعلىالمختلفينالراويينحالفي@احصةونطرةقلت:

اللهعبد
مصئفثقةمنصوربنسعيدوأنصدوقالحابديعمرادبن

الأن.هدافيكعبهلعلونظيرهروايةعلىسعيدروايةرجحانفيشكولا

اللهبعبدالمرفوعةالروايةإعلالإلىالعلمأهلبحضفصبوقد
بن

اللهعبدإلاسفيانعنالحديثهذايرفعدلمالطبرانى:فقالعمران،
بن

ناسخالحديثهذاأنوأحسب9عقبه:شاهينابنوقال"،العابديعمران

القاعدأبيروايةلفظ(1)
سلآم.بن3

.(2399)لتقربدا(3)

.(3510)بقريبالا(2)



مختلمةلألفاطدا@ويوا@ح@يمأكدبدالالثترقى:لالعلل

مسعروحديثللأول
ولمعاس،ابنعلىموقوفارويإثهوقيل:عئلقد

اللهعبدإلاأسندهأحدأأعلم
نقلهفيماوقالالا،أعلموا@ذالعابدي،عمرانبن

فيالجوزيابن
"الحلل@@

موقوفالحديثهذاإنقيل:قد":(1327)عقب

اللهعبدغيرجؤدهأحدأنعلمولاعباس،ابنعلى
ابنوقالعمراد"،بن

فيحجر
"

1"الباريفتح 9 9 / 1 اختلفلكنحسنوسندهملا(:إ36)بعيد2

وغيره...،.حريمةابنجزموبذلدوقفصوالارجحووقفه،رفحهفي

فيشاهينابنفقال:إليه،@بفيما@ثاهينابنيخلقوتعقب
"

أته:@والمنسوخالناسخ
إلىيحتعالنسخبانوئعفالاب،لحديطمنسوخ

يعلم.لموهوتارلخ
1

00.

قدمناهالذيفهذا
يرجح

رفعفيوهمالعابديأن
وأنالحديط،هدا

علىفرواهالحديثهذاروايةفياضطربقدسفيانأنإلاوقفه،الصواب

أوجه:خمسة

1لاالرزاقعبدأخرجه:ماالأول: 3 عنه،(61
عنليلى،أبيبنص

عباس.ابنعنمجاهد،

و@لئاني:
2شيبةابيالنأحرجه:ما 87 عه،(03

ابنعنحب،ع@

2والبيهقي)75782(،شيةابيالنأخرجه:ما 4 3 عه،8/

عاس.ابنعنمجاهد،عنمرفب@عمروعن

و@لرابع:
صصوربنسعيدأخرجه:ما

عنص)التفسير((6للاا
عن

عباس.ابنعنجبير،بنسعيدعنمرة،بنعمروعنمسعر،

اللهعبدحليتالأرلالحليت
النإليهأشارالذيوالحلبتالحالدي،عمرانس

بنزيدحديثموتاهين
رنتبثاالأمةعىئلكعاللهرسولأنالجهي.خالد

فاتجلدوما،زنت@ن3فاجللوما،زنت@نتتمما،فاجللكلزنت@نقال.!تحصن،ولم

2الحريأخرجه.وهنابضفير!ولويعوماثتم 1 3 (*3لا8/



-

@للف@الد@لعلل@لجامعفي

عنمنصور،عنعنه،(2ملا54)شيبةابيابنأخرجه:ماوالخاص:

جاهد.

جهتينمنمعلولعيينةابنوطريقالسد.جهةمنالاختلافهذا

أ

2لاأخرجه:شيبةأبيابنأن عنوكيع،طريقمن(875

قوله.جبيربنسعيدعنمرة،بنعمروعنشعبق@

نف@أخرىجهةومنالسابقق@الطرقيعلوهوصحيحالطريقوهذا

الأمة.حدولي@الإحصان،فسرأتهعباسابنعنالمحفوظ

1والفكرط.(7231)تفسيرهفيالطبريأخرجهفقد / ط.616

اللهعبدحدثناقال:المئنى،عنالكتصعالم
حدثنيقال:صالح،بن

بنعليعنمعاويض
يقول:لحعحن،ثنلذقوله:عباسابنعنطلحة،

حرأ.تزوجنإذا

6/16والفكرط.(7231)تفسيرهفيالطبريأيضاوأخرجه: ط.1

2والبيهقيالكتب،عالم 4 3 هيم،طريقمن8/
عنحصين،أخبرناقال:

بنحوه.عباس،ابنعنعكرمقع

6/16والفكرط.(7231)أيضاالطبريوأحرجه الكتبعالمط.1

ابنأنعكرمة:عنمغيرة،عنجرير،حدثناقال:حميدابنطريقمن

تزوجن.يقول:لضعحت،اثن@يقرأ:كانعباس

فيحاتمأبيابنوأخرجه:
اللهعبيدعن(5اهلهالتفسير@3/329"

بن

حدثناقال:هثام-ابنأي:خلف-حدثناقال:البغدادي،إسماعيل

جبير،بنسعيدعنالحكم،عنتغلب،بنألانعنهارون،عنالخفاف،

بحوه.عاسابنعن

ماخلالمن@قول:
لآيةعباسابنتفسيرالصوابأنيينتقدم

في(1)
ركغا.دابنالفكر.ط.



رويواحماحميناككإداةلالهضل@للعلل
مختلفةلأدفاظ

-

عليهدخلقدوسفيانجبيبر،بنسعيدقولمنالإحصانايةبينماالاحصان

اعلم.واللهعاس،ابنعنسعيد،روايةلثهرةالوهم

الاختلاتذلكفبزولومننا،سنداعلى@لر@يميختلفوقد@

المتنبترجيحالمتنفيالاختلاتويزول@،@لصو@الطريقبترجيح

روىمامثاله:الاضطر@بمسمىالحدبثعنفبننفى@،@لصو@

أنارىكنتقال:عليئ،عنخير،عبدعنإسحاق،أبيعنالأعمش،

@اللهرسولرأيتحتىظاهرهما،منبالمسحأحقالقدمينباطن

ظاهرهما.علىبمسح

ومتنأ.سندأعليهواختلفالسبيعيئإسحاقأبورواهالحديثهذا

السند.اختلافاما

اللهوعبد1/9،5وأحمد)381(،شيبةأبيابنفأخرجه:
بر

فيأحمد

1/1زياداته 1 و4
1 بنوكيعطريقمن(613)و(346)يحلىوأبو2،4

لجرا

1/2والبيهقيئ)361(،أبو@اود 9 بنيزيدطريقمن2

العزيزعبد

1يلاسيبةأبيابنوأخرجه: لبزاروا6(،1ويا(162)ودداوأبو0(،9

فيالمنذروابن7(،)ول
فيكما@الأوسط"

عليمسند"
5/1@ا 8 0،2

4والماا/والدارقطني
ط.(783)و(077)و(76ولاالعلميةط.02

1/2والبيهقيالرسالة، 9 وفي2
المدخل"

وفي(21لا@
السننمعرفة"

ولا(673)ولعلمبةاط.(444)و(76)لهلآئار،،وا
0 بنوالرعي،اط.(72

فيالبرعبد
3التمهيد!" 97 بنحفصطريقمن(23لاوالبغوفي4،/

يخاث

.(774لالالنقريبهالمققهومر.(1)

(1430)لتقريبمال@الاخراليقيلأحفظهتحرلقبلئقفومر:(2)



-

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

فيكماالحديئطمختلف@اتأويلفيقتيبةابنةوأخرجه
علي!مسند"

5/1 8 0
فيوالنسائيئ0،

الرسالة،ط.ا(اوي@العلميةط.(11لاالكبرى""

اعلام@اسيرفيوالذهبي)221(،ومنسوخصهالحديقدالاسخفيشاهبنوابن

13/3البلاء" 0 0

يونىبرعشىطريقمن

المورعبنمحاضرطريقمن(789)البزاروأخرجه:

عنضر(ومحاوعيسى،وحفص،ويزيد،)وكغ،خمستهم:
لأعصى،ا

بهذا

عنغياث،بنحفصعنفرواهالبجلي،عمروبنإسماعيل

فيالدارقطنيفكرهعلي.عنالحارث،عنإسحاق،أبيعنالأعمش،
"

4/4العلل، "عقبه:وقال(424)4

داالحارثقوله:فيوهم

لأولى.االروايةعلىالأعمروتوبع

1/1أحمدفأخرحه. نعيموأبو7(،لااوالزار)517(،والدارفي4،8

في
8/1"الحلجة" 9،0

1/2والبيهقي 9 2
إسحاقأليبىيون@طريقمن

فيالدارقطنيةوأخرحه
"

4/4"العلل 7
سفيانطريقمن(42لىس

لثوا

1/2البيهقيئ 9 2
طهمان.بنإبراهيمطريقمن

كمازيدبنوحكيمإسراثيلوتابعهم
في

@لم

الدارقطنيعلل

=

أصحا@وخال@
فيالدارقطنيقالالجلي،عمروبنإسماعلعثلنحمص

4/4"الحلل@ @ل@.24)4

سحمصصفرواهالجلي،عمروبنإمماعلحالفهم

الدارنطني.نالعلي!.صالحرث،صبسحاق@ابيع@الأعمنى،صعيات
الحارشه.ةقولهثيالوومم

(5341)التقريبه"دنهقةاوهو(1)

للا(93)ققريباا@أوهام!لهعموق،ومو.!(2)

أبيطريقلالسحفحظلالانلك،بلى@سقحاالدارقطنيأنألاخلا@هذافكرو@سب(3)
ضميف.البجليعمروسإسماعلإنإدجر،عدعنبسحتى،

ومو:الهأ
@

.(789لااققرسه@قليلأ!جممق،صمي



مختلمةبالفاظروىحميثأ@اح@اكك@ذارلثترك@:لالعلل

=

عنوحيياواسرائيل،هم،و)برالثوري،اوسفيانلمحون@،خمستهم:

لفسه.بالإسنادإسحاق،ابي

والسدي.خيرعبدبنالمسيبهذاعلىإسحاقأباوتابع

فيه.واضطربعيينةلنشانفرواهخيرعبدبنالمسيبطريقأما

.(57)لرزاقاعبدأحرجه:

اللهعبدوأخرحه
بن

1أبيهمسندعلىزيا@اتهفيأحمد 1 4 / و1
1 2 4

الطالقاني-وهوإسماعيل-بنإسحاقطريقمن

فيالنساثيوأخرجه:
ط.(11وياالعلميةط.(120)الكبرى@ا"

إبراهم.بنإسحاقطريقمنالرسالة

8للأتفسيرهفيالطبريوأخرجه. والفكرط.(96
93 عالمط.81/

بناللهعبدطريقمنالكتب
الزهري.محمد

فيالبيهقيوأخرجه:
ط.(2081)والعلميهط.(445)تهالمعر@"

النافعيطريقمنالوعي

إبراهيم،بنوإسحاقإسماعيل،بناسحاقدالرزات)عبدخمستهم:

بنالمسيبعنالسوداعطأليعنعيية،بنسفيانعنفعي(واثالله،وعد

أنيلولاوقال.فدميه،ظهورفغسلعليضات@ةقالابيم@عنخير،عبد

فيفذكرأحقبطونهماأنلظننتقدميهظهوريغسلمجيه@اللهرسولرأيت

القدمين.غسلالرواياتهذه

فيالافعيوأخرجه:
ومن)74(،والحميديبتحقيقي،م@.)مسنده

فيالبرعبدابنطريقه
صالسوداء،أبيعنسمياد،عنالتمهيد@94/693

أنيلولاوقال:قدميه،ظهرفمسحعليتوضأقال:أيه،عنخير،عبدابن

أحتباطنهماأنلظننتقدميهظهرعلىيمسخىك@اللهرسولرأيث

فغسلالأولىافيجاءفقدالألفاظ،مختلفتاالروايتانفهاتان@مول:

شيمنهاالفلبليالروابةمده(1)
ديالديللتعط

الح.بلمطالمسده"

الساني.روابةلمظ(2)



-

لدلف@ا@العلل@معفيلحا@

"ةالخاشيتفيوجاءقدميهد

علىكانإن@عقبه:الحميديقالقدميمامسح

منسوخفهوالخعينغيرعلىكانو)نسنففهوالخفين
البرعبدابنوقال@،

9الحميدي:قولعلىمعلقا
علىالمسحعلىهذابحملمنالعلمأهلمن

الخفينفيمغيبينيكوناأنهاهناالقدمينذكرمعنىويقولالخفش،ظهور

فلاالقدمينعلىالمسحوأمافعله،@لىالنيعنثتالذيالمسحهوفهذا

يصح
عنه

جعلهظاهرهعلىالحديثهذاإنقال:ومنالوجوه،منبوجه

@أيضأ:وقاللا،@لنار@منللأعفاب@الريل@رو.بقولهمنسوخا،

لنهتأووالذي

جاءقدالخفين،فيكاناإذاالقدمينبذكرأرادائههذاعليئحديثفي

إسحاقرواهلأو@كذاال@رفقا:فيالبيهقيوقالجيد،طريقمشمنصوصا

فيهماالمسحبلفظ:عيينةابنعنالحميدي،ورواهعيينة،ابنعنالحنظلي

أبيعنطهمان،بنإبراهيمرواهخفيه،قدميظهرعلىمحمولوهوجميعأ،
قدميهظهرعلىومسحالحديث:فيوقالعلي،عنخير،عبدعنإسحاق،

خفيهعلى

نازلة.متابحةالمسحذكرعلىتوبعسفيادأنإلاأقول:

فيالدارقطنياخرجه:فقد
9

4-4/46"الحلل 7
طريقمن(424)س

خير،عدبنالمسيبعنالحسن،عنالوراق،مطرعنطهمان،بنإبراهيم

المسح.روايةفذكرعلي...عنأبيه،عن

آيضا.والمسيبإسحاقآباالسديوتابع

1/3الانار،معاني@اشرحفيالطحاويفأخرحه 5

العلمبةط.وفي

به.خيرعبدعنالسدي،عنشريك،طريقمن(151)

المتن:فيالاختلافأما

لكانبالرأيالذينكانلوبلفظ:الأعمشعنعياث،بنحفصفرواه

بالمسح.أولىالخفأشل

باطنأرىكنتماةبلفظالأعمشعنالعزيز،عبدبنيزيدورواه

ك@(.81)لتقريجهاثفقه،المخضرم،ومر.(1)



مختلفةبالفاظرويوا@أميثا@كك@ذارل@ضك@:لالمللى

=

خفبه.ظهرعلىيمسح@يدهاللهرسولرأيتحتىبالمسحأحقإلاالقدمين

كنتبلفظ:إسحاقأبيعنفرواهطهمانبنإبراهيمالأعم@ىوتابع

@ث@اللهرسولرأيثحتىظاهرهمامنبالمسحأحقالقدمينباطنأنأرى

خفيه.علىقدميهظهرعلىومسحتوضأ

إسحاقطأبيبنويون@الجراح،بنووكيعيوس،بنعليخالفهم

أحقالقدمينباطنآرىكنتبلفظ:إسحاقأبيصفرووهالثوري،وسفيان

ظاهرهما.يمسح@اللهرسولرأيتحتىظاهرهما،منبالمسح

أبيصعنخير،عبدابنعنالسوداعطأبيعنعيينفبنسفيانورواه

بئاللهرسولرأيتآثيلولاوقال.قديم@ظهرفغسلتوضأعليارآيتقال:

ظامرهما.منبالغسلأحقبطونهماأنلطننثقدميهظهربغسل

الهعلىالعلمأهلحملهإئماالحديثهذا7(:إ)مماعقبالبزارقال

عنالخبركانإذذلثعيريحتملولاالخبر،ئبتلمنهذاطهارة،علىكان

رجليم@ا.غسلالنبي-@أنعليئ:عنخير،عبد

فيالدارقطنيوقال
4/4العلل!@ا 6

س
(424):"

منوالصحيح
فلك

أعلاهما"منبالمسحأحنالخميئباطنأنأرىكتقال:منقول

2البيهقىوقال 9 2 دهداالصحيحصاحبابهيحتجلمخيروعبد":1/

فيرويوما
."الخفقدمابهأريدإثمامعناه

فيالتركمانيابنوتعقبه
فيالعبارةمذهالذكرفقال:القيأالجوهر"

لمكونهمامنيلزملاأثهفكرناوفدتضعيفهم،بذلثيريدوكأتهجماعة،حق

ئققه.خير.وعبدضعيفأ،يكونأنبشخصيخجا

1/1الرايقهنصبو@)40201(،ول/7@الأشراتلأتحفةوانظر: 8،1

داحرجهوقال:(60)الراما@بل@عفيالمتىهدااحترحجرابرالحافطلجدلذا(1)

حنب@هنادداودأبر
ليوقال"،

د@سناثه:(218)4اال@الجيرهالتلحيص"

صحيح
والثيح)719(،للصدتحفجقهفيشاكرأحمدالحلاسةصححهوكدلد."

1/1لالارواعافيالألاني 4



=

@د@@للف@@لعللفي@لجامع

و
11/5المهرةاإنحاف9 2 4/4المسند"أطراتو")06541(،7 5 2(6342).

محمد،بنجعفرروىمتنه:فير@ريهما@ضطربمئال@
عن

حديثفذكرالقوم...عنفسألاللهعبدبنجابرعلىدخلناقال:أبيه،

جمه.بما@لتهأبمابما"فيه:وجاءع@النبيئحجة

بئلاثةفرواهفيهاختلفجعفرأأنإلاالصحة،ظاهرهالإسنادهذا

)5311(،حميدبنوعبد)80941(،شيبةأبيابنأخرجه:

لداوا
رمي

(01 بنوا1(،47)(121يه04-4/38ومسلم5(،8
رودلجاا

93والبيهقي)4493(،حبانوابن6(،4لا / وفي5
9

5/4لهالدلانلا، 3 5

أعلاه.باللفظمحمد،بنجعفرعنإسماعيل،بنحاتمطريقمن

(2757)خزيمةابنعندالقطانسعيدبنيحيىتابعهحاتم،توبعوقد

أعلاه.باللفظمحمد،بنجعفرعنبتحقيقي

1لهمالكةوأخرجه مصعبأبيبرواية(1311)والليثيبرواية(08

3،ملا/3أحمدطريفهومنلزهري،ا
5/2والنساني 3 9

وفي
لهلكبرىا،ا"

3ولاالعلميةط.(3963) 3/00،2الحلبة!فيإنعيموأبوالرسالة،ط.(94

@إلبيهمي
1/8 فيالرعدوابنوه/5،39

1/3التمهيد"9 والبغوي2،3

بحى

طريق

جهخروأ

ط.(39

سعيدبن

و
جهخرأ

بنحانم

جهخروأ

عييةبن

جهخروأ

فيوالنسائي3/03،2أحمد:
العلميةط.(3962)الكبرى"9

2للايعلىوأبو)564(،الجارودرابنالرسالة، طريقمن(12
القطان.

5/7والبيهقي)4703(،ماجهوابن(1905)ثاودأبو:
من

إسماعل.

طريقمن(2967)ولمأ62)والترمذي)7621(،الحمبدي:

.

وابن3(،67ولا(2702)بعلىوأبو1(،6)ملاالطبالسي



مختلفةبأدفاظلويواحمماححيئاكص@ؤالالحثترك@:للعلل

-

3/3والبيهقي3(،لمحا3)حبان 1 5
بنوهيبطريقمن

خالد.

5/2لنسائياوأخرجه: 3 12-24و.5 وفي4
(3967)لهلكبرىا،ا"

بنال@هعبدبنيزيدطريقمنالرسالةط.(3953)والعلميةط.
بنأسامة

الهاد.

فيالنسائيوأخرجه:
13)والعلميةط.(3955)الكبرىأ@ ط.(94

جعفر.بنإسماعيلطريقمن(19الهوالبغويالرسالة،

اليبنالعزبزعبدطريقمنبتحقيقي(2620)خزيمةابنوأخرجه:

حا
زم.

فيالطرانىوأخرجه:
معن.بنالقاسمطريقمن(17لاالصغيرا"

تسعتهم:
بنواووميب،عيينة،لنوسفبانوحاتم،ويحيى،لك،لما

بنجعفرعنوالقاسيأحازم،أبيوابنو)سماعيل،الهاد،
فيوجاءمحمد،

الجميعرواية
9

0

نبدأ@.

ببنالجمعإمكانيةحبثمنفيهماإشكاللااللفظانوهذانقلت:

فيحجرابنالحافظقالفقداللفظين،
5الحبير"التلخيص" 4 2 / 2(0341):

اللفظ،بهذاالطويلجابرحديثمنالخسائيجمهبدأ@لتهبماابد@واحدثص@

أبدأ!،"بلفظ:مسلمورواهالدارقطني،عندطرقولهحزم،ابنوصححه

الفتحأبوقالبالنون،نبدأ@،@بلفظ:أحمد...@رواهالخبر،بصيغة

اجتمعوقدواحد،عندهمالحديطمخرجالقيري:
بنويحىوسفيانمالك

حجر-ابنالقائلقلت-للجمع،اليبالنون)نبدأاروايةعلىالقطانسعيد

وهم
أحفظ

.@البافنمن

الئالث:اللفظوأما

فيالشائيئاخرجه:فقد
3ولاالعلميةط.(39يطلأالكبرى!" ط.(95

2/2لدارقطنيئوالرسالة،ا 5 طريقمنلرسالةاط.(2579)ولعلميةاط.3

إسماعل.بنحاتم

3/3أحمدوأخرجه: 9 بلال.بنسليمانطريقمن4



=

يللف@الد@لعللفي@لجلمعى

ط.@2و@875@2@لاهو@العلمية.@2/532لدارقطنيئاوأخرجه:

الوري.سيانطريقمنالرسالة

2/2الدارتطنيواخرجه: 5 منالرسالةط.(2580)والعلميةط.3

محمدطريق
الجعفيئ.عليبن

فيحجرابنوأخرجه:
2-21الخبرأ:الخنرموافقة9 )المجلس2

جعفر.بنإسماعيلطريقمنالسادس(

عناسماعيل(دومحمد،الثوري،وسفيانوسليمان،)حاتم،خمستهم:

روايتهم:فيوجاءسناده،ب@محمدبنجحفر
بيدثهبدابماابدئوا"

(1)

وهذه

بحملوعليهالروايات،بقبةإلىجمعهاإمكانيةعدمفيهااسن@ئمكلالرواية

محمد.بنجعفرعلىذلكفيالوهم

2/3الأشرات!تحفة"ةوانظر 4 2/3و(2593)5 5 6(12 نصبو"2(،6

6/2المنير"البدرو"3/5،4الرابقه 2/5الحببراالنلخيصو@1،3 4 2

3/33المهرظإتحاتو"1(،034) 2(1383).

سماكروىواثسناد:@لمتنلمضطرب@خرمثال@
حرب،بن

استحثتبم@النبيئنساءمنامرأةأنعباس:ابنعنعكرمقيعن
من

يستحم@النبيفجاءجنابة،
(2)

فقالت:فضلها،من
منه،اغتسلتإني

كهشيينجسهلا@لماء@ن@:@اللهرسولفقال

مضطرب.حديثهوبلوسندأ،متأسماكعلىفيهاختلفحديثهذا

إسناده.فيواختلفالثوريسمانعهفرواه

وأحمد)21(،راهويهبنلاسحاق9(،3للاالرزاقعبدأخرجه:بذ

سنالرسالةط.فييا(
)ت(:فيالهاش@:فيمحققهاوتالابدأ"،1الكبرى":الشن"

)ت(ونحةا@بدؤاا،
هي

الححققفلثفكركساالأحرابنروايةمنمغرليةسخة
4في 7 الحشد":مناالرمالةمرمةطحةوفىثنفسق@،بانهاروصفهاوو-1/

أب@أ"....1
أحمد.روايةلفظ(3)يترعاا."روايةوفي(2)



ماوا@حميثاكص@ذالالثترك@:@لعلل
مختلعةبالناظروي

-

1/2 3 وومم@52
بنوا1/73،1والنسائي7(،13)جهماوابن80،3

لجارودا

6عباس(:ابن)مسندلآثار!اقهذيبفيوالطبري4(،ولا(48) 91-6 الخبر93

دشرحفيويوالطحابتحقيقي،(10لاخزيمةبنوا)13(،و(27)و(2يلأ
معا

ني

1/2ر"لائاا فينيلطراوا)2421(،حبانبنوا)89(،لعلميةاط.وفي6
لكبيراا"

فييثاهينوابن)41711(،
"

ا/والبيهقي)75(،ومنسوخهأالحديثناسخ

2والم@ فيالبرعبدوابن6،7
2التمهيد!" 38 / 1

سماك،عنسفيان@طريقمن

.@شي،لاينجة@لماء@ن9الإسنادبلفظ:بهذا

الداوأخرجه:
رمي

متة.يذكرولم(735)

فيالطبريوأخرحه.
6عباس(:ابن)مسندلاثار"اتهذيب9 9 الخبر6

بعضعنعاس،ابنعنقال:أتهإلابهالوري،سمانطريقمن(1036)

السابق.باللفظ@النبيئأزراج

عنالثوري،سفيانطريقمن(11)راهويهبنإسحاقوأخرجه:

لا4@لما"بلفظ:مرسلأالحديث.اغتسلت...ميمونةأنعكرمة:عنسماك،

شطينجسه
كه

عباس.ابنذكردونمن

عن@رواه
فيواختلفسليم.بنسلامالأحوصأبوسماك

لفظه.

فيالطبريفأخرجه:
6عباسه:ابن)مسندالآثار@تهذيب" الخبر93

1ولا(1241)حبانوابن)03(، فيوالطبراني6(،2
1للاالكبيرا" 1 من(71

ينجسهلا@لماة@نبلفظ:!الأولبالإشادسماك،عنالأحوص،أبيطريق

شي،

فيرالطبري)1251(،و(355)شيبةأبيابن
تهذيب"

6ةعباساابن)مسندالآثار@ 9 ماجهوابن)كلأ(،داودوأبو2(،لاالخبر2

12)و(21يماحبانوابن)56(،والترمذي7(،03) 1والبيهقي1(،6 8 9 / 1

2و 6 7
عنالأحوص،أبيطريقمن

@لماء@ن"بلفظ:نفسهبالإسنادسماك،

عن
فيواختلفإسرائيلأيضاسماك

أيضأ.@)سنالهلفظه



-*
@لف@ائد@@لعللفي@لجامع

لأولالإسنادباسماك،عنإسرائيل،عن(397)الرزاقعبدفأخرجه:

ضلاينجسة@لماء@ن9بلفظ:
كلا.

فيالطبريوآخرجه:
6عباس(:ابن)مسندالائار"تهذيب" 9 الخبر5

سماك،عنإصراثيل،طريقمن(1033)
فال:عباس،ابنعنعكرمتععر

قالت-
فاغتسلت@ثغاللهورسوذأناأجنتج@البيزوجميمونةيعني:

قدإنيةفقلثمنها،يغتسلييئاللهرسولفجاءفضلةليهاففضلتجفنةمن

وبلفظ@تهامبمونةحديثمنفجعلهجناتخاعلبهالبىلفال:منها!اعنسلت

مغاير.

لفظهفيواختلفاللهعبدبنشريكسماك-عنأي:عنه-@رواه

أيضأ.@)سناثه

1/33أحمدفاخرجه: 7
الأولبالإسادسماك،عنشريك،طريقمن

@لماء@ن"قال:أوجناضهعليهليست@لماهلا@نبلفظ:عباس،ابنحدبثمن

الك.بصيغةهكذاينجس!لا

فيعبيدابوواخرجه:
(2424)الجعدوابن)051(،و(149)الطهور"@ا

الن)مسندالاثار@تهذيبفي،والطبريالعلمية،ط.(233)والف@حط.

6عباس(: 9 فيوالطبراني1(،035)الخبر6
1(،030)/23الكبيرلا@

1/5والدارقطني من(2لاهوالبغويالرسالة،ط.(137)والعلميةط.1

سماك،عنشريك،طريق
به.ميمونضعنعباس،ابنعنعكرمة،عن

جنائحه.عليهلي@@لماء@ن9بلفظ:

عبا@أ:ابنلمسندلاثار"الاتهذيبفيوالطبري6/33،0أحمدوأخرجه:
6 9 5-6 9 فيوالطبراني1(،034)و(0321)الخبر6

)43(،/24الكبيرا@

1/5والدارقطني سماكعنشريك،طريقمنالرسالةط.(141)والعلميةط.2

نفسهالسابقبالإشاد
طضينجسهلا@لماء@ن"بلفظ:ميمونةحديثش

سماك،عنشريك،طريقمن(10)راهويهبنإسحاقوأخرجه:
عن

كهضيلاينجه"ر:بخابتا(عيهيى@لماء@ن"أح@د.لفظلا(



مختلفةبالفاضدرويواح@أح@يتاكد@ذالالثشرقى:لل@لل
-

الك.بصيغةهكذابهميمرنضعنعباس،ابنعنأوميمونةعنعكرضع

الدارقطني:قال
فيه:يقلولمسماك،علىالحدبثهذافياختلف@

@
شريث@.غبرميموكه@ن

عنروايتهفيسلفكمايونسبنإسرائيلنابعهبلقلت:
عندسماك

ا

إسناده.فيواختلفشعبةعنه

فيكماالبزارفأخرجه:
(91)خزيمةوابن)052(،الأستاراكشف9

1والحاكمتجحقيقي، 5 9 / 1
منالأولبالإسنادسماكعنشعبفطريقمن

شيبنجسهلا@لماء@ن"بلفظ:عباس،ابنحديث
كه.

الحاكم:قال
نحفظولايخرجا@ولمالطهارةفيصجححديثوهذا"

له

فيالطبري
6عباس(:ابن)مسندالآئار"تهذب" 9 الخبر7

عنشعبة،طريقمن(1037)
مرسلأكيمالنبيئعنعكرمة،عنسماك،

شيينجسهلا@لما،@ن9بلفظ:
غيره.ولاعباسابنيذكرولمكأ

بنحمادعنه@رواه
إسناثه.فيواختلفسلمة

فيالطبرانيفأخرجه:
بنحمادطريقمن(11715)الكبيرا"

عنسلمف

ينجسهلا@لماء@ن@بلفظ:عباسابنحديثمنالأولبالإسنادسماك،

رلآثاا

حماد

لماء

فيعبيدأبووأخرجه:
فيوالطبرييهأ،(153)الطهور!"

تهذيب"

6عباسيأ:ابن)مسند" 97-6 9 ولا(1ل@30الخبر8
0 طريقمن(31

بن
عنسلمف

@ن"ةبلفظمرسلأ@النبيئعنعكرضحعنسماك،

غيره.ولاعباسابنذكرثونمنيخجسالا

عبيد:ابوقال
عنحماد،حديثهكذا"

@ح@،النبيئعنمرسلثسماك

عنيرويهأعلمفيماسحيدبنسفيان
ابنعنعكرمة،عنسماك،

@طالنبيئعن،



=

@مديللف@@لعلللحي@لجامع

أسبا@.ضهورواه

فيالطبريفأخرحه:
6عباس(:ابن)مسندالاثارأتهذيب9 9 ل@2(2

نفسهالأولبالإسنادسماك،عنأسبا@،طريقمن
عباسابنحديثمن

لايجنبه.@لما.@ن"بلفظ:

بنيزيدعهورواه
عطاء.

بنيزيدطريقمن(734)الدارميفأخرجه:
عطاء،

بالإسنادسماك،عن

نفسه
جناتجأ.على@لماهلي@"بلفظ:عباسابنحديثمن

عكرمةعنروايتهلأنعليه.محمولسماكحديثفيالاضطرابوهذا

مضطربة.بالذات

سماكهوهذا-وسماك
حنبل:بنأحمدعنهقالبن

سماك"

حطأبووقال"،الحديطمضطرب
شم

رة:صصالحوقالصدوقإ،ثقةة

النسائي:وفاليضعفإ،إ
يلقنكانلأتهثبحجةيكنلمبأصلانفردإذا@

وشعبةفسفيانمضطربة،عكرمةعنروايتهالمديي:إابنوقال@،فيتلقن

ابنعنعكرمة،عنيجعلونها@)سرائيلالأحوصوأبوعكرمق@عنيجعلونها

9شيبة:بنيعقوبوقال@،عباس
منولي@صالح،عكرمةغيرفيوهو

فيكما"المتثبتين
2/2الاعتدال!ميزان" 3 3(3548).

الطريق.هذاغيرمنعباسابنعلىموقوفأالحديثصروي

)مسندالاثار"@اتهذيطفيوالطبري1(،1يلاهثببةأبيابنفأخرجه:

2والبيهقي1(،140)و(0401)الخبر6كاعباس(:ابر 6 7 / 1
طريقمن

موقوفأ.قولهمنبهعاس،ابنعنعبيد،بنيحىعنالأعمش،

فيالطبريقال
6عباس(:ابن)مسندالآئار!تهذيب" الخبرعقب93

عدلاخبرلأوهذا:(31)
صحيح

مذهبعلىيكونأنيجبوقدسنده،

لعلل:صحيحغيرسقيمأالاخرين

عباسابنعنعكرمة،عنسماك،عنبهحتثفدخبرأثه@حد@من:

عنه،فجعلوه:جماعة،
وجعله@،النبيئعنج@،النبيئزوجميمونهعن



مختلمةبألفاظما@ويوا@حديئاكنى@ذالالثترك@:رلعلل

=

وذلك@االنبيئعن@،النبيأزواجبعضعنعباس،ابنعنبعضهم

وركالنبيئمنيسمعهلمعباسابنأنعنينبئمما

عنبعضهمبهحذثأتهو@لئانية:
ولمعصفأرسلهعكرمةعنسماك،

علىعندهميدلمماوذلكغير@ولاعباسابن@النبيئوبينبينهيجعل

وهانه.

ابنكلاممنفجعلهعكرمةغيرعباسابنعنبهحذثأنهو@لثالئة:

.@النبيئإلىيرفعهولمعباس،

أثهو@لرابعة:
عندهمعكرمةنقلوفيعباس،ابنعنعكرمة،روابةمن

أجله.منفيهالتثبتيجبنظر

علىبهفوقفعكرتغيرعباسابنعنرواهقدخبراثهو@لخامسة:

مفىمعناهمخالفأعباسابن
عهعكرمةروىما

من
نلك.

ابنروايةعبرمنلح@@اللهرسولعنبهحذثقدخبرأئهو@لسادسة:

عباس.ابنعنعكرمة،روىمامعنىمعناهمخالفأعباس

منكفايةفلكوفيظاهر@خلاتعلىمجمعةالأمةأنو@لسابعة:

بغيرط.وهائهعلىالاستشهاد

عندهمالحديطدرلهذا:(1044)الخبرعفوقال
ثامنفعلة

وهي
أن

نلثوفيالرواية،هذهظاهرغيرنلك،فيفتياهمنعكرمةعنيرو@الذي

خالفهلمابذلث،خبر@رواللهرسولعنعندهكانلواتهعلى@ليىعندهم

إلى

اللهعبد
بن

3أحمد 0 8 فيوكيعبهحدنناحديثه:فيأبيقال":1/

عنسفيان،عنالمصن@ه"
ابنعنبعدجعلهثمعكرمة،عنسماك،

عباس

فيالقرلهذاعلىتعيقهفيكرش@أحمدالعلامة
هذاالمسند@:إ@

أنناويزاد(1)
وصاطفغيرش@البيصعبمى،ابنعنجحلهبحصهم



=

@ئديللف@@لعللفي@لجامع

الاماميربدسماك..عنسفيان،عنوكغروابةبعنيالسابق..للإسنادببان
فيبهحدئهوجهين:علىبالحديثحدئهالجراحبنوكغشيخهأنبوضحأن

"المصنف9كتابه
عكرتعنمتصلا:ذلثبعدحدثهثممرسلا،عكرمةعن

ثقة،زيالمحةالاتصالزياقفإنالحديثصحةفييؤئرلاوهذاعباس،ابنعن

."وكغعليهاتوبعوقد

فيالهاديعبدابننقلهفيماأحمدالإمامقال
1

التنقيح
"

:(27)عقب

شديدةاختلاففيهلأهذاوقال:غيرمايرويهأحدلي@سماكلحالأتقيه"

وبحضهميرفعه،بعضهم
@اللهرسولاصحابأكثر@وقال:يرفعمهلا

خلتإذايقولون.
(1)

فيهيتوضأفلابالماءالمرأة

طأبيابنوقال
في3

حديثعنزرعةأباوسألت":(95)"الحلل9

سماك،عنسفبانرواه
ك@هالنبيئأزواجبعضأنةعاسابنعنعكرمقيعن

@لما،9وقال:بفضلها،فتوضأله،فقالتلجرو،النببفجاءجنابةمناغتسلت

سماك،عنثريك،صرواهى.دئميينجسهلا
عنعباس،ابنعنعكرمة،عن

ميمونةبلا@النبيئعنعباس،ابنعنالصحيحفقال:ميمونة.

فيحرمابنوقال
لاحديثهذا9المحلى@1/312:"

يصح
يرويهلأئهث

سماك
جرحةوهذهوغبره-شعبةعليهشهدالتقين-يقلوهوحرب،بن

ظا

فيقالالبرعبدابنأن
2التمهيد"9 3 8 عنجماعةرواه1:9/

سماك،
خلأنإلاوالثرري،ئعبةمنهمعباس،ابنعنعكرمة،عن

عن@عيروونهشعبةأصحاب
سماد،عن

عنهووصلهمرسلا،عكرمةعن

محمد
سماكعنجماعةوصلهوقدبكر،بن

بالثوريوحسبكالئوريمنهم

فيالملقنابننقلهفيماالحازمي
3المنير"البدر" 9 6 لا":1/

اللفأعواءطعةشوالتصوبخطأ؟خلشاد@ضدانتعالحأيسطعةفي(1)

1/3 .(33)عف9



مختلفةبمالفاظرويوا@أحميئاكد@نالالهضل@:رل@لل

=

وقبلهالأئمةرقهبهتفزدفيماوسماكسماك،حديامنإلامجودأيعرف

ه.و@لأكرا

قومأعلهوقد":(931)عقب393/1@الباريلافتحفيحجرابنوقال

عنهرواهفدلكنالتلقبن،يقبلكانلأتهعكرمة.عنراويهحرببنبسماك

حديئهمصحيحإلامثايخهعنيحمللاوهوشعبة

أبواتفقلأإذا:(61)@اود!أبيصحيحفيإالألبانيالثيخوقال

عنصالحديثسنادب@وسفيانالأحوص
دلبلأكانعباسابنعنعكرضععن

منالحديطوهذاصحته،على
القبيلإ.هذا

فيالظاهرالاختلاتقلت:
فيسماكاضطرابإلىيثيرالحديثهذا

وفدخصوصاعليه.الحكمفيالتوقفيوجبوهذاومتنماالحديثسند

اعلم.واللهحكمه،خلافعلىوآئاراحاثبثجاعط

4/5الأشرات!تحفة9وانظر: 7 1/9،5الرايةا)نصبو6(،031)6

3المنير@1/البدرو" 7/4المهرمهإتحافو"9،4 6 التلخيصو")4382(،5

1الحبيرا 2 8 / 93/2المسندأطرافو")3(،1 0 @الغليلإرواءو")0963(،4

@هع@@



-"
@لفائد@@لعلل@لجامعفي

@!
ثع

ل@ا@

6
@لنوع

@@لعلل@هلمشتر@ة
الضبطيخالفوالشكالصحة،شروطمنشرطالروايةفيالضبط

الراوييتر@دوقدوالسيان،الخطأعلىمجبرلالبثريالجن@لكنويباينه،

أحد،منهيسلملاأمروهذاووقف@الحديثرفعفيلكأولفظةفي

هنيوولايضره،لافإتهنهونادرأقليلأذلكوكانشكأوأخطأ@ذافاراوي

يتركذلكعليهغلبداذاالحفظ،بسوءيضعفئهف@مه،كئرإناإلاحديثه

العلماءيتوقفوتد
الكوجدلكنالثك،فيهايقععبارةأوكلمةفي

بصحتهاأحديقدحولمالصحبحة،الأحالمحيتمنكثيرفي

روايةفيالاحتمالينبأحدبالجزمالروايةفيالكعلةتدفع@)تما"

منوليستمحفوظقعالجازمةالروايةتكونأنثريطةأخرى،
بعضأخطاء

بالجزم.وليستبالكأتهاالروايةصوابوأنالضعفاء،أوالثقاتالرواة
فقد

خطأالرواةبعضقبلمنالجزميقع
الترددالصوابويكونمنهم،

خطأ،لأتهاةبهاالثكيدفعولاالجازضيبالروايةاعتبارلافحيمئذوالك،

محهيثكلمالذيإنيقال:ولا"بمه،يعتبرلاوالخطأ
معلي@ماالعلممن

من
شك،

يقاللانماموضعععليىفهذايعلم،لممنعلىحجةعلمومن

@النال.شيلعلىانظر(1)

3حجرلاب@الاربفتح 4 6 / 1
6و 5 3

وث@7اوهملا9و
5 6

1و 2و87 2وا37 5
3ر 2 6

و
0 44وا74

4و 8 6وه2 1وكم6 7
4و 7

و
5 3

و
1 2 6

وا
2و02 2 6

و
3"3

و
0 14وا34

4/3و 4و9 4
2و 0 6

2و 5 9
2ر 93

3و 5 4و.4 3

وو.94
5 4 7وو.6وه/6و.285 2

9و 1وا1و.90 2روك@92 4 9
2و وكم88

2 4وا87 5وا2 6
6و 47.



بالشكاجك@دلللخترقى:لال@لل

القوظفيالرواباتتشاوىحيثهذا

-

الئك:صهرمن

سماعهفيالثكا-
المقدسي:قدامةابنقالشيخه:من

فيشكإذا"

عليه،شهاثةعنهروايتهلأنعنه.يرويهانيجزلمشيخميمنحديثسماع

يعلملميشهدبمافلا
@

رفعاالحديثفيالكفيهاويدخلهو:عمنالحديثفيالك-2

نف@كبرك@أهميةلهالمرويفيوالثكو)رسالأ،وصلأأو@وقفا،

للاستنباطأهلوهيالموقوفات،منوأعظمأعلىمكاننهاالمرفوعات

والأحاديثالمجتهدين،نظرباختلافتختلفنهاف@الموقوفاتأماوالقياس،

انقبلمنبهاالعملإلزامفيهاالمرفوعة
يضمحلالإلزامهذاأنحينفيرع

فيالراويشككانلذاوالمسانيد،المراسبلفيالحالوكذاالانار،في

السبوطي:قالالنقاد،عندوتمحيصثواسةمحلحدبث@منتهى
البلفبني:قال9

بلتورعا،كئيرايفعلهمالكوكانخلات،بلافيهامئكوكزياثةحذفيجوز

تعلقلازيادةذلكومحلفال:وصله.فيشكإفاالحديثإسناديقطعكان

1بهاللمذكور
0 0 0

قدالحديث:بعضفيالئك-3
يثككأنالمتنبعضفيالتررويقع

الرامهرمزيأسند)4(؟لاآمالحديثمنهيهلجملة،أوكلمةفيالراوي

يمهازيدأنمنيليئأحبالحديثمنأنقصالأنتال:أتهمجاهد،إلى

قدامةابنقالفلان(منأوفلانمنسمعه)هلالحديثالتباس-4

المقدسي:
منحديثفيشك@)ن"

يرويانيجزلمعليه:والتب@سماعه

3ةالأحا@ي@اتقولةفيت@الارتاط(1) 1 3و.7 )بتصرف(.2

1/3السماظر،رجنةالاظر@روضة(2) 54.

2/1ولمجاالراشودب(3) 05.

3الأح@فد.تفويةفيدالإرشالاتانظر:للأ 17.

الفاعللالمحدث(5)
3ةالأحاثي@هتقويةفيلأرشادات@اوالطر:(714)" 17.



=

يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

معمنهاشيئأ
أثهحديثفيظنهعلىغلبنف@فكرنا.لماالثك،

مسموع،

الظن.غلبةعلىاعتمادأيجوزةقوم:فقال

يهيروأنيجوزفلايرويه،بماالعلماعتباريمكنلأنهيجوزةلاوتجل:

مع
كالشهانإفيهالك

فيوترددهفلان؟أوفلانهوهلالحديثراويتعيينفيالراويوشك

علةالإسنا@بعض
لاوبه..الاحتجبمعنالتوقفترجبالحديث،في

ضعبفأوالآخرثقةأحدهماكانإناسيما

الراويينأحديكونأنةللحديقمضعفاالثكجعلفيوالعلة

يسمعلمفبهماالصنكوك
يسمعلمال@نميخينأحديكونأوالثاك،الراوينه

غيره،أوفلانيقول:كأنمبهمةالثكلفظةجاع@يفاوأمافوقمعمن

منيعلملاإذ
يكرنقدفحينئذالحديث،صاحبهويكونوقدالمبهم،هذا

حجةبهتقرملاضعيفأالحديث

فيالاعتمادلأنبعيد.وهوالغزالي:إقالالجواز،بعدموالقول
الثامد.صدقيعلملاتهف@الحاكم،حقفيولكنالظن،كلبةعلىالشهادة

فيماالمعلوم-علىإلالهدلاأنتكليفهلأنةيتحققأنفينبغيالئاهد:أما

الاهدبصدقإلايحكملاأنالحاكموتكليفممكن،المثاهدة-فيهتمكن

محال...!

شكيؤا"الخطيب:قالكتابه:فيوجدهحديثسمعفيالثك-5

سمحه،أثهبعينهواحدحديثفي
فيماروايةلهوجازاطراحه،عليهوجب

لهيجزلمبحينه،يعرفهلافيهشكالذيالحديتكاندانسواه،الكتاب

1/3العناظر"وجةالاظرلروضة(1) 5 5.

3الأحا@يشاتقويةفيلالإرنا@ات(2) 1 6 0

3ةلأحادبشاانقويهيرلإرشاداتلاالطر.(3) 16.

1الشصفى!(4) 6 7 ا/الاظراعلى@هرضةمح@د@صماعلضدانتعليقواسظر:1،/



بالشتالإعددلللثترك@:لالحلل
=

بئيءالتحديث
مهدي،بنالرحمنعبدعنونقلالكتالطذلثفيمما

"قال:أته
وطرخهاأعرفصلمماشعبةعنيديبخطكتبيفيوجدت

الصلاح:ابنقالالسماع:كيفيةفيالك-6
شيءفيشكفمان9

أئهعنده
في@@لتر@أخرنيأوقيلمنأوأخبرنا،أوحدئناقبيل:من

ليقل:نقول:أنفيحتملغيرهمعأووحدهوالسماعالتحملعندكانئها

اللهعبدبنعليذكرولكنالأصل،هوغيرهعدملأنأخبرني؟أوحدثني

أنشدفيما@فاالإمام،القطانسعيدبنيحبىشبخهعنالإمامالمدين@

وهذاحدثنا،ةيقولأتهفلانحدثاقال:أوفلان،حدئنيقال:الثخ

وهوحدئنا،يقول:أنذلكمثلفينفسهسماعفيشكإفافيمايقتضي

شك-إفافليقتصر-مرتبفانفصوحدئنامرتبتعأكملبأنيتوجهعدي

الحافظوجدتثملطيف،وهذاالأصلهوالزائدعدملأنالناقص؟على

البيهقيأحمد
قدقمهماالقطانقولحكايتهبعداخارفديخحنها

شيءفيثكفإنقوله:9فقالالزركثيعليهونكت
أئهعنده

من

أمران:يخهاخر@إلىأخبرنا..أوحدثناقبيل:

@ه!حنبلبنأحمددمناقبكتابفيقالهالبيهفيعننقلهما@حدهما:

فييثكلالأنهحدئنع؟يقول:أنفالمختار)حدثن@أفيشكإذاولفظه:

الثكفليطرحالزياثة،فيثكو)تماواحد،
الباقي.علىويبني

)أخبرنا(فيشكإفاأما)حدننا(و)حدثني(فيواضحهذا@لثاني:

قرأالذيهويكونأنأخبرنيسبيللانظر،بتلكإلحاقهاففي)أخبرني(،و

أمبنفسهقرأهلولكنفسهسماعمتحققفهوهذاوعلىالثخ،علىبنفسه

فيالخطيبحكىوقديقرأ،لمأتهوالأصللا؟
البرقانيعنالكفا@لأ9

قرأنافيه:فيفولبسمعوهوفرئأوهوقرأههلالحديثفيشكربماأته

2لالكمايقه:(1) 34.

2الحديث:علمأللاامعرمة(3) 5 بتحقيقي9

(4)300.

2الكفايق@:)2(ا 33.



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

حملهيمكنوجمعهقراعته،يقتضيالضميرإفرادند@حسن،وهذافلان،على

حضرامنبعضقراعةعلى

قبوله:وضروطفيه@لمشكوك@لحديثحكم

قدما
ولافبه،شكواإذاواعمالهمالحديث@يالعلمأهلأفوالمن

فقدتضعيفمعإلىالمؤديالحديثذاكإعلالحديثهفيالراويشكمنيلزم

الرواةشكطيانهابيننحملوغبرهما،الصحيحينفيكثيرةنصوصجاعت

بعضمنأحاثيثهميسثونماكئيرأالأمةسلفكانوقدأحاثيئهم،بعضفي

سناثهب@الخطيبنقلالثيوخ.
أبيابنيأتيعاصمأالرايتقال:سفيانعن

"الخطيب:وقالالشعبيإحديثفييستئبنهخالد

أرادلمنوينبغي

منخوفاالعارض.يذكرلاأنفيميالكلهعرضنميءفيغيرهاستئجات

ويذكركذا؟كذاحدثتكيفله:يقولولكنالمسؤول،فيلقنهحطأيكونأن

الرأيتقوله:الدوريمحمدبنالعباسعنونقلحسبإالحديثطرف
أحمد

بنيحيىيسألومائتين،خمم@سنةعبالةبنروحمجلسفيحنبلبن

حديثوكبفكذا؟حديتكيفزكريا،أباباله:بقولأشياء،عنمعين

كتبهيحيى،قالمافكلسمعوها،قدأحاثيثفييستثبتهأنأحمديريدكذا؟

أحمدا

فبماافكرهاشروطأفبهالمثكوكالحديتلفبولالعلماهلوشر@

الخطأكثبرالمنماكالراويبكونلاأنا-
الغفلة.أهلومن

أخبرني(أوأخبرناأوأو)حدئناالتحملصيغفيشكبذا-2
هذهنن@

يضر.لافيهافالكالسند،اتصالعلىوتدلجيدةكلهاالصيغ

فيفيتوتفالصحيحين،خارجوكانتالمتن،فيعبارةفيشكإفا-3

4الكشا"(1) 9 1 /3-4 92.

2لالكفايقه:(3) 1 7 2 1

2بفهلكفااد(2) 16.

2الكمايقا.ا)كأ 17.



بالشتاجك@دللالثترقى:للعلل
-

قرائنظهورلحينفقهبأ،حكمأتحملكانتإناسبمالاالعبارة،تلدقبول

الرد.أوالقبول

"ةعبارةالسندفيجاعتإفا-4

أوبالضعفتحفلن@لافلان!فيهثبنني

أعلم.واللهوثبوتم@الحديثقوةقرائنمنهوبلالراوي،ضبطبخفة

وبالثهفأقرلالأمثلق@أوانآنفقدالكع@فصلتقدوما@مت

لتونجق:ا

الحدبث،@سند@لذي@لصحابيتحديد@سمفيالثكيقعوقد@

مامئاله:الأخرى،إلى@لعللو@لنظر@لبحثيجبلكنذلك،يضرولا

سعيد@بهابيعنصالح،أبيعنالأعمش،حدثناقال:وكيع،روى

يومالفرانلصاحبيقالقال:إالأعمش-شك@ه-هريرةأبيأو

منزلكفإنوارقهاقرأالقيامة:
(1)

تقرؤها"ايةاخرعند

2/4وأحمد)65503(،شيبةأبيابنأخرجه: الشعبفيوالبيهقي7،1

بهذاوكيعطريقمىالرشدط.ا(له.)والعلميةط.(1995)الإلمان

لإسناا

لاهريرةوأبوسعيد،فأبوالأعم@ش،شكيضرهولاصحيح،

رويوقدعاقل،صحبتهمافيلك
الصحابيين،كلاعنالحديتهذا

الرأي.قبلمنيقاللاالكلامهذائلإنإذحكمأ.مرفوعوالحديث

عه.واختلف@ههريرةأبيعنالحدي@رويوقد

1/5والحاكم)5192(،الرمذيأخرجه:فقد فيوالبيهقي5،2
شعب"

1للا"الإيمان 11)والعلميةط.(9971)و(99 منالرشدط.(1842)و(84

أبيعنصالح،أبيعنعاصم،عنسعبق@عنالصمد،عبدطريق

"فال:يح@التبيئعن@فهريرة

رث!يافيقول:@لقيامفبوم@لقرتنيجي،

دياليهقيوعدواحمد،ميةأيبنعدهكنا(1)
دصزل@ه.الطجتين:كتا

شيفأليابنروايةلفظ(2)



-

يالف@ليد@لعللفي@لجامع

ثئم@لكر@مة،حتةفيلب@زثصارببابقول:ثثم@لكر@ة،نبمفيلبسحذ،
حسنفه.ثيةبكل@وبز@و@رق،@تراله:نيقالعنه،رضاربيايقول:

حسنأ.حديتهدا"الرمذي:قال

مابنحوشعبةعنرويوقد
تقدم.

فينعيمأبوأخرجه:فقد
2الحلية!" 0 6 سلمطريقمن7/

(1)

قتيبقيبن

ل@نه،هريرةأبيعنصالح،أبيعنبهدلة،بنعاصمعنشعبقعحدثناقال:

"قال:لمجده،التبيئعن

رب،يايقول:@لقيامة،يوملصاحبه@لقر@ن@لشثفيعنعم

@لئهرضبعدفليسعه@رضزثه،رب!يايقول:ثنم@لكر@مةتجفبلبسكرمه

نعيم:أبو
الصمدعبدوتابعهسلم،بهتفردشحبةحديطمنغريب"

لا.الفاظهبحضفيعليه

محمدوخالفهما
غندر.جعفربن

(1997)"الإيمانشعبديإوالبيهقي)5192؟،الترمذيةفأخرجه

محمدطريقمنالرشدط.ا(ممه2)والعلميةط.
عنشعبة،عنجعفر،بن

قال:إهريرة،أبيعنصالح،ابيعنعاصم،
القيامتيومالقر@نيجيء

حتةفئلبسزفة،ربيافيقول:الكرامفناجفئلبسحله،ربيافيقول:

ارضرلثيايقول:ثنمالكرامفيحلةفيحلىزد@رلثيايفول:ثمالكرامف
حسنفه.ايةبكلويزاذوارقه،اقرأهله:يقاذثنمعه،فيرضىعنه،

عندناأصحوهذا"ةعقبهفقالالموقوف،3خمد"الترمذئرتجحوقد
من

الصمد،عبدحديث
شعبقما.عن

سيمالاالصمدعبدروايةعلىغندرروايةرجحانفيشكلاتلت:

اللهعدفالفقدشعبففي
@ذيبفيالمزيعنهنقلهفيماالمباركبن

ة@ل@المطوعفيتحر@(1)

دمالم
أثاهماوالصواب"

2الكمالا@تهنيبمن 3 6 /3

.(2471)لتقريبها"ا@علصهو:او)7142(،



بالشداب@دللالهضقىةفىلعلل
-

2الكماال@6/ 6 5لا5 كندر@كتابشبةحدبثفيالناساخ@لفإفا9:(70

ينهمحكئم
شاهدألهفإنتقدموكما"

موقوفأ.الأعمشحديثمن

الحديق.هذاوقفعلىشعبةتوبعوقد

عاصم،صأنيسةأبيبنزيدطريقمن(3311)الدارميفأخرجه:

نعمفإنهالقران،اقرؤوايقولهريرفأباسمعتقال:صالح،أبيعن

يومالشفيع
فيحلىالكرامفحليةحئهرب!ياةالقيامةيوميقولإتهالقات

رب!ياالكرامة،كسوةفيكسىالكرامفكسوةاكسهرب!ياالكراضعحلية

ش@ء.رضاكبحدفليسعه،ارضرب!ياالكرامة،تبمألبنة

ر@ه:سعيدأبيحديثوأما

(01يكايعلىوأبو8(،037)ماجهوابن3/0،4أحمدفأخرجه:

عن@الخارفييحيىابنوهوفراس-عنشيبان،طريقمن(1338)و

بنعطية
مرفوعا.بهسحبدأبيعنسعد،

مرات،عدةترجمتهتقدمتوقدعطيفلضعفضعيف.إسنادوهذا

9/1@الأشرافتحفة@ 32(11 2 81).

زيد،بنحمادحدثناقال:منصور،بنسعيدروىاخر:مثال@

اللهعبدعنالجوني،عمرانابوحدثناقال:
اللهعبدعنرباح،بن

بن

عمر-أوعمرو
يومأ،الله-يئرسولإلىهخرثقال:سعيد-ثك

فقال:وجهه،فيالغضبعرتوقدفخرجاية،فياختلفارجلينفسمع

الكتالبما.فيباختلافهمقبلكمكانمنهلكإتما@لاإ

الاسناد.بهذا)التفسير((3يلامنصوربنسجدأخرجه:

فالثخصانفيصسعيدشكيضرهولاصحيح،إسنادهذالتول:

الاسمين:منالراجحأنإلاالمشهورير،الصحابةمنفيهماالمشكوك

"
عمروإ.بناللهعبد

ومر.(1)
.(21اله@اتقرسهأفراثهلهلتقة،



=

@ئدث@لف@@لعللفي@لجامع

2/1أحمدأخرجه:فقد ومسلم9،2
5 7 2للا8/ فيوالشائي)2(،(66

وفيالرسالةط.(8041)والعلميةط.(8095)الكبرىأ"
القر@نا،فضائل"

فيحزموابر)021(،له
"

63الإحكامأ فيوالبيهقي5،/
"

الإيما@هسعب

النبلاءاأعلامدسيرفيوالذهبيالرشد،ط.(0632)والعلميةط.(22لاه

12/2 2 0

إليئكبقال:الجوني:عمرانأبيعنزيدبنحمادطريقمن

اللهعبد
اللهعبدأنالأنماري:ربعبن

@لىهجرتقال:عمرو،بن

علينافخرجايإ،فياختلفارجلينأصواتفسمعقال:يومأ،@هاللهرسول

قبلكمكانمنهلكإتما9ةفقالوجهمهفيالغفبئعرث@ثيهرواللهرسول

@لكتاب.فيباخلانهم

6/9الأشراشهتحفة"انظر: ومم@،3يا4
4/5المسنداأطرات9

@ختلاتفيسببا@لشكفيكونالحديث،في@لر@يميثكوقد@

بنيحيىبنعمرورواهمامثاله:نقد@لحديث،سأنظار@لمحدغين

يثص@:اللهرسولقالقال:الخدري،سعيدأبيعنأبيه،عنعمارة،

والمقبرق@.إلا@لحتاممسجذكثهاالأرض@

)547(،جهماوابن)294(،ثاودوأبو@3/3أحمدأخرجه:

فيحزموابن)0531(،يعلىوأبو
2/4والبيهقي4/1،2المحلى"" 34-

4 3 5
حمادطريقمن

سلمةبن

@داود:أبيروايةفي

حماد،..حدثناقال:إسماعيل،بنموسى
عن

اللهرسولقالقال:سعيدابيعنأبيه،عنيحيى،بنعمرو
قالي..

1تال.@اللهرسولأنعمرو:يحسبفيماحديثه-فيموسى
00.

لدااجه:خروأ
(791)خزيمةبنوا)713(،لترمذيوا)0931(،رمي

أح@لا."@ى:لالإحكام،ليحزماب@عندتحرف(1)

@يالاسأثتعابد،@قةومو:(2)
.(1499)لالتقريبهباخرقاحفطهوتقيرنات،



دمنثبلاجثه@لالثترلق@دللال@
=

1/2لحاكموابتحقيقي، 2/4والبيهقي5،1 وابن)605(،لبغويوا3،5

فيالجوزي
بنالعزيزعبدطريقمئ(39لاالتحقيقا"

الدرا@رلمحيمحمد

83أحمدةوأخرجه إسحاقبنمحمدطريقمن3/

(791)خزيمةبنوا)294(،ودداوأبو3/9،6أحمدوأخرجه:

فيالمنذروابنبتحقيقي،
1لاحبانوابن7(،هي@الأوسط،" (2316)و(69

12)و فيحزموابن1/12،5والحاكم2(،3
/2والبهقي4/1،2المحلىأ9

4 3 5
ادفبنالواحدعبدطريقمن

فيحزمابننقلهفيماالبزارقالهطوالةأبوأيضأوتابعهم
المحلى!"

مصعببنوخارجة

()
فيالملقنابنذلكذكركما

/4المنير!البدر"

1 مشدين.حديثيهماخرجمنعلىأقفولم2،5

لة،طراوأبوالواحد،وعبدومحمد،العزيز،وعبد)حماد،ستتهم:

الإصنادبهذايحى،بنعمروعنوخارجة(

طههرإ.@لفظة:بزياثةإسحاقبنمحمدوتفرد

بعضأنإلانقات،ورجالهصحيحإسنادهظاهرالحدي@هذاأقول:

أبيهعنعمرو،عنالثوري،سفيانرواهفقدبالإرسال،أعلهالعلمأهل

عنهالرواةفيهمخالفامرسلا.

.(1582)الرزاقعبددأخرجه:

وهرة
منيحدثكانتصدص"

4لاالتقريبا""ميخطئعرهف 11).

وهو.
.(5725)لتفربا"لىايدصلوق،د

(4240)لالنقرجهشفقاوهرة

.(3435)دالتقربد@قتهالأنصاري.حزمبنالرحمنبمدبنا"عبدومو:

(1612)لاتق@لب@الكابيىاعنلىي@وكانلحمزوك،ومو:

أعي:و@لحمالأإلا@لمفبرةوطهيزمجذ@لارضدركل@سحاق.ابن@رايةمننجا.

التى.نن@لطههر،ة.لزيعه

عمارةبنيحيىبنع@روعنأفي



-

@للف@لئد@لعللفي@لجامع

7يهضيبةأبيابنوأخرجه: وكيع.عن(64

ماجهوابن3/8،3احمدوأخرجه:
(1)

01)يعلىوأبو)547(، 3،)5

2/4والبيهقي 34-4 3 5
هارون.بنيزيدطريقمئ

فيالدارقطنيوأخرجه:
"

العلل
"11/3 2 1

أبيطريقمن(2310)س
نعيم

سفيانعنوقبيصقأنعيم،وأبويد،ويفووكغ،الرزاق،)عبد

مرسلا.أ@هعنيحيى،بنعمروعنالثوري،

11/3عللهفيأخرجهالدارقطنيأنإلا 2 1
أبيطريقمن(2310)س

متصلا.بهسعيد،أليعنأيه،عنعمرو،عنالثوريم@عننحيم،

روايتههناخالفيخموأبو
(2)

ومرسلا.متصلأالثوريعنفرواهالسابقة

تابحهلإرسال.اعلىتربعنعيمأبالأنمرسل؟أثهالثوريروايةمنوالراجح

بنويزيدالرزاقعبدأيضأوتابعهالثوري،فيالناسأوثقمنوهووكيع

حمادروايةإلاالوصلعلىتايعهمنعلىأقفولموقبيصفهارون
بن

وستأتي.اط،قير

11/3عللهفيالدارقطنيذكرنعم، 2 1
@رمبنيحيىأن(2310)س

منعلىأقفلمأنيإلامتصلا،الوريعلىنعيمأباتابعاسالمبنوسعيد

مانتركفلاإليهما،الإسنادصحةنعلمولامسندأ،عنهماالحديثأخرج

قالكماالمرسلالئوري:عنفالصوابيعلم.لمماأجلمنغلم

يرالمريجعلهاالروايةهده(1)
حمادبروايةأسيةموصولةالأشرا@ادتحفة

بر
سلمض

3ورمدا
دطالأ.فه

4ث@4-ك@الطراف!الالمكتليحجرابرقال روايةمنماجهابنأخرجهقد5:،8
لي@الرريروايةأنوالتحقق:وصله،علىمتمقاداتهمايوممللف!رالنرريحماد

1سعيدا.أليصلح@هاا
0.

الئقدالغفيرشالحماءخالفبل(2)
سفياد.عن

حمادروايةفكرلهأ78للاكا/5والأ@راداالغراتدأطراففي(3)
ريالوعنقيراطبن

حسادحديطمنلنهريبالدارقطني:قالمتصلأ،سندأ
م@داالئورىعنقيرا@بن

متصلأا.-



بالشدابك@دللالمثترك@:لملل،
-

2/4البيهفي بثيولي@موصولارويوقدمرسل،النوريحدبث":35
ط.

فيالثافعيعندعيينةبنسفيانالحديثإرسالعلىالثوريوتابع
مسنده

وفيبتحقيقي(174)
1/9له"،الأم" الوفاء2/ط.وفي2

0 52-2 0،6
ومن

فيالبيهقيطريقه
فرواهالوعيط.(5081)والعلمبةط.(1285)المعرفقه1

مرسلا.بهأبيه،عنيحى،بنعمروعن

فيأخرى-مرةعيينةابنعنرواه3حمقدنهالثافعيأنإلا
السنن1

حمادروايةبمثلمتصلاعنه-المزنيروايةمنهيالتيللاكا(االمأئورة
بن

الثافعيئ:وقالتابعه.ومنسلمة
9

فيكتابيفيالحديثهذاوجدت

عنالخدري،سعيدأبيعنلاخر:وامنقطعأحدهما:موضعين:

.!@التببئ

فيواضحموكماالئافعيشبهعيينةابنروايةفيالاختلافهذا

بسبللنوريكمتابععيينةابنبروايةيعتدفلاخطه،كلامه
الاختلات،هذا

فيذكرالبرعبدابنانإلا
الحديثروىعيينةابنأن3ها/2التمهيد""

لمفلعلهأيضأ،متصلأرواهعببنةابنأنيذكرولممطلقا،قالهكذامرسلا،

أنخلالهمنيحرممرجحعلىوقفأثهأوالثانيةالافعيروايةعلىبقف

مرسل.عنةابنعنالصراب

حمادروايةفيكحاالوصلالحديثهذافيالصرابهلنعرفانبقي

موكمامرسلهوأوتابعه،ومن
الثوري؟عد

وعلىالمعتمدفالترجيحقواعدإلىاستنادأكانإفاهذافيالحكمإن

اككلاممنرنستفيدلا(
لحي

أتهفا
منالحامالسىعلىومدامنقطعآ،المرسلسمى

أو@سهال!أولليالانقطعكانسواءشقطع،لهرشصليخرحديثفكلالالقطاع

@ثاالالقطعأنالاصطلاحاتاستقرتلكن@لث،أنبهوماوسطهفيأو@خرهلحي

يسمىالإسادأولفيكاد
فهوذلكرعيرسلأ،صبسمى@حرهفيكاددافامعلقا،

عليهاستتروساالتوالي،علىلانينكادبذاوسعصلبواحد،كادا@@منقطع

سحووكادالمقطحات.ليئسالتفاضلللنمىأنمعالاصطح
@طلاقالاطلاقمذا

وسطه.فيأويخرهليأوأولهفيالانقطلعكانسياءانقطاعكلعلىمرسلكلمة



=

@يد@الفي@لعللفيالجامع

لأئهثالموصولةالروايةلصالحيكونالحديث،هذاطرقمنعليهوقفتما

تفزدالثورقيأنحينفيعمرو،عنالثقاتمنأكلبهمرواةعدةمنجاء

المرسل.ترجيحإلىالعلماءبعضذهبفقدهذاركمولكنرساله.ب@

"النرمذي:قال
قدسعيدأبيحديث

محمدبنالعزيزعبدعنروي

حديثوهذايذكرهلممنومنهمسعيدأبيعنذكرهمنمنهمروايتين:

في

مرسل.ميخالتبيئعنأيه،عنيحيى،بنعمروعنالثوري،سفيان

حماد@رواه
سلمفبن

سعيد،أبيعنأبيم@عنيحيى،بنعمروعن

جم@.الئبيئعن

محمدورواه
وكانقال:أبيه،عنيحيى،بنعمروعنإسحاق،بن

وكأنسعيدأبيعنفيهيذكرولم@ت،الئبيئعنسعبد،أبيعنروايتهعامة
وأصعأثبت@التبيئعنألي@عنيحى،بنعمروعنالثوري،رواية

أقفولمأحمد،الإمامعندبالوصلبالجزمجاعتإسحاقابنرواية

الترمذي.ذكرهااليالمرسلةالروايةعلى

."ارسلوهأكنرهملحديطا"لدارمي:اوقال

فيالدارقطنيوقال
9

11/13العلل! 2
02)س 31):"

والمرمل
."لمحفوظا

فيالنوويوضعفه
3-1/132الحلاصقه" 2 الترمذيضقفه"وقال:2

قال-وغيره.
الحاكم:بقولهذايعارضولامضطرب،هوالنووي:يعني:

قدولأثهةنههذافيأتقنفإئهمصحيحة،اسانيده
ضعيفوهوأسانيدهتصح

2/3الراتحهنصبفيإالزيلعيونقلهلاضطراجمه، 24.

عبها.أففلمالرسلةاللوا@رديروابة(1)

الرواةتختلفالذيالحديتعلىيطلتىكانالاضطرا@أنالطريقهنامننستفيد(2)
رجحالذيايرمذيتولبيهوهذاالسختلفة،الطرقأحدعنممترجحلرخىفيص

معالثرري،طريق
دالاضطرا%الحليتعلىحكمه



بالشدلاجكله@للخترل@:لال@لل
-

1/2دالدرا@افيحجرابنوقال سفياد،أرسلهاصطراب:فيه:46

والحاكم!.حبانابنوصخحهإسحاقابنعلىواختلفحمادووصله

فيالبرعبدابنوقال
ابنرواهالحديثوهذا:3ها/2التمهيد!1

عندبهالاحتججفسقطمرسلأ،أبيهعنيحيى،بنعمروعنعيينف
من

لا

ممامثلهوليسحجة،المرسليرى
مافيهالوجهكانئبتولوبه،يحتج

ذكر

فيالجوزيابن
أبيحديثوأماقالوا:...":(39لاالتحقيق"

لاوتارةسعيدأبيعنتارة:فيهيقولالدراورديكانفمضطرب،سعيد

1بذكره
0 0

فيالقظانابن
2والإيهاماالوهمبيان" 83 قال:2لمحه-2/

ينبغيولكنذكر،كماوهوأورثهماانتهىأصح.المرسلوكانعيسى:أبر

لأحلهالذينف@هذاالىدنقة.أسندهالذيكانإذاالاختلاتيضرهلاأن

حدثناهكذا:فكرهداودأباأنهوهاهناذكرته
قال:إسماعيل،بنموسى

يحيى،بنعمروعنالراحد،عدحدثناقال:مسدد،وحدثناحماد.حدئنا

حدبثه:فيموسىقاليك.اللهرسولقالقال:سعيد،ابيعنأبيه،عن

إلا@لحماممسجذكلهاالأرض"قال:جم@اللهرسولأنعمرو:يحسبفيما

يحىبنعمروأنروايتهفيحمادأخبر
ع@،اللهرسولذكرفيشك

يدور،وعليهحديثه،الحديثفإنعمرو،إلىمرفوعأرووهالذبنومنتهى

ثمنيقناوتيقن،ثمأولأشكفسواء
أئهمنهماالواقعتعينلوفإتهشك،

نسيانيرىفمنفيه.ئختلفلكانللرفع،متيقنأبهحدثأنبعدالثك

بهحذثقدرناهانديقبله.ضائر،كيريراهومنيقبله،لاقادحأ،المحذث

أشابمنسببعلىالثكبعدعثريقال:أنيحتملفهاهناتيقن،ئمشاكأ

عنمرسلةروايةوجودعلىومدا@تحارلا(
يكونأنساف@إسحاق،لنحمد

الحديثهذافيصمد@طربأيكرنأواترمذي،كحمعلىاعتدالحافظ



=

@لفع@ئدي@لعللفي@لجامع

مايباليفلاشكميفيرتفعمكتوباته،اومسموعاتهفييراهأنمثلالبقين،

نشككه.منتقدم
ومع

ينبغيفلاهذا
هذامئليتركأنللمحذث

ئهف@نقله،في

رواية.فيرأيهقبرلمناأرادفقدفعلإذا

له،الرافعينالواحدوعبدالدرا@رديأنسلمإذايكونإثماكلهوهذا

بأنكذلكالأمريكونلاأنالمحتملمنفماتهفيمعسئكوكغيرمنهسمحاه

ذلكيذكراولمبه،حدثاولكنهماحماد،سمعهكمافيهمشكوكايسمعاه

ابنكلامانتهىذلهفاعلمابين،الخبرعلةتكونهذاوعلىبحسبانه،اكفاء

هذاالقظانابنوكلايم
بالك،كلهاحمادروايةكانتإذايصح

)547(،ماجهوابن@3/3أحمدأخرجه:الحدياأنعلمناإذاأما

2/4والبيهقي)0531(،يعلىوأبو 34-4 3 5
هارون،بنيزيدطريقمن

فيحزمابنورواه
4/2المحلى"" 1

منهال.بنالحججطريقمن

حمادعنوالحجاج(ليزيد،كلاهما:
بدونمرفوعامتصلأبهسلمةبن

طريقمنثاودأبيروايةفيإلابالثكحمادعنيروىلائهاعلمناشك،

حمادعنروايتهعلىإسماعيلبنموسىيتابعولمإسماعيلبنموسى

الموصولة.الروابةصححواالعلماءبعضأن

فيالرافعيقال
9

فيالملقنابننقلهفيماالمسند!شرح
المنيرأالبدر"

4/1 أثهالئافعيبينالحديتهذا5:إ2
موصولأ،ومرةمنفطعأ،مرةروي

"الرواياتبعضفيالوصلثبتإذاالانقطحيضرولا

فيالمنذرابنوقال
أوئقةالحديطروىإذا":(7هلهعقبالأوسط!1

موصولاروىمنبروايةالحديثيثبتثبعفهموأرسلهمتصلا،مرفوعأثقات

تخلفالحديثيوهنولم@،الثبيئعن
تخثفمن

"إيصالهعن

على@طلاقه.يىالكلاممذاأنعلىالتبمالدسولا(1)

الحديت=أنمنبليهفمبفيماأوالحتهلأنيل@ناالمنوابنتولنقلتحينا(2)



بالشمدالإعهدفىلالخترل@-رل@لل
=

ومسلم،البخاريشرطعلىصحبحةكلهاالأسانيددمذهالحاكم:وقال

يخرجاهأ.ولم

فيحزمابنوقال
-4/21المحلى!9

0

عاقةيتقيلامنبعضقال2ا2

بنموسىإسنادهفيوشكالثوري،سفيانأرسلهحديثهذاالدين:فيكلامه

عنإسماعيل،
حماد

بن
إنيقولون:وهمسيمالامانا؟فكانسلمة...:

@يلهممنفعةأيئمفرق،ولاكالمرسلالمسند
يثكولمموسىثك

وقدسفيان،إرسالفيأوثونه،فلي@موسىفوقيكنلملانحجاج؟!

.@عدلوكلهمإسحاق@وابنطوالة،وأبوالواحد،وعبدحمار،أسنده

فيالعيددقيقابنوتال
"

الإمام
فيالملقنابننقلهفيما@

المنير@البدر9

4/1 فياختلفواالرواةوأنوالإرسال،بالاسنادفيه:يعلماحاصل25:9

والفقهاءالأصوليينمذهبعرتفقدثقصنفسهالرافعكانو)ذاقال:نلك،

قبولهفي

مذاالممذر@ياسرأييانأر@تلكنالوصل،يرجحلارسالهوصلهفياختل@بنا-

أماالحدنجص
لامدامنلفيلاقرجحالمألةجتمى

يلوح
بقكيفتا@حةتحت

ترححوتارةالمرسلةالروايةترححتارةوالقران@،المرجحاتلحسبالحاليختلص

@روابتى@رايةلحلبتلااضشلمنيعرفهاكنيرةالمرجحاتومذهالموعولة.الرواية

علبمديوتمكنالأحا@بت،صكنيرةحملةوحمظرالإعلال،النصحيحوأكر

مخلطالهمأم@صأمرآالحديتصارحتىوخماياه،الفنمنالمحتائقوعر@الرحال،

ولحسهبلصه

لثيخ.مةالم@صوطولالعد@وكثرةالحف@مزيدالمرجحات:ومى

يرجحمىلمهمالأحعيت،منحديتعلىالحكملبيتا@حط@حهالذةيختل@وقد

يتوق@منرمنهمالموصرلة،الروايةيرجحمنومنهمالمرسلفالرواية

عدممنصهمصوالفقهاءالأصوليي@أنالمعروتمن(1)
الحلبثعللبلحالالتفات

رويقبرولاالأثىوطرحواالأعدىأخذوالرفع،وفأول@رسالوصتعرضافل@

كتبهمكانتلنلكوأصرله،الحلممذالقواعد
التيوالأحا@يتبالمرصوعتطافحة

لحريبل@ومدالها،أصللا
علمولرسانوفرسانأ.رجالأعلملكللأن

بل@الالتفتنصالعلممذاأصولرأنحالهمأنوامهمتؤخذصالذين3الحليث

أعلمواللهغيرمم،صبأعلملأ@ميحالمهم،من



=

@فدث@لف@@لعللفي@لجامع

فيتيميةابنوقال
1المستقيماالصراطاقتضاء" 8 9 أحمدالرواه:2/

فيهتكلمومنجيدفبأسانيدوغيرهموالبزارماجهوابنوالترمذيوأبو@اود

طرقهاشوفىفما

فيالتركمانيابنوقال
النقيالجوهر"

"2/4 سلمةابنوصلهإنا34:9

منوصلهعلىوتوبع
قولوجهماأدريفلائقة،زيا@ةفهوالأوجههذه

."ثيء؟!ولي@لبيهقي:ا

4/1المنيرأالالبدرفيالملقنالناعترضوقد علىالتركمانيوابن2،5

حجرابنفعلوكذلكقصده،ماغيرعلىكلامهففهماله،وجهلابماالبيهقي

في
مرسل،الثوريسفيانعنالحديتأنفصدالببهقيإنإذالحبير@.النلخبص"

ل@ء،ليىموصولأالثوريعنالحديثروىمنوأن
أثهلا

فيالمرسليرجح

رحمهمحجروابنالنركمانيرابنالملقنابنفهمهكمامطلقأ،الحديث
الله.

حمادبروايةجاءأئهذلكودليل
حمادرحديث"وقال:سلمقمابن

بن
سلمة

."والدرا@رثيزياد،بنالواحدعبدوصلهعلىتابعهوفدموصوذ،

1/03"الغلبلإرواءفيإالألبانيالنخوفال وهذا":(287)عفب2

والذهبيالحاكم،كذلكصححهوفدالشيخبنشرطعلىصحيحإسناد
(2)

يقدح،.لابمابعضهموأعله

فيوفال
"

3لهداودأ،أبيمننصحبح 9 5 /2-39 ترجيحعلىتعقيبأ6

روايةتكونفكيفعجيب!ترجيحوهذا@المرسلة:الئوريلروايةالترمذي

وهمالجماعةروايةمنأصحفرد-وهوسفيان-
زيادة؟!ومعهمعدول،ثقات

الصواب@ه.إلىأقربلكانذلكعكىولو

طلح@باستخدامنرضلابلصض،حطاالجينضرطعلىالحديثأدوقصية(1)
جمعيصححانلاوملماالجل@لأنةالتةالشيخيأنرطلكلى

رواهما

لامقوقدالراوي،
لي

موسع.بحتفلث

الذمبيتلخيصبللئيخ3الوهماانتقل@قماالحديت،يصححلموالدمبي(2)
وتدميها@خرون،وتحدلقالنمسكحضلحيهاترهممهسةقصيةرهدهالحاكم،لكحم

للسنة.بمنصفكلكليليئفيبمانقدالسسألةلاسبق



بالمنمداجكهدلللثترث@:لل@لل
-

يدعمومماأصح،موصولاعمرو،حديثأنأرىتقدمرمما
أثههذا

غزية.بنعمارة

1/2والحاكمبتحقيقي،(792)خزيمةابنفأخرجه. /2واليهقي5،1

4 3 5
بهالأنصاري،عمارةبنيحيىعنغزيةبنعمارةطريقمن

لأ.موصو

4للأم@3/6راشهالأ@تحفة"نظر: 2/3الرايةانصبو"0(،4 2،4

4/1المنيرلاالبدرو" 3المسند@6/أطراتو"9،1 2 التلخيصو"كله(،53)2

6الحبيرا 5 8 /1-6 5 5/04المهرظإتحاتو")334(،9 6(5781).

@لر@هيأن@هارة@لئكويكونالحدبث،ني@لر@هيبخكوقد@

ماذلك:مثالخطا@لر@هي،@لبحثخحلمنيبينثم@لحديث،يضبطلم

محمدرواه
قالقال:عمر،ابنعننافع،عنإسحاق،بن

منفليتحؤلمجلسه،في@لجمعةجمم@حمكمنعس@ذا"@ور:اللهرسول

فلك!مجله

1لهخريمةوابن2؟2/3وأحمد)3925(،شيبةأبيابنأخرجه: 81)

هارون.بنيزيدطريقمئبتحممي

1لاخزبمةوابن)747(،حميدبنوعبد2/2،2أحمدوأخرجه: 81)

فيوالبيهقيبتحقيقي،
الوعيط.(6632)والعلميةط.(1795)المعرفقه"

عبيد.بنيعلىطريقمن

2/1لمحمدوأخرجه: 3 5
لنإبراهيمطريقمن

سعد.

منبتحقيقي(18الاخزيمةوابن)747(،حميدبنعبدوأخرجه:

عبيدبنمحمدطريق

وهو:(1)
مكأ.ل@،لالتقريبمابمهباسلا"

خزيمة.ابنروايةلفط(2)

عيد.لنيعلىحميدمترونأءأخيهجاءعندعدبن(3)



-

@هديللف@@لعلل@لجامعفي

عبدة.طريقمن(1119)داودأبوواخرجه:

.(1087)البغويطريقهومن2(،5يلاالرمذيوأخرجه:

اوأخرجه:
بتحقيقي.(1819)خزيمةبن

الأحمر.خالدوأبيسليمانبنعبدةعنالأشج،سعيدأبيطريقمنجميعأ

الأحمر.خالدأبيطريقمنبتحقيقي(1819)خزيمةابنوأخرجه:

رقطنيلدااخرجه:وأ
(1)

في
لعللا9

"4/4 لسمعاوالمخطوط(،)ا7
فيني

1والاستملاط:الإملاءأ@ب@ 6 1
سفيانطريقس

1/2الحاكموأخرجه: 9 1
يونى.بنعيسىطريقمن

2البيهقيوأخرجه: 37 أحمدطريقمن3/
بن

الوهبي.خالد

او)برويعلى،)يزيد،تسعتهم:
لد،خاوأبووعبدة،ومحمد،هيم،

محمدعنوآحمد(وعشى،وسفيان،
الإسناد.بهذاإسحاق،بن

إسحاق.ابنعنعنةتضرهولاثقات،رجالهمتصل،إسنادهذاأقول.

1أحمدعدلالئماعصزحفدلأته 3 5 /2.

صحيحإ.حسنحديطهذا"الترمذي:قال

الحاكموقال
يخرجامهو@مسلم،شرطعلىصحيححديطهذا"

لانافععنأخرآوجهمنرويوقد
تصح.

فيالطبرانيفأخرجه:
ط.(2171)والعلميةط.(2150)"الأوسط"

لا(
الدارقطني.روايةلي

@
للحايةمهمةالروايةوهدهقال...،رمعصأراهةعمرابنص

وحفظه،فيلنقصإلافلكوماالحديت،برفعلككانبسحتىاسأننتيئ
قد

لذاذلد.بس@العلمأملبعضيهتكلم
@لع)التقطثوجةصيزلأتهفالمرجع

اب@مذاالحديت،الحس@)الصدوتحأ
ضميفففروايتهعصا@أسا@لالسساع،صزح

صحيحمنفهوبالسماع،فيهمصرحأالسيرةديرواهمارواياتهمنيتثنىوكذلك

@يأحدكمد@نا@عسسميان.روايةفي(2)
1المسحد

بقية@جمالهايينالروايةوهذه0،0
باتلرواا

تساملهما.منوالحاكمالترمذيوقول(3)



بالش@تاجكلاللال@ضك@:لالعلل
-

محمدطريقمنالحديث
شهابأبوحدئناقال:الحارئيالواهبعبدبن

الحناط،
مرفوعا.بهعمر،ابنعىنافع،عنالثباني،إسحاقأبيعن

فيكماالدارفطنيعهفالالحارثيكلام،فيهالسندوهذا
"

بغداد"تاريخ

فيحبانابنعنهوفالغرالب@،عندهثقة9ك@86:
83الخقالشه9 دربما:9/

"ةعقبهالطبراني

يرولم
أبوإلاإسحاقأبيعنالأحاديث،هذه

3/2البيهقي 37
أحمدطريقمن

عنالوكيعي،عمربن

ابنعننافع،عنالأنصاري،سعيدبنيحيىعنالمحاربي،الرحمنعبد

مرفوعا.بهعمر،

المحاربيئ
(2)

4عللهفيالدارقطنيقالعنعن.وقد 7 / 4

")المخطوط(:

بنمحمدعنالمحاربي،عنوالمحفوظ:عليه،يتابعولم

أومدار،عمر...ابنعننافع،عنإسحاق،
(3)

محمدعلىالحديث
بن

لمالحديثإنأي:موقوفأ!عمرابنعندينار،بنعمروصرواهإسحاق،

أمالا@ح.الأخرىالطرقوكلإسحاقبنمحمدطريقمنإلايأت

ديحباناس@أثبتهابيه،اصمفياختلص
ديالذمبيوكطا@الوم@عبدالالثقاش@:

احسلام،شويح
02 6لعدادادتاريخفيالخ@وخالفهما(367)3 78 فأنته.3/

طماعةربقيوعدأشهر،الراس@عد@نحدهتهمروبشابعةوعدالرامبعد

سحيدةنسحةلثراهعينااللهمنالنهائهالك@
"

اليرهيالاس@ها،ت@لخ
الاس@هالنارلحالواسهعد"فوجدماهمعروتعهادلارالدكنورشحفيق

.67له5

.(3له"ال@للنلطبقات

ما
@المحكوفتينبين

@ا@
الشتى@هاليتقيممني

وقديار،بر@محاقبنمحسدأفرادلييعدالحديتلناك@2:ك@اليهقيقال

نافعا.عن@حروجهشروى
هدامامر.تال

لحيلاماتالبيهقيإنصافمن
مزلته-وأعلىافهرحمهالفى-مدا

لحوليلاردأبيلسننئرحهفيالعينيتقمقعوقد
3/2مذا 8 ميلينكك1

أمالة

يفلح.فلمالجلهنا

الرعلقردهوأومىيضرهافلمليوهنهايوماصخرةكناطح



-

@للف@الد@لعلل@لجامعفي

محمدطريق
هناكأنإلاالقوةظاهرهكانفهو@)نإسحاق،بن

من

فيالعقيليعهنقلهفيماالمدين@بنعليئ
/4الكبير"الضعفاء@

عنعمر،ابنعننافع،حديثإلاإسحاقبنمحمدعلىئتكردلم:26

فيالخطيبنقلهفيماأيضأوقال@ا،@حدكمنعس@ذا9يثيهرو:التيئ
"

تاريخ

1/2بغداد! 2 9
ولي

6/2الكما@هلأتهذيبفيوالمزي2/2،8الغربط. 2 5

9للأمملاه(:

عمر،ابنعننافع،منكرين:حدلقإلاإصحاقلابنأجدلم

عروة،عنوالزهري،صلأ،@لجمعةيوم@حدكمنعس@ذا"قال:@،عالثبيئعن

أحد،عنيروهمالمهذان"فرجه...@حدكممن@ذا@خالد:بنزيدعن

حدثنا".يخه:هداولكنفلان،ذكريقول:والباقون

2البيهقيوقال 37 ابنعنوالمهورالحديس،هذارفعيثتولا@ة3/

(6631)والعلميةط.(17للاوالائارلأالسننالمعرفةفيوقال"قولهمنعمر

لوعي:ا.@
أصح!.لموقوفا1

"فقال:البيهقيعلىالتركمانيابنردوقد

رويتوقدثقة،زيادةالرفع

إسحاق،ابنجهةمنالترمذيأخرجهوقدلها،الحكمفوجبوجهينمن

جاءوقدعهوسكتجهته،منايضاأبو@اودوأخرجهصحيخ.حسنوقال:

البيهقيذكرهكماشاهدله

لأنهله؟وجهلاالاعتراضوهذا
بهتفردقدالحديثأنبيانتقدم

محمد
لاكلهاالأخرىالطرقوأنوحده،إسحاقبن

هذاأنكماتصح،

إسحاق.ابنعلىاستنكرمماالحديث

فيالنوويوقال
1

المجموع
"4/2 قالهكماموقوفأنهالوالصواب::92

محمدعلىمدارهلأنةمقبولفغيروالحاكمالترمذيتصحيحوأماالبيهقي،
بن

أهلعندبذلكمعروفمدل@وهوروايته،منروياهإنماوهماإسحاق،
منالحلماءأجمعوقد)عأ.بلفظنافععنروايته:فيقالوقدالحديث،

لاعن،قال:إفاأنوالأصوليينوالفقهاءالمحذثي@
بروايتهعيحتج

عنفملوالترمذيبذلك،العلماءعندمعروفالتصحيحفيمتساهلوالحاكم



بالشتلاجمد@لالحثتركلت@للعلل
-

الأطراتفيعساكرابنيذكرلأولمقال:ئمفلك...!
(1)

الترمديأن

فياختلفتالنسخولعلالنرمذي،نسخفيموجودتصحيحهولكنصححه،
غالباأ.الرمذيكتابفيغيرهفيتحتلفكماالحديثهذا

محمدتدليىتلت:
صرخلأنهةالحديثعلةهولب@إسحاقبن

فيالصوابإذله،رفعهمنعليهاستنكرماهود@)تمامر،كمابالسماع
هذا

فيالافعيأخرجهكماالوقف،هوالحديث
الوفاءط.وفيالماا/الأم!"

2 / 204-0 2البيهقيطريقهومنبتحقيقي،ل@34(مسندهوفي34 37 /3

وفي
ط.(6630)والعلميةط.(17)كاعقبلهوالاثارإ،السننمعرفة9

ا

لث@25(.شيبةأبيابن

بنسفيانعنشيق@أبيوابن)الافحي،كلامما:
عة،

بنعمروعن

موقوفا.قولهمنبهعمر،ابنعندينار،

عننافع،عنحريج،ابنعن(5550)الرزاقعبدأخرجه:وكذلد

موقوفأ.عمر،ابن

المرفوعة.إسحاقبنمحمدروايةيعلهذاوكل

5"الأسرافتحفةوانظر:إ 9 8 / ك@675المسند"اطرافوإممه(،للأ.5

و9(،4يطلأ
"الصحبحةالسلسلةو")06211(،313/9@الحهرةإتحاف9

(468).

محمدروىاخر:مثال@
عنشعبة،حدئناقال:جعفر،بن

قال:هانئ،بنشريحعنمخيمرة،بنالقاسمسمعتقال:الحكم،

نهف@فسلهعليأائتفقالت:الخفين،علىالمسحعنعائئمةسألت

ع@دقلممعأللا.لماهه/الأشراسه@تحفةفيالحليتستىحيساالمريلكن(1)

صحيح.الح@قال:أئهانرمني

البقرة.1لي،لمنئ@ن@سعتحالى:كفرلهضيء،بتقدحالاحيننستعمل)سل(:(2)

2 )اسال(-ما0(،(4القلم.1@رجمئمبكث@فرثهنوننعالى.وكفوله1(،1



=

@ئدي@لف@@لعللفي@لجامع

فسألتهعليافأتيتمني،بذلكأعلم
@اللهرسولكانفقال:المسح،عن

ثلاثةوللمسافروليلة،يومأللمقيمنمسحأنيأمرنا
ايايم.

الإسناد.بهذاغدر،طريقمن(552)ماجهابنأخرجه:

1/02عوانةأبووأخرحه: طريقمن(1331)حبانوابن)427(،2

القطان.سحيدبنيحى

فيالخطبوأخرجه:
"

11/2بغداداتاريخ 4 7
/13الغربط.وفي

1 0 5
الملك-عبدبنهاموهوالوليد-أبيطربقمن

الحديطبنحوالحكمعنشعبة،عنوهثا؟ويحمص،)غندر،ثلائتهم:

أعلاه-

شعبةفيالمقدمينمنرواتهاوعامةالصحة،ظامرهاكثهاالأسانيدفهذه

أتهتقدمفكماروقفا،رفعأشعبةفيهاختلفقدالحديثهذاأنإلاخصوصأ،

مرفوعأ.هارواه

.(92)لسيلطيااجه:خروأ

1/1أحمدةوأخرجه 0 0

هاشم.بنيمولىسعيدأبيعن

1أحمدوأخرجه: 33 / 1
محمدعن

جعفر.بن

1/1أحمدوأخرجه: 2 0

القطان-سعيدابنوهويحى-عن

عنشعبقيعنويحيى(ومحمد،سعيد،وأبو)الطيالي،أربعتهم:

عائةسألأتههانى:بنشريحعنمخيمرفبنالقاسمعنالحكم،
عن

معيغزوكانفإنهعليأثذلكعنسلففالت:الخفين،علىالمسح

وليلة.يوئموللمقيمولياليهن،ايامثلائةللمسافرفقال:فسأله،ج@،اللهرسول

محمدمنكلبيقوقدةقلت
سببسعيدبنويحىغندرجعفربن

هذا

1احمدالإمامقالالاختلات، 33 كانفقال:يرفعه؟كانلمحمد:قيل1:إ/

1ةالإسراه1ريرحيل،لقخلتحالى.قالبتفدمهاضء،حينفنستحمل 0،)1

وبهاالقرانلغةومنه4،5الرخرف:1قتلقآزستماصمنثوئذتحالى.وكقوله

نزل.



بالمنمكاجك@دللالحثشرل@:ول@لل
=

أتهيرى
ا/أحمدنقلهفيماسعيدبنيحيىوقاليهابملأ،كانولكثهمرفوع،

1 فيالدارقطنيوقالتركط،ثمشعبة-يعني:يرفعه-كان@:20
العلل@

"3/

2 3 أبووتابعهمرفوعا،عنهالقطانيحيىفرواهشعبةعنواختلف9:(37لا2

ثميرفعه،كانأتهشعبةعنغندر.وقالعصخليفةأبيروايةمنالوليد
ثك

موقوفا!.شعبةعنفرووهالباقونضعبةأصحابوأمافيمع

1دك@84"الأفرافخصة9ةواظر 4/4المسند"أطراتو"1(،20 1 8

رويوقد
الحكم.عنأخرىطرقمنالحديثهذا

1وأحمد1(،877)شيبةأبيابنأخرجه:فقد 3 / 1/061ومسلم1،1

وفيل@ا/والتسائئ)م@(،(27يا
العلميةط(131)لهالكبرى"،9

وأبوبتحقيقي،ا()مماخريمةوابن)462(،يعلىوأبولة،الرساط.(130)و

1/02عوانة 1/2واليهقى)227(،2 أبيعنطرقمن(23يهوالبغوئ7،2

@الأعمشعنمعاوية،
بنشريحعنمخيمرة،بنالقاسمعنالحكم،ص

مرفوعأ.فذكرهبههانئ،

فيالدارقطنيقالإذأيضا،الأعمشعلىاختلفوقد
العلل1

"3/2 3 1

بنوعمروالضرير،محاويةأبوفرواهالأعمش،عنواختلف"لا+(:

زائدةوخالفهماف،الثبيئإلىورفعاهالحكمعنالأعمئى،عنالغفار،عبد

علىفوففوهالأعم@شعنبثير،بنوأحمدغراب،بنوعليقدامة،ابن

بنأزهرعنوروييرفعو@ولمطابىأبيبنعليئ
ابنعنالسمان،سعد

وموقوفامرسلأالأعمشعنالتيمي،سليمانعنعون،
(1)

".

عديدة.طرقمنالحكمعنمرفوعاالحديثوردوقد

1/1وأحمد)987(،الرزاقعبدفأخرجه: 3 و4
4 والدارمى6،1

1/1ومسلم)417(، 6 2عوانةوأبوروا/والنساثيئ)58(،(276)0 1 9 / 1

2ا/و(720)و(719) 2 فيوالطحاوي2(،17)0
"

المعانيشرح
"1/8 1

وفي

منشءعلىأقفلم(1)
المصا@ر.منيليي@فيماالطرقمنه



-
@للف@الد@لعلل@لجامعفي

2والبيهقيما(،.)الحلميةط. 7 5 / 1
عنالملائي،قي@بنعمروطريقمن

مرفوعأ.فذكرههانئ،بنشريحعنمخيمرفبنالقاسمعنعتيقعبنالحكم

فيوالدارقطنيمأ،5)(276)1/061مسلموأخرجه:
/3العللا"

2 3 عنعتيبتربنالحكمحدثناقال:أيخسقعأبيبنزيدطريقمن(37لا6

مرفوعا.هانئبنشريحعنمخيمرفبنالقاسم

الملكعبدبنيحمىطريقمنبتحقيقي(195)خزيمةابنوأخرجه:
بن

مخيمرفبنالقاسمعنالحكم،عنأبي،حدئناقال:غنيتماابيلنحميد

أيابمثلانةفييث@اللهرسوذلنارخصتال:علبئ،عنهانئ،بنسربحعن
للمسافر،

ويريم
الخفين.علىالمحفييعني:للحاضر،وليلة

1/2البيهقيوأخرحه: 8 2
محمدعنزائدة،طريقمن

بنالرحمنعدبن

مرفوعأ.شريحعنمخيمرة،بنالقاسمعنالحكم،عنليلى،أبي

فيالطحاويوأخرجه:
@

المعانيشرح
"1/8 1

ما(2)العلميةط.وفي

مخيمرة،بنالقاسمأعنعتية،بنالحكمعنزليد،طريقمن
(1)

بنشريحعن

هانئ...

1/9أحمدوأخرجه: 1و6 فيالجوزيوابن4،9
أحاديطفيالتحقيق@

مخيمرة،بنالقاسمعنالحكم،عنالحجاج،طريقمن(233)الخلا@ا

مردوعأ.بههانئ،بنشريحعن

ةضعيفالإسنادهذاأنإلا
الدارقطنيقالعنعن،وقدفالحجبم

في
9

2-3/123"العلل 3 2
أبيبنالرحالنعبدابنورواه7(:إ3لاس

رفعوهالحكمعنأرطاةبنوحججالعرزمي،اللهعبيدبنومحمدليلى،

بنالحكمعنحنيفتروأبومغولبنومالكالأجلحصرواه@رو،التبيئإلى

موفوفأ@عتية

مالا(
سقطالمحكوفتينبين

منوالمتبتالمطبوعمن
4المهرظإتحاف" 1 8 / 1 1

مأتي(2)

4

الموتوففالطرقعلىأقفلم(3)تخريجه.



بالشدابكلهدلللحثترلت@لالعلل
-

عه.واختلفالسبيحيئإسحاقأبوورواه

علىمرثويهبنبكرأبوانتقىمافيهالجزءفيمردويهابنفأخرجه:

محمدطريقمن(15)الطبرانيأ
بنمصعبعنالعسقلاني،الريأبيبن

عنمخيمرة،بنالقاسمعنإسحاق،أبيعنالثوري،سفيانعنماهان،

فيالدارقطنيذكرلكنمتنم@يوردولمبه،مانئبنشريح
العلل"

"2 33 /3

س
العسقلاني:الريأبيبنالمتوكلبنومحمدرفعه.أئه(379)

صدوف"

الخطا"كثيرعابد،صدو@ممعب:وشئمهفيأوهاملهرتمح@

فيالدارتطنيتال
3/2@العلل9 33-42 3

س
يعني:لأوتالعه-:(37لا

مصعببنمحمدأيضأوتابعهماإسحاتأبيعنشعيب،بنحماذسفيان-

عنفرواهحافظأيكنولمالقزقاني-
صزهيروإسرائيلمغولبنمالك

وأصحابزهيرأصحابوخالفهأيضا.صرفعهإسحاقأبيعنعواتحعوأبي

لأحرصاابورواهوكذلكموقوفا،إسحاقأبيعنعهما،فرووهإسرائيل

ابيبنزيدوصالح،بنوالحسنإسحاقطأبيبنويون@سليم،بنسلام

موقرفا".إسحاقأبيعنزباد،

أبيعنرواهالأحوصأبافإننظر،بعضجملقإليهفمبوفيماتلت:

الرفع.حكمولهإسحاق

فيالطحاويأخرجه:فقد
"

1/8المعاني!شرح العلميةط.وفي1

عنإسحاق،أبيعنالأحوص،أبيطريقمن)ام@(
القا@

عنمخي@رة،بنم

نمافقال:الخفين،علىالمسحعنفسألئةعليارايثقال:مانئئبنئريح

وليلة.فيومامقيمينكناوإفاولياليهن،أيايمثلاثةنمسحأنسفرأكناإنانؤمر

منأوأمزنا،أونؤمركثاقال:بفاالصحابيئأنشكولاقلت:
الة،

@اللهرسولإلىذلكيضيفثهف@

6فىالنفرب(2).(6263)الالنفرس@(1) 69)

ه.الغلطكبرصدوت"ة(6302)دالتقريبه@ي(3)

1ةالحديثعلمأنلالمعرفةالأ 2 لسا.وما2



-

@د@@لف@@لعللفي@لجامع

إسحاق.أبيطريقمنموقوفارويالحديثأنعلى

أبيعنعياش،بنبكرأبيعن(1903)شيبةأبيابنأخرجه:
موقوفأ.فذكرهمخيمرة،بنالقاسمعنإسحاق،

2يامعجمه@يالأعرابيابنوأخرحه: قال:زهير،طريقمن(18

أتيتقال:هانئ،بنشريحعنمخيمرة،بنالقاسمعنإسحاق،أبوحدئنا

موقوفأ.فذكرهالمسح...عنفسألئهاعائ@

رويوقد
أيضأ.موقوفأالطريقهذاكيرمنالحديثهذا

معمر.أخبرناقال:(7لثلاالرزاوعبداخرجه.فقد

أرقم.بنيون@طريقمن(560)يعلىابووأخرجه:

بنالقاسمعنزياد،أبيبنيزيدعنأرقم(بنويرن@)معمر،كلاهما:

عائةسألتقال:هانئ،بنشريحعنمخيمرة،
الخفين،علىالمسحعن

عليأ،فسألناجمه،اللهرسولمعيسافزكانفإنهطالب،أبيابنسلفقالت:
ليلةوللمقيمثلاثللمسافرفقال:

3/2"لأالعللفيالدارقطنيقال 3 4
عيينةبنسفيانورفعه":(37لاس

عنهغيرهووقفهزيا@أبيبنيزيدعن

مطبوعهفيوقعلكن4(،يلاالححيديأخرجها:سفيانروايةقلت:
معيغزوكانفإئهفاسألهطالبأبيبنعليانت"فيه:جاءإذسق@

نظرانتقاليظهرفيماالسقطوسببفيه،هكذا"وليلة...يوملمجز:اللهرسول

قولإلى@هاللهرسولمع@تا:عاثةالسيدةقول@خرمنالناسخ

آعلم.والله"،يقول:..ص@اللهرصولسمعت"@ه:علي

ترجمته.تقدمتوقديزيد،لضعفثضعيففالإسنادحالكلوعلى

الطرق.هذهغيرمنمرفوعأرويوكذلك

لعانثة.سفالهيذكرولمديومأأيعلى:أليعنديا(



بالشداجكلاللالئشرل@:للملل
=

وفي1/83@المعانيشرحفيإوالطحاوي1/9،6أحمدأخرجه:
ط.

عنربيعة،بنعليئعنإسحاق،أبيعنالحجاج،طريقمن(502)العلمية

@وو.التبيئعنعليئ،

مدل@وهومقال،فيهأرطاة.ابنوهوالحجبم،فيه:الإسنادوهذا

وقد

7/4لأشرات!اتحفة@ 11/4المهرظوالإتحاف0(،1261)8 1 9

4/1المسنداأطراتو"1(،4331) .(62)ثلأ84

@@@



-

@لف@الد@@لعلل@لجامعفي

سل@ا-!@

بهه-لأإلخالنوعا+6
ي@الر@خطئولا:

أرادمنوالمخطئ:تعمد.ماوالخطء:ئتعمد،لمماالحطا:

لالماتعمدمنوالخاطىء:غيره،إلىفصارالصواب،
ينبغي

تقديماونقصان،أوبزيادةالراويفيهأخطأمايشملبالخطأوالإعلال
أوصخف،أووهم،أوبأخرى،جملةأوبأخرى،كلمةإبدالأوتأخير،أو

المتن.فيأوالسندفيقبأوحرف،

أئهغيرواردأمزالثفاتروايةفيوالخطا
ولاعزيز،الصحابةطبقةفي

منالرغمعلىالصواب،الثقةروايةمنيلزم
طارئوالخطأفيها،الأصلأثه

لاوبهيعتبرلامنكرأ،شاذأالحديثكانوقوعهمنتحققاذادمحتمل،

الثافعي:فالبشتغل
9

غلطةكثزومن
أصللهيكنولمالمحدنب@،من

حديثه،نقبللمصحيح،كتاب
(3)

الرزاق،وعبدالورقي،حاتم:أبوخظأفقد

جبالمنوغيرهمعيينةبنوسفيانالمبارك،وابنالجراح،بنووكيع

فيفالخطأوالإتقان،الضبطمراتبأعلىبلغمهماالثقةفالراويالحفظ
9المبارك:النقالبعيدأ،ولي@محتملأأمرأيبقىروايته

منيسلمومن

)خطا(.مادةالعرلطللادانظر.(1)

قدالصحفاءع@الحديثأحمد.إالاسامقال(2)
منكر"أبدأوالصنكروقت،ير@ل!يحتاج

المروذي.برواية(287)الحللا@الجعير
1لاالرسالقا"(3) بتحفبقي.(04

التواليعلى(232)و(132)ر(915)و(907)و(2هلهلابه@العلل"انظر:(4)



شالههالخطا@مالالخ@ترل@:لحللإ
=

كذاسهفهوالحديث،فييخطئلاال@نمعين:ابنلو@إإالوهم؟

الخطأومعرفة
والجامعون،الأئمةإلامعرقهصيتمكنلاالثقةحديثفي

قد

الثقة،راويهبخطأعليهفيحكمماحديثعلىالجهبذيطلع
مع

ظاهرأن

منالسلامةانحديث
عنبذلكيحكملاالفهمالعالملكنالقادحة،العلةهذه

تحيطاتننيللقرائنوذلكفيح!أخطأقدالرواةأحدأنلدي@يترجحبلهوى،

لاالمعرفةهذومثلبه،
دقيقأ،فهمأاللهمنحهلمقهيبلأحد،لكلتتضح

ومشكلاتهاوتونها،نيدلأساابعللومعرفةكيرأ،@دراكأواسعأ،عاواطلا

ةلروااحوالواومخارجه،نحديخثابطرقسعةواومعرفةوغرامضها،

وصفا

أحد،كلمهيتمكنلاخفياأمرأالثقةحديثفيالخطأإثواكدام

منبعضآنف@ناقد،لكلينكفولا
منجماعةبهاظنقذالثقاتأخطاء

منخلوهاوظاهرإسنالمحما،واتصالرجالها،ئقةلظامرةالصحةالقوم
الحلة،

الثقات،الرواةبأولئكلظنهمتحسينأبهاوعملواالأحاديثبتلكآخذواوقد

الأحاديث.بيناختلاففحصل

قراعةبغداميأب@الجهرفيحجربنواللحديثفلك:مئال@

الصلاة.فيالفاتحة

عنالئوري،سفيانالحديث:هذاروىفقد
عنكهيلبنسلمة

ثشيرقرأ:@الئبيئسمعت"قال:حجر،بنوائلعنالعنب@بنحجر

1لالكا@ل(1) 9 1 / 11.

الدسري.برواية(2@لا2)سيناابنالتاريخ(2)

.(2508)انقربب"الطر.ثقفالكودي:بحىألوالحضرمي،كجل@نصلمةةفو(3)

أدركالكرفي،الكن،أبوويقال.الحنبس،أبوالحضرمي،الفبسبنححرةفري@(

معي@.بنيحيىفيهقالححربنووائلطابى،أبيسعليعنورىالجاهيف

الأنسفمنواحدعيربهاحتجنقةكادانخف.وقالمنهور،ثقةكوفيشيح

2/6الكسادالتهني@انظر. 9@.1 4+،الافقاش@6/فيجانابنودكرها@؟2

فيالذبروقال
لئتق@.:(950)الالكاشش@



-

@لف@اندي@لعلل@لجامعفي

صوفبهاومذثمين!فقال:أ@ولا@لفئهآل@علتهمالمغصحب

فيالحجاجبنشعبةالحافظالإمامأخطأوتد
فخالفالحديث،هذا

سلمةعنرواةإذالحديثهذاروايةفيسفيان
أبيحجرعنكهيل،بن

علقمةعنالعبى،
اللهرشؤلبناصلى"قال:وائل،عنواثل،بن

ي
فلما

بهاوأخفىتمبن!"قال:@ولا@لضآل@لجقمثمقضحبم@شيرقرا:

صوتها

فيسفيانشعبةخالففقد
الحديث:سند

علقمة.أضافعندماا-

أخرحه
"

ا
4/3وأح@د)5308(،شيةأليبن 1 5

3و ومسلم)7421(،لدارميوا1،7
)ه@2(والترمدي)239(،ثاودرألو)ك@(،لاتصييز"في

رلحي
712ةالكيرعلله

1/33ارفطيوالدلاه(، 2
الرسالة،ط.(6921)و(2671)والملمبةط.333و

.@586@والبغوي@7،/2واليهقي@@111@/22الالكيرافيوالطرالي

عدلمترولييأالطياليالويدوألوحر@،بنمليادضمبةعنرواة
/2الحاكم

2 3،2
.(121)/22دالكير،فيالطرانيعدالجراحبن@ركغ

نجه.ضحبةعلىواحنلص

ل@201(،الطياليداودألورواةفقد
5اليهقيطريقهوس 7 / رريعبنيدريف2

عند

333الذارفظيئ / أحمدعندجعمربنواحسدالرمالة،ط(271")والحلصيةط1

3 1 6 / سلصفعنشعبفصنلانتهم4
وقدوانل،عنيحذتعلقمضصحجر،ع@

ممعنه
وائل.س

عدنصيربىوحجعالطيالسيالولدألوصرواه

فيالطبرانن
(1"لا/22الكير،ا

سلمفعنشعبضعنكلامماالراليعلى(110)و
ولأبه.وائل،عنحجر،عن

علقمة.قييدخلوا

الصمدوعدجرير،بنوه@صرواه
كلامسا(1805)حبادابنعندالوارتنجدبن

مدلآ،عى
سلمة،عن

علقمفعنعنبى،أبيحجرعن
ينثرواولنمبه.واتل،عن

عوت.خفصإته"قي:

عدالطيالسيالوليدابو@رواه

5البيهقي 8 / سلمةعنشعبفعن2
عنكهل،بن

"قال.لألهفيه.وثكرواتل،عنعنبى،ابيححر
عرتعا.رالحأ@ا@مينا

معنىومناالصواب،@لىرجعإنه@ؤظاهرأ،انعتنفيشعبةخطايكزنمدافحلى

الل@شاءإدقليللغدشدكرهانذفياليهقيكلام



شابههوماالخطالالثترك@:لالعلل

عنبيأ.بن)حجرب)1(:العنبم@أباحجرأبدل-2

خالفه-3
"ففال:المتنفي

صوتهبهاخمض

ئحقدسمغث"الترمذي:الإمامقال
سفيانحديخثيقول:إسماعيلبن

سلمةعنالثوري،
وشعبةسعبفحدبتمنأصحالبابهذافيكهيلبن

عنقال:مواضع،فيانحديثهذافيأخطأ
سلمة

أبيحجرعنكهيل،بن
عنفيه:@زادالسكن،أبووكنيتهعنب@بنحجرهوو)ثماالعتبس،

علقمة
بن

وقال:علقحففيهلب@حجر،بنوائلعنعنب@،بنحجرهوو)ثماوائل،

أتهوالضحيحصوتمهبها@وخفض
حديخثففال.زرعةأباوسألتبها،جهر

صالحبنالعلاءرواهوقذينحبفحديثمنأصحسفيان
(2)1

أبووقالالرجالإأساميبقلبنمعبةكان9أحمد:الإمامقال

حاتم:
يخطئوكانالحجلي:إوقالالرجا@هأسماءفيآخطأربماوشعبة"

قليلاإالرجالأسماءفي

الدارقطني:قالبالمتون،عايتهالأسانيد:فيشعبةخطأفيوالسبب
المتنإبحفظلائتغالهالرجال،أسماءفييغلطخطاأشجةوكان"

فيخطؤهأما"فقال:الجهبذينهذيئقؤلعلىالبيهقيعقبوقد
منه

لاالمتروك،علىالألدالالاء@وتدخلالرد،لاءالاء.المجرحرتمعانيمشا@@

ألبل،سآ.صذلا@ئى@فذلفحؤي@بملثرمنتعالىقالبميالمتأتىعلى

1لبقرةا1 0 8

انظر
"

1المحوجمهالثوارددمعجم 6 0
0.

أومام.لة،صلوقالحطار:الكوفيالأمليالدلي،اتيميصالحبنالعلاءفو:(2)
5ال@5/لكماادتهذبنظر:ا 24-5 2 لقريب@والاكأ،+4)@ض@لكاوالا)1615(،5

2ةلهالكيرا،العللو"(2يعأعقبالكبيرالحامعد@(3) 17-2 1 منواللمظ(54)8

سنانيصالحدنالعلا.@روايةلالعللا،
المروذي.روايةى.)الرجالهومحرفةلالعلللكأ

ل@27(.النقاشاللا(إلهأ.5)لافيلالعلل!(5)

14"الالعلل(7) / 113
س

(5023).



=

@الف@لمد@لعللفي@لجامع

ئحثدفكرهفكذلكالعنبيأأبو)حجرقوله:وأمافبين،
عنكثيربن

فقدعلقمةعنقوله:وأماالثوري
سمعهحجرأأنروايتهفيبين

من

عنالطبالسيالوليدأبورواهوفدنفهواثلمنأنجضأسمعهوقدعلقمق@

النوريإروايةنحوشعبة

9شجة:قال@ذاالدارقطنى:وقال
وهمإتهويقال:صرته!،بهاواخفى

سلمة،عنرووهوغيرهما،كهيلبنسلمةبنومحمدالثوريسفيانلأنيخه؟

"ففالوا:

الصوابوفو"،بامبنصونهورفع

بهاأخفى"بقوله:شعبةالإمامخطأهوبحئنامجالفييهمناوالذي

مرجحاتغيرمنالاختلافوعدسفيان@روايةفومناوالمرجحصرف،

أحفظشفيان@نفسه:شعبةقالإذةشعبةروايةمناقوىسفيانفرواية
ميإ،

القطان:سعيدبنيحيىوقال"،قال:سمانوخالفكرجل:لهوقال

أخذتسفيانخالفهاذادعندي!يعدل@ولاشعبة،منإليأحبأحذلي@"

البيهقي:وقالسفيانابقول
أنبالحديثالعلمأهلبيناختلافأأعلملا"

(2)

(3)

(5)

ئحتدواية
/22دالبهير"فيوالطراني)239(،ثاودأبيغدالوريكيرصبن

7لادالتقريباثققه"وئر.الجراح-بنوكيعروايةأنهذاعلىد(و@)1 ء(41

سالرحمىنجدوالسحلىبي:
ئحمد

/4الكسالهتهنيبالظر.اثقة-وئوزببى
6 1/33الذارقظيعندروياهء(3937)64 الرمالة5(6721)والعلسبة25
سلمفعنالئود@،سمادص

صذرالسزينجدلذاب!عنى،أبيحجرعن

)لترجسة@
6الكما@التهذيبالدبىاأبوالحضرير،العنبىلند@جرلقوله. 9 / 2

عنةانحديثرصراالزواةنجعضضبفحديتتخريجفيسق-يخصابينا-كما

علقمقيع@حجر،
حجريكؤنأنفثبهوانل،عنحجرأو:وانل،عن

سعمهقذ

س
علقمقي

أيخضأ.رائلأيهومن

.58-2/57البهرى"لالشن

333الئارئظنيئسنن / الرسالة.@(271")وعقبالعلميةط.1

@يال@زيالأقوالهذهنقل
.(2391)ك@022الكسا@ه@نيص"



شابههوماالخطألالهضل@:لالحلل
=

@سفيانقزلفالقولاختلفابذاوئمعبةسفيان

حجج:بستسفيانروايةلترجيحالجوزيةقيمابناحتجوقد

سفيان.روايةترجيحفيالسابقالعلماءقولالأولى:

بنومحمدصالحبنالحلاءمتابعة@لثانية:
سلمة

كهيلبن
(3)

لسفيان

عنروايتيهمافي
سلمة

كهيلبن

حديخثبنحوالمتنفيشعبةعنروىالطيالسيالوليدأباأن@لئالثة:

اليهقي:فقالروايتهفيشعبةعلىاختلففقدإذنالثوري،
أنفيحتمل"

فيعلقمة-فلث-ذكروتركمتنه،فيالصوابإلىفعادلذلكتنبهيكؤن

سناإ

أولىالزيانهذهوكانتلزياثة،متضمنةالرفعروايةأن

با

لأا@قن"فريرة:أبيلحديطومف@رةموافقةالزوايةمذهأن

نامنوا،الإمم

الحاكمرواهما@لسادية:
(6)

أبيعنقرله-حسبصحيح-بإسناد

2/5"ال@وفحينلإعلام 11.

وهي
ا@.41@/22الالبهيرفيوالطبراني@،249@والترسي@،933)داودأبيعتد

تيه
"

دثاوأبالأبنالمري.الامامقالصالحبنسكليثاوتأبيروايةيروقع

ومموئوصالح،سعليروانج@نيسماه
5/5الك@الال@هني@." 2 م@.ا61)5

1هولك@7لأشراش@8/ا@تحنةواطر. البذلوا،ممه/8التهديبابواللة7(،1

5/2المحهولحا 33.

الرسالة،ط.(1270)وعفالحلصية@كث@ا/الذارئظنئالمتابعةمذهنكر

.2/57لبيهقيوا

الحبير،@اتلخيصفيححرالنالحافظتال
5 83 / ررايةرجحتلرقذ:(353)1

فلذلثشحبة.لخلاتلةائنينبمتابحةصفياد
حزم

والهأعح،روايتهلأنالنقاد

داودوألو)37(،و(72)ي@ا0)2/71وصلم8(،07)ايعااالخاري

(052)لرمذيوا)258(،جهماوابن)639(،

1/2تموكدال@في 23.



=

يللف@ائد@لعللفي@لجامع

صوتةرفعالقرانأئمقراعةمنفرغ@ناعيماللهرسوذكانقال:هريرة،

بآمين

بنالجباروعبدوائلبنعلقمةطريقمنوردالحديثإن

روايةبنحوحجربنوائلعنرووهثلاثتهم)4(،شهاببنوكليبواثل

الحديث.هذافيأخطأفدشبةأنعلىيدلكلهوهذاشفيان،

هذا@لكتابمع@لطويلةرحلتيفينفسيعلىاليتكنتوقد@

9

و@وفئ@عابهو@ذللالعلمهذافيهأبسط@نوالفوائد"@لعللفي@لجامع
متعددةأنولعلىهذافيسرتوقدمسائله،

ذلكجليتالأمور،من

هذاوحديثنا@لو@حد،@لحدبثعرضكبفيةفيسلا-@حسبهبأسلوب-

صيافة@ليةفيالعلمطالبلينتفعةمرتينكتبتهشعبةفيه@خطأ@لذي

في@نقاللطلابتفتحبطريقة@خرىمرةهنافأعدته@لحديث.علةوعرض
فاقول:العللعرضكيفية

يعصمولا@
@حذ

فييقعونقدالمحدغينكابر@نبل@لخطأ،من
@لثقةفيهأخطاومماكلبهما،أووالاسنادالمتنفيذلكيحصلوقدذلك،

سلمةعنشعبة،روىماوالمتن:الإسنادفي
أبيحجرعنكهيل،بن

علقمةعنالعنبس،
قال:فلمادهكالثبيئمعصلىئهاأبيه:عنوائل،بن

صوته.بهاوخفض@مينإ،"قال:@ألصئ@آل@ولاعلتهمث@غضح@ص@كير

1/33ارتطنيوالد8(،601)حانابنكنلك.وأخرجه(1) (2731)والعلميةط.5

2/5والبيهقيالرسالة،ط.(1274)و 5وانظر:8

2/5الموقجن،إعحم 12.

@2/8والب@هقيل@4،13أحمدعد(2)

4/3رأحمد)4308(،شةأبيابنعد(3) ا/والدارقطنيمد،5)ماجهوابن1،5

(31)و(3")/22دالكبير"فيرالطبرانيالرسالة،ط.(1271)والعلسيةط.كث@

.2/58والبيهقي@،4ا@-@و@43@و@23

3كدأحمديلأ 1 8 /4.



شابههوماالخطالالثترك@:لالعلل
-

فيالطبرانيتأخرجه
وفيعفان،طريقمن(3)/22الكبير""

22/

2/2والحاكموكغ،طريقمن(211) 3 2
وأبيحرب،بنسليمانطريقمن

الطيالسي.الولد

الاسناد.بهذاالحجبمبنشعبةعنأربعتهم:

أثهالحديثهذاظاهرلقول:
بالاضطراب.سعلولأتهإلاصحيح

الحديث.ومتنسندفيشعبةاضطربفقد

البيهقيطريقهومن1(،024)الطيالسيفأخرجه:
5 7 / و2

1 78
عن

سمعتقال:العنبس،أباسمعتقال:كهيل،بنسلمةأخبرنيقال:شعبة،

معصلىاتهوائل:منسمعتهوقدوائل.عنيحذثوائلبنعلقمة

منالحديثسمعحجرأأنفجزمقي....اللهرسول
ومنأبيسعنعلقمف

وائل

3ةأخرجهأحمدأن 1 6 / جعفر.بنمحمدطريقمن4

02)والعلميةط.1/333الدارقطنيوأخرجه: منالرسالةط.(71

زريع،بنيزيدطريق
عنشعبة،عنكلاهما:

أبيحجرعنكهيل،بنسلمة

وائل.منحجرسمعهأو:واثل،عنيحدثعلقمةسمعتقال:العنبس،

وائل.منحجربسماعئك

3أيضاأحمدوأخرجه: 1 6 / بهوجاءئعبة.عنالرحمن،عبدعن4

سفيان.حديثبعد

بقتضيالحديثلهذاأحمدالإمامسياقفظاهر
أي:سفيان-سندبمنلاته

عن
هذاففيبه-حجر،بنوائلعنعنب@،بنحجرعنكهيل،بنسلمة

العنبس.أباولي@عتب@،بنحجرذكروكذلكوائل،بنعلقمةيذكرلمالطريق

فيالطبرانيوأخرجه:
الرليدأبيطريقمن(10له/22الكبيرأ"

وفيالطيالسي.
شعبق@عنكلاهما.نصير.بنحججطريقمن(110)/22

عن
ولمالحضرمي،وائلصيحذثالعنب@أباسمعتقال:كهيل،بنسلمة

أيضأ.وائلبنعلقمةفيه:يذكر



ب

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

"الحديث:قنفييذكرالسابقةالطرقجميعوفي
صوتبهاوخفض

الصمد،وعبدجريربنوهطريقمنما(.5)اخرجه:حبانابنأنإلا

سلمةعنشعبق@عن
يقول:العنبى،اباحجرأسمعتقال:كهيل،بن

علقمة
فوضعقال:@اللهرسولمعصتىأنهوائل:عنوائل،بن

فلميمين...!9قال:الفخآل@ثولاقال:فلماالشرىاليدعلىاليمنىالد
الرفع.أوالخفضالرواية:هذهفييذكر

5البيهقيةوأخرجه 8 / أبيعنالبصري،مرزوقبنإبراهيمطريقص2
سلمةعنشعبة،حدئناقال:الطيالسي،الوليد

حجرأسمعتقال:كهيل،بن
قال:وقال:الحديث،فذكرالحضرمي...وائلعنيحذثعنب@أبا

صونه.بهارافعأ)ثمينا،

ضبطهوعدمالحديث،هذافيشعبةاضطرابمدىتوضحالطر@فهذه

قدالحديثهذاأنإلا
رواه@ذصحيح،آخربلفظاخرطريقمنصح

سلمةعنالثوريسفبان
حجر،بنوائلعنعب@،بنحجرعنكهيل،بن

فقال:@ئلفآل@ولاعلتهتمثمغض@ى@كيرقرأ:الئبيئسمعتقال:

صونه.بهاومدامين!"

والمتن.السندسفيانضطفقد

4/3وأحمد)5308(،سيبةأبيابنأخرجه؟ )7421(،والدارمي1،6

وفي(2لماوالترمدي)239(،اودوأبو@
5(،4)لهالكبيرا،لعللا"

فيوالطبراني
"

1/33والدارقطني1(،11)/22الكبير! العلميةط.4
1ولا(1268)و 2/5والبيهقيالرسالة،ط.(26 7

السنن@معرفةوفي
سفبانعنطرقمنالوعيط.(3160)والعلميةط.(73يهلهوالاثرإ،

به.ري،لثوا

"ةالترمذيقال
حسنحديثحجربنوائلحديث

الكوفيالأسديالتبميصالحبنالعلاءالروابةمذهعلىسفيانوتابع



شابههوماالخطأالثترك@:للعلل
-

داودأبيعند
(1)

يروالطبراني4(،2ياوالترمذي)339(،
/22الكبجر"9

سلمةلنومحمدا(.الا
33الدارفطنيذلثذكركماكهيلبن 4 / ط.1

@يواليهقيالرسالة،ط.(1270)وعقبالعلمية
عفبلآئار@واالسننمعرفة"

الوعي.ط.(5613)والعلميةط.(738)

عنكلاهما
سلمة

بالتأمين.الجهرفيهوفكراالإشا@بهداكهيل،بن

علىكهيلبنسلمةطريقغبرمنأخرىمتابعاتسفيانتربعوكذلك

بالتأمين.الجهرذكر

4/3أحمدأخرجه:إذ فيوالطبراني1،8
والبيهقي1(،1)/22الكبيرأ"

5 8 / عنإسحاق،أبيعنريك،@طريقمن2
أبيه،عنوائل،بنعلقمة

يجهربب@الثيئسمعتقال:
@مينإ.9

/4وأحمد)4308(،شيبةأبيبنوا)3362(،والرزاعبدوأخرحه:

3 1 فيوالطبراني)558(،ماجهوابن3،ولما5
ى،1)-(30)الكبير@22/"

12)والحلميةط.433-1/333والدارفطني /2والبيهفيالرسالة،ط.(71

5 8
قرأفلما@فهالنبيئمعصتىأنهأليه:عنواتل،بنالجبارعدطريقمن

@يمين"قال:ولا@لحخاليغعلتهمالمكضحب@كينفقال:الكتاببفاتحة

صوته.بهاصرفع

كتابنامنموطنغيرفيفلكبيناوقدبالانقطاع،معلولالإسنادوهذا

هذا.

4/3أحمدوأخرجه: فيوالطراني1،8
طريقمن(102)/22الكبير"9

أتهحجر:بنوائلعنأيه،عنكليب،بنعاصمعنشريك،
قيالتبيئسمع

."تمبن"الصلاة:فيبفول

أوحه:لعدةوفلكشعبةروايةمنأصحسفيانفرواية

1هله/8الأشرافودتحمةداوداأبيدصنفي(1) عالحبن(17
"

حطأوهو
من

@يالمريقالنفصداودأبي
2الكسالاتهنب" 2 5 / فيساهداودألاأندإلاة5

3ووهوصالهأبن)عليرواقي
".



-

ث@لف@ائد@لعلل@لجامعفي

تبيانه،مزكماالحديثومتنإسنادفياضطربشعبةأنالأول:@لوجه

والمتن.السندضبطسفيانأنحينفي

فيحجرابنعنهنقلهفيماالأثرملكرأبوقال
ا/الحبير"التلخيص9

5 يضطربولمفضبطهسفيانورواهومتة،إسنادهفيضحبةديهاضطرب":82

متةإ.فيولاإسنادهفي

قدسفيانأن@لثافي:و@لوجه
صالح،بنالعلاءتابعهروايته،علىتوبع

سلمةبنومحمد
وانل،ابنيالجباروعبدعلقمةروايتيعنفضلأكهيل،بن

رواية.علىيتابعلمكشبةأنحينفيمز؟كما

أحفظسفيانأنلث:@نو@لوجه
فئسعبةاختلفا؟إذاعليهومقدمشعبةمن

أحفظسفيان"قال:نفسه
مني

أحداللي@القظان:سعيدبنيحيىوقال"

بقولأخذتسفيانخالفهاذادأحد!عندييعدلهولاسعبة،منإليئأحب

1سفيان.
0 معينبنيحيىوقال0

إلاالثوريسفيانيخالفأحدلي@9ة

نعمأقال:خالفه؟إنايضأوشعبة:(3)قلتسفيان.قولالقولكان
(4)

وضعبة

الرجالأسماءفيبخطئكان

قالإذالحديث،هذافيشعبةأخطاءعلىنبهواالحديثأعلامأنكما

(2)

لأحمدلاودأليدسفالاتانظر.
8حلابن / للترمذيالكحيراالجمعو""1،3

@اقب
97الكبرعا:السن@لىودالمدخل2(،01)الاجرياوالسؤالات9(،2له.

9ثاالجعطابىلصدالظرة 71)@
9البهيراالتاريخو"الفحح، 6 / )كلا.2(،4

المدخ@و"1/9،2والتعديلالحرحر"9(،2ل@.عفللترمديالكبير@والالحامع
(16)97البهرىا:السن@لى

اللوري.ةالقانل

9/1بغداداوشاريخا(،)اسالدوريلروايةمعينااس@ت@لخةاصظر 6 9
ط.وفي

الغر@
"1/2 35.

العحلي.تال
نتتققي"

تليلأا،الرجالأسساءفيئخطئكادإئهإلاالحديت،لي
المتون،.بحفظتاغلهكنيرأالرجالأسحاءفيئخطئضدقىحانةالدارقطنيوقال

4/3التهذيبه@ذبانظر.! 4 5.



شابههالخطا@مالالثترك@:لالصلل
=

حديتمنأصحسفيانحديثةيقولمحمدآ@سمعت:(2يعاعقيبالترمذي

منمواضعفيشعبةوأخطأهذا،فيشعبة
حجرعنفقال:الحدي@مذا

عنفيه:وزادالسكن،أباويكنىعثب@بنحجرهوو)نماالعنبس،أبي

عنعنب@،بنحجرهو.داتماعلقمق@عنفيهولي@وائل،بنعلقمة

9وقال:حجر.بنوائل
هو:لانماصوتما.بهاوخفض

9
صوتهبهاومد

@

عنزرعةأباوسألت
فيمفيانحديثفقال:الحديثهذا

قال:أصح.هذا

عنالأسدي،صالحبنالعلاءصروى
صلمة

."سفيانروايةنحوكهيلبن

فيالكلامهذانحوالترمذيوذكر
2الكبيرعلله 1 7 /1-2 1 8(54).

فيالدارقطنيوقال
بهاواخفى"سعبة.قالكذا":1/334سننه

بنومحمدالثوري،سفيانلأنةفيهوهمإتهويقال:.@صوته
سلحة

كهل،بن

عنرووهوغيرهما
بصوته@رفعفقالوا:سلمة،

الصواب.وهو"،تمين"

فيالبيهقيوقال
53والاثار@1/السننمعرفة@ ط.(73يلاعقي@1

عنشعبة،@رواه9العلمية:
فيفقالكهيل،بنسلمة

بهاخفضمتنه:إ

أثهعلىوغيره-البخار@إسماعيلبنمحمدالحفاظ-أجمعوقد."صوته

بنومحمدصالح،لنالعلاءرواهفقدفلك.فيأخطأ
صكهيل،لنسلمة

عنإسحاق،أبيعنشريك،ورواهسفيان،روايةبمعنىسلمة
بنعلقمة

يجهربعيمالتبيسمعتقال:أبيمععنوائل،
بنزهير@رواه"،تهين"

عنأبيم@عنواتل،بنالجبارعبدعنإسحاق،أبيعنوغير@@عاوية

.@الئوريروايةصحةعلىدلالةفلككلوفي@رو@له،اليئ

فيقالالقظانابنأنإلا
37ك@-3/4والإيهام!الوهمبيان9 5.

)خفض(فيوسفيانسعبةاختلافأحدها:أمور:أربعةفيهالحديثالوهذا

صوته!.بهاخفض"يقول:وشعبه"،وتهبها@مد9ةيقرلفسفيانولوفع(،

والئوريالعنب@،أبوحجرفيه:بقولفشعبةحجر،فياختلافهماوالئاني:

أثويولاالثوريم@قولزرعةوأبوالبخاريوصؤبعنب@،بنحجريقول:

6الكيرادالاريحفيمداالبخاريكحم(1) 9 /3@259@.



-

@ئد@للف@@لعللفي@لجامع

اللهم)1(؟العنبسأباعنبىبنحجريكونحتىجميعاقولهمايصؤثلالم

ذلكالىدأخرى،كنيةلهعلماقدوأبا@رعة-البخاريةأعييكونا-أنإلا

منأكثرعنهروىالذيالمستورفانةالثالثهووهذاحاله.نعرتلائهف@

مزيدابتغاءاصلفيالذيللاختلات@رده.حدبثهقبولفيمختلفواحد

الاسلام.بعدالعدالة

تخر،شيءفيأيضااختلفاوشعبة-الثورياعني:اثهما-والرابع:

روايةمنشعبةوجعلهوائل،عنحجر،روايةمنالثوريجعلهأنوهو

علقصةعنحجر،
صححهاالثوريروايةالدارقطنيذكرولماوائلبن

(3)

حجرحالمنعرفكأته
يرهولمالثقة،

وائل(بن)علقمةشعبةبزياورمنقطعأ

عليهالترمذيحكمموجبهوذكرناالذيوهذانظر.ذلكوفيالوسط،في

صرفع(،)بخفضمتنهفياضطرابهماجملتهمنكانوقدحسن،بأنه
منهأقربضعيففيه:يقاللأنفالحديثمضغفق@علةالمتنفيوالاضطراب

ةيقالأنإلى
ذلشه.فاعلمحسن،

لدعمأمورأوفكرجملته@يضعيفالحديثأنيرىمناالقظانفابن

(2)

(3)

يرححرابنقال
1/5الحبيراالتلحيص1 8 2(353)

"

فيحبانابرجزمدربهذا
أنمانعولاالكن.أبوبهةإدابخلىي.قالولكىأليصكممكيتهأدلالنقات

/4جادلابنولالتقاشه)952(،ملا/3الكب@راالت@يخانظر.إيختاتلهيكود

5الحبيرالالتلخيصفيالحافطقال 8 2 / ماعلىالقطانابنيقفللم:(353)1

حدئاقال.شصفيالكجيصلمابو@راه
ضحبفحدتناةقالمرروق،لنعمرو

علقمةعنحجر،صكهيل،بنسلمةعن
سسهوقدتال.وانل،عنوائل،لن

ثاودأبورواهرمكذاالحدينأ،للذكري..النبيصلىقال:وانل،حجرص

سندهفيالطيالسي
سممتالعب@،أباحجرأسسحتةقالسلسفعنشجقمعن

علقمة
الاضطرابوجرهتنتفيفبهذاوانل،صوسمعتهةقالوانل.عنوائل،بن

الرفعفيفيه.وصفيانشجةبينالراقعالتعلىضإلاوما@قيالحديت،مناص
فللدشحفبخلافله،اثنبصتابعةسفيانروايةرحتوقدوالخمض؟

جزم
أعلمواللهأعح،روالةبأنالنقاد

الدارقطني@سننانظر:
"1/33 العلمية.ط.4



شابههالخطا@مارلثترث@:للعلل
=

حجرابنعليهردوفدالعنبسبنبحجرالحديثتضحيفإلىأولأفذهبقوله

في
5الحبير!التلخيص" 8 1 / بنبحجرالقطادابناعله"ففال:(353)1

صحبق@لهقيل:معروف،ئقةهوبلذلث،فيوأخطأيحرتلاوأتهعنب@

وغيرمهمعينبنيحيىووئقه

الاضطرا@،وهي:أخرى،بحلةتضعيفهإلىالقظانابنوفمب@تول:

لضعفموجبااضطرابأوالخفضالرفعفيوسفيانشعبةاختلاففجعل

الاضطرابفيلثر@اقيالحديثلقواعد@طلحمخالفوهذاالحديث،

أمكنإذاأماالترجيح،يتعذرحتىالوجوهجميعمنالرواياتنسنويأن

فتكوندالكلية.ينتفيالاضطرابفمانسفيانلروايةهناحاصلوهوالترجيح

اعلم.واللهضعيففمفطربةشاذةشعبةوروايةالصحيحة،هيسفيانرواية

8/3"الأشراتلأتحفةوانظر: 2 1/03،7الراية!نصبوإ1(،1758)7

1/5الحبيراالتلخيصو" 8 و)353(،1
5/4المسنداأطرات9 4 5،)0257(

13/6المهرظإتحاتو@ 6 2(17273).

فييخطئلسوءحفظه،@لسندو@لمتنفي@لر@يموقديخطئ@

يضبطولاصراية،فيورايةعليهتدخلوقد@لمتن،فييخطئ@لسند

بنحمادروىمامثاله:@لجميع
عنرئاب،بنهارونعنسلمقع

ياقال:رجلأأنر@:عباسابنعنعمير،بنعبيدبناللهعبد

قال:طتقها!9قال:لامبى،يدتردلاجميلةامرأةتحتيإنالله،رسول

النأمسكها".قال:عنها،أصبرلاإثي

وفي6/071التسائيئأخرجه:
95)و(5339)لهالكبرى!،" ط.(65

شميل.بنالنضرطريقمنالرسالةط.(5630)و(5320)والعلمية

6ولالكماال@ولتهدبا،@لا/4جمانلابن@اثقاش@الظر:(1) و@التقرب.(1120)9

ا

لدا
1).

راويهخطافبما(ويصلحالارصال،حفهساالراوييخهومللمايصلحالمثالو.(2)

الموقوت.رمع@ي



-

@لف@الدي@لعللفي@لجامع

فيالرامهرمز@ةوأخرجه
داودأبيطريقمن(145)لأالفاصلالمحذث"

حمادعنوأبو@اوثأ)النضر،
بن

الاسناد.بهذاسلمة

فيه.حماببوهممعلوذأئهإلاالصحةظاهرةإسنادهذالتول:

6/6لثسائباأخرجه:فقد 7
وفي

العلميةط.(0534)لهلكبرى"،ا"

هارون.بنيزيدطريقمنالرسالةط.(5321)و

فيالرامهرمزيوأخرجه:
"الفاصلالمحلث@

طريقمن(145)عقب

مسلم.بنعقان

7/1البيهقيوأخرجه: 5 4
الضريرعمرأبيطريقمن

حمادعنعمر(وألووعفان،)يزيد،ئلاثتهم:
سلمةبن

عن

الأصديرئاببنوهارونالمخارق،أبيبنالكريمعبد
(3)

عن)مقرونيأ،

اللهعبد
عباس.ابنعنالليثي،عميربنعبيدبن

وهارونعباس،ابنإلىيرفحهالكريمداعبدةعقبهالشائيئروايةفيجاء

يرفعهلم

أحدهما"الرامهرمزي:روايةفيوجاء
عباسأ.ابنعن

قلتت
ماخلالمن

الكريمعبدإسنادعليهدخلحما@أانيتبينتقدم
عنإلامسندايروهلمحماثألأنثالموقوفهارون-سنادب@المسند--

ةفلكعلىيدلالكريم،عبد

حمادطريقمنكلأا(89)شيبةأبيابنأخرجه:ما
سلمق@بن

عن

ال@هعبدعنالمخارتابيبنالكريمعبد
مرفوعأ.عباسابنعنعيد،بن

المخارق،أبيبنالكريمعبدلضعفةضعيفالإسنادبهذاوالحديث

.(1421)@المريسهعالم!صدوق،@ةعربنحفصومو(1)

سمادهارون:لنيزيدررايةفيجاء(2)
ويخرط.سلمةلن

"الفاصلودالمحذتالعلسية5دا@برىافيالشاتيعدتحرت(3)
ة@ى

.(7225)دالتقريباةوانظر



شالههوماالغطالالهضل@:رلعلل
=

عنهقالفقد
الدارمي:لرواية(681)تاريخهفيمعينبنيحيى

بثيء@،لب@"

فيحاتمأبيابنونقل
9

والتعديعالجرح
"7 6 / عن(131)6

حنبلبنأحمد

ليهولي@9فيه:قالأئه
ضعيف"يخه:مولهأبيهعنونقلمتروكإ،شبهعط

فيالشائىوذكرهالحديئعا،
.(401)والمتروكونأالضعفاء"

فياضطربفإئهحاله،ضعفبيانوعلى
ئلاثةعلىفرواهالحديتهذا

عباس.ابنعنموصولأرواهتقدمفكماأوجه:

1يلاالرزاقعبدعندورواه 2 أنةهاثملبنيمولىعنرجل،عن(36

رجلأ....

فيسعدابنعندورواه
فيمندهوابنالطبقالهه1

أفاثهفيماالمعر@أ"

أبيعنالكريم،عدطريقمنالجوز@،لابنالموضوعاشا"كتابمحقق

وو.كلاللهرسولمولىهامعنالزبير،

فيالجوزيابنوعلقه
2/2الموضوعالهه" 7 2لاعقبالفكرط.2 71)

جابر.عنالزبير،أبيعنالكريم،عبدطريقمنالمتلفأضواءط.

عطيةبنوحسانعمير،بنعبيدرواهوقد"عقبه:الجوزيابنقال

ر،الفجوعلىالخلآلبكرأبوحملهوقدمرسلأ،@اللهرسولعنكلاهما

قالالحديت،صحلوالمالفيتفريطهاعلىيحملداثماهذا،يجوزولا

أصلإ.لهلي@عحج@،اللهرسولعنيثبتلاالحديثمذاحنبل:بنأحمد

"علىحاشينهفيالسديوقالقلت:
هووقل:68/6:9@النسانيسنن

يلتفتفلاالصحيحبن،رجالشدهورجالصحيح،حسنبأتهورذموضوع،

اعلمإ.تعالىواللهبالوضع،عليهحكممنقولإلى

المرسلة.الروابةترجيحإلىالعلمأهلبعضذ@وقد

فيالرامهرمزيأخرج:فقد
أبيطريقمن(145)@الفاصلالمحدث"

الموصول-يعني:سعيد-بنيحيىالحديثبهذافحدثتقال:حفص،

وقالالنبي-سور.عنعبيد،بناللهعبدعنمرسلهوإئماوقال:فأنكره،

6/1التسائي فيوقال"،لمر@والصواب:خطأ،لحمذا:70
عفالبهرىأ"



-

@لف@ائد@@لعللفي@لجامع

(5340)
0

بنوهارونبالقوفي،لي@الكريموعبدبئابت،لي@الحديثال@ذا

بالصوابأولىوحديثهثقفوهارونالحديث،أرسلوقدمنصأثبترئاب

الكريمإ.عدحديقمن

طريقغيرمنمرسلارويالحديثأدأأبضاالمرسلالطريقيقويومما

حماد
سلمة.بن

اثأخرجه:فقد
وفيبتحقيقيللا.21(مسندهفيفعي

ه/له"،الأم9

1 2
3الوفاء6/ط.وفي فياليهقيطريقهومن)0022(،0

المعرفقا"

1لا 1وللأالعلميةط.(34 عيية.بنسفيانطريقصالوعيط.(376

معمر.طريقمن(12365)الرزاقعدوأخرجه:

اللهعبدعنرئاب،بنهارونعنومعمر()سفيان،كلاهما:
عبيد،بن

مرسلأ.به

عباس.ابنعنآخرطريقمنالحدي@رويوقد

6/1والئسالب)9402(،أبر@اودأخرجه: 69-1 7 0

@الكبرىاوفي

5ولاالعلميةط(5658)له 7/1والبيهفيالرسالة،ط.(62 54-1 5 5
من

بنالحسينعنموسى،بنالفضلعنالمروزي،حريثبنالحسينطريق

به.عاس،ابنعنعكرتعنحفصترأبيبنعمارةعنواقد،

بهدتفرد:(2560)والأفراد"الغرائبأطراففيإكماالدارقطنيقال

عه-واقدبنالحسين
مومىبنالفضلبهوتفردعمارة-عنيعني:

عنمه،

فيحجرابنالحافظوقال
@

أصح،إسناثه9:(1620)الحبير"التلخيص
فيالسيوطيوقالالصحقه،عليهالنروقيوأطلق

2/1اللآلئا" شنل":71
ولمقال:صحيح،حسنبأتهفأجابالحديث،هذاعنحجرابنالحافط
داودأبيلسننمختصرهفيالمنذريوقال"،موضوغإتهقال:منيصت

الاتفاقعلىالصحيحينفيبهممحتجإسناءرجال@:(19)ملا

د".نفرالاوا

فيحجرابنقالعنعن،وقدمدلقواتدبنالحمينأنإلاقلت:



شابههوماالخطألالشترقى.للعلل
-

الثقات،أحد"ل@(:المدلسيناطمراتب
الدارفطنيوصفهالتابعين،أتبعمن

بالندليى".الخلبلييعلىوأبو

تفسيرفيالعلمأهلاختلفوقدضعيفة،البابأحاثيثأنالانتبين

معنى:
لالاصيدتردلا"

ابنقالوتضعيفها،الطرقتصحيحفيلاختلافهم

ترذلألاةقولهمعنىفيالعلماءاختلف":(1620)الحبير،لاالتلخيصفيحجر

لاوأنهاالفجورمعناه:فقيل:لامممبى!يد
الفاحثفمنهايطلبممنتمنع

والخطابي،لأعرابي،اوابنوالثسالي،والخلال،عبيد،أبوقالوبهذا

معناه:وقيل:هنا،بهالرافعياستدلالمقتضىوهووالنووي،والغزالي،

لاوأنهاالتبذي@،
تمنع

قالوبهذازوجها،مالمنشيثأمنهاطبأحدا

عنونقلهناصربنومحمدوالأصمعي،أحمد،
زيالجووابنالإسلام،علماء

لامبى"يدتردلا9قوله:أنوالظاهروقيل:الأول،إلىف@بمنعلىوأنكر
وأنقافنا،لعدالجمععنبهكنئولوبلمسها،ليتلذذيدهتمنعلاأتها

قعوذلثأنلاالفاخة،منهاأرادممنتمتنعلاأنهاحالهامنفهمزوجها

67الشائيسننعلىحاسيتهفيالنديوقالمنها!. مطاوعةأنهاأي:":6/

الطعام،بذلاعنكنايةهوبلوقيل:الفجور،عنكنايةوهذاأرا@ا،لمن

بأنهوردتفجر،وهيبإمساكهاليأمرهيكنلمأحمد:وقالالأشبه،وهويل:

لاالملتمسلهيقالالسائلإذملتمس،يدتردلالقيل:السخاءالمرادكانلو

مندوبالسخاءوأيضأمقدماته،بعضأوالجمعفهواللمصوامالاص،

للفراق!مستحقةلأجلهمعاقبةالمرأةتكونشلاإليه،

اللمسفسرواالذينالأولالمذهبأصحابمنلأعجب@)ننيةقلت

دالمقصوكانفلوشرعأاماوعقلأ.شرعأمردودكلامهمفإنبالفجور،

حيثمنوأماشرعا.معروفهوكماالفاجرةعلىالحدلأقيمالفجور،

النجم.1@للى@عنيبق@حماالذيوهو@زاللهرسوليقرفكيفالعقل:

منوالأدهىزوتجم@بفجورمعترفاجاءلرجل(3
جم@اللهرسولأنوالأمرفلك

منبم@وووحاشاهالفعل،بهذارضيبذلثفكأثه@المسكها"له:قال
فهدانلك

ي.علبهالمحالمن



=

ث@لف@ائد@لعللفي@لجامع

1أحمدأخرجه:فيما@هطالبأبيبنعليقال 2 2 / سنادب@1
صحيح:

وأتقاه.وأهداهاهياههوالذيبهفظنواحدبنا،@اللهرسولعنحدنن@إفا

4/4الأشرات!تحفةانظر:إ 59-4 6 و)7085(،0
الحبيراالتلخيص9

أبوروىمامليه:معناهلاختلاطمتنهفير@وبهما@خطامثال@

محمدالضرير-معاوية
محمدعنخازم-بن

سلمة،أبيعنعمرو،بن

شعبانهحل@حصوا"@فه:اللهرسولقالقال:@ه،هريرةأبيعن

يصومهكانصياماذلكيو@نقالا@نبرمضان@تخلطواولاالرمضان@

ليستنهاف@عليكم،كئمفدللرؤية،و@فطرواللرؤبة،وصومواأحدكم،

@لعثتأعليكمتغمى

2/1والدارقطنيرو(،7)لترمذياةأخرجه 62-1 لعلميةاط.63

4/2البيهقيطريقهومنالرسالة،ط.(2174)و 06.

1/4الحاكمةوأخرجه 2،5
2اليهقيطريقهومن 0 6 /4.

به.معاوية،أبيطريقمن(1722)البغويوأخرجه:

"تخريجه:عقبقالإذالحاكم،صححهالحديثهذا

علىصحيح

الذهبي.يتعقبهولميخرجاطولممسلم،شرط
فيالألبانيوحسه

فقالالأرنؤوطوقلده)565(،"الصحيحةالسلسلة9

9علىتعليقهفي

6/2الشة!شرح جيد@.إسناده":40

محمدمعاويةأبوفيهأخطأخطأ،الحديثأنوالصواب:
خازم،بن

غبرطحديطفييهموقدالأعمش،لحديتالناسأحفظثقةمعاوياوأبو

قالالعلم،أهلمنالجهابذةعليهنصكماأوهامه،منالحديثوهذا

عنمعاوية،أبورواهحديثعنأبي،@وصألتحاتم:أبيبنالرحمنعد

الة،الر@طبحةفيللدارقطنياللمظ(1)
وير

او@فطرولرزيتصدصومواالعلمية:طمة

الحدلثمنالأولالجر.علىنحنصرةالنرمذي@روايةلر،ينمه،

6/2الكساياكذب"والطر:ه(؟@1)دالتقريبما(2) 92-2 9
عليه.ايحليق3ء



شملبههوماالخطأرلثترك@:لالعلل
=

محمد
@ت:النبيعنذ@هريرةأبيعنسلمة،أبيعنعمرو،بن

عنعمرو،لنمحمدهو:إنماخطأةهذافقال@لرمضانشعبكهحل@حصوا"

سلمة،أبي
ولنطروالرزيته،صوموا9:@النبيعن@ه،هريرةأبيعن

فيمحاويةأبوأخطألرؤيتما.
الترمذي:وشالالحديتإهذا

أبيبتح@9

والصحيح:معاوية،ابيحديثمنإلاهذامثلنعرفهلاغريب@هريرة
ما

عنروي
محمد

عنز@ه،هريرةأبيعنسلمة،أبيعنعمرو،بن

ييمين@رببومرمضانضهرتقدموالا"قال:ك،النبي
عنرويوهكذا"

نحوكت،البيعنهالنه،هريرةأبيع@سلمة،أبيعنكئير،أبيبنيحبى

الليني،عمروبنمحمدحدبط

وخظآه،معاويةأبيروايةالجليلانالإمامانهذانأعلهكذا@تول:

أعلالذيالمحفوظالحديثأنبعضهمف@نإلىيتخالجوقدالصواب،وهو

غيروهذاالحديثي@،اختلاتلظاهرالترمذ@،حديثيخالفحاتمأبوبه

سجزءوالترمذيحانمأبيمنكلأتىواحد،حديثهمابلصحبح
منه

أبيعنسلمة،أبيعنعمرو،بنمحمدرواهالمحفوظفالحديثللاختصار،

الا@نيومين،ولابيومتقتحوا@لئتفرلا@:إالنبيقالقال:@به،هريرة

ن@نلرؤيتصو@نطروالرؤيته،@وموالحدكم،بصومهكانصوما33(ذلكيو@نق

عنالئقاترواههكذا@نطروا"ثمثلالبنفعدواملبكمفتم
عمرو.بنحمد

فيالثافعيأخرجه.فقد
البيهقيطريقهومنبتحقيقي؟(609)مسنده

في
بنالعزيزعبدطريقمنالوعيط.(8579)والعلميةط.(2452)المعرفة!"

4أحمدوأخرجه: 38 / سعيد.بنيحيىطريقمن2

.(670)الحديهلحكلل(1)

2/6النرمذي!لحامع(2) .(687)عقيب6

في(3)
الافحيدهد

كذلثرمردصوماالخة.فيأنه@ل@لالحاتةوأشرلحيومااا

في
الأ0

7.



=

ث@لف@الد@لعللفيالجامع

سليمان.بنعبدةطريقمن)ممملا(الترمذيوأخرجه:

فيالطحاويوأخرجه:
"

2/8الائارامعانيشرح وفي4
العلميةط.

ه@طريقمن(3259)
الله.عبدأبيبنم

العلميةط.وفيمم@/2الائار"محانيشرحفيإالطحاويوأخرجه:

بلال.بنسليمانطريقمن(3262)

فيالطحاويوأخرجه:
"

العلية.@وفيمم@/2لائار"امعانيشرح

والببهقي)3623(،
0 7 / 42

بنالوهابعبدطريقمن
عطاء.

1ياوالبغوي)9543(،حبانابنوأخرجه: بنيزيدطريقمن(71

رون.ما

2/1الدارقطنيوأخرجه: 5 منالرسالةط.(2160)والعلميةط.9

جعمر.بنإسماعيلطريق

2/1الدارقطنيوأخرجه. 6 منالرسالةط.(2161)والعلميةط.0

عاش.بنبكرأبيطريق

2/1الدارقطنيوأخرجه: 6 منالرسالةط.(2162)والعلميةط.0

محمد.بنأسباططريق

منالرسالةط.(6312)والعلميةط.2/061الدارقطنيوأخرجه:

أسامةطريق
زيد.بن

وسليمان،م،وه@وعبدة،ويحيى،لعزيز،ا)عبدجميعهم:

محمدعنوأساتوأشاط،بكر،وأبوو)سماعيل،ويزيد،الوقا@،وعد
بن

فدمناها.النيالروايةبنحوعمرو،

معاوية.أبيروايةشذوذالانتبين

أف@التيكنبرأبيبنيحيىروايةأما
اقرمذي:إليهار

)1632(،والطيالسيبتحقيقي،(610)مسندهفيالافعيأخرجها:فقد

19)شيبةأبيوابن1(،573)الرزاقوعبد 2/2وأحمد2(،1 3 2وا4 8

و
3 4 و7

0 4و84 1و77 لداوا@35
رمي

3/33ريلبخاوا@،6891@



شابههحاالخطالال@ضك@:لالعلل
=

ماجهوابنك@2(،5)داودوأبو2(،1)(8201)3/521ومسلم1(،19لا

4/1والنسائي)م@6(،لترمذيوا)0561(، 4 (24)ماله)الكبرىا،وفي9

5لايعلىوأبوالرسالة،ط.(24ولاهالعلميةط. وابن)0306(،و(99

2/6عوانةوأبو7(،3لهالجارود 91-01 52)و(2703)7 62)و(70 7،)0

(3260)العلميةط.وفيك@/2الائار!معانيالصرحفيوالطحاوي

3للأحبانوابن)1623(،و يرنعيموأبو8(،5
6/2الحليقه" والبيهقي8،2

4/2 0 وفي7
لوعي،اط.لم@580)والعلميةط.(2453)لهالمعرفقه،"

.(1718)لبغويوا

الروايةتوافقبرواياتسلمةأبيغيرز@ههريرةأبيعنرواهمنوهناك

لمحفوظة:ا

2/2وأحمد1(،909)شيبةأبيابنأخرجه:فقد 3/1ومسلم8،7 2 4

لنساوا)02(،(0811)
4/1ئي 3 وفي4

لعلميةاط.(2433)لهلكبرىا،ا"

@ه.هويرةأبيعنالأعرج،طريقمنالرسالةط.(2444)و

2/2حمدأخرجه:وأ 3/1ومسلم6،3 2 بنوا)71(،(0811)4
جهما

4/1والنسالي)5561(، وفي33
2لالهالكبرى!،9 (2440)والعلمبةط.(42

4/2والبيهقيالرصالة،ط، 0 6
ز@ههريرةأبيعنالمسيب،بنسعيدطريقمن

2/2وأحمد3(،507)الرزاقعدةوأخرجه 4(،573)حبانوابن8،1

2/1والدارقطني 6 والعلميةط.0
2 1 بنسحيدطريقمنالرسالة.@(63

ز@نه.هريرةابيعنكلاهماسلمق@وأبيالمسيب

2/4أحمدوأخرجد: 2 .@هريرةأبيعنعطاء،طريقمن2

هذهشذوذويبينمعاويقعأبيخطأيؤكدالرواياتهذهوتظافرقلت:

بها.جاءالنياللمظة

عنالثقاتخالفهخرلف،قدمعاويةأبانف@تقدموكما
بنمحمد

يتابعولمز@نه،هريرةأبيوعنسلمةأبيعنرو@منخالفهوكذاعمرو،

للمتابعة.يصلحبمن



=

@للف@الد@لعللفي@لجامع

فيالطبرانيأخرجه:فقدلهاقيمةلالكنمتابعةفهناك
الأوسطه@ا

4"الكاملفيإعديوابنالطبعتين،كلتالم@242) 8 المقدسيوالضياء9،/

في
فيالألبانينكركما(97/1)قبمرو!مسموعاتهمنالمنتقى9

الصحبحفا"

محمدعنراشد،بنيحمىطريقس(565)
عمرو.بن

لضعفلها.قيمةلاالمتابعةوهذهمعاويفأبانلثفيمتابعا
بنيحى

فيكماالنسائيضغفهفقدراشد،
"

4الكامل، 7 / ابنساقهالحديثوهذا9

راشد.بنيحىمناكيرضمنعدي

لهقرأتهماأغربومنالواهية،المتابعةبهذهالألبانيالثخاغتروقد

فيقالأنه
2/1الصحيحة،السلسلة9 0 4(565):"

قدحاتمأبيابنرأيتثم

فيالحدياساق
حدثناقال:راثد،بنيحيىطريقمن(670)لاالعلل"

محمد
لمفكأثهصمحموظ.الحديثهذالي@أبي:قالوقال:به،عمرو،بن

يفع
له

وبالجمعالطريق،هذهللترمذيتفعلمكمامعاويضأبيطريقمن
عحيبوهوالئخكلامانتهى."والمخالفة!!الثذوذمنالحديثينجوبينهما

أوجه:منويناقث@غريب،

بروايةمعاويةأبيحديطتقويةالثيخاستجازكيفأثويلاالأول:

الغلط؟!لتقويةيصلحالضعففهلضحيف.بأنهيقروهورا@ندبنيحى

فيحانمأبيكلاموكذلكبرمتهالترمذيكلامالنيخأهمل@لنافي:
قدبينتكماالمخالفةوهذهخلافه،المحفوظبأنمعاويةأبيحديثإعلال

محمدتلاميذطبقةمنجاع@
أبيوتلاميذسلمة،أبيوتلاميذعمروبن

يرهر
@ه.ة

(1)
التقك،منجمعو@

4أحمدعندالقطانمعيدبنيح@ىم@هم 38 بنزيد@2،/

الترمذيعندصليمانبنوعدة7(،1الاوالعوي)9543(،حارابنعندمارون
عندوالدراورعب6(،لط

جعفر،بناسماعلدبتحقيقي،(60لام@دهفيالانحي

سامةو(عياش،لنبكروأبو
عدزيدس

1المارقطني 5 9 / 2-1 6 الحلميةط.0
ونجرمم.الرسالةط.(6312)و(1612)و(0612)و



شابههوماالحطاولخشرك@لالعلل
=

تقعلمحاتمأباأنتوقعكثدهالبئإن@لثالث:
معاوية،أبيروابةله

مننقلتدفهومنهعجيبوهذا
"

نقلالذيالنصوقبل@،حاتمأبيابنعلل

فيجاءفقدمعاويةأبيروايةذكرجاءبصفحاتمنه
:(670)العللأ"

عنمعاوية،أبورواهحديثعنأبي،وسألت@
أبيعنعمرو،بنمحمد

سلمق@
فقال:شعبان،،محل@حصوا":@النبيعند@،هريرةأبيعن

محمدهو:إنماخطأ،وهذا
@نه،هربرةأبيعنسلمق@أبيعنعمرو،بن

فيمعاويةأبوأخطألرؤيتماو@فطروالرؤيته،صوموا9:@النبيعن
هدا

عندسيمالاالمتقدمينأقوالردفييتساهللاأنالباحثعلى

سبرواقدلأنهمالمنقدمين.منلهممخالفوجودعدمأوكبرائهماجتماع

جهودنتيجةالمتفدمينأحكامفكانتمنها،ألوفمناتوجمعواالطرق

الاعتناء.غايةبكلامهمالاعنناءفيغينطيرما،قلوأبحاثودراسات

فير@ويهومما@خطا@
ابنعناليمان،بنيحيىروىمامتنه:

بنسعيدعنفئب،أبي
بم@اللهرسولأن@ه:هريرةأبيعنسمعان،

نشرأ.الصلاةفيأصابعهينثركان

حبانوابنبتحقيقي،(4هيهخزيمةوابن3(،2لاالترمذ@أخرجه:

1لا 1/2والحاكم6(،7 فيوالخلبلي3،5
1/2لارشاد"ا" /2والبيهقي8،5

2 7
الاسناد.بهذااليمان،بنيحىطريقمن

بنعليعنهقالاليمانبنيحبىأنإلاجيد،إسنادهحديثهذا

فيوالذهبيلها(،3)قبيلالمتناهيةادالعللفيالجوزيابننقلهفيماالمديني

9
3النبلاطأعلامشر 5 6 ابننقلهفيمامعينبنيحىوقال"،حفظهتغير8:9/

فيوالذهبي9/9،2الكاملافيعدي
4/1المبزانأ1 لبى:@9661)64

فيحاتمأبيابننقلهفيماحنبلبنأحمدوتالبالقويا،
"

والتعديلاالجرح

2 4 7 / ابننقلهفيماداودأبووقال"،حديثهبعضفييضطرب":(830)9

فيالجوزي
ويقلبهاا،الأحادبتفييخطئ":(943)تببلالمتناهيتهالعلل"



=

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

فيحاتمأبووقال
"

9/2لابهوالتعديع،الجرح 4 المضطرب:(830)7

فيالنسائيوقالالحديث@ه،
بالفوي!،لي@":(632)والمتروكون!الضعفاء"

فيالعقيليوقال
4الكبير"الضعفاء" 3 3 ابنوقالحديثها،علىيتابعلا4:9/

فيعدي
"

ماعامة":9/95لأالكامل
نفسهفييمانوابنمحفوظ،يخريرويه

فيحجرابنوقالعليط،ويثتبهيخطئأثهإلاالكذبيتعمدلا
التقرسه"

7لا تغير".وفدكثيرأ،يخطئعابد،صدوق،"ة(67

مما
اثهعلىيدلوماالحديث،فييخطئاليمانابنأنتبينتقدم

أخطأ
غيره.خالفاثهالحديث:هذافي

ذئب،أبيابنعنالحديثهذاواحدغيرروىوقد"ةالترمديفقال

الصلاةفيدخلإفاكانك@دالنبيئأنهريرة.أبيعنسمعان،بنسعيدعن

مدأ،يديهرفع
فياليمانابنوأخطأاليمان،بنبحيىروايةمناصحوهو

هذا

فيابةنقلهفيماحاتمأبو
دا

".(265)"العلل

أراد:إنمايحىوهم
الئقاترواهكذامدأ،يدي@رفعالصلاةإلىقامإذا@تاللهرسوذكانقال:

فيالخليليوقالذلبه،أبيابنأصحابمن
1/2الإرشاد"" 8 يروهولمةإ6

يصحولاةإ(567)عقبالبغويوقاللما،يمانبنيحيىغيراللفظبهذا
،"

فيالنوويوقال
تضعيفمه.فيالترمذيأطت":(1086)الخلاصقه"

":2/43الأحوفي!تحفةفيأالمساركفوريوقال

ماهوالراجحوالظاهر

أخطأقدمحفوظغيرالمذكورباللفظالبابحديثفإنالجمهور،إليهذهب

كمايمانابنفيه
أنيعنيالصحيح.أصح:بقولهوالمرادالترمذي..بهصرح

@روايةصحيحةمدأ،يديهرفعالصلاةفيدخلإذاكانللفظ:روىمنرواية

هيبلصحيحة،غيرثهاف@المذكورةاليمانبنيحمى
خطأإ.

إليها:أشيروالتيالمدبصبغةوردتالتيالرواياتأما

كصاموطئهليذئبأبيابنفأخرجها:
في

"
33الراتهنصب 6 / 1

خالفالذييمانبنيحيىوهمإلىقوبة@اتارةالتخريحهذافي(1)
الموجي=روايته@ي



شابههالخطا@مالالثترقى:رلحلل
=

فيوالمزي2/2،7لبيهفياطريفهومن(2374)الطيالسيوأخرجه:
3/1الكمال!نهذبب" 7 1(2277).

اللهعبيدطريقمن(240)الترمذيوأخرجه:
الحنفي.المجيدعبدبن

2/4أحمدوأخرجه: 2/1لثسائيوا)357(،ودابر@وا3،4 2 وفي4

(460)خزيمةوابنالرسالة،ط.(95ولاالعلميةط.(957)لهلأالكبرى"،

2والحاكمبتحقيقي،(4)كلاو 1 5 1والبيهقي1،/ 9 5 / بنيحيىطريقمن2

معيد

ا
لحاكموا)7771(،حبانبنوابتحقيقي،(45لاخزبمةبن

1/2 2والبيهقي3،4 7 / العقدي.عامرأبيطريقمن2

2/4أحمدوأخرجه: 3 هارون.بنيزيدطريقمن4

اها/2البيهقيوأخرجه:
علي.بنعاصمطريقمن

2/5أحمدةوأخرجه 0 0

الزبير.بناللهعدبنمحمدطريقمن

بنمحمدطريقصبتحقيقي(473)و(460)خزيمةابنوأخرجه:

فديك.ابيبنإسماعيل

فيالبخار@وأخرجه:
طريقمن(279)الإمام!خلفالصلاة"

عاصم

بنوعاصمويزيد؟عامر،وأبوويحى،الله،وعيد)الطيالسي،

بنسعيدعنفئب،أبيابنعنوعاصحأفديد،أبيوابنومحمد،علي،

ثلاث"فقال:الممجد،هريرةابوعلينادخلقال:الزرقيين،مرلىسمعان

إلىقامإفاع@ال@هرسوذكانالناسن،تركهنبهنيعملى@اللهرسولكان

=

الرواةليئحكمايكودأتهلأحاثثهاقيتدوي@لاندةتعر@وبهداضجصكا@في

المختلميى.

لإمام!اخلفدالقرا@كتا@مطوعفيوقع(1)
1

صوالمثبتعاصمأ،ألر0
تهذيب@

3/1الكما@ه 7 الاممحل@دالقراعةمخطوطعلىوقمتثم)7722(،1
دلفاا

لطموانقالخطر@
أعلم.وائهالكماال@،القهديبلي



=

@للفعلئد@لعللفي@لجامع

اللهيسالهنيهةالقراعةقبليقفوكانمدأ،يديهرفعالصلاة
وكانفضلصمن

وسجله.ركعكلماالصلاةفييكتز

حبان.لابنواللفظومختصرةمطولةالروايات

1أفنيه.جاوزتاحتىيدي@يرفعالحاكم:إعندالقظانيحيىروايةفي
0 0

عامرأبووأشارهكذا،قالالصلاةإلىقامإذا9أيضأ:عندهعامرابيورواية

يضمهاا.ولمأصابعهبينيفرجولمبيده

ئابت.صحيححديثهواليمانابنطريقغيرمنذئبأبيابنوحديث

يحرجاما.ولمالإشادصحيححديث@مذاالحاكم:قال

فيالوكانيوقال
@

فيمطعنلاالحديث@ا:مه/2الأوطار!نيل

منأصحوهذا"قال:اتهالدارميشيخهعن(240)عقبالترمذي

خطأااليمانبنيحىوحديثاليصان،بنيحمىحديث

سمعان.بنسعيدطريقغيرمنالحديثوروي

2/37حمدوأ2(،562)لسيلطيااجه:خرا 5
و

لداوا00،5
رمي

2والببهقي1(،237) 7 / محمدعنفئب،أبيابنطريقمن2
بنعمروبن

عطاء،
محمدعن

به.هريرة،أبيعنثوبان،بنالرحمنعبدبن

@اسنادين.الحديثروىهذافيذئبأبيابنفيكود

سواء.والنثرالمدبأنقالمنوهناك

فيالوكانيقال
"

2/1الأوطار!نيل المدالبرعبدابنفسروقد9:إ8

مابهوالمرادانتهى.الرأصمعالأفنينفوقاليدينبمدالحديثفيالمذكور

."الأصابعتفريقالنثرلأنالأخرى.الروايةفيالمذكورالن@ئريقابل

(1)
"@العللفيحاتمأبيابنقالمعلقفأتهاغيريمادب@ليحيىشابمةعلىوقفت3

@ففأبيابنءممنبة،فيرواهحدياعىأبيدرسألتلهأة58)
لنشدعن

اللهرصوذكانقال.مريرة،أبيعنمسان،
أصابمةترالصحفافتتح@ثاي

اللفظمذاعلىروىبت@ااي.قاللرأ،
باطل،.وهناووهم؟ي@ان،بنيحص



شالههالخطا@مالالهضكغ@لال@لل
-

دالم:5/67"حبانابنصحبحعلىإتعليقهفيلأرنؤوطاسباليئوقال

تختلفلالأتهاروايته.فياليمانبنيحيىيخطئ
روايةعنالمعنىحيثمن

بينهماأ.فرقلاالمقام،هذافيالمدبمعنىوهوالطي،ضداللغةفيفالنثريخره،

اليانبنيحيىأنمنالمتقدمونالعلمأهلإليهذهبماوالصحيح:

أعلم.واللهالحديث،هذافيأخطأ

1/33،6الراية!نصبو"1(،1803)9/513الأشراشهتحفةوانظر:إ

7/2المسند"أطرافو" 5 8/5ولما(47)5 المهرظإتحافو"1(،0281)1

48 / 5وه(85821)117 78 / 1(19 931).

حقادروىاخر:مثال@
بن

عنالسختياني،أيوبعنسلمة،

عحيه@التبيئفأمرهالفجر،طلوعقبلأفنبلالأأنر@لإ:عمرابنعننافغ،

أن
فينا@ي:يرجع

نامالعبدألا@ننام@لعبدألا@ن@
@

إنألافنادى:فرجع

نام.العبد

فيوالطحاوي)235(،ثاودوابو)287(،حميدبنعبدأخرجه:

"

وفيكاا/.الآثار"معانيشرح
والدارقطنيول،34)وم@33)العلميةط.

1/4 "،المعرفةوفيا383ا/والبيهقيالرسالة،ط.(954)والعلميةط.32

فيالجوريوابنالوعي،ط.(2427)والعلميةط.(542)له
العلل"

عنطرقمن(661)المتناهيقه
حماد

ب@
به.أيرب،عنسلمة،

لكنالسند،متصلوهوأثباث،ثقاثفرواتهالصحة،ظاهرهإسنادهذا

لامعلولةالروايةهذهأنوهو:آخز،قوذلهمالئأنوأهلالمحذئينجهابذة

تصح.

1/38البيهقينقلهفيماالحديثمالكالإمامأنكرفقد 5

وفي
معرفة"

حرب،بنئمعيبطريقمنالسيهقيأخرجحين(545)لهوالآثار@السنن

الأنان؟،يعبدأنبلالأ@التبيأمرقدأليىةأن@بنلمالكتلت"قال:

قدألي@قلث:و@منربواافكلوابليليؤذنبحلا@ن"@اللهرسولقالفقال:

.@بليلعندناالأفانيزللملا،قال:الأفان؟يعيدأنأمره



=

لدثللفع@@لعللفي@لجامع

فيرجبابننقلهفيماالافعيئوقال
"

5/3الاريافتح أهل@رأينا:26
فيالبيهقيعهنقلوبنحوهالحديشه،هذايئبتونلاالعراقأهلمنالحديث

.(541)والاثار"الشنالمعرفة

"قوله:المدينيئبنعليئعن(203)عقبالترمذيونقل
حمادحديث

بن

فيالبيهقيعنهونقلحمائه،فيهوأخطأمحفوفي،غيزهوسلمة...
معرفة"

حماذيتابعلمخطأ،عديموقال:إأثه(542)عقبوالآثار!السنن
بن

مذا".علىسلمة

ماوالصحيح:محفوفي،غيرحديثهذا@:(203)عقبالترمذفيوقال

اللهعبيدروى
@نقال:ا@صالبيئانعمر:ابنعننافع،عنويخره،عمربن

بنالعزيزعد@روىمكمولأ.لئمابنيؤفنحنىو@ثربوافكلوابليل،يؤفنبحلأ

الأفا@ا.يعيدأنعمرفامرهبليل،أذنلعمرمؤذنأاننافع:صرواد،أبي

إذمعنى،الحديثلهذايكنلمصحيحاحمادحديثكانولو"أيضا:وقال

@نفقال:!يستقبل،فيماهمأصنماف@بليل!يؤفنبلالأ@ن9ك@فه:اللهرسولقال

لمالفجرطلوعقبلأفنحينالأفانعادةب@اسرهأتهولوبليلايؤفنبحلا
ببلاأ.بؤفنبحلا@ن"يقل:

محمدإلىبماساده1/383البيهقيواخرج:
قوله:الثمليئيحيىبن

حمادحديث9
الناسنرواهماخلاتوهوالقلب،علىواقعغيرئاذسلمة...بن

ىورأعلملا@:(308)لابنه"الحللفيإالرازفيحاتمأبووقالعمر".ابنعن

أفنبلالاأن:@النبيئعنعمر،ابنعننافع،عنأيوبعنالحديث-هذا

"ك@:النبيلهفقالالصبح،قبل

حمادإلاناما-@لعبد@نفناد:@رجع
بن

1سلمة
0 "وقال.0،0

مسروحأأمرعمرأنعمر:ابنعننافع،عنوالصحيح:
(1)

لمطبوعافي(1)
@سروحتصحيف،ومربالمعجمة،مسررجأ""

سحودويقال:لمؤفد،ا

تالعمر،ابنمولىنافعوعنهعمر،عنررىومفلنه؟ل@هالخطببنعمرلىص

كمالود@كلأ(،93)ك@58الكمالاد@هذيبترحسته:ديانظردمتبرله.حجر:اب@

11/1غلطاي@الكساال@تهذيب 5 6.@التهذيب@وققربثأ@513@2 6 @وجا.@@0

منقنة.طبعةوهيللحللالحسيد@فيالصوابعلى



شابههوماالخطأةلالشترك@@لملل
-

أنوأمرهالفجر-تجلأنن-
قبلاذنبلالاأنالأحاديث:بعضوفييرجع،

صحفلوالفجر،
عنأبيه،عنعروة،بنهثامحديطلدفعهالحديثهذا

عنمحمد،بنوالقاسمعائثة.
عائثف

يالنبيئعن
يؤذنبلالأ@ن"قالأته

مكنيلا.@مابنيففنحتىو@ثربوافكلوابليل،
معالفجر،قبلالأفانجم@الثببجوزفقد

بنحمادحديثأن
سلمة

فيكماالأئرموقالخطأ!.
"

2الرايقانصب 8 6 بنحمادحديثواما1:إ/

يقالمؤفنأأنعمر:ابنعننافع،عنالحديت:وأصلمنمعخطأتهف@سلمة

له:
لا.بليلأتنمسعود-بعضهم:وقالمسروح-

383البيهقيوقال بنحمادبوصلهتفزدحديثهذا":1/
عنسلمة

فيالبرعبدابنوقال.@أيوب
4/2الخمهيد"9 لهانفردحديثوهذا":09

سائرلأنفبه.وخطؤوهعليهوأنكروهأيوب،أصحابدونسلمةبنحماد

مقطوعأ!فذكرهبليل..مرةبلاذأئنقال:أيوب،عنيروونهأيوبأصحاب

ونخريجه.ذكرهوسيأتيمرسلأأي:-

الباريالفتحفيحجرابنوقال
"1 3 6 / آئمةاتفق@:(062)عقب2

حاتموأبووالذهلىوالبخارئحنبلبنوأحمدالمدينيبنعليئالحديث-

أنورفعه،فياخطآحمالأأنعلىلأثرم-واوالدارقطنيوالترمذقيداودوأبو

وقعالذيهووأئهالخطاب،بنعمرعلىوقفهالصواب
فلكله

مؤننه،مع

فيالقيمابنوقالبرفعه...،انفردحمادأوان
9

2/4@االمرقعينإعلام 64.

وقتوقياسبنفسها،أصلفإتهاةذلكبمثلالصحيحةالسنةترذولا..."

رده،فيلكفىللسنةمصادقهإلافيهيكنلملرالأوقاتمنغيرهعلىالفجر

وهو@إليهأشارقدوالفرقفكيف
فيما

المصلحةمنالوقتقبلالنداء

/2الحديالهعلرمالتحريرالنفجىكابهفيالجديعيوصصبناللهجدافيقال(1)

9 بحي)الصقطع(لفإطلاقمتقدمعبرةفيوجدتربماأنك@ل@دتهيقظ.12
له

بعضعنالح@فلكذكرفقديحا@ز-لاالتابعيعنالخبرهرالدي)السقطوء

ونجبة)السمفطع(على)المفطوع(@اللاقلعضهمكحمديوجدكماالحلبت،أهل

لقريته.با



ت

@لف@الد@@لعللد@@لجامع

فييكونلابأميروقتهااختصداذاالفجر؟!غيرفيتكونلاالتيوالحكمة

معلولفحديثأيوبعنحمادحديثوأثاالالحاق.امتغالصلواتسائر

حجة،.بهتقوملاالحديثأئمةعند

فيالنوويوذكره
1/2الخلاصقه" 9 ونقلالضعيف،فصلفيمأ32)2

)191(،الهاثيعبدلابنالفحزر!وانظر:إوالبيهقي،ثاودأبيتضعيف

1/3الإشبيليالحقلعبدالوسطىاالأحكاموإ 04.

حماداناعلمأقول:
منوهوالمسلمين،أئمةأحدهوجمل@هسلمةبن

العتادالثقات
عنهقالكلاما،أيوبعنروايتهفيأنإلاالأئر،أهلمن

أحمد
2الكمال!تهديبفيإالمزينقلهفيماحنبلبن 7 9 / 1للا2 ئسند":(46

حماد
سلمةبن

حمادوكانعنه..الاشئسندهالاأحاديثأيوبعن
بن

فيرجبابنوقالبعدإ،تركهثمأولاأيوبجال@سلمة
"

ه/الباري!فتح

3 حمادروايات":27
سلمةبن

فيالبيهقيوقالقولمجا،غيرايوبعن
معرفة"

حماد".(542)عقبوالائارأالسنن
حفظهساءسلمةبن

فلاعمره،آحرفي

فيالقيمابنوقال"،الحقاطفيهيخالفهمامنهئقل
@ا

/2الموقعين!إعلام

4 حماديغمزالرجلرأيتإذاأحمد:الإمامقال5:إ6
ف@نهفاتهمه.سلمةبن

ساءالئنفيطعئلقائهاإلاالبيهقي:قالالبدع،أهلعلىأشديصكان

أمرهفيفاجتهدمسلموأمابحديئمعالاحنججالبخارفيتركفلذلكحفاله،

ماثابتعنحديئلأمنوأخرج
سمع

ئابتعنحديئهسوىوماتغيره،قبلمنه

@فابه،الاحتجاجدونالئواهدفيأخرجهاحدثأعراثنيأكئرسيبلغلا

لاأن@اللهراتلمنفالاحتياطكذلكالأمركان
حديث@منيجدبمايحتج

جملتها".منالحديطوهداالأئبات،الثقاتلأحاديثمخالفأ

فيمسلثموقال
عندهمبعذد@رحماد:(102)عقبالتمبيز""

(1)

حذتإذا

هنلإ،أبيبنوداودويون@،وأيوب،قتادة،عنكحديثهئابمبغيرعن

فييخطىثهف@وأضباههم،ديخابىبنوعمروسعيلإ،بنويحيىوالجريرفي،

الحدبت.هلأي.((1)



شابههوماالخطارلثترقى:لالعلل
-

عندهم،أثبتهؤلاءفيحمادوغيركثيرأ،حدبثهم
زيل!بنكحماد

غلية!.وابنزريعبنويزيدالوارثوعبد

فيالذهبيوقال
"

4النبلاعااعلامسير 4 6 منبحرأكان"لملأا(:7/

فيأوهامولهالعلم،بحور
اللهءثاءإنحجة-صدوقوهوروى،ماسعة

كحمادالإتقانفيهووليس
فيوقال1،0زيد.بن

1/5@الاعتدالميزان" 9 0

فيحجرابنوقالأوهاما،لهثققيوكان)1522(:إ
1لا@التقريب" 49):

بأخرمه.حفظهوتغيرثابب،فيافاسأئبثعابد،ثقة،

الجامعالمسندو")7857(،5/138الأشراف@هتحفة"وانظر:
"01/01

فقد:إليهالإشارةسبقتالذيبلالحديتأما

1(،63)الجارودوابن2/9،4وأحمد)7622(،شيبةأبيابنةأخرجه

2عوانةوأبو 77 / بثر.بنمحمدطريقمن(96يه1

3/1و(7)(380)2/3مسلموأخرجه: 2 طريقمن(3له(0921)9

اللهعد
نمر.بى

عن(2322)شيبةأبيابنوأخرجه:
اللهوعبدبثربنمحمد

نميربن

)مقر

5أحمد 7 / يحيىعن2
القطان.

لدااخرجه:وأ
رمي

3/1ومسلم1(،191) 2 لبيهقيوا)83(،(0921)9

38 2 / 1
سليان.بنعبدةطريقمن

1/1لبخارياوأخرجه: 6 3/1ومسلم)8191(،3/37و(622)1 2 9

بنحمادأسامة-أبيطريقمن(38)(1092)
أسامة-

3/1مسلموأخرجه: 2 بتحقيقي(42لاخزيمةوابن)83(،(0921)9

بنحمادطريقمن
مسعدة.

فيالطبرانيواخرجه:
الفاسم.بنروض@عن(13379)الكبيرأ"

القطان،سعيدبنويجىنمير،بناللهوعبدبثر،بن)محمدسبعتهم:



=

@للف@ائد@لعللدي@لجامع

بنوحمادسليمافى،بنوعبدة
بنوحماداسامة،

مسعدة،
القاسهأبنوروح

ال@هعبيدعن
اللهلرسولكانقال:عمر،ابنعننافع،عنعمر،بن

ي

يؤئنبلالا@ن":@اللهرسولفقاله@االأعمىمكتومأئموابنبلاذمؤذنان؟

مكتوم!.@ئمابنيفئنحنىوالثرئوافكلوابليل،

11/6الأشرات،تحفة"واسظر: 96 9 و)53571(،1
المسند9

الجامع
"10/1 0 3(7295).

لدفعتهحدث@صخولوالثقات،مخالفأفيهوأخطأبهتفزدحمادأأنتبين

المصطلح.علمفيمقزرهوكماذكرناهمالذينالأثباتالثقاتأحاثيث

1/2الدارقطنيوذكر 4 متابعةالرسالةط.(955)وقبيلالعلميةط.3

لحما@رزبيبنسعيد
لأمرين:ضعيفةمتابعةوهي

صحةنعلملاإذحجة.بهاتقومفلامسندةعلبهاأقفلمالأول:

لاالسندفلعلسحيد،إلىالأسناد
بالحديثحجةتقوملاإنهثمإليه،يصح

الضحيف.الحديثأقسامأحدفهوالمعلق،

ابنعنهفالالعباداني:البصريالخزاعيهوززبي،لنسعيد@لئاني:

فيحاتمأبيابننقلهفيمامعين
"

4/2والتعديح!الجرح حديثهدالي@:(95)3

فيالبخارئوقالبثيء"،
9

3/3الكير!التاريخ 1 @بقوفيلي@":(1251)3

3/3فيوقال 9 نقلهفيماداودأبووقال"،عجائب@اصاحبة(5821)0

فيالمزي
1الكما@هتهذيب9 5 8 فيالتسائيئوقالضعي@ه،":(2253)3/

الجرحفيإحاتمأبووقالبثقته،@الش@:(27لهوالمتروكون@االضعفاء9
4/2لابنهوالتعدي@! عجائبعندهالحديث،منكرالحديط،صعبف9:(95)3

يرويمفنكان":318/1@الصجروحينفياحبانابنوقالالمناكيرأ،من

فيالدارتطنيوقالروايتط،قلةعلىالأثبات،عنالموضوعات
الضعفاءلا

حجرابننقلهفيماالحاكمأحمدأبووقال@،مخروك"ة(272)@والمتروكون

في
4/2التهذيبما"تهذيب9 حجرابنوقالجدأ@،الحديثالمكر:(2397)5

في
2لاالتقريبما1 روايتهتصلحولاحجةبهتقومفلاالحديئمه.منكر9:(30

للاعتبار.



شابههالخطا@مالالشترقىةللعلل
-

أرادحماثأللعلعليه؟الوهمدخلكيفلنبينحمادلروايةنعودئم

اسمهمؤفنلعمر@هكانأتهوفلكةز@هالخطاببنغمرمؤذنحديث

مسروح
أنعمر@هفأمرهالصبحقبلأقن

نام.العبدإنألافينالي:يرجع

رؤاد،أبيابنعنوكيع،حدئناقال:(2320)شيبةأبيابنأخرجه:

له:يقاللعمرمؤذناأننافع:عن
مسروح

يعيد.أنعمرفأمرهالفجرقبلأقن

1/2الدارقطنيئطريقهومن)335(،داودأبووأخرجه: 4 العلميةط.3

3ثها/والبيهقيالرسالة،ط.(955)و
وفي

لهوالاثار!،السننمعرفة"

2ويلاالحلميةط.(543) ابنعنحرببنشعيبطريقمنالرسالةط.(43

له:يقاللحمر-مؤذنيعننافع،عنرواد،أبي
مسروح-

الصبح،قبلأفد

نحوه.فذكرعمر..فأمره

لاوهذا9:(203)عقبالترمذيقال
يصح

عمرعننافع،عنلأثهة

فيالبرعبدابنوقالمنقطعإ،
4/2التمهيد!1 متصل.غيرإسنادوهذا":10

عمر".يلقلمنافعألأن

فيكماحاتمأبووقال
"ل@.3(:عقبلابنه"العلل"

عنوالصحيح:

أنوأمرهالفجرقبلأفنمسروحاأمرعمرأنعمر:ابنعننافع،
يرجع،

صحفلوالفجر،قبلأننبلالأأنالأحاديث:بعضوفي
حديثلدفعههذا

ث
عنأبيه،عنعروة،بنم

بنوالقاسمعائثة،
عنمحمد،

عائ@،
عن

يالتبيئ
لئمابني@خنحنىو@ثربوافكلوابلب@لب@قنبحلا@ن"قال:أئه

معالفجر،فبلالأذانطالنبيجؤزفقدمكتولأ
بنحمادحديثان

سلمة

سيخا.محذصرةأبيابنقال:محذورة؟أبيابنفحديطله:قيلخطأ،

1/383البيهقيفأخرجه:محذورة،أبيابنوشعببأوكجأوخالف
من

ابنعننافع،عنرواد،أبيبنالعزيزعبدعنمحذورفأبيابنطريق

به.@رو،التبيئعنعمر،

فيوقال
رواد،أبيبنالعزيزعبدعنرويوقد":(543)المعرفقه"

حديثالصواب:وهم،وهويث@،التبيعنعمر،ابنعننافع،عن

الدارقطني.الحسنأبوقالهكماالعزيز،عبدعنحرب،بنشعيب
وقال1،0



@للف@ائد@لعللفي@لجامع

فيرجبابن
"

5/3الاريأفتح 27-3 رؤادأبيبنالعزيزعبدحديثوأما":28

قالمدرك،بنعامروتابعهعه،محذ@رةابيابنروايةمنمتصلأعنهزويفقد

العزيز،عبدعنحرب،بنشعيبروايةوالصواب:وهئم،هوالدارقطني:

له:يقاللعمر-مؤذدبعننافع،عن
مسروح:

بذلكأ.أمرهعمرأن

طريقأمالها،يلتفتلامنكرةمحذورةأبيابنروايةفتكونهذاوعلى

وعمر.نافعلينمنقطعفهوروادأبيابن

اما
فيالذهبيعهقالإذالرواية،هذهإلالهولي@مجهوذنهف@مسروح

9الاعتدالأميزان 7 / 8لاه4 جهالة!.فيه9:@4

الطريقعلىروادأبيلابنمتابعة(533)عفداودأبووعلق

أونافععنعمر،بناللهعبيدعنزيلإ،بنحمادرواهوقد"فقال:الموقوف،

له:ئقاللغمرمؤننأأنغيره.
غير@أ.أومسروح

الله،عبيدعنالذراورثي،صرواه9أيضأ:داودأبووقال
عننافع،عن

وهاتاننحوه!.وذكرمسحود،له:يقاذمؤئنلعمركانقال:عمر،ابن

متصلتين.عليهماأقفلمالروايتان

أبوفقالالموقوفة،بالروايةالمرفوعةالروايةالحقاظبعضأعلوقد

منأصحوهذا"ز@ه:عمرمعمسروحروايةساقمابعدداود
يعني:فاكا،

حمادرواهكمالامؤذنه،معلحمروقعهذاأن
بن

ابنوفالمرفوعا.سلمة

فيالبرعبد
4/2التمهيد"9 قالعمرأنأعلم-واللهالصحيح-هروهذا@:10

لبلالإقاله@رواللهرسولأنأيوبفكرمالالمؤذن@،فلث

فطريقةمعلولةفهيثاودأبرعتقهاالتيالأخرىالمتابعاتوأما

فالدرا@رليللأفوى؟المتابعةوأماالنعليق،علىإلالهأقفلمزيدبنحماد

بنالعزيزعبدهو:
حديثهفيالجهابذةالحقاظتكلمالمدني،غبيدبنمحمد

أخطاالذيمرأيربإنالرشعدالنكحمصيفهم
أنإلاالحدي@رفعلحي

منهرحماثأأنمر-كماالحماط-عليهالذي
طريقمراثهيكونأنإلايخصأخطا

بعيدومذاأيوب،



شابههالخطا@مالالحث@ترل@:لالعلل
-

اللهعبيدعن
فيالمزينقلهفيماأحمدالإمامفقالعمر،بن

@الكمالتهذب"

5 2 8 / صحيح،فهوكتابهمنحدثو)فابالطلب،معروفاكان"ه.4(:له4

حذثفاط
قلب@ربمافبخطئ،كتبهممنيقرأوكانوهم،الناسكتبمن

اللهعبدحديث
زرعةأبيعنونقلعمر@،بناللهكبيدعنيرويهاعمربن

"قوله:
سيئ

حدثفربماالحفظ،
من

عنونقل"،فيخطئالثيءحفظه

اللهغبيدعنوحديئهبأس،بهل@9قوله:النسالي
ابنوقالمنكرأ،عمربن

فيحجر
كيرهكتبمنئحذثكانصدوق،9:(41الا@التقريب"

"فيخطئ

عنالرواةومخالفةالسند،فيدفالاعمرابنذكرفيمخالفتهعلىزياثة

سب@ق-كماالله-عبيد

1/2لدارقطنياوأخرج: 4 ومنلرسالة،اط.(9ويلاهالعلميةط.5

فيالجوزيابنطريقه
حدثنافقال:(37يلاالخلافطأحاثيافيالتحقيق"

محمد
حدثناقال:نوح،بن

ئدرك،بنعامرحدئناقال:سهل،بنمعمر

أثنبلالأأنعمر:ابنعننافع،عنرؤاد،أبيبنالعزيزعبدحدثناقال:

يناث@:أنوأمره@النبيئفغضبالفجر،قبل
بلاذفوجدنالأ@لعبد@ن"

نفهعلىغضباي:أ-شديىوجدأ

سيمالابالقريلي@مدركبنفعامرةتصخلامعلولةروايةومذه

الدارقطني:وقالمنه،أقوىهومنخالفوقد
"

مدرك،بنعامرفيهوهم

عنرواد،أبيبنالعزيزعبدعنحرب،بنشعيبعنتقدمقدوالصواب

قولماعمرعنعمر،مؤذنعننافع،

فيالسخرج(117)حديتالسلسلةبهنهفيهأحطاومما(1)
للترمدي@االيشمانل"

لنلك.لحلينتبهالكتب،@عضليالدراصرثيبل@ئحزتوقد@روله.فاكوالظربتحقيقي،

4والذكرظالتضرةلترحفيفىحد(الفعلمصاثوصراجع(2) 5 7 عليهتحليقي1ء/

ححرابنقالال@
الحدين@.الث@ا@أول.لاتقريبفيعه

2ا/الدارقطيسننانظر.)ى 4 ولالحللالرسالة،ط(958)وعصالحلمية@4
له"

ب(./11اق/4)



=

@للفعاند@لعللفي@لجامع

4المهرظإتحات9وانظر: 3 / 0لا91 7 21).

الأحاديثهذهمدارإنحيثروادأبيبنالعزيزعبدعننتكلمأنلقي

فأقول:عليه،

علىالمكي-بدربنميمونهو:عليه-اللهرحمةالعزيز-عبد

فيحاتمأبيابننقلمكة.سكنخراسانمنالصحيح-
9

والتعديلاالجرح
أنينبغيلي@الحديث،فيثقة9قال:القظانيحيىعن(1830)4ىه/

معينابنعنونقلفيهأ،أخطألرأيحديئهئترك
عنونقلقال:أنه

ثقةصدوق،@فال:أنهأبيه
أحمدوقالمتعئد@،الحديث،في

في
@

فيالجامع
2/3@العلل التثثفيهووليىمرجئيأ،وكانصالح،الربئ:(241)0

(1)

اللب@:(1601)أفوالهموسوعةفيجاءكماأيضأاحمدوتالغبرمه،ثل
فيالبخاريونقلبثيء".حديثه

بنيحيىعن(222)الصغير!الضعفاء"

فيالمزيونقلالإرجاط،يرىكان"قال:سليم،
4/5الكمالاتهذيب" 1 7

فيعديابنوقال@،بأسبهلير"ةقولهالنسائيعن(4035)
9

/6الكامل!
5 07:"

لاماأحاثيثهبعضوفي
فيحبانابنوفكرهعليما.يتابع

2/1المجروجنأ9 3 1
عليهغلبممنوكانوقال:إمه،وانتقصفيماوتكلم

لاكانحتىالتقشف
مننجألااشياءنافععنوروىبه،ئحذتمايدري

لاتومممأبهايحذثكانةموضوعةأنهاسمعهاإفاصناعتهالحديثفي

تعمدأ،
سقطمنهفلككثرحتىالوفمعلىصروىالحسبانعلىحذثومن

نسخةعمرابنعننافع،عنالحزيزعدالروىأيضأ:وقالبهاالاحتجاج

حجرابنونقلالاعتار"،سبيلعلىإلاالكتبفيذكرهايحللاموضوضي

في
يرىصدوق،"قال:الساجيئعن(42لطا2ها/6@التهذيبتهذيا"

"قال:أنهالدارقطنيعنونقلالإرجاط،
وهم@ربماالحديث،فيمتوسظهو

حديثهفي

السننأصحابلهوخزجنافع،طريقمنتعليقاالبخاريلهوخزج

انبتاهماوالصوابدالنشهالمطبوع.في(1)



شابههالخطأ@مالال@ثترك@:لال@لل
=

وهم،زبماعابذ،صدو@،:(4096)التقريب@فيحجرابنوقالالأربعة.

لإرجاء".باورمي

@افعمنثافعوقداختلافا،عليهالحكمفيتجعلالأفوالفهذه
عنه

عن

منهرفقالوا:فيه،قولكل
ابنوقال@الذهبيتالكماالعابدين-العلماء

معينبنويحيىالقطانسعيدبنيحيىووثقهالناساعبدمنكانالمبارك:

الذهبيوقالوالحاكم،الرجال-انتقاءفيشدتهمعلىالرازي-حاتموأبو

في
ثققع@ة(3387)الكاشف@ه"

بنالرحمنعبدعنه@روىعابذ"،مرجئ،

لهالبخاريوتخريجووكغ،الرزاقوعبدالمباركوابنالقطانويحيىمهدي

واصحابوالحاكمخزيمةوابنوالبزارشيبةأبيوابنالرزاقوعبدوأحمد

ابنعننافعطريقمنمعظمهموالبيهقيوالدارقطنيالمسانيدوبعضالسنن

قوة.عهلروايتهيعطيمماعمر،

بإتجاةتضعيفهمكاننماف@فيهتكلممىوأتا
الإرجاعطمناتهمما

وهي
قالهماوهذاوئاقت@فيقادحةغيرعلة

كانالذيالقطانسعيدبنيحيى

لرأيحديثهئتركأنبنبغيلي@الحديث،فيثقة"فقال:الأمر،بهذاعارفأ
يهأخطأ

"

منعليهئرذفهذاموضوعة،نسخةروىأتهبحجةروايتهفيطعنهموأئا

الضعفاءمنبهألصقتبليداه،جنتهممالشتالنسخةهذهإن

الذهبي.الحافظفلثعلىنمقكمابعده،ممن

لهخرجواقدوصحتهبالحديثيقنرنممنالحفاظالأئمةإنوا@خر:

عنه.لأعرضوايديهصنعمنموضوعةنسخةلهكانتولوكتبهم،في

تعالىواللهيعضدها،ماوجدوقدمقبرلة،هذهروايتهتقديرأقلفعلى

والدارقطني)سثا(،الرزا@عبدفخزجهمعضلأ،أيوبعنوروي

2/3اتقريبهنحرير"ةانظر(1) 6 ى..9للا7



=

@لفعائد@@لعلل@لجامعفي

2 4 3 / أتنقال:أيوب،عنمعمر،عنالرسالةط.(95ويلاالعلميةط.1

":@التبيئلهفقالبليل،مرةبلاذ

فخرجناما،قد@لعبد@نفناد:@خرج

يفول:وهو

جبينهدمنضحمنوابتل@مهبلالاثكلتهليت

نام.العبدإنناس:ثتم

بالمرسلحجةولاعمر،ابنولانافعأبذكرفلمةفعضلةالروايةوهذه

فيالبرعبدابنوقالبالمعضلفكيف
2التمهيد!" 0 9 مذا:4/

مو

أنأيوبذكرمالالمؤذنه،ذلكقالعمرأنأعلم:واللهالصحيح-

لبلالأ.قاله@اللهرسود

بنأن@عنوروي
يصحولا@بهمالك

1/2رقطنيلدااأخرجه: 4 لة،سالرا0ط(95ويالعلميةاط.4
ومن

فيالجوزيابنطريقه
بنالعباسحدئناقال:)366(،@المتناهيةالعلل"

محمدحدثناقال:الهاشمي،السميععبد
بن

حدثناقال:الحوفي،سعد

قتادة،عنعروبة،أبيبنسعيدعنالقاضي،يوسفأبوحدئناقال:أبي

ن@فينادي:ايعودأنيكليه@اللهرسرلفأمرهالفجرقبلائنبلالاأنأنى:عن

وقال:ففعل،ني@لعبد

يتهتلدهبلالالمليت
جبينهدمنضحمنوابنل

ةعلتانفيهاالروايةوهذه

القاضيلأنصارياإبراهيمبنيعقوبوهو:يوسف،أبوالأولى:
طلبالمسلمينأئمةمنإمامعليهما-اللهرحمةحنيفة-أبيالإمامصاحب

لزمثثمسنفصاحبوكانللحديث،بالحفظيعرتوكانصغيروهوالحديث

3رجبلابنالاريادفتحانظر:(1) 2 7 ححرلابنالمهرقاإتحافو@5،/
2 7 / 9

2/1لهالبلىيإ،ودفنح1(،0326) 3 .(062)عقب6

@انظر:(2)

2/4الموقيىأإعلام 6،6
5/3رجبلالنالارصاو@قح 25.

التناميفه.العللمطبوعةإمنأبيأحدتا"قوله.سقط(3)



شابههوماالخطارلخشرل@:لالحلل
=

حفالهفضعفالحديث،فجفاالرأي،عليهوغلبحنيفقعأبيعلىفتفقهالفقه

للحفا@كانولذلثوضبطه،حفظهحيثمنحديث@المحدئونفتركةبهواتمامه

حسبعلىأقوالفيه
فيالعقيليلقلفقدأمره.منكانما

/4الكبيراالضعفاء"

4 38
عديابنعنهونقلالحديف،يعرفيكنالمقال:معين،بنيحيىعن

لي
8/4الكاملا9 6 دميزانفيالذهبيونفلحدلط،يكتبلاقوله:،6

4/4لاعتدا@ماا 4 قالو"،الغلطكثيرصدوق،"قال:الفلاسعن(97لاا7

فيلبخاريا
8/2الكبيرالتاريخا1 7 فيوقالشركومأ،:(3463)1

لضعفاءا"

فيحجرابنونقلوغيرهما@،مهديوابنيحيىتركه":(412)لهالصغير"،

فيحاتمأبيابنونقلثققأ،"قال:النساثيعنى622)الميزان،@لسان

"

والتديلالجرح
"9/2 4 الذهبيونقلحديثط،ي@"قال:أيحهعنوو(1)9

وروىثققععنهروىاللافاقال:عديابنعن(9794)447/4@ا@ميزانفي

عنهو
عنجاءوقدوبرواياكعبهبأسفلاثقة

عيمهيتابعلابماالثقات

أبربهتفزد9عقبه:الدارتطنيقالسعيد،عنيوسف،أبيتفرد@لثالة:

عنسعيد،عنيرسلهوغيرهسعيد،عنيرسف،
يافببئعنشاد@

وقال@،

يرويهوغيرهبرفععافتفرديوسفأبيحديطوأما9ة(664)عقبالجوزيابن

عن
خاصق@سعيل!وفيعائةمنهأوئقمومنومخالفته."بلالأ..أنقتادة

بنالومابعبدرواهأنسا،يذكرواولمسعيدأصحابرواهحيث
عطاء

عنسعيد،عنالخفات
أنسأ@ب@يذكرولممرسلأ@النبيئعنقتاثة،

الحقاظ.فلصعلىنمقكماالصواب،وهو

أخرجه:مافهوالدارتطنيإليهأشارالذيالوهابعبدطريقأقا

1/2الدارقطني 4 الوهاب،عبدطريقمنالرسالةط.(960)والعلميةط.4

عنسعيد،حدثناقال:
شالأسسا،يذكرولمأق@...،بلالأأنقتاثة:

الدارقطني:
صه.هذاالرهابعبدحدبثيعني:أصح-والمرسل"

فيكماالبزاروأخرجه:
1/2والدارقطني6(،3لاالأستارلاكثف@ 4

@*/8ملالكالالطر.ا(1)



=

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

محمدطريقمنالرسالةط.(961)والحلميةط.
قال:الأسدي،القاسمبن

حدثنا
بلال،أقنقال:مالك،بنأن@عنالحس@،عنصبيح،بنالربيع

"وانظر:بعيد....أنيثيئالنبيفأمره
2"الرايةنصب 87 /1.

محمدإسناده:فيلأنيصخ.لاوهذا
إبراهبم،أبوالأسدي،القاسمبن

أحمدقالالكرفة،سكنالأصلشاميئ
فيالذهبينقلهفياحنبلبن

"الميزان"

4/1 لثيلي@موضوعفاحاديثه"م@:.6للا1
البخاريعنأيضأونقلط،

فيالمزيوقالحديثمأ،رميناأحمد:قال"قال:
ما./6"الكمالتهذيب"

أحمدفبهتكلمفدالرمذي:قال":(6141)
النساني:وقالوضقفه،حنبلبن

أحمدكذب@بئقة،لي@
بنيحيىعنخيثمةابيبنبكرأبووقالحبل،بن

معين
حديث@،يعجبنيولابقو@،لي@حاتم:أبووقالعنه،كتبتوقدئقضة

محمدعنداودأباسألتةالاجريعبيدأبووقال
فقال:الأسديالقاسمبن

أحمدأبووقالموضوعة...،أحادلةمأمون،ولاثقةغير
وعامةعدي:بن

الحافظوقالعليط،يتابعلاحديثه
6لااققريب@فيإ كذبوول.:(22

حجر:ابنقالالبصري،السعديصبيحبنالربيعأيضأإسناثهوفي

مجاهدأ،عابدأوكانالحفظ،سيئصدون،"

محمدإلاأن@عنالحسنعنرواهنعلئملا"عقبه:البزارقال
بن

9وانظر:القاسما

@/2الزوائد"مجمع

2لاثيبةأبيابنوأخرجه: خالد،أبوحدثناقال:(31
أشعث،عن

مرسلأ.نذكرهبلاذ...أئنتال:الحسن:عن

الحسنارسالدترجمته-تقدمتوقدأشعثلضعفضعيف.وهذا

الحسنمراشلفيالجهابذةالحفاظتكلموفدسيماولاالبصري،

.(1895)ايفرلبه"@طر.1(1)

ضحي@ه.":(52رودالتقريبهفيومو(2)

1/5الترسذبعللدشرحانظر.(3) 3 6@
1/402الراومحاوقدريبهصام

نوع
9/1الحلىعهصحغولحياالمرعل، الحسن،برساللكنرةالنحبينقد(7267)21

@الفتحفيحجرابنتال
"2 9 9 / 1 3

من=علىينكرالئعبيكار@:(7267)عقيب



شابههوماالحطأرلثشرك@:لالملل
=

فيالزيلعيوقال
9

1/2الرالمجانصب ئابتبنالقاسمالإمامرواه":86

حدثناقال:علي،بنمحمدحدثناقال:@الحديثغريب"كتابهفيالسرقسطي

أخبرناقال:معاوية،ألوحدئناقال:منصور،بنسعيد
(1)

سفيانألو

أتهةالحسنعنالسعدي،
الديوك،تناثيعلوجفقال:بليل،أقنمؤذنأسمع

أقنولقدالفجر؟!يطلعمابعدإلاجم@اللهرسولعهدعلىالأذانكانوهل

بلالفوجدنما،قد@لعبد@ن"فنا@ى:فصعدالنبى-كرو،فأمرهبليليبلال

وجدأ

لا
يصح

السعديشهاببنطريفسفبانأبرففيهةكذلك

عنمزمحاعلمتوقدالبصري،الحسنو)رسالضعيفوهوالبصري،

أعلم.تحالىوال@هذلك،

@يالجوزيابنوقال
1/3"الخلافأحاديثفيالتحقيق" وما9:إ0

."فمقاطيعوغيرهالحسنعنروي

1/2الدارفطنيوأخرجه: 4 قال:الرسالة،ط.(957)والعلميةط.3

اللهعبدبنعليحدثنا
قال:بيان،بنالحميدعبدحدئناقال:مبثر،بن

بلالاأنهلال:بنحميدعنعبيد،بنئون@حدثناقال:هثئم،حدثنا

أنمجغاللهرسولفأمرهبسواد،ليلةأثن
فينالي:مقامهإلىيرجع

@لعبد@ن"

38-3ممها/البيهقيئوأخرجه: اللهعبدبنمحمدأخبرناهقال:5

موسى،بنبسرأنبماناقال:الفقيه،إسحاقب@بكرأبوحدثناقال:الحافظ،

بنسليمانأخبرناقال:يزيدءبناللهعبدوهوالمقرئ-حدثناقال:

=

الاكارطل@دل@لماعلالحاسلأن@ل@@نارة@ضاكهرسولعنالأحاثيتيرسل

مرصولا"مسهل@ايكتفيلكانلالاعصاتحديتس

ةينظرأحبرناا"اختصار:الابنا"عنتصحيفأنهاالط@وغابدانااالأصل.في(1)

الاتنلنغ
"2/6 0

عيهتحليقنا@

.(3013)التقريبهو"2(،)مكاك@005الكما@هشهني@ترجمته:فيانظر(2)



=

@الف@الد@لعللفي@لجامع

@لى@رجع@:االلهرسولفقالبليلبلالأئنقال:حميد،عنالمغيرة،

يقول:وهونام!قد@لعبد@لا@ننلالا:فنادمقامك

دآجبينهنضحمنوابتل@مهنلدهبحلالمليت

نام.تدالعبدإنثلائا:فناثى

فيالزيلعيفالحمبد.إلىقويانإسنا@انهذان
"

ا/الراينانصب

فيقالمرسل،هذاالبيهقي:قال":2كه
"

فيلي@جيدمرسللكنه:"الإمام

فيمهمطعرنرجاله

اليهقيخلافياتالمختصرفيوجاء
4لأ 6 6 /1-4 6 اهالحرونصه:ما7

فهوفتادفأبايلقلمخميدقتاثضأبيعنخمبد،عنمسلم،بنإسماعل

9وانظر:حاليبكلمرسل

4القيملابن@الموقعينإعلام 67 /2.

روايةنف@شديد.نظزهذاوفيتعالى-اللهرحمهاعله-هكذا

فيكمائابتةقتا@ةأبيخميدعن
"

2لا177/8@مسلمصحيح 89)،)73(

فيالمزيوذكر
2/3الكمال!تهذيب" 1 1للأ1 قتادةأبا(52

شيوخمن
هذاخميد،

منعلىأقفلمالروايةهذهفإنئانيةجهةومنجهة.من

فيالنصقهذاعلىأقفولمأسندها،
"

االكبرىال@ن

ابنفلعلللبيهقي.

أبيبمارسالالروايةئعلأنولهاللبس.بعضلهوقعلخلأاللخميفرج
الحفاظثونالمحدرخحالبصري،العدويئذيربنتميمواسمه:قتادة،

بلالعنروايتهحاتم:إأبوقالصحبة،لهتثبتولمالتابعبنمنبأنه

"مرسلة

خالفإذافكيفحجة،بالمرسلتقومولامرسلفتعرفإئمافالرواية

الصريحة؟!.الصحيحةالشة

5ما/المهرظإتحاف"انظر: 4 7(24162)

علىدلبعالمتنفنكارةمنكر،متهولكنفيصطعونلابلى،الندأمالمول.(1)

حاأبيلالنالمرايل،اةانطر(2)
.(2183)ودالتقريس@لاه(،3



شابههالخطا@مالالثترك@.للعلل

الوهم

-

غلطإفاوهمأةيوهئموهممنالوهم:

1غدة:أبوالفتاحعبدقال

وبمعناه،الغلطبوزنالهاء-بفتحالوهم-

أماكلث،فهوالثيء،بعضمعناهلغموضةالغلطبدلبهالتعبيرويختارون

شيءإلىالقلمأواللسانأوالخاطريسبقأنفهوالهاء-بسكودالوهم-

وجهمهعلىوتعلمهنجرهتريدوأنت

حجر:ابنقالفقدالمحدثين،عندأما
منالمبارك:ابنقال"

يسلمفا

أعجبإثمافيخطئ،يحدثممنأعجبلستمعين:ابنوقالالوهم؟من

مماأيضأوهذاقلت:فيصيب.يحذثممن
ينبعي

ناف@فيم@يتوقفأن
جرح

مستقرأ،جرحأفلكيكونلاتفر@اووهمأوحديطفيأخطأبكونهالرجل

حدثحابهيردولا

اللهعبدوقال
الجديع:يوسفبن

"
ولانض،لكلثابتةطبيعةوهو

كئرتنف@روى،ماجنبإلىمنهتكثرحتىالراويفيللقدحسببأتكون

تركإلىبالراويتبلغوقدقدرأ،تتفاوتالجرحفيمرتبةإلىبهصارت

كلطهكثرمنالافعي:قالكمامنه،فحشإفاوفلكحديثمع
المحتغينمن

الشهاثةفيغلطهكثرمنيكونكماحديثمعيقجللمصحيحأصللهيكنولم

تنافيلاوالوهمالخطاكثرةعلةأنوالأصل"وقال:شهادتط،تقبللم

يعتبر،1مندر@فيباقفإفاراويعلى@كلبفا@الصدق،

2لمهايق@5/اانطر.(1) @لى@ما"العرس@دواللسا3،4

(2)
1/2الميزادادلارعلىتعيقهلي 1 بينالفرقيروافشرحولهالمقدسة4

ه.والتكيلدالرمعكابفيومحنى،لعةاللفطين

1/2السيزانانالس@(3) 1 @،رواية(2لملأ2)سى@ابنالتاريخواسظر.المقدصة4

1/1كل،لكاولا 91.

3)1
4الحلبههعلومتح@@ر 1 8 /1-4 1 شحثمي(1)44،الرسالق@1راظر9



-

@للفعالد@لعللفي@لجامع

منالسلامةأناعلم:اللكنأيضا:وقال
وارثةلبتوالوهمالغلط

أحدعلى
الحديت(.فيالمؤمنين)أميربكونهؤصف@)نالحديث،رواةمن

منالمتميزالناثوفالخطألذا
الثقة

بهيسقطلامتن،أوإسنادأوراوفي

الخطأإذلكروايتهمنئرذإئماالثقة،

رجب:ابنقال
"

وهوالثيء،بعضفييهمربماحازمبنوجرير

الخطا،كثيرلين،فضالةبندمباركالدارقطني:وقالصدوقهه
بصري،

بهبعتبر
@

د@ه

الذيخالرواةمنكبيرأعدداوجدناالرواةتراجممصادرتتبعنااذاد

خطأنف@وعليه:بها،يعتبرأوأحاديثهمتكتبممنانهمغيربالخطأوصفوا

الخطأيكونأنإلاضعفماعلىدليلايكونلاالأحاديثبعضفيالراوي

الغلط.فاخ@بأشياءيخطئأناوكيرا،

ثوجتهم،فييؤئرلمأثهإلاالوهمفيهمكثرالرواةوبعض
ابننقلفقد

حديظالففيالطيالسيداودأبو)أخطأقال:أتهالجوهريعنعدي

حدثتيقول:داودأباسمعت"قال:أئهبندارعنونقل
باحل!لأصفهان(ب

عنمجيبأعديابنقال"اسألأنغيرمنابتداءحديثألفوأربعين

أحدابندارعنهحكىكما)أصفهالظبحدثوقدداود:!..أبيخطأ

يرفعها،أحاثيثولهحفظه،منبهأراداتمادابتداء،حديثألفوأربحين

أحاديثفييخطئانحفظهمنحديثألفبأربجنيحدثممنبعجبولي@

أتي@)ثماغير@يرسلهااحاديثويوصلكيره،يوقفهاأحاديثيرفعمنها،
فلك

@ئبتمتيقظإلاغيريوعندعنديأبو@اودوماحفظه،قلمن

على@لصو@مصأنهظاناوهمهعلىو@صر@يهر@فيهتيمموسا@

مالك،روىمافيره:مع@لصو@ب@ن@لعلمي@لبحثأثبتوقد
عن

محمد
عثمان،بنعمرعنالحسين،بنعليعنالزهرفي،شهاببن

1/3الحديشاعلهملسحرير(1) 0@

.(477)البرقانيالاتدسؤا(3)

4/2الكامل،)5(إ 7 5.

4الالي@5/شغ(2) 43.

2لالكاملايكأ 7 5 /4.

4/2الكاملا@(6) 78.



شابههالخطا@مالالخترك@:لالملل
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عن
أسامة

@لكالر@ا.@لمسلميرثلا"قال:@كحنه،اللهرسولعنل@به،زيدبن

فيمالكةأخرجه
الزهريمصعبأبيبرواية(3061)المرطأ!"

2أحمدطريقهومنالليثي،برواية(1475)و 0 8 / بنالرحلنعبدطريقمن5

فيوالنسائيمهدك@ه
منالرسالةط.(633ولهالعلميةط.(6372)الكبرى@"

طريقمنالتمهيد@4/611فيإالبرعبدوابنالقاسم،بنالرحمنعبدطريق

2ثمشق!لقاريخفيعساكروابنالله،عبدبنمصعب 0 1 / 4 طريقمن9

خالد
بن

فيعساكروابنالقطراني،مخلد
"

49/2دم@!تاريخ والمري0،1

في
5/4الكما@هتهذيب" 4 فيعساكروابنالقعبي،طريقمن(5001)4

"

49/2@دثقتاريخ فيوالذهي0،1
"

4/4النبلاطأعلامسير 0 0

طريقمن

إسماعيل.بنأحمد

بنومصعبالقاسم،بنالرحمنوعدمهدي،ب@الرحلن)عبدسسهم:

بنوخالدالله،عبد
ع@إسماعيل(بنوأحمدوالقعنبي،القطواني،مخلد

عنمالك،
محمد

الإشاد.بهذاالزهري،ئمهاببن

عنفقال:مالك،صبعضهمرواهوقد9:(2107)عقبالترمذيقال

عنقالوا:مالكأصحابوأكئرعئمان،بنعمرو
بنعمرعنمالك،

عثحان

اشاركماعمرووقالوا:مالكأصحابمنرواهمنوأما

ا

فيفعي
1"الأم" 63 / الوفاء5/841.ط.وفي1

فيالمباركوابن
فيالسائيطريقهومن)471(،مسنده

الكبرى!"

الرسالة.ط.(0463)والعلميةط.(6373)

فيالنسائيوأخرجه:
ط.(634وياالحلميةط.(6374)الكبرى@"

الحباببنزيدطريقمنالرسالة

2@اس@لتقرالايخطئاوق،صدمو:او(1) 12).



=

يالفعاثد@لعللفي@لجامع

ط.(2634)والعلميةط.(6375)الكبرى!فيإالنسائيواخرجه:

هئامبنمعاويةطريقمنالرسالة

فيالطحاويوأخرحه.
"

3/2لاثاراامعانيشرح 6 5

العلميةط.وفي

5يلا اللهعبدطريقمن(17
وهببن

عنوهب(وابنوية،ومعا@زيد،المبارك،وابنلافعي،)اخمستهم:

مالك،
أسامةعنعثمان،بنعمروعنالحسين،بنعليعنالزهري،عن

بن

به.زيد،

اللهعبدبنيحبىورواه:
بكيربن

(3)
فيكما

1التمهيدا9 1 5 / عن4

عثمان.بنعمروعنأوعثمانبنعمرعنفيه:فقالالكعلىمالك

مالك:حديثمنوالصواب"ةالشائيقال
عمر

(4)

نعلمولاعثمان،بن
أحدأأن

عليصفثبتله،قيلوقدذلك،علىتابعهالزهريأصحابمن

رمه.ا@هذهوقال:

أصحابمنجمععليه،وثباتهعثانبنعمرقوله:علىمالكأوخالف
لزا

1يلامسندهفيالثافعي وفيبحققي(34
@

1/2"الأم 63
وفي

7الوفاء1/ط. 1
وفي

(472)لهالرسالةأ،9
م@،14)والحميديبتحقيقي،

5/2وأححد)531(،سننهفيمنصرربنوسعيد 0
)1003(،والدارمي0،

(2)

(3)

(4)

.(6س1)لتقريب@الا"اوهاملهصدو@،ومو.

.(36لااالتقريبه"دنقةاوهو:

ا@هعبدسيح@ى
عنهقالبكير،بن

برواية(5282)تارسخهفيمعيئبريحيى

ألووقالالعرضا،شرومو(جي@بعرضمالكمنسمعبيهرابنكان"الدصد@
حا

9/2لابهوالتعديعادالحرحفي3 0 بما،يحتجولاحدل@@لملا(.2)2

فيالذبيوقال
3الميراال@4/ا 9 وقالومعرشا،حديطعاحبشققي6رو1

فيحجرابن
سماعهفيتكلموا)"857(:إالتقريبه@

مالا.س

أئتاهماوالصوابعمرو!بل@:إالحلميةط.الكبرىسالصطبوعليتحرف
تحفةمن

الكبرى.منالرسالةوطالأشرات
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5/5ومسلم 2ياثاودوابر)1(،(1614)9 )9272(،ماجهوابن0(،9

عاأبيوابن)7012(،لترمذيوا
فيصم

ني!والمثادلآحاا1
4 والبزار3(،0

(15 فيوالنسائي2(،583)و(82
(6343)والعلميةط.(6376)الكبرى""

3/4نةعراوأبو5(،9يالجاروداوابنلة،لرسااط. 3 5،)3955(

فيوالطحاوي
"

3/2الاثار"معانيشرح 6 5

وابني@715(،العلميةط.وفي

فينيلطبراوا6(،330)حبان
وفي(214)لكير"ا"

ط.(015)لهلأوسطأ؟ا"

فينعيموأبوالعلمية،ط.ه(ويلأ.الحديث
3/1@الحلية" 4 1،4وه4

1والبيهفي 8 / 1/2و.62 9 (383يالهوالآثار"،السنندمعرفةوفي9

1ويعلالعلميةاط.م@3(2)و 1ويلا(24 2 لبغويوالوعي،ا0ط(63

واما/49ثمشقاتاريخفيإعساكروابن)1322(،
1 فيوالمزي9،9

4"الكمالتهذب" 4 3 / عيية.بنسمانطريقمن(5001)5

فيالمباركابنوأخرجه.
8و2"5/2وأحمد1(،73)مسده

02

و
2 لداوا0،9

رمي
فيلنسائيوا2(،ه)ك@روالبزا9(،2لما

لكبرى"ا9

بتحقيقي،(2لما5)خزيمةوابنالرسالة،ط.(634ويلاالعلميةط.(637لا

3/4عوانةوأبر 3 5للأ6 فيوالطبراني9(،5
/6والبيهقي4(،12)الكبيرأ"

1 فيوالخطيب8،2
للوصلالفصل@

"2/6 8 2/58والهجرةط.9 ط.2

فيعساكروابن)7472(،والبغويالعلمية،
9

49/1@ثمشقتاريخ 9،9

فيوالمزي
5/4الكمال!تهذيب" 4 معمر.طريقمن(5001)4

3/4عرانةوأبوما(،15)الرزاقعبدواخرجه: 3 طريقمن(9755)6

)مقرونيأ.عيلأوزاوامعمر

5/0وأحمد)2589(،لرزاقاعبدوأخرجه: 8/1ريلبخاوا8،2 9 4

2هلبزار@وا@@6764@ 5 3/4نةعراوأبو@،8 3 6/1لبيهقيوا)5955(،6 72-

2 1 8
جريج.ابنطريقمن

1ياالرزاقعبدواخرجه: )مقرونين(.جريجوابنمعمرطريقمن(930

5/1والبخاري5/10،2أحمدواخرجه: والطبراني)3824(،87

في
فيوالخطيب)214(،الكبيرا"

2/6للرصلأالفصل" 9 الهجرةط.1



=

ث@لف@اثد@لعللفي@لجامع

8و 2 7 محمدطريقمنالعلمة.@2-828/
حفصةابيبن

3/6لدارفطنياوأخرحه. لةلرسااط.(3"2ولاالعلميةط.1
طريقمن

محمد
صالحبنومعاويةحفصةأبيبن

(2)

)مقرونين(.

02)ماجهابنوأخرجه: فيوالنسائي3(،7
ط.(0638)الكبرى!9

3/4عوانةوأبوالرسالة،ط.(6347)والعلمية الشرحفيوالطحاوي3،6

3/2الاثار"معاني 6 5

فيوالطبراني)5715(،العلميةط.وفي
الكبير@"

4/6والدارقطني)214(، /6والببهقيلرسالة،ا.@(4065)ولعلميةاط.9

2 فيعساكروابن1،8
"

دمقتاريخ
"49/2 0 0

يريدبنيون@طريقمن

فيوالطحاوي)7012(،الترمذيوأخرجه
9

/3الاثار"معانيشرح

2 6 فيوالطبراني)7715(،العلمية.@وفي6
البرعبدوابن)193(،الكبير""

في
فيعساكروابن4/01،2التمهيد!"

@

5/8وه49/002"دمثقتاريخ 2
من

ثيربنهيمطريق

بحجق@.شهابابنفيليسدوهشمالبر:عدابنقال

3/6رقطنيلدااوأخرجه: لة،لرسااط.ول@203(لعلميةا0ط2

فيوالخطيب5/9،1"النبوةالرلائلفيوالبيهقي
"

2/6للوصلاالفصل 9 2

8والهجرةط. 2 8 /2-8 2 فيعساكروابنالعلمية،.@9
"

@مثقاتاريخ

49/2 0 0

صالحبنزمعةطريقمن

فيالنسائيوأخرجه:
ط.(6345)والعلميةط.ك@6(8)الكبرى!@

3/4نةعواوأبولة،الرسا 3 فيلطبرانيوا)4955(،5
من(412)الكببر!"

(2)

(3)

(5)

ومر.

وهو؟

تهروا

ةومو

.(5826)النقرجا@@يخطئصدوت@

.(6762)لت@ربب@ا@أومام!لهصدو@،

.(7919)التقريبه"قلبلأ،وممأالرهريعنرواتهفيأنإلاشقف

فيجاءوا@لا(.2@الاتقريس@الخفياوالارسالتجرتبت،ال@قض
لجبن!.@ملينو@رثلا"ةالزيادةمن

.(2035)يقريسها@ضميشه!



شالههالخطا@مالل@ضثعكتلالعلل
-

بنعقيلطريق
خالد

اللهعبدعن(631)الطيالسيوأخرجه:
بديلبن

فيالطبرانيوأخرجه:
صالحبنزمعةطريقمن(412)الكبيرا"

اللهوعبد
)مقرونين(.بديلبن

فيالنسائيوأخرجه:
ط.(463ولىالحلميةط.(6377)الكبرى@"

فيوالطبرانيالرسالة،
فيعساكروابن)214(،الكبيرلأ9

"

@مثقتاريخ
"49/

1 9 9
اللهعبدبنيزيدطريقمن

الهادبن

وفي(124)لكبيرأافي،نيلطبرااوأخرجه:
ط.(2759)له"،لأوسطا"

فيعساكروابنالعلمية،ط.(2738)والحديث
"

49/102ثمثق!تاريخ
من

حسينبنسفيانطريق

فيالطبرانيوأخرجه:
يخسانبنصالحطريقمن(412)الكبير@"

أبيوابنجريج،وابنلأ@زاعي،واومعمر،عيية،)ابنجميعهم:
لها@اوابنبديح،بنواوعقيل،وزمعة،وهيم،ويون@،ويضومعاحفصة،

بنعمروعنالحسين،بنعليعنالزهري،عنوصالح(حسين،بنوسفيان

عنعثمان،
أسامة

به.زيد،بن

الهرو@منصوربنيحيىالحديثهذاعلىالزهريوتابع
(6)

الحاكمعند

2/2 4 ب@عمروعنفيه:وقال0
عنعمان،

به.زيد،بنأسامة

الزهري.أصحابجمهوركرواية

الحاع:وقال
يخرجاصا.ولمالإسناد،صحيححديثهذا9

مر.كماالزهريطريقمنولكنخزجاه،بلقلت:

وهو.(1)

ومو.(2)

ةوهو(3)

ةوهو(4)

ةوهر(5)

.(4665)لانفرسهثشانفقط

3لادالتقرجابخطئأعدوت 22).

)كلثس(لتتريباا"@كنر"نفتي

.(2437)لالتقريباباتفاقهماالزهريعيرفينقة

وهوللا(ل@م@2(.دالتترببثبظنففي
ك@5753.دالمتظمانفته"



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

فيالمزينقلهفيماالثافعيقال
:(5001)444/5@الكمالتهذيب9

أ

وهم
بنعمروهودانماعثمان،بنغمرقال:أسامي،ئلاثةفيمالك

وقال:ال@لمي،الحكمبنمعاويةهوانمادالحكم،بنغمروقال:عئمان،

الملدعد
صخفقال:روايةوفيلرير..بنالعزيزعبدهولانصاقرير،بن

مالك
عتيك،بنجابروفيعثمان،بنعمروهو@)تماعئماتبنغمرفي

عتيكا.بنجبرهولاتما

فيحاتمأبيابننقلهفيمازرعةأبووقال
وابن)5361(،"العلل"

فيعساكر
9

49/2دمى،تاريخ يقرل:ومالكعمرو،يقولون:@الرواة:04

عئماندا.بنعمر

":(2107)عقبالنرمذيوقال
مالكحديت

مالك..فيهوهموهم،

بنعمريعرفولاعثمان،ولدمنمشهورهوعفانبنعثمانبنوعمرو

عنمان!.

فيالبرعبدابنوقال
4/1التمهيد!" 14-1 ةمالكقالهكذا":15

وقدعئان،بنعمرويقولون:شهابابنأصحابوسائرعثمان،بنعمر

أوعئمانبنعمرعنفيه:فقالالئك،علىمالكعنبكير،ابنرواه

مالكعنوالثابتعثمان،بنعمرو
وتابعهيحيى،روىكماعئمانبنعمر

ابنوذكرعثمان،بنعمروعنفيه:القاسمابنوقالالرواة.وأكثرالقعنبي

مالكليقالله:قالائهمهديبنالرحمنعبدعنمعين،
لاترانيأن@:بن

شهابابنفأصحابعمرو...@اروهذهعمرثارهذهعمرومنعمرأعرت
بنعمروعنالحسين،بنعليعنالحديث،هذافييقولونمالك-غير-

أسامةعنعئمان@
بنعمرعنشهاب،ابنعنفيه:يقولومالكزيد،بن

أسامةعنعئمان،
وافقهوقدزيد.بن

(1)

القطانسعيدبنويحيىالمئسافعي،

أنوأبىعمر،هوفقال:ذلكعلى
لهيقالابنلعثمانكانقدوقال:يرجع،

وهمبتنالمتصي)نبلخالفاهأنهمافيهوالصوا@السطرعفيمكدا(1)
كمامالك



شابههالخطا@مالالثترقى:لملل@
=

لاالغلطولكناتفانا،دحفطأكبرهبهبقاسيكادلاومالكداره.وهذهعمر

فييكونأنيأبونالحديثوأهلأحد،منهيسلم
وعمرإلاالإسنادهذا

مالكأإنله:قيلأنهعييفبنسفيانعنالمدينب،بنعليوقالبالواو،

حديط:فييقول
لقدسفيان:فقالعثمان،بنعمر@لكافر!@لملميرثلا@

سمعته
عمانا.بنعمروإلاقالنحصامه،وتفقدتهمرةوكذاكذاالزهريمن

"كتابفيالكلابافينصرأبووقال

ا/الصحيحين!رجالببنالحمع

3 67:"
عمر،مالك:وقالالمدلي،الامويالقرثيعفانبنعثمانبنعمرو

جمتن@مالكأإنوقيل:
فيمهوهم

فيالصلاحابنوقال
1الحديش@:علمأنلامعرفة" 71 7 1

بتحقيقي:
منغيرهمالألافخال@

بضمعثمان-بنغمرقولهفيالثقات

منرواهمنكلأنالتمييزإ:"كنا@فيالصحيحصاحبمسلموفكرالعين-

أنوذكرالعين-بفتحيعني:عئمان-بنعمروفيه.فالالزهري،أصحاب

وعمرويخالفونم@أئهمعلمكأنهعثمان،بنعمردارإلىبيدهيثيركانمالكا

بفتحعمرو-هوصإثماالحديثهذاأنغيرعمانولدجميعأ:وغمر

@ا.أعلمواللهفيه،بالوهممالكعلىوغيرهمسلموحكمالعين-

فيالثوكانيوقال
6/1الأوطار!نيل" مسلمأإلاالجماعةدرواه:92

لشاوا
ئيئ

"

فيالذهبيوقال
9

4/4النبلاء@اأعلامسير بنلكطيقوللأكذا:01

فكلهمشهاب،ابنعنفرووهثقات،عثرةوخالفهعثمان،بنعمرأن@:

49/2دمنقالتاريخديعساكراب@ونقله(1) 0 واختصر.4

1قري@!فانطر:النسصأهلمنللجماعوهذا(2) أنسابجمهرةو@0،4

7لعربا 5

أنفادعىالتقىميتي@يةالن3@وك@022.الميرادالبدرليالملقنابنوقال(3)

فييخه،دهوعحيب،وهويرو@لممسلحأ
وكذاالمرائض-با@يعي:الباب-نا@

فيالأثيراللن
@

9/5الأصرلهجمع 9 هرويخرجس@الناليأدمادعىكث@()ا9



=

@لف@ائدي@لعللفي@لجامع

عمروإ.الصحيحين:فيهووكذلكعثان،بنعمروعنقال:

فيحجرابنوقال
4يلاعقبالتقريمه" 94):9

عفانبنعئمانبنعمر

أسامةحديثفي
فيوتالعمرأ،بقوله:مالكتفردعمرو،صوابه:زيدبن

4التهذيبطتهذيب" 0 8 /7-4 09:"
عنالمدني،عفانبنعئمانبنعمر

أسامة
عنالزهري،عنمالك،قاله@لكافر"@لسلئميرثلا"بحديث:زيدبن

عثمان@بنعمروعنعلي،عنالرواة:عامةوقالعنه،الحينبنعلي

فيوقالعئمانإ،بنعمرومالك:عنقيلوقدالمحفوظاوهو
"

الباري،فتح

عمروأنالزهريعنالرواةواتفق"ل@676(:عقب
(1)

أولهبفتحعئمانبن

وشذتالميم،وفتحأولهبضمعمرقال:وحدهمالكأأنإلاالميم،وسكون

الجمهور..وفقعلىمالكعنيرواياتوفقه،علىمالكيخرعنروايات

فيالصلاحابنذلكعدوقدمالك،روايةالبخارييخرجولم
"

علوم
الحديث

(2)
له

نظر..وفيهالمنكر،أمثلةفي

أوي@.أبيابن@اعثمانبنداعمرقوله:علىمالكأتابموممن

فيعساكرابنفاخرج:
"

49/2ثمثق،تاريخ 0 بنيحيىإلىب@سناثه2

محمد
عئمان؟بنعمرويقولون:أوي@:أبيلابنقيلقال:أتهيحيىبن

حديث:عقبمذاوذكرداره،هذهأعلم،نحنعثمان،بنغمرهولا!قال:

@يرثلا"

@ض@لم
فيالمزيهذايحيىقولونقل@لكافر".

الكمالهتهذيب"

4 4

ذلك.ردابنإ4لا

49/2دمى"تاريخفيإعاكرابنأخرج:فيما 02-2 0 إلىبإسناله3

ولذلك)كمر(،باسمالقرات-عدلالباس-اخيةتكتب)ع@رو(الواو@ياثةز(1)
مموعة)غ@ر(لأدتلت@؟ملاالمنصوبالتنوي@عدأماوالجر،الرمععدت@
زيمتهاوتروطوتوينها،صر@ايعكنمسوعفكير)عمرأ(وتنون،لاالصرفمن

يقرنأويصغر،أوضمير،@ل@يضافوألاعلم،اسميكودأن)عمرو(.اسمفي
ملا.الإملاصا؟فينحطئ@يلاانظر:فيبا.يكوررلااقرلف،ا@أب@

1الحديشه.علمأنلادسرفة(2) 7 0

شحمقي.



شابههوماالخطالثترك@:لالعللإ
-

لاواحد،أوي@ابيوابنمالكدوسماعقول:المديببنعلي
بهمايحتج

معأثبت،عثمانبنعمروعنقالوا:الذينهؤلاء.على
ثتأ،كانمالكاان

ب@كمردارهذهيقول:وكان
عثمان!.

بنعمروفكردونالزهر@طريقمنالحديطهداوردوقد
ولاعئمان

عثمان.بنغمر

فيثيلنساوا3(،000)الدارميفأخرجه:
(1637)و(0637)لكبرى@ا"

معجمهفيالأعرابيوابنالرسالة،ط.(6338)و(6337)والعلميةط.

فيوالطبراني1(،383)
ولاالحديتط.(3105)@الأوسط9

ط.(005

فيعساكروابنالعلمية،
"

49/2دمق!تاريخ 0 1
االئورجمدسفيانطريقمن

اللهعبدعن
عنعيسىبن

بنعليعنالزهري،شهاببنمحمد

عنالحسين،
أسامة

عثمان.ابنيعميروولاغمرذكربدونبه.زيد،بن

ثلائةخالفأنهإلانقة،كانو)نعيسىبناللهفعبدشاذة،روايةوهذه

عثمان،بنعمروعنالحسين،بنعليعنالزهر@،عنرووهراويأكر

ثبك.فيهواءوما@ودهاالمحفوظةالروايةهيوهذه

1/1الأسرات!تحفةوانظر:إ 7 1لا5 و3(،1
9

المسانيد@1/642جامع

7/2المنيراالبدرو")022(، 1/2الصند"أطرافو"2،0 4 )111(؟4

و
1الحبير!اقلخيص9 8 9 1للا3/ 3المهرقماإتحافو"5(،3 0 6 / ا/و(17يلأ1

3 0 الغليلإرواءو")كلاا(،7
.(1675)لا

حدثنافال:وكيع،روىمارمتنأ:سندار@ريهفيهوهموسما@

بنعئمانعنالمهلب،أبيعنقلابة،أبيعنأيوب،عنسفيان،

ثمالب.فيالقرانيقرأكانأته@ه:عفان

نيالرامهرمزيةأخرجه
الفاصلالمحت@"

وكيع،طريقمن(400)"

.(3523)التتىجادثققااةومو(1)



-

@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

لامعلولاأنهإلاالصحة،ظاهرهإسنادهذا@تول:
يصح.

وكغلمخالفة

سفيان.لأصحاب

فيالرامهرمزياخرحه:فقد
طريقمن(400)عف"الفاصلالمحدث"

بيانها-سيأتيقصةويهأبان-بنالعزيزعبد

لبيهقيوا)004(،عقبلفاصل،االمحلثفيإلرامهرمزياوأخرجه.

في
طريقمنالرشدط.(9871)والعلميةط.(5712)الإيمانههشعص"

عبيد.بنيعلى

.(5949)لرزاقاعبدوأخرجه:

أيوب،عنسفيانعنالرزاق@وعبدويعلى،العزيز،)عبدتثلائتهم

ماأهونإنقال:ز@كعببنابيئعنالمهلبأبيعنقلاتجعأبيعن

نمالب.فيالقرآنختم

فيالرامهرمزيقال
"الفاصلالمحذث9

يعلىبهوحدثنا":(401)قبيل

اللهوعبيد
(3)

عنقلابة،أبيعنأيوب،عنسفيان،عنوقبيصة،نعيموأبو

أنإلائمان،فيلنقرؤةإئاقال.ز@كعببنأبيئعنالمهلب،أبي

أبيئإ.عنرجل،عنقلابقعأبيعنقال:يعلى،
وكيعيكونهذافعلىةقلت

ستةخالفقد
سفيانعنبروونهالرواةمن

عثمان.عنولي@ل@نه،كعببنبيإلى(بماسناثه

سفيان.تولعوقد

سعدابنأخرجه:فقد
في

فيوالرامهرمزي3/37،9@الطبقات1
لأالفاصللأالمحدث

فيعساكروابن)004(،عقب
"

7/2ثمثق!تاريخ 4 1
من

حمادطريق
زيد.بن

معمر.معضرونأالرراقعدروايةيرجاء

"يعلى.روايةني
الرامهرمزي.دلكيل@أشركماسامارجلص

شابغاللهعدأنةأيأيوب،صرواهلاتماسف@اد،عنالحديتيرولمائهبميد
فيلسفياد

طريقه.تخريجوسياتيعسراويأولي@الحديت،مذا



شابههالخطأ@مالالخترث@:للملل
-

فيسعدابنوأخرجه:
فيعساكروابن3/37،9الطبقالط"

"

تاريخ

7/2@دممنمق 4 1
وهيب.طريقمن

فيسعدابنوأخرجه:
فيمهرمزيلراوا3/37،9@لطبقاتا1

المحذث"

الفاصل
دمقتاريخفيإعساكروابن)004(،عقب"

"7/2 4 طريقمن1

اللهعبيد
عمرو.بن

فيمهرمزيلرااوأخرجه:
طريقمن(400)عقب@صللفاالمحذثا1

ابن

5لاالرزاقعبد )مقرونين(.والئوريمحمرطريقمن(94

فيالجعدوابن)التفسير(،(155)منصوربنسعيدوأخرجه:
مسنده

شعبة.طريقمنالفلاحط.ويه.21(العلميةط.(1172)

والئوري،ومعمر،علبة،وابنا@عوعبيدووهيب،)حماد،سبعتهم:

@ه،كعببنأبيئعنالمهلب،أبيعنشلابة،أبيعنأيوب،عنوشعبشأ

القرآنيعني:ئمانفيلنفرؤهإناقال:

ماوحاصلقلت.
ووهيباوشعبة،وحمادأ،ومعمرا،سفياناننقدم

وأ@رذوكغ.رواهكماعثمانعنولي@كعب،بنأبيئعنروايتهعلىاتفقوا

فيوكغوهمتبينالرامهرمزفيفكرهاقصةهنا
الحديت.هذا

فيختاأخرجفقد
الفاصلالمحدث"

عتبةأبيطريقمن(400)"

وكغ:فقالالجراح،لنوكغعندكنا"قال:العكلي،هارونبنالليث
حدثنا

عنالمهلب،أبيعنقلابة،أبيعنأيوب،عنسفيان،
عفان:بنعثمان

الضبي:ضطهربننوفلفقالئمان،فيالقر@نيقرأكانأئه
بنحمادحدثنا

كانأتهكعب:بنأبيئعنالمهلب؟أبيعنقلابة،أبيعنأيوب،عنزيد،

ابنحدئنانوفل:فقالسفيان،بمثلتأتلموكيع:فقالثمان.فييقرؤه

أفي،بلحبلصنادهاطهعيدروايةفيوحاءزيد،برحمادطريقسنسحدابنوراية(1)

بنأبيئعنوب،صروايةليالي.ثسانفيالقرتنماترأأناأتاقال:
كص

كانأئه"

سغ.لييختمهالداريتميموكانليالي،تمادفيالقر@ديختم



=

@للفعالد@لعللفي@لجامع

لاووكغ:فقالأبيئ،عنالمهلب،أبيعنقلابة،أبيعنأيوبعنعلية،

عنأيرب،عنسفيان،عىابان،بنالعزيزعبدحدثنانوفل:فقالأيضأ.

بالعشي،كانفلمادعوه،وكيع:فقالأبي.عنالمهلب،أبيعنتلابة،أبي
أبيا.عنأوعثمان،عناجعلوهةوكيعقال

أبيبينالصواب-علىالإسنادأي:بالانقطع-الحديثهذاأعلوقد
@يحاتمأبيابننقلفقدوأبي،المهلب

1/1والتعديلاالجرحمفدمة" 3 4

وفي
منيسمعلمالمهلبأبوداقال.ثهاشعبةعن(515)له@ا،المراسيل@@

.@كحبلنابيئ

أبيابنعندرواهإذالثقفي،الوفابعبدجميعاالرواةهؤلاءوخالف
مأ655)شببة

فيالقرانيحتئمكانأتهةابيئعنقلابق@أبيعنايوب،عن

سغ.فيالقرآنيختمكانالدارقيتميمأد)نثماني،

فكيفأبي،منيسمعلمالمهلبأباأنتقدمفكمامعضل،وهذاقلت:

منقطعاسيكونوحيئذالإسناد،منأيضأالمهلبأبااسقطوقد
موضعينفي

على

بنهئامعنيون@،بنعيسىروىمار@ويه:لحيهوممومما

محمدعنحسان
قالقال:هريرة،أبيعنسيرين،بن

@جمز:اللهرسول
قضاأ،عليهفليس4القيفوعه@من

@ستقاءومن

"فلبقض

2/4أحمدخرجه:ا 1لالدارميوا9،8 فيلبخاريوا2(،7
لتاريغا"

1/9الكبيرا 02)ثاودوابو2(،15)5 والترمذي1(،67للاماجهوابن8(،3
اللهوعبد)027(،

4أبيهمسندعلىزيا@اتهفياحمدبن 9 8 فيوالئسائي2،/

محمدفيالاسأتبتحتانبنهتامانمى3الرعلى(1)
كماميرين-بن

ير
7لاالتقرب1 لامنادإلا(-(28

منالعلل،علمثارهروهذاحطئصمنينع

أنهفبهماأحود
الخطأيين

النقات.أحالمحبتدي

أحمد.الإممروايةلفط(2)



شابههالخطا@صالالثترل@:لالحلل
-

)583(،لجاروداوابنلة،الرساط.(7113)ولعلميةاط.(0313)لكبرى"ا"

/2@المعانيدشرحفيوالطحاوي@تحقيقي،(1961)و(1960)خزيمةوابن

وفي(3333)العلميةط.وفي97
"

وفيا(لملأ.)لهالمشكلا،شرح
داتحفة

فيوالحربي)8153(،حبانوابن)5631(،الأخيار!
ا/الحديمهغريب"

2 ا/والحاكمالرسالة،ط.(2732)والحلميةط.2/831والدارقطني7،6

4 4/2والبيهقي2،7 "الكمال@تهذيبفيوالمزي)5571(،والبغوي1،9

2/2 5 الإشاد.بهذايون@،بنعشىطريقمن(1430)1

ماجهابنعندغياثبنحفصهثامعنيون@بنعيسىوتابع

1/4والحاكمبتحقيقي،(1961)عقبخزيمةوابن)6761(، والبيهقي2،6
2 1 9 / 4

به.حسان،بنهثامعنغياث،بنحفصطريقمن

قالكماكلهم،ثفاتفرواتهالصحة،ظاهرهالحديثهذالقول:

الأئمةمنجمعوصححهالم@/2الدارقطني
ابنوتلميذهخزيمة،ابنمنهم:

3/2خزيمةابنصحيحعلىتعليقهفيوالألبانيوالحاكم،حبان، 2 ط.6

المسندداعلىتعليقهفيالأرنؤو@شعيبوالثيخالإسلامي،المكتب

ماجطابنسننعلى@تعلبقهفيلاروالدكتور2،كه/16الأحمدي!
(1)

3/

1 7 معلوذالحديطهذاأننجدبينماالحديث،تصحيحإلىف@بواهكذا2

بنهثامأوهاممنوعذوهالمتقدمينجهابذةأعلهإذمرفوعأ،يصحولابالوقف

فيالبخاريالإمامقالفقدالوقف،الحدي@.فيالصوابوأنخان،
9

9الكبير!التاريخ 5 / هذايروى@)ثمايصح،@الم:(251)1
اللهعبدعن

بن

مداعلىالحكملياحتها"تغيرقدلراالدكتورأنأذكرأنالانصا@ومن(1)

الترمديجامععلىإتحليقهفيعلالهب@حكميذالحديت،
2/9ه )صححلقال:0

تحل@قيفيمعلتركذلكالأرنؤو@،رسعيبوالألانيالحاكمالعلماء.شالحديت

أدعلىقالمكدامعلول..،،لالحديثكذلث،الأمرولي@صابابنسننعلى

9عمطغألهالكتابأواتلفيكتبالترمذيكتاب 9 دس@نعلىموكتبوقدام6

ام.9ماعامطغأنهماجماالن
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يالفعاند@لعللفي@لجامع

قال:صالح،بنيحيىوخالفهرفعه.هريرةأبيعنابيهعنسعيد،

حدثناقال:معاوية،حدثنا
أباسمعثوبان:بنحكمبنعمرعنيحيى،

أيضأ:وقاليولجولايخرجفإئمايفطر،فلااحذكمقاءإفاقال:مريرة
رويوقدمحفوظأ،أراهلا"

عنهريرفأبيعنوجهغيرمنالحديثهذا

الكبير!الجامعفيإالترمذيتلميذهعنهنقلهإسناثمأ،يصحولاك@الئبيئ

أحمدسمعتمحفوظا..يكونألادنخاتداود:أبووقال)027(،
حبلبن

منلي@ةيقول
هذا:فيعوالصحيحشيذا

ابنعننافع،عنمالك،عن

9"السننمعالمفيإالخطابيعنهونقلهعمر! 6 / الخطابي-أعني:وقال-2
"أحمد:الإمامكلاممبينا

التعليقفيوجاءمحفو@إ،غيرالحديتانبريد

"على

فيهوولي@عيسىبهحذثأحمد:عنمهنأوقال"الترمذي،:جامع

2البيهقيوقالحديثما،منهوولي@فيه،غلطكتابه، 1 9 /4:"
وبعض

عنهنقلهفيمامسندهفيراهويهبنإسحاقوقالمحفوظأإ،يراهلاالحقاظ

2/4الرايةأدنصبفيالزيلعي البصرةأهلزعميون@:بنعيسىقال72:9

1لاعقبالدارميوقالالحديشه،هذافيأوهمهثامأأن عيسىقال@:(72

-

مثاماأنالبصرةأهلزعميون@-ابنيعني:
الخلاففموضعفيه،اوهم

صرفغهموقوفأ،محفوطالحديثأنخان،بنهامتوهيمووجههاهنا!،

هثام.فيهتوهموهثم

شيبةأبيابنأخرجه:مافهوالبخاريإليهأشارالذيالطريقأماقلت:

العلميةلهلاط.-2/831والدارفطني6(،06يايعلىوأبو)2729(،

2ويلا(2275)و اللهعبدطربقمنالرسالةط.(27
سعيدأبيبنسعيدبن

مرفوعا.هريرةأبيعنجده،عنالمقبري،

عةالمرفوالروايةإعلالفينظرئغديخلذالبخارفيكلاموفيقلت:

سدط.ةاتخريجمصالولييأتيوالنيال@طبوعفيهكذا(1)

يقطرإلاصيروىلاالمرفرع،الحديتأنيلى@ثأبرالبخال@سنإشارةهذه(2)

اطهعد
ع@المحفوظوهوسميد،بن



شابههالخطا@مالالحثترقىةللعلل
=

بسبكانإتماهثامعلىدخلالذيالوهمسببو)نالموقوفةبالرواية

اللهعبدرواية
الإمامالإعلالمذاعلىالبخاريوافقوقدالمتروك،سعيدبن

فيأخرجه:عطاط.طوقفهقال:فقدالشائى
العلميةط.(3131)الكبرىأ9

اللهعدطريقمنالرسالةط.(31اوله
عنالأصزاعيعنالماردبن

عطاء
موفوفأ.هربرةأبيعنربع،أبيبن

علىتحليقهفيالحديثفصححفلكالألبانيالعلامةخالفوقد

"

2خز@ماابنصحيح 2 9 بنلعيسىغياثبنحفصمتابعةعلىمعتمدأ3/

فيفقالسابقأذكرناهاوالتيبون@،
4/5@الغلبلإرواء" داوإتماة(923)2

عنبرن@،بنعشىبهتفردأتهلظنهمةمحفوظغيربأتهوعيرهالبخاريقال

عنيستبعدلأتهجدأ.بعيدوهذا
الذينالسابقينالحفاظالأنمة

المتابعة،هذهعلىيظلحوالمأثهمالأسانيد،منالألوتماتحفظوا

العلةإنبلالحكم،هذافأصدروا
بنعشىتفردلاهثام،وفمهي:عندهم

فييون@بنعبسىفولوكذلكتاريخم@فيالبخارفيبهصزحكمايون@،

علىيدلوممافلث،الدارميلاقرارالبصرة،أهلعنذلكونقلههنامتوهبم

م،لدي@معروفةالألبانيذكرهاالتيالمتابعةأن
بنأحمدسألالذيثاودأباأن

هام،حديثعنحنبل
فيقالإذلحيسى،حفصمتابعةإلىاشارقد

صته

مئلهإ.هثامعنكيالصبنحفصأيضارواهةإ(2380)عقب

البيهقيقولأيضأفلثعلىويدل
2 1 9 لهنفردحديثهذا":4/

القرثوسيحسانبنمئام
لماحفصبمتابعةيعلمونيكونوالمفلو"

به.هامتفردبينرا

فيأي.(1)
كمابالمرفرعةالموتوفةالررايةئعللحقد@الابالأحص،الحديثمدا

الحكى.

فيال@دجاه(2)
اثهلحبهدالحلميةط.

وتحريفسقطفيومذا@صنادالأ@راعيابى

(3)

ي@ظر
في

كتتهساوالطر(4/35الألاسه"السبةمده
ير:

4الايها@ا:ك@" 3
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يالف@ئد@لعللفي@لجامع

تقدمت.التيالطرقغيرمنالحديثرويوقد

57/1@فىاتاريخفيإعساكرابنفأخرجه: 1
بنعبادطريقمن

محمدعنأيوب،عنكثير،
تالقال:هريرفأبيعنسيرين،بن

ي:اللهرسول
@

فقدعامداتقياومنيفطر،نلارمضانشهرفي@لقي،فوعه@ن

@غطرا.

عبادأفإنقبله،لمامتابعايكونأنيصلحولاضعبف،حديثهذا

الحديثمتروك
(1)

فكمافيه،اضطر@وقد
أيوب.عنرواهأتهتقدم

فيعساكرابنوأخرجه:
"

57/1ثفى!تاريخ عنه1
الزناد،ابيعن

هريرة.أبيعنالأعرج،عن

هذا
أماالسند،جهةمن

شهرزيادة:فيهنف@المتنجهةمن

فقدرمضانضهرغيرفيالقيءذرعهمنأنبمعنىحصرفيهوهذارمضاظ

منإلاعلبهاأقفلمالزيادةوهذهبه.أحديقوللاماوهذاأفطر.
هذا

إليه.الالتفاتوعدمبرثهكفيلةقدمناهاالتيالعللوهذهالطريق،

لداواري،لبخاواأحمد،ومنهم:لمحذئيئابذةجهافإعلالإذن،
رمي،

يضرهولاينفعهلاوالاتقان-الحفظفيهممنوهموالبيهقي-والتسائيئ

المتأخرين.تصحيح

01/1@الأشرافتحفةوانظر:إ 97(194 1/0و.(51 22(4542،)1

15/5@المهرةإتحافو" 4 4/5"الغليلإرواءوأا(،لمما8)4 1(923).

الخفاف،عطاءبنالوهابعبدروىاخر:مثال@
بنشعبةعن

عنليلى،أبيبنالرحالنعبدعنعتيبة،بنالحكمعنالحجج،

فبعتهماأخوينببيعفأمرنيسبييك@النبيئعلىقدمقال:@ه،عليئ

فلىتجعهما،@دركهما@فقال:فأخبرته،كتالنبيئاتيتثمبينهما،وفرقت

بينهما"تفرقولاجميعا،وبعهما

3لالالنقرب(1) 13).
الحاكم.روايةلفظ(2)



شاب@ههالخطا@مالالسثتركلقكللالعلل
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6-3/64الدارقطنيأخرجه: منالرسالةط.(3040)والعلميةط.5

الحارث.أبيبنبسماعلطربق

فيالدارقطنيوأخرجه:
3/2"لعللا" 7 5

س
طريقمن(401)

)مقرونيه.الفحامالوليدبنومحمدالحارثأبيبنإسماعل

2/5الحاكموأخرجه: فيوالضياء1،2وه4
2/2المختارقه" 7 2

طالب.أبيبنيحعىطريقمن(652)

1البيهقيةوأخرجه 2 7 / الجهم.بنمحمدطريقمن9

عنالههابنومحمدويحيى،ومحمد،)إسماعيل،أربعتهم:

شرطعلىصحيح،كربحديطهذا":2/54الحاكمقالبهالوهاب،عبد

فيإطلافاتهعلىزادئخطثهالحاكمأنالملاحظيخرجاط.ولمالنبخين،
هذا

حيثشعبتععنالوهاب،عبدتفردبهاأرادولعله"غريب"كلمة:الموضع

عنينبئالتفردومذابحثطولبعدمتابعالهأجدلمإنني
نيخفيةعلة

محروالسندهذاكانلوأنالإعلال:احتمالفييزيدومماالإسنا@هذا
فأ

منوغيرهماالطيالسيداودوأبوغتدرسيماعنه،الرواةلتوافرسعبةعن

فيشعبةذكرهفيالوهابعبدبوهميقطعومماعن@بالروايةالمشهررين

فيفقالالوهابعبدوهمإلىأشارخثةالبيهقيأنالسند
1 2 7 وهذا":9/

عنذكروه،قدسعيدأصحابوسائريذكروه،لمشعبةأصحابوسانرأشبمع

يعني:وهذاهكذاا،سعيد
جزموبهشعبق@بدلسعيدذكرالصوابأن

فيفقالالدارقطني
3/2@العلل9 7 5

9:(104)س
وقالالمحفوظأ،وهو

فيالحقعبد
2الرسطى@2/الأحكام" عنشعبقيعنرويوقد":62

2ولالالعللأفيالدارقطنيعلقهماإلا(1) 7 4
س

فيوضاحعنلهأا.@
حتان

ضعالوولأرمسندة،عليهاأقفلملأنيلها،قيمةلاالستابمةوهذهالأنبري.

فيعليمابنوأشرلمجهول،ة(8344)الميزا@اير@لسانحجرابنقالضحيف،

1الحلتيرقأئهبلىمرمبنجريةترجمة
اكانقال.أئهالضويعنونقل0،0

يرحاتمأليابنوذكرهمغملا،،
"

5والتحدي@االجرح 3 / يهيذكرولم(175)9

تعديلأ.ولاجرحا



=
يالفعائد@لعلل@لجامعفي

عنالحكم،عنعروبة،أبيبنسعيدحديثوالمحفوظ:الحكم،

فيالقظانابنفتعقبه"،أعلمواللهعلي،عنليلى،أليبنالرحمنعبد
بيان"

والإيهابم!الوهم
5/3 9 لاصحيحةشعبةروابةأننببنأنوالمقصود9فقال:6

اعتمدماأولىوانهالها،عيب
لي

يفرحبمايأتلمنخلانهولكنهالبابا.هذا
فيالدارقطنيأسانيدذكرغيربه

الحللا.و""السنن"

ماعلىزياثةلقول:
عنبالروايةمشهورألب@الوهابعبدفإنتقدم

عنهروايتهعلىأقفلمإنيبلشعبقع

و)عراضالستة،الكتبعمومير

الأئمةهؤلاء
وهنعلىدليعالروايةهذهتخريجعن

ما
الرواية.هذهفي

إليه.@نارةال!سبقتالذيسعبدطريقأما

1والبيهقي)426(،البزارةاخرجهفقد 2 7 / بنالحسنطريقمن9

بنالحكمعنعروبقيأبيبنسعيدعنالوهابعبدعنالزعمراني،محمد

-.

عندز.الوهابعبدوتابع

97أحمدأخرجه:فقد فيالجوزيوابنما،-1/
فيالتحقيق1

فيوالضياء)1941(،الخلاف!أحاثيث
2/2"المختارة" 7 طريقمن(651)1

محمد
به.عروبة،أبيبنسحيدحدئناقال:جعفر،بن

أحمدالإمامقالبالارسال،محلولاتهإلاالصحة،ظاهرهالإسنادهذا

فيحاتمأبيابننقلهفيما
"

نقلهوفيما)082(،المراسيلا
فيالعلائي

"

جامع
9:(23لا"الخصيل

عتيبةبنالحكممنعروبةأبيبنسعيديسمعلم

@قال:أتهحاتمأبيعنالعلائيونقل@،شيئا..

عتيبتا،بنالحكميدركلم

حذث"قوله:السائيعنونقل
والحكمأسلم،بنصزيدديخار،بنعمروعن

فيالدارقطنيوقالمنهما،يسمعولموغيرهم،
"

3/2"الحلل 73
:(104)س

شبناإ.الحكممنبسمعلملوسعبد

3/2دالعللاثيارقطنيالدعلق(1) 7 2
وكندر،الوهابلمبدأخريينمتابعين(104)س

صندفعليماأت@لمأنييخرإسحتى.لنوضعيبالله،عدخالدسمتابعةوهي



شابههالخطأ@مالال@ثترقى:للعلل
=

حاتم:أبيقولعلىبلالحكم،منسمعسعيديكنلمإنقيل:نف@

جاعه؟!أينفمنيدركه،لم

مبهم.راومنجاعوننقول:

1أحمداخرحه:فقد 2 6 /1-1 2،7
1اليهقيطريقهومن 2 7 / عن9

بنالوهابعبد
عطاء،

له.الحكم،عنرجل،عنسعبد،عن

الوهاب.عبدوتوبع

4/2،6الرايقهدنصبفيكمامسندهفيراهويهبنإسحاقأخرجه:إذ

1والبيهقي 2 7 / محمدطريقمن9
عنرجلعنسعيد،عنسواء،بن

به.الحكم،

فلثدل@سعيدأوأنالأول،الطريقعوارلنايتجلىالطريقفبهذا

مارميتهأنغيرحديثه،تحسين@ملأالحكمعنوجعلهالمبهم،الراوي

السابقةروايتهأعلواالذينالمتقدمونالأئمةذلث@ونوحالالهدت،أصابت

فياليهقينقلوقدبالانقطع.
1 2 7 / روايةعنقالأتهالخرسانيابنعن9

.@الصوابدوهوالمبهم:الرجلبذكرسحيد

آخر.طريقمنالحديثرويوقد

فيكمالآئار!اتهذيبفيإوالطبري)575(،الجارودابنأخرجه.فقد

14المهرةاإتحات" 3 / فيوالفباء1(،4هيع@15
2المحتارفه" 73 / 2(653)

عنالرقي،عمروبناللهعبيدعنالأنصارياللهعبدبنسليمانطريقمن

عنالحكم،عنأنيسق@أبيبنزيد
علي.عنالرحمن،عد

صدوق،فهو.الرقي،الأنصاريسليمانأجلمنمقال؟فيهإسنادوهذا

فيحاتمأبوعنهاقالالروايةوهذهبالقويليى
:(1154)لابنهالعلل!"

@االنبيئعنعلي،عنشبب،ابيبنميمونعنالحكم،هو:إنما"

(1)
"إمحاق.روايةلي

لهاصاصعن

بنلحسلاندالمختارماةمطبوعفي(2)
الثها.عد

نخريحه.شاتيلا(.(2591)"لتقربدا(3)



-

@لف@الد@لعللفيالجامع

آخر.طربقمنوروي

فينيلطبرارا)326(،رلبزاافأخرجه.
لحديثاط.(2582)لأوسطاا"

عنالحكم،عنالعرزمي،محمدطريقمنالعلمبةط.(2561)و

به.علي،عنليلى،أبيبنالرحمنعبد

فيالمزينقلهفيمامعينبنيحيىقالإذمتروك،هذا:العرزميلكن
عنونقلحديثط،يكتبلالثيء،لي@".(6025)419/6@الكمالتهذيب"

مالإط
الاعتداال@الميزانفيالذهبيو@قلحديثمه،افاستركقال:أتهأحمد

3/63 فيالنساليوقالمتروكإ،فيه:اقالأنهالفلاسعن(5079)5
حجرابنالحافظولخصالحديشهمتروك@ة(521)والمتروكوداالضحفاء9

فيفقالفيممالقول
تكونأنهذهتصلحفلا."متروك)8016(:االنقريبا"

منابعة.

اخر.طربقمنوروي

فيكماشيبةأبيابنفأخرجه.
4الخيرظإتحات" /303(02 78)

عنالحكم،عنليلى،أبيابنعنغياث،بنحفصحدئنافال:

به.علي،

وهوليلى-أبيابنحفظلسوءضعيففهوشاذ.ضعبفإسنادوهذا

سوءعلىيدلماولعلجدأ"الحفظسيئصدوق"محمد-
أثهحفظه

أسقط
الطرقعمومفيجاءتهف@ليلى،أبيبنالرحمنعبدالسند:من

شذوفه.سببوهذاوعلي،الحكمبينالوساطةالسالفة:

أبوإيىأشارالذيالطريقأما

1/1وأحمد)581(،الطيالسيأخرجه:فقد 2لاماجهوابن0،2 2،)4

3/6رقطنيلدارا2(،1يكهلترمذيوا لة،لرسااط.(1430)ولعلميةاط.6

9/1والبيهقي فيالجوزيوابن2،7
(1492)الخلافمماأحاديثفيالتحقيق9

.(6081)ببالنفرادلا(



شابههالخطأ@مالالترك@:الحلل
-

حمادطريقمن
بن

سلمة،
بنميمونعنالحكم،عنأرطاة،بنحججعن

به.علي،عنشبيب،أبي

غريب،.حسنحديطهذا@عقبه:الترمذيقال

طرقفيعنعنوقدوالتدليعالخطأكئيرصدوقحججلقول:

منها:الآخر،الطرينفيسنذكرهاأخرىعلةوفيهكافقعالحديق

3/6والدارقطني)6962(،ثاودأبوأخرجه:ما العلميةط.6

2/5والحاكمالرسالة،ط.(3042)و 9/1والبيهقي1،2وه5 2 6
طريقمن

أبيبنميمونعنالحكم،عنالدالاني-الرحمنعبدبنيزيدخالد-أبي

عنعبه@النبيفنهاهوولدهاجاريةبينفرقأنهعلي:عنثبيب،
صرذنلث

الدالاني:خالدفأبوسابقيممامنأضعفهنا
يخطئصدو@،"

"يدل@وكانكثيرا،

يصرحولم
فيالرواةعامةخالفإثهثمبالسماع،هنا

لأبينقالوا:وادواةوولدهاجاريةبينفر@9فقال:الحديث،متن

واللهنكارتها،على@)مارةالروايةهذهعلللأوهاماهذهلتكونأخوين..!،

داودأبوفلثعلىنصز@ه،عليايدركلمفميمونالئانية:علته

.(2696)عف

7/1لأشرات!اتحفة"وانظر: 2 4/2،6لرايتهاوالفصب1(،0285)6

5-6/152المنير"البدروإ 4/4المسند"أطرافو@2،3 /4و(6335)94

4 7 ومملأ(،.4)6
14المهرظإتحاف9 3 / 63وا(41هلع@15 2 / 1(14 77،)1

.(1171)الحبير@3/34التلخيصو@

م@.72)المفريب"(2).(11الهلالتقريبا(1)



-

@لقلبثالثا:

يالف@الد@لعللفي@لجامعى

عناليءتحويلومفاه:)قلب(،منمفعولاسماللغةفيالمقلوب:

وتئبه.الثيءوقلبانقلبوقدقفبأ،يقلبهوقلبهوجهه،

مقلوب:وكلامتقليبا،بيدهوقتبهكبة،إفافانقلب.الثيءقلبتتقول:

وقئبيريد،اثذيوجههعنتقلبهإنسانأصرفكوالقلث:وجهه،علىلب@

الأ@ر!رقبوأث"تعالى:قولهومنهعواقبها،فيونظربحثهاالأمور:

شاء،كيفمافيهاتصرفوالبلاد:الأمورفيوتققبكا(،ةانوبةأ
التنزيل:وفي

4،أعنر:ابثد،فينفنهنمبغرزك@فلا

يدلأحدهماصحيحان:أصلانوالباءواللامالقاف"فارس:ابنوتال

جهقهإلىجهةمنشيءرذعلىوالاخروشريفمعكئ@يءخالصعلى

العربي:المثلومنه
لأفلاباقلب1

سقطة،منهتفرطلمقيضرب

معناهاغيرإلىبقلبهافيتلافاها

فيالقلبالأوهام:منونعدالرواةبعضتعتريالتيالأمورومن

المروياتهذهلتمييزالمحذثيناللهوققوتدكثيرأ،هذامثلوحدثمروياتهم.

الخطأوعزفواالوهم،فيهاوقعالتي
لمجوراللهرسوللسنةصيانةثالصوابمن

كانواحيثمنها،لي@ماالسنةعلىيدخللاحتىخطأأودخيلكلمن

للحديث.وأدائهمتلقيهمكيفيةفيالنظرمعأحوالهم،كلفيالرواةيتابعون

يكونوقدكليهما،أوالسندفيأوالمتنفيسهوأ،أوعمدأيكونوالقلب

لح@حنهرابأووذكائهالراويحفظلاختبارعمدأ

)تلب(.ماثةالحروسقغوالحرب،و@لاده،@الصحعانظر:(1)

لقلص(.ساثةاللغقهلحمقايي@(2)

2العرساأتالديالمستقصاانظر.(3) 8 6 / 1(01 22).

)غرب(صاثةالعربلان"غرببامرالمحيءالإعرابللأ



سكابههوماالعطاالثترقى:للعلل
=

الاصطلاح:فيالمقلوبوالحديث
@@

يهاورفيهأبدلاتذفيانحديخثهو

سهوأ"أوعمداكليهماأوالمتن،فيأوالسندفيباخرشينا

حجر:ابنقال
"

إنمالأثهذأ.ش@أومعللأكونهعنيخرجلامقلوبكل

ممنيوافقمنومعرفةببعض،بعضهاواعتبارالطرقبجمعامرهيظهر

أعلمإواللهفوانالمعللمنأخصالمقلوبفصاريخالف،

و@لاصطححي:@لمعنى@للغويبينحقة@ل@

اللغةفيفهوالاصطلاحي،المعنىفيمتوفرالقلبمعنىأننلاحظ

الزاويفكأنالاصطلاح،فيالفعلهذابهدسميوجهه،عنالثيءتغيير

سوأ.أوفعلهكانعمدأالضحيح،وجههعنوأخرجهالحديثقلب

@هع@محهع

3المقهاط.اختلاتفيانحليتعللدانر(1) 11.

ححراالنلنكت(2)
87 4 / و.2

6 24-6 2 تحقيقي.5



=*

@لقلب@نطع

ثالفعالد@لعللفي@لجامع

فيوتارةالمتنفيتارةيقعالقلب
فيمكنناوعليهفيهما،وتارةالسند

أنلا:ئلاثةعلىجعله
@لمتن.في@لقلبالأول:

الامناد.في@لقلب@لناني:

كليهما.والإسناد@فمننني@لقلبلت:@ن

@@@هع



المتنفيالقلبةللحثترك@ول@لل
-

ل@ا@@إيع

لمتن+-لأااظلنوعإلأ+6
سنده.فيلاالحديخثمتنفيالإبداليقعأنوهو

التغييريكرنبحيثوالتأخير،بالتقديمالحديخثمتنفييبدلأنةمئل

لفطيزادأنأماأخرى.علىكلمةأوجملةبتقديمإما
فهوالحديثخارجمن

مدرج
مقلوب.لا

ماثاله:@
عناللاحقيعئمانبنعليطريقمنروي

بنحماد

عنسلمة،
محضد

@وونيفي:اللهرسولقالقال:هريرة،أبيعنزياد،بن
فلأا@هرتكمأنبيائهم،على@ختلافهمقبلكمكانمنثما@ملكف@تركتكم،ما

ما@ستطعنههفاجتنبوهشيءعننهيقكم@ذاما@سنطعتم،فانبعوهبئيء
فيمقلوبالحديثهذا

عنبقلبهتفردوالذيمتنه،
بنحماد

فوسلمة

رويإذاللاحقي،عثمانبنعلي
وكيعطريقمنالحديثهذا

مهديبنالرحلنوعبد
(4)

عنكلاهما:
بنحماد

عنسلمق@
ئحمد

زيا@بن

منهلكثماف@تركتكممافووني:@اللهرصولقالقال:هريرة،أبيعن

مانثبعيهبامرف@ذا@مرنكمأنببانهم،علىو@ختلافهمبسؤ@لهم،تبلكمكان

وتابعالثانبضالزوايةفالصواب:فاجتنبوطشيءعننهيتكم@ذا@ستطعتم،

بنحماد
عنالثانيةالزوايةعلىسلمة

بنوالربيعشعبةزياد:بنمحتد

ب@عليئفو:(1)
لنعثمان

2لاتوفيثقة،الرقاضي:اللاحتيالحميدعد هأ2

والتحديلدالجرحنظر:ا
"6/2 5 1له4 6لقش@8/ودا7(،0 5@

العلمية@(2715)والحليثط.ل@ث@2(لالأرسطهننالطرانيةأخرجه(2)

4أحمدكد(3) 7 / 6أحمدعدلا(@2 7 / 2@

رامويهبنلسحاقدالملسية،ط.(1136)والفحح@(1172)الجعدابنعند(5)

9كموملمما،2/6وأحمد)19(، .(131)ا()كثم1



-

@الف@الد@لعللفي@لجامع

القرضيئسلم
(1)(2)

النانبة.بالروايةفرنرةأبيعنزيا@بنمحثدعنفرووه

علىوالنهيمطلقأ،فيهاجاءالأمرأنالأولىالروايةفيالقلبووجه

النهي.و)طلاقبالاستطاعقيالأمرتقييدالثايةالروابةفيوجاءالاستطاعتع
@خر،موفعفيوالمتنالإسنادقلبفداللاحقيعثانبنعليانكما

حمادعنانحديتروىفقد
محقدعنوهشام،ايوبعنسلمة،بن

بن

وكيعأ،هناخالففقذافمتنالمقلوبةالأولىبالروايةهرنرةأبيعنسيرين،
حمادعنروياهاللذينمهديبنالرحمنوعبد

سلمق@بن
محقدعن

زياد،بن

كماالثانيةبالروايةفريرفأبيعن
هاخالفعئمانبنفعليمر،

هممن
هناوخالفهمأبضأ،وحفظاعدثامنةأحفظ

هذاأنكماوالمتن،السندفي

ئحضدطريقمنيرولنمالحدبث
روايةمنإلاهربرفأبيعنسيربنبن

فقدعثمان،بنعلي
محمدفيهمولي@فريرة،أبيعنتابعينعدةعنروي

بن

سيرين.

ثقفالبصري:بكرأبوالج@حي،الؤسيضنلمبنالربغفو.
امأ.67)مةتوفي

2/4الكمايه@تهنبانظر. 6 و)6581(،5
.(1901)الكريباو")0451(،الكاششه1

2/5وأحمد6(،")رامويهبنإسحتىعتد 0،8
4/1وملم 0 لأ،ا2)ا()كث@2

5/1والنساتي 1 0

الرسالة،ط(3585)والحلميةط.(35)هالةالالكرىإ،وفي
(1472)الآناراشكلدنرحفيوالطحاويبنحقيقي،(25ل@.حريمةواس

ربر
ط@./2والدارقطي7(،503)ر(37"روحبانوابر)564،(،لأيخار!ا@تحمة

4/3والبيهقيالرصالة،ط.(2705)والحلبة 26.

@@
كمافرنرةأيعىزيا@ضحفدسطربقمنروي

نخريجه.نفدم

سلصةأليطريقص@رد@
بن

ك@19ئلمأخرجهكساالسيببنوصيدالرحنعند
.(1345)الأخيلى،دتحفةوفيلطاه(الثكلادترحدىوالطحاوي3(،01)(1337)

(551)المنكل،شرحفي،الطحاويأحرحه.كماوحدهملمةأبيع@@روي

ول@315(.(5137)الأخياراشحمةوفي(552)و

2/3أحصدةأخرحهكسائريخرةأبيعنصالحاليطريقصصرري 5 4،9وه5

2لاوالترمذي)2(،ولا(ساجهوابن3(،1لا(1337)7/19وسلم 6،)7

وفي(554)ر(553)السنكلأدشرحفيوالطحاوي
5لاالأخيراتحفة" 13)

(2106)جانوابن)0415(،و

ئرنرة.أبيعنالأعرجطريقشرروي



المتنفيالقد@لالخترقى:لحللإ
-

اللهعبدحديختأيضا:ومئاله@
منمقلوبأرويإذمسعود،بن

بنشقيقعنالأعمش،عنمعاوية،أبيطريق
عنسلمة،

اللهعند
بن

جمت:اللهرسولقالأخرى،وقلتكلمةلمجزاللهرسولقالقال:مسعود،

"
أنا:وقلتقال:@الجنةدخلشيئابالتهيشركلاماتمن

من
مات

الناردخلشيئأبالثهيشرك

عنة:رواهإذالأعمث@،عنالرواةبقيةمعاويةأئوخالففقد

فيسالكأخرجه:كسا
والالعيالالي،الحسنبنضحئدلرواية(99لاالموطاا"

في
2/2وأحمد)5211(،لحميديوابتحقيقي،(1802)لمشداا@ لمحاوا5،8

ري

9/1 56)بعلىوأبو)131(،ا()كث@9ك@1رسلملم@27(؟61 والطحاوي0(،3

(550)(54لاالسكلادثرحير
وير

5رللأ(5135)الأخيو"تحفة" ابنو3(،1

.(19)و(18)جاد

بنالحارثعمالحارتطريقص@روي
بنالرحسنعند

فريرةأليعنالثصعند

(6676)يحلىأبوأحرجتكما

و

8

/2أحمدأخرحه.كسائرنرةأبيعنعمرفأبيلنالرحلئعبدطريقصووي

ال@أحرجتكمائرنرةأديصعجلان،طريقش@رر4ي
(1801)لال@افيلعيئ

2دوأح@)5211(،والحسيديبسحقيقي، 4 7 / 4و2 2 و8
ا(ي@جانوالن7،،1

جامعهليسرأخرحه:كمائريخرةأبيعنمنبصلنهسامطريقمنصروي

(02)حبانواص1(،13)(1337)9ك@1ومسلم2/31،3وأحمد2(،لاك@.

.(99)و)ول(لبغويوا@@و@5012@و@12

بالعملالقامعلىالاستطاعةإعطاءجعلواويهفريرفأبيعنر@رهلجميعهم

كماطلقأ،عتةالعنهيالعملإتيانعدمووجوببه،لقيامأموربا@
الزوايةلي

سعليراريهخطاعلىيحىومذاالنايخف
عنمان@

مناخرحه
38أحمدضلي@أةالطريقهذه 2 / منرواه(يحلىوألر4،2وه1

3ةدالترحيدافيخزيمةوابنختمق@أبيطريق 5 الرشد@(562)والعلسيةط.9

3وأيضا@سى،أبيطريقص الرشدصط.ولللأه(العلميةط36"-59

أبووخالمهمالزواية.بهنهمعاويةأبيطريقمنجميعهمجنادفبنسلمطريق

فيمندهابرأخرجه:الصواب،علىمعاويةأليعنفرواهثيةأليبنبكر

.(69)"لايسانلا



-

@د@@لف@@@لعللفي@لجامع

البخاريعند:(1)السكريحمزةأبوا-

فدهوابنالبخاريعدغياث:بنحفص-2

خزيمةوابنوالشائيوأحمدالطيالسيعدشعبة:-3
(8)

لناوا
لخطيبواشي

اللهعبد-4
خزيمةوابنومسلمأحمدعند:(11)نميربن

(14)

مندهوابنشيواك

مندهوابنالبخاريعتدزياد:بنالواحدعبد-5

6-
مندهوابنومسلمأحمدعندالجراح:بنوكغ

(2)

(6)

9)

ئحئدئو:
سةتونيناضل،نقةةالسكريحمزةأبوالحر@زي،يمودلن

سه.ا)هلاؤقي؟سأ،ا67)

6هالكساال@6/*تيبنطر@ 2 و@التقرلب@الملاه(،و@الكافم@3(،4

يرصحيحه
2 8 / 9صحيحهفي(3).(4497)6 0 / 2(1238).

.(256)سنلهفي(5).(70)لالايما@افي

4ومن@1/344لي 6 2
4و 64.

في
الرسالة.ط.(10لاوروالحلية@(11011)البهرمحا"

03@الوجد!في 4 3و6 5 الرشد.@(563)و(537)والعلميةط.9

والمتفقم@0811.الالفقيهفي(10)(560)و(558)مدهفي

منحديختصاحبئقفيةالكوفيهنامأبوالخارفي،الهسلانينسيربناللهعدفوة

السة،امل
1لامةنوير هأ9

4/3الكمالادتهديبةانطر 0 ودالتقىسا"3(،2لاالكاششاو"6(،3يلا.6
(3668).

4مشدهفي 2 5 6صحيحهنن(13).1/ 5 / 1(92)(150).

في
3التوحبد"" 6 0

الرشد.ط.)ملاه(والحلمبةط.0

في
.(67)و(66)لايمان،@افيا(يلا.(559)ح@@

فيي@\((6ملا3)8/731صحيحهفي
.(17)"الايمان"

مي
4مده 4 3 6صحيحهفى(20).1/ 5 / 1(92)(150).

)ه@(و(67)"لالايسانفي

2عوانةأبيروايةفيروقع 7 / وكغعنحرب،سعليطريقمنمقلوبا(30)1
علقمضعن@براميم،عنالأعث@،عنمحاوبفوأبي

بهالثصعدعن



المتنفيالقلبرلثترقى.لالعلل
=

عنشفبق،ع@الأعمش،عنجمبحهم
اللهعند

نالنال:مسعود،بن

منأنا:وقلت@تلى!ثخلشيئابالنهلركمات@منالله-جت:رسول
لامات

الجتة.دخلشيئأبالتهيثرك

والمغيرةوسبارالنجودأبيبنعاصمنف@نلكعلىزيادة

اللهعدعنسقيق،عنالحديثهذارووا
الصحتح.باللفظمسعودبن

هذاروايةفيعددأمنةالأكنرالزواةخالفقدمعاويةأبويكؤنوبهذا

منالخبربمتنأولىنميروابنوشبة"خزيمة:ابنقاللذامقلوبأ،الحديخث

الحكمأبوشارأبضاونابعهمامعاوية،أبي
"4)1

قال.ححرالنالحالظأنإلاومتنم@شدهقلبلمامثالامناميصلحمذا.وعلى

،

الوعد،والمونوتالرعدالمرفرعأنفيالصحيحينميالروايكتخلصوت

دالجمع@يالحميدي3@ز
وصشيرحهفيمغلطايرتبمه"

أنعنفأحد
روايةمي

فلكفيالومموكأدصبالحكى...نم@روابنوكيعطريقصئلم
ص

وقعط
عد

السحموط:أدالاساعييلتنلكقبالمك@،وكغطريقسوالاسماعيليعوالةأبي

كماوكغ؟عى
(1238)عف3/441الربثغابخاريا.امي

ميتب
السلام:ثارط.

صواقصوبالإمماعيلإ!ع@انةأبي@
/3طيبةثارط.

.(1238)عقب6*

1/4أحسدجمتد 0 4و2 (10410)دالكبير،ليوالطبراني)"905(،يملىوأبي0،7

4ويلأ 2ولاالحديثط.(2232)له"،لأوسطداوفي(101 العلمبة،@(21

1/2للوصل،@المصلفيوالخطيب 19-2 2 2ا-مماوا/الهجرةط.2 0 ط.0

وقعلكقك@.1/4أحمد
@دهاب@عد

الربغ،أليطريقمن(73)دالايمالمحالي

عنوانل،أبيعنوسرة،سارصيخم،عن
نفىعلىضلوبأبه.ا@يغد

روايةخلاتوشيرةسيارعندنحديت-ةعقبهندهابنقالمعاويفأبيرراية

مغيرفا.ع@عوانفأليصروابةالأعمى

.(72)الالايمازرفيمنمهوابن)152(،جانوابن@،@1/4أحمدعد

لنطارقصيرويائنيئووليىثتفابصري.ويقال:الغزي،الحكمأبويار

توفيشهاب،
هأ.ا22)سة

4الالئاش@6/الظر: 3ولالكماال@والتهدب2،1 5 2ه@1 6 يبالتقرو@،5

5:3لانوجد 6 الرضد.ط.)ملأه(والحلسبةط.0



-

@للف@الد@لعلل@لجامعفي

بم@الئبيئمناللفظتينمسعودابنسمعيقال:أندفالجيدالووي:قال

ى،الأخريحفظولمعيهز،النبيئعنوتيقنهاإحداهماحفظوفمبفيولكنه

لموالأخرى،حفظآخروقتوفيإلها،الأخرىوضمالصحفوظةفرفع
وضمالمحفوظةفرفعمرفوعة،الأولىيحفظ

ظاهرجمعفهذاإليها.لأخرىا

اللفظتينأرفعفيغيرهلروايةموافقةويخهمسعو@ابنروايتيلين

أن،أالمحفوظاللانماقوله:الإسماعيليعنحجرابنالحافظونقل
(2)

معاويةأبوقلبهاتذي
(3)

@وحده..

فيخزيمةابنجزموبذلك9الحافظ:قالثم

لأنالنظر،يقتضيهاتذيفووهذاالجماعة...روايةوالصواب:صحيحص

استنباطاإلىيحتاجفلاوفقه،علىالسنةوجاح@بالقرآنثابتالوعيدجانب

ئهف@الوعد،جانبلخلاف
لاإذالبحثمحلفي

يصح
ظاهرهإعلىحمله

اللهعبدقال
@خطأ:المقلوبعنالجديعيوسفبن

بقسملاحقوهو

التأويىالهيتكلفولابه،يعتبرولاالمردود،

عنزياد،أبيبنيزيدروىمار@ريه:علىمتنهانقلبومما@

فاضطجعميمونةخالتيعندبتقال:@الا،عباسابنعنكريب،
ثمنيام،ونحنعرضهافيواضطجعتالوسادة،ظولفيالله-لمج@رسول

قلت:صلىفلمايسارهعنفجعلنيفأخذنييمينه،عنفقمتفصلىقام

الله....رسوليا

بهذازيادأبيبنيزيدطريقمن(49)التصييز@فيإمسلمةأخرجه

د.لإسناا

2مسلماصحيحلنرح(1) 9 9 / لكا(.عقب1

شمقطت(2)
طة.ثارط.منوالاناتاللام،دارو

الفتح.منالمطبرعفي(3)
محاويقا.ألونسخفدفيالمحققوأتوعوانظألو1

3/4الريفتحلا( ا.".2/6الحديقعلومدتحرير(5).(1238)عقب41

لكنوزيدلنفيضيرخفيولاكريب،تلايدفيلاأجدهفلمهو!شلييتبينلم(6)
وفاتهماوقربمديان،وشيخه@إن@زيا@أبيريادسيزيدسألهالظنعلىيغد

)ماس(.لاتقريبافيكما@ثققهةوموأعلم.واللهوار@ا،تلاقجمااخماليجعل



المتنفىالقلبةللعثشرل@رلملل
-

ابنأنالمحفوظ:لأنثمقلربمتنهأنإلاثقات،رجالهالحديثهذا

سيأتي-كمايميه-عنكس@النبيفجعلهالنبي-طيسارعنقامإنماه@عباس
فيمسلمقال

لتتابعمحفوظ،غيرعلطخبروهذا":(4لاعفالتمييزا"

عنقامإنماعباسابنأنذلك:خلافعلىافقاتبروايةالصحعالأخبار

أقامهحتىفحولهمج@وواللهرسوليسار
@اللهرسوليسةوكذلكيمينه،عن

يمينعنيقومالإماممعالواحدأن@هط:عباسابنعنالأخبارسائرفي

يسارها.عنلاالإسام،

الثقاتالرواةمنجمحاخالفيزيدفإنمسلم،قالهماوالصواب:

عنفحؤلهيساره،عنقامإنه"بلفظ:ه@عباسابنعنكريبعنرووه

دينارب@عمروالثانيباللفظفرواهيمينه!
(1)

ا/وأحمد)274(،الحميديعند

2 4-1/46والبخاري2،0 2وا/(138)7 1 2/1ومسلم)958(،7 8 0

1ولاعم@ي@خزيمةوابن)01(،الجارودوابنيلأول(،(763) 52)

1/2عوانةوأبيبتحقيقي،(5331)و 22-2 2 فيالبرعبدوابن)637(،3

1التمهبد"1 6 4 /5.

الأشجاللهعدبنبكيرورواه
(2)

1البخاريعند 7 9 / 6(،يثاعقب1

2/1ومسلم 8 2للأحبانوابن)781(،(763)1 فيوالطبراني2(،6
الكبير"9

.(1746)مستخرجهفينعيموأبي)69121(،

سليمانبنمخرمةورواه
(3)

1/1البخاريعند 7 2/1ومسلم6(،يثا9 7 9

2/1وا@84@@763@ 8 1ه@@763@0 ط.(399)الكب@رىافيوالنسائي@،8

فيوالطبراني)6262(،حبانوابنالرسالة،ط.(3ويماالعلمية
الكبير""

01)مستخرجهفينعيموأبي)49121(،و(19312) 74).

كهيلبنسلمة@رواه
(4)

2وأحمدللا.72(،الطيالسيعند 83 / 2وممه1

و
3 8/8ريلبخاوا4،3 وفي(631للا6

ومسلم)596(،لهلمفردا،الأث@ا"

ومو.
.(5024)دالتقري@هنشهدنفقي

@6527@لنقربس@اثقق@،وهو:،

ومو.(2)
.(760)يسهلنقرا"@قفه@

.(2508)يس@نقرانقق@ومر:ا(4)



-

@لفعاند@@لعللفيالجامع

فيوالنسائي1(،89)وا()@لاو(187)و(181@@763@2/081
الكبرىا"

بتحقيقي،(5341)خزيمةوابنالرسالة،ط.(39وللاالعليةط.(397)

2يلأحانوابن 1ولا(12العهالكبير"فيإوالطبراني3(،6 812)

.(1745)و(1744)مستخرجهفينعيموأبي)19121(،و(12190)و

3كلأا/أحمدوأخرجه:
كريب.بنرشدينطريقمن

2أحمدوأخرجه: 5 7 / 1
الجعدأبيبنسالمطريقمن

عنوساليأ@رشدين،وسلمفومخرمقماوبكير،)عمرو،ستتهم:

روي
فرواه:ل@عباسابنعنكريبطريقغيرمنالحديثهذا

جبيربنسعيد

(2)
(149)والفلاحط.(153)مسندهفيالجعدابنعند

1/13وأحمدالعلمبة،ط. 3و4 5 3و.4 3و6 (171)1/04والبخاري6،9

1و لنساوا6(،11)ود@اوأبي9(،915)012-7/902و(697)78
لي

2/

87
وفي

معط.2)و(04وللاالعلميةط.ه@.)و(704)لهالكبرى"،"

2يلاحبانوابني@3(،أماليهفيوالمحامليالرسالة، فيوالطبراني9(،1
1ويلا(12365)الكبيرأإ 2 1وللا(45 2 3/2والبيهقي6(،4 و8

5 بنوا9،وه4

فيالبرعبد
1التمهد"" 6 5 / 5.

عطاءحديثمنلروي
الرزاقعبدعندرباح-أبيابنوهو

1/3وأحمد6(،138) 2/8ومسلم6،7 (763)2/831و(921)(763)21

1/2عوانةوأبي6(،01)اود@وأبي1(،93) فينيوالطبرا2،3
لكبيراا"

.(1750)مستخرجهفينعيموأبي)19211(،

بنعكرمةصرواه
خالد

(4)
بنوعبد7(،604)و(386لهالرزاقعبدعند

اللهعبدفرائدأيضأصوهو(1)
والدهضيخعنرواه@ؤةدالمسند"علىأحمدبن

بعلو.

(2)

3)

.(2278)لتقريبالاففبم@نت،النفة،ومو:

.(4591)لالكريبهفاضلافيصد@ققيوهو:

.(46يملاانفرلب"ل@ف@هومو.



المتنفيالقلبللائشركت@ول@لل
=

فيوالنسائي)296(،حميد
1ولاالعلميةط.(1425)الكبرىأ" ط.(42

فيوالطبرانيالرسالة،
.(11272)الكبير""

الشعبيصرواه
(1)

2أحمدعد 6 8 1/1والبخاري1،/ 8 وابن2(،7يه5

فيوالطراني)379(،ماجه
.(67521)الكبيرا"

ابنعنوالشعأوعكرمفوعطاء،وسعيد،)كريب،خمستهم:

يمينه.عنفحولهيسارهعنقامأنهأحاديثجميعافيفجاءه@،عباس

وهم،يسارهإلىفحولهيمينهعنقامأنهعبارة:أنيتينتقدممما
قال

فيمسلم
فقد":(50)عفالتمييز"1

عنالصحاحالأخبارمنذكرنابماصح

أقامهجمتالنبين1)ه@عباسابنأصحابوسائركريب
و@يسار،عن

.@شكنيغيروخطأ

فيرجبابنوقال
"

1الباري،فتح 9 9 / الحديثهذاذكرهعفب6

اخر:وحديث
لاوكلاهما9

يصح
".

4/3لأسراشهاتحفة9وانظر: 0 4/5و(5455)3 0 4/6و)809،(6 6 6

7/6المهرظإتحاتو")2536(، 7 3/6المسند!أطرافو،لم@،747)9 4

و(3264)
2 4 8 /3(3822).

أبيعنالزهري،عنمعمر،عنالرزاق،عبدروى@خر:مثال@

يقوم،حينفيكبربنا،يكبرهريرةابوكانقال:الرحلن،عبدبنسلمة

جلس،و)ذاالسجود،منيفرغوبعدمايسجد،أنأرادفاد@يركع،وحين

الأخريين،الركعتينفيذلكمثلويكبريكتر،الركعتينفييقومأنأرادلاذا

@،جماللهبرسولشبهألأقربكمإنيبيدهنفسيوالذيقال:ستم،لاذا

الدنيافارقحتىصلاتههذهزالتماالصلاة،فييعني:

2/2احمدطريقهومن)5942(،الرزاقعبداخرجه: خزي@ةوابن7،0

4عرانةوأبوبنحقيقي،(579) 2 7 / 1(1591).

.(3092)الا@ريب@فاضلافمه،مثهور،الثققموهر:(1)

الرزاق.عدروايةلفظ(2)



-

@الف@لهد@لعلل@لجامعفي

اختلف
متن

بالإسنادالرزاقعبدعنهفرواهمعمر،علىالحدبثهذا

المتقدم.والمتن

الدارميعندالسامي-الأعلىعبدابنوهوالأعلى-عبدعهورواه
2/2والتسائي1(،)م@2 6-2/67والبيهقي3،5 8

أبيعنالزهري،عن
فلماهريرفأبيخلفصئياأثهما)مقرونين(سلمةوأبيالرحمنعبدبنبكر

فلماكتر،ركع
قال:رأسة،رفع

سمع
ولكربناقال:ئتمحمده،لمناللة

ثثمالركعتين،منقامحينكبرثموكبر،رأسهرفعئموكتر،سجدثمالحمذ،
هذهزالمايح@ه،اللهبرسولشبهألأقرئكمإنيبيد@نفسيوالذيقال:

الدنبافارقحتىصلاته

يعني
التلبم@حالوجعلهالقيام،قبلالأولىالحالفيالتكبيرجعلاته

يعدلافهذاالئانيالإسنادفيبكرأبيزيادةوأماالثانية.الحالفيالقيامفي

أبيوعنبكرأبيعنالحديثبهذاحدثالزهريأنثبتقدلأتهخلافأة
النخاريج.بقيةفيسيأتيكماسلمة

تابعه:القيام،حالالتكبيرفيهاجعلالتيالروايةعلىمعمرتوبعوقد

2البخاريعدحمزةأبيبنشعيب 0 3 / لم@،3للأداودوأبي)308(،1

2/6والبيهقي 7
وفي

الوعي،ط.(1732)والعلميةط.(75يلاله"،المعرفة"
سلمة،وأبيالرحمنعبدبنبكرأبيعنالزهري،عن

@ههريرةأبيعن
الأعلى.عبدروايةبنحو

رويوقد
إفران.غيرمنمفرداالحدبثهذا

عدالأيلييزيدبنيون@فرواه
/2والثسائي)03(،(392)2/8مسلم

1 8 1
1للألهالكبرىأ،وفيأ وابنالرصالة،.@(1097)والعلميةط.(09

فييخموأبي)7671(،حبان
"

المستخرج
عنالزمري،طريقمن(86يلا"

@وحدهسلمة-أبي
الأعلى.عبدروايةبنحول@ه،هريرةأبيعن

الرحمن.عبدبنبكرأبيطريقوأما

اللارمي.روايةلثظ(1)



المتنفيالقلبرلهضقى.لالعلل
-

جريجابنفرواه
)82(،(392)2/7ومسلم)6942(،الرزاقعبدعند

1/4عوانةوأبيبتحقيقي،(57يهخزيمةوابن 2 وا/724(1583)5

فينعيموأبي)2951(،
"

.(864)المستخر@!

بنعقيلورواه
خالد

(1)
2/2أحمدعند 1/2والبخاري7،0 0 0

1/4عوانةوأبي)92(،(392)2/8ومسلم)987(، 2 وأبي1(،580)5

فينعيم
@

المستخرج
2/6والبيهقي)568(،" 2و93و7 وفي71

الصغرى!،"

الرفد.ط.(362)والعلميةط.(034)له

1/4عوانةأبيعندكيسانبنصالحورواه 2 5(1581).

بنبكرأبيعنالزمربعنوصالح(وعقيل،جريج،)ابنثلاثتهم:

الأعلى.عبدروايةبنحو@ههريرةأبيعنهثام،بنالرحمنعبد

قبلولي@القيام،حاليكرنالتكبيرأنالصرا@،يتبيىتقدممما

اخمالان.فلكوفيهو؟ممنالوهمكوننحددأنبقي

الحديث،متنعليهاختلفأثهاعتبارعلىمحمرمنالوهمأنالأول:

الزهري.أصحابخالفوأنه

الأعلىعبدخالفأنهاعتبارعلىالرزاقعبدمنالرهمأنوالآخر:

يدلككيرهمنلاالرزاقعبدمنالوهمأنعنديترجحالذيأنعلى

فمانمنهالنقيضوعلىعنه،الأعلىعبدرواهاالتيروايتهعلىتوبعمعمرأأن

الدبريإسحاقأنعنفضلامتالعالهنجدلمعنهالرزاقعبدبروايةروايته

أعلم.واللهوهمه،احتماللينتفيأحمدتابعهالرزاقعبدعنالمصنفراوية

الأسراف!تحفة@انظر:
01/3 0 4و.ا(م@62)6 5 8 / 1،)62351(

و
16/1المهرظإنحاف9 و(20295)4

16/9 6(20444).

لأ.665)الالتفربنش@نفضومو:ا(1)

فلطدإلااليال@أحلمنذكرتهبهساالسبوهداك@3(.ل@التقريطل@ا،وهو:(2)

مى
سمر.ليمفدمالرراقعدأنالدامة



=

يللف@الد@لعللفي@لجامع

رويوقد
هذا

يصح.ولاالرزاقعبدروايةمنبنحيى

6لايعلىأبوفأخرجه: حدئناقال:طلحقابنكاملحدئناقال:(02

حماد
سلمق@بن

محمدعن
أنهريرة:أبيعنسلمة،أبيعنعمرو،بن

منقامو)ذاسجد،ئتمكئريسجدأنأرادإفاكان@تالتبيئ
قام.ئثمكبرالقعدة

فيالألبانيعنهقالالإسنادهذا
إسنادوهذا0(:أ6لا@الصحيحة"

وابنكاملوفيالتهذيبه،"رجالمنمعروفون،ثقاتكلهمرجالهجيد،

السجود،ثمالتكبيرالسنةانفيصريحنصوالحديتبضر،لاكلامعمرو

منالمقلدينبحضيفعلهلماإبطالففيهينهض،ثمقاعدوهويكتروأته
مد

."القيامإلىالقعودمنالنبهير

قامثمكبرالقعدةمنقامذاد@9فقوله:كذلث،ولي@حظاله،فالكذا
@

لامنكرةالعبارةهذه
بنبحبىتكلمفقدمقال،إسنادهفيوالحديثنصح،

محمدروايةفيمعين
فيالمزينقلفقدخصوصا،سلمةأبيعنعمرو،بن

6/4الكمال!تهذيب9 6 دشلقال:أتهخيئمةأبيبنبكرأبيعن(61ي@.0

محمدعنمعبن،بنيحيى
قيلحديثه،يتقونالناسزالمافقال:عمرو،بن

ئمرأيه،منبالثيءسلمةأبيعنمرةيحدثكانقال:ذلك؟علةوماله:
سلمة،أبيعنأخرىمرةبهيحدث

هريرقه.أبيعن

حمادخالففقدهذه،غيرأخرىبحلةمعلوذالحديثهذاإنثم
بن

محمدأصحابسلمة
هارونبنيزيدرواهفقدعمرو،بن

(1)
شيبةأبيابنعند

2/5وأحمدل@.52(، 0 عنه،2
سلمقرأبيعن

كانأثه@نه:هريرةأبيعن

كئمافيكتربهميصلي
صلاةاشبهكمأناقال:انصرففإذاووضع،رفع

.@اللهبرسول

محمدتابعهالروايةهذهعلىيزيدتوبعوقد
عبيدبن

(2)
/2أحمدعند

5 2 به.عه،7

كلا(.89)لاقفرببهعابد،ففن،@قفومو.(1)

.(61الايحمظا@اتقرسه@ئقفوهوة(2)



المتنفىالقد@للهضكت@ولعلل
-

محمدأننكارةالحديثبهذاويكفي
فكماالزهري،خالفعمروبن

فبمقتضىمحمد،رواهمابحلافالحديثهذاروىلطاثهالزهريأنتقدم

ويكونفى@خره.رادهاالتيلالزبادةمحمدحديثئذالمخالفةمذه

والصحاحالسننأصحاب@نعتالأسبا@مذهولعلالزهري،طريقالمحفوظ

اللفظ.بهداالحديطتخريجعنالاعراضإلى

الحفاظ.لمحالمتهحماد؟روايةضعفالادتبين

ةاحتمالاتئلاثفلكفيالوهم؟ممنبقي:

بنكاملعلىالوهمحملالأول:
لاومثلهتفرده،اعتبارعلىطلحة

عنهقالفقدالتنرد،يحتمل
تهذيبفيأالمزيعنهنقلهفيمامعينبنيحيى

6/1الكمال! 4 ثيء"لي@":(5552)9

وهمو@ل@اني:
حماد

بن
بنمحمدلأصحابمخالفتهاعتارعلىفيهسلمة

عمرو.

وهموالثاك:
أبيعنروايتهفيالكلاماعتبارعلىفيهعمروبنمحمد

أنلييبدوالذيأنعلىمتنه،سياقفيالزهريولمخالفتهخصوصأ،سلمة

منالوهم
وهمدلي@منأظهروهمهثليعلأنحماد،

محمد
لدلكعمرو،بن

بينالوهمحصرنستطيع
عنلروايتهمتابعالهنجدلموالأخيروكامل،حماد

أعلم.واللهحماد،

رو@وقد
الساعدي.حميدأليحديثمنالأولباللفظالحديثهذا

الفلاس-وهوعلي-بنعمروطريقمن(1865)حبادابنفأخرجه:

حدئناةقال
قال:جحفر،بنالحميدعدعنالقطان،سعيدبنيحيى

بنعمروبنمحمد
أصحابمنعرةفيسمعتهقال.خميد،أبيعنعطاء،

بصلاةآعلمكمأناحميد:آبوآي:تال-قتادةأبوأحدهم@،النبيئ

قال:تبعفلهأكثرناولاضحبة،لهأقدمناكنتماقالرا:ج@،اللهرسول

استقبلالصلاةإلىقامإذالمج@اللهرسوذكانقال:فاعرض،قالرا:بلى،

بما.لاسلا"ة(5603)التقريبفيوهر(1)



-

ثللف@الد@لعللالجامعفي

3منكبيمعبهمابحافيحتىيديه@رفعالقبلة،
ركعداف@كبرإ،دنه@"قال:

يقنعممولمرأسه،ينصبولمصلبه،فييعتدذثمركع،حينيدي@صرفعتجر

@سعوقال:رأسه،رفعثئم
بهمايحانيحتىيديهورفعحمدمهلمن@لثه

رأسم@رفعثتمالقبلة،رجليهبأطرافواستقبلسجدثتماعدل،ثتممنكبيه،

بلىعظيمكليرجعحتىواعتدلوقحدالشرى،رجلهفئنىكر"@نه@"فقال:

حتىقام،ثتمكترالركعتينمنقاموإناكبرا،@لثه"قال:ثتممعتدلأموضعه

قوزكارجلهعلىوقعداليسرىرجلهأخرفيهاتنقضيالتيالركعةكانتإذا

ثتم

ئتمكبرالركعتبنمنقامو)دا9قوله:أنإلاالصحةظاهرهإسناد

قام
"

بهخالففقدكذلكمووماالقيام،قبلالكبيرسنيةعلىصريحدليل

رواه:@ذسعيد،بنيحىأصحابعليبنعمرو

5/4احمد 2،4
فيالبيهقيطريقهومن

العلميةط.(770)المعرفةأ"

الوعي.ط.(3248)و

والنسائي(430)والترمذي)268(،ماجهابنعندبثاربنومحمد
.(555)والبغريبتحقيقي،(875)خزيمةوابن3/2

المئىبنومحمد
(3)

.(555)والبغوي0(،3لىالترمذيعد

حكيمبنويحى
(4)

.(3711)البزارعند

عدالدورقيإبراهيمبنويعقوب

.3-3/2الشائي

ومسدد
()

.(730)ثاودأبيعند

ويحيى،المثنى،بنومحمدثار،بنومحمد)أحمد،ستتهم:

قال:جعفر،بنالحميدعبدعنسعيد،بنيحيىعنومسدث@ويعقو@،

معمقرولاجاء(1)
محمد

يبرايم.بنيعقوبمعمقرونأجاء(2)المئى.ب@
معمقررنأجاء(3)

صسد
لئر.ب@

7@االالتقريس@@@عابد،حاف@النتقماةومو(4) 53).

.(6لعاهالاتقرج@حافطاالنففيومو.(5)



المتنفيالقلبلل@ثترك@.لالل@
-

محمد
بن

عطاء،
كرةفيوهوسمعتهقال:الساعدي،حيدأبيعن

قتادةأبوأحدهمالنبيئ-@ي@أصحابمن
بصلاةأعلفكمأنايقول.ربعي،بن

كبرالسجدتينمنقامإذاحتىقال:أقإلىعيه@..اللهرسول
(1)

قرناي:ث

بالقيام.التكبير

وقدفكيفوهمصبيانفيلكفىأحمدالإمامعمروخالففلوقلت:

يعني:تابعه-
هذا@ليلأنشكلاهم؟منوهمالرواةمنخمسةأحمد-

علي.بنعمرووهمعلى

رويوقد
مافيهيذكرفلمسعيدبنيحيىطريقغيرمنالحديثهذا

علي.بنعمروذكر

ه(يمهخزيمةوابن)6531(،الدارميفرواه:
(2)

طريقمنبتحقيقي

السنن-صاحبلي@وهوالدارمي-صحيدبنأحمد

وابن(305)والترمذي)1601(،ماجهابنعندبئاربنومحمد

.(1867)حبانوابنبتحقيقي،ه(لمهخزيمة

يحيىبنومحمد
ه(لع@خزيمةوابن)391(،و(192)الجارودابنعد

1يلأجانوابنبتحقيقي، 87).

الحلوانيعليبنوالحسن
(4)

.(305)الترمذيعند

وفيالآثار@1/591معانيلأشرحفيالطحاويعدبكرةوأبو
ط.

.(1307)العلمية

بنومحمد
القزازسنان

()
.2/72البيهقيعند

أحسد.روايةلنط(1)

معمقرونأجاء(2)
اتخارلح.بقيةفيياتيكمار(قيبنومحمديحى،بن)محمد

الحلوالي.عليبنالحسىسعضرولأجاه(3)

(1262)التقريبا1تصال@ألهحافط،تقضوموةايلأ

وهو:(5)
.(5936)لاتقرسهصحيشه"



-

@الف@اثد@لعللفي@لجامع

فيوالبيهقي)037(،داودأبيعندأحمدورواه
ط.(770)المعر@ه"

الوعي.ط.(3248)والعلمية

سبعتهم
والحسن،يحيى،بنومحمدبثار،بنومحمد)الدارمي،ة

بنالحميدعبدعنعاصم،أبيعنوأحمد(سنان،بنومحمدبكرة،وأبو

به.جحفر،

رويوقد
عاصم.أبيطريقغيرمنالحدبتهذا

الملكعبدفرواه:
الم@معيالصباحبن

(1)
(677)خزيمةابنعند

حمادوهوأسامة-أبو
)0781(،حبانابنعنداسامة-بن

2/1والببهقي 16.

عنجعفر،بنالحميدعبدعنأسامق@وأبوالملك،)عبدكلاهما:

محمد
نحوفذكرالساعدي...حمدأباسمحتقال:عطاء،بنعمروبن

رواية

روي
علي.بنعمروروايةبنحوالحديثهذا

محمدعن(1866)حبانابنةفأخرجه
مولىإبراهيمبنإسحاقبن

حدثناقال:أبي،حدثناقال:السكوني،شجاعبنالوليدحدئناقال:ئقيف،

اللهعبدبنعيسىقال:الحر،بنالحسنحدئناةقالخيئمة،أبو
بن

مالك،
محمدعن

أحدعطاء-بنعمروبن
@مالكبني

بنعباسعن

بنسفل
أصحابمنوكانأبوه-فيهكانمجلمىفيكانأثهالساعدي:سعد

منالساعديحميدوأبوأسيد،وأبوهريرة،أبوالمجلسوفي-@النبي

بصلا؟أعلمكمأناحميد:أبوفقالالصلاة،تذاكرواوأتهمالأنصار،

كبر....للقيامينهضأنأرادهوإذاحتىاللهرسول

منوالحديث
علتان:يخهالطريقهذا

.(4186)س@تقرا"رتح@الصدومو.(1)



المتنفيالضلبلالثشرقى:لالعلل
-

ترجممالكبنعيسىأنالأولى:
فيالبخاريله

"

/6الكبير"التارلخ

9 2له21 فيحاتمأبيوابن3(،7
"

6/03والتحديلاالجرح ولم(5531)6

تعديلا.ولاجرحأفيهيذكرا

فيالمجاهيلتوثيقفيقاعدن@علىحبانابنوفكره
7/2الئقات!" 3،1

فيالمزيونقل
5الكما@هتهذيب" 4 9 / أتهالمدين@بنعليعنل@225(5

يرولممجهول،"فيه:قال
محمدغيرعنه

إسحاقإ.بن

أنإلاالتلاميذ،منوستةالئوخمنخمسةلهذكرالمزيلكنقلت:

بنعليبقولأخذأالحال،مجهولفيكونمعتبريوئقهلمأئهفيهالعلة

@لعلةومذهعنهحاتمأبيوابنالخاريسكوتمعوتماشيأالمدين@،

الأولى.

فكحاالإسناد،مذاعليهاختلفقدشجعبنالوليدالأخرى:ولها@لعلة

تقدم
إلاأخرىمرةورواهخيثمة،أبيعنأبيصعنحبان،ابنعدرواهأنه

أسقطأنه
من

أباه.السند

عندإشكاببابنالمعروفإبراهيم-بنالحسينبنعليرواهفقد

2/1والبيهقي)337(،ودداأبي 0 1

الفرغانيعادبنأحمدوتابعه
(3)

1البيهقيعد 1 8 /2.

خيثمفأبيعنئمجح،بنالوليدبدرأبيعنوأحمد()علي،كلاهما:

اللهعبدبنعيسىعنالحر،بنالحسنعن
بن

عنمالك،
بنعمروبنمحمد

فلاتعليلعيالمجررحخلا@نلاةالنظر،0221لمزمةفيححرابنالحافظقال(1)

يكنلمينالأنهالسخار.علىعار@منصلو@ناالشبمينغيرشحسلأبالجرح

وصففلثا@مسالها.منأولىالمجزحقرلو)عسالالمجهول،حيزفيفهرتحديل@يه

حرحنوع@وبالجهالةالراري

ى.713)يهلنقرلاصلوقا1ةوهو(2)

5بغماد"@ت@يخميالخطبعنهقال(3) 3 / الصلئعلنالرمحلهالغرب:ط9

2الالثقاش@8/فيحبانابنوفكرهوالأمانقا، انالميرفيالدمبيكهوقال2،0

6الاكدا@ا 0 3 / سمدو@ها.نهورتومولنتة.:(22لعه1



-

يللف@لئد@لعلل@لحامعفي

أحدعطاء
بني

مجلسفيكانأتهالساعدي:سهلبنعباسعنمالك

وأبوأسيدوأبوهريرةأبوالمجلىفي@النبياصحابمنوكانأبوه،يه

أناحميد:أبوفقالالصلافتذاكرواواتهمالألصار،منالساعديحميد

فامللفيامينهضأنأرادهوإداحتىيثنحرو..اللهرسولبصلاةأعلمكم

صرحبدرأباانوالملاحظقدمناه،لماالمحفوظاللفظهروهذابتكبير....

حينفيحبانابنروايةفيبالتحديث
الأخرى،الرواياتفيبالعنعنةرواهأنه

منالراجحأنعلى
أحدهماراويينلمتابعةالأخرىالرواياتالاختلافهذا

محمدروايةمنالبابلأحاديثأقربحدينهمامتنولأنللاخر،
بن

أعلم.وال@هإسحاق،
و(18921)8/404الأشرافتحفة"وانظر:

0 8 /84(1897،)1

14/8المهرظإتحافو" 1(17450).

محمدروىتخر:مثال@
عنحكيم،بنالقعقاععنعجلان،بن

النميحتهاللين@اقال:جمتاللهرسولأنهريرة:أبيعنصالح،أبي

ولرسوله،ولكتابه،@،@ال@هقال:الله؟رسوليالمققيل:ثلاثا--

وعامتهمالمسلمبنولأئمة
@ا

2/2أحمدأخرجه. 1يلالترمذيوا9،7 قدر)تعظيمفيلمروزيوا2(،9

فيوالطحاوي7(،يلاالصلاظ
"

1لا"المشكلشرح وفي(43
الأخيار!تحفة"

محمدطريقمن(5168)
أبيعنصالح،أبيعنالقعقاع،عنعجلان،بن

يرهر
ة.

حسنحديث@ذاالرمذي:قال

مستوفى.عليهالكلامسيأتي

فيالبخاريوأخرجه:
@

فيوالمرصزي2/3،4الصغير!التاريخ
"

تعظيم

"ا:"2/1للبيهقيالكرىاالننمناالمطوعديجاء(1)

3ووهومالا،أخبرني

أحد1صواب.واصح
بني

وابهتي.حانوالن@اودأليعندهوكمالاط
الطحاوي.روايةلفظ(2)



المتنفيالضدصلالثترقىةللعلل
-

فيوالطراني5(،47)الصلاةأقدر
منالطبعتينكلتا(376لاالأرسطا9

اللهوعيدالقعقاععنعجلان،ابنطريق
أبيعنصالح،ابيعنمقسم،بن

يرهر
ة.

لخااوأخرجه:
فيري

لنساوا)0992(،2ما/6لكبير"الاريخا"
/7ئي

5 وفي71
والطحاويالرسالة،ط.(7775)ولعلميةاط.(7823)لهالكبرى"،"

وفي(1440)"المنكلدشرحفي
فيالنيخوأبو(5169)الأخيارأتحفة"

4/3المحذثينأطبقات" 2،1
وعنحكيمبنالفعقاععنعجلان،ابنطريقمن

سمي

(1)

اللهعيدوعن
به.هريرفأبيعنصالح،أبيعنمقسم،بن

فيلبخارياوأخرجه:
وفي(2990)2ما/6الكبير"لتاريخا"

لتاريخا"

فيوالنسائي2/3،4لهالصغير"،
العلميةمأط.754)و(7822)الكبرى""

فيوالطحاويالرسالة،ط.(1087)و(7774)و
9

(1441)@المشكلشرح

وفي
أسلمبنزيدعنعجلان@ابنطريقمن(5170)الأخيار@التحفة

فيحجرابنقالز@ه.هريرةأبيعنصالح،أبيعنوالقعقاع،
تغليق"

5التعليق! 7 /2:"

عنصالح،أبيعنرواهإنماوالقعقاع
عطاء

عنيزيد،بن

جميع
عجلانبنمحمدعلىتدوروهيالصحة،ظاهرهاالأسانيدهذه

وهو:-
أحدالحديثوهذاهريرةإأبيأحاديتعليهاختلطتصدوق@

فيالمروزيقالالأحاثيئ@تلك
"

:(750)عقبالصلاقهقدرتعظبم

"
كلطهريرفأبيعنصالح،أبيعنالقعقاع،عنعجلان:ابنوحديث

@دته@ن"الحديث:بهذا@التبيئعنهريرفأبيعنصالح،أبوحذثإتما

فحدثهمفلك،حاضريزيدبنوعطاءئلانا"لكميرضى
عطاء

عنيزيد،بن

@لنصجتهإتما@لدبن":@التبيعنالداري،تميم

فيارتحرفالبحاري،روابةفيلبى(1)
لب@ا.@ل@.المحدفبى،طقات

6للالالكريبه(2) 13)

ل@ومذا@@@)
صريح

الداري.تمبمحديثشأنهالحدي@فيالصماسأن



-

@لف@الدي@لعللفي@لجامع

فيحجرابنقال
5"التعليقتغليق" 7 محمدرواه":2/

عنعجلان،بن

/2فيقالإذأيضاسهيلمنالوهمفجعلعادأثهإلافيمه.فأخطأسهبل،

أنويجوزعجلان،ابنعنسهيل،علىواحدغيرفيهأخطأ@اوقد:57-58

الخطأيكون
الاخرظ.فيحفظهتغيرلأتهةسيلمن

هذاروايةفيعجلانابنوهميبينحجروابنالمروزيوكلام

نيثلالا@لكميرضى@لته@ن"حديا:إسنادعليهاختلطقدوألهالحديثص

بحظ.@ل@إتما@لدين9حديق:إسناد

مافهوثلاثا"لكميرضى@ئه@ا@نإليه:ال@شارالحدي@وأما

1مسلمةأخرجه 3 0 / عنسهيل،عنجرير،طريقمن(10)(1715)5

@لت@لا@نعرو:اللهرسولقالقال:هريرة،أبيعنأبيه،
للائالكميرصى

و@نشب@نا،بهتثركواولاتعبدوه@نلكم:فبرضىئلاثا،لكمويكره

وكثرةوقال،قيللكم:ويكرهنفرتوا.ولاجميعا@لث@بحبلتعتصموا

@لماله.@ضاعة@لسؤ@ل،

9/1"لأشراتاتحفة9ةانظر 6 0(12607).

5/1مسلموأخرجه: 3 عنعوانة،أبيطريقمن(11)(1715)0

بنحوه.سيل،

9/0"لأسراتاتحفة"وانظر: 1لا82 2 79).

بلىيلتفتولمالإسنا@هذابظاهرأخذقدتهف@الترمذيتحسينوأما
فيالبرعبدابنوذهبعلتعع

1التمهيد"" 1 2 بعلتهالإسنادهذاتصحيحإلى8/

علإ.الكلامتقدمنظرفيهالتصحيحوهذانفسها،

رويوقد
الطريق.هذاغيرمنالحديثهذا

)2901(،")ال@ةفيعاصمأبيابنفأض-:
الثيخأبوطريقهومن

3/1@المحذثبنطبقاتفيإ فيعديابنوأخرجه:5،1
"

1/3الكاملا 0،1

فيوالدارفطني
1يلأقبيل118/10@العلل" الأولياط@ليةفينعيموأبو0(،9



المتنفيالملبللثتركلتكللال@لل
-

2 4 2 / 1و6 4 2 عنسيل،عنالئوري،سفيانعنمنصرربنبشرعن7/

هريرة.أبيعنأبيه،

لهذاتخريجهعففقالالسند،هذاعلىبالذوذنعيمأبوحكموقد

6/2الطريق أبيعنأبيه،عنسهيل،عنالئوري،حديامنغريب":42

عنسهيل،عنالئرريأصحابيرواهبثر،بهتفردهريرة،
عطاء

يريد،بن

تميمعن
".

5"التعليقتغليقفيإالحافظوقال 8 سفيانعنوالمحفوظ2:9/

عنسهيل،عنالثوري،
عطاء،

تميمعن
قدمنا".كما

@خرطريقمنهريرةأبيحديثرويوقد

8/1التمهيد"فياالرعبدابنقال عنمالك،رواهحديثوهذا":11

رواهكذلكغيهز،النبيعنهريرة،أبيعنأبيه،عنصالح،أبيبنسهيل

عنرواهمنكل
مالكأأنوكيرهالجارودابنوزعممالك.

ثإسنادهفيوهم

عنصالح،أبيبنسهيلعنرواهعيينةبنسفيانلأن
عطاء

عنيريد،بن

8/1عقبهوقالتميمحدبثخرجئمالداري!.تميم سفيانرواهوكذلث@@:12

بنوحمادالثوري،
عنسهيل،عنوغيرهمعثمان،بنوالضحاكسلمة،

عطاء
منصحيحعنديوالحديتالداري،نميمعناللبثي،بزيدلن

بنصزيدحكيم،برالقعقععنرواهقدعجلانبنمحمدلأنةالوجهين

عنهريرفأبيعنصالح،أبيعنكلهممقسم،بناللهوعبيدأسلم،

عنالليث،ورواهييم.التبيئ
بنوالقعقعأسلمبندفعنعجلان،بنمحمد

عنبلال،بنسليمانورواههريرة.أبيعنصالح،أبيعنحكيم،
بنمحمد

هريرة،أبيعنصالح،أبيعنمقسم،بناللهوعيدالقعقاععنعجلان،

واللههريرة،أبيعنأبيه،عنسهيل،عنمالك،روايةيعضدكلهومذا

اعلم
"

(704)الالتقربصدوق،ةومو(1)

تق@موقد(2)
ماعجحن،النطريقناثة

عنيحي
أخرى.مرةصانته



-

@لف@ائدي@لعللمي@لجامع

33أحمدامسند"علىتعليقهفيالأرنؤوطشعيبالثيئوقال 6 / 13:

"

مالكعنصروي
عنهرواهفقدفيه،عليهفاخنلفأن@،بن

عيسى،بنمعن

اللهوعبد
اللهوعبدوهببن

نافعبن
(2)

بنومحمد
بن@زيادخالد،

عنه،فيه:فقالوامخشيبنحاتمبنوأحمديونر،
أبيبنسهيلعن

بنبثرروايةمنالئوريسفيانوتابعههريرة،أبيعنأبيه،عنصالح،

اللهعبدرواهوكذاهريرة،أيعنأبيه،عنسيل،عنفرواه:كه،منصرر
بن

بنعليعنهصرواهسهيل..عنالمديني:نجبحبنجعفر
قا

3
عنفقال:

عنأببميعنسهيل،
عطاء

تميمإ.عنيزيد،بن

فيالبخاريرنفلقلت:
"

بنعليعن(2990)2ما/6الكبير!التاريخ

"قال:أتهالمديني

عنمالك،عنعمر،بنعئمانكتابفيأنفبلغني

عنسهيل،
عطاء،

@ه.النبيئعن@تميمعن

فيالدارقطنيوقال
ذكرعقب(53)مالكافيهاخولفالتيالأحاديث"

سعيدبنويحيىالتيمي،سليمانمنهم:سهبلاصحابخالفه"مالد:طريق

بنوخالدمعاوية،بنصزهيرعيينقيبنوسفيانالثوري،وسفيانالأنصاري،

الله،عبد
بنو)براهيمكثير،أبيبنجعفربنومحمدالحميد،عبدبنوجرير

عطاءعنلسهيل،عنرووهوغيرهمطهمان
تميمعنالليثي،يزيدبن

رىأ.لداا

وروي
الوجه.هذاغبرمنالحدبثهذا

فيوالمرصزي)26(،لأستارأاكثففياكماالبزارفاخرجه:
"

تعظيم
فيحجروابن7(،هول@(757)الصلاقطقدر

2/6النعليقأتغليق" 0

طربقمن

بنهثام
سعد،

عمر.ابنعنونافع،أسلمبنزيدعن

المسندفيوالقضاعي)7111(،معجمهفيالأعرابيابنوأخرجه:

1/2"دالكاملفيعديابنأخرج@(1) 8التمليتى"شغليئفيحجرراب@9،6 / 2@

5التعل@قا@تفليقفيحجرابناخرجه.(2) 8 /2.

1/3@الكاملافيعديابنةأخرجه(3) مخثيا.@حمدس@لى.عنهتحر@وقد.01



المتنفيالقلبةلالخشرك@لالحلل
=

فيحجروابنا(،لا"الشهاب
2/66التعليق،تغليق" 1

طريقمن

بنهام
سعد

عمر.ابنعننافع،عن

فيالبخاريوأخرجه:
@

حجر@يوابن2/3،5الصغير"التاريخ
تغليق"

2/6التعليق! 0

بنهامطريقمن
سعد،

عمر.ابنعنأسلم،بنزيدعن

بنهثامعلىالحديطهذامدارقلت:
وهامسعد،

بروايةانفردفد

فيالمزيلقلفقدالتفردةيحتمللاولكنهعمر،ابنعنالحديثهذا

0الكما@هتهذب@ 3 يكندلمفيه:فالأثهأحمدالإمامعن(7172)74/

بنهثام
النونقلللحديشه،محكمهولألي@رواية:وفيبالحافظا،سعد

فيحجر
38"التهذبتهذيب@ / 1 معينبنيحىعن1

يه:قالاته
ضعيف،9

فيحاتمابيابنونقللأ،مختلطحديثه
1

والتعديحالجرح
"78 / عن(124)9

يه:قالأئهأبيه
بيحتجولاحدثه،ي@9

بنهثاملمخالفةةمنكرةالروايةهذهفتكونهذاوعلى
الرواةسعد

تميمعنرووهالذينالثقات
شأني.كما

بنهامتوبعوقد
حببأبيب@حبيبتابعهسعد،

فيعديابنعند

3"الكامل1 2 4 عمر.ابنعننا@ع،عن3/

منتصححلاالمتابعةهذهلكن
حبيب،لضعفشيئا،الروايةهذه

فقد

فيالمزينقل
يه:قالئهاأحمدالإمامعن(6701)2/54الكما@هتهذيب9

يحيلكانحبيب:أبي:قال9قال.اتهاللهعبدابنهعنونقلبئقتألي@@

قالأنهداودأبيعنونقل"،يرضاهولايوثقهأبييكنولمويكذب،الحديث

@والمتروكونالضعفاءفيإالئسائىعنهوفالالناسإ،اكذبمنكان"فيه:

فيحاتمأبيابنونقلاسديث،@مترودة(161)
9

ك@@والتعديعالجرح

1 1 فيعديابنعهوقال"،الحديثالمتروكفيه.قالأئهأبيهعن(466)1

صالمطبوعفيمذابعد@1)
@ليهيتنتولمتصحب@،ومرسحداالكل@الخاب.@سد

أعلم.واله"،الأعراليابنشيوحدمححممنوالمئتال@حقق،

أرهالألهدصدوق،:(72للادالنفربههفيومو(2)



=

@لف@الد@@لعللفي@لجامع

3/3الكامل!" هذاوعلىغيرما.عنأومالكعنموضوعةكلهاأحاثبئه24:9

وضعفا.وفأإلاالأولىالروايةتزيدلابلمنكرفالروايةهذهفتكون

رويوقد
الوجه.هذاغيرمنالحديثهذا

فيالبخاريفأخرجه:
"

2/1الكبيراالتاريخ أبيوابن@،1522@1

فيعاصم
)756(،الصحابتاالمسندفيوالروياني)5901(،السنقه@

فيوالطبراني
منالعلميةط.(11ويكهالحديتط.(1206)لألأوسطا"

عنئوبان،عنالمصبح،أبيعنيزيدبنأميةعنسويد،بنأيوبطريق

@لنصيحة@لدبن"قال:@ل!النببئ

عنهقالإذسويد،بنايوبلضعفضعيف؟إسنادهذا
معينبنيحيى

ئيدوليىالدصري:بروايةولك@05(الدارميبرواية(135)تاريخهفي
ط

البخاريعنهوقالالأحاثيث!،يسرقكان"الد@ري:برواية(5248)في@زاد

في
"

3الكبيرلأالتاريخ 87 / فيالئسائيعنهوقالفيمه،يتكلمون":(1333)1
فيحاتمأبيابنونقلبئقنأ،لي@@ة(2لا"والمتروكونالضعفاء@

9

الجرح
1والتعديع! 7 9 / لينهوسويدبنأيوب@فيه:قالأتهأبيهعن(891)2

الحديثأ

ومع
حانمأبوعنهقالإذبالنكارفمعلولتهف@سنده،فيالضعفهذا

في
9

سالحديثفيكونهذاوعلىمنكرا،حديطهذا":(2020)لابنهالعلل!

لاضعيفأالوجههذا
إله.يتفتولابه،يحتج

رويوقد
الرجه.هذاغيرمنالحديثهذا

فيلبخاريافأخرجه:
وفي(2990)م@6/2الكبير!لتاريخا"

لتاريخا"
وفي(1444)"المشكللأشرحفيوالطحاوي2/3،4لهالصغير"،

تحفة"

حدثناقال:عيينفبنسفيانطريقمن(5173)الأخيار!
عنثينار،بنعمرو

مرسلأ.صالحأبيعنحكيم،بنالقعقع

(1)
خطا.وهو@ذيداةالأوسطالالمعجمير

يخطئا.صدوف)516(0أدالتقريبهفيرمو(2)



المتنفيالتلبلالثترك@:لالعلل
=

قالزيادة،فيهالحديثأنإلاالإرسال،مرهفالحديثهذا

1@لنصيحة.@للين"الطحاوي:
ثلهفكرثم0

أبيبعدمنفيهيذكرأنغيرمن

أبيبنسهيلفلقيتسفيان:قالفاللهرسولعنبهيحدثأخذصالح

أبيفعنالقعقع،عندينار،بنعمروحدئهحديثفقلت:صالح،

ي:النبيئتولةقلتهو؟وماقال:منه؟أسمعته
فقال@لنميحقه@لئين"

سمعتهأناسهيل:
الثامأهلمنرجلأسمعتقال:نه،أبيسمعهالذيمن

عطاءةلهيقال
مكالنبيئأنالداري،تميمعنأبي،بهيحدثالليثييزيدبن

"@لنصبحة..@لدبنفال:!

الحديثأصلأنذلك@ندلعقبه:الطحاويقالتخريجه.تماموسيأتي

عنهوإنماصالحأبيحديثمن
عطاء

أنإلااللهمتميم،عنيزيد،بن

منسمعهصالحأبويكون
عطاء

أيضا".هريرةأبيمنوسمعهيزيد،بن

ضعيففهريرةأبيإلىصالحأبيأسانيدعامةأنيبينتقدمالذيأقول:

ئهافالصواب
عن

اعلم.وال@هعطاء،

الوجه.هذاغبرمنرويوقد

1/3أحمدفأخرجه: 5 سمعتقال:ثوبان،بنالرحمنعبدعن1

عباس.ابنسمعمنأخبرنييقول:دياربنعمرو

عباس.ابنمنسمعمنلإبهامثضعيفإسنادهذا

عندفرواهالحديث،هذاروايةفياضطربقدئهف@الضعفهذاوعلى

فيالطبرانيعندورواهالإسناد،بهذاأحمد
1يالاالكبير!" @سندوفي(11

روايةوبمقتضىعباس،ابرعنثينار،بنعمروعن(92)لهالاميينأ،

أعلم.واللهبالانفطاع،معلولةالروايةهذهتكونأحمد

رويوقد
الطريق.هذاغيرمنعباسابنحديطمنالحديثهذا

ليشيبةأبيابنفأخرجه:
فيكمامسنده

)5022(،العاليةاالمطالب"

عنختصرةالبخاريروايا(1)
الروايفمنه



=

@الف@ائدالعللفي@لجامع

فيالبخاريوأخرجه:)2732(،يعلىأبوأخرجه:طريقهومن
"

التاريخ
الكبير"

(1)

فيكماوالبزار)0992(،2ما/6
وابن)16(،الأستار"كئف"

فيحجر
محمدطريقمن59/2@التعليقتغليق"

عمروبنعنمسلم،بن

به.عباس،ابنعن@ينار،

بهذاإلاعباسابنعنيروىنعلمهلاوهذا"عقبه:البزارقال

بوهممعلولالحديث
محمد

فيالبخاريقالمسلم،بن
"

التاريخ
6/2الكبيرا 4 @ة(2990)8

فيوقالالقعقع!عنعمرو،والصحيح:
"

التاريخ
":2/34لهالصغيرا،

فيحجرابنوقال"،القعقععنروىإئماوعمرو
حس@،لأإسناده:2/59التعليق!تغلبق"

عيينفبنسفيانبروايةمعلوللكئه

قارنافإذاتميم!.إلىأيضأالحديثفرجعمضىكماالقعقاع،عنعمرو،عن

محمدبروايةسفيانرواية
معينبنيحيىتالسفيان،روايةنهضتمسلمبن

محمدفي
9الد@ري:برواية(30روتاريخهفيالطائفيمسلمبن

بهيكنلم

مه،أتبتعيينةبنسفيانوكانبأس،
إناكانقريت@آهلومنابيه،ومن

حدث
من

حدثإفاوكانبخطئ،كأنهحفظه
بأسبهفليسكتابهمن

الداري،تميمحديثمنالحديثهداوغيرهعيينةبنصفيانروىوقد

وهو

فيوكيع
(1805)مسندهفيفعيواث4(،3يلاالزهد""

فيعبيدوأبو)738(،والحميديبتحقيقي،
الجعدوابن)2(،و(1)لأموال!ا"

فيوالعدني4/20،1وأحمدالعلمية،ط(2)المأوالفلاحط.ل@772(
فيوالبخاري)96(،"الإيمان1

"

ا/ومسلم)0992(،2ما/6الكبير،التاريخ

5 5وا/(96)و(95)و(55)3 أبيوابن)4494(،وأبو@اود)69(،و(55)4
فيعاصم

1لاالسقه" قدرتعظيمفيإوالمروزي)1901(،و(1090)و(08

7/1والئسائي)357(،و(751)و(74ولا(747)الصلاةأ 5 6
1و 56-1 5

محلققمالبحاريروايةظامر(1)
ذكره.النيالسابقالإسادموصولةوير



المتنفيالضلبرلهضقى:لالحلل
-

وفي
ط.(7773)و(7772)والعلمبةط.(1782)و(0782)لهالكبرى!،@

أبوو)2151(،و(1511)مسندهفيوالروياني1(،7)لمحلأيعلىوأبوالرسالة،

1/4عوانة مجموعفيإالبختريوابن)101(،4
وابن)107(،مصنفاتهفيه"

1لامحجمهفيالأعرابي 4لاحبانوابن5(،9 وفي(4575)و(57
روضة"

فيوالطبرانيما،له:.العقلاط،
(1262)و(1261)و(1260)الكبير!9

فينعيموابو)8621(،و(1267)و(1266)و(2651)و(1264)و(1263)و
المستخرجالمسند1

فيوالقضاعي1(،9ويه(971)و(931)و(921)@
مسند9

8/1والبيهقيا(،ول@(17)الشهاب! 63
وفي

(5265)له@،الإيمانشعب"

17)و(0074)و الرشد،ط.(170وللا(1570)ووالهع@4(العلميةط.(40

فيالبرعبدوابن
8/1التمهيد!" فيعساكروابن1،2

@@

11/1ثمق!تاريخ 1 0

-1 1 2وا1 3 4 عنصالح،أبيبنسهيلعن3/
عطاء

تميم.عنيزيد،بن

لابلعلبه،المعؤلوهوالصواب،هوالطريقهذا
فالغير@بصح

3الصغير!التاريخفيالبخاري 5 تميم،علىكلهالحديثهذافمدار:2/

عنيصحولم
بالصواب.أعلمواللهتميمإ،غيرأحد

2/1لأشرافأاتحفة"وانظر: 3 3/8@المهرةإتحافو@2(،053)9

1/6المسند!أطرافو"4(،2يلاه 5 الجامعالمسندوإ)5131(،1
"3/2 9 2

(1988).

@@@



-

@يد@لف@@@لعللفي@لجامع

سل@ا-!@

اظلنوعفي+6
ا

د+-لأأ
سندللقالبيكونبأنوذلك

ويجعلاخر،لمتنالاسنادفيجعلومتن

آخر.سندأالأولللمتن

بنعمرورواهمامثاله:@
حمادعنالحرانيخالد

عمروبن

@ذا9مرفوعأ:هرثرةأبيعنصالح،أبيعنالأعمش،عنالنصيبي

فلاطريقفي@لمنركينلقينم
حديثهذاالحديط.@هبالسلامنبدزرهم

حمادقلبه
هوو)ئماصالح،أبيعنالأعمش،عنفجعلهعمروبن

الناس،رواههكذاصالحأبيأبيهعنصالح،أبيبنبسهيلمشهور

منهم:سهيل،عن

الطحاويعندعياش:بنبكرأبوا-

2-
والبيهقيمنملمعندالحمد:عبدبنجرير

(3)

(5)

خالدبنعنروةفو
لزيلالحراني،الحسئأبوالخزاعي،ةويقالالتسيصي،فزوخبن

ط229)سةنوفيثفة،صر.

نظر.ا

ال@هديط
4ال@5/الكما 06-4 0 4لا@لكا@او"مم@،ثا5)7 يعالتقروالا4(،1

حمادئو.
ةحباناب@قالالتم@ي،بسماعبلابرعنرو،لن

رضحأانحليتليفع
معينن.بنيخ@وقالالتقضه،على

عه.بتيلي@@

3الكبيرالضعماءد@انظرة 0 8 1/2المجروجناو"1،/ ك@01.ودالكاكلا5،2

عدالمقلوبةالطريقمذه

3ا@بهيرار@واء"ا@.العقيلي، 0 8 /1.

4/3ال@حانياالهرحلي 4 1
7@8،الحلمية@وفي 1@.

صحيحهفي
5 0الكبرىادالشنفي(6)(13)(6712)7/ 3 / 92.



الإسنادفهالقلبلالحثترك@:لل@لل
-

ومسلم

ودداوأبي
(

خالد
النجارابنعند:(1)اللهعبدبن

عوانةوأبيالجعدوابنأحمدعندمعاوية:بنزهير

والبخاريوأحمدلرزاقاعبدعثدالثوري:سفيان
(8)

والبيهقينعيموأبيلطحاويوانةعواوأبي

عوانةأبيعندبلال:بنسيمان

ومسلموأحمدالطيالسيعتدالحجاج.بنئعبة
(17)

18)
حبانوابنوالطحاويعوانةوأي"

بنالعزيزعبد
والترمذيئسلمعندالدراوردي:ئحقد

(23)

يخم:أبو3،مولاالمرنيالواسطي،الطحاد،النصغدخالدسفو.
نبت،نقة

تولي
هأ.ا79)وقتن.هأ،ا82)شة

2/3الكسالاوالتهذيبالالنفاش@6/762،اسظر 5 1لا1 التقرس@وإ0(،6

(1647).

1لما@اتاريح@نيلي 9 6 /3.(3)
لي

2سشحه 6 3 /2.

ني
العلسية..@@و@2762الفححط.(2766)نو@

كما
لي

46المهرقا)تحات@ / 106(18326)

ير
(7)ما(.)ك@مصفه

لي
.52وهلهكا/2سله

لا(.(1111)المفرد،دالأبفي
.(23)(6712)هك@صجحهمي

40ال@هرقهدإتحاففيكما( 6 / 3للا16 ول(.2

)
1/3المحانيالمرخلي 4 1

رمي
.(7109)الحلميةط.

7/1الحلبقاديا( 41 41.

في(
3البهرمحاالنن" / 19)لهالايمافا،لنحبوفي2"9 (8936)والحلميةط.(38

لرشد.اط.

46دالاتحاشهفيكسا( / 83للا106 21).

ني(
3@سدهني(16).(2424)منو 4 6 / 4و2 59.

صحيحهفي(
5 .@ه.25@شةفي@18@.@23@@1672@7/

كما(
لي

46الاتحا@ا" / 83للا106 21).

المحانيئرخفي(
"4/3 4 .(7110)المليةط.وفي1

صحيحه@ي(22)15)صجحهفي(
5 /7(2167)(16).

)
.(2700)و(1602)البهيرالالحمع@ي



يللف@لفد@لعللفي@لجامع

عوانةوأبي

9-
عوانةوأبيوأحمدالرزاقعبدعتدراشد:بنمعمر

لبغويوا

حبانوابنعوانةأبيعنداليكري:يزيدبنالوضاح

بنوهيب-11
عوانةوأبيالخاريعدخالد:

12-
الطحاويعندأيوب:بنيحيى

13-
عوانةأبيعندسعيد:بنيحعى

بنكعبمئل:@لر@هي@سمفيو@لتاخيرالنفديميكونوقد@

كعببنمرةفيجعل:مرة

الخطأويكونيؤثر،لمواحدلرجلالمقلوبالاسمكانذاف@
من

علىيدلالمقلوبالاسمأصبحإذايكونالإشكالولكنقلبضالذيالراوي

كاناإفاالروايةصحةعلىتأئيرلهلي@ومذااخر،رجل
الئقات،الرواةمن

46االالإنحا@فيكحا / 1للا106 832).

(3)ما(37)مصنفهفي
لحي

2م@ه 6 6 /2.

كما
46دالاتحافثي / 106(18326).

@نرخفي
(3310)الس@قه

فيكما
83للا41/606الاتحا@ا" 21).

.(1103)ثهال@صدالأد@فيلمأه(..")صحيحهفي

46دالإتحاسهفيكما / 83د106 يزيدبنالرضععرانةأبيمعمقرولاجاء(21

لنكري.ا

4/3المحاني،@شرخفي 4 (7111)الحليةويرط.1

3للأ41/606لإتحاشهداكما@ي ول(.2

مكنالبهزي،الل@يكصدنمرةةونلمرفدنكبالجليلالضحاقيئرة

توديالأر@ن،غالبصرة
شة

وخمن@صع

4/4الغابتهأسدانظرا 6 )853(،ك@/2الضحابقهأسماءتجريدو"هك@،5)2

.(5650)يبال@كرلاو

.75ةالنظرالئزهةالطر:



الإسنادفىالقلبللثشرل@3:ال@لل
=

كاناإذاضعفهاعلىأو
ويحكممعلولأ،الحديثيكونولكنالضعفاء،من

فيوالحدبثثقة.والآخرضعيفأأحدهماكانإفابالضعف:عليه
حالته

منالقلبيكونعندماالأولى
محمرطالحديثأنعلىيدلثقةإلىثقة

ضعيف.إلىضعيفمنالقلبكانإذايقبلولافيقبل،

ابنعنعيينة،بنسفيانعنكثير،بنمحمدروىفلك:مئال@

قالقال:هريرة،أبيعنصالح،ابيعنالزناد،أبيعنجريج،

عالمايجدصنفلا@لعلم،ويطلبونالإبلكباديضربون9بم@فه:اللهرسول

@لمدينته.عالممن@ملم

فيالنساثيأخرجه:
ط.(4277)والعلميةط.(4291)الكبرى"9

فيحزموابنالرسالة،
9

2/2@الأحكامأصولفيالإحكام 2كلا-83
من

محمدطريق
الإسناد.بهذاعية،بنسفيانعنكثير،بن

معين،بنيحىوئقهفقدكثير،بنمحمدخلاثقاترجالهالحديثهذا

"أحمد:عنهوقال

عنديكثيربنمحمديكنلم
البخاري:وقالثققه،

لين"

يكنلمأبو@اودتوقالالنكارظ،بعضحديئهحاتم:أبووقالجدأ@،

يفهم

1-4/18@الاعتدالدميزان حجرابنالحافظوقاله@،ا00)9

في
."الغلطكثيرصدوق9:(6251)@التقريب"

النسائي:قالمحمد،فيالذيالضحفعلىزيادةخطأفيهوالحديث

."صالحأبيعنالزبير،أبووالصواب:خطأ،@ذا@

الإسنادبهذاعيينفمابنسفيانعنالرواةمنجمعالحدبثرو@قلتت

فيالطحاويطريقهومن)7411(،الحميديأخرجه:
9

مكلثرح

وفي(7104)الاثار!
.19-31/09والحا5(،537)خيار!ا،تحفة"

بنمحمدوأخرجه:
ليالمروزيمخلد

عنالأكابررواهما"
مالك!

فيعديوابن3(،37للأحبانوابن4(،للا
1/1@الكامل@ 74-7 51



=

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

6/37بغداثهتاريخفيإوالخطيبلمقدم@، وفي6
7/504الغربط.

من

الأنصاري.موسىبنإسحاقموسىأبيطريق

1/99الحاكموأخرجه: 1
مسدد.طريقمن

فيالئيخأبووأخرجه:
)28(،جابراغيرعنالزبيرأبيأحاديث"

فيوالخلبلي1/99،1والحاكم
1/2الإرشاد!9 09-2 ا/والبيهقي1،0

38 6
الحكم.بنبثربنالرحمنعبدطريقمن

محمدوأخرجه:
بن

فيالمر@زيمخلد
عنالأكابررواهما"

ماله

فيوالخليلي4(،لا
1/2لإرشاد!ا1 فيوالخطيب1،0

"

13/1بغداد!تاريخ 6

44الغربط.وفي 3 / فيوالذهبي1،5
"

8/55النلاء"أعلامسير 6
من

مهدي.بنالرحمنعبدطريق

4للاالائارامشكلدثرحفيالطحاويوأخرجه: وفي(01
تحفة"

5للاالأخيارا معروف.بنهارونطريقمن(53

فيالخليليوأخرجه:
1/2الإرشاد"9 09-2 1 0

بنمحمدطريقمن

)مقرونيأ.يمونبنومحمدزنبور،

لر،بنالرحمنوعبدومسدد،موسى،وابو)الحميدي،ثمانيهم:

عنميمون(بنومحمدزنبور،بنومححدوهارونطمهدي،بنالرحمنوعبد

أبيعنصالح،أبيعنالزبير،أبيعنجريج،ابنعنعيينفبنسفيان
مرفوعأ.بههريرة،

فيحزمابنعندفرواهعلي،بنعمروالرواة:هؤلاءوخالف
"

الإحكام
أبيعنجريج،ابنعنعيينة،بنسفيانحدثناقال:2لهه/6"

فأسقطبه.هريرة،أبيعنالزبير،
نقلهفيماالبزارقالصالح.أباالسندمن

الحديشه.هذاغيرصالحابيعنجريج،ابنيرو@لمعقبه:حزمابن

2/2أحمدوأخرجه: 9 9
إنقال:لكنالإسنادبنفسسفيان،عن

اللهئاء
بم@.النبيعن

فيكماالخلالورواه
أحمد،عن(67)"العللمنالمنتخب"

عن



الإسنادفىالقلبرلثترقى:للعلل

هريرة.أبابهيجزفلممرةسفيانأوقفه:(1)قاللكنهالمتقدمبالإسنادسفيان،

البزار،الصباحبنالحسنطريقمن(2680)الترمذيوأخرجه:

)مقرونيأ.الأنصاريموسىبنو)سحاق

1/9الحاكموأخرجه: 1
بنومحمدالعلاء،بنالجبارعبدطريقمن

يمقرونيأ.ميمون

بنالجباروعبدموسى،بنسحاقد@الضباح،بن)الحسنأربعتهم:

أبيعنقال:ولكنالإسنادبنفسسفيان،عنميمون(بنومحمدالعلاء،
يرهر

ة،
ية.اور

تحفةوفيإ(40ال@الاثار@مشكللاشرحفيالطحاويوأخرجه:

بنفىعيينفبنسفيانعنمنصور،بنسعيدطريقمنل@355(الأخيارلأ

يرفحه.هريرةأبيعنقال:لكنالإسناد

فيحاتمأبيابنةوأخرجه
"مقدمة

5لاوالتعديعالجرح 8 / 1
طريقمن

مطر.بسربن

فيالثيخأبووأخرجه:
من(80)جابر"غيرعنالزبيرابيأحاديث"

بنإبراهيمطريق
النافعي.محمد

فيالخطيبوأخرجه:
"

5/3بغداد!تاريخ 06-3 0 و7
13/1 7

وفي

3/2الغربط. 4 14/5و1 8/5النبلاطأعلامدسيرفيوالذهبي4،3 5
من

العطار.غالببنسعيدبنمحمدطريق

نفسه،بالإسنادعييت@بنسفيانعنومحمد(براهم،ل@ي@ئسر،ئلاثتهم:

به.يبلغهريرةأبيعنقال:لكن

فيالصوابنف@هذاعلى
عنالأثباتالئقاترواهماالحديث:مذا

به.هريرة،أبيعنصالح،أبيعنالزبير،ابيعنجريج،ابنعنسفيان،

عييته.ابنحديثوهوحسن،حدي@المذاالترمذي:قال

حنبلبنأحمدال@بجلالاماميعني(1)



=

@لف@ائدي@لعللفي@لجامع

الحاكم:وقال
وقديخرجاه،ولممسلم،شرطعلىصحيححديثهذا@

أبيعنالحديثساقأنبعدايضاوقالروايةيجعلهربماعيينةابنكان
مماهذاولي@"رواية:هربرة

فيالحكمهوالحميديفمانثالحديثيوهن

لهملازمتهوكثرةبهلمعرفتهعيية-ابنعنأي:
(2)

عيينةابنكانوقد

مالكالعالمهذانرىيقول:
أن@إ.بن

الذهبي:قال
المنغريبالاسنا@نط@حديثهذا9

وكلاهماالزبير،وابوجريجابنفيه:الوجهبهذاالإسنادأنإلاقلت:

محنملةبصيغةالحدي@نكراوقدمدل@
روابةخلاالرواياتجمبعفي

إلابالممع،جريجابنفيهاصزحيذمحروت،بنهارونطريقمنالطحاوي

اللهعبيدأيوبأبوهو:فيهالطحاويشخلأنبه،يفرخلاالطريقهذاأن
بن

تسميتهاضطربتالثيئوهذاخلف@بابنالمعروفالطبرانيع@رانبنعد

اللهعبيدها:فسماهالطحاويعد
/2الآئار"محانيشرح@يإوسماهعبيدبن

2 اللهعبد:35
الطحاويعنهروىفقدالأول،عنديترجحوالذيايوب.بن

أحاديثيلا(الاثار!مكلشرحفيإ
(4)

ليوله
خمسةالأحا@يثهذه

شيوخ،
حمادبنالوليدالطحاوي:غيرعنهوروى

()

تقويةلهالطحاويتخريجوفي

(2)

(3)

لأناشكال.لديحصلوقد@،للنبيمر@وعالحديتاددروايتهلجارفريحي

3مرفوعةالروايةماقالحا@
هذاقال

ورجهأيضأ؟مرفوعةساقهاتمالكلام،

اتهالنمىوشتفادشالتقليلتعيدالتيبالرلصا"أتىأنهالاستثكال
يبغي

ياتيأنله
الخطاولحلأعلم،لحا@هبالمرفوع،يرثعهثممخوفأ،به

@ؤالقليسة،الكت@نخمن

"بل@رجعتلمابي
الحاكملمتدركالذهبيالحاظاستدراكمختصر

(17)كلها/"

ليأتفعلم
فيوكفلكعط

41/5المهرقاإتحا@@ 7 2(18252).

الناسأعلمبرعليححلمهديبنالرحلنعدانعلىالحاكمقالمكنا
4بغداداد@لىلحا@ظرةعييقيلنسنيانبحديث 5 8 / 1 1

13/4الغربط.وفي 24.

فيحرمابنقال
"

2لمه/6الاحكاما
سدهفيأنعلىالحديت.لهدانقدهفي

@لى.ال@طبوع@يتحرفوقدلاخرنالماأو)حدنا(يقللمماومو@الزبير،أبا
الزبيرا.أبو@

@ه@.و@28@و@48+(4812)و(4712)و(4511)و(991)الظر؟

6لمحمنقلتلىلح 21/1 72.



الإسنادفيالقلبلالشترك@:لالعلل

معضلة.هكذاثلفيعليهالاعتماديمكنلاولكنعندهلحاله

فيتثيرالحديثرفعفيسفبانعننقلتالتيالعباراتهذهأنكما

فيالخلآلنقلفقدبالوقف،أعلالذيالحديثهذاخصوصاريبةالنفس
فيكماعلله

مرةسفيانوأوقفه"قال:أتهأحمدالإمامعن(67)المنتخبه9

لهذاأحمدالإمامإعلالعلىيدلالكلامهذاوظاهرهريرة!أبابهيجزفلم

بالوقف.الحديث

فيالملقنابنوقال
9

الحاكمامستدركعلىالذهبياستدراكمختصر
8 4 / مسلم:شرطعلىالحاكم:قولعلىتعلبقا-(17)1

لمإتماقلت:"

علفبهفقال:عنهالبخاريسأللأنهمسلم.يخرجه
وهي

لمالزبيرأباأن

صالحإ.أبيمنيسمع

الزبيرأبافانالعموم،وعلىالحديث،فيأخرىعلةهذهتلت:

لهذاتدليسهسبهةتبقىصالح،ابيمنسماعمنهعرفلووحتىمدل@،

الموفق.واللهالحديت،هذاضعفبؤكدمماالحدبث،

فيالألبانيالشيخضقفهوالحديث
1/8المصابيح!مكاة" (24للا2

وفي
.(4833)"الضحيفةالسلسلة"

هربرة.أبيعلىموقوفأالحديثوروي

فيالمزيقالإذ
2الأشرافاتحفة" 38 / بدرأبوصرواه":(28771)9

أبيعنالزبير،أليعنجريج،ابنعنالمحاربي،عنالوليد،بنئمجع

موقوشه.هريرة.أبيعنصالح،

ع@نة.بنسفيانروايةالمحاربيلمخالفةضجف.وهذا

شاهدوللحديث
الأشعري.موسىأبيحدبطمن

فيعديابنفأخرجه:
1/1الكامل!9مقدمة فيحزموابن7،5

9

السفر!المعجمفيال@لفيطاهروأبو2،لهه/2@الأحكامأصولديالإحكام

بنزميرعنعيسى،بنمعنطرلقمش(1228)
التميمي،المنذرأبيمحمد

هند،أبيبنسعيدعنالعمري،عمربناللهعبيدعن
موسىأبيعن



-

@لف@ائدي@لعللفي@لجامع

طلبفي@لمشرقصناسن@ابخرج.@اللهرسولقالقال:الأشعري،

@لمدينقه.لملعالممن@لمعالما@بجدووفلا@لعلم،

غربحديثتهف@علله:أولىامابالعلل:مسلسلالسندهذا@قود:

عدي:النقالالتفرثهصفةمكتسثالسند
عنالحديثهذاروىأعلمولا"

العلةأماعيسى،.بنمعنغبرزهيرعنولامحمد،بنزهبرغيرالنهععبيد

عنهتالإذفيه،تكلمقدزهيرأنف@الثانية:
معين:بنيحيى

ب،بأسلا"

مرة:وقالضعيف،،مرة:إوقال"،لقويبالي@مرة:إوقال
وقالئققا،"

أحمد
مرة:وقالئققا،"حنبل:بن

دمقاربمرة:وقال"،بأسبهلي@"

أناري:إالمجظوشال"،الحديث
موضوعيثه@نول@ا@خهذاا@قي

(1)
@

النسائي:وقال
(29ال@ممه/2@الاعتدالميزان"انظر:بالقويأ.يى"

الطريق.هذاكيرمنالحديطرويوقد

فيحاتمأبوقالفقدمنقطع،أتهالطريقهذاوعلة
1

لابنه"المراسيل

":(2)ى

فيالدارقطنيوقالالأسعريإ،موسىأباهندأبيبنسعيديلقلم
9

2العللأ 4 2 9:(1320)س3/
موسىأبيمنيسمعلمهندأبيبنسعيد

شينأ".

فيالطبرانيرواهالحديثوهذا
كماالكبير!"

ا/الزوائد!مجمعفيإ

1 34-1 3 5
أبضأ.الأشعريموسىابيحدبتمن

الهيثمي:قال
اللهعبدوفيه:"

محمدبن
عندضعيفوهوعقيل:بن

"لأكثرينا

بالثقة،@لضعيففيبدلالإسناد،في@لر@وي@سمينقلبو@حيانأ@

صالح،بنالحسنعنالرؤاسي،الرحمنعبدبنحميدروىذلك:مثال
محمد،أبيهارونعن

قتادة،عنحيان،بنمقاتلعن
قال:أن@،عن

"انظر.(1)

9البهير،:الترمذيعلل 5 3(424).

2لاالتقرلبافياوهو(2) اكأمللروايةة(04
م

عه
1بيها.فصحفستي@ةعر

0

سلخريا.تغيرويقال:يى؟حديث@فيصدوق@".(3592)اتقربفي(3)



الإسنادفيالقلبللثتركلق@رل@لل
-

ي@،قرأومني@،@لقرتنوقلبقلبأ،شيءلكل@ا@نبئ:النبيتال

مر@ت@ا.عرالقر@نقريتبقر@مت@اله@لثهكتب

الداخرجه:أ
رمي

)؟،(2كه7)وم@2(7)مذيلتروا)6143(،

فيوالقضاعي
الإيماناشعبفيواووالقي)5301(،@الهابمسند9

الحلميةط.(2461)و(2460)
(1)

فيوالخطيبالرشد،ط.(2233)و
"

تاريخ

4/6بغداد" 71
5/2الغربط.وفي @يوالمزي7،3

/7الكمالاتهذيب"

383-38 الاسناد.بهذاالرؤاسي،حميدعنطرقمن(2817)4

فيالسيوطيوفكره
5/4المنثور"الدر" 8 مردويه.لابنوعزاه2

إذالترمذيجهلهفقدمحمد،أباهارونخلاثقاترجالهحديثهذا

فيقال
"

منإلانعرفهلاغريبحديثال@ذام@2(:7)عقبالكبيراالجامع

منإلاقنادةحدبثمنيعرفونلاوبالبصرةالرحمن،عبدبنحميدحديث

@مجهولشيخمحمد:أبووهارونالوجمعهذا
(2)

هارودجهالةعلىريادة

بالوضع.الحديثمذاعلىحكمواالعلماءفإنهذا،

فيكماالخلآلنقلهفيماحنبلبنأحمدقالإذ
العلل!منالمنتخب"

فيحاتمأبووقالموضوعا،كلامهذا"ت(50)
:(1652)لابنهالعللا"

وضعهكتابأولفيالحدب@هذارأيتسليمان،بنمقاتلهوهذامقاتل

الميزانافيالذهبيوقالله،أصللاباطلحديثوهوسليمان،بنمقاتل

أباهاروناي:أتهمه-أناقلت:مجهول،الرمذي:قال"ي@719(:2مه/4

القضاعي.بسندالحدثهذاوذكرشهابه..!فيالقضاعيرواهبمامحمد-

ابننقلهفيمامعينابنوثقهالاسناد،بهذاجا.الذيحيانبنومقاتل

8/4والتعديلاالجرحفيحاتمأبي 0 فيحبانوابن)9261(،5
الئقاش@

5ول 0 فيالذهيوقالئبتأ،دونهكانإذايرويفيماصدوقأالوكانوقال:8

4/7الميزانا" الفتحأبووقالباس،بهلي@النسائي:تال"مأ:73لا21

@ل@.صمد،أبيدعارودطبي@هاةميتحرت(1)

.(7249)دالتقربفيمووكذا(2)

بنلمرون
ممه.



-

يالفعائد@لعلل@لجامعفي

بلىينسبقال:أنهوكيععنالفتح،أبوذكرثمعنه،صكتواالأزدي:

بنبمقاتلحيانبنمقاتلعليهالتب@وأحسبهالفتح،أبوقالكذاالكذب.

سليما@ه،فابنوكغكذبهوالذيالحديث،قوفيصدوقحيانفابنسليمان@

عنمقاتل،إلىسنادهب@الفتحأبيعنايصأالذهبيونقل
قتادف

أن@عن

سليمانعا.بنمقاتلأتهالظاهرقلت:"وقال:الحديث،فذكرمرفوعا

فيماوكغعنهقالمتروكأ،9ةفهوإلهأشبرالذيسليمانبنمقاتلأما

فيحاتمأبيابننقله
1

8/0"والنعديلالجرح 1لا64 كذابأأ،كان":(62

فيعديابننقلهفيمامعينبنيحيىوقال
"

1لأالكامل 87 حديثهلي@8:إ/

فيالبخاريوقالح@ء"،
1

7/3الكبير!التاريخ 2 شيءلا":(9761)5
فيعديابننقلهيماأيضماوقمالاال@قه،

1الكاملا" 87 الحديث،دمنكر:8/

فيكماثاودابووقالعنمه،سكتوا
الاجريسؤالات9

اتركو"ا(:@2)"

أنلهمظهرأنهسببهموضوع،إنهالحدبث:هذاعنالعلماءوقول

الروايات.فيوردكماحيانابنهوولي@المتروك،سليمانابنهومقاتلأ

هارونبسببالحديثضعفإلىفمبالمتقدمينلإعلالينتهلمومن

حداحتىفقط
أنباتجارالأعمالفضائلفيالحديثبهذايأخذأنببعضهم

يشر.ضعفه

فيالمناويقال
"

2/6القدير!فيض 5 غريب،الترمذي:وقال@:(2423)1

محمدأبوهارونيه:
الحديثالمصنففعزوالترمذي،كلامانتهىبهولشخ

ويخرهما".هريرةوأبوبكرأبوالبابوفيسديد.غيركلامهمنلذلكوحذفهله،

فيالعجلونيوقال
1/2الخفاءاكئف" غريب@الترمذيقال":69

محصداباهارونفيهلأنقيل:
(1)

ضعيف،أئهغايتهبأنوأجيب:يعرف.لاة

الفضائل،.فيبهيعملوهو

فى@
صاسطوع@ي

م@ص@@م@رودسا@خماعا.@ث@
التقريطانظر:تحريف.وهو

(7249).



الإسنادفهالقلبلالثترك@:للعلل
-

حديثهذاقال:ألهأخرىنسخفي@ردغريب،الترمذي:قولأما

كذا:(16ولالضعيفة!السلسلةفيالألجاليالثيخقالفقدغريب@،حسن

نسختنافي
"الرمذيمن

فيالمندريونقلغريبما،حسن
عقبالترغيبه"

1تفسيرهفيكثيرابنوالحافظ)5711(، 5 فيوالحافظ6،2
/11"التهذيب1

1 حسنهئهاعنهنقلهمفيلي@"كريبحديث9قال:أئه6

منموضوعهوبلالضحف؟ظاهرضعيفالحديثفمانالصوابولحله

بهوجزمالذهبياستظهرهكماسليمانابنأنهئبتإذاوشيخههارونأجل

موضوعفالحديتحاتمأبو
علىوالذهبيحاتموأبيأحمدلاتفاققطعأة

إسناده.وهنمنبيناهماعلىزيانوضعه

1/5الأشرافتحفة"وانظر: 9 9(1350).

بهذاعليهأعرفلمالترمذيإليهأشارالذيالصديقبكرأبيحديطأما

فيالترمذيالحكيمرواهأتهإلااللفظ
2الأصو@انواثو" 5 8 @خر،بلفظ3/

فالقال:ز@ه،الصدي@بكراباأنالصلت،بنهلالعنفقال:

"@لسة@لتور@ة:نيتدصيى@سهرةجمت:اللهرسرل

المعمة؟وساقيل:

لماوبلعنهوتدفعبلوى@لدنيا،منهونكابدخير@لدنيا،صاحبهاالتعمفال:

وتقضيش@ء،كل@احبهاعنتدفع@لقاضبة،المد@نعةوندص:الآخرة،
كلله

فيدينوألفلهعدلت@سهاومنحجة،عنربنلهعدلتقرلماومنحاجة،

@ل@،@شبل
وألفنهر،وألفثو@ىألفجوفهشربها@دخلتننمكنبهاومن

"وداغلكلمنونزعرحمفوألفبركة،وألفيقين،

3/06الميزادافيأالذهبيقال بنمحمدترجمةفي(7834)2

عنالجدعانيالتيميبكرأبيبنالرحلنعد
بنإسماعلدرواهالحديث:هذا

الترمذياحاسععلىإنعيقهفيعمادلارالدكتررقالقديم،الاختلاتنويدو((1)

احتل@تالخأنيثار@ل!@وم@ا
فيوقع@قدالحديث،هناعلىالمصفحكملي

أثتاهوساغريبهحسنالشخ.إوصعضوليأ)سأ
)ت(001.و)؟س

نجوت@وعدمالحديتوصععلىدليلإلاموماوأنالهاللفظمذا(2)



-

يللف@الد@لعللفي@لجامع

محمدعناي:كه-أوي@،أبي
بنسليمانعنالجدعاني-الرحمنعبدبن

مرفرعأ".الصديق،بكرأبيعنالصلت،بنهلالعنمرتال،

محمداجلمنضعيف؟حديثوهذا
قالالجدعاني،الرحمنعبدبن

فيحاتمأبيابننقلهفبمامعينابنعنه
"

7/4"والتعديلالجرح 2 4

لا":(17اله
فيكمازرعةوأبوأحمدوفالشيء"،

/6الكمالاتهذيب"

3 9 الكاملأفيأعديابننقلهكماالبخاريوقالبط،بأسلا")اماه(:6
3ول فيكماحاتمأبووقالالحديشه،المنكر:97

9/2التهذيبهتهذب" 5 2

فيكماالنسائيوقال@،ضعي@":(6348)
3الكما@هتهذيب" 9 6 / 6

فيمرةوقالبثققا،ليس":(5981)
المتروك:(52لا@والمتروكونالضعفاء"

فيالذهيوقالالحديث@ا،
6ك@0الميزانا@ ":(783لا2

أناباطلبخبراتى

فيبهأتهمه
@

ي@
هذا.بكرأبيحديطوذكر"

فيالذهبيعهقالمرقال،بنسليمانوفيه:
3/6الميزان@ه" 2 0

ضعيف":(7834)

الترمذيوقالأسنده.منأجدولمئعئقأيبقىالحديثأنعلىزياثة
":(2ول7)عقب

إسادهقبلمنيصحولاالصديق،بكرأبيعنالبابوفي

ضعي@ه.لاسناده

طنه.الترمذيقالكماهريرةأبيعنالبابوفي

فيكماالبزارأخرجه:
محمدحدئناقال:(2304)الأستار@ك@"

بن

عنحميد،عنالحباب،بنزيدعنالحراليالفضلبنالرحمنعبد

عطا-
وفلبقلبا،شيءلكل@ن"يض:اللهرسرلقالقال:هريرة،أبيعن

ي@إ.@لقرتن

حميد!.عنزيد،إلارواهنعلملا"عقبه:الزارقال

1تفسيره:فيكثيرابنوقال 5 يخمه.المنظور:62

(1)

يخ@
/13اللاطأعلاملحسيرانطر:خطا،وموا@لأبنالرحمندبهدالمطبوع:



اجسنادفيالقلبولخترك@:لالعلل
-

قالالمكي-سويدأبيابنوهوحميد-فيهأيضأ.ضعيفحديثوهذا

المريب@افيحجرابنوقالشاكيرإ،اله@ا@لاا(:المغخي!فيالذهبيعنه

لمجهر@ه.:(1550)

كعب.بنبيئعن(الحديث@روي

فيالقضاعيأخرجه:
1للا"الهابدمسند مخلدطريقمن(03

بن

عنالواحد،عبد
عطاء

بنزرعنجدعان،بنزيدبنوعليميمونةأبيبن

ي:اللهرسولقالقال:كعب،بنأبيئعنحبش،
@ئيلكل@ن9

اندقلبأ،ه

مطول.الحديثي@0001@لقرثنتلب

مخلدفيهحديثوهذا
فيحاتمأبوعنهقالالواحد؟عبدبن

"

الجرح

والتعديح
نقلهفيماالأزثيوقالالحدينط،ضعيف":(1593)3كا/8لابنه@

حجانابنوقالالحديش@،يضعلاكذاب.(3268)الضعفاءفيالجوزيابن

في
ثبهلامناكيربأفياءيتفزدجداالحديثمنكر":43/3@المجروحين"

فيالذهبيوقال@،بهالاحتجاجفبطلالثقات،حديث
4/83الميزاظ@ا

"لمأ:390)
وعنجدعان،ابنعنسوار،بنشبابةعن@روى

أبيبنعطاء

الخبرلذاكالنبي-لج@رعنكعب،بنأبيئعنحبي@،بنزرعنميمونة،

مخلديكنلمإنوضعهمنأدريفماالسور،فضلفيالباطلالطويل

فتراها

حدثه@لذي@لر@هي@سمفيقلبعلى@لر@هيالسندينفلبوقد@

أبيابنحدثناقال:سعيد،بنسويدروىمثاله:وخطأ،سوابر@و@خر

قالقال:عمر،ابنعننافع،عنرواد،أبيابنحدئناقال:الرجال،

فاقتلومه.برأيهديتافيقالمن@:أاللهرسول

فيعديابنأخرجه:
الكامل"

"5/4 فيكمافوائدهفيوتمام6،6

الحديتمذاطرقبهتناوللطجف،مطبوعاللطيفجدبنعمرولنمحسدوللشيح(1)

يخركلعاافهفجراهطريق،كلعللوبينب@سهاب،



=

يالفمائد@لعلل@لجامعفي

البسامالروض"
فيوالخطيب)711(،"

"

9/2بغدادلأتاريخ 2 9
ط.وفي

10/3الغرب فيالجوزيوابن1،7
3/9"الموضوعات" الفكرط.5

(1)

طريقمن(264)الكلامأ@فمفيوالهرويالسلف،أضواءط.(1531)و

الإسناد.بهذاسعيد،بنسويد

بنالعزيزعبدهو:روادأبيوابنالرحمى،عبدهو:الرجالأبيابن

عنهقالباليسير،لي@مقالوفيهسعيد،بنسويدفيهوالحديثرواد.أبي

فيالنسائي
فيحبانابنوقالبثقتا،داليم@:(260)"والمتروكونالضعفاء"

"

1/3لأالمجروحين فيالعلائيوقالبالمعضلالت@،الثقاتعنيأتي":52

1التحصيل،:@امع فيحجرابنوذكره"،كثير":06
طبقات"

يليلإسماواالدارقطنيوصفهبالدلي@،موصوتوقال:(120)المدلسينا
1ذلث.بسبفضعفالعمى،بسبعمرهآخرفينغيروقدوغيرهما،

0.

معينبنبحىتال
عنسئلعدما

حاتمأبيابننقلهفيماالحديطهذا

في
"

ةإ(1373)"العلل
ابننقلهفيماوقال"،ويستتاببسويديبدأانينبغي

فيعدي
"

5/4الكامل، ثوقةثوبلو:66
(2)

إلىيداصدكزوتوسيفا

الذهبينقلهليماوقال"،الحديثهذاالرجالأبيابنعنروايتهفيالأنبار
في

11/4السبرا" 17-4 سويدألغزوتوسيفأثوقةوجدتلو":18

بغداداتاريخفيأالخطيبنقلهفيماالرذعيالقاسملنسعيدوقال"،الأنباري

2 2 9 / 3الغربط.وفي9 1 7 / عنبهذايحدثسويدزرعة:لأبيداقلت:10

بهأتىسويدأأنإلانجيح،بنإسحاقحديثهذاقال:نجيح،بنإسحاق

لهقيلعسىقال:إسحاق،عنلغيركرواهفقدقلت:الرجال.أبيابنعن

فيعديابنوتال"،فرجع
1

5/4@الكامل فيهيتلونقدالحديثهذاس:66

هكذايرويهفمرةسعيد،بنسويد
عنيرويهومرةالرجال،أبيابنعن

جا.دالموضوعاشلأمنالفكر@في(1)
"

قال:النصيي،نصرمحمدسالعباسأبو"

ل@ومساةالإشادمنرجلارسقطحيتالرجا@هأبيابرحدننا
محمدجحنربو

بن
اللهعد

سحيمهوسويدسالحضرمي،سليانبى

)@رف.اللانعقب.ولاكأفيهليىجلودمنئرسوهيثوقة(2)



الإسنادفالقلبرلهضكى.لالحلل
=

ثيالجوزيابنوقالرواول،أبيابنعننجيح،بنإسحاق
الموضوعالهه"

9 5 لاحديثهذا9السلف.أضواءط.(1531)وعقبالفكر،ط.3/

بذلكعلبهشهدالحديط،يضعوكانبصالمنهموهوإسحاقبهتفرديصح،

فقدالرجال،أبيابنعنسوبدروايةأماحبان...،وابنوالفلاسيحيى

الرجال،أبيابنفقال:إسحاقيقولأنوأرادوهمفقالوا:لسويدقوماعتذر

منكيريقبلهلمالاعتذارهذاأنعلمأ
ثمالحتقدميحيىكلامونقلالعلحاط،

يحتملهأ.سحا@هذا@يحنمللاالرجالأبيابنلأنهذاثقالداتما@قال:

هناالحديثهذاسويدروىقلت:
فجؤدالرجال؟أبيابنعن

نجبحبنإسحاقمنالحديتأخذسويدأأنالصوابداتماإسناثه

الملطي

فيعديابنفأخرجه:
1/5"الكامل" بغداد"ناريخفيإوالخطي@3،9

3 2 2 / وفي6
عنسعيد،بنسويدطريقمنو.33ك@923الغربط.

هذااسحاقدبه،نافععنروا@أبيابنعنالملطينجيحبنإسحاق

عنهقالالحديث،متروك
فيعديابننقلهفيامعينبنيحيى

ا/الكاملا1

5 "،الملطينجيحبنإسحاقالحديثووضعبالكذبالمعروفينمن5:إ3

فيحنبلبنأحمدوقال
"

6العللافيالجامع / 112(1372):"
منهو

فيالبخاريوقال"،الناسأكذب
@

1/37الكبير"التاريخ منكر":(2931)6

فيالنسائيوقالالحدي@أ،
الحديئ@،المترود:@يم@@والمتروكونالضعفاء9

فيعديابنوقال
الكامل"

"1/5 صالرمعذكر@االيالأحا@يسوهذه@.40

وضحهاموضوعاتفكلهاعنهروىعمننجيحبنإسحاقعندالروايات

"،الحديثيضعممنوهوالضحفاء،فيالأمربئننجيحبن@)سحاقهو...

منعنهاخرجمنوأكنرأثؤلبجان،يليمساالرومنعورصوهيالملطيفبلىلة(1)

3لالأنسبلأالظرضحماءكانواالمحنغي@ 5 2 /4.

استرجمةفيلكو@اةتحريفوموا@زسهعدبند@سحاقالأولى:الخطيبروايةفي(2)

واللهاكصعبدبنإسحاقعنأحدعدالحديثيرولممعيدبنوسولدنجيح،

أعلم.



-

يللف@ائد@لعللفي@لجامع

فيالسمعانيوقال
4/3@الأنساب9 يضعكانالدجاجلةمندجال":52

صراحأ@.@حدهاللهرسولعلىالحديت

أنهصحيحةغيرالرجالأبيابنعنسويدروايةأنعلىيدلومما

بننوحتابعهحبنفيالرجال،ابيابنذكرعلىيتابعلمسويدأ-أي:-

حبيب

(2)
فيعديابنعند

5"الكامل9 3 9 عندخلفبنعليبنومحمد1،/

فيالجوزيابن
3/9الموضوعات!" 1ولاالفكرط.4 أضواءط.(52

بنفم@بهالملطي،نجيحبنإسحاقعنومحمد()نوح،

السابق.الاسناد

اخر.بوجهإسحاقعنالحديثمذاسويدروىوقد

عديابنفأخرجه:
@

ي
"

1/5الكامل! فيالجوزيوابن3،9
3/9الموضوعاشه" السلفاضواءط.(1530)والفكرط.5

طريقمن

عطاء،عنالأصزاعي،عننجيح،بنإسحاقعنسعيد،بنسويد
ابنعن

به.عمر،

الرواية.هذهعلىأيضاسويدوتوبع

فيعديابنعندحبيب،بننوحتابعه
9

5الكامل! 3 9 وابن1،/

فيالجوزي
9الموضوعاخ@3/" السلف،أضواءط.(530)والفكرط.5

حبيببنالرحيموعبد
.(264)الكلام!فمفيأحا@يثفياالهرويعند

بهالأوزاعي،عننجيح،بنإسحاقعنالرحبهأوعبدينوح،كلاهما:

د.لإسناابنف@

دجالأعرفتمارتال:قيى..عرعلىدحاحلةعلىجمعوةلوقدالزيديقال(1)

مالد-سممئهاشخىدجاحلفعلىئجسع
ابنوذكرةقالجتأص-ابنيحني:

@النبيجسعهوتدالدجاجلتا،مندحالمو)نماالسيرة-عاحبيحني.@سحتى-

الحروس،،التبمانطرة@هدنجالهنيغر@لزمكفييكهن"@قال.الصجح،حديئهفي
لدجل(.مادةالعربودلان

سيدب@سويدمعمقروناجاءج@بننوح(2)



اجسنادفىالقلبلالخترك@:لالعلل
-

هيالطريقهذاوعلة
بنإسحاقمنأي:نفسهاثالسابقالطريقعلة

نحيح،
فيالذيالخلافأما

كمالفسهإسحاقدسببهسابقهعنالإسادهذا

ةإسنادهغيروهوقال:إإذالموضوعاتفيالجوزيابنفل@إلىذمب

عنهما،وتارةنافع،ع@العزيز،عبدعنوتارةالأوزاعيعنيرويهفتارة

منوهذانافع،عن
بمثلمعروفئهف@ثفعله

(2)
مذا!

وحينماالاسناد،فييقعفكذلك@لمتن،فييقع@لقلبوكما@ن@

صورعلىيكونالاصنادفييقع
وقد@لر@هي،@سمبنقلبوقدمنعددة،

عنالثضر،أبيسالمعنعيينة،بنسفيانروىنفسه:@لصحابيينقلب

بنزيدإلىالأنصارئجهيمأبوأرسلنيقال:سعيلإ،بنبسر
خالد

ماأسألهالجهنيئ
المصلي،يديبينيمرالذيفيالتبيئءلجهمنسمع

@نمنلهخيزأربعين@حدكميقوملأن"قال:@هاللهرسولإنفقال:

المصلطيديبينيمر
يوما.أوشهراأوسنةأثويفلاقال:"

متة.ولاسندهيضبطلمسفيادأنإلاالصحة،ظاهرهإشادهذا

4/1أحمدأخرجه:فقد 16.

فيوالطبراني)282(،حميدبنعبدوأخرجه:
ص(5236)الكبير""

ثيبة.أبيابنطريق

فيخيثمةأبيابنوأخرجه:
1

أبيأبيهعن(1014)الكببراالناريخ

له-واللفظخان-بنيحصطريقمن(1416)الدارميوأخرجه:

1/38عوانةأبوةوأخرجه فيوالطحاوي)4931(،4
"

ممئمكلشرح

وفي)كالأالآثار@
الأعلى.عبدبنيون@طريقمن(944)الأخيار!تحفة"

قفتوساأنإلانايع،عنيرويهالأوزاعيأنيقتفيالحوريالنكلاممياقطاهر(1)

مر.كماع@رابنعطاماصعنالأصزاعي،عن@صحاتير@لهالتخ@يجمنعليه

شسقطت(2)
الفكر.ط



-

@ئدث@لف@@لعللفي@لجامع

فيالطبرانيواخرجه.
5يلأالكبيرا9 بثاربنإبراهيمطريقمن(23

لرماا

اللهعبدبنمارونطريقمن(37للأمسندهفيالسراج

يمقرونين(.الصباحبنوالحسن

ويون@،ويحيى،خيثمة،وأبوسيبة،أبيوابن)أحمد،ثمانيتهم:

أعلاه.والمتنلإسنادباعييق@بنسفيانعنوالحسأوهارون@لابراهيم،

عبدة.بنوأحمدحرب،بنصزهيرالحميدفي،ةالمتنحيثمنوخالفهم

امأ7)الحميدئأخرجه:فقد
السابق،بالإسنادعيينةبنسفيانعن

أويوماأربعينأوشهرأاربعينأوشةأربعينيدريلا"ةهكذامتةفيوجاء

ساعته.أربعين

المتن:هذاوبمئل

فيالبرعدابناخرجه:
2التمهيدأ" 3 حرب،بنزهيرطريقمن8/

سا@أ.اويوما،أوشفأثويلألاولفظه:نفسه،بالإسنادسفياد،عن

أحمدطريقمن(3782)البزاروأخرجه:
سفيان،عنعبدة،بن

الرواياتصوالراجحخريفا@،أربمينيقومثنولفظه:االمتقدملإسادبا
أحمدروايةالمتقدمة

ولإمامةةمتابعاتمنلهالماتابعه.ومنحنبلبر

أعلم.واللهأصحابها،وحفظ

فيالخلافوأماالمتن.لاختلافاتبيانهوإتماقدمناهالذيفهذا
بنبسرأنسفيانإسنادففيافضر،أبيصالرواةسمانفيهخالففقدالسند

بنبسرأنأعني:العك@والصوابخالد،بنزيدإلىجهيمأبوارسلهسعيد

بنزيدأرسلهسعيد
جهيم،أبيإلىخالد

تخريجفىفلكبيانسياتىكما
الحديثهذاطرق

بنسفيانحدثناقال:عمار،بنهشامعنلا(4)ماجهابنأخرجط:

بنزيدإلىأرسلونيقال:سعيد،بنبسرعنالنضر،أبيسالمعنعيينة،

أسألةخالد
لأن"قال:ي،النبيئعنفانجرنيالفصلي،يديبينالمرصرعن



الإسنادفيالقلبلالهضكلق@للعلل
=

لهخيزلربعينيقوم
سنةأربعينأدريفلاسفيان:قالبدبمهبينيمزلنمن

ساعة.أوصباحأأوشهرأأو

فيرجبابنقال
"

الباريفتح
"4/90."

وذكرأرسله،منيذكرولم

كلهوهذاعييفابنمنالأربعينتمييزفيالثك
وهم

@.

حدثناقال:خرم،بنعليعنبتحقيقي(813)خزيمةابنوأخرجه:

لنزيدأرسلنيقال:سعيد،بنلسرعنالنضر،أبيسالمعنعيينة،ابن

جهيمأبيإلىخالد
أسأله

كانلوقال:عليه؟ماذاالمصلييديبينالمارعن

لهخيرأربحينيقومأن
يديه.بينيمزأنمن

أنهالنضفييثيرالإشادفهذا
صحيح،

المتابعاتولوجودرجاله،لثقة

هذاصحةأنإلاسيأني،كماوالثوريمالكرواهلحاالموافقوهوةله

عنيقولكانأئهسفيانعنالمحفوظأنوفلثشذوذ@علىدليلالإسناد

بنزيدإلىالجهيمأبوأرسلهسعيد،بنبسر
تمدم،كماخالد

تكونلذلث

وذلكالسند،إلىسايىفيهاالثذوذإنبللدوذها،ضعيفةخثرمابنرواية

خثرمابنرواهكماموقوفاولي@مرفوعأرواهعيينةابنرواهالذيمماأن

ماوكل
فيه.مخالصفهوعييق@بنسفيانعنتقدم

مالكأخرجه:فقد
@ي

أبيبرواية(40ولاالليثيبرواية(422)الموطأ!"

محمدبرواية(272)والقعنبيئبرواية(223)وعقيبالزهريمصعب
الحسنب@

4/1واحمد)2232(،الرزاقعدأخرجه:مالكطريقومنالئبباني، 6،9

1/1والبخاري1(،174)والدارمي 3 2/5ومسلم1(،05)6 8(507)

فيعاصمأليوابن3(،3للأوالترمذي0(،17)داودوأبو)162(،
لآحادا9

نيالمثاوا
0له لنساوا2(،7

2/6ئي وفي6
لعلميةا0ط(832)لهلكبرىا،ا9

11)1/383عوانةروأدالرسالة،مأط.34)و 38وا/(39 4،)2931(

فيوالطحاوي
"

وفيلمأ5)الاثارامثمكلشرح
ابنولما(،5)الأخيار!تحفة"

صالحديتتصجحفيانظريحادتقدم،صاعلىباء(1)
ابرصحيحميالطريقمدا

لثه.والكمالحزيمف



-

@للعاند@لعللفي@لجامع

2يلأحبان فينعيموأبو)5325(،دالكبيرلأفيوالطبراني6(،3
المسند"

الله،عبيدبنعمرمولىالنضرابيعنمالك،طربقمن(1121)المستخرح

بنزيدأنسعيدةبنبسرعن
مافايسأله:جهيمأبيإلىأرسلهالجهنيخالد

قالجهيم:أبوفقالالمصلي؟يديبينالمارفيع@عاللهرسولمنسمع

يقف@نلكانعلبه،ماذاالمصلييديبين@لماربعلملو"كب:اللهرسول

لهخيراأربين
اربعينأقال:أدريلاالنضر:أبوقاليديطبينيمز@نمن

صنة.أوسهرأأويوما

الرواية.هذهعلىمالكتوجوقد

/2ومسلم)4292(،سيةأبيوابن)2232(،الرزاقعبداخرجه:فقد

5 فيخيئمةأبيوابن)549(،ماجهوابن)162(،عقيب(507)8
"

التاريخ
1روعقبالكبير! فيعاصمأبيوابن1(،0

والمئانيالآحاد1
أبوو)7702(،لا

فيوالطحاوي)5931(،و(1393)و(1392)3ممها/عوانة
"

"المنمكلشرح

وفيلم@6)
ليوالطبراني4(،9للالايخار"اتحفة"

ابنو)5325(،الكبير""

فيالبرعبد
89/2التمهيد" 2

النضر،أبيسالمعنالئوري،سفيانطريقمن

بنزيدأنسعيد:بنبسرعن
لذكره.جهيم...أبيإلىأرسلالجهنيخالد

@شيبة:أبيابنروايةفيوجاء
الإثم-،.!منيعنييصلي-وهو

شيء.فيالحديطمنليستأنهاوالظاهر

ابنقالفقدعيينضبنسفيانطريقردإلىالعلمأهلبعضذهبوقد

"ا(:ا.لاالكبير"التاريخفياخيثمةأبي
ابنحديثعنمعينبنيحيىسثل

أبيإلىزيدهو:إتماخطأيحيى:فقالالنضر...،أبيسالمعنعيية،
فيالبرعبدابنوقالجهيمإ،

":22التمهيد@8/"
هذاعيينةابن@روى

بنزيدموضعفيجعلسعيد،بنبسرعنالنضر،أبيعنمقلوبأ:الحديط

قولعندناوالقولخالد،بنزيدجهيمأبيموضعوفيجهيم،أباخالد
الرايق@2/87:نصبفيإالزيلعيوقالوغيرط،الثورفيتابعهوقدمالك،

متنعكىمتنهأنوالئانية:أربعينقوله:إحداهمافائدتان:وفيه9

عنالراويوهوالجهيم،أبوهوالصحيحينلفظفيفالمسؤولالصحيحين،



ابسنادفهالقلبلالثتركت@للملل
=

بنزيدالبزار-عندالراوي-والمسؤولع@،التبيئ
فيالمزيوقالخالدأ،

عنالنضرأبيسالمحديث@الوالمحفوظ::(374لااممه/3الأشرافهداتحفة@

بنزيدأنسعيد:بنبسر
ماذايسألهجهمأبيإلىأرسلهخالد

منسمع

منالحدبثحعلومنالمصلي،يديبينالمارفيمجطالنبيئ
بنزيدمسند

فقدخالد
فيرجبابنوقالأعلمإ،واللهومم،

"

الباريفتح
"4/90:

9
منالحديثجحلأنعلىنصوممن

لنزيدمسند
حالد،

وهمس@الثبيئعن

الإمامإليهوأشارخيثمة،أليابنروايةفيمعينابنوخطا:عيينةابنمن

فيعيينةابناضطربوقدحنل،روايةفياحمد
يحفظهولماسادهدلفظه

فيحجرابنوقالجيدا"،
1/1الهدايقهأحاثيثتخريجفيالدراية" 79:

عيينتا.اب@علىشديهاختلافوهذا9

@روابهعيينةالنروايةبيىالجمعالفضلاءبعضحاولوقدقلت:

والإيهام!الوهمالبيانفيالقطانابنفقالمالك،
1 0 6 / و7(0إللأ2

قد

خظئ
(1)

بحثجهيمآبويكونأنلاحتالبمتعين.خطؤهولي@عيينفابنفيه

بنزيدإلىسعيدبنبسر
بنوزيدخالد،

أنبعدجهيمأبيإلىبعثهخالد

وثكبمحفوظهمنهماواحدكلوأخبرعنده،فيمايستثبتهعندهبمااخبره

واجتمعخربفابأربعينالآخروجزمأحدهما،
النضر،أبيعندكلهفلث

حدي@سفيانوحفظجهيم،أبيحديثمالكفحفظالإمامين،بهوحدث

بنزيد
.@أعلمواللهخالد،

رجبابنفقالإليه،ذهبفيما@فق@هالقطانابنئغفوقدتلت:
لكتن@

في
"

الباريقح
فقولهالمتأخرينمنالقولينبينالجمعتكلفومق":4/90"

أحاديطتخريجفيأححراسوقالمنمه،يقبلبأميريأتولمبثيء،لب@

1الهدايته 7 9 7لهالباريإ،الفتحفيوقالتكلفمأ،يخفىلا@:1/ 5 6 / 1

قالوا:فإناالظن،غلبةعلىمبنيئللأحاثيثالأئمةتعليل)015(:إعقب

فيفلانأخطأ
الاحتمالراجحهوبلالأمر،نف@فيخطؤهيتعينلمكذا

للمجهول.بالاء(1)



-

يللفعالد@لعللفي@لجامعى

هومنفيهالثقةيخالفماوهوالثاذ-انتفاءاثترطوالماذلكولولافيعتمد،

."الصحيححدفيفه-أرجح

فيالطحاويقال
"

عيينةابنطريقسوقهعف(85)الاثار"مشكلشرح

ماروايةإليهالمر@ودفيوسفيانمالكاختلفولما9مالك:وطريق
هذافي

بنزيدمنهو،من@الئبيئعنالحديث
خالد،

الأنصاريالجهيمأبيومن
النضر.آبيعنرووهالذيئالأئمةمنعيرهماروايةمنطلبهبلىاحتجنا

ماليكون
خرجثمفيما.عيينةوابنمالكبينقاضيأذلثفينجدهأنعسى

@التبيئعنراويهفلكفيفكان"عقبه:وقالالثوري،مفيانطربقفلكبعد

بنزيدلاالأنصاريالجهيمأبوهو
اختلففيماالقضاءبذلكفوجبخالد،

لماوالثوريمالكألأنعيينة،ابنعلىلمالكعيينةبرومفيانمالكفيه

يخط.خالفهمافيماعيينةابنمنبحفظهأولىكاناشيءعلىفلكفياجتمعا

@خر.طريقمنالحديثرويوقد

فيالطبرانيفأخرجه:
ط.(265)والحديثط.(267)لأوسط(ا"

أبيعنأيوب،أبيبنسحيدحدئاقال:ص@ح،بنروحطريقمنالعلمية
الصمةبنالحارثبنجهيمأبيعنسعبد،بنبسرعنسالم،النضر

@لمصليبديبين@لمازيمكثالأنقال.ك@ز،اللهرسولعنالأنصاري،
لهخيز@ربعين

بدب.بينبمرلنمن

بنزيدإرسالقصةيذكرفلمإسناثهفيأيوبأبيبنسعبدقصرقلت:

ماوالصواب:سعيد،بنلبسرخالد
أعلم.واللهتقدم،

3/1لأشراف@اا@اتحفةوانظر: 8/3و(9374)اكه-83 3لما-97

2وه/ما(75)5/11"المهرةإنحاتو@ا(،اللعه 46و(4895)7 8 / 1

6/41المسنداأطرافو")73471(، 2(07 91)

@هع@هح@



مدالمتناجسناد@فيالقلبلالاثترك@:لالعلل

-

ل@ا@مححع!@

معا-لألمتنثم"ل@عسن@فيالقلب6
أنوهو

يجتمع
فيالإسادفيوالفلبالتنفيالقلبمنرأيناهما

هذا

النوع.

الحاكمرواهمامثاله:@
(1)

عبدبنالمنذرطريقمن

اللهعبدعنالماجثونسلمةأبيبنالعزيزعبدعنالحزامي،

قاالصلاةافتتحإذاكان@اللهرسولأنعمر،ابنعندينار،

.@جنك-وتعالى@سمكنبلرك@للهنمالسبحانك

بنالعزيزعبدنف@سندأ:أماومتنأ،سندأمقلوثالحديخثفهذا

عنيرويهسلمة
اللهعند

بناللهعبيدعنالأعرج،عنالفضلبن

طابى.أبيبنعليعنرافع

@النبيئأنالعزيز:عبدحديثلفظنف@المتن:فيالقلبوأما

أبي

بي

كان

1الحديتعلومسعرفة(1) 1 حزماب@.@(28ويلاالعلميةط.8

بنالعزيزنجدئر.(2)
تطمولىصعدا@نريلالمدلي،الماحسونسلمةأبيلناثهعند

ترديمصنف،فقيصثقضالهدير:
لكلااهأ@سة

3ولالنلاءاأعلاموالهر4+،ولسعداابر@ب@ات"اظر: يبوالالتقر0،9

نقةالمدغي:ميالها@رليعةبنالحاسلنالمضلبناللهنجدئوة(3)

4/2لهالكساهنيص@ةانظر 4 2")شالكا@ودا)0743(،0 لتقريبمااو"1(،9

(3533).

ثقفة@نهعليئكاتكاد@،اللهرشؤلمولىالمدنن،رافعأبيبناللهجدفو:(4)

3الكمالاه/+-وشهذب)7121(،ك@5/2الكيرا@اياردخانظر: لم@،221)4

لع@24(.التقريباوا



-

@د@الفع@@لعللفي@لجامع

فطر@لس@او@تللديوجهيالوجهتيقول:ئئميكبرالصلاةاستفنحإفا

أناوماحنيفا،والأرض
سه.المشركين.من

مالكغسانوأبوحجينرواةهكذا
(2)

إنماعيلبن
(3)

عن

سلمة.ابيبنالعزبزعبد

أيضأ:ورواه

أحمدا-
بن

والطحاويخزيمةابنعند:(4)حالد

حزموابنأحمدعندجزدتة:(7)سعيدأبو-2

اللهعبد-3
الطحاويعندرجاء:بن

اللهعبد-4
الطحاويعندصالح:بن

(2)

(5)

قصاءووليبغدادسكنعمر،ألواليامي،المثنىبرلالتصحير-حجين-

نققيحراسان.
تولي

بحلما.وفيل.هأ،205)شة

@ا@طر.
7الك@اال@2/طدبب 1لاودالتقريبهام@(،5)الكاشف!ر@)5211(،1 14).

1/1أحمدغدوحمف@ 03.

سالكفو.
سليسادةابيبنحمادشطالكرفي،غسانأئوالهدي،يسماعيلبن

مما.219)وييل.هأ،217)سةتوفيعالدالكتب،صحيحمتقن،تقف

5ا@طر

1ولالكبراات@يح 9 .(6+4)و@النتربج@للا\،و@النقش@9/)2431(،1

1انحديشه:علرم@مغرقةليانحاكمعد 1 حزم.ابرط.(287)والعلميةط8

أحسدفو.

ل@ط
تولحيصدوق،الحمصي:سعيدأبرالكدي،الوهيموصخالدس

انطر

(4

.(03)التقريبطو@2(،5)الكاش@هو@2(،لا1/37الكمالهالتهديب

لأبتحقيقي.63)صجحهلحي

1المعانيافرحفي 9 9 / 1
ولي

.(1148)الحلسية.@

اثهنجدبنالرحمىعندفرة
لنيمولىسحيدأبوالبصري،عيدس

ما
نزيل3،

أحطا،زنماصدوقحز@نة.لفهمكف
امأ.97)شةترلي

4الكساال@4/تهذب1نطر. 2 والالتقرشه@،@238@الكاقس@وإ@،3859@7

لي
في(9).1/94منده

"

63المحلىا /4.

)
1المعالي!لمرحلي 9 9 / 1

.(1147)الحلسيةط.وفي

)
الصعانيدثرخ@لحي

"1 9 9 / .(1148)العلبةربرط.1



محاوالمتناجسنادفىالقلبلالثترك@:لالعلل

الماجشون)عمهعنالماخون،سلمةأبيبنالعزيزعبدعنأربحتهم:

اللهوعبد
اللهعبيدصالأعرج،عنكلاهما:الفضل(بن

عنرافع،أبيبن

الصواب.علىبهعلي،

أيضأ:ورواه

الطيالسيثاورأبوا-

اللهعبدصالحأئو-2
ابنعند:((2)الليث)كاتبصالحبن

خزيمةبنوالجارودا

وابنومسلمأحمدعندقاسم:بنهاسمالنضرأبو-3

حبان

النرمذيعندالوليد:أبو-4

خزيمةوابنالجارودابنعندمنهال:بنحجبم-5
(10)

خزيمةوابنأحمدعندحجين:-6

:(13)الكلبيعمروبنسويد-7

(266)اترمذيطربقهومن)251(،مسندوفي

بىصالحلناثهعبدئو.
صدوقالليث.كاتالمصرى-صالحألوالجهني،شحئد

غملفيخهوكالتكابصفيتتالخطا،ك@ر
تودي

2لىسة مأ.223)رينل.مأ،2

و@،+2يااثلأ/4الكساولالتهذيبةاظر
التقري@و@،278.@@الكاض@

.(179)المنتقىا"

نحقيقي.(743)و(612)و(462)صحيحهفي

في
1@سنده 1 2 /1.

2/1صحبحهفي 8 6(177)(202).

فيل@.(1773)صجحهفي
"

.(3422)الكبير"الحاح

في
.(17لاالنتىا"

تجحقيقي.(743)و(612)ر(462)عجحهلي

1مسدهفي 0 3 /1.(12)
@تحققي.(612)صحيحهير

2لأصنةتوفيثقة،العابد:الكوليالوليدأئرالكلي،عنرومويدسئو. هما،=0



@د@@للف@@لعللفي@لجامعى

عد
سيبةأبيبن

مهدي:بنالرحلنعد-8
يعلىوأبيوالنسائيمسلمعند

حزموابن

معاذ-9
بن

معاذ
ثاودأبيعندنصر:بن

1
والطحاويالدارميعتدحسان:بنيحى

الدارقطنيعتدهارون:بنبزيد-11

منفردأ،الماجثمونيعقوبعنسلمة،أبيبنالعزيزعبدعنجمبعهم:

الله،عبيدعنالأعرج،عن
بهعلي،عن

=

يقبكان"فقال:"السجروحين"كتابهفيجانابننكرهوقذهأ،203)وقيل.

الأسالد
بما.الاحتحاحيجوزلاالوايفالمتودالصحعالأسايدعلىويمع

@الطر6.2
1/3لمجروحيناا و5،1

3ك@0لكسال!اتهنيب1 لتمريباولا)1362(،4

.(2564)و(2411)مصمهفي(1)

2/1صجحهفي(2) 8 6(17 7@@202@.

9الالمحتمى،في(3) / 221
9و وفيو،2122

7او@@637@لهه،الكبرى1 9او@@1 7@

الة.الر@@(973)و(715)ومملا()اوالحلمبةط.

في(5)(285)سلهفيلكأ
63المحلى!1 /4.

في(6)
(7)(9051)ر(076)شة

لي
41)و(2381)سته 31).

(8)
1المحاني!الثرحير 9 9 / ا@.146@العلمية.@وفي1

(9)
2لالنالي 9 5 / الرعالةط.(1371)والعلبةط1

اتأيصأ:انحديختهذاوأخرج(10)
لهالالأم،،و@يبتحقيقي(202)و(201)مندهفيلعي

وميك@661
2لولاء2/ا@ لووأ)7652(،لرزاقارعند4،0

لرمذيوا)167(،ودثا
فيوالطحاويشحقيقي،(4لللأخريمةوابن)3243(،

"

1/2السحاني،ترح 2 و2
2 3 9

ولحي
1ا@جانوابن1(،641)و(5211)الحلميةط. 7 1ولا@و@2771@7 77@@

1/2لدارقطنيوا 96-2 9 2/33لبيهقيوالة،لرساا@(1ول@31لعلم@ةاط.7
من

بنميسعنطرق
اطهعندعنعققي

الاسناد.لهذاالأعرج،عنالفضل،س

2/1ئنلموأخرجت 8 يحلىوأبر)2243(،و(3421)والرمذي2(،10)(771)5

مأ72)والغوي2/3،2والجيهقي)575(،
يمقرببنيوصفعنطرقمن

دالنكتوانظر.الاشا.بهذاالأعرح،عنالساخون،سيعقوبعنالماجتون،

الضحح!ابنكتبعلى
5 / 6و.لمه2 3 2

بتحيقي.



مماوالمتنالإسنادفيالقلبلالهضك@:للعلل

=

بنمحمدروىماومتنا:@سنادار@ريهعلى@لقلبدخلومما@

الله،عبيدعنالرهرفي،عنالأوزاعي،حدثناقال:القرقساني،مصعب

أهلها،ألقاهاقدمبتةبثا؟ئياللهرسولمزقال:رضالا،عباسابنعن

@فقال:

منعلى@لنهللثنبا@مونبيله،نفسط@و@لذي
على@ملها@اهذه

3وأحمد)29353(،شيبةأبيابنةأخرجه 2 9 عاصمأبيوابن1،/

في
فيحبانوابن)3952(،يعلىوأبو)231(،الزهد""

/2المجروحين!"

2 فينعيموأبو8،9
1"الحلية" 8 9 / عنطرقص2

مصعببنمحمد

الإسناد.بهذاالقرقساني،

بعلتبن:معلولالحديثهذالقول:

محمدإنالأولى:
مصعببن

الأصزاعيعنروايتهوفيفيم@تكلمقد
فيالمزينقلفقدخاصة،

5"الكمالتهذيب9 1 8 / بنيحيىعن(6203)6

معين
ث@لي@فيه:إقالأئه

"،ضعيف"فيه:قالأتهالنسائيعنونقلط،

منلتحديث@ثالغلطكثيركانفيه:إقالأتهالخ@وعن
عنهويذكرحفظه،

فيحجرابننقلفقدالأ@زاعيعنروايتهوأما."والصححالخير
تهذي@"

3التهذيبما 9 5 / بنصالحعن9
الأ@زاعيعنأحاديثهعامة"فال:اتهمحمد

@،أصوللهاولي@مناكير،كلهاحدبثيخرالأصزاعيعنروىوقدمقلوبة،

"تال:ئهاالحاكمعنونقل
بالقويولي@منكرة،احاديثالأوزاعيعنروى

عندهم
اللهعبدسألت"قال:أنهالإسماعيليعنونقل"،

ب@
سيار.بنمحمد

صمصعببنمحمدوقال:القصة،فذكرالأصزاعي؟أصحابأوثقمن

الضعفاء".

فيالمز@عنهنقلهفيماأحمدالإمامف@بحينفي
"الكمالتهذيب"

5 1 8 / الأوزاعي.عنمقارثحديئ@أنإلى(0362)6

القرقسانينف@@لثانية:ولما@لعلة
متنفيحديثإسنادعليهدخلفد

أحسدالاسامروايةلفظ(1)



-

ثللف@ائد@لعللفي@لجامع

بئاللهرسوذمزحديث:بهيروى)نماأعلاهالإسادانو@لك@خر،حديث

"فقال:يتقمابناة

ميتة،إتهاالله،رسوليافالوا:"بجللما؟ألا@سنمتعنم
كلهااحرمإتماقال:إ

أحمدالإمامفقالالقرقساني،حديثردإلىالعلمأهلبعضذهبوقد

":(4)المنتخبفيكماعللهفيالخلآلعهفيما@قله
وقالخطأ"،عنديهو

فيحاتمأبيابنعنهمانقلهفيمازرعةوأبوحاتمأبو
مذا"ة(1897)العلل!"

لوهذهلملعلىدمافقال:ميتفبثا؟مر@النبيانهو:إئماخطأ،

"لهما:@قلتب@مابها".اتفعوا

وقالالقرقسانيا،المنقالا:هو؟اممقالوهم

فيحبانابن
دا

2/2المجروحين، إئماباطل،الإسنادبهذاالمتن@وهذا@:89

الله،عيدعنالحبرهذاروواالناس
بميقعمرع@النبيئأنعبامى:ابنعن

كلها"إ،حرم)تماةإفالمينة،إنهاقالوا:"ب@عابها؟الملا@ستمتعنمفقال:

فينحيمألووقال
1"الحلية" 8 9 عنالأ@زاعي،حديثمنغريب":1/

لزا

قدالقزقسانييكونأنالممكنمنأليسيقول:أن
هذينسمع

الملا@ستمتعتماوحديث:للدفيا"9حديث:سمعيعني:واحد؟بإصنادالحديثين
نفسه.الأوللالإسنادالزهريعنالأوزاعي،طريقمن

لأمرين:عنهيجابهذافنقول

1/3أحمدعندالقرقسانيرواهالإهالمج@"حديث:إنالأول: ابنو2،9

فيالجوزي
هذه.روايتهعلىتوبعوقد(70)@التحقيق9

زيادبنهقلتابحه
(2)

.(2419)يعلىأبيعند

مسلمبنوالوليد
(3)

.(1282)جانابنعند

عنلزهري،اعنعي،لأوزااعنلوليد(واوهقل،ني،لقرقسا)ائلائتهم:

اللهعيد
اللهعبدبن

ر@الا.عباسابنعنعتبق@بن

تخريجه.صأتي

موو
.(7456)سهلنفرا@ثقفه"

ومو.(2)
ل@137(.لالنقرسانففا"



معأوالمتناجسنادفيالقل@لالخترك@:لال@لل
=

ابنحديثمنللدنياأ"روايته:علىللقرقسانيمتابعأأجدلمحينفي

ةز@نهجابرحديثمنرويللدنيا،"حديث:نف@اثمر@لثافي:

3/3أحمدأخرجه: الزهد@على@زوائدهفيلمروزيالحسينوا6،5

اللهلعبد
فيوالبخاريما(،3)المباردبن

ومسلم)269(،المفرد"الأدب9

8/2 1 فيعاصمأبيوابن8(،1يلاوأبو@اود)2(،(2957)0
الزهد@"

فيوالبيهقي3(،1ويلا(133)
العلميةط.(67401)الإيماندلاشعب"

لرشد.اط.(9ها3)و

2/3لأشرافا@اتحفةوانظر: 5 0(2601).

بنسلحديثومن
ز@ه.صعد

فيعاصمأبيوابن)0114(،ماجهابنأخرجه:
)131(،الزهد"9

فيوالطبراني
فيوالبيهقي4/60،3والحاكم5(،838)الكبير@"

شب"

الرشد.ط.(9ما)اوالعلمبةط.(10465)"الإبمان

كأ.675)ك@3/6الأشرافتحفةوانظر:

د@.أن@حديثومن

فيعاصمأبيابنأخرجه:
فيوالمقدسي)531(،الزهد""

المختارما9

7/211(5332).

اللهعبدحديثومن
ز@ه.ربيعةبن

فيوالنساثي4/33،6واحمد)39353(،شيبةأبيابنأخرجه:

الرسالة.ط.(1641)والعلميةط.(1629)لالكبرى!

4/2@الأشرافتحفة"وانظر: 0 2/7المسند!أطرافو@)1525(،2 0 9

@ه.هريرةأبيحديث

فيوهناد2/33،8أحمدأخرجه:
لدارميوا)975(،لزهد،ا"

فيعاصمأبيوابن2(،)كثلا
ل@31(.الزهد@@



-

ئدلف@ا@العلل@معفيلجا@

.(89301)8/602المشدأأطراف"وانظر:

د@مه.المستوردحديتومن

4/2أحمدأخرجه: 2 والترمذي1(،114)ماجهوابن2،3و.9
(12 فيلطبرانيوا)1643(،والبزار2(،3

الكبير!"
02/(723).

8/5"الأشرافتحفة"وانظر: 5/2المسند!أطراتو"1(،21هيه6 73

(7082).

ر@.عمرابنحديطومن

فيالطبرانيأخرجه:
ط.(2913)والحدياط.(2934)"لأوسطا"

الحلمبة.

ز@،.البراءحديثو@ن

.(218)معجمهفيالإسماعيليأخرجه:

أحدأأنفدمتهمماأقصدهوالذي
للدنيا""حدبت:يرولمالعلمأهلمن

عنروايتهفيتكلمأنهتقدموقدالقزقساني،إلاعباسابنحديطمن

القرقسانيأنفرضوعلىهذه،بروايتهالقزقسانيبتفرديعروهذاالأوزاعي،

وهمالزهرياصحابوأينكثيز،وهمالأ@زاعيأصحابفأينفيه،يهملم

يصحفكيفأكئر،
هذامثلعنيحرضونالجليلينالإمامينهذينأصحابأن

للناظرالوهميجليشكلافهذاوأمثاله؟القرقانيعنهمينفردحتىالحديث

الفرقساني.وهمفي

عه:رواهإذالزمري،طريقمنمعروفتهف@الإهابحديثوأما

فيمالك
1للاالموطأ"" 2ولاالليثيبرواية(43 مصعبأبيبرواية(17

اثطريقهومنالزهري،
(17)مسندهفيفعي

1/3وأحمدبتحقيقي، 2،7

7/1والنسائي 7 2
وفي

ط(4547)ارروو@ط.(4561)لهالكبرى"،9

1عوانةوابرالرسالة، 7 9 / 1(553).

1البخاريعنديزيدبنويرن@ 5 8 / 1/1ومسلم1(،492)2 9 0(363)



معأوالمتنابسنادفيالقلبللهضك@:رلعلل

1/1عوانةوأبي)101(، 7 ا/والدارقطني2(،1لهاحبانوابن)255(،9

4 .1/23والبيهفيالرسالة،ط.ولما(العلمبةط.0

1/2أحمدعندكيسانلنوصالح 1والبخاري6،1 0 7 /3(2221)

7/4و

@2
1عوانةوأبي1(،10)(363)1/091ومسلم)1355(،1 7 9 /

(363)1/091ومسلم1(،9يمهالدارميعندعيينةبنوسفيان

01)ثاودوأبي1(،00) 1/1عوانةوأبي4(،2 ا/والدارقطني)745(،78

4 1/1والبيهقيالرسالة،ط.(100)والعلميةط.1 5.

ومعمر
1/3وأحمدا(،لطالرزاقعبدعند حميدبنوعبد6،5

فيالمنذربنوا4(،121)راودوأبي6(،15)
عوانةوأبي@،832)@لأوسطا9

1/4والدارقطنيا(،لالماالدارميعندوالزبيدي العلميةط.1

لة.لرساا0ط(101)و

ستتهم:
عنبيدلمجالزواومعمر،وسفيان،لح،وصاويونس،لك،لما

الله،عيدبناللهعبيدعنالزهري،
عاسابنعن

(1)

الاهابا1بلفظ:ه@

والله

4/4لأشرافههاتحفة" 5لا78 3/5المسند"أطرافو"3(،8 91

.(0008)3كلأ/7المهرقهإتحافو")7353(،3/061و(3536)

@ناد،وال!@لمتنعلبهفينقلبالقلبفيفيقعيخطى@لر@هيوقد@

@لمتن،في@لخطامظنةالاسنادوخطأالاسنا"في@لخطامظنةوخطا@لمتن

عنالوليدبنمحمدرواهماذلك:مثاله
عنجعفر،بنمحمد

مناصردمكذا"المحقق.وقالالزمري،مصعبأبيلروايةسالكمرطاصسقط(1)

فيالاسد
الاسخ.سهوصفاكولملهمرسلا،الخطيةانسخة

1
0.

.(6373)لانفرببهلنقفهوهو:(2)



-

@الفمالد@لعللفي@لجامع

عنأبيه،عنعروة،بنهشامعنمعمر،
أناكنتقالت:@الا،عائثة

واحد.إناءمننتوضأ@هاللهورسول

عنبتحقيقيا(الاخزيمةابنأخرجه:
محمد

بهذاالوليد،بن

لإسناا

إذمعلول،أئهإلامتصل،و)سنادهثقاتفرواتهالصحةظاهرهإسناد

محمدخالفأححدالإمامإن
فيفرواهالوليدبن

2مسنده 7 / 1او6 73
عن

محمد
عنعروة،عنالزهري،عنمعمر،عنجعفر،بن

كانتأثهاعائئة:

واحد.إناءمنعحيروالله@رسوذهيتغتسل

محمدجعلهإذوالمتن،السندفيال@خالفةتكونوبهذا
منالوليدبن

منرواهأحصدالإمامأنحينفيالوضوء،فيهوفكرأبيهعنهام،حديث

فيوالصوابالوضوء،لاالغسلذكروفيهعروة،عنالزهري،حديث
هذا

لألهأحمد،الإمامروايةالحديث:
محمديتابعولمعليها،توبع

الوليدبن

أحد
الآتي:فينلكوسأبينالرواةمن

الثابتهوالغسلبذكرعروةعنالزهري،عنمعمر،روايةأن-1

(1027)الرزاقعبدأخرجه:وكذلكسبق-كماأحمد-لإمامارواهإذعنه،

)436(،راهويهبنإسحاقالرزاقعبدطريقومنجريجع،وابنمعمرعن

6/9وأحمد 1/2لنسائيوا9،1 81
وفي

العلميةط.(235)لهالكبرى"،"

1/2عوانةوأبوالرسالة،ط.(230)و 4 فيالمنذروابنمم@(،7)7
@لأوسطا9

1/1والبيهقي)902(، 94.

1التسائيوأخرجه: 2 8 / 1
اللهعبدطريقمن

المبارك.بن

اللهوعبدالرزاق،)عبدكلاهما:
عنمعمرعنالمبارك(بن

به.عاتة،عنعروة،عنالزهري،

مع:تحرونأالرراقعدروايةفيجاء(1)
@

روايةفيالإقرانمنايأترلمجريبمابن

عوالة.أبي



محأوالمتنابسنادفيالضلبللثترك@:ل@لل@

اللهوعبدالرزاقفعبد
فبانمعمرفيالناسأوئقمنالمباركبن

عنعروفعنالزهري،عنمعمر:حديثمنالصوابأنبذلك
عائة

أحمد.الإمامروايةفيهوكما)الغسل(بلفظ:

ةتابعهتوبع،بلالزهريعنالحديثهذابروايةينفردلممعمرأأنكما-2

37وأحمدا(،لاهالحميديعندعيينةبنسفيان 1/7وملم6،/ (13يا51

1/2عوانةوأبي)75(،الجارودوابنللأك@(،ماجهوابن)14(، 4 7(845).

بنوالليث
مسلمعندسعد

7 5 / )673(،ماحهوابن4(،1)(3الا11

والنسائي
5 7 / 2و1 وفي71

عوانةوابيالطبعتين،كلتا(73)له@،الكبر@@

1/2 4 فيوالطحاوي)مكالأ،وممه(6)7
"

المعانيشرح
"1/2 5

وفي
ط.

.(11ل@.حبانوابن)57(،العلمية

.(74ياالدارميعندوالأ@زاعي

1/7البخاريعدذثأبيوابن 93والبيهقي2(،05)2 / 11.

1مسلمعندومالك 7 5 / .(40)(31لا1

.(5هلهراهويهبنإسحاقعندالأخضرأبيبنوصالح

برقان.بنجعفرعن(750)الدارميوأخرجه:

لد،ومافئ@،أبيبنوالأوزاعي،واليث،واعيينة،بن)اسبعتهم:

عنعروفعنالزهري،عنرووهوجعفر(وعالح،
أيضا.)الغسل(دذكرعائة

رويوقد-3
عنهفرواهالزهريطريقغيرمنعروةعنالحديثهذا

عنهئامابنه
أيضأ.الغسلبذكرعائة

فيالثافعيأخرجه:
وفي1/8@لأما9

2الوفاء2/ط. 5،)42(

6/01وأحمد)298(،و(676)وه(لاهراهويهبنواسحاق 9و3 9و21 31

1/7والبخاري@و.32 )9337(،9/031ر(95هه@7/612و@273@6

وفي(1755)والترمذي
اللهوعبدبتحقيقي،(25)لهالشمائل!،1

بن
فيأحمد

6/2أبيهمسندعلىزوائده 1/1والتساثي8،1 2 وا8
يعلىوأبو0،2

الترمنيعللدشرحانظر.(1)
"2/5 1 2/7وعر،ط.6 0 سام.@6



-

@لف@ائد@@لعللفي@لجامعى

فيالمنذروابنبتحقيقي،(23لاخزيمةوابن)9244(،
)012(،"الأوسط"

فيوالطحاوي
"

1/2المعاني!شرح 5

فيوالطبراني7(،للاالعلميةط.وفي
به.خام،عنطرقمنالعلميةط.(1226)والحديثط.)م@21(الأوسطه9

والزهري.مثاماوتابع

.6/023وأحمد1(،173)وه(لك@راهويهبنإسحاقعندسلمةبنتميم

7البخاريعندحفصبنبكروأبو 4 / 1(263).

عنعروة،عنبكر(وأبرقميم،كلاهما:
ايفا.الغسلبذكرعائثة

أحمدالإمامروايةأنالثكيقبللابمايتبينوبهذا
الروايةهي

محمدروايةوأنومتنا،سندأالصحبحة
لاشافةروايةالرليدبن

نصح،
محمدجعلهإذالسندفيكانفالذوذ

هام.عنمعمر،روايةمن
اماالزهري.عنمعمر،والصواب:

محمدروايةففيالمتنفي
ذكرالوليدبن

الغسل.فكرالصوابأنحينفيالوضوء،

1/5سننهفيحديئاأخرجالدارقطنيأنإلا ط.(13وللاالعلميةط.2

قالت:عائثة،أنعميربنعبيدعنالزبير،أبيعنأيرب،طريقمنالرسالة

لقد
واحد.إناءفيجمعالنبيئمعأتوضأرايتني

علىوحتىعنعن،وقدمدل@الزبيرأبافإنضعيف،إسنادهذالكن

منتجحلالغسللفظةعلىوالمتابحةالألمحلةمنذكرناهمافمانالصحةفرض

هذاإليهايلتفتلاشافةالوضوءلفظةروايات
فلعلأخرىجهةومنجهة،من

حديثعقبساقهفإنهعلتسليانسننهفيالحديثلهذاالدارقطنيسياق

أعلم.واللهواحلإ،إناءمننتطهرفياللهورسولأنارأبتيلقدنآ:@عانة
محمدمنهوهلالحديث،هذافيالوهمأما

الذينفسهالوليدبن
محمدأنأمسبق-كماأحمد-الإمامخالف

علىتارةرواهقدجعفربن

محصدعهفرواهعليه،الوهمدخلومرةأحمد،الإماممنهفسمعهالصواب
بن

أعلم.فالنهالوليد،

14الأشرافههتحفة"وانظر: 33 / 6للا1 6 /17المهرظإتحافو"1(،6

2 .(22249)و(22248)77



القلبأسببلالثترك@:للعلل

لقلبب

-

وضبطهالمحفوظإتقانفيتتفاوتالزواةقابلياتأنفيهشكلامما

فيمختلفونإئهمثموتعاهده،
مننفوسهمفيقامما

ضدها،أوالعدالة

أنويمكنالتفاوت،لهذاتبعأالمروياتفيالقلبدوافعاختلفتفقدوعليه

هي:ثلاثة،الرواةحديتفيالقلبدوافعنجعل

@بنهر@ا+

فيهالناسليرغبوفلكحديثه؟فيالغرابةإيقعالزاو@رغبةوهو

أتهفيظنوا
يروي

داخلذلثوفاعلمة.التحملعلىفيقبلواغيرهعدليىما

لي
بالكذابينملحقالوضاعينصنف

(1)

مانحرعلى
بنحمادحديثفيوقع

قبل.سقناهائذفيالضيبيعمرو

لا"أحمد:الإمامقالالغرالب،تتبعانحديخثأهلكرهابولهذا

الضعفاعاعنوعامتهامناكيرفإتهاالغراثبالأحاديث!هذهتكتبوا

يلمتحانهميللرو@ة@ختبار@لمحتفين-3

التئبتفيللإمعانوفاكوضبطه.الثيخحفظامتحانبقصديكؤنأن

الحديخثفيوقعلمايفطنوهلحافظ؟غيرأمفوأحافظالمحدثحالمن

لا؟أوالقبمن

وأفبلعنة،للحديثفيالفساطمأنتمنيقظحافظأئهتبيننف@

1/3والتذكرتاتبصرةسنرحانطر:(1) 2 0

شحقيي.

فيعديالناخرجه.(2)
1/1الكامل!" كلا/2والذكرقهالتبصرةدشرحوالظر.1،1



-

@لف@ائد@@لعللفي@لجامعى

أوغفلةفيهكانتبأنفلك،خلاتنبينو)نعنه،التحملعلىن

وتركوه.عتةالمحدثونعرضفصنبلا@ة

الحديثأهلفأرادبغداد،قدمكللبلماالبخاريماملموقعمامثاله:

هذأسانيدوجسلواأسانيدها،@واحديطمانةإلىفعمدواحفظه،اختبار

جاءفلماأحا@يث،عشرةرجللكلرجالعرةإلىدفحوهاثمتلك،لمتون

والفقهاء-الحديخثبأصحابغاصاالمجلسوكانللإملاء-وجلسالبخاري

فألهالفرةمنرجللةقام
منحديخثعن

البخاري:نقالالأحاثيث،تثك

فسألهأعرفه،لا
الثانيقامثئمالعثرفتمامإلىأعرفه،لافقال:الاخرعن

منفكانأعرفلاقوله:علىيزيدلاوالبخاريالعشرة،نهايةحتىفالثالث

فهم.الرجلويقرلون:بعض،إلىبعضهميلتمتالفهماءمنالمجل@حضر

الفهم.وقلةوالتقصيربالعجزالبخاريعلىيقضيفلكغيرمتهمكانومن

الأولحديثكأمافقال:منفمالأولإلىالتنتفرغواأثهمعلمفلما

كذاالانيوحدينثكذا،فهو
فالنالث،النانيعلىأقبلنمالحنرة،اتمحتى

بالحفظالناسلهفأقزمترنها،إلىوالأسانيدأسانيدها،إلىكلهاالمتونورد

بالفضللهواذعوا

القصةانظر(1)
1ورقةعدىلابنشايخطسالبخاريعفمروىسلي: 2

و
5 وعبري،حسنعامرد.مطبوعةمنبعلماوما2

1

1بغدالاتاريخ 2 0 / وفي2
1ةلمقىااجذوةود13،4-34"/2لغرباط. 38-1 لتجريحاود3،9

3،"اله@رالتحديل
1/3والتذكرظالنبصرةودانرح 2 1

علىودالنكتبتحقيقي،

8الضحح،ابنكتب 67 / و2
062-16 2

67،9الاريا:مديو"لتحقيقي،

1ودالمنتظما 1 7 / 4التعليقاتغليقو@1،2 1 4 /4 1،5
2المغيشاو@فتح 9 9 / 1

1را@لمبة@ 3 5 2الزاليهتدربو"الحضير،اط.ث@-2/ 93 / ض@شو""1
2/1رالأفكاا 04.

عدةمست"بقوله:عدىابنصتوماالقصةومذه
1محمد.أنيحكونمتايخ

0 قال0

2المغيشالهنتحلحيالسخاوي 9 9 / 1والعلميةط1 3 6 / يضردولاالخضير:@2

لهينحرعددفلههميخها،عديابنثيىخحهالة

جهالتهما.
والنهايتهلالبدايةانظر:وسمرقند.البصرةفيالاشحانمذانحوللبحاريوحصل

14/5 28-5 9،/2الكرىاالنافحبةطفاتو"2،9
ملأ.الساري!:.ولمدي



القلبأسببلالخشركت@لال@لل
-

ثالصوابإلىالخطأالبخاريردمنيتعجبلاالعراقيالحافظوكان

علىالمقلوبةالأحاديثحفظمنيحجبكانو)تماواطلاعه،معرفتهلسعة

واحدةمرةمنالموالاة

لعددالامتحانهذانحووقعوقد
عياشبنأبانمتهم:افحذثي@من

امتحه@كينبنالفضلنعيموأبوشعبةاختبره
وابرمعينبنيحيى

وغيرمم.عجلانبنومحمدالحقيلإجحفر

لمإذخلاف،المثمايححفظلامنحانالأحاثيتقلصجوازوفي

سعيدبنويحيىعمارةبنحرميمئل:المحدثينبعضيرتضه

وفيكثيرا،انحليثأهليفعلهالرهذاالعراقي:الحافظقالالقطان

إفنفجوازهحديئاايستقرلاانحديثأهلفعلهإذاأتهإلانظر،جرازه

بالبيانمثروط

امتحانأحفظهاختباريرادلمنعمدأالإبداليقعطوقدحجر:ابنقال

من
عليم@يستمرلاأنوثرطه:وغبرهما،والعقيليللبخاريوقعكمافاعله،

غرابل@بللمصلحةلاعمداالإبدالوقعفلوالحاجت@بانتهاءينتهيبل

وقعولوالموضوع،أقساممنفهرمثلأ.
أوالمقلوبمنفهوكلطا،

المعلل
@

8الضحح!ابنكتبعلىدالنكتانطر: 6 9 6و:87"-2/ 2 تجحققي.2

تجحقييك@ا/1واتذكرقهالتبمرةلثرحانظر:

الضحح،ابنكتبعلىدالنكتانظر:
8 6 6 /2-86 06-916وة7 لتحمقي.2

2عاابأع@م@ميرانظر؟ 37 / 15.

ثلأ6ى-5ولالاصتادوالميزانى،يلا،3هاالماصل!.الالمحذثانطر.

1/3والتذكرقاالتبصرة@ثرحانظر: 2 بتحققي.1

3الفاصلا:المحتت"ةانظر 9 2/87الضححاابىكتابعلىودالنكتلأ،يه.9 1

6وة 2 نحفبقي.3

تجحغيقي.ث@ا/1والتذكرقاالتبصرةلصرح

س.-76الظرا:لز@ة(10)س.انطر،:شزهةالطر:



=

يالف@الد@لعللفي@لجامع

وغلطهخطأ@لز@وي+3

معذورراويهالنوعوهذاالعمد،لاالسهوبابمنحديثهفيالقلبفيقع

التركاستحقحديثهفيكرإفاأتهإلاإيقاعه،يقصدلملأنهفيه،

عنالبناني،ثابتعنحازم،بنجريررواهاتذيالحديثمثاله:@

ترونيإحتىتقوموافلا@لصلا،أقيمت@ا@ذاده:جمللهارسولقالقال:أنس،

أبيبنليحيىمشهورفو@)تماجرير،علىإسناثهانقلبالحديثفهذا
اللهعبدعنكير،

قتادفأبيبن
الجمع،رواههكذاجمرو.الثبيئعنأيمهعن

ةمنفمكثيرأبيبنيحىعن

@اودأبيعدأبان:ا-

2-
داودوأبيئنلمعند:(4)الصوافعثمانأبيبنحجبم

خزيمةوابن
@7

عوانةوابي
@8@

نحيموأبيحبانوابن@
:(11)شيبان-3

لمنهحالظر:(1)
القد

3انحديت:علحممي 5@

2ةالكبيرعللهفيوالرمدي2(،1لاهحيدبنوعبد2(،128)الطبالسيعد: 77

ما\،ا/دالصعفاعهفيوالعقيليلمما،2)
فيوالطبراني

كلتا(9387)"الأوسط"

2/3دالكاملايرعديوابنالطقيى، 49.

لي
"عنتوجاء(53لاسة

سيحى
اللهعد

خطا.قالقهأبيلن

ابوالصواف،سالم،وقيل:ميسرفعتصان:أبيواممعتماد،ابيلنحجاجئو:
حافظ،ثقةالصري.3،@رلاالكنديالصلت،

هأ.ا43)شةتوفي

6الكماال@2/ياالهفانو. .(1311)والالتقريباي@39(،@والالكاش@1(،081)2

1صحيحهفي 0 1 / 2(604)(156).

1للامحيحهفي(7)لكلا(."لالمراسيلفي تجحقيقي.(52
1/3مشدهفي 6 ا@.ثهم@@موا/.(1335)9

.(2242)صجحهفي

3له@الحلبفا،وفي(1341)"شنلمصحيحعلىلالمسنحرجلحي 9 1 /8.

نريلالصري،معاويةئرالنحوي،(3مولاقيمي،الرحسنعبدبنشادفو:
"بلىسنسوب@تةيقال.كتاب،صاحبنقة،الكوفة

لا@لىالأر@منبطننحوما
اللأاها.شةترفيالنحو،علم



القلبأسببلهضقى.لال@لل،
-

نعيموأبيعوانةوأبيومسلمالئخارفيعند

عرانةوأبيالبخاريعتد:()المباركبنعلي-4
(7)

حبان

والن،

خزيمةابنعند:(9)سلأمبنمعاوية-5

والحميد@شيبةأبيوابنالرزاقعبدعندمعمر:-6

حمدوأ
،(

بيوأومسلم
لترمذيواوداد

ال@

لشاوا
ئي

@18

ليوأ

4ولالكاولال@هذبانطر. 12-4 1 ي@والالتقر3(،ا6)الكاسف@و2(،@لا.)3

6صحيحه 4 / 11(638)

صجحهفي
1 0 1 / 2(604)(156).

ني
.@و@.431@1339)37ا/0منه

.(1340)ستخرجهفي

عىلةكانتقضالصري.الرد-وتخفيفالهاءبضمالفائي-الباركبنعليئفو.

برصال.رالآخرسسعأحلمماكاباد،كنيرأسيبنيجى

2الكساال@5/تهنيبانطر.، 95-2 9 وثما،713@6
والالتقريب@@،3957@@لكات@ا

صحبحهفي
9 / لى(7).(909)2

.(1341)كما/.مسده

.(1755)صحبحهلي

الخيممطررسلامأبي3واسلآم-أبيلنديد-لال@سخم-لنمحا@لةئر:

حمص:يكنوكانالدمنقي،سلآمألوالألهاني،ويقال:
بغد@سةترفينقف

امأ.70)

6الطر @هنيب7
5ولالكماال@ 41-5 51@06 6 و@،5

5ه@@الكا@ث@ 5 والالتقريبا@،2

صحيحهفي(
1 6 .(1932)مصفهفي(11)بتحقيي.(43

في(13).(4112)ممنفهفي(
(427)@سنحه

)
@ي

3@شده 0 4 /5.

صحيحهفي(
1 0 1 / 2(604)(156).

في(17).(540)تفي(
"

م@92)الكير"الجامع

2/3الالمجتبى،في( 1
6ا@لهدالبهرى،ودي .@ا@و@366الحلمة.@ا@5

لة.لرساا



=

@لف@ائدي@لعللفي@لجامع

والبغويلبيهقيوانعيموأبيحانوابننةعوا

والدارميالبخارقيعندالله:عبدأبيبنهام-7

نعيموأبي
(8@

واليهقي@
@9

الدارميعندهمام.-8

عوانةأبيعندأيوب:-9

عنمحمدأسألت"الترمذي:قال
خطأ،حديثفوفقال:انحديثهذا

البناني،ثابتعندكانالصؤافالحجاجأنفكرواحازم.بنجربرفيهأخطأ

عنكثير،أبيبنيحيىعنالحجبم،يحذثالمجل@،فيحازمبنوجرير

اللهعبد
قتادفأبيبن

فلا@لصلاف@ؤا@قيمت"ةقالعححرالنبيئعنأبيه،عن

ترونيحتىتقوموا
،"

حدث@ثابتأأنفظنحازمبنجريرفيهفوهم
أن@عن

بهذاأ

لتح@يفي@@لتصحيف،-

بعضعندمتناأوسندأالحديخ@فيتقعائتيئالطارئةالأمورمنوهما

تقعأوهامالرواةلبعضفتحصلانحديث،فيالاختلافإلىالمؤ@ي@الزواة،

في
الحروف.أوالئكلأوالنقطبتغيركليهماأوافمتنفيأؤالسند

الخطأمنالنوعهذا
يسمى

والتحريف(.)التصحيفبانمحذثينعند

الخط.صورةبقاءحركاتهاحأوالحروفنقطفيتغرهو:و@لتصحيف

@1و@833@3371)37مح@1/،في

(3)(2223)صحيحهلي
دي

ا

.(1341)الستحرج،

2الكبرىاالالسننفي 0 .(440)السنت@الشرحفي(5).2-21/

1صحبحه@ي 6 4 / 1(637).(7)
مي

12)شه 61).

في
"

في(9).(1340)المخرجا
1

2/2الكرمحهالنن

(11).(1262)شهفي
@ي

للا+1(.ك@ا/.م@ده

2الترسديا:@كلل 77-2 2/83الرجا@اومعرنةدالعللةوانظرلمأ،2)78

)72،(،عصالترمذمحاودجامع6(،لاثاودلأبيودالمراسيلا)5261(،

.21الورفة/4"الذارئظيئودحللا،العاالكبراودالضعفاء



القلبأسببلالهضك@كا:للعلل
=

عدلتحريفاالكلاموحزفجهنمععنباليءالعدولفوو@لتحريف:

بحضبتديحبكونوقذمنصالنقصأوفيه،بالزياثةيكونوقدجهته،عنبه

منأعمفالتحريصثمنهالمرادغيرعلىبجعلهيكونوقدكلماته،

النصحيف

والمحزفالمصحفيطلقونكانواالمتقدمينأنإلىالإشارةمنبدولا

بينهما،وخالفسيئينحجرابنالحافظجعلهمافيماواحد،ثيءعلىجيعأ

فيالخطصورةبقاءمعحروفأوحرفبتغييرالمخالفةكانتإن"قال:

إلىبالنسبةكان@)نفالمصخف،القطإلىبالسبةفلككاننف@السياق،

@فالمحزتالشكل

الحروففيأي:النقط،فييكونالذيهوفالتصحيفهذاوعلى

والحاءوالجيموالثاء،والتاءالاءمثل:قراعتهافييختلفاتتيئالمتئابهة

والزاي.والراءالمعجمة،والذالالمهملةوالدالالمحجمة،والخاءالمهملة

فبهصثففقدكبيرةأهميةلةانحديختعلمفنونمنالفنهذاومعرفة

منفيهلماوذلككثيرةكتبأالعلماء
فيشابهامئاالنبويةالأحا@يثتقة

أسانيدها.رجالفيأممتونهافيأكانسواءالألفاظبعض

الحفاظطفقالناس،بينوالتحريفالتصحيفكثروعندما
أهلمن

)المؤتلفوكتب:والتحريف()التصحيفكتب:يصنفونالحديث

منإليهيحتاجلماالفنون.أجلمنالفنوهذاوالمختلفما
والفهمالدقة

"انظر:
2/8النطر"ترجه 07.

@0302،السيوطيألفيةو@2/،91،الزاومحهتدرب@وانظر:س،النظر!الئزهة

4الأدكر!ودتوضيح 1 9 / محمدحاثيةمع2
الحبدكداللينمحمي

سميعقالدكتوروقال
1"النصوصتونيق"كتابهفياللهعند 6 الحاطلرشق:60

لمرحكتابهفيالمكرفيالامائمالتفريقتذافيححرابن
التصحيففيهيقعما

و
لتحري@ا

."ه

لنموفقالدكتورعديقنا@رتهاالكتبمذهساقوتذ
اللهعند

نوثيق@كتابهلي

1لنصوص،:ا 74-1 78.

لغة:انئؤتلف
3

صفاعل1
المرف-صدوئوواللاقى،الاحتاعبممنىالاتتلاف



-

يللفع@ئد@لعلل@لجامعفي

الضلاح:ابنقالالحفاظ،حذاقإلابهينهضولنمواليقظة،
جليلفنهذا"

منالحذاقبأعبائهينهضإتما
الحفاظا

كانالأولالدوينعصورأدأإلىالإشارةمنبدولا
فيهاالحروترسم

تعتريأخرىأمورعنفضلأنقط،بلاالحروتغالبوكانتمئابها،

تهجمكثبروغبرهاالتركبز،وقلةالمبالاةوعدمالقراعففيالسرعةمنالراوي

منفيثأالراوي،قلبعلى
أوالنصحبفنركفيالراويويفعالوهم،فلث

الذيالكتابجلدمنبالعنايةتحفلاليوموكتئناالكلامهذاأقولالتحريف،

فنرىالكتابطباتإلىالحيونتبهرالتيوالرنوشالزخارفمنأنواعأيحمل

للباحثين،خدمةأوراقم@مبيضةأسطره،مفزقةواضحأ،مئكولاالنص

توضيحعلىوحرصا
جعلواقدالحلمطلبةونرىذلثكلالتوضيح،يستلزمما

منهاتملولمصدورهم،منهاومنحواالتراب،دفينةالمناضد،طريحةكتبهم

ناك.أوالكابهذاباقتاءالفخر@)نماعيونهم،

الصحفمنللاخذغالبأيحصلإنماالتصحيفوقوعفيوالسبب

أستاذعنللحديثتلقدونالكتب،وبطود
(2)

لذلكالاختصاص.فويمن

بلحاليءالضمامعلىيدلواحدصوالعاء(واللامالهسزة"نلىس.النتال

عليسلاشرحرانظر:لالف(،ماثةاللغق@الصايي@أنجضا.الكئبرةرالأضياءاقيء،
2النظر":لنزهةعلىالقاري 2انحديشهمصطلحييرو"2،4 08.

لغة:والمحتلف
3

انالأمرتخالفيقال.الاتفاتصدوئوالاختلاف،شداعل1

العرس@@لساناصظر.واختلف.تحالفلحقذيتاولنمساوكلتمقا.لمواحتلفا@نا
)حلف(،ساثة

2الظراعلى@نزمةالقريعليوسرح 2 مصطلحولتيير4،0

يريتفقمائوانخحذتين.اصط@حفيرالمختلف
اللفظ.ثونالحط

1المغيشاددخحانظر: 8 2 4/2والحلميةط.3/ 2 الخضير.ط.2

الصوص!.ترتيق"كتابهفيموفقالدكتورسرثمالماتصريهللعايفصمفنوئو
1 ميئ.بهافبلغ83-194

م@4انحديخظ:علمأنلاشرفة"
بنحقيفي.

"غيره.يحلمهاالصناعةفيالمامرأوالمملمبسعنىسزب،لفظ

الوسيطاالسعجم
ذ(.لأستا)ا



القلبأسببلالثترك@:للعلل

ممنالحديخثآئمةحذر
لا":(1)التوخيالعزيزعبدبنسعيدقالشأنصهذا

وقالمصحفيإمنالقرانتأخذواولاصحفي،عنالعلمتحملوا

وا@ف،ترالد@بطونمنطرخذغالبأجصلإثمانهوا@ثثار@السخاوي:

لهيكنولم
ذلك،علىيوقفهسيخ

الأخذتجنبعلىالأئمةحضثئمومن

كذله

"فقال.السخاويببنهالاسمبهذاتسميتهوسبب

اشتقاقهأنويحلم
ص

نلكينقلمنلأنالصحيفة؟
(4)

عنروىقداي:صخف،قدإثهبقال:ويغير

"التصحيفومصدرهفصخف،فهوالصحف،

يعتمدماوأصلخ9فقال:بنوعيصالوهممعرفةطريقةالصبرابنوبتن

أخر،أحاديثفيقد@ردالفاسذبهيصلخمايكونأنالإصلاح،فيعليه

واللهيقل،لمماك@اللهرسولعلىمتقولأيكونأنمن@منفاكرهفإن

"أعلم

سحيدسفر.
أمره،تخرفياحتلطلكنهبهام،نقةالحشقي.التنرحيالحريزكد

هأالكلأوتل:هما،ا63)ويننمه،ا67)شةتوني

.(2358)رالالتؤب@،9261)@الكاش@و@8/+،ابخلاعاأعلامالسيراظر.

1/3والتيحالالحرح 2 لاوصحفي،عىالعلميؤخدلا"عدهوحاه)المفدمفأ0

فيالقولهذاو@ردمصحميامنالفر@ن
بنمجدص4المحتضين!تصحيمات@

6دالشمهيد"ليالرعبدابنوعند"،يقال..كاد"يقول:الحزيز،عد 3 / عن1

منالحلمتاحذوالا"ولفظهبهمحسى،لنسليسانصالعزيز،بمدبرمجد

صحفي
"

المحدقينشصحيفاتليالصكريعداخربلمطوصرد
برصعيدعن4."

مىالقرانتأخدوالا"يقال.كادقال:مرمى،بنسليانعنالوخي،العريرعبد

حاأبياسوعندالصحميينامنالحلمولاالسصحيين،
لي3

"

والتعديلالحرح
"

3 1 9 / لنسحيد)المقدصقأص1
مومىبنسليعانصالحزيز،عد

قالأنه
"

لا@

المصحفيينأعلىالقرانتقرؤراولاالصحفينصالحديتتاحنوا

6ك@46-المغيتلنتح الحضير.ط.وك@754الحلميةط.5

كذلما."الحلمي@.ط.في

والحلميةط.ك@56المعبشاستح
4 5 7 الخصير.ط.3/

3الحديث:علمأنلاسرفة 2 بتحقيقي.9



=

@ند@الف@@لعللفي@لجامع

التصحيحبابفهلما،حديثفيتصحيفاأوتحريفأالباحتوجدو)نا

سدوالأولى9قال:إذالصلاحابنعهأجابالنساؤلهذاالأنام؟أماممفتوح

ذلكعلىيجسرللاةوالإصلاعالتغييرباب
لامن

معأسلموهويحسن،

جهةمنإماصوابه:وجهيذكرثموقع،كماالسمععندنلكفيذكرالنيبئ،

أولىوهذاالصواب..علىأولأقرأهشاءاندالرواية،جهةمنامادالعربية،

الأولمن
(1)

المصححوعلىيقلألمما@ل!اللهرسولعلىيتقؤلكيلاة
يؤصوابوهمايحسبهمافلعلإشكال،منعليهيقففيماويروىيتأنىأن

الصلاح:ابنقالجذورها،طويلةمتشعبةالعربلغةإن
مانرىماوكثيرأ"

اندصحيح،وجهفاصواباغيروه-وربماخطأ-العلمأهلمنكئيزيتوهمه

خطأيعدونهفبماسيمالاواستغرب،خفي
لكثرةوفلكالعربية،جهةمن

"السخاوي:وقالوتشعبهاإالعربلغات
فارسابنأشارئمومن

(4)

إلى

اللغةفإنالثديد.والبحثبالخطأ،الروايةعلىالحكمفيالتروي

"واسعة

و@لتحريف@لتصحيضئنواع

أنلا:تسعةإلىوجوثصما-حسبوالتحريف-التصحيفيتنوع

الإسناد:فيوالتحريف@لتصحيفالأول:@لنوع5

قسمان:وهو

وفنا(يفا(مئل:اخنصارهاجزاءوذلث@لرو@يق@صبنهتمحيفالأول:

عنهقاللأخيراوهذاأخبرنا،أي:)أبا(و)أرنا(و)أنا(وحدئنا،أي:)دئنا(و

الخطأتغييرعلىالاقداملهويقصد(1)
لطصلاحها.اليهبفي

3اليشه.علمأنلا@معرلحة(2) 2 9
شحقبقي.

3الحديشاةعلمأنلا@سرفة(3) 2 8
بتحقيقي.

حطا.وهونىساأبوةاالحلبة5فيلا(

2المغيشه@فغ(5) 3 4 / 1والحلميةط2 5 8 الخفير.ط.3-159/



القلبأسببلالثترك@:لالعلل
-

الصلاح:ابن
بحسنليى"

السيوطي:قال@
برمزتلتب@لئلا"

اشتباههامنللخوفيظهر-فيحاوكأته-"ةالسخاويوقالحدثنا"

منلئاهدهكما)أنألا(اختصارعلىيصطلحوالمو)ن)أنبأنا(،ب

الأخيرالحرفعلىيأنا(منيقتصروالمإنماأنهميظهروكذاكثيرين،

منللخوفلرنا(تصيربحيث)ئنا(فيفعلواكماالضيرمعالفعلمن

وهذا)حدثنا(،فيالماصيةالطرقبأحديلتب@فربمادالأ،الراءتحريف

الراوييصحفأدأوزايأ"الراءيحرفلئلابعضهم:قولمنأحسن

)عنبلىللال@أ)ابنيصخفأوالعكمى،أو)وفلان(إلىفلان()عن

العكس.أوفلان(

عنشعبة،حديخثومثاله:@لر@هي@سمتصحيفالآخر:و@لقسم

قالقال:عفاتبنعئمانعنالهديعثمانأبيعنمراجم،بنالعوام

الحدنجتيملطء@لى@لحقوقلتؤدن"بئ:اللهرسؤل

والحاء-بالزاي-@مزاحمابن"ةفقالمعين،بنيحيىفيهصخفوقذ

والجيم-)7(.المهملةبالراءمراجمابنوصرابه:،

أحمدالإمامرواهماومنه
(@@

@
مالكحدئن@قال:شعبة،طريقمن

س

هوداتما:(9)قالعرفطة-
بنخالد

يحذ@،خيرعبدسمحثفال:علقمة-

3الحدي@ا:علمأنلادصرفةيا( 6 5

لتحقيقي.

د2/7وبلراا@دريب@2@

(3)"

1المغيشهفتح 8 6 / رالحليةط.2
8 5 /3-8 الخضير@6

وأجناسهاالكأ@الحلة
"

5*

(4017)التقرجاالها.اوصكردالونلقح(5)

نيالذارئظنيئأحرجتد(
6ثلأ-/3العلل!" 5

س
ولي)782(،

المؤتلص@

7-4/7802لهلمحتل@ه،وا 902.

ك@681.الأكمالهوهشحقيقي،3ثهةانحليظعلمأ@هللحمغرفةانظر.(7)

فيلمأ
6/1مده 7 و2

2 راهييهبندلهحاقل@351(،الطياليأخرجه.وكحلك4،4

.(1791)وا()اكي

حنل.بنأحمدالبجلالاصامئو.القانللا(



=

لدلفعا@العلل@معفيلجا@

عانثة،عن
والحنتمالثتاءعن:نهىأته"يثجروةالئبيئعن

@فتلمزوا

@مالكفقال:الاسمهذافصخفالحجاجبنشعبةالإمامأخطأوقد
بن

خالد9وصوابه:عرفطنه
كماأحمد-الإمامفلكعلىنبهكماعلقمقابن

انخطيبأخرجهفيماكذلكفيهفاخطأعوانةأبورواةوقدمبق-)4(

الخطيبعنهأخرجهفيماالصرابإلىرجعئثم
(6)

"وقال:
عن

خالد
بن

علقمة،
جمه.نجدخير،عن

المتن:فيوالتحريفالتصحيفالثاني:ء@لنوع

"مرفوعأ:أن@حدبثومثاله:

دنه،الا@إلهلاقال:من@لنارمنيخرجثتم

فؤظبزنما@لخبر@نقل!فيوكان

الضلاح:ابنقال
فيهونسبوالتخفيف-بالضم)فوقأ-شعبة:فبهقال"

لاالنصحبفإلى

(2)

3)

(7)

قرعفيهايتدودكانرائباعفواحدماالقرع،الدبا
الدة

الالهايقالثراب.في

فيهااتسعنتمانصديخنففيها@لىالخمرتحملكانتحضر،مدمولفجرارالختم.

4النهايقه@حنتمة.واحدماكله:-،للخزففقبل 8 / 1@

البزفت.
/2النهايف"فيه.الدتتمالقارمنلوعرئرلالزفت،طلياندفيالإناءئو

1/1الحللافيلالجامعليالرهمفداعلىفيركدا 9 0(1128).

.2/61والمريق،الجمعأوهام@موصحفي

4"/7بغدا@ا@تارلح 0

@الغر@8/9.ط.وفي

9للاالطياليأخرج@ 3/611وأحمد"3(،209)سيةأليوابر1(،6
و

731

2و 1/1والبخري1(،172)حميدلنوعبد7،6 9/1و(44)7 4 9،(17،)4

ا/عوانةوأبو2(،935)والترمني3(،214)ماجهوابن2(،53)1/521ومسلم
1 5 والن)3992(،و(29)سو(2927)و(2ول9)يحلىوأبومك@،3)ولأ52)7
.(4358)لمعوياو)4847(،جان

3انحدينه.علمأللالمغرفة 8 5

@تحمقي.



القلبأسببةرلخترك@رلعلل
=

"فقال:@خربمثالافمتنلتصحيفالضححابنومئل

أبيحديخثوفي
وفوالمحجمة-بالضادعروة-لنمامفيهقالالصانعا،تعين"ذر:

ضدالمهملة-)1(لصادبانع(-لصا)الزهري:ارواهماوالصواب:تصحي@،

خرقلأا
(2)

1

وتحريفه:البصرتصحيفالنالث:@لنوع5

فييحصلوهذاوالكلمات،الحروفثابهبسببالقراعةسوءوهو

الأكثرباتهالسحاويوصفهوقدتلتي@ونالصحفمنيأخذلمنالأعم

وعدمالدقيقالخطأسبابه:منيكونوقد
وقدللكتابفوالإعجامالنفط

9ةالصلاحابنقالكتابهضبطالحديثلطالبالحديثأهلاستحب

إنثم

بخطيحصلونهأويكتبونهماضبطإلىالهمةصرفوطلبتهالحديثكتبةعلى

مروياتهممنالغير
معهمائؤمنونقطاشكلأرووه.الذيالوجهعلىث

عنزؤيناعذيى@ه.ضيرمنالدقيقاشطوركره9ةوقالالالتباس

(2)

2/1اتجصرقهدثرحثيالراقيالحافطقال 0 فيعروةبنثاملوكقول@تحمقي.2

@فر:أ@يحديخت
ابوالموالمحروت،والياء@المعجمة،بالضادضايحا!تحين

ا.مما/2الزاولمجهدتلوبديوثلهوالر@ا،بالمهملة

منجزءومدا
6وصلم5(،2الهامهك@الخاريأخرجه:حدنث 2 / لط(1

قال.فر،أبيصئراوح،أبيعنأبيصعنعررفبنفامطريقص(13للا

"ويخهمااثه..رشزلياقلت:
لفتجنأيخصا@لمط:ئنلموكدصانعأا،تعحن

الصانعا،
مكدا

والنون-الهملةبالصاد)صالعا(-للمحيجى.المطوعةالأصرللي

مسلمالشرحواطر:
1/2للنوويا 7 فيفلكومنل1

)131(،الحميدلمجادمسند

7،1وا051أحمد@5/الإسامودسد
83الاريالمنحرير / 51(8152).

ضايعا..13/79القارياسمدةوفياضاتحاا،

فيصنحةلاأخرق:رحليقال.الحمل،يحسىولابصانعليبىاتذفيخوالأخرق.

ةانظركحلك.خرقا.،وامرأةسكون-ئتمصمق-ضوالجمع
ه/البرياالتح

8 (2518)اعف5

3-385انحديشا.علمأنلالمغرفة 8 بتحقيقي6

الخصير.ط4مملأوك@العلسيةهلأط.ك@المغيشالقحانظر:

2الحدي@ا:علمانلالمعر@ة 9 شحفبتي.4



=
يالف@اثد@لعلل@لجامعفي

أحمدرانيقال:إسحاق،بنحنبل
لافقال:خطا@تيقأ،أكتبوأناحنبلبن

يخونكاإلهتكونماأحوجتفعل،

عنبماسنادهإليهعقبةبنموسىكتابعنلهيعةابنرواهمامئاله:@

ابنقالالمسجدإفياحتجمالله-شحررسولأن"ثابت:بنزيد

القلاح:
9

حجرحصيبر،أوبخمقالمسجدفياحتجربالراء:اهواثماد
ة

فيها@ايصلي
(3)

أخذهلكونهلهيعة؟ابنفصخفه
سماعبغيركتابمن

@

رجب:ابنقال
"وقوله:"

احتجم
احتجر@هو:إو)نمافاحث@،غلط"

حجرقالااتخذأي.

فاسدةروايةوهذ"ئسلم:الإماموقال
فيخطزهافاخىجهة،كلمن

إشادمهفيالمغفلمته،فيالمصخفلهيعةوابنجميعأ،والإسادالقن

وتحريفه:السمعتصحيفالرابع:النوع5

فيختلطالنطق،فيوالكلماتالحروفمخارجلابهبسببويحدث

التحريف.أوالتصحيففيفيقعالسامععلىالأمر

د:حديخثنحو
واصل)عنفقال:بعضهمرواهالأحول(،)عاصم

اثهالدارقظنيئالإمامذكروقدالأحدب(
لاالسمعتصحيفمن

تصحيفمن

الضلاح:ابنقالالبصر
يثتبهلامثافلكانإلىأعلم-واللهف@ب-كأته"

رواظمنسمعفيهأخطأو)نماالكتابتعحيثمن

(2)

3)

(5)

(6)

7)

2الحدبشه:علمنلا@عرلة( 9 5

@تحقبقي.
أحرجه

"

5/1أحصد 8،5
.(55)دالتس@ر"يرومسلم

8/3لخريا0اخرجه (132)(781)ام@/2ومسلم6(،131)4
ودي

.(57)لهلتمييز،الا

1أيخضاابخلىيوأحرجت 8 6 / 1و)اكلا(1 7 / (781)ام@/2و@لم)0927(،91

حجرظ.داتخدةبلفظ(214)

3انحليشاعلمأنلالمغرفة 8 5
0

دتحقيقي.

6/3ابرى!النتح 05.

موضمه.يرالحليثلهذاوتبيىبيصاحمزيدوسياتيمما.5)عقبلالتميزا

38انحدنشا.علمأنهللمغر@ة 9
لفحققي.



القلبأسببلالثترك@.لالعلل
-

وتحريفه:اللفظتصحيفالخام@:النوعء

الضر:ابنقال
الأكثر@وهواللفظ،تصحيف"

الصوليبكرأباأنالذارقظنيئ.عنوردماومثاله:@
(2)

فيأملى

ستاوأنبعهرمضانصامطمنأيوب:أبيحديثالجامع
(3)

ئو@ليمن
"

والياء-)(.بالثينشيئأ،-9فيه:فقال

وتحريفه:المعنىتصحيفالسادس:النوع5

":(6)المثنىلنمحمدقؤلمثاله:
مننصثرت،لناقوئمنحن

(4)

(5)

(6)

38انحديف.علمأنلامغر@ة@ 9
بتحقبقي

محسدئو.
بريحيىبن

اللهعد
المعرو@لكرألوصول،بنمحمدبنالعماسس

الآ@اب،سمودالحلماءأحدكاداللام،تحرهاوفيالمهملة،الصادبضملالصرلى.

توفيانعراء،وطفتلأشرات،اولخرالحلماء،وأيامالملركبأخرائمغردةحن
4لغداثهالتارلحانظر.مأ335)سنة 2 7 ولي3/

6العر@4/ط. 7،5
والمعجم

3/5لمجهلأنساوالا91/90،1لأثباءاا 15/13لسير!ار@7،2

فاجابه!3شة)الاعأصحم@أرجبالديد@امالك.ابنثجهالرويئمالإطسال
بنكرماواشد@باليالي،التارلحالعربجحلتيرمآ،و@حرهليلة،الئهرأرلكادلما@

فيالتزمالتارض@فيمدااستمرفلمالحص..كت@مقالوابالأيم،التصريحعى

الب@رة.أصكلثزا،ثشهرلزسة@فهنيزلضستعالى.،كقهلهالل@،مىنجرط(نجر@

2 1أطه@غر)@إلالتئنمي@@يغتخمتونوة3،4 شادولنبحه@قولهومه0،3

3:(30)الحل@الحكمة،محلةالووي،سالهامسانلعلىأحودة"شو@لامن 11.

7لهالرزاقوعدلكاه(،الطبالسيأخرجه. )283(،و(381)والحصبدي1(،9

5/4وأحمدما(،ا1)شيةأبيواس 1 4و7 والدارمي2(،2لهحمبدلنوعد1،9
3/1ومسلم)4571(، 6 ماحهرالى)3342(،داودوالو2(،.3(11لللا9

(2338)و(2337)المنكل!دشرحفيوالطحاوي7(،5لاوالترمدي1(،17يلا

02)و(2+9)و وفي(34
)2241(،و(1421)و(1420)و(1419)الأخيار@تحفة@

4/3ليهقيوا)4363(،جانبنوا 1")لغويوا9،2 78).

3/4اد"لعد@تاريخانظر. 3 علمأللاودمحرفةكلأ،االغر@4/@وفي1

تحقبقي.3لمهالحلبف.

ئحمدئو:
أبو@حسىوالرد-اله@لةالعيىبمنحالحنري-عيدلنالسثنىبر

هأ252)تودينبتنقةبالزس.العرو@الصري



@للف@ل@د@لعللفي@لجامع

"ةالضلاحابنقالعنزظ
روي:مايريد

عنزقهيل@صلى@التبيئأن"
(2)

توهم
فصلىيديهبيننصبتحربةهاهناالعنزةداثماقبيلتهم،إلىصلىأئه

إليها!

معا:وتحريفهماوالمعنىاللفظتصحيفالسابع:النوع5

الثاة،بمعنىالنونبسكونفظنهاالعنزة:حديثروىأعرابيأأنمثاله:

فأخطأشاقأ،فقال:بالمعنى،فرواه

وتحريفهم:المغفلينتصحيفالثامن:النوع5
المغفلين،المحذئينبعضمجلسحضرت"العيناء:أبيقولمثاله:

عاللهرسرلعنفقال:حديئافأشد
عنجبريل،عنرو،

رخل.عنالثثا

منفقلت:
هوذاف@وجل؟!عزاللهثيخيكونأنيصلحالذيهذا

قد

وجلعزهو:لاذاصخفه،
"

سقط:عنالناثنانوالتحريفالنصحيفالتاسع:النوع5

في)ابألفظةمثل:ائنتين،أوكلمةالحديثراويئسقطأنهو

في)أبي(ولفظةجريج،ابنهوتماد@جريجعنحجاج،حدثناالإسناد:

(2)

التقرببو@،5134@@الكا@ث@و@،6170@الكماال@5/394ميبق@

لمغ!
ماتلعروسااولشعلعرعأ،)الأنابلاسظر.النرن.والمهملةا@عين

أح@لهالإمام@صشدمنلأ:انظرالقمحابة.صجماعةعنصردحديخث@لىبنلىةهنه

3 ، 8 5البخارصاصحيحو"4،/ / (105)2/55شلم!صجحو")379(،22

.(1304)ماحهاب@وسن)642(،

3انحديشه.علمأنلالمغرلة لصحعا،طالحنرة.محنىفيوا@ظربتحقيقي،87
)عنز(.ما@ةالعروس!تعو"

4الحديشهعلومدمعرفةفيالحاعأخرجت ط.(387)والحليةط.81-941

بنصحزمالن

ا

(628)الراريالأخلاقالجامع



القلبأسببرلثمترل@:ولحلل
-

يدخلوقدالزبير.أبيعنهووإتماجابر،صالزبير،عنالإسناد:فيالكنية

قالالعلة.حدوثأسبابليذكرناهماوهوالبصر()اتقالالنوعهذاضمن

9الخطيب:

تصحيفصمنيسلمحتىيقرؤهيتفكر@يماأنالحديثلقارئفينبغي

القرانفيالتصحيفعليهئؤمنلمتحالى،اللهلكتابحافظايكنلمومتى

"الأشياء..أقبحمنوهوايضأ،

السوائي،عفبةبنقبيصةروىمامته:في@لتصحيفوقعومما@

سعيدأبيعنعياض،عنأسلم،بنزيدعنسفيان،حذئناقال:

الجد.يعني:الله-يئ،رسولعهدعلىنورثهكناقال:@نه،الخدري

فيمسلماخرجه:
فيكماوالبزار)06(،التمييز"دا

الأستار@لأكشف

الإسناد.بهذاقبيصقهعنطرقمن(1095)يعلىوأبو)7831(،

قالالسوائيقبيصةلأجلحسن،أنهظاهرهإسنادهذالتول.

فيالهيثمي
"

المجمع
"4/2 يعلىابيورجالوالسزار،يعلىأبوالرواه:27

الصحيح!.رجال

علل:بئلاثمعلولالحديثهذاأنإلا

كماالبزارقالتمرده،يحتملممنليىوهوبروايتهقبيصةتفردالأولى:

في
":(1387)عقبالأستار!ك@ف"

كيرهإ.مذاعلىقبيصةئتابملم

داتهذيبفيالمزينقلإذثخاصةسفيانفيضسيصقبيصةفإنو@لئانية:

9الكمال! 6 / قال:حنبل،بناحمدسألأنهإسحاقبنحنبلعن(4335)6

سفيانفيقبيصةقصةفما
قال:هذا؟فعيرله:قلتداالغلطكثيركانفقال:ا3

معينبنيحىعنونقل.@يضبطلاصغيرأكان"
كلفيثقةقبيصة"قال.انه

تهف@القوي،بذاكلي@سفيانحديثفيإلاشيء،
سمع

صغير"،وهومنه

بنصالحعنونقل
اتهمإلاصالحأرجلأ@انقال:أنهالحافظمحمد

(1)"

الراويلأحلاقالمحامح
منوالضرلببقرأم@3)العليةيرط..(640)ضبه

.(639)لةلرماا0ط

(5513)لالتتريطخالساربمادوت@ةومو(2)



-

ثللفع@هد@لعللفي@لجامع

صماعهفيتكلموا
عن(510)سؤالاتهفيمحرزابنونقلسفيانإ،من

معينبنيحى
يه:قالأثه

سفيانإ.فيبحجةلي@"

قالالحديت،هذاروايةفيصخفقدقيصةنف@@لثالثة:@ما@لعلة

فيمسلم
هذا":(60)عفالتمييز""

كانو)تماقبيصة،فيهصحفحبر

ع@اللهرسولعهدعلىنؤثيهكناقال:عياص،عنالإسنادبهذاالحديث

أنإلىقولهفقلبقراعته،ئقزفلمالفطر،زكاةفيوغيره،الطعامفييعني:

نقلهفيمازرعةأبووقالالجد"،يعني:فقال:معنىلهقلبثميورفقال:

فيحاتمابيابنعنه
"

الحلل
إئماقبيصة،فيهأخطأخطأ،هذا":(1641)"

هو
ب@ا.اللهرسرلعهدعلىالفطرصدقةنؤ@يكنا

فيكماالبزاروقال
بهذانعلمهلا)7831(:اعقبالأستار"ك@"

منإلااللفظ
لفظه،فيأخطأقبيصةأنوأحسبسعيد،أبيعنالوجههذا

الفطرا.زكاةيعني:نؤثيأ)كناعندي:كانو)ثما

1الترمذيلعللشرحهفير@ابنوقال 4 8 /1-1 4 وا/عترط.9

4 2 يريدر،جمالنبيعهدعلىنؤ@ي@كناحديث:بعضهمالحروىهمام:ط.8

يعني:فقال:عنده،منفسره3نورئمعفقال:نؤثيه،فصحفالفطرزكاة

."مثلهيجوزلاسض،تصزفهذاكلالجد،

وهمعلىيدلومما
عندرواهقدنفسهقبيصةأنأيضا،الروايةهذه

2/1البخاري 6 فيوالطحاوي)5051(،1
"

2/4المعاني،شرح 1
وفي

ط.

وفي(03ل@2العلمبة
"

وفي(3399)لهالمكل!،سرح
الأخياراتحفة"

4/1والبيهقي)9051(، 6 الفطرزكاةنعطيكنا9بلفظ:السابق،بالإسناد4

صاعااوتمر،منصاعأأوطعام،منصاعأرمضانمن
صاعأأوشعبر،من

عليه.توبعالذيوهوالصحيحهواللفظفهذا"أقط

73أحمدعدالرزاقعبدتابعه: /3.

كا"وفيهامختصرفالخاريرواية(1)
صاعاالصدقةنطحم

ثحير،من



لقل@اأسببرلضك@.رل@لل
-

العدنيحكيمأبيبنويزيد
(1)

2/1البخاريعند 61-1 6 ل@.51(.2

5/5والنسائي)376(،الترمذيعندووكيع وفي1
لهالكبرى@،"

الرسالة.ط.(2303)والحلميةط.(2291)

روايةنحوفذكرواسفيان،عنووكغ(ويزيد،لرزاق@ا)عبدثلاثتهم:

الثاية.تجيصة

رويوقد
الصواب.علىسفيانطريقغيرمنالحديثهذا

فيمالكفماخرجه:
أبيبرواية(756)والليثيلروايةكلا(4)الموطأ"9

بتحقيقي،(667)و(665)مسندهفيالئافعيطريقهومنالزهري،مصعب

2/1لبخاريوا6(،1)كلأوالدارمي 6 2/1و(1506)1 6 2(01 ومسلم1(،5

3/6 فيوالطحاوي)71(،ما(5)9
"

2/4الآثار"معانيصرح ط.وفي1

3لاالعلمية 03)لهألاثار"،مكلطشرحوفي(02 و(40
3 4 وفيإ(3.

تحفة

أسلم.بنريدعن(1514)و(1510)الأخيار"

3/2،3وأحمدبتحقيقي،ي@66(مسندهفيالشافحيوأحرجه:

لداوا
رمي

3/6ومسلم)3661(، 1يلأوداوأبو@)81(،لما(5)9 بنوا1(،6

5/5والنسائي)9281(،ماجه و1
5 وفي3

2وللا(2292)لهالكبرى"،" 29)

42)والعلميةط. (357)الجارودوابنالرسالة،ط.(2308)و(30

2/4الاثار"معاني@ثمرحفيوالطحاوي)853(،و العلميةط.وفي1

(1034)لهالآثار،،مشكلداشرحوفي(3032)و(3031)و(3030)

وفي(2034)و
0(،533)حبانوابن1(،215)و(1151)الأخيارأتحفة"

2/1والدارقطني 4 4/1والبيهقيالرسالة،ط.(20ويماالعلميةط.5 6،5

قي@.بنداودعنطرقمن(1596)والبغو@

3/5لنسائياواخرجه: وفي3
لعلميةاط.(2297)لهلكبرى"،ا"

2ولا معانيشرحفيإوالطحاو@الرسالة،ط.(30
2/4لائار"ا ط.وفي1

3ويلا(3035)و(3034)العلمية ودي(03
"

(0534)لهلاثارأ،امنمكلشرح

@7703@@التقربدوقاع@ةومو(1)



-

@ئديللط@لعللفي@لجامع

وفي(034وللأ
3(،603)حبانوابن1(،15وللأ(5151)الأخبار@تحفة"

2/1والدارفطني 44-1 4 عنالرسالةط.(2096)والعلميةط.5

اللهعد
(1)

اللهعبدب@
عثمانبن

حزام.بنحكيمب@

اللهعبدبنعياضعنالله(وعبدوثاو@)زيد،ثلاثتهم:
بن

سعد
بن

سفيانروايةبنحو@الخدريسعبدأبيعنالسرح،أبي

3/4الأشراف!تحفة"وانظر: 26-4 2 4يا7 و6(،2
العاليقهالمطالب9

5يه5/383"المهرةإنحاتو@1(،63لا 62).

قتادة،عنهمام،روىتخر:مثال@
عنالحسن،عن

عنهيذبحبعقيقته،رهينةغلابمكل@قال:ع@يرواللهرسولأنل@به:سمرة

ويدنى".رأسهويحلقسابعه،بوم

تؤخذالعقيقة،فبحتإفافيقوذ:الدم،يص@قتادةوكان@

إذاحتىالصبيئ،يافوخعلىتوضغثثمالذبيحة،أو@اجبهافيستقبلصوفة

بعدحلقثمرأسهغسلالخيطشبهسال

1أحمداخرجه: 7 / عفانعن(1969)والدارمي2،2و5

فيالبرعبدابنطريقهومن)7382(،داودأبووأخرجه:
/2التمهيد"9

2 9 8
النميريعمربنحفصعن

فيالدنياابيابنةوأخرجه
ابنوهوالصمد-عبدعن(74)العيالا"

عبد

واللفظ.لإسنادابهذاهمام،عنالصمد(وعدوحفص،)عفان@

جا.(1)

جاء(2)

لفظ(3)

ومو(5)

ومو(6)

اللهدبهدةالطحاويروايةفي
محتصرأعتانبن

الزيان:منالرواياتبمصلحي

لداابةروا
رمي.

(4625)لالتفريباثشادنققي:

.(1412)الالنفرسانشهالن،.

.(4080)يب@لتقراوؤط!صد:



القلبأسببللهضلت@لعللإ
=

بنبهزوخالفهم
أسد

(1)

7أحمدعندهمامعنفرواه / فيفجاء5

وشمىا.لربدمى،ينه:روا

إلافيهتكلمو)نسمرةمنالحسنوسماعالصحة،ظاهرهحديثهذا

صحيح،الحديثلهذاسماعهان
7/1البخاريأخرج:فقد 0 9،)27،5(

فيالدنياأبيوابن)281(،عقبوالترمذي
/7والنسائي)57(،العبا@ا"

1 الأخبار"@اتحفةوفي(1030)عقب"المشكلالمرحفيوالطحاوي6،6

فيحزموابن)3054(،عقب
1المحلى!" 5 3 9/2والبيهقي8،/ 9 طرقمن9

للمميرين:بنمحمدليقالقال:الشهيد،بنحبيبعنقريث@،عن

بنسمرةمنسمعته"فقال.فسألته،العقيقة؟حديثسمعممنالحسن

عنالرسطى-الصلاةحديثفييعني:(182)عقبالترمذيونقلجندلمجه،

وقدصحيح،حديثةسمرةعنالحسنلاحديثقال:أنهالمدين@بنعلي

سمع
فيحزمابنونقلفهإ،

1المحلى!" 5 3 المديني-ابنوهوعلي-عن8/

لا"قال:اته
وقال@،وحدهالعقيقةحديثإلاسمرةمنالحسنسماعيصح

فيالإش@ليالحقعد
4/1الرسطى"الأحكام" 40:"

سمرةمنالحسنسماع

صحيحالعفيقةحدبت
فيالصنعانيوفال"،

@

4/7السلام!سبل وهذالما:إ4

فيواختلفواسمرفمنالحسنسمعهانهعلىاتفقواالذيالعقيقةحديثهو

مهلغيرهسماعه
الأحادل@ا.من

الاتصالفهذاقلت:
مع

فدالحديثهذارجالنقة
بصحنه،يوحي

فيحزمابنقالعنم@والدفاعتصحيحهإلىالعلماءبعضنمبوفعلأ

1المحلى"" 5 3 بل9الحديثهذابهردالذي@اودابيكلامنقلهعقب8/

الندميةصفةعنقتاثةسألواأنهموبينئبتهمامالأنداود.أبووهم

ديالأشبيليالحقعبدوقاللهما،فوصفهاالمذكورة
/4الرسطى!لأحكاما9

1 4 همام@اود-أبيغيريعني:غيره-وقال@داود:أبيكلامنقلهعق@1

فرصفها!.المذكورةالندمبةصفةعنقتادةسألواأنهمسبقوفدنجت،

.@اس@الاشربلبش@الثقفوموة(1)



-

@الف@ائد@لعللفم@لجامع

3تمسيره:فيكثيرابنوقال 62:"
ويروى:

9
وأحفظأثبتوهويدمىا

"أعلموالله

2/4لهوالنهايقه،)البدايةوفي ألفاظه:بعضفيوجاء":19

فيحجرابنوقال"،أعلمواللهبعضهم،وصححهالوشس!ةبدل@يدمى"
9

شرحذكرهعقبم@472)عقبالباري!فتح
معفيبعد"ةللتدميةقتاثة

هذا

هماماإنيقال:انالضبط
عنوهم

قتادة
إنيقال:أنإلاالويدمى"قوله:في

الجاهليةأهلكانعماحاكيأالدمذكرقتاثة@)ندوشمىاةالحديثأصل

فيوقاللأ،يصحونه..
4/3الحبير"التلخيصدا 6 أتهعلىيدل1(:ا982)2

بهزروايةفيأنضبطها
سالواأنهموفيهوالتسمية،التدميةالأمرين:فكرعنه

قتاثة
وهوالتسمية،منتحريفايكونفكيفلهم،فذكرهاالندميةهيثةعن

التدمية؟إ.كمبةعنشئلأتهيضبط

ماكلمنالرغموعلىقلت:
لامعلولايبقىالحديثأنإلاتقدم

يصح،
فيالقيمابننقل@قد

9المو@ود":تحفة" 6 2
محمدعن

أنالحسينبن

فيدثى؟قلت:نعم،قالرأسه؟فيحلقالله:عدلأبيقالأنهحدئهمالفضل

مذالا،فال:
قتاثففحديثقلت:الجاهليففعلمن

كيفالحسنعن

9فيقول:همامأمافقال:ويدمىإ؟"
لوشسا،فيقول:سعيدوأماويدمى"

همام:وقالدوشمى!،عروبة:أبيابنقالةالأثرمروايةفيوقال
9

يدمى"

همام:قال":62علله:فيالمدينيبنعليوقالخطأ@،إلاأراهوما
ل@

(2837)عفبداودأبووقال@ا،ويسمى"ةإعروبةأبيبنسعيدوقاليدمى@،

-

هذا"التدمية:روايةيعني:
هماممنوهم

"
خولف"أ@أ:وقالويدمىأ،

"قالوا:@إنما،هماممنوهموهوالكلام،هذافيهمام
ففالبسمىإ،

همام:
"

التسمية:روايةيعني:(2838)عقبوقالبهذا"،يؤخذوليسيدمى"

اصح،@رشمى@
دغفل،بنلاياسقتادة،عنمطيع،أبيبنسلامقالكذا

1لهعقبالدارميونفل"،لرشسقال:الحسن،عنوأشعث، رواية(96

وقالالرشممىا،قال:الحديث،بهذاأبانحدثنافال:أنهعفانعنالتدمية

4/2"السنندمعالمفيالخظابي منالحديثهذاروايةفيوتكلموا.65:9

عنهمام،طريق
"قوله:فقالوا:قتادة،

هوو)تماغلط،يدمى@
"

هكذايسمىا



الق@أسببلالثترك@:لالعلل

=

عنشحبفرواه
عنمطبع،أبيبنسلامروايةوكذلكقتادة،

وكذلثقنادف

أشعث،رواه
حندب.بنسمرةعنالحسن،عن

1
فيالبرعبدابنوقال0،0

4/3الاستذكارا" 2 يمسالصبيبأنأيضاوقتادةالحسنانفردوكذلكة0

كانهذاوقالوا:ذلك،العلماءجمهوروأنكردم،فيغمستقدبقطنةرأسه

عنهمام،حديطلأوأنكرواأيضأ:وقالبالاسلام!،قسخالجاهيةفي
قتادة،

روابةفذكرص@غلامكل"قال.كرو،النبيعنسمرة،عنالحسن،عن

هذاقالوا:"وقال:همام،
ذلكفيأحديقللملأتهةهماممنوهم

حدبطوذكرواوشمىا،ر@سهالوبحلققالوا:اتمادغيره،الويد@أالحديط:

نبحغلاملأحدناؤلدإفاالجاهليةفيكناقال:الأسلمي،بريدةابن
شاة

نذبعكنابالإسلاماللهجاءفلمابدمها،رأسهولطخ
ونلطخهرأسهونحلقشاة

فيوقال"بزعفران
2التمهيد@ 9 8 حديطفيقالأحدأأعلملا@@:2/

سمرة:
"

"أيضأ:وقالهماسأ@،إلا@وشسىامكانويدمىأ
منسوخوهو

،"

فيالقيمابنوقال
يعني:وخالمه-":61المو@ود@:تحفة"

ذلكفيهماما-

/2المعاد!الزادفيوقال9،الجاهليةفعلمنهداوقالوا:العلم،أهلأكثر

قالوا.سحا@،طوأحمد،فعي،وانكمالك،التدميقعمنعواوالذين:2ول

فأبطلهالجاهليةأعمالمنوهذاقالوا:@وشمىأهو:نماد@غلط@ربدمىا

الإسلام...
منيكرنوكيفقولهم:اعنهمنقلأنإلى"

أسرتنجيم@سنته

الجاهليقه،لأعمالهذايليقانمادسنته؟فيونظيرثاهدلهذاوأينالمولود؟

فيقدامةابنوقال
"

المغني!
11/1 الراوي!.منتصحيفهوقيل:وقد":24

إذغريبةبعلةالحديثهذاإعلالإلىالحلمأهلبعضن@بوقد

هماملسانفيكانغيره:وقال2:إها/2المعاثهمزادفيالقيمابنقال

لاوهذاعفبه:وقاليسمى،أنأراداتمادلأويدمى@فقال:لثغة،
يصح،

فيوهمكانو)نهمامأنف@
عنحكىفإتهلسافيقمهولماللفظ،

قنادة

بوجه،اللثغةتحتملهلاوهذابذلك،فأجابعنهاشئلوأنهالتدميضصفة

تخريجه.سياتي(1)



=

ثللفعاثد@لعللفي@لجامع

منفهووهما،هناالندميةلفظكاننف@
."الحسنمنأوقتاثة

قتاثةولكنتلت:
منأجلوالحسنسياتي-كماهذه-روايةعلىتوبع

نقلهوماعنه،نقلناهالذيوكلامههمام،عنالوهمليتفادىبالوهميرمىأن

أعلم.واللهقا،كلامهيناقضالعلماءمنغيرهعنهو

9عبارة:وهاءتبينقدقلت:
لاوأتهاويدمىا

بلىذهبمنوأماتصح،

أنهموبينئبت،همامألأنداودةأبووهمدبلحزم:ابنفقرلتصحبحص
قتادةسألوا

.@لهمفوصفهاالمذكورةالتدميةصفةعن

حفظه،فيتكلمواتدهماماأنالأول:وجهين:مننظرفيهقولهذا

فيالمزينقلفقد
4الكما@هتهذيب9 2 7 بذا"قال:هماما،أن(7197)7/

بنيزيدعنونقل"،يلحنلاكانقتاثةنف@فقوموه،لحنافيرأيتم

زريع
حفظه@ممامقال:أثه

3العقيليوأخرجصالحاوكتابهرثي، 6 7 / 4

صحيح،فهوكتبهمنهمامحدثإذا"ةقالأئهمهديبنالرحلنعبدعن

يحيىوكان
فيحاتمأبيابنوقال@،حفظهولاكتابه،يرضىلا

"

الجرح

33"والتعديل / ئقة،فقال:يحيى،بنهمامعنابيسألت":(754)91

حفظهفيصدوق،
شيء001.

ةتلت
افقةإلىيرتقيلاهمامأأنينبينالعلماءهؤلاءأقوالخلالومن

ذلكعلىأدلولي@الثبت،
وهمربمائقف"فيه:حجرابنقولمن

"

قتاقسألواأنهم"قرله:الثانيالوجهوأما
المذكورةالتدميةصفةعن

ماوسيأتييصنعونه،الجاهليةأهلكانلماشرحأعلمواللههذالهمأفوصفها

هذاكلاميثت
@متا.عائثةالسيدةحديثمن

فيحجرابنقولوأما
"

معدفيبعد:(5472)عقبالباري!فتح
هذا

همامأإنيقال:أنالضبط
قتاثةعنوهم

9قرله:في
إنيقالأنإلاويدمىأ

7لالضعفاعافيالعقيليعدالصجاء(1) / ك@4

يخنأ".

.(7319)لنفربباا1(2)

بساويلاوحفطهصالح،كتابه"



القلبأسببالثترقىةلال@لل
-

الجاهليةأهلكانعماحاكيأالدمذكرفاثةوأنلوشممىاالحديث:أصل

منهيفهملاحجرابنكلامأنتلاحظفكمايصنعوف

الرواية،لهذهتصحيح

"ةالحديثأصلفجعلقناثة،وكلامالحديثبينفصلفل@ةإنهبل
يسمى"

التدميةصفةلهمشرحقتادةوأنالجاهليق@أعمالمنكانتإتماالتدميةوأن

الجاهلبة.عهدعلى

فيوالطحاوي2(،لهه3)أبو@اودأخرجهمالهيشهدالوصفوهذا
9

وفي(1038)عقبالائار@مشكلسرح
والحاكم)1154(،الأخيار"تحفة"

2 38 واليهقي4،/
0 3 / فيالبرعبدوابن9،3

2لما/2التمهيد!"
طريقمن

اللهعبد
أبيسمعتقال:بريدة،بن

(1)

نما@ول:بريدة،
لدوإذاالمجماطةفي

نذلعكنابالإسلامجاءفلمابدمها،رأسةولطخضاةذبحعغلاثملأحدنا
شاة

بالزعفران.ونلطخهرأسهونحلق

منيستفادقلت:
الجاهليقعاع@المنكانتالتدميةأنالحديثهذا

فيقولهوأماالإسلام.ونسخها
4/3الحبير!التلخيص" 6 يدل9ا(:ما2)2

ةوفيهواقسمية،التدميةالأمرين:ذكرعهبهزروايةفيأنضبطهاأتهعلى

قتاثةسالواأنهم
منتحريمايكونفكيفلهم،فذكرهاالتدميةهبئةعن

."التدمية؟كيفيةعنسئلئهايضبطوهوالتسمية،

م@4/3"الغليلإرواءفيإالألبانيالئخعهأجابالسؤالهذاقلت:

كونفيمحصورةالدعوىكانتلوصحيحالجوابالوهذافقال:(1165)

منأصمالدعوىلكنالويدمىأ،فقال:علبم@تحرفتالوشسااللفظة:هذه

ذلك،
وهي

أودوشامقامإقامتهاعنهالمحفوظكانسواءفيهاأخطأأده

كلفيوهوثلك،فيعليهاختلفوافقداللفظين،بينالجمعالمحفوظكان

صالأب(1)
المتكلم؟ياءلغيريضا@أنبالحروفابه@كل@وثرطالخمسةالأصماء

المحلاشعالطهورهامنسعالتكدمباءقبلساعدىدوة@لحركةهاللمرابه

منصوببدلوبريح@السقدرة،لالمتحةمنصرببهمفمولوهرالسناصبفبحركة

كيفمنهأنويظنمتعجلتجححللاحتىذلثفثرثداناأيضا.بالقحة



-

يللفعلهد@لعللفي@لجامع

منبدظلاللثقة،بالنسبةبعيدأكانو)نوهذاواهم،ذلك
حفظلناليسلمذلث

فتخطئةالجماعفعلىزادالذيالثقةتخطثةصعباكان@ائه!ف@الجماعة،

عدمإلىونسبتهممؤلاء
أصعبأ.الحفظ

أنعلىدليلوالتسمية-التديةذكرفيهااليالرواية-هذهإنثمقلت:

تقدمفكماعليه،اختلفواقدالرواةأنوذلثالحديث،هذايضبطلمهمامأ

الوارث،عبدبنالصمدوعبدعاصم،بنوحفصمسلم،بنعقادرواه

بنبهزعنه@رواهفقط،التدميةبلفظ:
والنسمية،التدميةبين:بالحمعاسد

فهذهالتسمية.ولاالتدميةلافيهيذكرفلملمأ(28)الطبرانيعندورواه

خاصة.الحديثهذايضبطلمهمامأأنتينالمختلفةالروايات

الذينقاثةاصحابخا@تقدأنههمام،وهمعلىالقا@عالدليلوص

رواه:إذالتسميةبلفظرووه

عروبةأليبنسعيد
(1)

2ويما(24601)شيبةأبيابنعند وأحمد6(،4

2يهداودوابي5/1،2 ثأ،ا522)والترمذي)5613(،ماجهوابن3(،8

6والنسائي 6 /71
وفي

4للألهالكبرىإ،" ط.(4532)والعلميةط.(54

وفي(1033)و(1032)الآثار"مشكللأشرحفيوالطحاويالرسالة،
تحفة"

54)لأخيار"ا فيوالطبراني)6054(،و(50
هلأ(،32)وهلأ(31)الكبير""

4/2والحاكم 9/9لبيهقيوا3،7 3و92
03

وفي
"

سحب
08)لهلإيمانعه،ا 63)

الرشد.مأط.263)والعلميةط.

.(910)الجارودابنعندوسعبة

الحطاروأبان
(2)

أبيوابن)9691(،عقبوالدارمي5/1،7أحمدعند
فيالدنيا

فيالبرعدوابن)37(،العيال،9
93التمهيد!9 / 22.

مطيعأبيبنوسلام
(3)

عد

فيالطبراني
6ياالكبيرا" عديوابن2(،8

فىالناسأتتمنوكانواخل@التدليع،كثيرتصايخف،لهحاف@@تقفوهو.(1)
.(2365)لالتقريبفتادما

.(143)لالتفرببأفراثهلهلنقفوهوة(2)

.(2711)اتقريب"ضع@هتتادةعنرواتهوفيسفصاحب@يومو:)كأ



القلبأسببالهضك@:لحللإ

في
فينعيموأبي4/03،2@الكامل"

فيالبرعبدوابن6/19،1@االحلية"
2التمهيد"" 9 2 /2.

سلمةبنوحماد
(1)

فيوالروياني0(،9لهالطيالسيعند
دمسد

وفي(1031)الائار"مثكلدالثرحفيوالطحاوي9(،7للأاالصحالة
تحفة"

فيوالطراني4(،5ل@0لأخيار"ا
.(6827)الكجير"1

جامعبنوغيلان
(2)

@يالطبرانيعند
.(6830)الكبير@"

عنوغيلان(وحما@وسلام،وأبان،وضعبف)سعيد،ستتهم:
قتادة

التسمية1بلفظ:سنادهب@

وهمالرواة،لهؤلاءهمامفمخالفة
لي@:ما

الثقة1إلى:أفراد"،لهثقة،9

فيالناسأوثقمنوهماوشعبة-عروبة،أبيبنسعيدوفيهمالثبشه،

والأحفظ.والأونقالأكثرلمخالفتهإليهايلتفتلاشاذةروايتهيجعلقنادة

نقلهفيماالبرديجبقالمازع،بلاروايتهردتوحدهسعيدأهمامخالفولو

الترمذيعلل@اشرحفيرجبابن
"2/5 04-5 0 وعترط.5

6 9 5 / ط.2

همام:
بنحمادروىو)فا@

عنالشيرخمنونحوهموابانوهمامصلمة
قتادة،

قولالقولفإنشعبفأوهامأوسعيدوخالف@رو،النبيعنانى،عن

1الانفراد.علىوشحبةوسعيدهثام
0.

توبعوقد
تابعه:الرواية،هذهعلىقتاثة

مسلمبنإسماعيل
(4)

المسندفيوالروياني)2251(،الترمذيعند

فيوالطبراني2(،8لاالصحابقه
فيالجوزيواب@)5596(،الكبير"9

.(1381)"اقحقيق"

1لالالتقرسهعالدا@يومو:(1) .(53لاللالللتقريطشققاومرة(2).(49

ليالنمىلانبتمحيىلنيحيىقال(3)
وشبفونام،عرولفأليلنسعيدفتاثة.

وس
/6الكمالا@هدبعيرطمنتسسحهلادتجالي(@لالحديتمرلاءصحدت

(5437)ا"3

لهما.8فىالالتقريبهالحديثاضحيفومو:إ)ى



-

@للفماند@لجامعفى@لعلل

الوراقومطر
(1)

فيكماوالحاكم)1396(،الالكبير!ديالطبرانيعند
.(0806)6/33شهلإتحاا1

حرةوأبو
(2)

فيالطبرانيعند
وفي(6936)الكبيرأ"

لهلأوسطه،ا9

الطبحتين.كلتا(4435)

الزبيربنومجاعة
(3)

فيعديابنعند
8/1"الكامل9 75.

عنالحسن،عنومجاعتأحرة،وأبوومطر،لإسماعل،ةأربعتهم

أحديذكرلمسمرة
التدمية.منهم

الملك-عبدابنوهرأشعث-وخالفهم

فيالطحاويفأخرجه:
"

وفي(1030)الآثار@مشكلسرح
تحفة"

أشعث،حدثناقال:أن@،بنقري@طريقمن(4503)الأخيار@
عن

الدميقه.9فكريخهوجا.فذكرهقال:..@رواللهرسولأنالحسن:

ديالواهمموأشعثيكونأنالأول:احتمالان:فيهالسندنا@لتول:

قرل@فيهالواهميكونأنوالثاني:الرواة.مخالفتهاعتبارعلىهذاحديثه

أشعثأناعتبارعلى
بأخرةتغيرصدوقوقريث@فقيهثقةالملكعبدبن

اشعث،علىحملهمناولىعليهالوهمحملفلعللذلكسنينستقدر

والله

(6)
وهيالحديث،هذافيخفيةأخرىعلة

به.يفتيلماالراويمخالفة

عنهثام،عنصحيحبماسنادل@4042(شيبةأبيابناخرج:فقد

العقيقة،دممنالصبيراصيطلىأنيكرهانكاناأنهماومحمد:الحن

.@@رج@الحسن:وقال

6لاالتقرلبا@الحطا"كيردصدوق،ومو:(1) 69).

كلا(.85)التقر@به"الحسنأعنيدل@كاد)2(ا

1"دالكاملفيعديابنقال(3) 7 6 8:ا/
حديثمه.ويكتبيحتملسمنوهر

.(5543)لتتربا)5(،.(531)تقرجا@الل@

التاء.تحنفوقدمناك،بمحى:البحيدالصكانبلىبهئنراصمةنتة(6)



القد@أسببفىلخشرل@3:لعلل@

=

الشة.فيلمامخالفهمامحديثإنئم

فيالدنياأبيابنأخرج:فقد
فيكماوالبزار)34(،العيال!1

كئسمف"

14)يعلىوأبو1(،239)الأستار" /9والبيهقيله.35(،جانوابن2(،5

3 0 3
جريج،ابنعنطرقمن

عنعمرفعنسعيد،بنيحبىأخبرنيقال:

قطنةخفبواالصبيئ،عنعقواإذاالجاهليةفيكائراقالت:@نآ،عانة
بدم

ك@:الثبيئفقالرأسه،علىوضعوهاالصبيئ،رأسحلقواناف@العقيقة،

خلوقاا@لدممكان@جعلوا"

شيبةأبيوابن@@823@لحميديوا)8597(،لرزا@اعبدوأخرج:

7/1ريلبخاوا4/1،8وأحمد)20642(، 0 ودداوأبو)1745(،9

2لا فيالدنياأبيوابن1(،515)والترمذي3(،8
6(،0)و(58)العيالا"

7/1والنسائي 6 وفي4
4ويلأالعلميةط.(4540)لهالكبرى!،9 ط.(52

فيوالطحاويالرسالة،
@

1ويه(10يلالاثار"امنكلضرح (1050)و(04

وفي
4ويا(4523)و(4522)لأخيار!اتحفة" فيوالطبراني2(،5

الكبيرا"

9/2لبيهقيوا2(،026)و(1062)و(0062)و(9961)و(1986) بنوا9،9

فيالبرعبد
2التمهيد"" 93 / سمعتقال:عامر@بنسلمانحديثمن2

عنهو@ميطوادما،عنهفأمربقوامقيقة،@لنلامالمعيقول:ع@سمياللهرسول

@لاذى"

موقوفأ(5471)01ك@9ريلبخاوا4/1،8أحمدوأخرجه.

3/5لأشراتأاتحفة"واظر: 3 و@4(،5)6
6/33المهرة!إتحاف9

(6080).

يجحلوا...ان@اللهرسولممفاصالروايك:بقيةفيوجاءجان،ابنروايةلفظ(1)

وغيرهالزعفرانتخدسمركبسروت5والخلرق.وسختصرةمطولةوالروايات

.2/71لانهايقهالطيب.أنلاش

البخري.روايةلفظ(2)

عدصصحقماعلىيد@والحرفوعالموقو@للط@ه@البحريتخىلج(3)



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

اللهعبدروى:(1)اخرثال@
بنموسىإليئكتبقال:لهيعة،بن

بسرحدثننيقول:عقبة،

(2)

أنثابت:بنزيدعنسعيلإ،بن

المسجد.فياحتجمالله-كي@رسول

فيسعدابنأخرجه:
هامأخبرناقال:الطبقاش@1/343دا

(3)

سعبدبن

ر.البزا

5/1أحمدوأخرجه: بنويوسف)55(،التمييز"فيإومسلم8،5

فيالهاديعبد
حديثتصحيفعنالنحملأهلالخدمبعضجواب9

3احتجمإ: 5-3 6
عشىبنإسحاقطريقمن

اللهعبدعن@)سحاقمالمشام،كلاهما:
الاساد.بهذالهيعة،بن

مرسلا.الحديثهذازويوقد

فيسعدابنأخرجه:
3"الطبقات" 4 3 / محمدأنجرناقال:1

معاويةبن

بنسعيدعنعقبة،بنمرسىعنلهيعة،ابنأخبرناقال:التيسابوري،

رفعه.المسيب

محمدلضعفضعيف.إسنادهذا
فيالمزفينقلإذةمعاويةبن

تهذب"

5الكمال! 2 1 /6-5 2 معينابنعنلا.26(2
@يه.قالأنه

وفيبئققمالي@"

اللهعبدعنونقلكذاسه،"فيه:قالأنهرواية
قال:أنهالمدينيعليبن

9
الحديثط.@تروكفي:قالأنهمسلمعنونقلفضغفمه،عهأبيشل

عبسىبنإسحاقخالففإنههذا،ضعفهوعلى
()

سحيدبنوهثام

صفحاتقبللهالن@نيلتقدموفد(1)
ريادةمطرلابهالنمنيلأعدت@نماالإبجار،مع

لي
مذافيمترى@ذالفاندف

منتخريجه@كلادةالحديثاستحقفواندالتخريج

أجلها.

.(666)التقريب@الظر:النصا،ةلابنالالطقاشهطوعفيتصح@(2)

.(72)ماتقريبهل@انطر:لماضم،،@لى:المطبوعفيتحرف(3)

عيسى-بنمو@سحكالقاتلقلت-الزياثة.من@التسييز!ليمسلمررايةفيحاء(4)

تجهفيمجدلهيحة.لابن
1 .@الرسولسجدقال:3

@375@بترس@ا@و@عدومو:(5)



القلبأسببللثترث@:لالعلل
-

لروايته.يلتفتفلامنهأوئقهومنلمخالفتهمنكرة،روايتهفتكونالبزار

ليىكلاموفبهلهيعة،ابنعلىداردار،كيفمافالحديثتالقول

فيالبخارينقلفقدباليسير،
سعيدبنيحيىعن(190)الصغير"الضعفاء"

عندضعيفلهيعةوالن":(10)عفالترمذيوقالشيئأ،يراهلاكانأنه

فيالنسائيوقالوغبرمه،القطانسعبدبنبحيىضعفهالحدبث،أهل
لأضج@ه.:(346)"والتروكونالضعفاء"

سالمأوأسقطالمتن،فيفصحففيم@أخطأقدفمانههذ@حالهوعلى

منالنضرأبا
فيمسلمقالالسند

":(55)تجيلالتمييزا"
الوهمفاحث@ومن

فاسدةروايةوهذه"عقبه:وقالهذا،حديثهفكرئملهيعةلابن
جهت@كلمن

فيالمصحفلهيعةوابنجميعآ،والاسنادالمتنفيخطؤهافاخ@
متنمما

بخوصةالمسجدفياحتجرغ@النبيأنالحديث:و)نماإسناث@فيالمغفل

فيالروايةصحةوشذكرفيها،يصليحصيرأو
ن@كتقوقالاللها.شاءإنذلث،

الرواية9:(57)عفبالروايةلهذهالصحيحةالطرقلبعضتخريجهعقب

فيالصحيحة
اللهعبدعنوذكرناوهيب،عنذكرناماالحديث:هذا

بن

فيوقعإنمالهيعةوابنالنضر،أبيعنسجد،
منالخطأ

أخذأنهالروايةهذه

وهيذكر،فيماإليهعقبةبنموسىكتابمنالحديث
علىنخثىالتيالافة

من
منسماعغيرمنالكتبمنالحديطأخذ

ف@ذاعليه،عرضأوالمحدث

التصحيفصاحبهيأتيلاأنفخليقالعرض-أوالسمعهذيخ-أحدكان

منفلثأشبهوماالقبيح،
إسادفيالخطأوأماالله.شاءإنالفاخ@الخطأ

سعيد"بنبسريقول:عقبةبنموسىإليئكتبفقوله:لهيعةابنرواية

سمعإتماوموص
سعيدإ.بنبسرعنيرويهالنضرأبيمنالحديتهذا

فيحجرابنوقال
6المهرمهإتحات9 0 8 / 9:(4كلا.)4

تصحيفوهو

حجرظ.أعدأي:بالراء،احتجرهودانماري@بلا

38:@الحدي@علمأنلامعرفةفيالملاحابنل@ 5

بتحقيقي:

.(7295)يب@لتقرالاتح@والصدهو؟و(1)



=

د@@يللف@@لعلل@لجامعفي

@ليهعقبةبنموسكتابعنلهيعة،ابنرواهماالمتن:فيالتصحيفمرئال

انمادالمسجد"،فياحتجم@ث@اللهرسولأن"ثابت:بنزيدعنباسناثه،

فصحفهفيهاأ.يصليحجرةحصير،أوبخصالمسجدفياحتجر"بالراء:هو

أخذهلكونهلهيعة.ابن
كتابفيمسلمذلكزكرسماع،بغيركابمن

:(775)ألفينهفيالعرافيوقال"،لهالنمييزا9

"كقوله:فبماظهرال@لقوا@لنصحيف@

@تجرا،،"مكانيحتجهه

عنالنعملأهلالخدمبعضجوابفيإالهاث@عبدبنيرسفوقال

أئمةنصفقدهذا،لهيعةابنحديطالوأما:37احتجمأ:حديطتصحيف

لاماتصحيفمنوأتهالمتون،تصحيفمنوأثهمصحف،أتهالحديث

6/3الباري!القحفيرج@ابنوقال"،لته احتجمأةإوقوله":05
حجرظ.اتخذأي:اخجر،هوو)نمافاخى،غلط

انيتبينتقدمممافلت:
نفا@:نلاثعلىيد@رالحديتهذافيلهيعةابنوهم

"فقال:مننهصحفأنهالأولى:

احتجم
وسيأتي.مزكمااحتجر"@والصواب:"

أسقطأنه@لئانية:
عقبتابنموسىفقال:النضر،أباسالمأالسندمن

عنالنضر،أبيسالمعنعقبفبنموسىوالصواب:سعيد،بنبسرعن

سعيد.بسربن

كتابمنالحدبثهذاروىلهيعةابنأنالوهمسببإن@لثالثة:

بنموسى
عقة

اعلم.واللهمه،الوهمفوقععليهيعرضهأندونمن

4/0المهرقلأإتحات9ةانظر 86(04 2/38المسند"أطرافوأ3(،7 4

رواه:ماالحديطهذافيوالصواب

بنوهيب
خالد

(2)
1أحمدعند 8 2 )052(،حميدبنوعد5،/

في،وقععنوصفرلمالثبهمامهالتصحيف،يهيحصلمابأنلطمة@ثرةوهذه(1)

الانسان@اوتهماخيرصوالفطنةبوقغمنيحدرفلاينتهلاماوفه
.(7487)التقريبهلأخرظإتليلاتغيرلكهنت،لنتقماومو.(2)



القد@أسببةلالهضل@رلحلل

-

1/8والبخاري 7و(173)61 / (178)امه/2ومسلم2(،097)911

3/9والنساثي2(،41) 2(،012)33-2/32عوانةوأبيا،ما-71

فيوالطحاوي
"

1/3الاثار!معانيضح 5 0

وفيل@102(العلميةط.وفي
إ

حبانوابن)734(،الأخيار!@اتحفةوفي(136)لهالائارإ،مشكلشرح

2/4والبيهقي)1942(، 9 3/1و4 فيالهاثيعبدبنويوسف0،9
جراب"

4داةاحتجمحديثتصحيفعنالنحملأهلالخدمبعض .42و1

فيالطبرانيكدمختاربنالحزيزوعبد
ما(.92)الكبير"9

عقبة.بنموسىعنالعزيز(وعبد)وهيب،كلاهما:

1أحمدعندهندأبيبنسعيدبناللهعبد@رواه 83 /8والخاري5،/

3 بيوأ)7441(،ود@اوأبي)312(،(781)ام@/2ومسلم1(،136)4

2/2و(1122)2/33عوانة 5 فيوالطبراني0(،3يلاه4
ه@(95)الكبير@"

بنويوسفل@49(،والبغوي)3771(،مستخرجهفينعيموأبي)6984(،و

.43الهادي:عد

اللهوعبدعقبة،بنسى)م@كلاهما:
النضرأبيسالمعنسعيد(بن

احتجرقال:ثابت،بنزيدعنسعيد،بنبسرعنالله،عبيدبنعمرمولى

فيهايصلي@راللهرسولفخرجحصيير،اوبخصفةخجيرةيرواللهرسوذ

فحضروا،ليلةجاؤوائمقالبصلاته،يصلونوجاؤوارجاذإليهفتتغفال:

عنهم،مجظاللهرسوذوابطأ
وحصبواأصواتهم،فرفعواإليهم،يخرجفلمقال:

ر@لالها@ز:الله4رسولهمفقالمغضبأ،ح@اللهرسولإليهمفخرجالباب،

فذيوتكم،فيبالصلاةفعلبكمعليكم،سيكتبأتهظننتحتىصنبعكمبكم

@لمكتوبتا.إلا@لصلاةبنه،في@لمرءصلاةخبر

3/1الأشرافأتحفةانظر.إ 57-1 5 و6(،3)كا8
/4المهرةاإتحاف9

.(1424)2/383المسند!أطراتو")9274(،606

بنعمروحدثناقال:وهب،بناللهعبدروى@حر:مئال@

رأىأنهزيد:بناللهعبدعنأبيه،عنواسع،بنحنانعنالحارث،



=

@لف@الد@لعللفي@لجامع

يديهفضلغيربماءرأسهمسحوأتهتوضأ،عبمالثبيئ

4أحمداخرجه 1 / 4
النعمان.بنسريجعن

فيالبخاريوأخرجه:
9

عن(038)3/301الكبير!التاريخ

أصبغ

1/4مسلم معروف،بنهارونعن(19)(23يلا61

أحمدوهرالطاهر-وأبيسعيد،بنوهارون
الله-عبدبنعمروبن

)ضر

خرم.دنعليئعن(35)الترمذي

1خزيمةابنواخرجه: 1/2عوانةوأبربتحقيقي،(03 1 عنلملأ(.)0

أحمد
بن

وهب.بنالرحالنعد

يحىبنحرملةطريقمن(1085)حبانابنوأخرجه:

فيوالمزئ1/6،5البيهفيئوأخرجه:
(1050)2/37الكمالاتهذب"

طاهر.أبيطربقمن

سعيد،بنوهارونمعروف،بنوهارونوأصبغ،)سريج،ثمانيتهم:

اللهعبدعنوحرمل@وأحمد،وعلي،الطاهر،وأبو
بهذاوهص،بن

لإسناا

الوليد.بنهاسم

فيالأنيرابنأخرجه:إذ
5/4الغابقهأسد" 0 1-4 0 2

طريقمن

واسع،بنجانعنالحارث،بنعمروعنوهب،ابنصالوليد،بنهاشم

الترصدي.روايةلفظ(1)

يرالياليالمحلميقال(2)
1المجصوعقه:الفواتدإحاشه 66:"

فييالبخكلإخراج
لاأنالخرىشأدمننف@ة@رهبليخأ،الحبريفيدلاالتريخ

فيالحبريخرج
"

راوبما.وهنعلىليدلإلااللىلخا

1/1الحاكموأخرجه.(3) 51-1 5 2
مح@البئلانلفظه.وجا.حرملفطريقمن

فكر.متنوموراسه،بهسحالديالماءغيرأذني



القلبأسببلالهضك@.للعلل
-

يديهفضلكبربماءرأسهمسحوأتهلوضأ،@كالئبيئرأىأتهأبيه:عن

اللهعبديذكرولممرسلا.
زيد.بن

ابنعنطالب،بنالوليدلنماشمرواه@ذا@عقبه:الأثيرابنلو@

ابنعنخثريم،بنعلئصرواهحبان@عنالحارث،بنعمروعنوهب،

أل@صحثان،عنفقال:وهب،
اصحإ.وهذازيد،لناللهعبدعن

إبراهيمبنحجافيالمرصولة:الأولى-الروايةعلىوهبابنوتابع
لأا

2عوالةأبو 0 9 /1-2 1 إبراهيمبنحجاجطريقمنملأ(.)0

به-واسع،بنحبادعنالحارث،بنعمروعنالأزرق،

الحديثهذالهيعةابن@روىصحيح،حسنحديثهذا"الترمذي:قال

اللهعبدعنأبيصعنواسع،بنحبانعن
وأتهتوضأ،@النببئأنزيد:بن

غبربما؟رأسهمسح
(2)

حبانعنالحارث،بنعمرو@روايةيديه.فضل

1سلماصحيح@نرحليالوويقال 0 7 أنهشاهلحثا(.عف2-108/
مسح

لاالستعملالماءأنعلىلهنايسندلولايدبعيماهببقيةلاجديىلساءالرأس

صيلزمولاس؟للر(جدي@بماءالاتيادعنإجرهذالأنبه.الطهارةتصح
لكز

أعلما.واللهطه،ضنراا

الترمنيعدهكنا@رثت
نجورأ:يعئزشاليوغبرالا.،كودو@الغيىصضمغنرا"

مالة"الحروستاجو""الحربدلانفيكسالقيتالثيء:وغزولقي،مكت

فيالمباركموري
1/1الأحيفياتحمة" 41-1 بصيالخ-لعصدوفي.42

عدنا،الموجوثةالمطبوعةالسخفيكدايدبفضلغبربماءالترمني-جاءنسخ

وفي
صحبحةعنبقةتليةلحة

"

"
@شلفظةلزياثةيحيهفضلمن

"
الظاهر،رمو

بمامسحللجدي@سساءالرأسيمحلمأتهوال@حنىليايفيماأنكديوالظاهر

سسقيةأي:يديماعلىبقي
بنع@رولروايةمخالفةمذهلهبعةابن@روايةيدي@..طء

كمالهيعةابنروايةسأصحعمروروايةولكنأولأ،المذكررةالحارت
صرح

له

@سحروايةالرمذب.
بنع@رودهاوحالفضجف،ومولهيمةايتفرد@اغبرلسا

يؤخدأنموالراححفالقولمحفرظف.يخرالروايةفهذهحال@ئقةوهوالحارث،

."اعلمتحالىوالهجدبدساءالرأسلمسح



-

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

قدلأئهةأصح
اللهعبدعنالحديثمذاوجهغيرمنروي

أنوغيره:زيدبن

رأواالعلم؟أهلأكثرعندهذاعلىوالعملجديدأ.ماءلرأسهاخذبئالثبيئ

جديداا.ماءلرأسهيأخذأن

تقدم.كمالهيعةابنطريقمنوهيغبر""روايةاما

4/4احمدفأخرجها: 2
قال:لهيعة،ابنعنالمبارك،ابنطريقمن

اللهعبدعنأبيه،عنواسع،بنحبادحدثنا
المازني،عاصمبنزيدبن

الأشيب@حسنحديثمعنىفذكربالخحفة.يوضأيل!اللهرسولرأيتقال:

قال:أنهإلا
غبربماءرأسهومسح

(1)

يده.فضلمن

هكدا
اوى@احمد@ر@يماشسئفيوجا"@،سم@الال@في

لستفي
من

"

رقحتأتهاوأفديخمهوأسه@@ليهاممتهفيوأفوغير،حاع@إالترمذعهجا@

هكذا
5لهارمرالتياترطيئنحإحدىفي

الأعول،أصحمناتجرهاواليخ،

فيالراحواضطرا@الألماظ،اخلات@لىوتطرقلالبا-سكبرااثغ:بقيةولي
ليالترمذفيأخطألرتدوقال.الكلمة،ضبط

لهالذينشيوخهأحدأحطاأومنا

بنعمروكروايةلهيحةابنررايةأنوالصوا@.الرراية..فيلهيعةابنولير

لا@فظهروقال:الساركابنلروايةالمخالمةالرواقيوثكرالحلرشا
أنمذاكلمن

صياب،يخرنقلالحارث،اسلروايةمخالفةروايةانلهيحةابرعناترسنيئلقل

نحقيتفيففالضاكر،أحمدالعحصةكلامنباليئتحفوقدأعلماوافه
3أحمد!ايلإمامالصند 9 0 / 26-3 9 1

عيرمنباءا(ةغركلصة)ثاتفي

(12)ظصعر-كلمةأى:والمثبت-يدصفضلغيربماء)ق(ويريد@فضل

وهيدخبر،بدلغير،"فكتبواوهمواالأجرتيىليالتغأنإلا)عأوول@أ
مرحدة،وباء@غي@عر:ةفقالبالحروف،ضطهاوتدالديم@سحةفيكذلك

قلنا@قيأي.ؤالماصيصجعةعلى
"

مذهلهيحةابنروايةلأنالصواب!ومو

أحمدالامامالاحنلا@مدابلىاشاروقدالسالفة..الحارتبنعمررلروايةمحالفة

بىحىوحديتة..قالأئهإلاحسنحديتسنىفذكربقوله.الروايةمدهفي

ابنعنرراهوكدلثالحلىث،عمررسلروايةم@افقوموسلف..،الأفميى
مؤلاء@روايةسيحىعليهتالعهماوهو@االضبي..ثاودبنميسلهيعة
والتيهذهروايابخلافكتبمياخراقبعدفهممعوالأنهمصجفة.لهيحةابنص

اللهعدصمعها
مهماعه@كتبمياخراققلمهالمباركبن

يتوعحوفيهاصحيح،
الحارشا.ب@عمرووروايةلهيعةاسروايةبينالخلاف

أئهثكرأنبعدضاكرحمدالحلامة(علىرادأرقال
ولت=يخراالكلسةاكونرجح



التلبأسبصلالثتركى:الحلل
-

الحارثبنعمروروايةفيهحالفلهيعةفابنشاذة.لفظةهذهلتول:

لهيحةابنعنالمباردابنروايةلأنثلهيعةابنعلىفيهوالحملالسابمة،
"

بلفظ:أخرىوجوهمنلهيعةابنعنرويالحديثأنعلى

4/3أحمدفأخرجه: 4و.9
@اودبنموسىعن

4/4أحمدوأخرحه. 1
موسىبنالحنع@

خانبنيحيىعن(709)الدارميوأخرجه:

بنحبانعنلهيعة،ابنعنويحيى(والحسن،)موسى،ثلاثتهم:

اللهعبدعنأبيه،عنواسع،
رأيثقال:المازني،عاصمبنزيدبن

ثثمثلاثأ،وجههغسلثتمواشنشق،فمضمصبالجحفة،يتوضأب@اللهرسول

رأسةمسحثتمأنقاهما،حنىرجليهوغسلرأسهمسحثنمنلانأ،يدي@غسل

مسحتفسيربهيريدبعده:اوقالللدارمي،اللفظمذايديه.غير@لجما:

لهيعة.ابنمنأعلمواللهالاختلاف،وهذا.@الرأس-يعني:الأول-

اللهعبدعنالحديثوروي
أي:ثبمعناهاخروجهمنعاصمبنزيدبى

أ.جديىماءلرأسهأخذأتهعلىيدل

1/5البخاريفأخرجه. و(186)8
59-6 6وا/(192)0 1،)991(

1/4ومسلم 1/8والدارقطنيئ)81(،(235)51 ط.(270)والعلميةط.1

"
فيأحمدالامامرواهبساامهددرقدعرا.

صه؟لههنحةفيسساواعترمسنده

بانالترمذي،ئتهسأالصواب،علىالكلمةليهاحاعتاتيأصولهبحضعلىوتلمها

ديمرغربةيخرسثقصهحرأةومذهصواسا،غيردنقللقله.
المامنا

بننعيمتال
2الكمالا@تهليبفيالمزينقلهفيماحساد 5 3 / @ممحت.(3501)4

الن
بهدي

أعتدسايقول:
ليء

المباركابرس@عإلالهبحةابنحديتصسمعته

أوهالألزامد،فقيصصدرق،
.(695@التقرس@1

.(7529)الالتقري@هدنقتاومو:لكأ.(12لمهدففنا@النقريباوهر



-9
@الغ@لئد@لعللفي@لجامع

حسنأبيبنعمروشهدتقال:أبيمععنيحيى،بنعمروطريقمئالرسالة

اللهعبدسأل
فدعاجم@النبيئوضوءعنزيدبن

بتوبى
(1)

لهنم،فتوضأمابممن
واستنئقفمضمضالإناءفييدةأدخلثتمنلائأ،فغسلهمايدبهعلىفكفأ

جههوفغسلالإناءفييدةأدخلثئمماجم@مقكرفالببثلاثئلاثاواستنئر

أدخلئتممرتين،مرتينالمرفقينإلىيديهفغسلالإناءفييدهأدخلثئمثلائأ،

الإناءفييدهادخلثثمبهما،وأصربيديهفأفبلبرأسهفمسحالأناءفييده

رجلبه.فغسل

ومن
هذا

لمسحجديدماءأخذهو:الحديثفيالصوابأنيتبين

فقدغبرلأ"إلىيخر"@كلمةصحفومنالرأس،
أعلم.واللهوهم،

فيالصنانيقال
أمرهوللرأسجدي@ماءفأخذ"93لأ:السلامسبل9

الأحاديطإ.عليهدلتالذيوهومنه،بدلا

4/2@لأشراتاتحفة"وانظر: 3 02السند@3/أطراتو")7035(،1

.(3817)كلأ6/2المهرفهإنحافو"3(؟571)

@@@

1الالنهاجمائتومات.وتدكالأتجانفححارةأوضفرسهو@نا.تؤر:(1) 9 9 /1.



الرابعالمجلدموضوتفهرس

@لمجلد@لر@بعموضيكاتفهرس

-

@لصفحة@لموضوع

،
..@و@لانقطح--.@لانصالتعلىض@لنالث:@لنوع

الانقطعويرجحوانقطاعأ،اتصالأالأسانيدمنإصنادفيالرواةيختلفقد
رجحلووخى

1كالحهالة-فيهأخرىلعلةضعيفا،السنديبقىالاتصال 4

معوانقطاعأ،اتصالأالحديثفييختلفقد
1الوجهينضعف 9

الستصلةالروايةأنالبحثبعدوبانوانقطاعه،اتصالهفياختلفمامثال

2صه.@مي 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

@رجحوالانقطاع،الاتصالفيهتعارضمما
وقرائنالعددلكترةالاتصال

2أخرى 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

منمطعارواهمنلأنالانقطاع@رجحوالانقطع،الاتصالفيهتعارضمما

@ه@..................."......................"ن...............................وأجل.....أنت

رواتهلثقةالانقطاعفيه@رجحوالانقطع،الاتصالفيهتحارضمما

3نهملاتقا 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4لمتصلة-الرواية@رجحتوالانقطاع،الاتصالفياختلاففيهحصلمما 1

الحديتيبقىلكنالاتصالليهورجحوانقطاعه،اتصالهفياختلفمما

5أخرى-.-.بحلةمعلاكونهضيفأ 1

5الاتصالديهوانقطاعأ@رجحاتصالافياخلفمما 6 0

صحابي،عنتابعطعنرجلعن@م@لحدبثير@ي@ن@لرابع:@لنوع8

7نفسه@لمحا@مميعن@رتابثطعن@لرجلفلكعنغيرهمويرويه 2

7"."...-"فلكمنال 2 0

7



-

@لموضرع

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

7

8"مطلعإماملرجحالطربقينأحدفيرجحوقداخر،منال

8

قد
يضعفمتعددفأوجهعلىأسانيدهفييضطربثمالحديثالراوييروي

بس@الحديث
الاختلاففلك

ثاالحديت-وهيتزيدأخرىعللوجودمع

وهمأوأشدخطئاأكثرالضعي@فالراويفلك،فييخطتونالثقاتأنكما

بشبضعفإنماالضعبفالراويإنبل
لماالأوهاموهذهالأخطاء،تلك

قد
التابعيتحدبدفيالرواةعليهيخختلفالحدبتعليهدارمنيروي

وتختلفآخر،وجهعلىاخرونويرويهوجبعلىقومعهفيرويه

ص.-00001لقرائنوجهايرجحفبعضهمالمرجحاتفيالمحدئيقأنظار

110000000000000000000000."ب....."..."......".........."............................"."اخر....مثال

1190000000..."...................".............................................."...."اخر.........منال

8
ص@521@حد@ثسانيد-.فيرجلزيادة@لخامى:@لنوع

1القدحعدموالراجحفيها،المحدثي@أنظارواختلمتزيادةفيهصردتفمما 2 7 0

131"....."............"................................"....".."........"@خر".................سئال

زيدومماخطأ،وسعضهاصواب،بعضهاالأسانيدفيالرواةزياداتوفكر

1ىخطأ.-....ومو 3

الحلةتلكتكونولاحذفم@أورجلذكرفيالإسماد@ييخنلفقد
هي

اك@الإرسال-..-الشدذلكفيالصوابويكونالرئيسف

بعضفيراوبينهمايزادثمشيخصمنالراويبسماعالتصريحيأتيتد

1غلط-بالممعالتصريحأنالعلميالبحثيكشفهذاوبعدالطرق، 4 7

1.".."أسانيده-..-....بعضفيالزياثةحملتمما 5 ،
0 0 0 0

فيلذلكومئلناالأسانيد،أحدفيرجللزيادةأمئلةنكرناقدثمناوما

فيصحابييزادفقدتابعي،وتابعتابمي،ذكرفيحصلتزيادة

املاهوالزيادةهذهذكرويكونالاسناد



الرابعالمجلدموضيتفهرس

@لموضرع

معالأسايدأحدفيرايىيزادقد
الإسنادوصحةالحزيد،الراويذكرصحة

خطأالزيادةتلكوتكونالند،فيراويزادفد

السند،فيمقرونينراويينأنالزيادة
فيهم

.."............."..........."...."......"للآخر..شبخا

صحايأ@.المزادالراوييكونقد

8
@و@لر@هي@سمفيالاخنلات@لادس:@لنوع

..."و@لضيف@لثفة

،
تلكفيالوهموس@

أحدهمافيجعلالراوي

بيندائراكان@ذانه

كبيرأ-.اختلافأفيهالرواةاختلفمما

قد
مر

بين@ائرأكان@نانسبهأوالراوياسمفيبالاحتلاتالتمثيللنا

مختلفينراويينعلىالاحتلافهذانحوويحصلوالضعيف،الثقة

1 7

1 9

6"2

2الخرأسندالذيالصحابيتحدبىفيالاختلاف 1

بسببللحديتالمسندالصحابيتحديىفيفيهاختلفلمااحرمتال
لفظة

الوجهانليصحواحدمدارعلىالصحابيتعيينفيالرواةيختلفقد

2ثا@المدار.فلكعلىالرواةتقاربمعراويهعلىفيهاختلفما



-

@ل@وفرع

@الف@لمد@لعلل@لجامعفي

@المرجح-..انحداممعالواحدالراويعلىالأسانيدتعدد

يحصلوهذاأوجه،علىبهفيأنيالحديط،إسنادفيالنقةيضطر@قد

دعامةبنلقتاثةحصلكماالوئاقق@مراتبأعلىفيهمولمنللتقات

لسدا
وسي.

..........".@.@ب@.-@.@

للحديث-المسندالصحابيتحيينفيالتابعيعلىفيهاختلفلمااخرمنال

قدالصعيفنف@الحديت،فييصطربقدالثقةأنكما
الحديثيروي

@."ضعفابذلكالحديتفيزثاد@يه،فيضطرب

ب.........ب..........................................."ت....................."تخر..........مئال

@لثا@لقسم
@لمننفي@@لاضطر@ني:

............"....."@لمتن......فيالاضطر@بأنولء

لااختلاتاتهإلاالترجيح،يمكنولااخلافهناكيكونقد
يقدح

عند

نفسها()الوامبةحديتملالتام،اقعارضلعدمالعلماء؟

المتن-فيالاضطرابعلىأمثلة

......................................."..........................................."......"اخر..منال

فيالواسعالاختلاتحصلمما
عدهحتىمتة

@مضطربأ-.بعضهم

ومتنأ-سندأفيهراويهاضطربمما

2

2

3

مننفيعنهالنقلةتختلفئمومتنأ،سنداحديثفيالراويينفردقد

فيالاحثنأنظارفتختلفبينهاالجمعبمكنلابألماظالحديث

3ذلكفييتوقفوقدوالتصحيح،الإعلالأوالترجيح 5 6

واحدبحديثأتىوربماالحديث،متنفيالضحيفيضطربماكثيرأ

3ن.--.متعارضينبلفظين 5 9 0

لانعدامالوجوهمنشيءيرجحولماسنادأ،دمننأراويهفبهاضطربمما

ك@4@أيضا@إسنادهفيراويهاضطربوقدالمتن،لمضطربآحرمثال



الر@بعالمجلدم@ضوعدفهرس

@لموفرع

بو)سناثه.تهفيراويهاضطربلحااخرثال

الاحتلاففلثديزولومتأ،شدأالراويعلىيختلفقد
برجح

الصواب-الستنبترجحالمتنفيالاخلا@ويزولالصواب،

فيراويهاضطربلماثال

والإساد@المتنلمضطرب@خرثال

8
بالثك-الاعحل@لمشتركة:@لعللمن@ثالث@لنوع

-

لطريقا

37

3 8

قد
بقع

يضرولاالحديس،أسندالذيالصحابياسمتحديثفيات

اخنلاففيسببأالكفبكونالحديت،فيالراويينكقد

فيالمحدثين
@الحديط..-.سقد

لمالراويأنأمارةالكويكونالحديث،فيالراوييثكقد

الراويخطأالبحثخلالمنييئثمالحديث،

@ه
شابهه-وما@لخطا@لرابع:@لنوع

وي...........الراخطأأولا:
ت............................"

يعصمولا
أحذ

من
المحدثينأكابرإنبلالخطأ،

كليهما،أووالاسنادالمتنفيفلكيحصل

وقدفلك،فييقعونقد

فيالثقةفيهأخطأومما

4 1

4 2

4 3

فيالراوييخطئقد
فييخطئفلحاحفظه،لسوءوالمتنالسند

السند

ك@4"الجميعيضبطولارواية،فيروايةعيهتدخلوقدالمتن،فييخطئ

فيراويهأخطامامئال
442@."عليهمفاهلاختلاطقه



-

@لموضرع

ظانأوهحهعلىوأصرراويهفيهتوهممما

غيره-معالصوابآنالعلميالبحث

مما
ومتنا@.سندأراويهفيهوهم

محا
@راويه.فيهوهم

.............."..."..........."..........."اخر...مئال

@لفعالدي@لعللفي@لجامع

لصواب

4 6

،
ابشاد-في@لقلب@لثاني:@لنوع

مثلالراوياسمفيوالتأخبربالتفديميكونقد

ن.........غ.........ب...."كعببنمرة

مرة،بنكب:

5 2

5 2

ىبالثقة.الضعيففيدلالإسناد،فيالراوياسمينقبأحيانا
5 2 8

افيفدو@الراعلىل@داوينقلب
سم

ه@موخطأ..سهرأوآخربراحدثهالذيويلراا

كذلكالمتنفييقعالقلبأنكما
فييقعوحينماالإسناد،فييقع

ينقلبوقدالراوي،اصمينقلبوقدمتعد@ة،صورعلىيكونالإصناد

ه@@........".."ه.-@@"نمسها@ابي



الرابعالمجلدموضوتفهرس

@ل@وضيع

-

،
5محاو@لمتئاثسنادفي@لقلب@لثالث:@لنوع 4

وخطأوالإسناد،الستنعليهفينقلبالقدفيفيقعالراوييخطئقد

الخطأمظنة
الستن-فيالخطأمظنةالإشادوخطأالإسا@في

-""وامتحانهم-والرواةالمحدئيناختار-2

وتحريفهماوالمعنىاللفظتصحيفالسابع.النوع

وتحريفهم.المغفلينتصحي@الثامن.الوع

الناشئانوالتحريفالتصحيفةالتاسعالنوع

ما
فيالتصحيفوقع

مته

.."ب..........تخر.................................مثال

5 5



@منهعرة@



@منهعرةمم@



منهعر@مم@



@منه@حرة



@منهعرة@



@منهعرة@



ا@ااأ@الاإثئئئ@@إإ@@





أ3أ(ا7@ا



إ

ا

ا@لأاي@@أ--أ





@@بخ@شصبخ@ننههحخ@شحهجم@نن@بخ@هبخ@5

ه

@

@

@

@

@ح@حين.ك@6خه.-5خخبخعه@كبخي.@كبخع.

آلحاخ

ئا(إلوأألمخلل@و/

هنح@ههنحظنحظهء
@

@ظهنح@ظهنح@ظ

ل!

في

ل!

لل!

بهلآ

يخجمبخننهيخجعههلتنهحونهح@@



@@ضنن.@نهجص.عنج.تيخ@.بخ@@ك@ص.5

فنه

ل!

قتة

ان@

@فزييرجمئغىلملمجوي@@غمملزرفي

لأولمصاالطنجة

1 ،2 1@

4كامحموطةالطححموق 3 لاام@1
بمح

الك@مدانحرعا"@ي

حرءأيأو
أيجماولىحمطهأوالأشكالمىضكللايمه

نرحنهأوالكت@اشرحعسبمكىوليبلكنىأوكابكي@سطم

الاشرمىمسقحطيبسعلىالحصرلأحرى@ودلعةأي@ل@

إ

ي!لبوبفار(حا
للننثمزو)تززليئ

9نهدص@لمل@طربقسمام-@ي@@ل@المربيةالمم@ة 1 4 أال@2بللص@لاال@ال@-6

1الالث@طجؤ@ل-21ل@لأالمنلفاكد@لرباص-ل@-ا2101@فاكل-6،121ريز@لبرب@بم@ 5 1 2

حمثلف.جمي@ه.@ا+@@ولاالاالاا*-6.ا@ا@تحلة-ا@الال@-الانبعسا-

-11لثاطااحاث@لم/696.2-

2لاولسحسول-@م@لتاهرقج خلفاكلا.الما2
1لالاا 4 1كهك@اندلىسفلج@.13 1 6 لكنرولي@@لبربد@-91

@

الن@م@ىنحه@ال@سم@.@هث@ث@-طال.نيسم@.

قنة

لأ

فلأ

@ههحخح@جهمجع

@جصننهتجننهك@بنه@ج@جهه@بهالحهحصبخ@ء.

اته

@@فخئء@يهنن



@@هبختن@ه@ك@ه@نيبخعهبخبخحبخبخعحع.@كبخع.تجيوبخبخع."بخبخيهبخبخهمحيئ@
بهل!بهل!
قنه
0

اقتهه9

جمة

د.7آ@آ@9!

بهل!بهل!

لأ

الؤأدلماألملإ،،،
قئ@

م
لم..ه،،،،

قناملأ(
يها
بهل!هل!

فلآ@رحر@صقن@

جمؤجم@ا
بهل!

فدفأته

قبه@ياهر@يماهملىير6

فداتة

دفاالمحلدآتحأصمقل! كاله
5

0

بهلأيهل!
فأت@
0

بهلأبهل!
فدقات@
.

بهلأ....كلألالعوزب@را@
قلآفأته

هيخعيخخيديخيوه@ح.@تن.ثنن.كبنك@@ع.ح@.حح.نخخي.تجي.يخ@.يخع.



ح@هح@خصبخبر.تجخههه@تنهبختنهبخنج@5

قلأ

قؤ

ؤ

ه+@خعيخننههبخ@خعهنيهيخخعخحهخضبخ@

@تن.تجي.جع@خع.@.@خع.حع.

أتا@ؤ@ئ@@ر،

هل!

ر

لآ

تأز

@تيخعهتيخعهبخنخع"هبخنحع@بخ@خحننخخ@هص



بالإدرلغالإعهدللالثترقى:للعلل

ل@ا@إيع-يم

6
@@لنوع

@@ووبلعلل@لم@نمتئ-
لغة-المدرج

)أدر@(،منمفعولاسمالراء:وفتحالميمبضم

إذاالقبر،فيالميتأثوجتوتقول:طويته،إذاالكتاب،أدرجتتقول:

أتاخلته
وضمنتهفيهأدخلتهإفااليء،فياليءأثوجتوتقول:فيها

()

فارس:ابنقال
الئيءمضيئعلىيدلواحدأصلوالجيموالراءالدال"

الثيء@فيوالمضيئ
(2)

وهيالدرجةومنه:ئناياهفيأدخلهالثيء:فيالثيءودوج

بابمنفهيمعنويأ،أوحسبأاليءفيالدخولإلىتوصللأثهاالمرقاة.

بنتيجته.السببتسمية

منة.ليستزيا@ةفيهكانتمافوالئحذثين:اصطلاحوفي

فيأنيعرتالذيالحديثهوأو:
فيأوسنده،

معافيهماأومتنم@

مناتمادممهلشتزيادة
الزيادةلهذهتوضيحغيرمنالزوافأحد

هوأو:
بلامنصليىمامتنهفيأدخلأوإسناده،سياقغيرما

)ثومج@.ثةمالعروسااولتبمضا،اللاأصاسو"لصحعا،لانظر:ا(1)

)ثوج(.ماثةاللغقهالمقال@انظرة(2)

)@رج(.مادة"الوشط@المحجمانظر.(3)

ئحتدحاضيةانطر:يا(
وتارن2/5،0الأفكار،شوضيحعلىالحسيدعندالدينمجي

احقترلالاب:
":2 .53تطتا:لموولا2،4



=@
@لف@الد@@لعللفي@لجامع

والاصطلاحط:@لمعنى@للغهيبين@لعلاقة

أمرين:علىيدور)دوج(المجردالئلاثيالفعلمحنىأنوجدنا

اليء.طبئا-
افيء.فياليءإدخال-2

فيالأمرتفصيليوضحفلنمالبيان@طوىالفاعل-اسمالفدرج-وكان

الاصطلاحيفالاستعمالمختلفين،لقائلينحديثبنأدخلكأتهأوالحديث.

المجاز.إلىيخرجولنمالأول،الثغويالوضععلىباقي

الادرل:أنول

علىالحدرججعلعلىالحديثعلوممجالفيوالكتابالباحثونيتفق

باعتباريختلفكماونقصأ،زيادةيختلفالأنلالهذهتقسيمهملكقأنلا.

التقبم.فلكعلبهابنبنيانيئالحينيات

وهوبقوله:االمدرجعنكلامهيصدرالضلاحابنالحافظنجدوهكذا

بأنرواته،بعضكلاممنطاللهرسرلحديثفيادرجمامنهاأقسام:

منكلامأالحديثمنيرويهماعقيببعدهمنأوالصحابيئيذكر
نفسه،عند

الأمرفيلتب@ىقائله،بذكربينهمافاصلغيربالحديثموصولابعدهمنفيرويه

الحال،حقيقةيعلملامنعلىفيه
ويوهم

@االلهرشؤلعنالجميعأن

التنظيرهذاأنوالحقالحديث،عقببكونهالإدراجوقوعقيدفنراه

هذافليسانحديث،عقبيقعأنالإدراجغالبكاناذادالواقع،خلات

قدفهوبميالإثواجلحصرمسوغأ
كماوسطهوفيانحديختأولفيبقع

يقع

أنهعلىزذآخره.في
كمالاايضا،الإصنادفيبقع

الضلاحابنكلاميوهم
كتابهفيالبغداديالخطببصنيعيدلهذاوعلىففظبالمننانحصارهمن

(1)
1انحديش@.علمدمغنرآنلا 9 5

بتحيقي.

أنمهيؤخذجامععربتحريفالاثراجعرتتعالى-اللهرححهالصحح-النبدبؤ(2)

شلولعلالاشاد،مدرجعلىأستلةفلكبعدساقتمفق@التنفييكونالإثواج
الوضع=علىترتيبمايحصلفلم@صلاةكتابهاملىلأنهالصحح،ابنعلىدخلهذا



بابمراجاجثلدللالخشرك@:لالملل
@=

"النقلفيالمدرجللوصلالفصل"

حديثفيالإثواجحصرهفيالصلاحابنعلىالبقاعياعترض

فيأدرجماالصلاح:ابنقولوكذا"فقال:خاصة@اللهرسول
يث@

ئهف@رواتهبعضكلاممن@اللهرسول
يوهم

بالمرفوعخاصةالتسميةأن

العراتي:قولعلىاعترضوكذافيهاإشرطأالمرفوعفليم@كذلك،ولي@
"

ويترهم
مرفوعالجميعأن

"
(4)

هوالمتن-مدرجأي:الفالأول-فقال:
ما

المرفوع،لبهفيدخلتمييزبلاصاحبه،كلامغيرمنالخبرإلىأضيف

اليئقولبخلافونحره،والموقوت،

وقوعهمكانحيثمنالإدراجنقسمأنيمكننامضىماعلىوتأسيسأ

فيلإدرا@والمتن،افيلادرا@اإلى:
السند.

@@@

.19لالزمقاةفيحجراسالحافظذلكذكركساالناس=

درجةبتحقيقهالأيمالسسيععبدالنيخونالالسدرجات،فيانخفصنمه(1)

غيرهبتحقيئظغكماالزمراني،مطرئحئدتحقيقبمجللينطغوتذالدكتورا-

1الحدبشه.علمأنلادمعرلة(2) 9 شحفبقي.5

هث@ا/للبقاعيالوفيقهلانكت(3)
بتحقيقي.

بتحقبقي.2ثاا/والتنكرماانبصرةلنرحالهأ

لبقاسالوميفادالنكت(5)
5 3 5 /1-5 3 بنحقبفي.6



=

@فول@لنوع

@لمتنفي@لإدراج

يللف@الد@لعللالجامعفي

الإدراجمنالنوعوهذاإسنادهثونالحديثمتنفيالزيادةتقعأنوهو
أقسام:ثلائةالبغداثيالخطيبقسمهالمتن-فياي:-

جم@.اللهرسولبحديثووصلالصحابيقرلمنكانماالأول:

@ن
ني:

يح@رو.اللهرسولبحديثووصلالتابعيقولمنكانما

ع@.اللهرسولبحديثوؤصلالتابحيبعدمنقولمنكانما@لثالث:

ثلائةإلىالمتنفيوقوعهمكانباعتبارالنوعهذاتقسيمويمكن

أقسام

العلمأهلوأغلب@لمنن:@رلفي@لادرلبقعلنالأول:
فهأفلالمتناولفيالإثواجبقولون:

وسطه.في

مافمثال
:@اللهرشزلعنز@ه،فريرةأيحديخثالقن:أولفيوقع

@لنار@.منللاعقابوئل@سبغوا@لوضوة،"

البغداديانخطيبرواه
(2)

عنفرقهما-وشبابة-قطنأبيطريقمن

محقدعنشعبة،
به.هريرفأبيعنزياد،بن

هذاعلىنصهريرة،أبيكلاممنمدرجالوضوء@اشبغوا9فقوله:

"فقال:وغيرهالخطيب

بنوشبابةالقطعيالهيثمبنعمروقطنأبووهم

أنوفلكسقنا@ماعلىشعبةعنانحديثهذاروايتهمافيالفزاريسوار

@نارامنللأعقاب@ويل@وقوله:فريرفأبيكلائمالوضوطأسبغواتوله:إ

2-2ثاا/والتذكرمهالتصرةلترحانظر. 9 9
بتحقيتي.

1"للوعل@المصل 5 8 /1-1 5 ا@يبة.ط.وا/701ا@رة@9



احبابه@رابكلدللل@ضكلتكلللعلل
ت

@ط@النبيئكلام
لا(

منالزياثةهذأنفبينواأصحابهعامةشعبةعنالحديثهذاروىوقد

وهم:هريرة،أبي

والخطيبالبخاريعدإياس،أبيبن@رم

أخمدعندمحمد،بنحجبم

الطيالسيأبو@اود

الخطببعتدعليبنعاصم

الخطيبعندالجعد،بنعلي

الخفعتديون@بنعشى

غندر

1للوصلأالفصل" 5 9 / الحلميةطرا/801الهجرةط.1

صحبحهلي
5 3 / 1(165).

مي
1"للوصلالفصل" 6 1 / العلية.طرا/011الهحرةط.1

4يسنهني 3 0 /2.

لحي
1/1للرصالالفصلفيالحطبطريقهوش)0922(،منله 6 والهجرةط0

1 0 9 / الحلمية.ط1

زنجماصدوقمرلامم،النيميالحسىأبوالرامطي،عاصمبنعليبنعاصمفو"

توفيرمم،
ه@.221)سنة

التقربو@5(،2ل@.@الكاض@ر@)3.+(،الكماال@4/31التهديبانظر

(3067).

1/1للوعل،لالفصلي 6 1وا/الهجرةط.1 11-1 1 العلية.ط.2

1للوصل،@المصلفي 6 1 / الحلمبةطوا/211الهجرة@1

ن،ماصئقةمرالطأ،الامنرلكوديالشعي،@سحاقابيبنيون@بنعيسىفو.

دلث.يخروقيلاه@،91)ويخل:اهأ،87)شةتوفي

التقرلب@وممما،4يه.والالكاشص@@2625(،الكساال@5/665تهنيبانظرة

نن(
1للوصل،المصل" 63 / الحلية.طوا/511الهجرة@1

لفتة@حلو،المعروتابصرباللهعدأئوال@نلب؟جعمربنضحتدئر:(
صحبح

توفيغفلقه،يخهأنإلاالكتاب
اهأ.93)وقل.امأ،لكاسة



=@
عندأحمد

معاذ-8
بن

الخطيبعدمعاذ

الخطيبعدشميلبنالنضر-9

الدارميعندالقاسم،بنهاسم1
11-

الخطيبعتدثير،بنهئيم

12-
ومسلمأحمدعندالجراح،بنوكغ

(9)

13-
الخطيبعتدجرير،بنوهب

14-
أحمدعندسعيد،بنيحى

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

(12

نطر:

@

6/2لكمال!اتنيا 6 5لا5 لتقىسااوهلهأ،*1)لكاس@هودا0(،7

1"للوعللالفصلفيالخطيبطريقهرسيا.4،مسنل@2في 6 2 / الهجرةط.1

العليةط.وا/311

سائر.
تونيشقن،تتةانقافي،ابصريالمتنىألوالحنبري،لصرمحاذسبى

7/4الكمالاتهذيب 6لا31 التقرياو")7055(،ودالكالث@ه2(،6

الحلية.طوا/511الهجرةللأاط.ا/"للرعللالفصل@ي

ثت،تقةمرو،نزيلالبصرى،النحوىالحى،أبوالمازلي،شعيلالنضرسئو:

تومي
2لاشة مأ.203)ونجنن.هأ،0

2ش@9/لنقاداالطر. و7(،1،للا3اول.+-ال@لكساانهذببو"2؟1
لتقريس@ا1

(7135).

1/1:"للوعللالفصلي 6 1وا/الهجرةط.2 1 العلصية.@4

.(707)سهفي

في
1للوعلاالفصل" 6 2 / 5وا/311-الهجرةط.1 1 1 الملسبة.4

لي
4مشده 7 1 /2.

1صحيحهفي 4 8 / 1(242)(29)

1للوعلا@المملفي( 63 / 1والهجرةط1 1 4 /1-1 1 ال@ل@ة.ط.5

في(
1وا/901-الهجرةط.16"ا/للوصلاالفصل" 1 العلمية.ط.0

في(
4مسنده 3 0 /2.



عراجبا@الإعهدلللشترك@:لالحلل
-

1 صريعبنيزيد-5
الشاليعند

عنإياس،أبيبنتدمطريقمنمضى-كماالبخاري-رواهوفد

محقدعنشعبة،
أبانف@الوضوء،أسبغواقال:هريرفأبيعنزيادبن

@لنار".منللاعفاب@ويلقال:@القاسم

نفسأعثرخمسةفهؤلاء
قوله:جعلعلىاتفقراشعبةأصحابمن

حينفيفرنرفأبيكلاممنالوضوء@أسبغوا9
فأدرجاهوشبابةقطنأبوأخطأ

انحدبثفي

فيمرفوعةالوضوعهأسبغوا"الزياثةهذهصردتوقد
منالصحيحين!"

اللهعبدحديث
العاصبنعمروبن

@فعانذيالأمرجدأ،قلبلوفو@رودأ،لأقساماأقلالقسموهذا

ومقدارالمدرج،فيالخطبجمعهماوقثت9يقول:لأقحجرابنالحافظ

حديثطرقبعضفيجاءماإلامثالأآخر،لهأجدفلممنه،علبهزدتما

"حانبنهئامعنثيناربنمحفدروايةمنالاتيبسرة

2)

3)

7)

امه.81)ؤقيل:اه@،82)شةتونينت،نقةمعاوية.ألوابصري،@رلعلندين

8/2الك@الهودتهدبك@236،دالنقشهانظر. و)2857(،31-421
الت@ر-لط1

(7713).

ي
.11/77المجتى"

البصرفنزيلالمدغي،الحلىتألومولامم،الحمحيالقرضيريادبنضحئدئرة

ارسل.زنجماثبت،نقة

6/3الكسالاشهنيبالطر. 11-3 1 ولاتقريباملأ،54)ولالكاسنه)2185(،2

البانيأ@نغانظر:
2 78 / شحفبقي.1

1/5ابخاريأخرجه: 3
1/1وئنلم)،6!(، 4 8(242)(29).

صدوقالبصرب@النر@أبيبنبكرأبوالطي،3الأزديدياربنئحئدفو:

سض
الحف@

موت.تلونغبرلالقدر،@ري

تتربوالالمأ،83@والالكاشش@)3975(،6/303لكمالاا@تهديبلظر:ا

الضححالنتعلى
8 2 4 / وة2

5 8 0

بتحقيقي.



=

يالف@ائد@لعللفي@لجامعى

أولفيالادراجعنيتحدثوفوالمحليالجلالابنقوليناقضوهذا

أنيريدكلامأيقولالراويلأنوسطه،فيمفاأكثروفو"قال:إذانحديخث:

حديت،الكلأنفينوهمفصل،بلافبأتيبالحديق،عليهيستدل

العراقيالحافظذكر@لمتن.وسطفيالإدرليقعلن@لئاني:@لقسم
لفظأثناءفيبالإدراجالحكميضعفالعيددقيقابنأنحجر:ابنوالحافظ

لفظأثناءفيمدرجأيكونأنفيه:يضعفقدومماوعبارته:إ@،الرسول

بواوعليهمعطوفاأوالمروي،اللفظعلىمقدماكانإنسيمالاجم@.الرسول

بتقديمفليتوضأ"،وفكرهأنثييهم@دمنقال:لوكماالعطف،
الأنثيينلفظ

بالعامل،اللفظةهذهاتصالمنيهلماالإدراج،يضعفهنافهاالذكر،على

@س@ماالرسوللفظمنهوالذي

فيالإدراجعلىامئلةعدةذكرانبعدعليهحجرابنالحافظواعترض
فيهبذلكللحكمالعيد@قيقابنفتضعيفهذاوعلى"فقال:المتن،وسط

فلكانبطريقهثبتإفافإنهنظر،
الحكممنمانعولاالرواةبعضكلاممن

بحيثمعينة،جملةإثواجعلىالدليلقامإفاالجملةوفيبالإثواج.عليه

نف@الآخر.اوالوسطأوالأولفيكانفسواءذلك،الظنعلىيغلب
سبب

منفيجيءالتفصيل،أوالتفسيرأ@اةبحذفالرواةبعضمنالاختصارذلك

ذلنفيقعتفصيل،غيرمنمدمجافيرويهبعده

ماومثال
الدارقطنيرواةماوسطهفيالإثواجوفع

(4)

طريقمن

مقلدوفوب،ول2الورقةالمغيشهالقاثو(1)
التلولبانظرالسيوقي.فلدفي

.27"ا/الزاولمجه

لاقتراحدا(2)
"2 1لايصع!:وادالتقييدوانظر:2،5 ابنكابعلىودالنكت3،0

2/8حجرلابنالصحح! 2 5
و:

"،8
بتحقيقي

8الصر!ابنكابعلىدالنكت(3) 2 8 /2-8 2 9
و.

5 83
نج@قي

1/1@سنهفي@3 4 5وللأالعلمية@7 فيالطبرانيةأحرجهوكداالرسالة،ط.@3
1والبيهقي1(،15)/24@الكبيرأ 37 3ةللوصلادالفصلفيوالخطيب1،/ 4 3 / 1-

3 4 العلمية.@م@3وا/783-الهجرة45



بالإدراجاجكهدللالثترك@:للعلل
-

صفران،بنتبسرةعنأبيهععنعروة،بنهئامعنجعفر،بنالحميدعند

رفنبهلوأنئييه@وفكره،متالمنيقول:@اللهرشولسمعتقالت:
(1)

والرفغالأننيين"نكرجعفربنالحميدعبدأدرج
"

الحديثفي

الذارقظنيئ:قالالمرفوع،
غيرعروةقولمنفلثأنوالمحفوظ"

مرفوع
@

البغدادي:الخطيبوقال
كلاممنلي@والرفغين(لأنثيين)اوذكر"

متنفيالزاويفأثوجهالزبير،بنعروةقولمنهووإئماب@،اللهرسول

بينوقدالحدي@،
حمادفلك

عنروايتهمافيالسختيانيوابوبزيدبن

ث
م!

حينفيالحديث،فيعروةكلاموأدرججعفربنالحميدعبدفوهم

الثقات
وهم:)الذكر(،ذكرعلىمامأصحابمن

بنحمادأسامفأبو
خزبمةوابنالترمذيعندوروايتهاساضع

الجارودبنوا
(6

ليلطبراوا

@7

الذارقطنيعدعياش@؟بنإسماعل

البيهقيعندعياضبنأن@

طريقه.تفصيلوسيأتيالسخياني،أيوب

لونغ.دةالعرباطللسادباطن.شالفخديىأعولةالزنغ

1هالتارفظنيئسن 4 7 / الرسالة.@(53للاوعقبالعليةط1

1/3للرعلالالفصل 4 3وا/الهجرةط.6 9 العلمبة.@1

بتحققي.)ك@(صجحهفي(5).@3)جامعهفي

في
في(7).(17)التقىا5

(520)/24الكير!@

في
1سه 4 6 / الرمالة.ط.(533)والحليةط.1

هأ.200)شةترفيثقة،المدفي،صمرةأبوالليني،ضمرةبنعباصبنأسئو:

.@ثلأه@و@التقىلب@ى،7يلأ@الكاش@ر@،558@2مها/الكماال@لتهنيبانظر:

في(
1/1لكبرىاالسن@ا" 29.



-

@للفعائد@لعللفي@لجامع

حماد
والحاكموالطبرانيالدارقطنيئعندزيد،بن

(3)

والخطب

حماد-6
الطبرانىعندسلمقيبن

والحاكموالطبرانيحبانابنعندعئمانبنربيعة-7

بنسعيد-8
البيهقيعدالزخمنعند

والدارقطنيحبانابنعندالثوري،سعيدبنسفيان-9
(13)

نيلطبراوا

والدارقطنيحبانابنعندإسحاقبنشعيب1
(17)

(7)

(9)

1شهفي 4 7 / الرسالةط.(53ولهالعل@ية@1

في(3).(507)/24دالبهيرالي
1/1المستدركا" 36.

لي
3"للوصلالفمل" 4 6 /1-3 4 3والهجرةط.7 9 2 العلسية.ط3مما-1/

في
.(509)/24الكير""

ئو:
@

توفيأوهام،لةصدوقالمدني،عثسادألواقيي،رليحةلنعنمادلىبيعة

انطر9:ا@التهيب
4ال@2/الكما 7 لقرباو")2551(،@لكاض@و@ا8(،1يطلا1

في(8).(1114)صحيحه@ي
.(517)/24البهير""

في
1/1"لمستدركا@ 37.

السلحي،اثهنجدأبوحنيم،بنعامرولد@نالجمحي،الزخمنعبدبرسحيدفو"(
اهأ.7للاسةتوفيأومام،لةصدوق،بغلا@تاضي

1ولالكماال@التهديبةانطر 8 2يلا0 1لاوالالكاشش@9(،2 يب@لتقرول@1(،9

(2350)

1الكرمحالالسننفي( 2 8 .(1116)عحيحهفي(12).1/

1شهفي( 4 5 /1-1 4 الرسالة.ط.ول@25(الحليةط.6
في(

2الكبير" 41/(514).

الدمتي:تئمالصري،سولاهم،ي،الأصالزخسننجدبنيسحتىبنشحيبئو:(
تققي

3الكسالهال@هذيبانظر.لمامأ9)سنةتوفيلالارجاعطرمي 93 2لد3/ 7،)2

.(2793)لتقريبهاو@)1822(،ثص@لكاودا

)
.(1113)صحيحه@ي

)
ير

1سنه 4 5 / الرمالة.ط.(527)والعلميةط.1



بابهعراجلالإعه@ولمثترلت@ولعلل
=

لبيهقيواكملحاوا

اللهعبد-11
والطبرانيماجهابنعدإدرش@،بن

حبانابنعندالمبارك،بنعلي-12

الطبرانيعندمسهر،بنعلي-13

والبيهقيالحاكمعندالواحدعبدبنعنبسة-14

1 الحاكمعنداللهعبدبنالمنذر-5

بنوهب-16
الطبرانيعدخالد،

17-
الطبرانيعندالقطان،سيدبنيحى

الذارقظييئعدسنانبنيزيد-18

علىمقتصرينعنةرووههثامأصحابمننفساعثرةثمانفهؤلاء

المرفوعفيوالأنثيينللرفغاجبصكيرمن)الذكر(
منه.

1الالمتلوكافي(1) 3 6 /1.@2@
لي

1الكرىمنه 2 9 /1.

.(508)/24دالكبيرفي(4).(479)شهفي(3)

.(508)/24لالكبيرافي(6)(1115)صجحهفي(5)

عالدثققيالأعور.الكرفيخالدأبرالأ@ي،أميةبنالواحدنجدبنعبةئو:(7)

5الكسالهشهنيبالظر: 0 3 /5-5 0 5للا4 3ياالكاش@هوه2(،1 التقرساو"لأ،0

مي)ول
1"تلوكدال@ 37 فيلا(.1/

1الكبرىاالن" 2 9 /1.

مأ.ا81)سةتوفيمقبرل،ةالمدنيالحزامي،الأسديالننو،بناللهنجدبنالمننو(10)

"انطرة

و1(،553)ك@732الكبير"الت@يخ
1

6(،كلا6)ك@522الكسا@هتهديب

لعععلا(.ولاتفرببه

1@السسندركافيا@1) 37 ا@2@.1/
@اهه@/24الكبرهدي

.@518@/24@البهيرفي@13)

مما.ا55)شةتوننضحيفصالرماري.فروةألواتميي،يزيدبنسنادبنيزيدفر.ا(لا

9/1دالكاملانظر. 1الكماال@8/ودتهذيب5،2 3 7للا0 والالتقريب@9(،5

(7727).

دى(15)
1سه 4 7 / الرسالة.ط.(52ولاالحلحبةط.1



-

@للفعالد@لعللفي@لجامعى

أيوبعنانحديثروىفقدعنها،الكلامأرجأنااتيئأيوبروابةأما

عته،يروونه:عتهالرواةوأكثرروايتهفييزيدعلىواختلف@ريع،بنيزيذ

وهم:بثواج،غيرمنهثامعنأيوب،عن

أحمدا-
الذارقطييعندالعنبرياللهعبيدبن

أخمد-2
الدارقظنئعندالمقدامبن

اللهعبيد-3
عمربن

()

القواريري

الخطيبعتدعلي،بنعمرو-4

الحديثفيالإثواجبينممنأيوبالخطيبعذلذا

أيوبعنزريع،بنيزيدعنرواهالجحدريكاملأباأنحينفي

ادرجممنأيوبفعدالخطببفعادالطبرانيأخرجهكمامدرجأ،
نحدبطا

الإثواج،بينممنأيوبفيعدأيوب،عنالجمعروايةيترجحفالذي
عروة،بنهثامعنروايتهمفيالإدراجبينممنالجمعروايةتترجحثمومن

(2)

3)

(6)

7)

(8)

9)

ليجانابنذكره
.8/31ثقاته

1شنهفي 4 7 / الرسالة.ط(537)والحلميةط.1

فو
"

ترفيحديخط،عاحبصدوقبصري.العجلي،الأسعثألرال@قدام،أحمدس
(5253)سنة

التتانظر:
1/8الكماوليب .(110)التقريب@و@ول،9)@الكائ@و)701(،2

ير
1مننه 4 7 / الرسالة.(537)والحلمجةط.1

اطهعيدئر.
ثقةبغدا@نزيلالبصري،سعيدأبوالقوارلري،يرةعمرسبن

تت،
مأ.235)سنةتوفي

)نطر34
5الكماال@5/التهديب التقريب@و@3(،ه)س@الكائم@و@ى،2هل@6

83سكتهفيحجرابنذكره 0 / له،وة2
تجحقيقي.

في
1/3للوصلاالفصل@ 4 العلميةط.3مماوا/الهجرة@7

@

1/3"للوصلالفصل 4 3والهجرة@4 8 9 / الحلمية.ط.1

في
(510)/24الكجير!"

1/3للوصل!@الفصل 4 3وا/الهحرةط.6 9 الحلمية.ط.1



احبالإدراب@دللالثترقى:لالعلل
=

"الخطيب:قولهذاويؤيد
حديثعنةعروةبنهئامأصحابكافةصروى

أحديذكرولمخاصة،الذكرمسمنالوضوء
فيوالرفغينالأنثيينمنهم

يتهارو
"

بالإثواجبتفردهجعفربنالحميدعندعلىالبغداديالخطيبحكموقد

كاملأبيبروايةالحراقيالحافظعليهواعترضعروةبنهئامعن

الجحدري
(3)

بنهامعنجريج،ابنوبروايةعلبها،الكلاممضىائتيئ

@رذكرهلحمكماص@ق"بلفظ:بسرةعنمروان،عنأبيه،عنعروة،

أنثييهأ

بذذهني.والمقيدمطلق،لامقيدحكمانخطيبحكمأنيدو

لماعليهمااعتمادفلاالطريقانهاتانأمابها،يحتدطريقمنالتفردعنىإئه

يأتي:

فلاأيوب،عنالرواةجمهورفيهاخالفأئهبيناقدكاملأبيروايةإن

جريجابنروايةوأماإليها.يلتفت
حجرابنوالحافظالذارقطنيئحكمفقد

أيضابالإدواجعليها

:(6)الإدراجفيهماوردعروةبنهامعناخرانطريقانوهناك

هذابسرةعنأبيمماعنعروفبنهثامعندينار،لنمحقدروىفقد

رقطنيلداوانيلطبرااأخرجها:يتهصروامدرجأ،لحديخثا

حفظهعلىيعتمدممنليىديناربنومحمد

3للرصلأالمصل" 4 7 3وا/الهحرةط.3ما-1/ 9 5-3 9 العلمية@6

3للرصل!@المصلانظر. 4 5 / 3وا/الهجرةط.1 9 الحلمية.ط0

1/3والتذكرمهالتبصرة@ثرحانظر. 0 0

دتحقيقي.

@يالذارفظيئأخرجت
1/1سننه 4 الرصالة.ط.(53رياالعلمية@7

الضححابنكابعلىدالنكتانطر:
2/83ه 0

وة
5 8 5

بتحقيقي.

الضححاابنكتدعلىالنكت"ا@ظر:
83 0 / بتحقيقي.و:2585

@ي
فيله(.(517)/24لبهبراا"

1الورتة/5الحللا" 96).

7ك@14،الاعتدا@اليزانانظرة 0 .3).



-

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

بسرةعنأبيه،عنعروة،بنامصئ@عنحسان،بنهاملرل@

:(1)هماأصحابهمنائنانمدرجأهكذاهئامعنرواهوقدمدرجا.

الأبوابا"كتابفيضاهينابنرواهحيثالأعلى،عبدبنالأعلىعبد

محمدعنكلاهما-صاعد-بنويحيىداودأبيابنطريقمن
عنثار،بن

خانابنعنالأعلى،عد

الثارقظنيصرواه
(3)

اللهعدطريقمن
حسان،بنثامعنبزيع،بن

بنيزيدرواه@ذجيدأ،انحديثيضبطلمخانبنئامأنوالظاهر

ألئبيه،قال:اأودنرجما،قال:أوذكرمه،@حدكممت@ؤا"بلفظ:عتههارون

ارواهفليتوضا!
شاهنبن

(4)

لدارقطنيوالأبوابطا1كتابفي
حجر.ابنقال

9
ضبطهإماأتهعلىيدلقردده

ثعنعمر،بنعماررواهوقد
@روايتهإدراج،غيرمنحسان،بنم

الطبراخرجها:أ
رقطنيلداواني

الثانيضبطوعدمالأول،المتابعضحفإلىالبحثفانتهى

(2)

(3)

(5)

6)

(9)

العراقيألفيةعلىالشرطيلضرحانظر:
2ة" 07.

83نكتهحجرفيابىنقله 1 / 5و:2 8 5

تجحقيقي.
في

@

1الورنة/5"الحلل 2 0 1

أحمدبنعمرالراع@لالئخئر:
البغدالي،حفصابوشامين،بنعثسادبن

وتوفىمأ،297)عةولد"،والمنسوخولالناسغلاتفشر"شهاالتصالفعاحب
ه(.-385)شة

دانظر.ا
7/8لمنتطم، ودالحبرأ61/14،3لنلاطاأ-وديير21-83،1

2 9 /3-3

1نيههحجرفيابننقلهكما / 5و:283-8325 8
شحقبقي.

في
1

.12"االورنة/5الحللا

83الصححاابنكا@علىالكت" 2 / 5و:2 8 6
بتحففي.

في
أع@ر،!بنلكلثماننةالمطوعفيصرقع(512)/24الكير،"

1الورفة/5لالعللابر 2 01.

2العراتي،:ألفيةعلىاليوطيلمنرحالطر: 0 8-2 09.



@راجل!ب@لاع@دلللخترك@:للملل
=

وقوعا.ا@روهوثغر@لمتن،فيالإثوليقعلن@لثالث:@لقسم

قال:معاويفبنزهيرروىمامتنه:يخرفيالاثرلحصلماومثال

علقمةأخذقال:مخيمرة،بنالقاسمحدثيقال:الحر،بنالحسنحدئنا

اللهعبدأنوحدثنيبيدي
اللهرسولوأنبيد@أخذمسعود@هبن

ي
أخذ

اللهعبدبيد
لثه@لتحياتالتل:قال:الصلاة،فيالتشهدفعلمهمسعرد@ة،بن

علبنا@لسلاموبركانه،@ثه@صرحمةأيها@لنبئعليك@لسلامر@لطي@ات@و@لصلو@

لالشهد@ن"الله:شاءإنعنهحفظتزهير:قال@لصالحينا،عباد@لتهوعلى

قال:أوا-هذقضيتالفلىقال:درسولط،عدهمحمداالنوالضهدعإلا@اله

@نثئتداننقم،تقوملنثنت@نصلاتك،تضيتفقدهذا-فعلتاف@ق

تقعد

ع!.واختلفمعاويةبنزهيررواهالحديث

.93مسنده:فيحنيفةأبوفأخرجه:

فيالخطيبطريمهومن)572(،الطيالسيوأخرجه:
للوصلاالفصل"

1 3 /1-1 الهجرة.ط.وا/201-301العلميةط.4

العلمية،ط.(9352)والفلاحط.(2*7)الجعدبنعليواخرجه:

فيالخطبطريقهومن
للوصلالفصل"

"1 4 /1-1 وا/501العلميةط.5

فيعساكروابنالهجرفط.
"

52/1"دمثقتاريخ 34-1 35.

1/4أحمدوأخرجه: 2 @دم.بنيحىعن2

بناللهعدعن(970)داودأبروأخرجه:
النمل!.محمد

فيعساكروابن)1691(،حبانابنوأخرجه:
"

4دمثقأتاريخ 7 / 1 5

البجلي.عمروبنالرحمنعبدطريقمن

2/1البيهقيوأخرجه: ديلخطيبوا7،4
1/22للوصل!الفصل" 1

فيعساكروابنالهجرة،ط.وا/901العلميةط.
@

دمقتاريخ
"52/1 3 4

اليسابوري.يحىبنيح@طريقمن

1/3الدارقطنيوأخرجه: 5 1ويلالعلمبةاط.3 لة،الرساط.(33



-

@الفعائد@لعللفي@لجامع

1للوصل!لاالفصلفيوالخطيب 3 /1-1 1و4 1وا/401-العلميةط.7 0 5

1و 0 الضبي.@اودبنموسىطريقمنالهجرةط.6

ا/لاثار!امعانيشرحفياوالطحاوي)1431(،الدارميوأخرجه:

2 7 5

دكين.بنالفضلنعيمأبيطريقمن(1601)العلميةط.وفي

1/2الآثار"معاني@اشرحفيالطحاويوأخرجه: 7 5

العلميةط.وفي

ا/للوصل!لأالفصلفيوالخطيب)5299(،الكبير"فيإوالطبراني)2061(،

16-1 أحمدطريقمنالهجرةط.وا/601العلميةط.8
اللهعبدبن

بن

بون@

فيالخطيب
1-1/16@للوصلالفصل9 وا/الحلميةط.8

1 0 بكير.ابيبنيحىطربقمنالهجرةط.6

فيالحاكموأخرجه:
3:@الحديثعلوممعرفة" (7وللاالعلميةط.9

علي.بنعاصمطريقمنحزمابنط.

فيالخطبوأخرجه:
1للوصل،الفصل" 6 /1-1 وا/العلميةط.8

1 0 هاالنضرأبيطريقمنالهجرةط.6
قاسم.بن3

فيالطبرانيوأخرجه:
أحمدطريقمن(9925)الكبير"9

الملك.عبدبن

الأشعري.بلالأبيطريقمن(9925))الكبير@افيالطبرانيوأخرجه:

فيالطحاويواخرجه:
"

1/2الاثار@امعانيشرح 7 5

العلميةط.وفي

فيوالخطبب)1061(،
1"للوصلالفصل" 6 /1-1 وا/601ار@@ةط.8

مالكغسانأبيطريقمنالهجرةط.
النهدي.إسماعلبن

@ثم،بنويحيىالجعد،بنوعليوالطيالسي،حنيفة،)أبوجميعهم:
وأبوداو@بنوموسىيحيى،بنويحيىعمرو،بنالرحمنوعبدوالنفيلي،

اللهعبدبنوأحمدنعيم،
وأبووعاصم،بكير،أبيبنويحيىيونم@،بن

معاويفبنزهيرعنغسان(وابوبلال،وأبوالملك،عبدبنوأحمدالنضر،

أحمد"الروابات:بعصفي(1)
.(63)الالتفرجهالظر:جده.بلىينبيرن@،بن



با@راجلاج@ه@لالثترك@:رلحلل
-

هذا...!قضيتفاف@"الحديث:نهايةجعلكلهمالإسناد،بهذا
كلاممن

زهيرطريقصرواياتهجميعفيالطبرانيعداالحديثفيوأدرجوهجمعالنبي

الزيادة.يذكرلم

سوار.بنشبابةهذافيوخالفهم

1/3الدارقطنيفأخرجه: 5 الرسالة،ط.(1335)والعلميةط.3

2/1والبيهقي فيوالخطيب7،4
2للوعل!الفصل9 3 /1-2 العلميةط.4

1وا/ 1 إلاالإسنادبهذازهير،عنسوار،بنشبابةطريقمنالهجرةط.0

جعلأي:صلاتك...!قضيتفقدذلك،قلتفإفا9الله:عدقالقال:أته

ال@هعبدكلاممنالزيالة
كلامعنبئالنبيكلامفصلأي:ثمسعود@هبن

ابن

الدارتطني:
ابنقولمنجعلهالحديث،اخرفصلوقدثقة،شبابة"

أعلم،واللهج@،النبيكلامفياخرهادرجصروايةمنأصحوهوصعو@

الحربنالحسنعنثوبان،ابنعنفرووهوغيرهالربيع،بنغسانتابعهوقد

@ه.النبيإلىيرفعهولممسعود،ابنكلاممنالحديثاخروجعلكذلك،

فهيالدارقطنيإليهاأشارالتيثربانابنروابةأما
ة

فيوالطبراني)2691(،حبانابنأخرجه:ما
وفيي@299(الكبير!9

وفيإالطبعنينكلتاى38لا"الأوسط"
)461(،لهالثاميينإ،مسند

1/3والدارقطني 5 المعرفةفيوالحاكمالرسالة،ط.(3371)والعلميةط.3

/2والبيهقيحزم،ابنط.(77)والعلميةط.04-39:@الحديثعلوم

1 فيوالخطيب7،5
1/2للوصل!الفصل" 5-2 2-28و7 العلميةط.9

1وا/ 11 1او1 1 4دمقاتاريخفياعساكروابنالهجرة،ط.2 6 / 1 5

الإسنادبهذاالحر،بنالحسنعننوبان،بنثابتبنالرحمنعبدطريقمن

منفرغتف@ناز@ه:اللهعبدقالقال:
نف@صلاتك،منفرغتفقدمذا،

@ه.اللهعدقولمنالمدرجالكلامفجعلفانصرت.شثاندفاثب@شئت

3الحديث!:علومالمعرفةفيالحاكمقال 9 (76)وعقبالعلميةط.1

حزم:ابنط.
الحر،بنالحسنعنوغيره،زهيرعنجماعةرواههكذا"



-

يللفمائد@لعللفي@لجامع

هذاقلتطبذا"وقوله:
اللهعبدكلاممنالحديثفيمدرج

مسعود@ه،بن

سندهنف@
التئهدا.بانقضاءينقضيوتل@عليهاللهصلىاللهرسولعن

2/1البيهقيأسندهفيماالحافظعليبنالحسينعليأبووقال 7 إليه:5

"

يالنبيكلامفيوأثوجالحر،بنالحسنعنروايتهفيزهروهم
ليىما

هوإثماوهذاصلاتك(،قضيتففدهذا،فعلت)إذاقوله:وهوكلامه،من

اللهعبدعن
عنثوبان،بنثابتبنالرحلنعبدرواهكذلكمسعود،بن

الحرا.بنالحسن

فيالبيهقيوقال
"

العلميةط.لها(3)عقبوالائاراالسننمعرفة

الوعي:ط.(387ولا
فمانصلاتك،قضيتفقدهذافعلت)فمافاوقوله:9

الحفاظأنذكرنافقدفمهأ،تقومأنشنت
فلكبأنحكمواالحديثأهلمن

المرفوعالحديثمنالكلامهذاالرواةبعضلتمييزةاللهعبدكلاممن
اللها.عبدإلىو)ضافته

فيالخطيبوقال
"

1للوصلاالفصل 0 3 / فيقولهالهجرة%ط.1

ليىالحديث،اخرإلىبعدهوماصلاتك(تمتفقدذلثقلت)فإفاالمتن:

الحديف.فيأدرجمسعودابنقولمنهو@إئماكت،البيكلاممن

الحديثهذافيروايتانلهمعاويةبنزهيرأنيتبينتقدممماول:@

فيها،فصلوأخرىع@،النبيكلامفيمسعودابنقولفيهاأثوجرواية

نفساعئرستةعنهرواهإذالمدرج،الطريقهو:الطريقينمنالراجحولكن

وابويحيى،بنويحيىوالنفيلي،الجعد،بنوعليالطيالسي،ثاودأبوفيهم

فييقدححفظهموسعةالرواةبتئبتالممزوجالعددوهذاوغيرهم،نعيم
شابة.روايةشذوذالنفم@

مخالفيه،حديثمعزهيرحديثعليهاختلطشبابةأنالممكنومن

صحف@ذاقدمناه،كماالرواة،فيهخالفالذيالنحوعلىزهيرحديطفساق
لمخالفتهشاذ؟وهوالمدرج،الطريقزهيرعنالمحفوظفيكونالأمرمذا

فيالخلل(1961)عقبغظلبماحبانابنبينوقدالحر.بنالحسنعنالرواة
منفحدئنيالحسن،منكتبتهحتىعقلتزهير:قال"فيه:وجاءزهيرحديث



@راجل!بالإع@دللالثترث@:لالعلل
=

حفظه
عبمهمحمداو@ضهد@ندلهالا@لا@لهال@ثهد@نببقيته:الحسنمن

قضيتفقدهذاقلتف@فاقال:حفظيبلىرجعتئمزهير:قال@رصول@ه،

حدثزهيرفيكونفاقعداتقعدأنلننتو)نففم،تقومأنشنتإنصلاتك،

منالعبارةبهذه
أعلم.واللهالوهم،فاعراهحفظه

اج@صفيوهمالذيهوزهيرأأنعلىأيضأيدلومما
أنهالزيادة:هذه

قد
روي

هذهذكربدونزهيرطريقغيرمنالحربنالحسنعنالحديثهذا

ا

2للأشيبةأبيابن 1/4وأحمد9(،9 حبانوابن5،0

ديوالطبراني)3691(،
9يلاالكبيرا" 1/3والدارقطني2(،9 5 العلميةط.2

فيوالخطيبالرسالة،ط.(1333)و
ط.03-1/92للوصلأالفصل@

فيعساكروابنالهجرة،ط.وا/311العلمية
"

4ثمقأتاريخ 7 / 1 من5

الجحفيعليبنحسينطريق

فينيالطبراوأخرجه:
1/3والدارقطني)3299(،لكبير!ا@ 5 ط.2

فيوالخطيبالرسالة،ط.(331ولاالعلمية
3-1/13للوصل!الفصل" 2

1وا/311-العلميةط. 1 فيعساكروابنالهجرفط.4
"

دمثقاتاريخ

4 7 / 1 5
عجلانبنمحمدطريقمن

الجعفي:حسينروايةبعدالدارقطنيقال
أبان!.بنمحمدتابعه9

عنأبان(بنومحمدعجلان@وابنالجعفي،)حسينثلاثتهم:

الزياثة.بدونالمرفوعةالروايةعلىمقصرأالاشاد،بهذاالحر،بنالحسن

الجعفي:عليبنالحسينروايةبعدقالحبانابنأنإلا
قال9

هذاقلتف@ناقال:الإسنا@بهذاأبانبنمحمديخهصزا@نيالحر:بنالحسن

كتابفيعهدتهمنتبرأناقدضعيفأبانبنمحمدوقال:فقم،شئتنف@

وحينألمجرا"

.(1+5)الالتقرلس@عالد،الثققاومو:(1)

ومو:(2)
6يلالالتقريبهصدوقأ" 13).(3)258/2.



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

فقدهذاقلتفا)ف@قوله:بأنالبيانكر@:(1962)قبيلحبانابنقال

أدرجهبم@النبيكلاممنلي@مسعودابنقولهوإنماعليك(،ماقضيت

الخبر@.فيزهر

3الدارفطنيوقال 5 3 / الرسالة:ط.(1334)وعقبالعلميةط.1

وفصله@،النبيبكلامووصلهالحديثفيزهيرعنبعضهمفألوجه@

اللهعبدكلاممنوجعلهزهير،عنشبابة،
أشبهوقولهمسعو@بن

رواهثوبانابنلأنث@النبيحديثفيأدرجهمنقولمنبالصواب

ولاتفاقمسحود،ابنقولمناخرهوجعلكذلك،الحربنالحسنعن

بنالحسنعنروايتهم،فيأبانبنومحمدعجلان،وابنالجعفي،حسين

التشهد،روىمنكلانفاقمعالحدبث،اخرفيذكرهنركعلىالحر

اللهعبدعنغيرهوعنعلقمةعن
واللهفلك،علىمسعود@هبن

أعلم

فيحزمابن
1المحلى@ا@ 6 7 بنالقاسمبهاانفردالزيادةوهذه":3/

ا@ععبدكلاممناوعلقمقماكلاممنأووكلامهرأيهمنولعلهامخيمرة،

النخعيإبراهيمعلقمة:عنالحديثهذاروىوقد
(1)

القاسممنأضبطوهو
الزبا@ف@.هذهيذكرفلم

النخعي:لطريقتخريجهعقبوقال
9

صحلوثم
كلاممنالزيادةهذهأن

تركها".يجوزلاحكمزياثة@أمرهقبلذكرنامالكان@جماللهرسول

قلت.
طريقكيرطرقعدةمنمسعود@بهابنعنالحديثوروي

اللهوعبدسلمةبنشقيقطريقمنفرويعلقمة،
وأبيسخبرةبن

عدالخعيرواية(1)

9")الطراني 19)و(92 @يحزموابن2(،9
3/6المحلى!@ 71.

1المخاريأخرجه(2) / 7و(583)12را/2لمأ13)112 9 / 63و(2021)2 / 8

@.6 2 8/8و@3 8(،173)9/241و@6328@9
2/1ومسلم (65)و(55)(204)3

1و(57)و 4 / 2(2"4)(58).

لحااحه؟خرأ@3@
.(59)(204)2/41وسلم@5626(،8/73ري



بابمرلغالإعهدلللهضك@:للملل
-

لأا
حوص

(1)

دة.لزياا

المخارقأبيبنالكريموعبد،
(2)

هذهيذكروالمكلهموغيرهم،

فيالخظابيقال
"

فياختلفواقد"ا:لماا/السنن!معالم
الكلام،هذا

إلىمرفوعاصحفإنمسعود؟ابنقولمنأو@عالنبيقولمنهوهل

واجبة.غيرالشهدفيمج@النبيعلىالصلاةأنعلىدلالةففيهووالنبي

والخفضوالذكر،القراعةمنالصلاةمعظميريدصلاتك،قضيتفقدوقوله:

إذبالقيامالتسلبمعنفكنىبالسلام،منهاالخروجعليهبقيو)نماوالرفع،

يبطللأنهثتسليمبغيريقرمأنيجوزولاالسلام،عقبيقعإثماالقيامكان

."وتحيلها@لتسلبمإدتحريمها@لتكبير،جمت:لقولهصلاته

فيالعراقيوقال
"

1/2"التبصرةشرح 9 5

فيالخظابيوقولبتحقيقي:ا

"

مسعود؟ابنقولمنأو@النبيقولمنهوهلفيه،اختلفوا:@المعالم

متفقوننهمف@ثالحفاظاختلافلاوفصله،وصلهفيالرواةاختلاففأراد

."سدرجةأنهاعلى

فيالسديالحسنأبوووافقه
"

الطيبأبولقلهفيما9النخبةشرحشرح

في
3/2المعبود"عون9 55.

2/1البيهقيقال بعضن@ابإلىيحيىبنيحيىأشاروقد@:74

فيزهيرعنالحديث
عنيون@،بنأحمد@رواهالحر،بنالحسنعنحفظه

بنشبابةورواهخرق،أوكتابهمنانمحىالحديثبعضاد@زعمزهير،

اللهعبدقولمنوجعلهأولهمنالحديثاخروفصلزهير،عنسرار،
بن

منفمابهقبلعهأخذهوكأنهمسعود،
كتاب.منأوحفظه

فيالخطيبوقال
9"للوصلالفصل" /1-1 وا/301العلميةط.2

و04لهاأحمدأخرجه.(1)
1 و84

4 )2981(،ماجهواص)969(،ثاودوألر3،7

.(11"5)لرمذيوا

ليالخ@أخرجتلأ(
للوصلالفصل"

3-1/31ه 1وا/الحلميةط.5 14-1 1 ط.5

لهجرةا



-
يللف@الد@لعلل@لجامعفي

بعدهوماصلاتكتمتفقدفلكقلتذاف@المتن:فيوتولهالهجرة:إط.

أدرجمسعودابنقولمنهولاتمارجمالنبيكلاممنلي@طحديط،تخرلهى

وفصلمعاويفبنزهيرعنروايتهفيسواربنشبابةبيهوقدالحديث،في

بنالرحمنعبدرواهوكذلكجمج@،اللهرسولكلاممنمسعودابنكلام

أيضأالئمهادتينوذكرمبينأ،مفصلأالحربنالحسنعنئوبانبنثابت

عنرجل،عنرواهربمافكأنهكتابمعمنذهبقدزهيروكانمدرج،

أدرجما.صربماالحر،بنالحسن

التبصرةدثرحفيالعرافينقلهفبمادالخلاصنافيالنوويوقال

1/2والتذكرةا 9 5

بتحممي:
مدرجقه.أتهاعلىالحفاظاتفق9

فيالتركمانيابنوقال
2/1النقي!الجوهر" 75:@

تعلللاهذاوبمثل

صحةتقديروعلىبالحديصمتصلأالكلامهذاجعلواالذينالجماعةروابة

لأنرفع.منروايةبهاتعلللاوقفمنفروايةموقوفأ،فيهرويالذيالسند

علىفيحملوالأصول،الفقهأهلمذاهبمنغرتماعلىمقبولةزيادةالرفع
سمعهمسعودابنأن

أخرى،مرةبهوأفتىمرفكذلكفرواه@النبيمن
جعلمنأولىوهذا

(1)

لوئموصلو@الذينالجماعةتخطئةيخه@ذكلامم@من
زهيرمنالوهميكونأنيتعينلاأثوجه،منروايةفيالوهمحصولسلمنا

هنا،البيهقيذكركماموقوفاعنهرواهشبابةلأنعنهرواهممنبل
ثم

يالنبيتعليمأنفمعلومبئالنبيعنئابتةالأولىاللفظةكانتدانةقال

ماابتداءفيكانالصلاةتثهدمسعودابن
شرعبعدهكانثماشهد،شرع

الصلاةفكيفعليك،اللامعرفناقدفولهم:بدليل@النبيعلىالصلاة

إلبهالأمرفصاربعدهأومحهالصلاةمنالتسليمشرعنمعليك؟

فيالألبانيالشيخوقال
"

1داود"أبيسننصحيح 2 3 / 4(891):

هكدا(1)
جحلهدهنولعلها:المطبوع،لحي

احتمالفيكونبالإدراج،زهيرعنرصرهراويأعشرشةأنعلستفكمالجد،ومدا(2)

وارد.نجرالرواةمؤلاءومم



@راجبال!الإعهدللالثتركت@للعلل
=

بنزهبرنثبتعدمالأولى:بعلتين:ئعتةالزيادةهذهأنتقدممماوينلخصإ

أكثروعليهصراتلاالحديطفيب@ثراجهابرفعهانارةفكانحفظها،منمعاوية

النقة.شبابةروابةفيمسعودابنقولمنبأنهامصرحأيوقفهاوتارةعنه،الرواة

الذينمسعيابنأصحابمنالجماعةروايةعنشذوذهاوالأخرى:

بعضهمولولذكرهامحفوظةكانتولوالزياثة،هذهدونعنهالحديثرووا

منهمالحربنالحسنعنرووهالذينالآخرينلروايةومخالفتهاعنم@

فيأيضاوحديئهأيضا،الزياثةهذهبدونالجعفي-وموعلي-بنالحسين

1/4المسند،" 5 0

تكونأدأولىالجماعةفروايةوالبيهقيوالدارقطني

أعلمأ.واللهمحفو@ع
بنالحسنبهتفردالزياثةبهذهالحديثأنتقدمماخلاصةقلت:

عنالقاسم،عنالحر،
فيالحسنعلىواختلفمسعود،ابنعنعلقمف

عليبنوالحسينثوبان،بنثابتبنالرحلنعبدفرواهالزياثة،تلك

مسحو@ابنفولمنالزياثةنلكفروواعجلان،بنومحمدالجعفي،

عهروىمنعامةفرواهمعاوية،بنزهيروخالفهم
رافعيننفسأ(16)وعدتم

المحفوطلأنةشاذةفيها@روايتهففصلسواربنشابةوخالفهمالزيادة،تلك

أنهزهرعن
رفع

الزياثة.تلك

أكربرهيرأبأننحرجالحربرالحسنعنالرواةرواياتبضربف@ذن

موقوفة.رواهاأنهعنهفالمحفوظالمرفوتحعبروايتهالرواةبقيةعن

اللهعبدعنالرواياتبقيةعلىالحسنروايةنعرضوحينما
مسعودبن

هيهلالزيادةهذهتحديدنستطعلمولكنالزيادة،بهذهعنهمأغربنجده

دليعوهوالزيادفبهذهالرواةمنأربعةعنهرواهفالحسنالقاسم؟منأومنه

يذكرفلمالنخعيبزيدبنإبراهيمخالفهفقدالقاسموأماعنده،الزياثةوجود

بنالحسنمنأنهانفسيفيينقدحالذيأنعلىالحديث،ساقجنماالزيادة

القاسم.منأقوىعليهالدلب@لأنالحر.

فيها،اختلفواالنقادولأنثلصعفهأبانبنمحمدروايةأهملتتنبيه:

لروايةمتابعاالدارقطنيوجعلهالمرفوعة،زميرلروايةمتابعأحبانابنفجعله



=

لفعائدث@@لعللفي@لجامع

معلقة.الاتدينعندجاع@أبانابنروايةإنثمالموقوفة،الجعفيالحسين

اللهعبدحديثفمانحال،كلوعلى
يبقىالتشهد،فىمسعود@هبن

الباب.هذافيحديثأصح

التنهدفيسمعتالمامعا(:3)إليهالطبرانيأسندهفبمابربدةقالفقد

يه.النبيإلىرفعهأنهوفلكمسعود.ابنحديثمنأحسن

فيحجرابنونقل
1/63الحبيراالتلخيص" وقالقال:ا(4ل.5

رويمسعود،ابنحديثعنديالتهدفيحديثأصحالبزارت
عنه

نيفمن

أصحولامنم@أئبتالتشهدفييالنبيعنروينعلمولاطريقا،وعرين
والطرق.الأسانيدبكثرةنظافرأأشدولارجالأ،أشهرولاأسانبد،

لاأصحابهلأنمسعود.ابنتشهدعلىالناساجتمعإنمامسلم:وقال

أصحابه.اختلفقدوغيرهبعضا،بعضهميخالف

محمدوقال
ماأصحمسعودابنحديثالذهلي:يحيىبن

فيروي
التشهد"

(1)

حجر.ابنكلامانتهى

1/4الرالجهنصبو"ل@749(،6/387الأسرافمهتحفة"انظر: 24-4 2،5

63الحببر"النلخبصو" 5 / 4/1المسندأأطراتو"له.4(،1 9 5يا0 6،)4

10/3المهرظإنحافو" 5 8(12929).

قال:خالد،بنقرةحدثناقال:عاصم،أبوروى@خر:مثال@

محمدحدثنا
ص@:اللهرسولقالقال:@ه،هريرةأبيعنسيرين،بن

طههر"
(2)

بالتر@ب،الأولىمر@تسبعيغسلفيه،@لكلبولغ@ذاالإناه
يثكقرةمرتبنأ@ومرةو@لهرة

.39-37الحبير@4/دالقلخيصوانظر:(1)

الحربدلانله.،ئتطهرالديالساءةولالفتحالتطهر،لالضمالظهور،طهور:(2)
)طهر(.سا@ة

الحاكم.@روايةومحنصرفمطولةوالرراياتاللارفطي،روايةلمظ(3)
يخهولغ@نا"

فلا.منلو@لهرةبالنر@ب،الأولىصر@تسبعبنسللن@لكلب



بالإدراجاجكهدلةلالخترك@للعلل
=

وفيالائار@1/91معاني@سرحفيالطحاويأخرجه:
العلميةط.

وفي(45)عقب
@

وفي(264@لهالائار@،مشكلشرح
الأخيار!تحفة"

1/6والدارقطني)422(، 6و4 الرسالة،ط.(052)و(186)والعلميةط.7

1/1والحاكم 1/2والبيهقي6،0 فيالجوزيوابن4،7
من(65)التحقيقأ"

الإشاد.بهذاعاصم،أبيعنطرق

فيالطريقهذاعقبالطحاويقاللذاالصحة،ظاهرهإسنادهذا

1/2الآثارامحانيشرح 0

حديثهذا:(45)عفبالعلمية.@وفي

الحديثهذافصلهاوقدالأول،الائارفيماخلاتفيهالاسنا@متصل

1/1الحاكموقالإسنادط،لصحة وهوعاصم،أبوبهتفرد@لانما:60

منهوإتما"والهرة...فقوله:إبالإدراج،معلولالحديثهذاأنإلا

الدارقطنيقالبثيء،المرفوعمنولي@@ه،هريرةأبيقول
6 7 / ط.1

قرة:عنغيرهورواهمرفوعا،عاصمأبورواهكذابكر:أبوقال"العلمية

فيالدارقطنيوقالموقوفأ"،الهروولوغمرفوعأ،الكلبولوغ
/8@العلل"

1 1 7
بنقرةرواهصيرين،ابنعلىفيهاختلف":(1443)س

خالد

أبيعنعيرين،ابنعنقرفعنالنبيل،عاصمأبوفرواهعنه،واختلف

عامرأبووخالفه"،مرنين@رمرة@لهر"فال:يتالنبيإلىمرفوعأهربرة

1،0قرة.عنإبرايم،بنمسلمرواهوكذلكموقوفا،قرةعنفرواهالعقدي

فيالجوزيابننقلهفيماوقال
عاصمأبيحديثأما":(67)التحقيقا"

أبيعلىوقفهمنقولوالصحيحموقوفأ،الهرولوغمنغيرهرواهفقد

2البيهقيوقالخاصق@،الهرفيهريرة 4 7 بنالضحاكعاصموأبو1:9/

الحديثفيالهرةفيهريرةأبيقولإثواجفيأخطأأتهإلاثقضمخلد

فيوقال"،الكلب..فيالمرفوع
ةالعلميةط.(375)عقبلهالمعرفةا،"

فقدمرة،كسلالهزولغإفاهريرة:أبيعنسيرين،بنمحمدحديثوأما"

فيه،ووهمراالكلبولوغفيمجمالنبيعنحديثه،فيالرواةبعضأدرجه

بنعليميزهموقوتالهروفيمرفرع،الكبولوغفيأتهالصحيح



-

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

نصر
(1)

بنقرةعنالجهضمي،
خالد،

مريرفأبيعنسيرين،ابنعن

منجماعةعليهووافقه
.@الثقات

(37يلاعقبفقالالحديث،لهذاالطحاويتصحيحتعقب:طذوقد

الوعي:ط.(1795)و(1794)والعلميةط.
"

حديثأنالطحاوي:@زعم

صحيح،جمتالنبيعنالهر،ولوغفيهريرةأبيعنصيرين،ابنعنقرة،

الثقةأنيعلمولم
قولمنوجعلهالحديث،عنميزهقدأصحابهمن

(2)

أبي
عنصحيحةروايةكانتولوفيه،مختلفهريرةأبيقولمنوهوهريرة،

فيالجوزيابنوقالفيها@،قولهيختلفلميالنبي
أحاديثفيالتحقيق1

فلااخر:وطريقاالطريقهذافكرهعقب(67)@الخلاف
يصح

فيالمباركفوريوقالرفعهما@،
1/3"لأحوذياتحفة" الجملةهذه0:إ0

1/3فيونقلمدرجقه،هيبلالمرفوع،الحديثمنليست 1 1
القاري:عن

ومنسبعا،الكلبولوغمنالإناءيغسلخبر:وأماالمرقاة:إفيقالئها

خفيو)نوغيره،البيهقيبينهكماهريرةأبيقولمنفمدرجمرة،الهرةولوغ

الطحاوي!.على

1/1الحاكمنقلهماعاصمأبيوهمفييقينأيزيدناومماةقلت 6،1

أبيكتابفيوجدته"قال:أتهالجهضميعليبننصرعنا/742والبيهقي
مسندأ،الكلبفيهريرةأبيعنسيرين،ابنعنقرفعن@خرموضعفي

موفوفا@.الهرةوفي

عاصم:أباخالفوقد

إبراهيمبنمسلم
(3)

فيالمنذرابنعند
والدارقطني)612(،"لأوسطا@ا

6 7 / 1/1والحاكمالرسالة،ط.(20وللأالعلميةط.1 ا/واليهفي6،1

2 47-248.

فاص.خطاومودجعفراالمطبوع.في(1)

"الحلية.ط.في(2)
قولا.عن

.(66اللالالنفىبنحرامأمود،نققيومر".(3)



باجعراحابمهدللالخشرك@:لالعلل
-

الجهضميوعلي
(1)

1/1الحاكمعند 2والبيهقي6،1 4 7 /1.

أبيعنسيرين،بنمحمدعنقرفعنوعل@ه)مسلم،كلاهما:
موفوفا.بههربرة،

مرفوعأ.اخرطربقمنرويالحديثأنإلا

1/1الحاكمفأخرجه: 6 حدثناقال:المزني،محمدأبوأخبرناقال:0

عاصم،أبوحدثناقال:مسلم،بنعليحدثناقال:المقرئ،زكريابنقاسم

بنقرةحدثناقال:
هريرفأبيعنسيرين،بنمحمدحدثناقال:خالد،

إذاالإناءغسليعني:مرتينالومرة@لهرة:@اللهرسولقالفال:

الهرة....فيهولغت

نفسه،الحاكمفيهالواهمولعلصحيح،غيرشاذالاسنادهذا@مول:

نف@بحذفم@والصرابعاصمأباالسندفيفأقحمالسندفيفيهالوهمفاتجداء

بلىعندهالوهمواصتثرىتقدم.وكماوساطةبلاقرةعنيرويهمسلمبنعلي

أبيقولمنهوإتماالهرةذكرفيهجاءالذيالمتنإذالموقوف،ليرفعالمتن

برهر

فيالواهمأنعلىيدل
أته:حمئاثهكيرهلاالحاكمهوالشدهذا

واللهنفسم@المزنيمحمدأبيطريقومنموقرفأ.منهأسطرأربعةبعدخرجه

عاصم.أبيطريقغيرمنمرفوعأالهرةحديثروي

(2650)الاثارامثمكلالشرحفيوالطحاوي)19(،الترمذيفأخرجه:

وفي
فيالجوزيوابن)522(،لأخيار!ا@تحفة

طريقمني@6(التحقيقا"

سمعتتال:سليمان،بنالمعتمرحدئناقال:العنبري،اللهعبدبنسوار

عنأيوب،
مرفوعأ.بههريرفأبيعنسيرين،بنمحمد

صحيحاحسنحديثدمذاعقبه:الترمذيقال

ما(..7)لالننريبال@فغاومو:(1)

كحصه.لقةوان@:تصحيحايىومذا(2)



=

@لف@ائد@لعلل@لجامعفي

لانسوارأأنوذلكيصح،ولاكسابفه،بالادراجمعلولهوبلتلت:

نه.أونقهومنخالفأتهإلانفةكان

داودأبيعدمسددرواهفقد
(2)

2ماا/البيهقيطريقهومن)27(،
عن

مرقوفأ.لمقمر@اسنادها

1/6التحقيق!دتنقحفيالهالمحيعبدابنقال بطربقسوارطريقمعلا2

أبوعهرواهفوقفه،معتمرعنرواهمسددأأنالحديثعلةلكن"مسدد:

غيرمنأيوبعنرويالحديثأنضعفأسوارروايةفييزيدومما

مسدد،روايةبنحوأيضامرقرفأوجاءالمقمر،طريق
رواه:فقدالمعتمر،عن

معمر
فيالمنذروابن4(،3لىالرزاقعبدعند

)712(،الأوسطأ1

1/6والدارقطني الرسالة.ط.(201)والعلميةط.6

زيدبنوحماد
(3)

.2ماوالبيهقي\/)27(،داودأبيعد

محمدعنأيوب،عنوحماد()معمر،كلاهما:
أبيعنسيرين،بن

موقوفأ.ل@هريرة

فيالدارقطنيفقالالمرفوعة،الروايةردإلىالعلماءبعضذهبوقد
عنمعتمر،فرواهالسختياني،أيوبعنواختلف:(1443)@العلل9

حمادوخالفهالهرفذكرالحديثفييصرحفلمصرفعميأيوب
وابنزيد،بن

:(91)عقبالترمذيوقالموتوفا@،أيوبعنرووهوالنقفيومعمر،علية

.(2684)لتقريباا@

ير@مامأ.درلموحما@:مسددروايةعقبلاودألوقال

محسدعنأيوب،عنزيد،بنحمادالأسايد:أصحدرسالمديني:بنعليقال
بن

1/2حجرااب@ل@كتانظر:@امريرةأبيعرميرير، 5 77و:4
@تحقيقي.

بنليتع@عليفابنرواهفقدمدا،كيرمصادرمنيديلينل@ماعليهوقمتالدي

عطاء،عىمليم،ابي
مريرة.أليعن

6الدارقطيةأخرجه 9 / فقدالتمفيطريقماو(الرسالة،@(211)والحلميةط.1

عص(342)ثيةألياب@أخرجه:
ضطوعا.بهحمدعنأيوب،عن



عراجبا@الإعددلرلثترل@:رلعلل
-

رويلاوقد
هذا،نحوعيه@النبيئعنهريرة،أبيعنوجهغيرمنالحديثهذا

فيالزيلعيوقالمرظ،غسلالهرةفيهولغتإفافيه:يذكرولم
9

@الرايةنصب

1/1 3 6
التنقيحصاحبعن

(1)
عنرواهمسدداأنالحديث:الوعلةقال:أنه

مختلفأتهتلخصوالذيالإمام:فيقالثاود،ألوعنهرواهفوقفميمعتمر

لوقفيلتفتولمالرجال،عدالةعلىتصحيحهفيالترمذيواعتمدرفعه،في

أعلمواللهوقفه،من

فصححالأئمة،هؤلاءفخالف4شاكر:خطدأحمدالعلامةوأغربقلت:

"علىتعليقهفيفقالالهرة،حديثرفع

وهذا"ة(91)للترمذيالكبيراالجامع

فيالعيددفيقابنالعلامةفالالذي
دا

الإمام
دا

أنعليه:وأريدجيد،صحيح

الكلبولوغفيموقوفا،كلهالحديثروىعنه-داودأبيروايةفيمسدثا-

ولاعلةليرولكتهكله،الحديطعلةلكانعلةهداكانفلوالهر،ولوغوفي

الثقة،زيادةبابمنالرفعبلبها،شجها
منالترمديصنعهفمامقبولة،وهي

@ا.الصوابهوالحديثتصحيحه

ينظربلتحلن@،الثيخأطلقهاكمامطلقاتقبللاالمةزيادةإنقلت:

بحكمنلكبعدلهايحكمثمومرجحات،قرائنمنبهايحيطماإلىفيها

شاذمذهبفهوالثقةزياثةبقبولالحكمإطلاقأماسها،يليقدقيق

الهرةروايةرفعخطأعلىتدلالمرجحاتكلهذاحديثناوفيللمتأخرين،

هذاسبق.كما
فبه:الصوا@الكلبحديتدإنأخرىحهةومنجهة،من

هريرة.أبيقولمنموقوفأنهفيه:الصوابالهرةوحديثالرفع،

تصح.لاألهاإلامعتمرلطريقمتابعةعلىوقفتأنيمع

قال:القصبيعمربنمحمدطريقمنم@2ا/البيهقيأخرجه:فقد

عنأيوبحدثناقال:الوارث،عبدحدثنا
هريرةأبيعنسيرين،بنمحمد

عأ.فومر

(1)1

التنقيح،
6 2 /1.

وموة(2)
لتريختققه"

1فىالتقاشأأس@اء 23).



=

ثللفعائد@لجامعف@لعلل

وهم،الطريقوهذا
عمربنمحمدفيهوغلط"فبيله:البيهقيقال

."المرفوعالحديثفيمدرحاأيوب،عنالوارث،عبدعنفرواه:القصبي،

منأيوب..عنزيد،بنحمادأنالطريقهذاإعلالفييدفيومما

أوالوارثعبذوخالفموقوفأ.الإسنادبهذاجا.وقدلأسانيد،اأصح

مرفوعأ.روايتهمافيفجاءالبيهقي،أشاركماالقصبيئ

رويوفد
مرفوعأ.الطريقهذاغيرمنالحديتهذا

فيشاهينابنفأخرجه:
9

طريقمن(140)ومنسوخهاالحديثناسخ

محمدعنعون،ابنحدنيقال:واقد،بنحفص
ابيعنسيرين،بن

مرفوعأ.ل@نههريرة

فيساقعديابنأنونلكمقال،منيخلولاالإسنادوهذا
"الكامل"

2 4 9 عقبوتالمكراته،منفجعلهاأحدهاوهذالحفص،أحا@يثثلاثة3/

وحديثوافد..بنلحفصرأيتماأنكرالأحاثيتوهذه"الأحا@يت:تلك

@أيضأ:وقالواقد"،بنحفصغيرعنهيرويهلاعونابن

لحفصأرولم

منأنكر
لهولي@الأحاديث،هذه

وقالبسير@،شيءإلاالأحا@بثمن

2فيالبيهقي 4 8 محمد،عنعون،ابنعنواقدبنحفصورواه1:9/

ورواهأولى،الجماعةوروايةالحدبثفيمدرجأمرفوعاهريرةأبيعن

محمد،عنحتان،بنهثام
ويغسليهراق،الهرسؤرفيهريرةأبيعن

صالإناء
.@مرتينأوة

الكلب،حديطمنالرفعالحديثهذافيالصوابأنالانبان

الهرة.حدبثمنوالوقف

رويوقد
ابنعنالطرقهذهغيرمنالهرة-حديثالحديث-هذا

موقوفأ.سيرين

حتانبنهنامفرواه
(2)

عد

6الدارقطني 7 / ط.(200)والعلميةط.1

"@لىالمطوعفينحرف(1)
جعفرإ.

وهو.(2)
ثقف@

سيرينابنفيالاسأثتمن
7لالالمريبه" 28).



@راحبال!الإعددللالثتركتيلمللأ
=

2والبيهقيالرسالة، 4 8 / 1
محمدعن

إفاقال:هريرة،أبيعنسيرين،بن

مرة.واغسلهفاهرقهالإناءفيالهرولغ

1/6الدارقطنيوأخرجه: طريقمنالريالةط.(19ولاالحلميةط.7

حدثناقال:جرير،بنوهب
عنهشام،

محمد،
سؤرفيهربرةأبيعن

مرتين.أومرةالإناءويعسليهراققال:السنور،

سيرين.ابنطريقعيرمنصروي

فيالطحاويفأخرجه:
"

1/2الاثارأمعانيشرح 0

العلميةط.وفي

2ماا/واليهقي4(،للا
@ينار.بنعمروطريقمن

1/2الاثار!معانيداشرحفيالطحاويوأخرجه: 0

الحلميةط.وفي

أليطريقمنالرسالةط.(207)والعلميةاط.لملأا/والدارقطنيلهأ،7)
ا

هريرة،أبيعنالسمان،صالحأليعنالزبير(وأبو)عمرو،

الكلب.منيغسلكماالهرمنالإناءيغسلقال:

رواهومرةسلف،كماموقوفأفرواهعليهاختلصثيناربنعمروأنإلا

عأ.فومر

1/6الدارفطنيأخرجه.إذ ولا(082)والعلمبةط.8
الرسالةط.(02

عه،
@@:@اللهرسولقالقال:هريرة،أبيعنصالح،أبيعن

الاناءيغسل

@ا.@لكلبمنبغسلكما@لهرةمن

أبيقولمنوالمحفوطمرفوعا،هدايثبت@الاعقبه:الدارقطنيقال

.@عليهواختلفهريرف

الرسالةط.(211)و(210)والعلميةلملأ@.ا/الدارقطنيوأخرجه:

عنسليم،أبيبنليثطريقمن
السنورولغ@اقال:!هريرة،أبيعنعطاء،

مرات.سبعغسلالإناءفي

سيئوليثيتبتلاداموقوتعقبه:الدارقطنيقال
."الحفظ

فيالملقنابنوقال
5المنير!البدر9 6 9 /1-5 وردقدقيل.فإن70:9



=

يالععائد@لعللدبم@لجامع

وهو@ثطالأحا@هذهيخالفحديث
حديثمنوالبيهقيالدارقطني،رواهما

مرظ@لهرةولوغومنسبحا،@لكلبولوغمنيغسل9مرفوعأ:هربرةأبي

عهفالجواب
وجهين:من

اللفظة-هذهأنصحته-تقديرعلىلحدهما:-
"قوله:وهي

ولوغومن

منليستعليمعموقوفاهريرةأبيكلاممنالحديطفيمدرجةمرظالهرة

منويخرهالهقي،تالهيح@اللهرسولكلام
الحفاظ.

الظاهرمتروكالحديثهذاأنالافعيئ-الإمامأجابوبه@ثاني:-

يجبولاالهرفولوغمنالإناءغسلوجوبيقتضيظاهرهلأنةبالاتفاق

ذلد

10/1الأشرات!تحفة9 7 /15المهرظإتحاتوا)15441(،5

5 1 .(02271)كلمالمسند@8/أطرافوإا(،ما.2)5

للصحابي،كلامالحدبثيخروفييي@ه@لنبيحديثبأنيوتد@

الجزء،هذاعلىويقتصر@لمتن،في@لصحابيكلامفيدرجد@الر@فياقي

حدئناقال:سعيد،بنسويدروىثاله:
زائدة،ابيبنزكريابنيحيى

اللهعبدعنتميم،بنعبادعنزيد،بنحبيبعنشعبة،عن
بن

."@لر@سمنالأذنانالله-ظ:ارسولقالقال:ز@به،زيد

به.سعيد،بنسويدعن(443)ماجهابنأخرجه:

ةمعلولحديثهذا
منمرفوعاهكذافرواهسعيد،بنسويدفيهوهم

اللهعدقولمنموقوفهوو)ثماكت،اللهرسولقرل
أعلوممنزيد،بن

4النكش@1/فيإحجرابنالإسنادهذا 14 1 2و:1 0 6
إذبتحقيقي،

اللهعبدحديثأما"قال:
بنسويدحدثناقال:ماجه،ابنفرواهزيد@هبن

حدثناقال:سعيد،
بنحبيبعنشعبة،عنزاثدة،ابيبنزكريابنيحيى

اللهعبدعنتميم،بنعبادعنريد،
قالقال:عنهتعالىاللهرضيزيدبن

@رواتهمتصلإسنادهذاالمنذري:قال@لر@س!.مناثفنان"ةمجيئاللهرسول

فيالترمذيوذكرفيه.وهموقدترىكماإسنادأمثلوهوبهم،محتج
"

العلل



اج@ر@ل!الإعددللالثترك@:لالعلل
=

عنالبخارقيسألأتهالكير"
سويدأ.فضقفالحديطهذا

فقدصحيحهفيمسلملهأخرجوهو@)نحجر:ابنهوالقائلقلت-

لهماإلالهأخرجمابأتهحديثه.تخريجعنمسلمواعتذرالأئمة،ضغفه

وسمعلقبهمسلمكانوقدغيره.روايةمنأصل
ماويتلقنيعمىأققبلمنه

عماه.بعدرواينهفيالمناكيركثرتواتماحديثه.منلي@

فرواهالصراب.علىبهفأتىصحتهحالفيالحديثبهذاحدثوقد

بناللهعدإلىبسندهسريدعنالئختياني،مرسىبنعمرانروايهمنالبيهقي

رضيزيد
وجعلمذبثلئيتوضأ@وراللهرسولرأيتقال:عنهما،تعالىالله

منلأذنانوا"قال:يدلث،
منلأذنانوا"قال:وقوله:نتهى،الرأس!ا

"لرأسا

رضيزيدبناللهعبدقولمنهو
الوضوءذكرمنهوالمرفوععنه،تعالىالله

والدلك.مدبنلثي

منوالحاكمصحيحيهما،فيحبانوالنخزيمة،ابنأخرجه:وكذا

ححرابنكلامانتهى!(1)الموقوفدونزائدةأبيابنعنكريب،أبيحديث

في
الكشه."

6-1/161والحاكم1(،830)جادوابن@تحقيقي،ا(الهحزيمةاب@ةأحرجه 2،1

رالهقي
1 9 6 / حدثاقال:ايعدالي،كريبسالعلاءحمدشطريقمن1

سيحى

صريد-برحيبرمود-فاسعنشعبة،عنزاتدة،ألي
عىتميم،بنعاد

لثتياتي@النبيئأنزيدةبنالهعبد
ينكرولمفراعيصيدلكفجعلقوعامد

الرأسا.مندالأدنادفيه.

مكداشمبةعررواهدقدالحجع،بنشحهعلىيخهاخلفالحديثومدا
سيجى

فلك:علىوتابمر،كمازاندةألي

فيالطالسيلاودأبر
1لامسنده .4/39أحمدطريفهرس9(،0

.(1082)جانابنعدالقظانسيدلنويح@

1/3الانار!معانيدضرحفيالطحاويعندالحنريومحاذ 2
ومي

ا(.)ك@الملميةط.

صرووهالأربعةفهرلاء
عنت@يم،ب@عادعىزيد،لنبعنشحف

عسه

به.زيدبنعبداثه

عنزيد،لنجيبعنصمبة،عنفرواهغنو-جحفر-صمدسحسيحأخالفهموقد

والانيلله(،داودأبيعندكحبلتعمارةأمجلتهع@تيم،بنعباد
5 8 /1=



-

يللفعائدالعللفى@لجامع

فيالوصيريوقال
9

كانإنحسنإسنادد@ذا:1/65الزجاضلأمصباح

حفظه!سويد
سوءوهوالحديث،لعلةغمزأفيهأنشكلاالبوميريوكلام

حجرابنالحافظانالغريبومنلاختلاطه،سويدحفظ
فياعلهقد

اللهعبدداحديثقال:إذبالإدراج(9يلأعقيبله@2ا/الحبير"التلخيصلا
بن

أنهأيضأبينتوقدالحيد،ثتيقوابنالمنذريقؤاهزيد
مدرج

اعلهبينما"

فيسويدباختلا@
6البيهقيقالالنكشأ،" 6 ماوأما":1/

لج@هالتبيئعنروي

فيذكرناهاضعافبأسانيدفلكفروي@لرلس!مناثذنك@اقال:ثها
إسنا@منهاما:173/1@الخلافيات@امحنصرفيكماوقالالخلافإ،

1علة.ولهإلا
00.

أتىفقدضعف،منتخلولاشواهدللحديثإذالبيهقي،قالكماوهو

والسيدةعباس،وابنعمر،وابنهريرفوأليأمامة،أبيعنطرقمن

.@جندببنوسمرةوأن@،موسى،وأبيعائثة،
سأتىفقدز@هأمامةآبيحديثأما

ضعف:منتخلولاطرقعدة

فيعبيدأبوةأخرجهفقد
2وأحمدولا،3(،لسأالطهور"@ا 5 8 / 5

2و2لملأو )73(،لترمذيوا)444(،ماجهبنوا)431(،ودداوأبو6،8

8/1والفكرط(8907)تفسيرهفيوالطبري 7 وابنالكتب،عالمط.1

5لالأالكاملفيعدي 1 3 1والدارقطني4،/ 0 3 / (357)والعلميةط.1

@االحديثداغريبفيوالخطابيالرسالة،ط.(036)و(359)و(358)و

1/4 51-4 6-1/66والبيهقي6،1 7
فيالجوزيوابن6،7و

لماالتحقيق"

فيوالمزي1(،38)
6الكمال،تهذيب9 5له313/ حمادعنطرقمن(72

بن

وصفةقالأمامقعأبيعنحوشب،بنشهرعنربيعة،سنسنانعنزيد،

9والبيهقيالطمقيى،كلتا(7للالهالكرى"،وفيا 6 / غندرصحعلهمكذاا.1
اللهعبدالإمامقالوقدشعبقطعنالرواةبقيةمحالفاعمارةأمحديت

المباركبن

فيالناساحتلفإدا@ه@:709)2ملاالكماال@6/تهذبير@المزيعنهنقلهليما
كماالرافيأبو@رعةغدرررايةصححرقدلينهما،حكمعدودكتا@نمجقيحديث

ديحاتمبيا@ن(نقله
"

.(39)الحللا



با@راجاب@دللالثترك@:ول@لل
=

المضمضةذكركيف@أصولاثلائا،ثلائأفذكر@ه...اللهرسولوضوء

يمسحالله-ظرسولوكانقال:@لر@ير"منالراثذنانوقال:لاستناق،وا

حمادوأرانابإصبعيه،وقالالمأقين،
مأقيهومسح

القالمأ.بذاكإسناثهلي@حديثطمذاةعقبهالترمذيقال

عدي:ابنقال
بنأحمدإلايرويهلاالإسنادبهناالحديثوهذا"

يرويو)ئماعيسى،
بنسهرعنربيعة،بنسنانصزيد،بنحمادهذا

."امامةأبيعنحوشب،

علتان:فيهالإسنادوهذا

المز@عهنقلهفيماشعبةعهقالفقدحرشب،بنشصضعفالأولى:

في
وعنبها،أعتذفلمسهرالقيتلأولقد:(2767)3/014الكمال!تهذيب"

عون:ابن
فيحجرابنوقاللبه،طعنواأي:لزكوهاشهرأإن"

"التقرب"

.@والأوهامالإرسالكثيرصدوت":(2830)

2/2لاعتدال!اميزان"وانظر: 83(3756).

شهيرحالوعلى
فيعليهالوهمحملإلىالدارقطنيذهبفقدهذا

هذا

حرب،بنسليمانوقفهوقدبالقوي،لي@حوشببنشهرقال:حيثالحدي@

عن
الدارقطنيإلهأشارالذ@حرببنسليمانطريقأمائبت.ثقةوهو:حماد،

فيأخرجهفقد
1شنه 0 3 / فذكره.الرسالة،ط.(361)والحلميةط.1

أماتأبيقولمنهيإتماالراس!منالأننان"عبارة:أنيبينومما

حرببنسليمانعنالدارتطنينقلهما
هوإثماالرأسأمنالأفناد"قال:أته

اي:سليمان-قالهاكلمةأوبدل-فقدهذاغيرقالفمنأما@يأبيقول

أخطأ.

2أحمدروايةلفظ(1) 5 8 ط.ك@6955أح@طالامامدمسندعلىالتعليقفيحاء.5/

وديهافيهما،الهمزةوتسهلوئؤقها،العينماق:"الماقينديمسحدوقوله.الرسالة.

أوشقتمهاأوالحينمناللمعمجرىوهرالأن@،يليماطرفهاةأحرىأوجه

ماا.فؤخر



-

يالفعائد@لعلل@لجامعفي

ع@هارونبنموسىداسالتقال:أتهدعلحعنايضاونقل
هذا

والحديثضعيف،وشهرحولسب،بنشهرفيهبئيء.ليىةفقالالحديث،

@ا.شكرفعهفي

انظر:الباهلي،ربيعةبنسنانلضعفالحديثهذايضعفوكذلث

"الميزانلا

2/2للذهبي 3 3لا5 2لاداالتقريبو"5(،5 63).

منالواثننانلفظة:وقفأورفعفيحمادعلىالثكورودو@لثانية:

لا@لر@س

هذاأثويلألابعضها:فيقالفقدعنه،الرواياتبعضفي
قولمن

ثاود،وابيأحمد،عندروايتهفيكماإ"أمامة؟أبيقولمنأوفيالنبيئ

لمزي.وامذي،لتروا

أمامة:أبيعناخروجهمنالحديثهذاوردوقد

1/1الدارقطنيفأخرجه: 0 طريقمنالرسالةط.(365)والعلميةط.3

أمامة،ابيعنالقاسم،عنالزبير،بنجعفر
قال.عجت،اللهرسولعن

لما.@لر@سمنالأذنك"

فيحجرابنعهوقال"،متروكالزبير،بنجعفر"عقبه:الدارقطنيقال
نفسملأ.فيصالحاوكانالحديث،متروك":(93لالمالأالتقريب

القاسم.عنروايتهفيالزبيربنجعفرالألهانيمعاذأبوتابعولد
كمافوائدهفيتمامأخرجها:والمتابعة

في
دا

البسامالروض
من(179)"

بنعثمانطريق
فاثد،

الرحالن،عبدبنالقاسمعنالألهاني،معاذأبيعن
أمامة،أبيعن

@لر@سمنالأذنان@اقال:كسرو،اللهرسولعن

فائدبنعئمانلضعفأيضأةضعيفالإسنادوهذا
نقلحيثالقرشي،

حديثهقوله:البخاريعن(4442)اك@ه/"الكمالالاتهذيبفيالمزي

فيحجرابنوقالنظر"،
4لاداالتقري@@ا الألهانيمعاذوأبو:(50

نرجمة.علىلهأففلم

فيعديابنوأخرجه:
"

1/3لماالكامل 1/1والدارقطني1،6 0 ط.3

بنراسدعنمريم،أبيبنبكرطريقمنالرسالة،ط.(364)والعلمية



اجبا@رابثلدللالهترقى:لحللإ
-

سعد،
."@لر@سمناثذنان9جمت:اللهرسولقالقال:امامة،أبيعن

."ضعيفمريمأبيبنبكرأبو"عقبه.الدارفطنيقال

ترجمحيثالدارقطنيقالكماوهو
فيحجرابنله

ل@797("التقريب"

."فاختلطبيتهسرققدوكان@اضعيف،وقال:

رواهفقدفيه،اضطربفقدوضعفه،مريمابيبنبكرأبيحالوعلى

مرسلأ:أيضأورواهبينا،كماموصولأ

1الدارقطنيأخرجه: 0 3 / طريقمنالرسالةط.(363)والعلميةط.1

بنراشدعنمريم،أبيبنبكرأبي
لأالأفنانر.كاللهرسولقالقال:سعد،

"@لرلسمن

أما@.ابايذكرولم

@ه:هريرةأبيحديتوأما

1/1والدارقطني)544(،ماجهابنأخرحه:فقد 0 العلميةط.1

عنعلاثة،ابنعنالحصين،بنعمروطريقمنالرسالةط.(352)و

يثيهم:اللهرسولقالقال:هريرة،أبيعنسعيد،عنالجزري،الكريمعبد

@لر@س!.منواثذنانو@ستنشقوا،التمضمضوا

9الحديث:عقبالدارقطنيقال
علاثةوابنالحصينبنعمرو

ضجفانأ.

ثضعيفإسنادهذا5:إ1/6الزجاجة،دمصباحفيالبوصيريوقال

."الحصينبنوعمروعلاثة،بناللهعبدبنمحمدلضعف

3/2الاعتدالهميزانفيإالذهبينقلحصينبنوعمرو 52-2 5 3
عن

حاأبي
وامه.قوله:زرعةأبيوعنالحدلها،الذاهبقوله:3

فيحجرابنوقال
."متروك":(5012)التقريبأ"

فيالمزينقلعلائةوابن
عن(5795)6/138@الكمالتهذيب"

حجر@يابنوقالنظرإ،حديئهالفيقوله:البخاري
:(6040)التقريب!1

يخطئا.صدوق"



ث@لفعائد@لعلل@لجامعفي

9/13"الأشراتنحفة"انظر: 2(951 /1المهرم@4)إتحاتو0(،3

73 5(18610).

ةهريرةأبيعناخروجهمنوورد

فيحبانوابن7(،063)يعلىأبوفأخرجه:
2/70،1"المجروحين9

1/1والدارقطني 0 بنعليحدبقمنالرسالةط.(347)والعلمبةط.0

عنمسلم،بنإسماعيلعنهاشم،
عطاء،

قالقال:هريرفأبيعن

منوالأذنانوليستنثق،فليتمضمض،توضا@حدكم@ذا9مج@:اللهرسول

@لر@س

فيغالياكان"قال:حيثهاشملنبعليالحديثحبانابنأعل

معرواياتهفيذلثكثرحتىالماهير،عنالماكبربرويممنالتنيع،
ما

فيالمزينقلالمكي،مسلمبنو)سماعيلالأسانيد".منتقلب
تهذيب@

2الكمال، 5 6 / "فيه:قولهحنبلبناحمدعن(476)1
مسلمبنإسماعيل

لي@المكي:مسلمبنإسماعيلمحين:ابنيحىوعنالحديئ@ه،منكرالمكي:

بثي
فيحجرابنالحافظوقالط،

الحديثط.ضعيف9الهث@(:التقريبأ1

1/2"لاعتدالاالميزانانظر: 49.

عطاء،حدبثمنالمحفرظإنثم
عبارة:ذكرعدمهريرةأبيعن

الرأسمنوالأفنانإ

حدثناقال:عفان،حدثناقال:3وو/2أحمدأخرجه:فقد
همام،

عنالأحول-يعني:عامر-حدئناقال:
عطاء،

@الئبيئأنهريرة.أبيعن

ئلاثا،يديهوغسلثلائأ،وجههوغسلئلاثا،واسننثقثلاثأفمضمضتوضا

قدميه.ووضأبرأسه،ومسح

عطاء.عنالمحفوظةالروايةهيولعلها

هريرة.أبيعنآخرطريقمنأيضاوورد

1/9رقطنيالدالأخرجه: بنوالة،لرسااط.(33ولاالعلميةط.9

فيالجوزي
عنجريج،ابنعنعاصم،بنعليطريقمن(141)التحقيق!"



لراحبا@الإعلالةلالهضل@لل@لل
-

@@لر@سمنالأذنان9ةقالجمرو،الثبيئعنهريرفأبيعنموسى،بنسليمان

"عقبه:الدارقطنيقال

عنهريرة،أبيعنقوله:فيعاصمابنوهم

بريجابنعنأصحقبلهوالذيلمج@التبيئ

عنموسى،برسليمانعنجريج:ابنحديثقبله:بالذيوعشى

مرسلا.طالنبي

9سننهفيوهو / (338)و(337)و(336)و(335)والعلمية.@19

لة.لرساا0ط

15/7@المهرةإتحاف"وانظر .(1مه90)1

فيحجرابنالحافظعنهقالعاصم،بروعلي
:(47هلهالتقرسه@

لما.بالثغصرميويصريخطئصدوق،@@

هريرة.ابيعناضوجبمنوجاء

1/1الدارقطنيأخرجه: 0 طريقمنالرسالةط.(354)والعلميةط.1

ر:@اللهرسولقالقال:هريرفاليعنأبيه،عنعبيد،بنالبختري

@لرلسمنالأذنان9

ورويمجهول،وأبوه:ضعيف،عبيد:بنالختريعمبه:إوقال
(2)

عن

الأسعريأ.موسىأبي

فيعديابنوقال
2"الكامل" 38 هريرة،أبيعنأ@يه،عندروى:2/

الما"اعينكماشربوافبها:مناكير،عامتهاحديثاعثرينقدربم@رالتبيئعن

."الرأسمنلأذناناوفيها:

فيحاتمأبيابنوقال
@@

2/3"والتعدي@الجرح 5 سألت":(1700)1

ناه@ه.الحديث،ضعيفهوفقال:عنه،أبي

فيحجرابنوقال
@متروكضعيف،9:(642)التقريبأ"

فيالمزينقلالطابخي-سليمانبنعبيدأبوه-وأما
الكمال!تهذيا9

أي(2)حطهيصرعلىيعني:(1)
0

لحدبت.ا



-

ثللفعائد@لعللفي@لجامع

5/7 فيحجرابنوقال@،مجهول9قال:أتهحاتمأبيعن(4308)4
مجهول!.@:(4375)سهققرا"

وروي
موقوفا:هريرةأبيعنالحديطهذا

1/1الدارقطنيأخرجه: 0 طريقمنالرسالةط.(353)والعلميةط.1

اللهعبد
منالأذنانقال:هريرة،أبيعنالأصم،بنيزيدعنمحرر،بن

لرا

@عقبه:الدارقطني
."متروكمحرر:ابن

فيحجرابنوقال
."المتروك:(3573)التقريبمادا

هريرة:أبيحديثأسانيدفيوانظر
"

التلخيصو"1/2،0الرالمجهنصب

1/2الحير! 8 5
.(97)قيل

الدارقطني:إلهأشارالذيالأشعريموسىأبيحديثأما
1سننهفياخرجه:فقد 0 1 / منالرسالةط.(355)والعلميةط.1

جعفر.بنعليطريق

فيالعقيليأيضا.وأخرجه
1/3،2الكبير"الضعفاء"

فيوالطبراني
فيعديوابنالطبعتين،كلتافي(4)مم@.الأوسطه"

"

2/4"الكامل 2
من

حدئناقال:سليمان،بنالرحيمعبدحدثاةقالجعفر،بنعليطريق

مناثفنكقال:إعيه@،النبيئعنموسىابيعنالحسن،عنأشعث،

@لرلسا.

العقيلي:قال
ليةإ.البابهذافيالأسانيدعليه،يتابعلا"

الطبراني:وقال
9

يرولم
بهتفزدعلي،إلاالأشعثعنالحديثهذا

الإسناد".بهذاإلاموسىأبيعنيروىولازياد،بنعلي

والصواب:الرحيم،عبدعنجعفر،بنعليالرفعهالدارقطني:وقال
موسى@.أبيمنيسمعلموالحسنموقوف،

عدي:ابنوقال
غيرالرحيمعبدعنالحديثهذارفعأعلمولا@

."الرحيمعبدعنموقوفأغيرهورواهجحفر،بنعلي



احبا@رالإعددللالثترك@:لال@لل
=

لهذابرفعهجعفربنعليتفزدإلىبجلاءلئرالعلمأهلوأقرالقلت:

اللهعبدخالفأئهوهمه:علىيدلومماالحديث،
ثيبة.أبيبن

1الدارقطنيأخرجه:فقد 0 3 / منالرسالةط.(356)والعلميةط.1

اللهعدطريق
أشعث،عنسليصان،بنالرحيمعبدحدئناقال:شيبة،أبيبن

مرقرفا.الرأس،منالأفنانقال:موسى،أبيعنالحسن،عن

موسىأبيمنيسمعلمفالحسنبالانقطاع،معلولالحديثهذاأنإلا

فيحاتمأبيابننقلهماوكذلثالدارقطني،أضاركماالأشعري
"

المراسيل
"

يسمعلمالحسن"قالا:أثهماأبيهعن(117)والمدينيبنعليعنا(للأا

دا،الأشعريموسىأبيمن
يرلمالحسن"قال:أئهزرعةأبيعن(118)وفي

ثقة!"وأسيد.المتشمسإ.بناسيدبينهمايدخلأعلأالأشحريموسىأبا

.(5يلااالنقريب

عمر:ابنحديثوأما

1/9الدارقطنيفأخرجه: طريقمنالرسالةط.(323)والعلميةط.6

صنافع،عنالله،عبيدعنالرزاق،عبدحدئناقال:السري،أبيبنمحمد

@ا.@لر@سمناثفنان9:@اللهرسولقالقال:عمر،ابن

أيضاورفعهالثصعبيدعنالرزاق:عبدقالكذا"عقبما:الدارقطنيقال

عنالسري،أبيابنعنكزة:قاضيإبراهيمبنإسحاقورواهوفثم،

ذكرفيووهموهثم،أيضاورفعهاللهعبيدعنالئوري،عنالرزاق،عبد

اللهعبدعنالرزاق:عبدرواه@)تماالئوري،
ةاللهعبيدأخيعمربن

عن

موقوفأ".عمر،ابنعننافع،

اللهعبدعن(24)الرزاقعبدأخرجه:حيثقالكماوهو
عمر،بن

الرأس.منالأننانقال:عمر،ابنعننافع،عن

9الدارقطنيأخرجه:طريقهومن 7 / ط.(324)والعلميةط.1

لة.لرساا



-

@المالائد@لعللفيالجامع

بناللهوعبدنافع،عنإسحاق:بنمحمدرواهوكذلك"عقبه:وقال

موقوفألما.عمرابنعنأبيه،عننافع:

فيكمافوائدهفيتماموأخرجه:
طريقمنلما(.)البسام!الروض"

عنالله،عبيدع@سفيان،عنالرزاد،عبدحدثناقال:السري،أبيابن

لأ@لر@سمنلأاثخنانةيجتاللهرسولقالقال:عمر،ابنعننافع،
وهو

أيفأ

ماخلال
هذا،حديثهثياصطربقدالسريأبيابنأننبينتقدم

فيالرزاقعبدروايةأنعلىيدلمما
الصوابعلىجاع@"المصنف"

وجهين:علىعنهرواهالأالمصنف!خارجعهالسريأبيابنرواهاوحينما

الله،عبيدعنقال:الأول،الوجهفي
عنقال:الثالي،وفينافع،عن

الله،عبيدصسميان،
ةفيهوالصوابواهثم،فلككلفيوهونافع،ص

اللهعبدعنالرزاق،عبد
موقوفأعمرابنعننافع،عنالعمري،عمربن

الثالئةالعلةوهذهعليه.
فائهالرزاقعدإسنادأماالسري.أبيابنإلسادفي

اللهعبدلضعفضحيف.
لام@3(."التمريب"ةوانظرالعمري.عمربن

1/9الدارقطنيوأخرجه: الرسالة،ط.(321)والعلميةط.6

فيوالخطيب
"

14/1بغداد"تاريخ 6 1
16/2و 4 @اموضحوفيالغرب،ط.0

1/1لهلما،والتفريقالجمعاوهام من(13لا"لاالتحقيقفيالجوزيوابن8،7

أسامةعنإسماعيل،بنحاتمطريق
أنعمرةابنعننافععنزيد،بن

@لرأسمناثننكةإنالبمبهلأاللهرسول

أسامةعنوالصواب:وهم،وهوقال،داكذاالدارقطني:قال
زيد،بن

بنهلالعن
موقوفأ".عمر،ابنعنالفهري،أسامة

الدارقطنيطريقهومن)361(،ضيةأبيابنةأخرجهوكذلكةقلت
أسامة،عنالرسالةط.(327)والعلميةلماط.ا/

أسامة،بنهلالعن

موقوفا.كذاالرأس،منالأفنانقال:عمر،ابنعن

مقطت(1)
مىوالثتالحلبةط.فياللارقطي،لهن@س

الرسالة.ط.



اج@ربال!علالال!رلخشركلم@رلصلل

1/9الدارقطنيوأخرجه: طريقمنالرسالةط.(327)والعلميةط.8

أسامةحدثناقال:وكيع،
شبة.أبيابنإسنادإلىحولثمزيد.بن

فيالجوزيابنصححوقد
قالحيثالإسناد،هذا(13لا"التحقيق@

الدارقطني:كلامعلىمعفبأ
منوالزياثةزيادة،يذكريرفعهالذيقلنا:"

الثقة

قدوالصحابيئمقبولة،
الفتوى".سبيلعلىيقولهوقدمرفوعأ،افيءيروي

فالئقةمطردفقاعدةلي@ذكرمالأنتصحيحه،إلىلهسبيللالقول:

عليهاويحكمالزيادة،فيينظراتمادبالاشقراء،علممماوهذايحطئ،قد

علىأحيانا،فيهاويتوففأخرىونردتارةفتقبلالحديث،علمفواعدوفق

قدالراويكودوقضيةبها،المحيطةالقراتنحسب
مرفوعأ،الحديثيروي

بهذهأفتىأئهويحتملاحتمال،فهذاموقوفأالفتوىبابمنيذكرهثم

ثمالمسألة،
الكلامهذاورفعواحديثا،الفتوىهذهفجعلواالرواةأخطأ

جمور.للئبيئ

كلهذا
بىهلالدإنأخرىجهةومنجهفمن

ابنعنهقالأسامة،

فيحجر
"ي@237(:التقريب@ا1

يرولممجهول،شيخ
أسامةإلاعنه

زيدبن

9/1"المهرةإتحاف 0(10261).

1/9الدارقطنيوأخرجه: طريقمنالرسالةط.(322)والعلميةط.6

بنيحيىعنعياش،بنإسماعبلصالبزاز،يون@بنيحيىبنالقاسم

عج@.النبيئقولمنمرفوعاعمر،ابنعننافع،عنسعيد،

والقاسمقوله،منعمرابرعنوالصواب:وهئم،الرفعهعقبه:وقال

يحمىابن
ضعيفإ.هدا

فيحجرابنالحافظعهقالالحمصي،عتبةأبوعياشبنسماعيلل@

غيرهمإ،فيمخلطبلده،أهلعنروايتهفيصدوق":(473)التقريب@9

ضعيفةعهفروايتهمدني،وهوالأنصاريسعيدبنيحيىعنهاوروايته

2الكما@هتهذيبفيإترجمتهوانظر: 4 7 / 1(465).



-

@الفعائد@لعللفي@لجامع

طريقمنالرسالةط.(330)والعلميةط.1/97الدارقطنيوأخرجه:

محمد
قالقال:عمر،ابنعنمجاهد،عنزيد،عنالفضل،بن

@لراس،.مناثخنانلا:@للهارسول

المحمدعقبه:الدارقطنيقال
متروكعطية،ابنهو:الفضحلبن

."الحديط

فيححرابنوقال
محمد":(6225)"التفريب"

بنعطيةبنالفضلبن

.@هبخارى:نزيلالكوفيمولاهم،العبسيعمر

علىموقوفةكلها97-1/96الدارقطنيعندطرقمنالحديثأتىوقد

عمر.ابن

97الدارقطنيأخرجه.ففد / منالرسالةط.(325)والعلمبةط.1

هماويقول:أذنيه،بمسخعمرابنكانقال:نافع،عنإسحاق،ابنطريق

@
أس.لرا

محمدبعنعنةمحلولالإسنادوهذا
إسحاق.بن

طريقمنالرسالةط.(32وللاالعلميةط.1/97الدارقطنيواخرحه.

اللهعبد
الرأس.مننالأذن@قال:عمر،ابنعنأبيه،عننافع،بن

اللهبعبدمعلوذالإسنادوهذا
.(3661)اققريبضعيف.وهونافع،بن

1/9الدارقطنيوأخرجه: طريقمنالرسالة.@(328)والحلميةط.7

به.عمر،ابنعنمرجا@عبنسعيدعنالنضر،أبيسالم

عمر.ابنإلىصحيحإسنادوهذا

عباس:ابنحديثوأما

وابنالرسالة،ط.(331)والعلميةلماط.ا/الدارقطنيأخرجه:فقد

فيعدي
"

4/3"الكامل 6
غدر،حدثناقال:الجحدري،كاملأبيطريقمن

عطاء،عنجربج،ابنعن
مرفوعأ.عباس،ابنعن

فيالجوزيابنأخرجه:الدارقطنيطريقومن
.(140)"التحقيق9



لابهعراجاجكلالةللثترل@رلملل
-

الدارقطني:وقال
تابعهعليه،فيهووهمكندر،عنكامل،أبوبهتفرد9

ةوالصوابجريج،ابنعنمتروك،وهوبدر،بنالربم
عنجريج،النعن

مرسلأإ.جملىالنبيئعنموسىبنسليمان

فيه،طعنأحدأنعلملاكاملأبوقلنا:"عقبه.الجوزيابنوقال

منوالزيا@قزياثق،والرفع
."غيره...وافقهوقدكيفمقبولة،الثقة

فيينظرو)ثمايخطئئفالثقةدائما،تقبللاالثفةزيالةأنشكولا

إسادأماعليه.يحكمفلكوبعدالحديثية،بالصنعةفيهويعملالحديثطرق

علته.الدارقطنيفبينكاملأبي

متروكءوهوبدر-بنالربيعتابعهحيثمتابعق@كاملأبيولحديط

جريج.ابنعن

فيعديابنأخرجه:وقد
@@

الكامل
1/9والدارقطني4/3،5" ط.8

عنجريج،ابنعنبدر،بنالربغعنالرسالةط.(333)والعلمية
عطاء،

مرفوعأ.عباس،ابنعن

حجر@يابنالحافظعنهقالبدربنوالرببع
ا(:م@3)التقريبا"

"
لا.وكشر

عنروايتهفيجريجابنوتابع
مسلم.بنإسماعيلعطاء

1/1الدارقطنيروايته:أخرج 0 الرسالة،ط.(34وللأالعلميةط.0

فيوالخطيب
"

3/2بغداد"تاريخ 3 4/38الغربط.وفيلم@6/3و4 /7و1

4 1 6
عنمسلم،بنإسماعيلعنغصن،ب@القاسمطريقمن

عطاء،
ابنص

مرفوعأ.بهعباس،

عقبه:الدارقطنيقال
غصنبنوالفاسمضعيف،مسلمبنإسماعيل"

عنالمكي،مسلمبنإسماعيلعنةفرواههثام،بنعليخالفهمثله،

ايضا@ا.يصحولاهريرة،أبيعنعطاء،

عنرواتهليجريجابنتابعوأيضأ
الجعفي:جابرعطاء،

1/9الدارقطيأخرجها:@روايته (342)و(341)والعلميةط.9



-

يالفعائد@لعلل@لجامعفي

عنطرقمن(143)@التحقيقفيإالجوزيوابنالرسالة،ط.(343)و

عطاء،عنجابر،
مرفوعأ.عباس،ابنعن

.@ضعيفجابر"الحديث:لطرقسرثهعقبالدارقطنيوقال

فيحجرابنعنهقالالجعفي،الحارثبنيزيدابنهووجابر
عنهوقالرافضى"،ضعيف@لم@:ل@7لأالتقريب"

ابننقلهفيمامحينبنيحيى

فيحاتمأبي
"

2/4والنعدي@!الجرح 3 0(4302):"
عنهوقالضعي@ما،هو

فيالشائي
مترولى"."يلا(.والمتروكون!الضعفاء"

رواهتقدمفكماروايته،فياضطربقدفإتهالبينجابرضحفوعلى

لا.موصو

1/1الدارقطنيأخرجه: 0 طريقمنالرسالةط.(344)والعلمبةط.0

به.@ت،اللهرسولتالفال.عطاعطعنجابر،عنطهمان،ب@إبراهيم

بنالحكمفأرسلهعه،اخلفوقدضعيف،جابر@فبيله:الدارقطنيقال

عطاء،عنجالر،عنطهمان،بنإبراهيمعنمطيع،أبواللهعبد
أشبهوهو

بالصوا@

عطاءوتابع
مهران.بنميمونعاسابنعنروايتهفي

فيالعقيليأخرجها:وروايته
4/6،7الكبير"الضحفاء"

ا/والدارقطني

1 محمدطريقمنالرسالةط.(350)و(34ولا(3)وووالعلميةط.0
بن

محمد"عقبه:الدارقطنيقال
@رواهالحديث@متروكهذازيادبن

حجرابنعهقالزيادبنومحمدموقوفا@.عباسابنع@مهرانبريوسف

في
كذبوه!.":(5890)س@التقرا"

1/1الدارقطنيالموقوفةالروايةوخرج 0 ط.(351)والعلميةط.1

فيحجرابنعنهقال@جدعانابنوهوزيد-بنعليطريقمنالرسالة
فيا@يونقل"،ضعيف":(4734)"التقريب@ا

3/2الكبير"الضحفاء@@ 3 0

حمادعنبسنده
الأحاديثيقلبوكانزيد،لنعليلأحدئناتوله:زيدبن



@راحبال!لالإعه@ةلالهضكىل@للأ
-

فيترجمتهوانظر:
والمبزان6(،4هله2ماه/الكمالهنهذياد@

3/1عتدال!لاا 2 7(5844).

عطاءوتابع
غطفان:أبوعباسابنعنروايتهفي

فيالطبرانيأخرجها:@رواينه
الهعبدطريقمن(10784)الكبير"@ا

بن

أحمد
حدثناقال:ابي،قال:حنبل،بن

عنذئب،آبيابرعنوكيع،

@ستنشمواقال:!@الثبيآنعباسابنعنكطفان،أبيعنضيبفبنقارظ

@لر@س!.منوالأذنكمرنجن،

فيتحتنهالألباليالعلامةأوردهوقد
1/5الصحيحة!دا (4)حديثعقب2

علقه.لهأعلمولاعقبه:إوقال

فيإلاتردلم@لر@سامناثنان"لفظة:أنالحديثهذافيوالعلة
أحصدالإمامالحديثهذاروىفقدالطبراني،رواية

منمواضعثلائةفي

م@ده
جميعوفيوكغ،طريقنجرمن

الأذنان"لفظة:يذكرلاالمواضعهذه

طريقهومن)872(،الحديتهذاأخرجسيةأبياسأنكما."@لر@سمن

فيه:يذكرولمالإسنا@بهذاالحراح،ب@وكيعطريقمن(4ل@.ماجهابن

أبضا.@لر@س!منالأذنك"

اللمظة.هذهفيهيذكرواولمفنبأبيابنعنالرواةمنالعديدورواه

شيبةأبيابنعندسليمافىبن@)سحاق)5272(،الطيالسيفرواه

2أحمدعندسعيد-ابنوهوويحيى-4(،له.ماجهوابن7(،2له 2 8 /،1

1/3أيضأاحمدعدالقاسمبنوهاثم عندهارون-ابروهوويزيد-1،5

1/3أحمد اللهوعبد5،2
فيالثسائيعندالمباركبن

كلتا(97)الكبرى""

بنوخالدالطبعتين،
المزيعندفديكأبيوابنا،ه@ا/الحاكمعدمخلد

في
6/6الكمالاتهذيب9 (53)ملأ1

عن@نبأبيابنعنرووهجميعهم

مناثفنك"ذكر:دونبهعباس،اسنعنغطفان،أبيعنشيبق@بنقارظ

.@@لرلس

عائة:السيدةحديتوأما



@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

فيالعفيليأخرحه.فقد
9والدارقطني3،2الكبير@4/الضعفاء" 9 / 1

الجوزجاني،الأزهربنمحمدطريقمنالرسالةط.(340)والعلميةط.
بنسليمانعنجريج،ابنعنالسينانيموسىبنالفضلحدثناةقال

عنعروة،عنالزهري،عنموسى،
المنيرو:اللهرسولقالةقالتعاثة،

"@لرلسمنواثخ@نوبتئق،فلينمضم@ن،نوضا

."أصحوالمرسلقال:لاكذاعقبه:الدارقطنيوقال

اللهعبدقالالأزهربنومحمد
فيأحمدبن

"

/2العلل!فيالجامع

محمدعنوسألهخراسانأهلمنلرجليقولأبيسمعت(1712)اممه
بن

عهتكتبوالا"فقال:الجوزجاني،الأزهر
تكلمأنهبلغهأتهوفاكيتوب،حنى

عهتكتبوالافقال:القر@ن،امرفي
."الكذابينعنيحدثلاحتى

الدارفطني:إلهأشارالذيالمرسلالطريقأما

98شهفيأخرجه:فقد / طريقمنالرسالةط.(335)والعلميةط.1

وكغ.

فيالعقيليواخرجه:
4/3،2الضعفاط@

1/9والدارقطني العلميةط.8

الرزاق.عبدطريقمىالرسالةط.(335)و

طريقمنالرسالةط.(337)والعلميةلماط.ا/الدارقطنيوأخرجه.
سليمان.بنصلة

طريقمنالرسالةط.ول@33(العلميةلماط.ا/الدارفطنيوأخرجه:
الرهاب.عبد

عدتحرف(1)

ة@لىالحميي

دالثاي!
كساأرمام،صاح@موصبنالفضل(2)

يدلوماممىمن(مناولعلات،عدناصمر
حسةخال@أنهثلدعلى

موسىبرمليسانعنحريج،ابنعنرووهالرواةص

الرهريعنموس،برسليمانعنجريح،ابرعنفجعلهفحالعهممرسلا،
)ذبيناه-كماالسند-وخطاالمرسلصصحةالدارقطنيقطعوقدأعلاه،بالأسناد

أعح!@والوسلقال:



عراجبا@اجك@دللالثترك@:لالعلل
=

عنلوهاب(اوعبدوصلة،لرزاق،اوعبد)وكغ،أربعتهم:
ا

بريج،بن

معضلأ.بموسىبنسيمانعن

فيالعقيليفقالالمرسل،والدارقطنيالحقيليرجحوقد
الفسفاء"

ابنعندوالصواب:لما:ا/الدارقطنيوقالأولى!،ذا@:4/32الكبير"

بريغ
"

@وو..!النبيعنموسى،بنسليمانعن

أن@:حديثوأما

فيعديابناخرجه:فقد
الكامل9

"77 / 3والدارقطني2،1 / ط.101

به.أنى،عنالحكم،عبدعنطرقمنالرسالةط.(366)والعلمية

لاالحكم)عبدعقبه.الدارقطنيقال
.@بهيحتج

فيحجرابنفظايطلو@
.@ضج@@م(:ا4ولالتقريبال@

فيعديابنوأخرجه:
3/4الكامل،" 9 عنخارجة،طريقمن9

به.أن@،عنالرقاشي،يزيدعنجماز،بنالهيثم

حجر@يابنعهقالفحارجةبالضعماء،مسلسلالإسنادوهذا

جمازبنوالهيثمالكذابين،عنيدل@وكانمتروك،:@1612@التقريب!

فيحاتمأبيابننقلهفيماأحمدعنهقال
1

والتعديحالجرح
"1 0 2 / 9(330):

حديث@ه.تركالحديث،منكركانإ

فيحجرابنالحافظعنهقالالرقاشي:ويزيد
:(7683)التقريب@ا"

.@ضعي@@زاهد

جندب:بنسمرةحديثوأما

فيعساكرابنأخرجه:فقد
"

54/1دمق!تاريخ 9 0

بنأحمدطريقمن

بنهدب@حدثناقال:الطبري،سعيد
بنسعيدعنهمام،حدئناقال:حالد،

بنسمرةحدئنيفقال:فخطبنا،الحججمنبرنجبإلىكنتقال:عروبة،أبي

54/1دمئق!تاريخفيإعساكرالنأخرجه:وكذلث 9 0

أبيطريقمن

محمدحدثناقال:شعيب،بنهارونبنمحمدعلي
سويدأبيبنعمانبن



-

ثللفلااثدالعلل@لجامعفي

بنهدب@حدنناقال:بالبصرة-البصري-
عنهمام،حدثناقال:خالد،

به.عرولة،أبيبنسعيد

يروىانبأهللي@وهوالحجاج،روايةمنوهذا
الحافظقالكماعنه

فيححرابن
.(1141)التقريب!"

4/2"الأشرافتحمة"وانظر: 3 7/5الحسانيد"جامعو")6035(،0 5 8

5لا .(9للاعقب2كها/الحبيرأالتلخيصو"1/2،0الرايةاودانصب6(،5

خرجتميقول:انولقاثل
عنالحديثهذا

وفيالصحابة،منبهيرعدد

بعضوأنسيمالااصلالهيجعلألاهذافمئلسمة،فيهالرفعكانالكل

فيتكلمراوأومدل@،عنحنةإلافيهيخشىلاحبثقويةجاعتالأسانيد
3الحديثبهيتركلامماذلكغيرأوحفظه،

منالعكسعلىبلفنقول:
هذاضحفعلىدلي@الكلامهذانف@ذاك

ضعفه،علىثليلالضعفاءبينالحديثفانننارله،قوةدليلوليىالحديث،

طبافلكسلمنافإفاالأحكام،أحاثيثمنالحديتهذاانهوصروففكما

فيرويناإذالأكاأحمد:الإمامقالكماالاحتحاج،موضعفيرحالا
وشبكهكذارجالأأر@ناالأحكامفيرويناافادنساهلنا،والترهيبالنرغيب

هذاصححواالمتقدميننرولممعين،بنبحيىقالوكذاأصابعمه،لين

تصحيحصالمتقدمينفعروتإقنالحديث،
نكارته،على@لي@الحديثهذا

أما
أصلألهأنشكفلاالأصلحيثمن

ويرالتيالأسانيدعددحيثم@

لاأصللهوكونهبها،
فقدمرفوعا،صحتهبعني

هذاإنثمموقوفأ،يصح

فيالواقعةوللاضطراباترجاله،حفظجولةلعدمضعيفأيبقىالأصل
@منا@اقدم!وكلماتئ@،الدارلطنيفإنتقدموكماالأسانيد،

أعلهلصحابي

فلمعندهجميعأتتبعتهاوقدالمسندة،الأسانيدجميععلىأتىما،بعلة
قدوهذاموصولأ،إسنادأولايقويأجده

أحاديثصحةعدمإلىبفضي

موقوفينإسنادينبصحةالقولمنيمحنالاتقدمالذيأنإلابالكامل،الباب

أعلم.واللهموسى،وأبيعمراب@عن



عراجبا@ابكهدلرلخترك@.رلحلل

@لثاني@لنوع

=

الاسنادفيالإدراج

أقسام:ستةعلىالنوعهذانجعلأنيمكن

روات،أفرادإلىبالشبةالإسنادمختلفالمتنيكونأدالأول:@لقسم

بينها،يمبزولابعضعلىروايانهمبعضفيحملعنفثم،واحدراوفيرويه

إيصالأومرسلوصلإيهاميهيقعقدأئهإلىحجرابنالحافظوأشار

منقطع

عنالعبديكيربنومحمدمهديبنالرحالنعبدرواةما

عنوالل،أبيعنالأحدبوواصلوالأعمشمنصورعنالثوري،سفيافى

الذنباي:ةاللهرئؤليافنث:مسعود،ابنعنشرحبيلبنعمرو

عظم؟أ
0 0 لحديثا0

فيكئيربىومحمدمهديبنالرحمنعبدأثوجفقذ
بنعمروال@دهذا

بنعمروع@واثل،أبيعنيرويانهوالأعم@منصورأإنإذشرحبيل،

(4)

الححح!ابنكابعلىالكت"
833 / ر2

7

الكرديالأصديالأحدبجادبنواصلفو.

الكبيرادالاريحانظر
5 8 ودالما)0952(،8/

اميسرةألوالهمدالي،شرجلبىعمروفو

5/14الكمالهتهديبانطر:( ممأ،972)2

مهديبرالرحصغدرواية
1/3أخمدعد 4

8للوصل!لالفصل 1 9 / والهحرةط2
9 2 2 / 2

82"/2@للوصل@الثصلفيالخطيبعدكنير

8

نرمينت-سفة
اه@20)شة

.(7382)التفربو@5،ك@85شه

مةترفيمخصرمعالدلقةلكولي.

لتترباو")1714(،لكا@ثشهوط

ديلحطببرا)2813(،لترمديوا4،

-9 2 ئحتدس@روايةالعلية،ط.3
2/9والهحرة.@ 2 الملبة.ط.3



-

و@لفمائد@لعللديالجامع

لامسعودابنعنوائل،أبيعنفيرويهواصلأمامسعو@ابنعنثرحبيل،

شرجل.بنعمرويه.يذكر

منهم:الرواةمنجماعةالأحدبواصلعنرواةوقذ

الخطيبعثد:(1)مسروقبنسعيدا-

والترمذيوأحمدالطيالسيعندالحجاج:بنثعبة-2

لشاوا
لخ@والي

مالك-3
والخطيبالشاليعثد:(8)مغولبن

حجر.ابنقال
مالكطريقمنمردويهابنأخرجه@@

عنمغول،بن

أيضأإبسرةأبيبإسقاطواصل

والخطيبأحمدعند:(12)ميمونبنمهدي-4

عمروو)ئماشرحبيل،بنعمروواصل:عنروايتهمفييذكروافلنم

(2)

3)

8)

الا
و

ا2

تقة،شقيان.والدالنوري،مسروقلنسعيد
وقيل:م@،ا2للا@سةترفي

و1(،607)4/9لكبير!اقلىدحا"نظر.ا
6/13،7لتقشاا1

و
.(2393)ققريسها1

في
@

838"للوعلالفصل / 9رالهحرةط2 3 6 / الحلمبة.ط.2

لي
4مسلهفيرو(.(2)مملأمله 3 4 / ومملأ@1

يلا(.(8313)جامحهير
دي

.7/09السجتبى،1

لي
2/833للوصل!المصل@

933والهحرةط.483و / الحلصبةط.493ر2

ئرالكوفي،(الراو-وفتحالمحجمةومكونأولهبكرمعرل-لنمالكئر:
"انظرم@.1لاهشةتوفيثت،نقةا*عد

6/2الكصالهتهدي@ )م@36(،2

مملأ(.51)التفرساو@)2625(،ردالكاش@ه

الرمالة.ط(8707)رالحلميةط(5217)الكبرصافيا

83للوصلا@الفصلفي 5 / 93والهحرةط2 4 / العلمية.ط2

6البلىي!@مغ 2 6 4روعف8/ 76).

الواو-وقحالمهملةوسكردالميمبكسرالمحولي-الأزثيميمرنلنمهديفو.

الصرييخمىالر
"

نقف
امأ.72)سةنوفي

5للاس@الكاو6+،/5لأسد!الاا@ظر. 6 .@6932@والايقريب@@،6

لي
4م@ده 6 2 /1.

في
"

83للوعلاالفصل 5 / 83و2 والهجرةط6
5 / الحلمية.ط.293



احبابهعرابكل@دللالثترل@:رلحلل
-

القطانسعيدبنيحيىالإسنادينبينوقذوالأعمث@.منصورروايةفيمذكور

لخ@وارقطنيلداواريلبخااأخرحه.إذيته،روافي
(3)

طرقمن

عنوالأعم@،منصورحذئناقال:سميان،عنالقطان،سعيدبنيحيىعن

عنميسرة،أبيعنوائل،أبي
عنواصل،وحدثن@سفيان:قالال@ه.عثد

به.التهماعبدعنوائل،ابي

ولنميحبى،رواههكذاالثيسابوري:بكرأبولنا@اقالالدارقظنيئ:قال

مهديبنالزخمنعبدورواهسرحبيل،بنعمروواصلحديثفييذكر

عنوائل،أبيعنوالأعم@،ومنصورواصلبينفجمعاكثيربنومحمد

الثلاثةبينجمعالثورييكؤنأنفيثبهالله،عبدعنشرحبيل،بنعمرو

بينهميذكرولنمواحدأ،إسنالمحصمفحعلكئيرولابنمهديبنالرحمنلعبد

بنيحيىوفصلهومصور،الأعمشحديثعلىواصلحديثوحملخلافأ،

لأنالصواب-وفوالله-عبدعنوائل،أبيعنواصلحديثفجعلسعيد

كمااللهعبدعنوائل،أبيعنواصل،عنروياهميمونبنومهديشعبة

"أعلمواللهعه،الثوري،عنيخى،رواة

بنمعاويةحدثناقال:الحباب،بنزيدروىاخر:مثال@

عنعثمان،وأبيالخولانيإدريسأبيعنيزيد،بنربيعةعنصالح،

بننفيربنجبير
أنالجهني:عامربنعقبةعنالحضرمي،مالك

@اماقال:مجني@اللهرسول
من

ركعتينيصليثنم@لوضوء،فيحسنيتوضأ@حد

داجومافقلت:قال:@لجنةالهوجبتإلاعليهما،ورجههبقلبهمقبل

عون:اللهرسولقالانفأ،جئتكأنكمنها؟أكثرقبلهاماعمر:فقالهذه!

أنو@شهدله،شريكلاوحدهد@هإلا@إلهلا@شهد@نفقال:توضأ@لمن

شاطا.أيهامنيدخل@لجتة@أبو@ثمانيةلهفتحتصرسوله،عبدهمحمدا

صحبحهفي(1)
1 37 / 6(14 4و(76 /802(16 81).

في(2)
5/2"العلل@ 2 2(834).

في(3)
2/83للوصل!الفصل1 والهحرةط.9

9 37 / 2@

2الحللا(4) 2 3 / 5@834@.



-

@للفمائد@لعلل@لجامعفي

1مسلمطريقهومن)12(،شيةأبيابنةأخرجه 4 4 / (17)(23يا1

الإسناد.بهذاالحباب،بنزيدطريقمن

حدثناةقالالحباب،بنزيدطريقمن(906)داودأبوواخرجه:

بنجبيرعنالخولاني،إثوش@أبيعنيزيد،بنربيعةعنصالح،بنمعاوية

عقبة.روايةفذكرعامر...بنعقبةعنالحضرمي،نفير

علىيدلالطريقبهذاالحديثمسلموتخريجالصحة،ظاهرهإشادهذا

مقالأ.الحديثفيأنإلاعدهصحته

عئصانآبو":(1051)قبيلحبانابنفقالفيه،اختلفقدعثمانفأبو

الرحبي.عثمانبرحريزيكونأنثبههذا
1

داشرحفيالنوويوقال0،0

مسلمصحبح
"2/1 فيالذهيوقالهانئإ،بنسعيدوأظه03:9

"الميزان"

4/5 5 عهروىمتابعفمسلملهوخزجهو،منيدرىلا)60401(:إ0

صالحبنمعاولة

موضعين:فيوهمالحباببنزيدنف@هذا،بغيرالحديثأعلوقد

أبيإسنادفيالخولانيإدري@أبيحديثإسنادأدرجإثهالأول:
هذايرويانعثمانوأباإلوش@أباأنيفهمالأولالإسنادلمنعثمان،

فيالنوويقالنفير،بنجبيرعنالحديث
"

:103/2@مسلمصحيحسرح

ربيعة،عنمحاويق@حدثاوتقديره:ربيعةعلىمحطوفعئمانوأبيفقوله:"

جبير،عنعثمان،أبيعنمعاوية،وحدئناجبير،عنبدرش،أبيعن

سناثهب@الغسانيعليأبورواهماوالتقدير:التأويلهذاعلىوالدليل
عن

اللهعبد
بن

حدثاقال:شيبة،آبيبنبكرأبوحدثناقال:البغوي،محمد

أبيعنيزيد،بنربيعةعنصالح،بنمعاويةحدثناقال:الحباب،بنزيد
عننفير،بنجيرعنعثمانوأبومعاوية:فالعقبة.عنالخولاني،إدري@

يبينالإسنادفهذاةعليأبوقالعقبة.
أبيعنمسلم،روايةمنأشكلما

1شية.أبيبنلكر
00.

أبيبروايةالنوويبهاستدلالذيالاستدلالوجهماأثويلاقلت:
ففيمالها،شارحةلاالحباببنزيدلروايةمعلةعليأبيفروايةعلي؟!



احدربال!عهدفىل!الهؤثت@رل@للإ

والروايةعقبة،عنجبير،عنإدريس،أبيإسنادجعلالهالنوويبهاستدل

هووهذابينهما،وساطةبلاعقبةعنإثوي@،أبوعلي:أبوقدمهاالتي

وهباب@رواه:فقدهكدارووهالثقاتأنذلكعلىيدلالصواب،
أبيعد

ا/عوانةوأبيبتحقيقي،(222)عقبخزيمةوابن)961(،عقبثاود

9 .(1050)عقبجانوابنيلا.6(،اعقب1

1أحمدعندمهديبنالرحمنوعبد 5 3 1ومسلم4،/ 4 4 / 1(234)

78والبيهقيبتحقيقي،(222)خزيمةوابن)71(، / 2/2و1 8

موسىبنوأسد
1/1عوانةوأبيبنحقيقي،(223)خزيمةابنعند 9

اللهوعبد
78البيهقيعندصالحبن /1.

لنمعاويةعنالث@وعبدوأسد،الرحمن،وعبدوهب،)ابنأرلعتهم:

فلمعامر.بنعقبةصالخولاني،إثوي@أبيعنيزيد،بنربيعةعنصالح،

أحديذكر
بنزيدوفمئبينوهداوعقبة.إثوش@أبيبيننفيربنجبيرمنهم

إدراجفيالحباب
لإسنادين.ا

رواه:فقدعثمان،أبيطريقوأما

مهديبنالرحمنعبد
1أحمدعند 5 3 ومسلم4،/

1 4 4 / 1(234)

7والبيهقيستحقيقي،(222)خريمةوابن)71(، 8 /1.

وأبيبتحقيقي،(222)خزيمةوابن)961(،@اودآبيعندوه@وابن

1/1عوانة 9 فينعيموأبي)0501(،حسانوالنيلا.6(،1
9

المستخرج
"

(555).

موسىبنوأسد
1/1عوانةوأبيبتحقيقي،(223)خزيمةابرعند 9

(607).

اللهوعبد
ط.(2753)"الإيمان)سبفيالبيهقيعندصالحبن

الرسد.ط.ول@942(العلمية

بنمحاوبةعناش@وعبدوأسد،وهب،وابنالرحل@،)عبدأربعتهم:



-

يالفعالد@لعلل@لجامعفي

به.عامر،بنعقبةعن@فير،بنجبيرعنعمان،أبيعنصالح،

صالحبنمعاويةنف@ثالثانيالمرضعفيزيدوهمتعلمالإمنادفبهذا

عنرواهمعاويةأنحينفييزيد،بنربيعةزيالةدونعئمانأبيعنرواه

إدرش@.أبيعنربيعة،

إدراجفيزيل!وهميتبينالإسنادينهذينفيالنظرإمعانوعند

رواهكمابينهما،الفصلالصواب:وأنالاخر،فياحدهماالإسناثين

1/1عوانةأبيعندنفسهزيدرواهوكماالئقات، 9 حدثنافقال:(605)1

الخولاني،بدري@أبيعنالدمشقي،يزيدبنربيعةعنصالح،بنمعاوية
عمر.عنعامر،بنعقبةعننمير،بنجببرعنعثمان،ابيعنومعاويف

الئقات.رواهلمامطابقةجاع@الروايةفهذهعمر،روايةفذكر

مختلفة:بأسايخدرواهأتهالحديثهذافيزيدوفمعلىيدلومما

1/1عوانةأبيعندفرواه 9 78والببهقي0(،6فى0 / 1
بنمعاويةعن

ربيعةحدثنيقال:صالح،
(1)

عنالخولاني،يثوي@أبيعنالدمشقي،يزيدبن

الحديط.منالثانيبالشطرعمرروايةفذكرالخطاب،بنعمرعنعامر،بنعقبة

الإسناد:مننميربنجبيربماسقاطورواه

93-1/92النساثيعند
وفي

منالطبعتينكلتا(141)لهالكبرى"،"

وأبيالخولانيإثوي@أبيعنيزيد،بنرببعةعنصالح،بنمحاويةطريق
عمر.روايةفذكرالخطاببنعمرعنالجهني،عامربنعقبةعنعئمان،

@خرين.موضعينديوهمزيدأأنغبر

يزيدبنربيعةعنصالح،بنمعاويةعن(55)الترمذيعدرواهلقد

فذكرالخطاب،بنعمرعنعثمان،وأبيالخولانيإدرش@أبيعنالدمشقي،

"اخره:في@زادعمر،رواية

منو@جعلني@لتوابينمن@جعلني@للهثم

شاءإ.أيهامنبدخلالجنة@أبو@ثمانيةلهفتحت@لمتطهرين،

الربيعع@الة:ابيمطبوعفي(1)
"

تحريف.ومو



بابه@راجاجكددللالثترل@:للعلل
-

عنيصحولااضطراب،إسنادهفيحديث)وهذاعقبه:الترمذيتال

شيء@.كثيرالبابهذافي@ححي@النبيئ

فدقلت:
منالحديثإعلالعلىثلعأولالإسنادينإقرانأنتقدم

الكلامتقدموقدلاختلافهما،الإقرانيحتملانلالأثهماالطريق؟هذا

منقطعأفرواهإعلالأ،الطربقهذازاداضطرابه-بسببزيدأ-أنغيرعليهما،

فأيقط
إسنادمنوأسقطعامر،بنوعقبةنفيربنجيرعثمانأبيإسنادمن

@ي@أبي!
عقة

عمرحديث":(55)عقبالترمذيقالعامر،بن
خولفقد

اللهعبدوروىالحديث،هذافيالحباببنزيد
عنوغيره:صالحبن

عامر،بنعقبةعنريى،ب@أبيعنيزيد،بنرببعةعنصالح،بنمعاوية

وهذاعمر.عننفير،بنجبيرعنعثمان،أبيعنربيعفوعنعمر،عن

فييبهت@والنبيئعنيصحولااضطراب،إسنادهفيحديث
كثيرالبابهذا

كن@ينأإ.عمرمنيسمعلمبثوش@وأبومحمد:قالشيء،

عنده،الوقوفيستوجبماسيجد@ظ@كلامهفيوالمنمعنقلت:

@فقوله:
القولهذاعمر"عننفير،بنجبيرعنعثمان،أبيعنربيعفوعن

به-استشهدالذيصالح-بناللهعبدفرواهالطريق،هذارواةخالفه

موسى-بنوأسدوه،وابنمهدي،بنالرحمنوعد
رووه:تقدم-كما

أحديذكرولمعثمان.أليعنمعاويقماعن
معاويةبينيزيدبنربيعةمنهم

عنيرويهإنحاجبيرألأنالإسناد؟منعفبةإسقاطهعنفضلأعثمان،وأبي

عمر.عنولب@عقبة

تقدمنكماالترمذيحدبثمتنعلةوأما
@للهنمبزيادة:اجاءقدأته

منإلاتذكرلمالزيالةوهذه"،@لمتطهرينمنو@علني@لترابينمنيجعلني

هذاروواالرواةمنأربعةأنمنالرغموعلىزيد-طريقيعني:الطريق-هذا

أحدأنف@ريد،غيرالحديث
زادهامنلاضطرابفترديذكرها،لممنهم

وعامةمترونينءوأنى-وع@رطالب،أليبنوعليبالطعنالزياثةمذهحات(1)

نصح.للاالأمفيد@



=

@لفالائدفى@لعلل@لجامع

مسلمصحيحالثرحفيالنوويذهبوقد
"1 0 3 / إلىعليأبووئيخه2

فيالوهمحمل
أبوخرجلأوقدفقال:سيخهأوالترمذيعلىالإسنادهذا

فيالترمذيعيسى
شيئعنالحباببنزيدطريقمنالحديثهذامصنفما"

ليعيسىأبووحملزيد،عنإسنادهيقململه
الحباب،بنزيدعلىذلك

منبرلمج@صزيد
ذلكفيوالوهمالعهدة،هده

الذيشيخهمنأوعشىابيمن

قدمنالأنابه؟حذث@
حفاظأئمةروايةمن

ماخالفماالحباببنزيدعن

"كتابفيأيضاعبسىأبووذكرهدله،والحمدعيسىابوذكره

العللأ
(1)

محمدوسؤالاته
يخالفبقولعنهفيهوأتىيحود@فلمالبخاريإسماعلبن

.@عنه...يحفظهلمولحلهالأدمة،عنذكرناما

لزيدشدي@اضطرابعلىواضحةوبصورةيدلقدمناالذيأنإلاقلت:

"قوله:فيإنثمفيه،

نلكفيوالوهم
هذاشيخمامنأوعيىأبيمن

بالاضطراب،الحديثهذاأعلفال@الرمذيأنتقدمفكمانظر،فيهالكلام

ثمفيه؟!مضطربايكونالوقتوبنفىبالاضطرابحديثأالرمذييعلفكيف

أوالترمذيطريقغيرمنجاع@واليقدمناها،اليالمضطربةالرواياتإن

الترمذي.عنالحملبدفعكفيلةسيخه

وأنالحباب،بنزيدطريقغيرمنصحيحالحديثأنيتبينتقدممما

أعلم.واللهطريقه،علىيعولفلافيم@اضطربزيدأ

6/56@لأشراتالاتحفةوانظر: 0(49 7/2و(91 1 /7و(48001)3

2 7 183لماالمهرةإتحافو"1(،060لا4 / المسند!آطرافو")26831(،11

4/03 6وه/(6606)5 المسندو")8366(،7
الجامع

وماما(ا4)13/5"

بعدها.

منه،طرفاإلابإسنا@الزاويعندانحديخثمتنيكونأن@لئافي:@لقسم

المتنويسوقالأولالإسنادعلىعنهرواةمنفيدرجهآخر،بإسنادعندهفإته

فيسحدهد(1)
(55)الكيرالالجمامعفيموبلالبهيراالعللفيإولاالصغيرإ،العلل@

نقلهماأماللترمدي،
ثييشرالبحاريعى

علم.واثه(الحديث،هدا



با@راحاجك@دللالثترقى:للعلل
=

والتدلي@.الإثواجفيهثترلىمماوهذاالئاني،الإسناديذكرولاتامأ،

بنصزائدةعيينةبنسفيانرواهمامثاله:@
قدامة:

بنعاصمعن

لمجت-التبيئصلاةصفةحديثوذكرحجر-بنوائلعنأبيه،عنكليب،

"اخره:وفي

فرأيتهمشدي@،بردفيهزمان،فيذلكبعدجئتهمثتم
@االثيابتحتمنأيديهميحركون

"فقوله:

"فلك...بعدجئتهمثتم
عنكليب،بنعاصمروابةص

بحصعنوائل،بنالجبارعد
أهله،

علىرواةوممنحجر.بنواثلعن

المتن:جزأيبينفميزالاكلةهذه

والخطيبوالطبرانيأحمدعندمعاوية:بنزهيرا-

الخطيبعندالوليد:بنئمجاع-2

راويأعرأحدأنانحديخث،هذاإسنادفيبالإثواجالحكميقويومما

بنوخالدعوانقطوأبولأحوص،اوأبووشعبق@الثوري،سفيانوهم:

بروجريرزياد،بنالواحدوعبدعمر،بنوصالحاللهعبد
الحميد،عند

والحميديشحفيقي،(197)المندافيإالالعيئأخرحها:عييةبنسمانرواية

2والسانىكال@،5) 3 6 الرساله،ط(1201)والعل@بهط29"ا/والداردطى2،/

@يوالحطيب
4للوصلاالمصل" 2 7 / 4و1 2 5وا/الهحرة@8 4 5وه4 ط4

الحلمية.

4/3أحمدفأحرحهازاندةصرايةأما 1 1
و

3 وأسر@اود)7531(،والدارمي1،8

لنوا)727(،
1")رجاواس2(،08)رودلجاا يرانيلطراوا6(،8

/22لكبير"ا

1/4للوعلاالفصلفياوالخ@لمأ،-2/27واليهقيهأ،2) 26-4 2 ط.7

5وا/345-الهحرة 4 العلمية.@4

ير
3م@ده 1 8 /4-3 يكال@./22الالكير،في(3).19

@ي
4"للوعلالفصل" 37 / الحلعية.ط.را/655الهحرةط1

لي
4للوعلاالفصل" 38 / 5-5وا/75الهحرةط1 العلمبة@85

لناثهعدحالدسئو:
3مرلاالمرنيئحتدأبوالواسطىالزخصعند

نتتقةة

تولي
مأا83)ةويخلهأ،ا79)ةوقننمأ،ا82)@سة

3الكماال@2/@هديط@انطر: 51-3 5 1لا2 6 والالتقربا@،@@م@@@الكاش@و@،0



-

@الفعائد@لعللفي@لجامع

هذارووام@نلم،بنالعزيزوعبدحميدبنوعبيدةالمفضل،بنولر

رواياتهمساقوقدالإثواج،هذافكرإلىيتطرقواولنمعاصم،ع@الحديث

البغداثيالخطيب

الحمالهارونبنموسىقال
(3)

وفلك"ائدة:@فسفيانروايةعلىمعتقا

عندنا
بنالجبارعبدعىعاصم،روايةوهوصعليصأثوجو)ثماوهم،

أهله،بحضعنوائل،
بدروأبومعاويةبنزهيرمبجنأرواةهكذاثواثلعن

منوفصلاهاالاب،تحتمنالأيديتحريدقصةفميراالوليد،بنشجاع

اتفقمضبوطة،روايةوهذه"قال:ثتمذكرنا".كماإسنادهماوذكراانحديخث،

منالأيديرفعروى@ممنروايةلةأئبتوهماالوليد،بنوشحعزهيرعليه

@الثيابتحت
"وائلع@أبيه،عنكليب،بنعاصمعن

مالك،عنمربم،أبيبنسعيدروىيخر:مثال@
الزهري،عن

ا،تحاسدوولاتبافضوا،لا9قال:الله-@رو،رسولأنمالك:بنأنىعن

@نلمسلميحلولا@خوانأ،دنهعباد@وكونواننافسوا،ولاتلابرواولا

@ا.ليالنلاثفوقأخاهيهجر

اللينيأوالتيميلالحذاع@المعروتالزخمن،غدألرالكوفي،حسيدلنعبيدةئو:
اهأ90)لسةتر@ىأخطأ،زنمالحويصدوقالصي.او

8الكماله،/تهذيبالطر@ ي@044(.القريبهو@ثث@(،3و@الكاش@هلمأ،341)5

4للوصل!@المصلانطر. 2 9 /1-4 5لماه-وا/الهجرةط37 5 الحلصية.ط.6
الحمافالأنمةأحد

سعللالحارفينالثأدفمداوعلماءالمنحة،أنمةكرومن
أنبلىالمصاثوأضارتوتدو@عديلهم،وجرحهمقرلهم@لىالمرحوعالأحاثيت

ميرجلأحمللأثهحسالأ؟ش@يالأشياعللتماحملبلىشةلألهدقب)الحتاد(
منحملمالكثرةةبهئقبوقيل.يقال.بسابهفالقطعطهر@علىمكةطريق

العلم
1ةالمكى!ادمارمو@@@م8@م@اد@ايهدبو@م@2،/2لأنابا@اسطر. 1 9

1اللاءاأعلامر@سبر1،2وا 1 5 / 12.

2/2الرركيا@نكت 47-2 48.

فيسالكفال
2لاالسوطأ،@ عنالاعراضإلااتلابرأحثلاالليئي:،برواية(63

لوحهشه.عهقدبرالمسلم،أجك



بابهعراجابثهدلىرلثترك@:رلعلل
-

فيالخطيبةأخرجه
2/187والهجرةط.739/2@للوصلالفصل"

3/5لأالتمهيد"فيالبرعبدوابنالحلمية،ط. 1
مريم،أبيبنسعيدطريقمن

بهذا

تنافسواأدولازيا@ة.فيهأنإلاالصحة،ظاهرهالتمامبهذاالحديث

مالك.أصحابدونمنمريمأبيبنسعيدبهاتفزد

مالكطريقمنالصوابعلىأنىوحديث

1لالأالموطأ"فيمالكأخرجه: الزهري،مصعبأبيبرواية(89

2/17لاللوصللأالفصلفيوالخطيب 2/87والهجرةط.4 العلمية،ط.2

الزهري.مصحبابيطريقمن)22،3(والغوي

8/2البخاريواخرجه. 6يلا5 يوسف.بناللهعبدطريقمن(07

للوصللأالمصلفيوالخطي@)32(،(2559)8/8مسلموأخرجه:
"

2/17 والهجرة.@4
87 1 / وهويحيى-بنيحيىطريقمنالعلميةط.2

ليساا

فيلبخاريا
وهوإسماعيلطريقمن(3)هالمفرد"الأد@ا@ا

أوس.أبيابن

04)داودأبووأخرجه: فينعيموآبو1(،9
3/37،4لأولياء!احلية"

فيوالخطيب
2/07للوصل!الفصل" 2/87والهجرةط.4 منالعلميةط.1

طريق

فيالطحاوي
"

4لاثارأامشكلشرح وفي(03
تحفة9

وهب.بناللهعبدطريقمن(4791)الاخيارأ

بكر.أبيبنأحمدطريقمن(5660)حبانابنةوأخرجه

فيالخطيبوأخرجه:
للوصلالفصل"

"2/17 2/87والهجرةط.4 2

سعيد.بنقتيبةطريقمنالعلميةط.

لكنه(1)
واللفظة.الحديتأصلعلىيأتي-كمالة-نئشابحةتوبع



=
@للفعائد@لعللمي@لجامع

فيالخطيبوأخرجه:
2/7"للوصلالفصللا 4 2/87والهجرةط.2 2

سعبد.بنسويدطربقمنالعلميةط.

فيالخطيبةوأخرجه
2/17@للوصلالفصل" 2/87والهجرةط.4 2

جويرية.طريقمنالعلميةط.

فيمالكوأخرجه:
2لاالموطأ!9 الليثي.برواية(63

جميعهم
ال@هوعبدالزهري،مصعب)أبوة

يحى،بنويحيىيوسف،بن

اللهوعبدوالقعنبي،أوش،ابيوابن
وقتيبق@بكر،أبيلنوأحمدوهب،بن

مالك،عنوالليثي(وجويريفوسويد،
هذهبدونبهأن@،عنالزهري،عن

اللفظة.

1/6الأثراف،لأتحفةانظر: 6 1(1530).

مالكحديثمناخرطريقمنرويتاللفظةهذهأنغير
أبيعن

عنالزناد،
هريرة.أبيعنلأعرخ،ا

فيمالكاخرجه:إذ
الزهريمصعبابيبرواية(1895)الموطأ""

2/4أحمدطريقهومنالليئيبرواية(2640)و 6 5
و

5 فيوالبخاري1،7
فيوالطحاوي2(،له(5632)8/01ومسلم1(،287)المفرد!لأبالا
"

وفي(457)المشكل!شرح
لحلاه(،7)حبانوابن7(،4لكاالأخيار"تحفة9

6/8لبيهقيوا 5
و8/333و

01/12 3
لبغويوا)431(،له"،لآ@اباوفي!

وفي(3533)
مالك،عنطرقمن(20للأ.لهالتفسير"،1

عنالزنا@أبيعن

@اةقالكرو،اللهرسولأنةهريرةأبيعنالأعرج،

الظنفلىوالظن؟إياكم
لاوا،نحاسدوولابروا،اتدولاا،تنافسوولاا،تجسسوولا@لحديث،كذب

نا".ا@خوعباد@لتهانووكوا،تباكضو

اللفظةهذهبذلكفقلب
مالك.بنأنسحديثإلىهريرةأبيحديثمن

لألاالحديث:بحدلأالتمهيد"فيالبرعبدابننقلهفيماالكنانيحمزةقال

أبيبنسعيدغيرتنافسواا،مرلامالك:عنالحديثهذافيقالأحدأأعلم
عنإسحاقبنالرحمنعبدتافسوا"الرلااللفظة:هذهروىوقدمريم،



باجحراعللخترك@:رلحللإ
-

"ان@عنالزهري،

فيكماالخطيبوقال
الزركثينكت"

2دا 4 9 ابنفيهاوهمداوقد:2/

مالك،علىمريمأبي
أبيعنحديثهفيمالكيرويهاوانماشهاب،اب@عن

دإلزناا

.(13806)هلهه/9"الأثرافتحفة"نظر:

أسامةروىتخر:مئال@
أخبره:شهابابنأنالليثي:زيدبن

لهفقالشيئا،العصرفأخرالمنبرعلىقاعدأكانالعزيزعبدبنعمرأن

الصلاة،بوقتلمجتمحمدأأخبرقد@جبريلإنأماالزبير:بنعروة

اعلمعمر:لهفقال
(3)

مسعودأبيبنبثيرسمعتعروة:فقالتقول.ما

يقول:!@كاللهرسولسمعتيقول:الأنصارقيمسعودأباسمعتيقول:

ثممعم@صلبتثممعه،فصليتالصلاة،بوقتفاخبرني@جبريلنزلا

امعما@ليتثممعه،صليتثممعه،صليت
خمسبأصابعهيحسب

ورئماالشصى،تزولحينالظهرصلىالله-جزرسولفرأيتصلوات،

قبلبيضاءمرتفعةوالشمممقالعصريصليورأيتهالحر،يثتدحينأخرها

منالرجلفينصرفالصفرة،تدخلهاأن
قبلالحليفةذافيأتيالصلاة

حينالمغربويصليالئمس،غروب
العشاءويصليالشم@ق،تسقط

مرةالصبحوصلىالناس،يجتمعخىأخرها،وربماالأفقيسودحين

ذلكبعدصلاتهكانتثمبها،فأسفرأخرىمرةصلىثمبغلس،

المتاسعةهمه@هساد(3612)يحلىابرأحرحه(1)
لمسعبلأنل@هدالعلىصحبح،

منعليهدخلتوقدمالك،أصحا@لقيةعنتفزد@ثماالروايفمدهبأعليتمزد

اخر.حليث

وفيهأص،صالرمري،عنلحرواهبمحاقلنالرحصعبدمالكا-أعيتالحه-@2@

اللفظفمده

1لاودبيلنن(شرحهليالحينيعليهنصالأمربصيغة(3) 3 1وعاحب2،/
عرد

ليوالسهارلفوري6،"/2المحبوثه
.3/23المحهوثهالهذل



-

@للفعالد@لعلللحي@لجامع

يسفرأنإلىيعدولممات،حتىالتغليس

حبانبنوابتحقيقي،(352)خزيمةبنوا)493(،داودأبوأخرجه:

1لا 1/2والدارقطني4(،4 4 والبيهقيالرسالة،ط.ما(6)والحلميةط.9
1/3 63-3 6 4

وفي
02)والعلميةط.(115)لهالمعرفة!،" الوعي،ط.(32

فيوالخطيب
"

6"للوصلالفصل 5 3 2/7والهجرة2-4/ 97 9 1

فيالبرعبدوابنالعلمية،ط.
اللهعبدطريقمنالتمهيد@93/753

وهب.بن

فيعاصمأبياسوأخرجد:
والمثانيلاحادا9

ديوالطبرانيا(،ما7)@
1/2والدارقطني)617(،/17الكبيرا9 5 الرسالة،ط.ما(7)والحلميةط.0

1/9والحاكم فيوالخطيب21-93،1
"

2/46"للوصلالفصل 5-6 5 ط.5

2/7والهحرة 97 9 حبيب.أبيبنيزيدطريقمنالعلميةط.1

أسامةعنويزيد(اللص)عبدكلاهما:
السابق.بالإسنادزيد،بن

أتهظاهرهالإسنادهذا
أسامةأجلمنحسن.

صدوقفهوزيدبن

لامعلولالصياغةبهذهالحديثأنإلايهم
بصح.

محورين:فيإعلالهوجهة

أسامةبهتفزدسياقةبهكذاالحديثانالأول:
خزيمةابنقالزيد،بن

أسامةغيرأحديقلهالمالزياث@@مذهة(352)عقب
1زيد.بن

0 00.

دئمقوله:إلىالحديثأنخزيمفابنإليهاأومأالتيالزيادةقلت:
الثقاترواهمحفوظالخامسةالمرةمممهصلبت

وصفوأماالزهري،عن

بيتهاللفظوهذا"أن...بلغنا"فيهيقولغلأأالزهريكانفقدووقتهاالصلاة

الأيلي.بزيدبنيون@

الزهري.أصحابخالفقدأسامةانأي:
مالكأخرجه:فقد

في
مصعبوأبيالليئيبروايتي(1)المرطأ""

5/2أحمداخرجه:مالكطريقومنالقعنبي،بروايةولا(الزهري 7،4

(317)لن@رببها@(2)لحاود.أبيروايةلمظ(1)



@راجل!باجم@دلالثتركلح@رل@للإ
-

1/1والخاري 3 ا/عوانةوأبو(671)(016)2/301ومسلم2(،15)9

2 8 04)حبانوابن(997)5 فيوالطبراني1(،5
)317(،/17الكبيرا"

3والبيهقي 63 / وفي4،4وا1
0)و(05لالهالمعرفته،"

العلمية.@(51

فيوالخطيبالوعي،ط.(2317)و(2316)و
للوصلالفصل"

"2/6 5 ط.6

2/7والهجرة الحلمية.ط.7كلا-93

فيالثافعيوأخرجه:
فيالبيهقيطريقهومنبتحقيقي،(11يامسنده

الوعي.ط.(2315)والعلميةط.م@يه."المعرفة@

ا/عوانةوأبر)3423(،شيبةأبيوابن)154(،الحميديوأخرجه:

2 فينيلطبراوا9(،لعا8
1/3لبيهقيوا1(،47)/17الكبير"" 6،3

فيوالخطيب
2/6للوصلاالفصل" 66 6 2/7والهجرةط.1 9 9@.

فيالبرعبدوابنالعلمية،
3التمهد!" 5 6 عيية.بنسفبانطريقمن3/

4/1ريلبخااجه:خروأ 3 7(13 2/0وصلم2(،2 31(061)،)661(

1/2والشائي)866(،ماجهوابن 4 5

وفي
العلميةط.(4831)لهالكبرى"،@

1/2عوانةوأبوالرسالة،ط.(1494)و 8 فيوالطبراني1(،000)6
الكببر!"

فيوالخطيب)517(،/17
2/6@اللوصلالفصل" 59-6 6 الهجرةط.0

فيالبرعبدوابنالعلمية،ط.7ما/2و
3التمهيد"" 5 5 بناللبثطريقمن3/

2الرزاقعبدةوأخرجه . 4/1احمدطريقهومن3(،4 عوانةوأبو2،0

1/2 8 فيوالطبراني1(،100)6
فيوالخطيب1(،17)الكبير@71/"

الفصل9

2/6"للوصل 63-6 6 2/188والهجرةط.4 0 وابنالعلمية،ط.2

معمر.عنالتمهيد@3/553،فيإالبرعبد

1/2عوانةأبووأحرجه: 8 فيوالطبراني1(،020)6
/17الكبير"@

للوصلالفصلفيإوالخطيب)217(،
"2/6 ، 2/7والهجرةط.9 96-7 9

حدضتيولقدعروة@الةزيادةيخهعواتأبيعندوالمحديت
يالبيئأنعاتتة.

تطهر،.أنتجلحجرتهاديوالمىالعصريصليكان



-

ثللفعائد@لعلل@لجامعفي

3/3)التمهيد!فيالبرعبدوابنالحلمية،ط. 5 5
جربج.ابنطريقمن

5/1البخاريوأخرجه: 0 1/4والبيهقي)7..،(،7 فيوالخطيب4،1
"

2/6"للوصلالفصل 6 2/0818والهحرةط.2 طريقمنالعلميةط.0

حمزة.أبيبنشعب

فيالطبرانيوأخرجه:
بنوقرةعقيلطريقمن(717)/17الكير"9

ويون@.الرحمنعد

فيالخطيبوأخرجه:
2/6@اللوصلالفصل" 5 2/7لهجرةاط.8 9 5-7 9 6

عقيل.طريقمنالعلمية.@

فيالخطيبوأخرحه:
"

2/6"للوصلالفصل 64-6 6 الهجرةط.5

8و 0 2 /2-8 0 الدهعبيدطريقمنالعلميةط.3
زياد.أبيبن

فيالخطيبوأخرحه.
لا

2/6"للوصلالفصل 66 6 الهجرةط.6

8و 0 3 /2-8 0 يون@.طريقمنالعلميةط.4

جريج،وابنومحمر،والليث،عيية،بنوسفيان)مالك،عثرتهم:

أنالزهريعنالله(وعبيدويونس،الرحمن،عبدبنوقرةوعقيل،وشحيب،

نزلقدجبريلإنأماعروة:لهفقالشيئأ،العصرأخرالعزيزعبدبنعمر

سمعتقال:عروفياتقوذمااعلمعمز:@قالالله-@رو،رسولأمامفصلى

لمجفاللهرسولسمحتيقول:مسعوباباسمعتيقول:مسعودأليبنسشير

ثممعه،صليتثممعماصليتثممعه،فصليتفامني،جبربللانزليقول:
معه،صليت

معماصليتثم
صلوالب.خمسبأصابعهيحسب

جاءالتيالزيادةغيرمنالزهريعنالأئباتالثفاترواههكذاقلت:

أسامةبها
جمرو.صلاتهمواقيتفيزيدبن

أسامةزيادةوآما
فكمازيدبن

)بلغنا(ةفيهايقولكانالزهريأنتقدم

فيالخطي@أخرجه:ماذلكعلىيدل
"

6"للوصلالفصل 6 7 / ط.6لمأ-2

2/8والهحرة 08 0 ةقالالليث،طريقمنالحلميةط.6
يون@،

حينالظهرصلاةيصليكانلمجراللهرسولأنبلغناقال:شهاب،ابنعن



لالإدراحلابكلل@ةرلثترك@رلملل
=

حينصلاهاالحرشدةفيعنهاأبردفإفاالنهار،نصفبعدالشمستميل

شيءفيءكليكونحينالعصرصلاةويصليمنله،شيءكلفيءيكون
مثله

ويحلالليلأوليرىحينالمغربصلاةويصليمثليصفيءيكونأنإلى

العئماءويصليالصائم،فطر
الأول،الليلئلثإلىالليلغسقيغيمثحين

والإسفاز@خزيسفر،أنإلىالفجرأوذيببنأنبينفيماالفجرصلاةويصلي

يوبمكليصليهايكاذلاوكانوقنها،
بغلمبر".إلا

أسامةروايةفأينقلت:
وملازمةعلمآسقوهممنغيرهروايةمن

إفاسيماولانكارتهاعلىبلروايم@شذوذعلىثليلهذاأدثكلاللزهري

أسامةحديثردإلىالعلمأهلبعضذهبوقدضغفهمنبأقوالأخذنا

معمر،الزهري:عنالحديثهذا@الرو@:(392)عقصثاودأبوفقال

بنوالليتحمزفأبيبنوشعيبعينفوابنومالك،
لموغيرممسعد،

بنهامروىأيضأوكذلثيفسرو@ولمفيه،صلىالذيالوقتيذكروا

عروة
(2)

أنإلاوأصحابهمعمرروايةنحوعروةعنمرزوقأبيبنوحبيب

@يالدارقطنيوقالبسيرأ!،يذكرلمحبيبأ
6/1@العلل" 85-1 ورواه86:9

فيوأثوجهالخمس،الصلاةمواقيتفيهونكرالزهري،عنزيد،بنأسامة

الزهري،عنفروياهالزهرياخيوابنيون@وخالفهمسعو@أبيحديث

الزهري،فوقإسنادبغيرالصلاةمواقيتوذكركيه@..اللهرسولأنبلغناقال:

مافصلالأنهمابالصوا@.أولىوحديثهما
وغيرطمسعودأبيحديتبين

@يالخطيبوقال
2/6للوصلأالفصل@ 5 وهموقد9الهجرة:ط.5

جميعساقإذزيدبنأسامة
المواقيتقصةلأنالإسناد.بهذاالحديثهذا

أنوبلغنافيها:يقولالزهريكان@إتمامسعود،أبيحديثمنليست

1الكالهدقهدبانطر.(1) 6 9 /1-1 7 0(311).

3التمهيد"ديإالرعبدابنأخرجه:(2) 5 8 مع3/
اخلات

لي
مته.

النالحافطدالا(عليها،أقفلمالدارقطنيساقهاالتيالزمريأخيابنرواية(3)

9"الريدمتحفيعزاماححر / فيعليهاأقفولمشصور،بىلحيد(521)2

المطوع



=

@للفعالد@لعللفيالجامع

بينالحديث،آخرإلىالشمس...نزولحبنالظهربصليكانبم@راللهرسول

مسعودأبيحديثوفصلئسهاب،ابنعنروايتهفييزيدبنيون@فلك

المسند
روىوقدمفر@أ،منهماواحدكلوأصردالمرسل،المواقبتحديثمن

مالكمسعود:أبيحديثشهابابنعن
بنوعقيلأن@،بن

خالد،

الملكوعبد
بنوالليتجريج،بن

أبيبنوشعيبعييق@بنوسفيانسعد،
اللهوعبيدراشد،لنومعمرحمزة،

أحديذكرفلمالرعافي،زيادبن
منهم

.@بسبيلمسعودأبيحديطمنلي@أئهعلىثليلذلثوفيالمواقيت،قصة

فيالمنذريفقالتصحيحه.الىفذهبوااخرفريقالألمةهؤلاءوخالف
"

1/1داود"أبيسننمختصر لصلاةرؤيتهيذكرواولم:76

يرالزيادةوهذهجمج@م،اللهرسول
ثقات،اخرهمعنرواتهاالاسفارقصة

منوالزياثة
مقبولق@.الثقة

الحافظوقال
في

9

ماوجدتوقد":(521)عقب2/9"الباريفتح

رواهفيماوفلصجبريل،فعلمنالبيانأنعليها:ويزيدأسامةروايةيعضد

فيالباكندي
فيوالبيهقيالعزيزعبدبنعمرمسند"

9

الكبرى"السنن
(2)

حزمبنبكرأبيعنالأنصاري،سعيدبنيحيىطريقمن
أبيعنبلغه،أثه

عنبكر،أبيعنآخر،وجهمنالطبرانيرواهلكنمنقطعا،فذكرهمسعود

مالكروابةفيوانأصلا،لهانووضحعروفإلىالحديثفرجععروة،

مالكروايةفيولب@البر،عدابنجزموبذلثاختصارأ،تابعهوص
ومن

ماتابعه
"،بالثذوذ...هذه-والحالةتوصف-فلاالمذكورةالزيالةينفي

فيالبرعبدابنونقل
3التمهيد@ا9 5 8 محمدعن3/

قال:أنهالذهلييحىبن

لأنأسامه؟روايةيقويماالزببربنعروةعنحزمبنبكرأبيرواية

لمكانو)نالوقتين،صلىاتهاسامةبروايةشبيهةحزمبنبكرأبيرواية
وغيرهسعيدبنيحيىمرسلأعنهمعناهروىفقدعتبةبنايوبإلاعنهيسنده

النقاشه.من

1/3(2)(58)برقم(1) 6 1-3 62.



دراعل!بابكهدلالثترك@.رلصللإ
=

فهيالعلم.أهلإليهاأشارالتيبكرأبيروايةأماتلت:
أخرجه:ما

فيكمامسندهفيراهويهبنإسحاق
"

2الرايتمانصب 2 3 فيوالباغندي1،/
1/3والبيهقي)85(،العزيز@عبدبنعمرمسند9 61-3 6 وفي2

@،المعرفة9

2ولاالعلميةط.(517)له عنبلال،بنسليمانطريقمنالوعيط.(33

ز@الأ@صاريمسعودأبيعنحزم،بنبكرأبيعنسعيد،بنيحيى

ومالتالشمسزاعتحين@سفااللهرسولمحمدإلى@جبريلأتىقال:

ثمأربعا،الظهرفصلىقنم،فقال:
أتاه

شيءكلظلكانحين
فقال:مثله

أتاةئمأربعا،العصرفصلىفنم،
فصلىفم،فقال:الشمسغابتحين

أتاهثمالمغرب،
أربعا،الاخرةالعاءفصلىفنم،فقال.الشفقغابحين

أتاهثم
أتاهثمركعتين،الصبحفصتىقم،فقال:واسفرالفجرأضاءحين

من
ش@ءكلطلكادحينالظهرلصلاةالغد

ثمأربعا،الظهرفصتىمثله

أتاه
الأولللوقتاتاهثماربحأ،العصرفصفىمثليهشيءكلطلكانحين

وأظلمالفقغابمابعدأتاهنمالمغرب،فصئىالشمم@غابتحين

الصبحفصلىوأسفرالفجرأضاءأنبعدأتاهثمالآخرفالعئاءفصتى

مااكعرسوليا:@جبريلقالئمركعتين،
يريدصلاة،هذي@بين

لوقت.ا

قالبالانقطاع.معلرلالحديتأنإلاالصحة،ظاهرهالإسنادفهذا

الميهقي
3 6 2 بنبكرأبو":1/

أبيمنيسمعهلمحزمبنعمروبنمحمد

بلغط.بلاغهوو)ت@االأنصاري،مسعود

كلامفيتقدموقدتلت:
حجرابنوالحافظالذهلييحيىبنمحمد

ما

عليها،أقفلمالب@خصيغةفيهاالتيالروابةأنغيرالبيهقي،قوليؤيد

ابنقالمرسلقعالإطلاق-علىمسعود-أبيعنحزم،بنبكرأبي@رواية

فيحزم
1الححلى"" 0 8 أبالأنثمنقطعإثه"الحديث:لهذاذكرهعقب3/

فيالعراقيزرعةأبوفنعقبهمسعود@ا،أبيموتبعدإلايولدلمهذابكر

التحصيلتحفة"
ولمأدركهولعلهنظر،حزمابنقالهوفيما"فقال:(12للاه@

يسمع
فيالطبرانيوجدتالمذكوروالحديثمنه،

"

منرواهالكبير"المعجم



-

ئد@للعيالعللى@لجامعد@

مسعو@أبيعنعروة،عنحزم،بنعمرولنمحمدبنبكرأبيرواية

حزم...،.ابنمنوهمعروةإسقاطأنوالظاهر

فينقلالمزيأنسيجدحزمبنبكرأبيترجمةفيالناظرقلت:
8/2الكمالأتهذبإ 6 "فيه:قالاتهالواقديعن(7ممه9)1

سنةتوفي

الحديث،كئيرئقةوكانسق@وثمانينأربعابنوهوبالمدين@،ومائةعئرين

فيخياطبنخليفةذكرحينفي
عقةمسعودأباأن:96طبقاف9

عمروبن

عنه:إوقالالأربعبن!،فبل@ماتالانصاري:
فيوالكوفقا،ساكنيمن

5/9"الكمالتهذيب" بنالهيثملاوقالمسعود:أبيترجمةفي(4573)91

وأربعين،اثنتينأوإحدىسنةماتوقيل.أربعينسنةماتوالمداثني:عدي

أنلوفحتىهذافحلىبالمدينتا،ماتوقيلوفاته،تاريخفيفلكغيروقيل

حزمابنبكرأبا
شئأأدوكقد

علىحدأصغيرأكانثهف@مسعو@أبيحياةمن

أعلم.واللهعنصالرواية

رويوقد
الطريق.هذاغيرمنحزمبنبكرأبيعنالحديطهذا

فيالطبرانيفأخرجه:
"لاالمعرفةفيوالبيهقي7(،اي@/17الكبير""

فيالبرعبدوابنالوعي،ط.(2346)والعلمية،ط.اه(يا
التمهيد@@ا

3 5 9 بنأيوبطريقمن3/
حزمبنبكرأبوحدثناقال:عتة،

بنعروةأنة

الحجاجزمنفيالمديةأمبزيومئذوهوالحزيزعدبنعمريحتثكان@زير
عمرعروةفحدثالصلاةيؤخرونزمانفلكوكانالملك،عبدلنوالوليد

صحباقدكلاهماوقال:سسعودأبيبنبشيرأومسعودأبوقال:

جبريل....أنمجسلأ،النبيئ

علل.بأربعالإمناد@علولهذاقلت.

بنأيوبأنالأولى:
فكماهذا،إسنادهحفظيضبطلمعتة

تقدم
أته

الئك.بصيغةهارواه

لأمسندفيالباغنديوأخرجه:
فقال:(60)العزيز@عبدبنعمر

مسعودلما.أبيبنبشروعنالأنصاريمسعودأبيعن



بالإدراعلالإعد@ةللثترك@3لال@لل
-

سواءأعي:الروايتين،كلتاقبولالاختلافهذامئلفيومذهبناقلت:

أنوفلثمسعود،أبيبنبثيرعنأممسعودأبيعنالحديثأكان

ذلكخلاإذاالجميعروايةقبلتةثقةوكلاهماراويينبينكانإفاالاختلاف

الشب.هذالغيرمعلولالطريقبهذاالحديطأنإلاالر@قرائنمنالحديث

خالفأيوبفإن@لثانية:العلةوأما
فأضافروايتم@فيسعيدبنيحبى

فيموحودأعروةكانلوإذدونه،منوالصوابالإسناد،إلىالزبيربنعروة

وأنسيمالاأيوب،منبحفظهأولىسعيدبنبحيىلكانبكرأبيإسناد

فيالمزينقلفقدضعيف،أيوب
1/3@الكمالتهذيب@@ 2 عن(610)0

علي،بنوعمروالجوزجاني،يعقوببنابراهيمدالمديني،بنعلي

اللهعبدبنومحمد
فيه:قالواأنهمالحجاجبنومسلمالموصلي،عماربن

@،ضعيفإ
النسائي:وعنلين!،عندهمداهوفيه:قولهالبخاريوعن

هوأيوبحالوضعفالحديط!.@مضطرب
@لئالنةالعلة

في
الطريق.هذا

قدمناهماوعلى
بهذاالحديثبروايةمتفردفإئهعتبق@بنأيوبحالمن

تقدموقدالإسناد،
@لرابعة.علتهفهذهالذهلي،كلامفيذلثعلىينصما

ماوملخصقلت:
طريقالأول:طريقين:فييد@رالحديثأنتقدم

ثبتلووحتىعليه،يعوللاضعيفوالاخر:منقطع،وهوسعيدبنيحيى

قوله.تدفحشكلاالزهريروايةفإنبكرلأبيالحديثهذا

وروايةمختصرةالزهريروايةأنبدعوىالعلمتاقيمنبعصتحئقوقد

لوإذالدعوى؟هذهمثلتصحهلولكنالزهر@،لروايةمفضلةمبينةبكرأبي

الرواياتمنبعضفيولوأيفأ،لجاع@مختصرةالزهريروايةكانت

فهذامختصرةبروايةالحديثهذاروايةعلىالإطباقيحصلأنوأمامطولة،

@الفنهذافيقدرهعلوعلىبكر-أبيروايةقبولعنالنفسيدفعمما

بكر.أبيإلىالثانيالطريقضعفعنفضلأ

رويوقد
عنذئبأبيابنرواهفقدأخرى،طر@منالحدياهذا

لزا

3لاالتمهيد!فيالبرعبدابن 5 6 /3-3 5 عنما7
ابنعن



-

@لفعاثدي@لعللفي@لجامع

أتهشهاب:
أبيابنعنالعزيز،عبدبنعمريحدثالزبيربنعروةسمع

مسعودأبوعليهفدخلالصلافآخرشعبةبنالمعيرةأنالأنصاري:مسعود

وصلى،وصلى،فصلىمحمد@علىنزلجبريلأنتعلمألمفقال:

قال:ثمصلىنمصلى،ثمصلى،ثمصلى،نمصلى،ثموصلى،وصلى،

."ا@مرت@المكذ

جعلذئبأبيابنأنوفلكالئقات،رواهماتخالفالروايةهذهقلت:

روايةفيالصلاةأخرالذيأنحينفيشعبةبنالمغيرةللصلاةالمؤخر

معالعزيز،عبدبنعمرهوالجماعة
ذكرحيثمتنهعفيواضحةاختلافات

الئقاتفكرهوالذيمرتين،صلىجبريلأندنبأبيابن
مرةالزهريعن

جبريل.معيثيهتالنبيئصلاةدئبأبيابنيذكرلموأيضاواحدة،

الزهري.طريقغيرمنوروي

فيالبرعبدابنفأخرحه:
3التمهيد"9 ، 8 ه@طريقمن3/

عروة،بنم

ولمعليه...فدخلتيومأالصلاةالعزيزعبدبنعمرأخرقال:أبيه،عن
تة.يذكر

فيالبرعبدابنوأخرجه:
3التمهيد"" 5 9 أبيبنحبيبطريقمن3/

فصلى،نزلجبريلأنمسعود:أبوحدشيقال:الزبير،بنعروةعنمرزوق،

....@اللهرسولفصلى

هذاسياقهفيمرزوقأبيبنحبيبأحسنقد9عقبه:البرعبدابنقال

واحد،لوقتصلواتالخمسفيشهابابنأصحابساقهماعلىالحديث

يقولون:والحقاظمسعود،أبوحدثنيعروةعنفيه:قالأتهإلاواحدةمرة

أيه....عنمسعود،ابيبنبثيرعنعروة،عن

6/6الأشراف!تحفة"انظر: 363 المهرقأإتحافو")7799(،6
11/2 46-2 ، 8(13979).

رويوقد
الوجه.هذاغيرمنالحديثهذا

فيالطبرانيطريقهومن)9202(،الرزاقعبدفأخرجه:
9

الكبير"



بالإدراجالإعهدللالخمترك@3:لال@لل
-

اللهعبدعن(10755)
بننافعبنعمرعنعمر،بن

(1)

عنمطعم،بنجبير

جبريلأتىقال:عباس،ابنعنأبيه،
(2)

الشمس،زاغتحين@ث@اللهرسول

شيءكلظلكانحينجاءئمالظهر،فصلىفصل،قمله:فقال
فقال:مثله

قمفقال:الليل،ودخلالثممقغابتحينجاعهثمالعصر،فصلىفصل،قم

فصل،ضةلهفقالالثفق،غابحينجاعوئمالمغرب،فصلىفصل،

جاعهئمالفجر،فصلقنمفقال:الفجز،اضاءحينجاعهثمالعشا"فصلى

الغد
كلظلكانحين

(3)

نمالعصر،فصلىفصل،قنمةلهفقالمثليهشيء

ثمالمغرب،فصلىفصل،قمفقال.الليل،ودخلالمسغابتحينجاعه

حينجاءثمالعشاء،فصلىفصل،قنمفقال:الليلثلثذهبحينجاعة

قبلكالنبيينصلاةهذهله:قالثمالفجر،فصلىفصل،قمله:فقالاسفر

لزئمفا

كتعقبه:الطبرانيقال
عني

أبان،بنوالوليدعقدةابنالحديثهدا

عمر".بناللهعبدحديثيحني:الدبري،بهتفزد

راويإبراميمبنإسحاقوهوالدبر@قلت:
الرزاقطبمدعنالمصنف!"

الإسنا@بهداالحديثهذابسياقةتمردوقدترجمتمعتقدمتوتدفيه،متكلم

ليكونفيهوهموقد
()

منه.أونقهومنوخالفمنكرآ.حدث@

(3)

"بلى:المصفمطبرعليتحرت
عنا.

"،@رنيلالرراق:عدمصن@فيرسحت
ليرقلدحريلاالطبراني:محجمولي

جبرمحناه.
وهيجبريل،ةمنهالهجات،عثروفيهائصمودايلعد،

أهللعة

يخا.اثهرسرلوجب@لحان:تالالحجكل،

وهيالكوففأملقراعةوجبرتل،
كعب:قالوقي@..تميملعة

@طامدى@لدمر@لاجبرنبلكببةلناصشهشانماتلقى

)حر(.ساثةالعربوللاد2/+،القرطيالتفبرالظر

صالسطبرعفي
لصلاةالتانيالوقتفيهيدكرولممكررفالرراقاعددمصنف

الحمغلواستدركناالحاشيةليتالالكتابمحقق@ؤ@نسقطأ،يخهولحلالظهر،

الكفزا.ش

الصيرورة.لامهناالحم(5)الرزاق.عبدروايةلفظ



-

@لعللى@للفعائدفي@لجامع

1/2الدارقطنيأحرجه:فقد 5 منالرسالةط.(1016)والعلميةط.7

خالدأبيابنوهوإسماعيل-طريق
(1)

@
اللهعبدعن

بنزيادعنعمر،بن

بنحوه.عباسابنعنجير،بننافععنزيادأبي

منرويالحدبتأنذلكعلىبدلالمحفوظ،هوإسماعيلفإلساد

الطريق.هذاغيرمننافعطريق

اليهقيطريمهومنبتحقيقي،ا(يلاامسندهفيالثافعيةأحرجهفقد

في
الوعي.ط.(2323)والعلميةط.(512)المعرفقالا

ا/وأحمد@6323(،صيبةأبيوابن@،0282@الرزاقعبدوأخرجه.

333
"(941)والترمذي)393(،داودوأبو7(،30)حميدبنوعبد43،5و

02)يعلىوأبو (325)خزيمةوالن1(،05)و(41لاالجارودوابن5(،7

1الاثاردامحانيداشرحفيوالطحاويبتحقيقي، 4 6 / 1
العلمبةط.وفي

فيوالطبرانيمأ،ي@6
)45701(،و(10753)و(10752)الكبير،"

1/5والدارقطني 1/93،1والحاكمالرسالة،ط.(4101)والعلميةط.72

1/3والببهقي 6 4
وفي

الوعيط.(2325)والعلميةط.(513)لهالمعرفقا،"
حكيم.بنحكيمعنالمخزومي،الحارثبنالرحمنعبدطريقمن

1/2الدارقطنيواحرجه: 57-2 5 الرسالةط.(1017)والعلميةط.8

اللهعيدطريقمن
مقسم.بن

قال:عباس،ابنعنجبير،بننافععنالتم@وعبيد)حكيم،كلاهما:

ز@لتحين@لطهربطفصلىعند@ليت،جبريل@قني9عيهزةاللهرسولقال

شءمثله،كلظلكك@لعصرحينصنى.يثمبقدر@لثئر@ك،فكانت@لنمى
@لعثاءصتى@مميثم@غطر@لصانم،حبن@لمغربيصنىثم

@لشفق،كابحبن

صلى@لندثمعلى@لصانم،و@لنر@ب@لطعمحرمحين@لفجربيصنىثم
كلظلكك@لعصرحينيصئىنمشيءمنله،كلظلكك@لظهرحبن

كأ.ل@3التقريس@نش@إالنتضومو(1)

وهو:(2)
(2076)التقرسا1عابد!نققي@



اجبا@رالإع@دللهضكلت@لحللاإ
-

بيصتىثم@نطر@لصانم،حين@لمغرببيصقىثتممثليه،ش@ء
إلى@لعشاء

محمد!يافقال:@لق@لتفتثمفأسفز،@لفجربيصئىثمالأول،@لليلثلث

@لوقتبنامذينبينفيما@لوقتقبلئصمنالأنبياءوقتهذا

@@عقبه:الترمذيقال

موسى،وأبيوبريدة،هريرة،أبيعنالبابوفي

وقال."وأسلبراء،واحزم،بنوعمرولر،وجاسعيد،وأبيسعود،بيوا

حسنحديثعاسابنحديث9أيضأ:
@.

أتمقد@جبريلوأنالحديثثبتقدداممايقول:قائلاولعلقلت:

مسعودأبيلطريقتالمناث@وهدهالجهد،هذاإفنفلمافاطالنبيئ
1 3

معودأبيحديثاننبينففدتخر،بحثوفاكبحتهذاقلت:

فقدبذلثفيهقالومنالتوقيت،فكرفيهولي@مختصر،
ابنوحديثوهم،

منأد@إلىالأمريتعدىقدبلمفصلا،جاءعباس
نلثحديطفتجدفلث

قدأثهإلاجهتهمنثابتأمحفوظأالصحابي
روي

عه
فبنعينمختلفة،طرقس

منهجونلكممنها،المحفوظوبيانالضعيفةأوالمضطربةالوجوهبيانحينئذ

فلك.فالزمالحديث،أهلمنالمحققين

-8/111المهرظإتحاتوأ6(،15لا4/173الأشراف@ماتحفة"انظر:

1 3/2المسند!أطرافودا)0309(،31 8 0(3920).

الزواةبحضفيدرجالإسناد،مخنلفيالمتنانيكؤنأن@لئالث:@لقسم

منشيتآ
ثلكيكؤنولاالإسنادي@،احدعلىمقتصرأالاخرفيأحدهما

الزاوي.@لكروايةمنالثيء

بنالحكممريمأبيبنسعيدمحقدأبورواهمامثاله:@
محفد

عنالمصري
قال:جم@اللهرسولأنةأنىعنالزهري،عنمالك،

أحمدروايةلفط(1)

الحصري.ضحتدألربالولاسالحمحيمريمأبيئحثدسبنالحكمبنمحيدئوة(2)

2لاسةترفيفقيميتت،تققي هما.2

1ولالكماال@تهدبانظر: 4 و@،22@@@9
التمريبههواا@،8ملأ@ن@الكا



و@لمالائد@لعللفي@لجامع

اتدولانحاسدوا،ولاا،تباكضولا@ا
برو

عباد@لتهانووكوا،ننافسوولاا،

منرواهالحديث،@خوانا!-
لبراعبدوابنانخطيبالطريق:هذه

بنحمزةالحافظفال
فيقالأحدأأعلملا":(3)الكنانيمحمد

هذا

عنانحديخط
مريمأبيبنسعيدغيرتافسوا"@الرلامالك:

"

عنمالك،رواهآخر،حديثمتنمنتنافسوا،الولالفظ:أثوجفسعبد

مرفوعا:فرنرةابيعنالأعرج،عنالزنادألي
"

@لظنف@نو@لظن،)ياكم

ا،.دوتحا@ولاتنافسوا،ولانحسسوا،ولاتجنوا،ولا@لحديث،كذب

كافةالموطأ!"رواةعثدالصوابعلىوالحديثاد
منهم:

أحمدعندالطباع:عيىبنإسحاقا-

البخاريعند:(7)أوشىأبيبنإسماعيل-2

بنجويرية-3
أسماء

(9)
الخطيبعندة

(5)

في
9للوصل!الفصل@ / العلمية.ط187-2/087والهحرةكلا@2

مي
.3/51التمهيد"1

برحمزةالحاظئر.
"صاحبالسصري،الكناليالقاممائوعلي،لنئحثد

حزء

وترديمأ،275)مةولد"،الطاقة
هأ.357)شة

انطر

4@
16/1النلاء!أعلامسيرو@ا،ملأ/4الأصسماب ك@سهاذشذراتر@7،9

فيالبرعدابىنقله
.3/51التهجده"

اللهنجدفو
تقةالرلاد.لأبيالمعرو@المدحي،الرحمنعدأبوالقرنمي،فكوادبن

توليلمب
اهأ30)شة

1ال@،/لكمااتهدب@ةلظرا 2 02)@ن@لكااو!)1423(،5 .(2.3)لتقري@او@1(،7

4مسندهفي 6 5 /2.

لنبمماعلفو.
اللهعدأئوالأصحي،أوي@بناللهعبدبنافهعد

أويىأبيبن

أحطأصدرقالمدفي:
سأحالحيتير

حثطه،
2للاتردي ط.2

لهأ.60)والالتقريب@3(،يعلا@الكاش@و)254(،+9الكماال@1/@لي@ةا@ظر

لي
.(1287)و(3)مالععرلمحهالأ"ا@

سجارلة-تصحيرية-ج@سفو
أسماء

ا@أ*)توفيصدو@،البصري:الفسيعيدب@

4الكسال@1/ال@هديبماالظر 9 و)179(،0
لثع@(.ولاتفربلمأ،27)@الكاث@1

)
2/17"للرعللالمصل@ي 2/87والهجرةط.4 العلسية.ط.1



اجعربا@لالإعد@لالثترقىةلل@لل

أحمدعدعاثة.لنروح

الحدنانيسعيدبنسوبد

القاسمبنالرحمنعبد

اللهعبد
داودأبيعئدالقعني:مسلمةبن

(4)

والخطب

-

نعيموأبي،

اللهعبد
الطحاويعدوهب:بن

(7)

اللهعبد
السخاريعندالتنيسي:يوسفبن

البرعبدابنعددكين:بنالفضل

انحاكمأحمدأبيعثدسعيد:بنقتيبة
(10)

لعلاوا
لي

الحسنلنمحقد

الوين(المصيصيسليمانبنمحمد
(14)

ائحاكمأحمدأبيعندة

في
5مسمو 1 7 /2.

)286(،و(681)يةرواد"طألموا@

العلبة.طك@2/8والهجرة@

(4)لالموطاا

في
3/37الحليقه1 4

للوصلالالفصلفي
"2/7 4 اط.0

و@754@454@هالنمكلالفرحفي

صحيحهفي
2 3 8/5و(6066)8/

لي
.3/51المهيد،"

)
2/7للرعل!لالفصلير 4 ا.@1

.(151)"الملتمصد@جةفي(

جيبسليمادبنئحئدبنفرة(

توفيثقفبالتصعير:الويأولقبه

3الكمالهاتهديبانظرة 2 9 /6-

في(
"

.(76)مالهعوالي

للوصل@الفصل@يالخ@طريقهوص
2/7ه 4

(4)
@ي

(4917)و(4910)مه

ولهحرة
87 1 / العلميةط2

أفي7إ
(4794)و(4791)الأجاراسحفة@

في(10)
"

(72)سالشهعوالي

ولهحرة
87 2 / العلمية.ط2

ه@.9للأبروافيلموطأ،دا(13)

المصبصي،الكوفي،القلا@جعفرأبولأسدي،ا
2يلاوتل.مأ،245)سنة مأ.4

س@لتقروداالما(،2)@لكا@والاه(،)الط3.



-

الزهريمصعصابو-14

يالفعائد@لعلل@لحامعفي

16-

ائخطبعدالقزاز.يمسىبنمعن
(2)

العلائيعدبكير:بنيحى

الليثييحىبنيحيى

ئسلمعثدالنيسابوري:يحىبنيحى

عليه:تامةمتابعةتابعهبلالحديث،بهذامالكينمردولم

الطيالسيعند)مقرونيأ:وزمعةذئبأبيوالنعيينةبنصفجان
(6)

ومسلموأحمدالحميديعندوحده:وسفياد
(9)

لترمذيوا
1

يعلىبيوا

والبخاريأحمدعتدةحمزةأبيبنشعجب

ئحفد
ئمنلمعند:(14)الربيديالوليدبن

ملأه(.7)جادابىطريقهومن)5981(،ر(18)طلرواتهالمرطأ!1

7للوعلاالثصليرأ 4 3 / 87والهحرةط2 2 / الملمةط2

.(151)"الملقمسال@عيةفي

فيانحطيبطربقهرمن2(،ثأ.)لرواية@الموطأ!
@

2/7"للوصلالعصل 4 ط.1

2/87والهحرة الحلميةط.1

8صح@حهلي / و(23)(2559)8
0 /81(2563)(28)

(7).(1902)مدهفي
لي

.(8311)مده

9صحيحهفيلا(.3/011مشدهثى /8(2559)(23).

لي
(11).(5931)حامحه

لحي
.(553")و(453لهسنده

لي
2صح@حهفي(13)ك@522.مشده 3 )ملا.6(8/

تققيانقاعي:الحمصميالهديلألومصعر-الزيدي-عامرالولدسشحتدسفو

نت،
ةوقيلامأ،47)وفلامه،4يلاسةتوفيالزهربأصحابكبرمن

(149@)

5الكمالهتهذيبو"كث@،ك@النقاش@لطر 4 6 / 6-5 4 الت@ريسهوا)5626(،7

8صحيحهلي /8(2559)(23)



اجبا@رابكللاللالهضقى:للعلل
-

4-
راشدبنمحمر

أحمدكدحسين.بنسفيان-5

متنمنفأثوجمريم،أبيسعيدشعلىاختلطاالحديثيقأنفظهر

لفظاالثاني
القسمفيالمتالهذاسبقوقدالأول،بإسنادالأولافمتنفي

فيفاتدةذلكوفيوالتفريعللتنويعلصلاحيتهأخرىبطريقةأعدتهوإنماالثاني

التظير.جات

@لق@
إلاصءأشيخهعنالراويعدبتمامهالمننبكونأن@لرابع:م

فيدرجشيخه،وبي@بيهوساطةمنسمعهو)نماشيخه،منيسمعهلمفإتهمنه،

تفصيلغيرمنانحديثفيالجزءالراوي

فوالثانيالفسمفيالمدرحالطرفأنالثانيالقسموبينبينهوالفرق

واحد.كليهمافيالحديطمصدروهناالمتن،بقيةفيلثيخهمغايرشيخعن

الطويل،حميدعنكثيرأبيبنجعفربنإسماعيلرواهمامثاله:

إبلناالىخرجتمدالولهنم:قالجمسماللهرسولوأنالغرنببن،قصةفيأن@عن

وأبو@لهاإألبانهامنثربتثم

اأبو@لها@فلفظة:

منسمعهاو)تمامباشرة،أنىمنحميديسمعهالنم

قتاثة،
منالأولانحديخثبإسنادالأولالمتنفيإسماعيلفأدرجهاأنر،عن

ابيبنجعفربنإسماعيلروىلاهكذاالبغداثي:ائخطيبقالتمصجل،عير

جميعالأنصاريكثير
مالك،بنأن@عنالطويل،حسيدعنائحديثهدا

(4)

بامعه
1أحمدطريقهومن)22202(، 6 5 و3/

1 9ومسلم9،9 /8(2559)

مي
3/1مسده 1

نقةالفاريبمحاقأئرالزرقي،الأ@صاريملاكنيرأبيلنحممرسبمماعيلفو:

نوفينت،
مأ.ا80)@سة

1/2لاالكما@ذيبانظر.! 2 .(431)والالتقرلمجهث@(،3)@والالكائ@لمأ،2للا4

9الشاليةأحرحه 7 وفي7/
@و@8743العلميةط.@و@9657@3492@لهالبهرى،@

7ولا 4لاجانوالنالرسالة،ط.(52 2لاعقيبوالغويلهأ،7 56).



ب

ئدلعها@العلل@معفيلجا@

ع@رواهاو)تماأن@،منحمديسمعهالنمواحدةلفظةوفيه
قتادة

أن@،عن

@@رأبو@لهاافوله:وهي

منرواةعدةفتادةروايةففصلالصوابعلىانحدبثهذاروىوقذ

متفم:حميد،أصحاب
عديأبيابنا-

(2)
والخطيبوالنسائيأخمدعندة

الخطبعدالمفضل:بىثر-2

خالد-3
الشائيعند:(7)الحارثبن

اللهعثد-4
والخطبالطحاويعند:(9)التمهميبكربن

(3)

(5)

(6)

7)

(8)

(9)

2/6للوصل!الالمصل 1 2/7والهجرةط2 5 الملمية.ط.4

ئحتدفو
ثقة،الصري:ع@روأبوحد@@لىيبوقدحدي،أبيس@برايمبن

صأ.ا94)سةتوثي

04)الكاشش@و@)8165(،6/002الكماالاالتهديبانطر والالقريبه0(،7

1مشدهفي 0 7 2و3/

7/9المحتبىاير، 6
وير

ط.(348")والعلميةط.(34المالهالكبرى"،1

لة.لرساا

ثي
@

2/6@للوصلالمصل 1 2/7والهجرةط.4 5 الحلمية.ط.6

6للوصلالالمصل@ي 1 4 /2-6 1 7والهجرةط.5 5 6 العلمية.ط2-757/
حالدفو.

شةتوفىثت،ثقةالصرى.عثمانأئوالهجيمي،عبيدبنالحارثبر

(5186)--

2الثقش@6/@@ظر. 6،7
و

1لهوالالتقريه1(،582)@ث@/2الكمالاتهديط1 61).

ير
7/9لمخىاا" 6

رلحي
3رلهلحلسيةاط.(7570)و(4393)لهالك@رىا،" 47)

لة.سالرا0ط(7525)و

الهعبدفو
سعدا@نزيلالبصري،وهبأبوالاهلي،المهميحببلنبكرس

تقف
مال@.2سةتوفيالقضاعطشامتنع

4/99الكاوللهتهنيباشظر. التقريس@و@)0،62(،@الكاض@وا@ه،*)6
(3234)..

الححاليدضرحي
"1 0 7 / 1

له"،المنكلدضرحوفي)مماها(الحلمبةط.وفي

(1814)
ولحي

(3242)الأنجار!لفحفة

6للوصلا@الفصللي 1 3 / 2/7رالهجرةط.2 5 الحلميةط.5



اج@رباب@لاللل@ضقى:لالعلل
=

الخطيبعتد:(1)الفزاريمعاويةبنمروان-5

انخطيبعندسليمان:بنمعتمر-6

والبغويعوانةوأبيأحمدعندهارون:بنيزيد-7

والخطيب

حجر:ابنالحافظقال
9

قالألبانهاامندفربتمفيه:يقولكلهم

رضيأن@-عنقتادة،قالحميد:
فروايةدوأبو@لهااعته:تعالىالله

ونسويقهإثواجفيهاهذاعلىإسماعيل

هارون،بنيزيدطريقمنعوالةأبيروايةهذافيالرواياتوأصرح

الاأسمعهلنمدوأبو@لها"،فتاثة.قالحميد:قال@@وفيه:حميد،عن
من

أنى"

المثلبهذاالنوعلهذاحجروابنالبغداثيانخطيبمثل

بعضهمواستدرك
(11)

تابعه:متابع،جعفربنإسماعيلبأن

ودمتق.مكةلزيلالكولي،اللهعندأئرالمزاربالحارتبنمحاويةب@مروانفو:(1)

امأ.93)@سةترفيافيح،أمساءيدل@كانحافظ،ثقة

@6الطر

@

2ولالكبيرالتاريخ 4 4ولالأنابو@ا(،الماه8 يب@والالتقر5،4

في(2)
6للوصل!الفصل" 1 2 / رالهجرةط2

7 5 4 /2-7 ، الحلمية.ط.5

للوصللالمصللي(3)
"2/6 1 والهحرةط.4

7 5 6 / العلمية.ط.2

في(4)
2مسنحه 0 5 /3.

فيكما(5)
6المهرظإتحا@@ / 106(867).

@ضرحلي(6)
.@2569@الشق@

لي(7)
2/6للوصلاالفصل" 1 2/7والهجرةط.3 5 الحلمية.ط.5

الضححاابنكتابعلىالنكتالمأإ
83 5 / و.2

هه@

بتحقيقي.

6المهرقال@تحافلا( / 106(867)

6للرعلاالمصل1انظرة(10) 1 2 / والهجرةط.2
7 5 4 / علىالنكتو"العلميةط2

الصحح،ابنكاب
83 4 /2-83 هك@و:5

لتحقيقي.

ححرابنللحافظلالنكشهتحقبهليعيرماث@بنربغالدكتورئو:(11)
3 5 / 2@



-

@لفمائدي@لعلل@لجامعفي

ماجهابنعدالثقمي:المجيدعبدبنالوقابعبدأ-

اللهعبدب-
عرانةوأبيالنساليعندعمر:بن

فسلمعندالواسطي:بثيربنهثيمج-

لاالطرقهذهأنلييبدووالذي
اساطينهذينعلىاستدراكهايصح

لما

اللهعبدمتابحة
والعقيلي،أحمد،صغفهضعيف،فهوعمر،بن

وابنوالنساتي،جزرة،وصالحسعيد،بنويحيىالمديني،وابنمحين،وابن

انحاكمأحمدوأبولدارقطني،واحبان،بنواوالترمذي،سحد،
نلاثتهموقتادةونابتحميدع@رواهفإتماهثيم،منابعةوأما-2
فيهايفصلولنمبعضعلىبعضروايةحملفلعله)مقرونين(،

ةمحملينعلىآمرهاويتخزجالوهاب،عبدروايةإلاتبقلم-3

لامنهمافكلجعفر،بنإسماعيلالوقابعثدفيهاتابعو)نإثهاالأول:

المحملين.أقوىوهذاأنفمى،سبعوهمحميدأصحابخلافمقاومةعلىيقوى

أنالئاني:
لبعضيبينكانفكأتهحميد،علىحي@سذالحملفيصيرتصح

أعلم.واللهلبعضهم،ويجملهلأمر،االرواة

فقطإسناثهالمحذثيسوقأن@لخاص:@لقسم
انمتن،يذكرانغيرمن

مت@فوالكلامفلكأنسمعهمنبحضفيظنكلاما،فيذكرقاطعيقطعهثم

لمامثالأبعضهموجعلهالإسناد
قصدغيرمنالحديثفيوضع

من

ألبق.المدرجبنوعوفوواضعه،

(2)(3053)و(5782)سهفي(1)
لي

1

.87المجتى@م

كما@ي(3)
5المهرقاإنحات" / 106-6"6(867).

(4)
1صحيحهلي 0 1 / 5(1671)(9)

4/2الكحا@اتهدب1الطر(5) 1 6(3427)

ماومذا(6)
بيسحى

"

الثيوححمع
تديىنسيهفنحننا-كماخلل-يخهحصلدلفاا

الفالعة

83حجرأاسنكت)7(ا 5 / هولوة2

بتحقيقي.



@راجبال!عهدلل!الثترك@:رلحللإ
=

موسىبنئابترواةاتذيالحديخثومئاله:

(1)

شريدعنالزاهد،

صلاتهكثرتالمنفوعأ:جابرصعنسفيان،أبيعنالأعمش،عنالقاضي،

يانهار"وجههحسنبالليل،

اللهعبدبنشريدعلىدحلالزاهدمرسىبنئابتهدا:"انحاكم:فال

أبيعنالأعمش،حذتنايقول:وشريكيديم@بينوالمستمليالقاضي

إلىلظرفلماالمتن،يذكرولم@جمطاللهرشؤلقالقال:جابر،عنسفيان،

أرادو)ثمالالنهار.وجفهحئنلاليل،صلاتةكئرتمنقال:موسىب@ئابت

موسىبنئابتفظنوصرعه،لزهدهموسى،بنثابتبذلث
انحديخثروىأته

عنشريك،عنبهيحذثموسىبنثابتلكانالإسنا@بهذامرفوعا

منإلاأصلالحديطلهذاولي@جابر،عنسفيان،أبيعنالأعمئى،
هذا

عنفرووهموسىبنثابتمنسردوهالمجروحين،منقوموعنالوجه،

"شريك

المدربمأقساممنفوهذافعلىالعراقي:إالحافظقال
@4

بالإثواجإلحاقهيمكناخرنوعأالجديعاللهعبدأصاف@لسادس:@لقم

هذاولي@لفائد؟،بقصديقعأنوهوفقال:ا
ادراجدالحديث.عللمن

منالزيادة
يحلولامنه،محذصرفلافلظهوره،لبالهتركو)نعادفئبئنهذا

إثواجمنلوهوبص
حرحهأونسبهبتبيي@الإسناد،راو@ياسمتثرحلفظة

الإدراجيأتيفهذاالأسانيد،فيالورودكثيروهوأمره،منشيءأووتعديله،

مبية.بقريخةيه

سموسلننالتئر.لا(
صيفالعابدالضريرالكوفييريدأئوالصي،الزخمنعند

نوليانحديت،
2له@سة هأ.2

1/4لكمالااالتهذبنظر.ا 1 و1(،8له0
هأ.31)رالالتقريب@9(،6لا@س@لكاا1

1/1للحقيليالصعماء""وانظر)7431(،ماحهالنأخرجه.(2) /2ولأالكامل!7،6

5 2/0الموفرعاشاو"2،6 91-1 1 طما(6)و)هالا(وولكثا(الفكرط.0

3الميرافوإ@،8ال@1/014الك@اولوال@هنضالسلف،ضراء( 6 7 / 1ه@1 37@.

(170)ر(16لاايثيل!@لىلالمدخل(3)

1/3والتذكرقاالضرة@صرحلى( 1 تحقيفي.6



-

@الفالائد@لعللفي@لحامع

مخلدحدثناالسجستاني:داودأبيقولمثاله:
بن

حدثناقال:خالد،

حديثأ.بإسنادهفذكرهزيد،بنربععنخالد-ابنيعني:إبراهيم-

قوله:اجلإكلاوعلامةداود،أبيمنإثواجخالد(ابن)يعني:فعبارة

"

يفي
لمخالد(،بنلإبراهيمبلفظ:السياقوجاءالقرينةهذهتأتلمولو"

يصح
بثجمهنفمهمخلدتعريفهوو)@ماتفسيره،فيالإدواجادعاء

الادرج:وقوع@سباب
إلىحديثومنلآخر،شخصمنيختلفالإدراجعلىالباع@إن

مايخره،حديب
ضبط.قلةاؤحكم،اشنباطاوكلمة،تفسيربين

يأتي:فيماالإدراجوقوعسببنجملأنويمكننا
الراويبهذايقومالنص.فيالوار@ةالغريبةالألفاظبعضتفسيرا-

الحديث.عنللتفسيرفضلدونذلكعهالرواةبعضفيحمل

الزبير،بنعروةعنالزهري،شهابابنعنعقيلحديثمثاله.

عن
حراءبغاريخلو@اوكانةوفيهالوحي،بدءقصةفيالمؤمنينأمعاثة

لأالتعبد-..وفوفيه-فيتحث

"
لما.3ها-2/2الحلحتعلومنحرس

نفقيةمولاممالأمويخالدأبوالأيلي،عقبلخالدسبرلالضم-عقيل-فر

اسا41)وقل.مأ،142)وتل.امأ،الاشةترفينت،

@@اسطر64
05@5/502الكالاتهنيص 038@@ادكالت@رى@9 القرب!و@@@6

6/2و(3)1/3البحويأحرحه: 1 واس@@254@ا@60)م@ا/وسلم)3594(،4
سه

لي
.(3735)والعويهلأ(،5)الإيمان@ه"

الرزاقعدأخرحهيدعقيلوتربع
6/2وأحمدث@(،.)رامويهبن@محاقطريقهومن7(،919) 9/37والبخلىي3،2

والن)0342(،مكقهدأخبرديوالماكهي)352(،(160)لماا/وسلم6(،ما2)
4ةدالئريمقافيلاجريوا)33(،حان 39-044

وابن6(،9ياالوطنط.وفي
منده

في
لاعتقاثهادأصرلليواللالكائي3/83،1والحاكم)386(،لايماظا"

ديسعبملوو()9041(،و(1408)
1النوت.لانلد@ البرمهددلانلفيواليهفي4،2

1 3 5 / محمر.ص2



اج@ربال!الإعددللالخ@تركق@للملل
=

@فقوله:
فيالزهر@كلاممنمدرج)التحنث(،تفسيرالتعبدداوهو

ائحليث

المرفوع.لالحديثعليهوشدلذلد،إلىالزاوييقصدبأنحكم:إئبات-2

ويلالوضوء،أمبغوا"@نه:فريخرةأبيحديثفيسبقماةمثاله

@لنار".منللاضاب

النبيئ-لجت.كلاممنئستنظحكمبيانالزاوييريدأن-3

@رذكرهمن@المنر@يها:صفوادبنتبسرةحديثفيتقدممامثاله:

فليتوضحا".رفبه@رأدثيه

البقاعي.قال
"

مظنةالوصوءنقصسببأنالخبرمنعروةفهم

أعطياليءقاربمالأدكدلث،الذكرمنفربماحكملحعلالئهوة،

أتهالرواةبعصفظننل@،منهماكلفقالحكمه،
فنقلهالخبرصلبس

ففصلوااالحالحقيفةالاخرونوفهمية،مدرجا

التفصيل،أوالتفسير،ا@اةسحذتالرواةبعضمنانحديثاختصار-4

لمعنى.بايةوالروا

لمروياته.الراويضبطعدمعنالناشئالخطأ-5

الادرل:عنالكشفطرق

علىالكلامإلقاءعنعبارةأوقاتهمنوقتفيالحديث@النقديكنلم

المرجحات،وتقؤيهالقرائن،تحكمهالعسر،غايةفيأمرهوبلعواهنه،

الأن.هذاأئمةأقوالوتسنده

9ومسلملأ،ما3)6/412الخاري:@وأض 7 / ا/عوالةوأبو2(،52)(061)1

0 فيلابيواللص2(،3ول21
9/5والبيهقي)22(،الطاهرقهالنولة"

طريقمن

بزيد.ب@يوس

دهالزمري،عىويرنه)معمر،كلامما

1/3"الاريدنغانظر. 1/5الوية!النكتوإ)3(،عف1 3 تجحقبقي.6

الو@يقا@الكت
5 3 6 / نحقيقي1



9
ثللفمائد@لعللفيالجامع

الك@نفأنربولا
علة-بأيةالفعل-انحديثعن

اظلاعأيسندعي

كلامهم،مواضعوملاحظةالنقاد،بأقوالودوايةبالرجال،وخبرةواسعا،

ومن
بالهين.يىشيئأبالإثواجماحديثعلىالحكمكانها

إذاانحديثعلىبالإدراجالحكميضقفالعيددقيقالنالإمامسجدلذا

اللفظقبلكانإفاأكثرويضعفانحديخث،متنأثناءفيالمدرجاللفظكان

العطفبواوعليهمعطوفاأوالمرفوع،

اتذيبالعاملاللفظةهذهاتصالمنفيهلما"ةبقولهالضعفهداويعئل
@فهاالرسوللفظمنهو

الحكمالاقدنف@فيتقؤيومرجحات،قراشقامتإذاآتهوالحق
ابنالحافظيقولهذاوفيفلك،منمانعفلالالإثواجاللفظةتنكعلى

ححر.
"

علىيغلببحيثمعينفجملةإثواجعلىقامإفاالجملةوفي

فلكسببلإنالآحر،اوالوسطاوالأولفيكانفسواءثلك،الظن

بعدهمنفيجيءالتفصيل،أوالتفسيرأداةبحذفالرواة،بحضمنالاختصار

"فلكفيقعتفصيل،غيرمنمدمجافبرويه

انحديثكونبهايعرفاتتيئالقواعدمنجملةالعلماءوضعوقد
ياتي:فيماحصرهايمكننامدرجأ،

مجح@.النبيئإلىإضافتهتستحيلمقالفظهيكؤنأنا-

اللهعندحدي@مئاله:
عنالأيلي،يزيدبنيونىع@المبارك،بن

جميهز:اللهرسولقالقال.ل@هريرةأيعنالمسيب،بنسجدعنالزهري،

اللهسبيلفيالجهاذلولابيده،نفسيوالذي@جر@ن،@لصالحلاللعبد@لمملوك

@مملوكوألاأموتانلأحببتأمي،وبروالحج

(4)

اح،قترلاالاا@ظر.
0

2 24-2 2 02اح!قترلاا@@2@.5 2 5.

8ححر!اب@@نكت 2 8 5و.2-829/ 83
شحقيقي.

فيالحطي@هكذااسسه
ا

1ا-ى/1للوصلاالفصل 6 وا/611-الهحرةط.5
1 1 الحلية.ط.8



احبابدرالإعلاللالثترل@.لالعلل
-

نسبتهتستحيلمقاالحدلهما،إلخليده...نفسيداوالذيفقوله:

مملوكأ،ويصيرالزقيتمنىأنحقهفييجوزلاإذ@رو،الثبيإلى

أبيكلاممنمدرجاوجدناهفتثناولمايبرها،أملهتكنلنموأيضأ

ة.فرير

البخاريأخرجه
(1)

عنمحمدثرسص
عنالمبارك،بناللهعئد

كلام@أدرجبه.هريرة،أبيعنالمسيب،بنسعيدعنالزهري،صيون@،

المباركاب@عنالزواةصثلاثةالمدرجالقدروفصلالمرفوع،فيفريرةآلي

أحمدعندالطالقاني:إساقسإبراهيم

الببهقيعتد:(4)المروزيعبدان-2

الخ@عند:(6)المروزيموسىبنحبان-3

تابعه:تامة،متابعةيون@صروايتهفيمتابعالمباركالنأنكما

(7)

صجحهلي
1 9 5 /3(2548)

توليلالإرحاعارميوق@المرصريئحفدأبوالسخياني،ئحتدفو:

@اسطر:4

2والتعدي@!الحرح 87 / 3ممالا@تهدي@و1(،204)2 5 7 / 1@693،@

ر
.(701)لتقريبها1

لي
/2مده

@4. ألرالحتكيروادألياب@والموحدة-الجيمبمتحتجبة-عثمادساللهعندفز

هأ.221)سهترفيحال@نقةلةلفحادو@المر@ربالزخمىعد

4/2وللكمااتهذبلطر:ا 0 ا@ريمهو@2(،)مله@ش@لكااو!)3043(،4

.8/12الكبرمحهلالن@لي

ئقفالمروري.شحئدأبوالسلمي،سراربنمرسىبرحبادفؤ
تولي

مة

(5233)

ا@@لا.@التنري@هو41،2والالنقاش@8/@،313@83ولاكبيراالافماريحظر

في
1للرعلاالفصل" 6 6 / 1وا/911-الهحرةط.1 2 الحلمية.ط.0



-

@للع@ائدالعللفي@لجامع

مسلمعند:(1)الأمويصفوانأبوا-

الخاريعدبلال:بنسلبمان-2

اللهعد-3
والخطيبعوانةوأبيئنلمعندوهب:بن

عوانةوابيأحمدعند:(7)عمربنعثمافى-4

كلاممن@اللهرصرلحديثفيمدرجافمتنمنالجزءهذاأنفظهر

@ط،يجر@ن!لحللعبد@د،"فو:جمزالثبيئوقول"الخطيب:قالفريرة،أبي

هرنرة،أبيكلامهوإتمافلكبعدوما

منالجملةتلكيئمعلمبأتهالضحابيئمنالتصريحيردأن-2

أحمدرواهماة
بنبكرأبيعنالعطارثيالجبارعبدبن

(2)

(5)

6)

(7)

اللهعبدئو.
الصلكنجدبرسحيدبى

الدسقي،الأمويمدصموانئوواد،(صس
تقفمكة.لريل

الصال@ينبغذتردي
4/01لكمال!اتهديبنطر@ا لتقري@!او@)3572(،نثهلكاوالا2(،3)مما5

(3357).

يه.2(المنر"الأ"في(3)(44)(1665)مماه/صجحهلي

9صحيحهفي 4 / 5(1665)(44).

كما
.(18693)كلا41/6المهرظ@إتحافثي

في
@

1للوعلاالفصل 6 6 / 1وا/021-الهحرةط1 2 العلمية.ط1

أصلهبصري،العبدي،مرسبرعمرلنعثمادفرة
ثقفلخرى:ص

شةترفي

2لا 5/1الكمالا@تهذيباسظر.مأ.208)وقيل.هأ،207)وقي:هأ،0 3 0

مك@.فى،والالتقريبه@أ،@27)ت@هوالالكالأ،4@@)

ير
33سنده 0 /2.

كصا
لي

.(18693)كلا41/6المهرناإتحا@"

@

1للوصل!الفصل 6 5 / الدخحيراجعالبيانولويدالعلميةط.وا/811الهجرةط1
لاا

5/2ري! 1 7(2548).

حمدفو(
لن

وسساعهصعيف،الكوفي:عنروأبوالعط@رثي،ضحئدلنالجلرعد

هأ.272)شةنو@يصخح،للشرة

الط@.
2/2"لتحديلوالحرحا" 1/3"مللكاار"9(،له0 13-3 لتقريبهاود1،4



بابعراحابثهدلةالخشرل@لالعلل
-

اللهعبدعنحبث@بنزرعنالنجود،ابيبرعاصمعنعياش
بن

@لجتة،خلشئابالنهينركلاوهومات@نقال:@ت،النبيئعنسسعود،

ومن
@لنارلأدخلضيئأبالنهلركوهومات

فأحمد
فيالئانيةالحملةفأدرجانحديث،هذافيوهمالجبارعبدبن

هذاروىهكذا"الخطيب:قالالأولى،الجملةوفوالحديثمنالمرفوع

فيووهمعياش،بنبكرأبيعنالعطارثي،الجبارعبدبنأحمدالحديث

أبيعنيرويهكانإنماعاصمآنف@إسناثه،فيالوهمفأمامتنه.وفيإسناثه

عنسلمة،بنشقيقوائل
كذلكرواةوقدزر،عنلاالله،عد

بكر:أبيعن

عامربنأسود
(4)

كريبوأبوالرفاعييزيدبنمحمدهاموأبو)شافان(،

ئحضد
شعيببنحمادووافقهمالهمداني.العلاءبن

(6)

بنوالهيثم

(2)

(6)

رفوالحنا@المقرئالكوفيالأسدي،سالمسعاشلن)شحقألكرأئوفو.

ليراختلفبكيتصمتهور
وقيلئختد@قيلاسسه

"

وقلما@،ةوق@لالثصعند

فلكنجر
"

توديصجنح،وكالهحفطه،صاءكرلماأئةإلاعالد،نقة،
شة

سه.ا92)ويخل.سه،ا94)

8/2لكمايها@يب"ةنظرا يبهودالتض)5356(،@والالكمان@7(،كه7)82،-57

مريم.أبوالكوير،الأسديجاشةلنمصحر-حب@-برزر
حليل،نقة

المأ3)ونل:ممأ،2)ويخل.ممأ،لاترفيمخضرم،

3/3البهير!اتاريخانظر.. 7 2ل@.التقري@هوإ9،5و@العبر@1/)5941(،0

صرواة
فيالحطيبالطريقمدا

"

للوصلالفصل
"2 1 7 /1-2 1 وا/الهجرةط.8

1 9 العلبةط.4

اثعامرلنالأسودةئو
شافان:"ويلفالزحمن،عدألايكنىبندا@لزيلي

توفينقف
مأله.2سة

2ال@1/الكما@ذيا@الظر: 6 .(5)3،والايقربلمحأ،22)@ت@لكاار@ى،95)1

بنيزيدئحندسئر
ةالمداننقاصيالكوفي،الرفاعي،فامأبوالحجلي،ئحند

مأ.لع@2سةنوفيبالفوي،لبى

ساوالالتقرال@225(،والالكاض@ه)5927(،هلاه/6المحكلمال!يبال@الظر.

كوفي=يخه.الشاتيقالالكوفي،تحبأبوالتي@ي،الحمانيشببنحمادئو:



-9
@للفيائدالعلل@لجامعفي

وائلأبيعنعاصم،عنفروياهالمؤفن،الهينمبنعثمانوالد

كلامكلهجعلهروايتهفيالعطارديفإنانحديث:متنفيالوهموأما

منذكرفيالأولالفصلو)ثماكدلث،ولي@عفيمالنجيئ
قولمثركامات

منفكرفيالئانيوالفصلبمنى،اللهرسؤل
اللهعبدقؤلمشركغيرمات

ش

مسعود@ا

الفصلين،بينوميزواعياش،بنبكرأبيعنالرواةمنجمعرواهوقذ

وهم:

محمدكريبأبو-
الخطيبعندالعلاء:بن

أحمدعندة)شاذان(عامربنالأسود-2

محمد-3
والخطيبيعلىأبيعتدالرفاعي:هاشمأبويزيدبن

تابعه:عاصم،عنروايتهفيعليهمتابععياشبنبكرأباإنثم

حمادا-
الخطيبعندشعيب.بن

(7)

جهمبنالهيثم-2
أيضأاثخطيبعتد

(2)

(3)

(5)

(6)

7)

(8)

@اسظر.وعير@.معجن،لنيحيىوكحلكضحي@،

3/1والتحديل!الحرح 5 6

08@الكانم@ولاليل1؟3/5الكامل!و")526(، 2(032)

حاتمأبوقال
"

9/1والتعدي@،الحرحمكروها"إحدلةفيأرالنم 0 )ك@3(،4

@وانظر.

1الكبير"اقا@مخ 0 3 .(27لثلأ8/

1للوصل!الثصلإ 8 / العلمية.ط961-1وا/59الهحرةط.12-192

في
1/2للوصل!الفصل@ 2 العلم@ةط.وا/891الهجرةط.0

@ي
4مسنده 0 2 / 1

4و 0،7
فيالخطي@طريقهومن

"

2"للوصلالمصل 1 9 / ط.1

1وأ/الهجرة 9 العلمية@7

.(5090)مسدهفي

1/2للوصل!لالمصللي 2 الحلمية.اط.لماوا/الهحرةط.0

لي
1/2"للرصلالمصل@ 2 الحلمية.ط.وا/991الهحرةط.1

في
@

2لأللوعلالفصل 2 2 / العلميةطوا/002الهجرةط1



بابمراجلاجكل@لالثترك@:لالعلل

الطبرانيعند:(1)الإفريقيأيوبأبو-3

أحمدورواه
اللفظعلىمقتصراعياشبنبكرأبيعنيونس،بن

لمرفوعا

أحمدرواهكماالحديثولفظ
(4)

الله:عدقالعامر:بنأسودطريقمن

وقال:@لنار"،في@ثه@جعلهندالل!جعلالمنيقول:@فهال@هرسؤلسمغث

منه.أسمعهالنمأقولهاوأخرى
من

الجنة.اللةأدخلهندألتهيجعللامات

المرفوع،المتنعنويفصلوهالمدرج،فيبينواالرواةبعضيفضلأن-3

قائله.إلىويضيفوه

اللهعبدرواةمامثاله:
سيرين:بنأنسعنشعبة،صخيرانبن

أئه
رضيعمرابنس@ع

حاثمق،وهيامرأتيطلقتيقول:عنهماتعالىالله

قال:فليطلقها"طهرتفلأاطنلير@جعها،فقال:جم@للنبىفلثر@هعمرفذكر

إ)6(؟فمهقال:بالتطليقة؟فيحتب

2)

اللهنجدفو
يحطئصدرقالكوفي.ننمالإلريقي،أيوبأبوالأ@رق،عليئس

4/2ا@مال!حيبمات@@ال@ 1 2لا@والالكاش@)4243(،5 س@والالتقر6(،8

في
010)الكبير"" 41)

12)والحديتط.(2232)له"،دالأومطرمي ط(21

العلمية.

ا@.0416@الالكير!فيالطبراليأحرجه:

@ي
4المسما" 0 2 /1.

الدنيا،أليالنلقيهضيحأكرالكوفي،ئحتدألرالمغدا@يحيرانلنالهعدفو:

الخطيبوقاذحدينصعلىيابعلاالحقيلي.تال
"

أحاثيثرواياتهمناتجرتقد

2الكحيراالصحفاءالطر@نقهعلىت@نمستقيةوجلتهاكنيرة 4 5 تاريخو@2،/
11/1لداثا 17-1 1 8

ولي
9/4العرب@ 2/4الاعتدا@هودمراد5،0 1 5

لمصى
/9الباريا@فعالطر.تف؟لمإدنكونفسافيم@أتع@اانكفف

4 "النحويةالراردودمعحم)2525(،عف37
0

5 95.

منرواة
للوعل@الفصلفيانحطي@الطريقمده

"1/1 54-1 5 وا/الهحرةط.5

1 العلبة.ط.01-102



3-

6-

7-

8-

(2)

3)

ئدلفما@العلل@معفيلجا@

سيرين،بنآنسقولمنالاستفهامأنوالصواب:@@عقبه.انخطيبقال

عمر@ا.لابنقولجوابه

بينوقد
وهم:شعبة،عنالرواةجماعةفلك

لنبهز
ومسلمأحمدعثدوروايته:(1)أسد

منهالبنالحجاج
(4)

الطحاويعثدة

خالد
م@لمعدالحارث:بن

البخاريعندحرب:بنسليمان

محمد
والخطيبومسلمأحمدعند)غندر(:جعفربن

ائخطيبعندالمازني:شميلبنالنصر

انخطيبعتدالقطان:سحيدبنيحى

الجارودابنعندهارون:بنيزيد

اللهعبدأنفظهر
لهعمرابنوجوابسيرين،ابنسؤالأدرجخيرانبن

كأنهالكلصورةوجعلنحديث،
مرفوع.

ال@صري،الأسودأبوالعمي،أسدبن@هز
1/3الكمالهتهدب"انطر. 8 1،)167(

لي
6مسنده 1 / .74و2

4/1صحيحهلي 8 2(4711)(12).

أالأدماطي،المهالسالحجعفو.

توليفاصل،
17)وقيلهأ،2للاامة

@اانطر.

كل@2(،)ا3لملأ/2الكمير!الاردخ

3/5الانار،معالي@شرخ@في 2
ولي

ط

4/1صجحه@ي 8 2(1471)(12).

5صحيحهفي 2 /7(5252).

4/1صجحهلي 8 2(4711)(12).

1"للوصلالثصلميإ 5 5 / 1-1 5 ط.6

في
1/1للوصلاالفصل@ 5 7-1 5 8@

1للوصل!الالمصللحي 5 7 / الهجرةط.1

ثي
(735)"المنق@@

قبلها.ويخل:المالن،بغدتوفيتجت،تقة

كلا()التقريبهوالا)056(،هشم@لكااو@

بو
ئحضد

ثقةالضري.مولامم،السلمي

5

8/2لنقشه (1ا)ك@لتقريبهوالا0،2

.(4374)العلمية

7مشدهفي(8) 8 /2.

1ا-"وا/3الهجرة 0 العلمية.ط.4

الحلمية.ط.وا/601الهجرة

1وا/ 0 الحلمية.ط.5



احبالإدرالإعددللالخترقى:للعلل
=

أحمدأخرحهكمااثحديثولفظ
(1)

)غندر(،جعفربنئحمدطريقمن

سيرينبنأن@عنشعبمععن
أثهة

وهيامرأتيطلقتقال:عمرابنسمع

طهرت@ذاثمفلير@عها،دمرهفقال:فأخبره،يثطالثبيئعمزفاتىحانفق،

فمه؟!قال:تطليقة؟تئكأحسبعمر:لابن

الحديثعلىحكممنعلىاستدركحجرابنالحافظأنإلا

قوةلةلث@هنابالحكمالبتبأنالثالثة،القاعدةلهذهموافقةبالإدراج

"فقال:الماضيين،النوعبنفيبالحكمالبت

القسمهداعلىوالحكم

لاوالناقد،الحافظالمحدثظنغلبةبحسبيكؤنبالإدراج،الئالث

تفسبرايقعالثاكهذاوأكثرالأولين،القسمينخلاتبذلكالقطعيوجب

والمحافلةالشغاراحاديثفيكماانحديخط،فيالواقعةالألفاظلبعض

بةإلمزاوا

الادرل:حكم

اتضح
فيوقحتسواءانحديث،بهائعلعلةالإدراجأنمضىفيمالنا

الصلاح:ابنقالحرام،الإثواجفتعمدلذاأو@يهما،الإسنادفيأوالمتن

المدكور"الإثواجمنشيءتعفذيجوزلاأتهلاواعلم

حكميبي@لمأحدهما:أمران:فيه"فقال:الزركثي،عليهواعترض

فيالسمعانيوابنوالرويانيالما@رديأنالتدلي@فيسبقوقدفلث،فاعل

"

القواطع
@ا

(4)

فاعلهإنقالوا.
مجروح

الكلميحرفممنوهوالعدالة،ساقط

هذهتماوتعلىيتكلملمالئاني:بالكذابين.ئلحقاوكانمواضعهعن

إلىونسبتهبالموقوف،المرفوعلخلطهلأول:االمنع:فيوأقواهاالمراتب،

78مسدهفي(1) / 2

ححر!ابىلكت)2(ا
8 1 6 / وة2

5 7 5
تجحقمي

الحديشاعلمأللادمعرفة(3)
بتحقيقي2"."

3لأدلن@1/االفواطع(4) 27.



-

يللفعالد@لعللفيالحامع

خاصة،الاسنادإلىالخلاتلرجوعالأخير.ةوأخفهايقله،لمماجم@النيئ

نقاتإالكلكانإفاسيمالا

غير@)ماغريبتفسيرمنهالقصديكونأنإماالإثواجأنفلدوبيان

السيوطي:قالولذابه،بأسفلاغريب،تفسيرمنهالغرضكانفإنفلك.
"

لاغريبلتفسيرأثوجماأنوعندي
واحدوغيرالزهريفعلهولذلديمنع،

الأئمقهمن
(2)

الإدراج.علىيدلبلفظيأتيأنعلى
إماحالتين:علىفهوونحوهغريبتفسيرغيرشئأمنهالغرصكانو)ن

ثهف@عمدأ؟كاننف@خطأ.يكونأند@)ماعمدا،يكونأن
علىكلهحرام

ابنكلامدلوعليهوالأصول،والفقهالحديثأهلباتفاقأنواعهاختلاف

أن@)ماقائله.غيرإلىالقولعزوومنالتلبيسمنيتضمنهلماةالسمعاني

خطايكون
هذاكانخطؤهكرإذالكنفيء،عليهيرتبفلاالراوي،من

عدالةفيقاثحأمرفوبلللقبول،محلايبقىولاو)تفانمعضبطهفيجرحا

فلكعلىانبنىإفاسيمالاالزاوي،
العملية.أوالعلميةالأحكاممنشيء

@@@

2/2للزركيلالنكتا( 5 1-2 1/2الراويالتدرب(2).52 74.



ل@نسوذالل@ضل@:رلصلل
-

ل@ا@!--مح@-

6
@لسادس@لنوع

ذ@ل!الث@
@لشت@@ة

لمخطؤهقلفإنللإنسان،اللهفطرةمنوهذايخطئ،قدالثقةإن

هيالفطرةهذهإنثمالصواب.لكثرةوالإتقان،الضبطثائرةعنذلكيخرجه

ئقمكغثهرعتعالى.اللهفالوالإتقان،الضطفييتفاوتونالرواةجحلتالتي

1الأسعام1@رجمتههلحضفو@ بيناختلافأأوجدتقدالتفاوتاتوهذه.(65

ومنطبعيأ.أمرأالاختلافوجودصارخىالرواة،
أنالاختلافات:تلك

منعيرهالنقةيخالف
فيالئقات

منالثفةيخالفبأنأي.العدد،أوالحفظ

فيمنهأوئقهو
لهمساويناثنينئقةيخالفكأنعددأأووالإتقانالحفظ

من
فيأتناولهماوهذافأكثر.الثقات

ماوهوالعلل،منالنوعهذا
يسمى

تفصيل.علىبالذوت

و@صطلاحا:لغةالثاذنعريف

شيءكلوكذلثأصحابه،ع@انفردإذاالرجل:وفذالمنمرد،الاذ.

وكلمةالأصول،عنيئذمماوهذاالقياس،منشاذومنه:ممتاذ،فهومنفرد

شاذ-000

عد@أ،أوحفظامنهللأوثقالثقةمخالفةفالثذوذ:الاصطلاحفيأما

لمريدويىوالإتقار،والص@طالحمطلمريديكودراوينبيىالترجحمدارإنلحم،(1)

ديالرواةتماوتلأنالعدالة؟
الحدالةأماعدصصأوالحفظسسهالأحاديثعط

سأتكودلاتوجددلممافهي
ذممالحمطأماالثقات،مروياتليئالتماوتلي

المكتفيالمقاعيلكحموقلىد)شذ(،ماتالعروساتجرالالصحاحا،يطر.(2)

5الويقه / وصتجحقجقي،ها1
اللغويالمح@ىلينالترابطوحهتلوكذلكخلال

المحنار.موالاصطرعليهوامقرالنأحرودبليهنصوماالاعطلاحي؟والس



-

يللفعالد@لعللفي@لجلمعى

فيدويختارحجر:ابنالحافظقالالاصطلاحعلبهاستقرالذيهووهذا

نمهأرجحهومنراويهيخالفالذيأئهالئاذتفسير

فقدالمتقدمين،كلاممنماخوذالاصط@حعليهاستقرالذيهذا
ىرو

الأعلىعبدبنيونىطريقمنالبيهقي
(3)

الافعي:ليقالقال:
"

الإجمع
الثاذوليسالمنفر@الخبرمنأكئر

يرويأنالحديثمن
لاماالثقة

يروي

يرويأنالثاذ:إنماثاذ،لي@هذاغيره،
روىمايخالفحديثاالئقة

الاذفهوالناس،
الحديثهمن

(4)

بمعناهايحاك@وروى

اثالإمامعنالنصوهذا
الافعيقالفقال:االخلبلينقلهفعي

وجماعة
(6)

ماعندناالاذالحجاز:أهلمن
واحد،لفظعلىالثقاتيرويه

ناقصاأأوزائدأخلافهثقةويرويه

الثاذليىبلفظ:إالخطيبوأسنده
يرويأنالحديثمن

لمحدئاافقة

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

أولهماتخرين،تمريفي@للثاذلأنمكذا،قلتلاسا
"

الحاكمذكرهماوهو
الاد.أنالنيسابوري:

نقةبهبنفردالذيالحديثمو
س

أعللهويىافقات،
الثقهلدلكتابع

1الحلبشه:علوملسرلةا@ظر. 1 حزماسط.(290)وقلالحليةط.9
حفاظعليهالذيأنسالقزوينيالحليلييعلىأدرالحافطحكاهسامووئايخهما.

ثقق@عيرأوكادتقةشيئبذلكيمتذواحد،إسادإلالهيىماذاكانالحديت

بهيحتجولابيتوقفئقةعنكارومايقبل،لالمترودتقةعيرعنكانلحما

1الالارضاثها@ظر 7 6 /1-1 77.

6الصححاالنكدعلىلالكت 5 3 / 2-6 4و"5،4 3 2
بلىأثروتدتحممي،

فيالمعنىمدا
8ةالرهقه1 5.

لشدمقدصتيلحيترحمتهالطر
.1/21الافعيالإمام

1/8والاثار"النندمعرلحةلي ط(16ولاالعلسيةط.ال@فدمة2
والثالعيالوعي،

لمسندمقدمتيانطر.الحديت،مصطلحيرنصصأوانلص
1/2،4الافعي

2الويخةللكتوضدمتي 9 /1.

1الحديشا:علوم@محرفةانظرة 1 حزم.الن@(290)والحليةط9
وانظرالحجار،أهلمنجاعةالالعيمعأشركالحليليأنعلىالالتاهبدصلا

2والتذكرمهالتبصرةالنرحعلىتحيقا 4 6 /1.

1/1لارفد،لا 76.



المنمشوذلالخترك@:للعلل
=

ذاثإنماكير@يروه
يرويأنالحديث.من

واحدعنهمفيثذحدلأالئقات

فيخالفهم
"

حديثردلمنجوابافلثقالإئماالافعيأنالباحئينأ@ويرى

الذوذبدعوىالواحد

اثالإماموأشار
يحمللايشاخمصطلحأنإلىالتعريفهذافيفعي

طياتهبينيحملإذةخاصانفرادهوبلالانفراد،علىاللغةإطلاقعلى

البقاعي:قالالسند،فيأوالقنفيثقات،أوثقةمخالفة
مخالفةفالرط:"

كأنعددأ،أوفه،أوثقهوواحدأيخالفكأنصفة،منهأعلىهولمنالئقة

فأكئر@الثقةفيلهمساوينائنينيخالف

منلغيرهالئقةمخالفةأنذكرتانسبقوقد
إنإذةطبعيأمرالئقات

الأحاثيطتحتلهمحينمنوتثبتهموتيقظهمحمظهممقدارفييختلفونالرواة

أدائهاحينإلىشيرخهمعن

بينيميزالبصيرالاقدتجعلالحفظفيالوار@اتالتفاوتاتوهذه

ذةواثغبرها،مىفيهاالمختلفالروايةويميزالروايات،
المحفوظة،من

المنكرة.منوالمعروفة

والمتأخرين:عند@لمعفدمين)ثاذ(مصطلح@ستعمال

حمزةالدكتورقالالمتقدمين،لدىالاصتعمالقلبل)شاذ(مصطلحإن

"الله:وفقهالمليباري-
لدىالاسنعمالنادرالمصطلحهذاأنبالذكروجدير

لاوفأ،ك1)كلمةفيهاتجدتكادلافإثكالعلل،كتبتتبعتفإناالمتقدمين،

1الكماتا"(1) 4 1

8@سد"ال!مدارسرمة"كابهليالح@جيرمحمدالنخمر.(2) / رقد@لعك@؟2

كابينطر.الراحدبذ@الاخجاجعنالدمعليالسبنىلهفحيواتفلك،على

3الرسالقه." 4 عليه.ونعليقالحماوما2

4االريةانكت"(3) 5 5 / نجحفبتي.1

يهموندتاتالواحدمنأنتكانتكنرت@ظدوالأحا@بثالأنرم:فال(4)
الحالظ

2المغيشالنغأجانأ، 1 9 / والملميةط.2
7 / الحضير.ط2



-

@للفعائد@لعللفي@لجامع

يعني
فيه:يقالماأصر@واو)نمامعلولا،الثاذالحديثيعتبرونلاأثهمهذا

المذاخطأ"لأهذاقولهم:مثلواضحةأخرىبعباراتالمناهجكلعلى)الاد(

هذا""محفوطعير
وهم

فلد"نحوأو"

صفحات،تجلهامث@فيفكرنهمااخرينتحريفيىللادأنوسجق

اثتعريفالمتنفيوفكرت
لعي.

المتأخرينولأنالمتقدمين،تعريفلاثه

يطلقكانالمتقدمينبعضآنعلىمصنفاتهم.فيبهولهجواعليه،ثوجوا

فيقال-فقدبينهمايفرقلاأنالصلاحبابنحداممامنكرا،الثاذعلى
انمابيناهالديالتفصيلةفيهوالصواب"المنكر:

هذاوعدالثاذ.شرحفي

"بمعناهثهف@الئاذ،فيذكرناهماعلىقسمين،ينقسمالمنكرنقول.

هولمنمخالفأالثقةرواهماهو:ذانأنتقدم-كماالمختار-لكن

الفسيفرواهماالمنكر.وانالمحفوظ،ويقابلهحفظا،أوعد@امنهاوثق
الاستعمالاتإلىالانتباهوجوبمعالمعروف،ويقابلهللثقات،مخالفأ

يفهمحتىأخرى،بإطلاقاتالمعانيلتلكالعلمأهليستعملهاالتيالأخرى
النقاداقوالدركوالعلمطالب

الحديث.أهلمن

والمنكر:اثاذبينالفرق

مدلولوقصروالمنكر،الناذبينبحدهالعلموأهلحجرابنتفريقإن
تتداخللاكيالأولى،هوالمنكر،علىوالمنكرالثاتعلىالاذ

وقصرواوالمنكر،دانلينفزقوابعدهجاءومنحجرفابنالمصطلحات،

مخالفةكانتفإنالمخالفة،بقدالنوعروقيدوامعنا@علىواحدكلمدلول

مقجولي
(3)

قاعدةعنرجبابنقالالمنكر،فهوضحيفأكانو)نتاثفهو

3الحديتعلرمفيجدي@ل@طراتلا( 40.

(2)1
1الحديشهعلمأنلامعرلة 7 0

منعفلدرقدبقوله.حجراستحقهوقدشحقيقي،

ديمتانلينكانالمالأنهماوحه.لهالتحصومنا5،3الظرا:سزمةينهما!مزى
لعلكماواحد،مكادليثمجهماالأولىكانتبعهمنوعدعدصحقيقهما
ديالرريروابن6،9حلاصته:ديالطيي

"

1الأ@ظ@ر".تممح 5

والصلوق.الئقةمقردبمصطلحأعني(3)



الشحودلثترك@0لحلل،إ
-

عليه،يتابعحتىيهيتوقففإنهئقة،بهانفردماإنالمنكر:إفيأحمدالامام

فيبمشتهرليىالثفةكانإنخصوصانكارته،زالتعليهتوبعنف@
الحفظ

قاعدةوهذهوالإتقان،
وعير@معين،وابنالقطان،يحيى

اأ
(1)

الميموهدا

التالثالقرنبعدنجمواالديفالمتأخرير،المحدثي@حقللمرءيبينالذيهو

فياثرلهمكانوالذيفالهجري،
لاحتىالمصطلحاتوبيانالعلمخدمة

المبتدئالحديثينعلىاللبىبقع

الثاذ:رتبةلنو

كيرالجمعوكانحفظا،أوعد@أمنهأوئقهومنخالفإفاالثقةإن

بالحفظ،أولىهمالذينالجمعروايةأوالأحفظروايةترجحتثمممكن،

الراويروايةمنأدنىرتبتهاوتكونساقطة،شافةتكونتلكالثقةروايةفإن

لالأفإئهداودةأبوقالخطأ،لأتهاالضعيف.
كانولوغريببحديثيحنج

مالكروايةمن
مئوالئقاتسعيدبنويحى

العلمإأئمة

ومع
بالوضععليهاسحكملاناف@وخطئها،الثقةروايةثذوذحكمنا

فيلهبئالسعداللهعبدوالتيحلماطل(،مصطلحعليهانطلقبلوالكذب،

الصواب.وهوالثاذة،الرواياتعلىلباطل(بإطلاقدروسه

الثاذ:إدر@كصعوبة

قريحتهم،لجودةالاذ.معرفةيفوتهملاالمحدئيقمنالنقادجهابذةإن

لدولماحفظهم،وسعة
منمكنتهممعطياتيمن

البيهقي:قالالفن،هذا

الرواةبعدالةيعرتلاسقيمصمنالحديثصحيحمعرفةمنالنوع@اوهذا

بالحديث،العلمأهلومجالسةالسماع،بكثرةيعرتاتمادوجرحهم،

4/1اللىيادلتح(1) 74.

6النكش@2/وإ5،3ةالطر!زمةد@الطر.(2) ،2-6 5 4و.3 31-4 3 شحقيقي،2

1/4والدصر!دالواقيتفيالسناويوقال المقمدموورمنا.24
التادتحريصلي

الاصطححابحسص

@7مكتا.أهلبلىداودأليالرمالة(3)



-

@لفعاثد@لعلللحيالجامع

منهاشذإفاحنىروايهم،علىوالوقو@كتهم،فيوالنظرومداكرتهم،

لاعرفهحديط

ئافنظرهذا
من

معرفةإنإذالناقد-الخبيروهوالبيهقي-الحافظ

قضيةليستالأحاديث،علىوالحكمخصوصا،الثاذومعرفةعموما،الحلة

والتضعيف،التصحيحإنبلفقط،ظاهرةقواعدعلىتبنىنظريةحسابية

النقادينالهوالذوتالعلةومعرفة
جملةلديه@تكونحينماالحديث،أهلمن

منتمكنهمالمعطيات،منوافرة
يترجحبحيثعليها،والحكمالمروياتنقد

تحفها،التيالقرائنوجودمعالروايةبتلديليقالذيالحكمعندهم

بها.يليقبماروايةكلعلىفيحكمون

اللهمكثهمولما
ثيعنهميثذلاكانوافلكمن

اوحكموعرفوهإلا2

منوجدتغريببحديثرجلاخجولو@@أبو@اود:قاليستحق،بمافبه

فدالديبالحديثيحتبئولافيه،يطعن
عريباالحديثكانإنابه،احتج

عليكيردهأدبقدرفليسالصحيح،المتصلالمهورالحدبثفأماشافا.

احذ"

النوع:هذامعرفةصعوبةببأحجرابنالحافظوقال
هذاعلىوهذا9

غايةالفنمارسمنإلابهالحكممنيتمكنفلابكثير،المعللمنأ@تئ

الذروةفيوكانالممارسف
(3)

ف@اثالفهممن
الصناعة،فيالقدمورسوخ

باشتراكيشعروهذا"السخاو@:تلميذهوقالالملكةإنهايةتعالىاللهفرزقه

هذا
مع

عنعبارتهتقصروقدغلط،أنهالناقدنفسفييقدحكولهفيذاك

منإلابهيقومولاوأدقها،الأنلاأغمضمنواتهدعواه،علىالحجةإقامة

1/8والآثر"النمحردة)1(ا ط.(17")والحلميةط.م@حمة2
الرعي.

4مكقهآهليلىثاودأبي@رسالة(2) هداصدروقد7
لاالمإت@لقوله.الكلام

يحتح
كانولرغرب،صحديت

مالكروايةص
العلمأنصةمنوالنقاتسعيدلنولحيى

"

الادبالحربوصقصد

مطوعفي(3)
النحرظ.@الرفبفا.النكت@

كماالهأ
ثي

4الوميقهالمكت" ، 5 / 1
شحقيفي



الشمعذةلالترك@لالحلل
-

الرواة،بمراتبالتامةوالمحرفةالواسع،والحفظالتات،الفهماللهرزقه

لشيخنا-نسبكماالثاذ-بلكذلك،وهووالمتون،بالأسانيدالقويةوالملكة

بكثير"المعللمنادق

منذكرماإن
ولامعللشاذفكلمبالغة،هوالمعللمنأصعبئها

علة@)دراكعكى،
أعلم.واللهالمئذوذ،معرفةمنأصعبالعلل،من

المتقدمينمنالعلمأهلكلامفييوجدأتهإلىالإشارةونجدر

قالالتفر@ات،منكتيرعلىوالكارةبالثذودالحكمإطلاقوالمتأخري@

الذوتأوالنكارةاوبالردالتفردعلىالحكمو)طلاقالصر:إابنالحافظ

داالحديطأهلمنكثيركلامفيموجود

حجرابنالحافظليدودد
اليقظينغيممالأوهذابقوله:الكلامهذا

واحدوعيروالشاليأحمدالإمامأطلقفقدله،
(3)

من
علىالمنكرلفظالنقاد

بالصحةلحديظيحكممنوزنديالمتفرديكونلاحيتلكنالتفر@مجرد

يعضدطعاضدبغير

منجانظروهذا
ليحجرابنالحافظ

عد@أأن
يطلقونالمنقدمينمن

الحديسعلىمهمحكموهووالذوذ،والنكارةالردالتفرد.علىأحيانأ

عنأغربأنهأوالمتن،فيأوالإلسادفيالحطأكانسواءلالخطأ،
فيالثقات

ممنالراويأنأوعنهم،فأغربكئرنلاميذلهمكثر،راوعنالرواية
يحتمللا

سالفاالمذكورالخليليكلاميحملهذاوعلىبها،فينفردعزيزةبةتفرده
في

مسلم:الإمامقولذلثفيبهئستان@ومماللثماذ،حده
فيالمنكروعلامة"

أهلمنغيرهروايةعلىللحدياروايتهكرضتماإفاالمحدث،حديا

2المجشهلتح(1) 1 9 / والعليةط1
8 / @حرليالخاويعرمكداالخصير،@2

حسناللهنسالجموفسالبتاعيوبينليةلماكلاصي
الاستفادف

1الحديف.علمأللاالمعردة(2) 7 0

بتحقبقي.

حاتم.وأليالسجستالي@اودوأبيالرازىزرعةكابي(3)

الصحح،النكا@علىلانكتلك@
6 7 4 / ر2

4 5 1
شحممي
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@للفعائد@لعللفي@لجامع

الأغلبكانفاف@توافقها،تكدلمأوروايتهمروايةخالفتوالرضا،الحفط

لمامستعملهولامقبولهغيرالحديط،مهجوركانكذلث،حدثهمن

سش@ءإلىالإشارةالتفردفيسبقوقد
فليراجع.فلك

الثاذ:شروط

الحديثأنةالمحتفينجمهورعلبهاستقرالذيالنعريفمنيتضح

وثقةوالمخالفة،التفر@أمور:تلاثةفيهيجتمعحتىشاذأيكونلاالئاذ

بلضعيفأ،يعدلاغيرهفيهيخالفلمبحديثالثقةتفردلأنوذلكةراويه

الئروط.بقيةاستوفىإذاصحيحهو

لهتفردفقددا،بالنيال@الأعمالإنئا@حديث.ذلك:مثال
سحيدبنيحى

محمدعنالأنصاري،
علقمةعنالتيمي،إبراهيمبن

عنالليثي،وقاصبن

ومعطبققعمنأكرفيتفردفيهحصلقدالحدبثفهذاالخطاببنعمر
غيره.يخالفلمبهتفردمنلأنئاذأ،يعدفلافلك

ذلكغيرأوعدد،كثرةاوضب@لمزيدةمهبأرجحالثقةخولفإننم

محفوظوالراجحالثاذ،هو:فالمرجوحالمرجحات،من

الئذوذ:أنول

اوبالزياثهويحصلوالإسناد،المتنبينالمشتركةالعللمنالثذوذ

هي:أنلا،علىفيهماوحدوئهالنقصان،

بعضه.أوالمتنشذوذا-

بعصه.أوالإسنادشذوذ-2

كليهما.والإسنادالمتنشذوذ-3

مامنه:@وثقثفةحديثذلكفيخالفثقةلحديثالأمثلةومن@

"مقدمة(1)

ملمصجح
"5 /1.

المقله@مهجانظر.(3)
0

4 28-4 29.

(2)@
(1)1/5البحرى"حيح



الن@موذولخترث@:لالعلل

قتالةأبيبناللهعبدعنكثيرأبيبنيحىعنراشد،بنمعمررواه

"قال:أبيهعن
أصحابيفأحرمالحديبية،زمناللهءكلي@رسولمعخرجت

شأنهفذكرتفاصطدتضعليه،فحملتحمارافرايتأحرنم،ولم

فأمرلك؟صطدت@اإتماوأنيأحرفت،أكنلمأنيوذكرت@ت،للهالرسول

مهيأكلولمفأكلوا،أصحابه@فهالتبيئ
"لهاصطدت@أنيأخبرتهحين

صحيح،حدياأثهوهلةأولفيهالناظرذهنإلىيتباثوالحديطفهدا

هذاشذ@يقدئقة-وهوراشد-بنمعمرأنيتبتنالبحثبحدأتهإلا

منهيأكل@اولموقوله:لن،اصطدت@إثما"فقوله:الحديط،
أنيأخبرتهجن

الرواة.بقيةعنراشدبنمعمربهماشذشاذتان،جملتاندا.لهاصطدته

"وقوله:"،لكاصطدتهإتما9الزياثة:هذه9خزبمة:ابنقال

يأكلولم

منة
غيرقتاثةأبيخرفيفكرهأحدأأعلملاله،اصطدتهانيأخبرتةجن

صأكلح@يكونأنفيثبهاللفظة،هدهصحتفإنالإسنا@هذافيمعمر

أن،أقبلالحمارذلكلحم
()

فلماأجله،مناصطاثهأثهقتاثةابويحلمه

(2)

(5)

يدل@لكنهنبت،نقة،اليماميلصرألرمرلاهم،الطاني،كثبرأليسبحيىمر

ويرسل.

8ال@8/لكمااتهدب1فظر: و)5+6(،@ن@لكاوالاء7(،.2)0
لا(.@+)لتقري@ها1

مأ.)،9سةماتثففالمدني:الألصاربقتا@ةأبيلناقهعدهر:

@3انطر

2ال@4/لكمااتهيب 4 3ه@1 4 2ه@@الكاس@و@@،7 9 والالمريس@@،1

ربحي،النالعمان@أوعمروويقال.الحارث،اسمهالأنصاري،قتالةألوهو:

اليمهملفلعدماالموحدةوسكودالراءسكسر
ليهماوالمهملةالموحدةصضمئلئمف

لحدماوماأحدأشهدالمدعي،بمتحتين،التتمي،ساكنة،لام

"اسطر38
6/2الغابتاسد 4 6/2لإعالقهارا)3716(،4 1 0لثا4 و@التمرب1(،3

5/3أحمدأحرحهطريقهرمىول،)ك@3الرزاقعبدمع@رعنرراه ماحهوالن0،4

2/2رتطيلداوانحفيقي،(2ثلأ2)خزيمةب@راكأ،.93) 9 2ولالحلميةاط.0 7 4@

5/1واليهقيالرسالة،ط. 9

السياقيقتضهامنيزيالة



-

ثللفعالد@لعللفي@لجامع

اصطاثهأتهإياهإعلامهبعدأكلهمقامتغأجلهمناصطاثهأئهفتاثةأبوأعلمه

الحمارأذلكلحممنأكلقدأتهبمل!عهئبتقدلأتهأجله.من

هكذا
جزم

اللفظتين،بهاتينراشدبنمعمربتفردخزيمةابنالحافظ

صحةبعدملجزمناالأخير؟للتأويللا@اعيآتهإلاهدا،فيمصيبوهو

عليه-التدليحسبأنيكمااللمظنين-هاتين

الدارقطني:سيخالنيسابوريزيادبنبكرأبووقال
قوله:"

الحدبتهذافينكرهأحدأأعلملامنف@،ياكل)ولموقوله:لك(،)اصطدته

غيرمعمر@

الببهقي:وقال
منإلانكتبهالمغريبةلفظةهذه"

رويناوقدالوجه،هذا

اللهعبدعنديار،بنحازمابيعن
قتاثةابيبن

يالتبيئأنالحديثهذافي

الصحيحصاحباأودعهاالروايةوتلكمنها؟أكل
(4)

معمر،روايةثونكتابيهما

صحيحينإالإشاداننىلان

(2)

(3)

(5)

"

النكلامعلىمعلقأابنقالشحقيقي،(2مملأ2)عقيبخزيمقهصجح
نطر.شيهله-عبدقدبأئهعل@هقلاللحمصأكل@اللهرسرلأنفيحزيمة

صاثهبأئهقاثةابوأعلعهانبل@نهالأكلعلى@التبيئأقرماحراسأكانلولأئه

@9فتغ
1عقب4/14لبري!ا 8 2/5ير"الح@لتلخيمىداسظر.وا3(،2 87-

اثهعدبكر،ألوالحافظ،الاممهو"
الشابوري،واعلبنزيادحمدسس

3لاسنةماتالمرنيأ،ك@د@ياداتمنهاالستقةالتصايخفعا@ مأ.2

ا@طر2:
"

المنتطم
"6/6@-2 /2"الجنانوالعراةملأ،/51النلاعهأعلامو@سير8،7

المارتطني@سنن
2/2ه 9 2لاوعقبالحلجةط0 طريقهومنالرسالة،ط.(74

1اليهقي 9 0 /5.

أصحالصحيحاد-كابامصا-سعلومهووكمامسلأ،والامامالبخلريالإماميعني:
نمصيها.سأنيالبهقيبليااشاراييوالروابةالصكا@لعدالكتب

5/1الكبرىالال@ن 9،0
منولاالمتىصحةالاسادصحةسيلرملاأتهومحليم

التن.ضعصالإمدضعص

3"الرايةهمصبانظر 4 7 / إطحقها.علىلتالقاعلةمنهأنعلى1



الن@شوذللخترك@:لالحلل
=

حزم:ابنوقال
فيالعمليخلولا"

هذا
تغلبأنإماأوجه:نلاثةمن

الجماعةرواية
(1)

منبحيىسماعبذكرمنوفبهمسيمالامعمر،روايةعلى

ةجملةكثيرأبيبنيحيىروايةونسقطمعمرآ،يذكرولمقتاثةأبيابن

موهبوابنمحمد،وأبيحازم،أبيبروايةويؤخذعليهاضطربلأئه

إذوهئم،الروايتينإحدىأنحمقفويثكلالأنهةعليهميضطربلمالذين

منه،اكل@اتهفيالروايةتصحأنيجوزلا

لم@أتهفيالروايةوتصح

منصبأكل
وهي

صيدفيواحد،مكانفيواحد،وفتفيواحدفقصة

1حدوا
0 0

فأقول:معمر،روايةشذوذلآناوسأشرح

يحى،عنالجمعروايةمعمرخالف
ومو:الدسترائيهامرواهفقد

نبتنقة،
(6)

وموالمباركبنوعلي@
ثفة

(8)
سلامبنومعاوية@

(9)

بالمحف@أولىالجحاعةلأنؤنرححهالديهووهذا(1)

مصابنقالانماد(2)
لالتصريح،إلاحدينهيقبللاوالمدل@سدلى،يحيىلأنمدا"

يجىعنالدصتواتي،متمروايةهيحزم،ابنأشر@ليهاالتيوالرواية
مسلمعند

لأ@4/1@
يحيىعنسلآم،سمعاولةوروابة1(،196)

1مسلمعد 6 / (911للا4

تستولنموماالترحيح،@كادوعدمالوحيهاستحاءالاصطرابضرطلأنبحيد.وهنا(3)

معمرفروايةممكن،مناوالترحيحالحماعفأمامواحدلانفرادالوحوه
تاثة،

محفوظفالج@اعةصرواية

1الالسحلى!(4) 7 9 /.81،-7

3/1والخاري)6281(،ارميوالد5/13،0أحمدعند(5) 4/1وسلم)1281(،4 5

5/1والشالي@،95)(9611) 8 5

@ر@3973الحلمية.@@0738@له@،الكر@وفيا

2/0عهانةوأبيالرسالة،@ ا.ه@ه/رالبيهقي6(،003)34

.(7299)ساتقرلانظر:ا(6)

1وه/@ا@2281ه@مالبحار@عد@7@ 5 6@494 2/4عوانةوأبي@@1 0 3ا@6 6 0@.

.(4787)تقريباا@لظر:ا(8)

1مسلمعند(9) 6 / 1والاني)26(،(911للا4 8 6 / طله.83(لهالكرى،وفي5

2/0عوالةوأبيالرسالة،@(37ولكاالحلمبة 6(،113)4"2/6و(1036)34

فيرالطبراني
واليهقي)5582(،"النام@ندمسند

1 78 /5.
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@للفعائد@لعلل@لجامعفي

ئقةوهو:-
)ا"

ثقةوهو.الرحمنعبدلنوشيباد@
(3)

اربعتهمفهؤلاء@

اللفظتين.هاتينيذكرواولمكئير،أبيبنيحىعنرووه

اللهعبدعنالحديأ@ردأنكما
قتادةأبيبن

بنيحيىطريقكيرمن

الزيادة،بتلكمعمرروايةشذوذيؤكدممااللفظتان،فيهتذكرولمكئير،ألي

بنعثمانرواهفقد
اللهعئد

ثقةةوفوموهبلن
()

سلمةحازموأبو@
بن

ثقةوهو:دينار
(7)

ئقةوهو:رفجعبنالعزيزوعبد@
(9)

بنوصالح@

اللهعبدعنرووهأربعتهمفهؤلاءصدوقوهو:خانأبي
بن

قتاثة،أبي
رويالحديثهذاأنكمااللفظتين،هاتي@يذكرواولمأبيه،عن

نافعرواه:فقداللفطتان،هاتانفيهوليستقتا@ة،أبيعنىأضطرقمن

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

16)@التقريباانطر. 2/0عحانةأبيعند(2)(76 34(2"36).

(2833)قفربسهالظر@ا

5/3أحمدعد 3/1والسحاري)7281(،ارميوالد0،2 4/1وسلم)4281(،6 6

8والاني6(،1)و(06)(911للا 6 / 51
الحلميةط.(038لهلهلالكرمحا،وفي

(2636)و(2635)حزيمةواص)534(،الجارودوابرالرسالة،ط(37)هار

3ه@2/404عرالةليو(بتحثمي، 6 الانمرحلحيوالطحاو@@@و@8063@و@6063@0
المعاني

"2/1 73
ودي

13)العلميةط. 5/8والسيهقي3(،7 ديالرعبدرابى9،1
8/2لتهيد"ا@ 9

ودي
3/2لهستدكلىد،لاا@ 4@

ى.491)لتقريبها@نظر.أ

3/2البخريعند 0 4/3و(2570)2 9وكمم@2(4)4 )7045(،و(5406)5

4/1ومسلم لساوا)36(،(9611)7
7/502ثي

وفي
بنوامكأ،57)لهلكرى"،ا@

2/0لةعمارأليشحقيتي،(2لهلأ3)خزيمة بناول@063(،2/404و(0336)34
أمهه/والهقي)7793(،حاد

(2ول9)ققريساا"نظر.ا

5/3حمدعد( 0،5
1ومسلم 7 / 1للا4 2/4عرانةرألي)46(،(19 0 4،)7063(

3يلاجانراب@ 1واليهقي)4793(،و(96 8 9 /091
3و 2 2 /9.

.(4095)لمرباا"نظرأ

5/3أحمدعد 0عوانةوأبي0،7 7 / رفىكيار،بنصالحةويخه(3612)24
4/1المهرة!إتحاف1 3 خطأ.حساداب@صالح..(5704)6

.(2850)ققرياالظر،ا



لمتشودالثمترك@:لال@للإ
-

ثقةوهو:قتاقأبيمولى
(2)

ئقةوهو:يساربنوعطاء@
(4)

@

بنكببنومعبد
ثقةوهو:مالك

(6)
التوأمةمولىصالحوأبو@

معمر،ذكرهمااللتيناللفظتينفكردونرووهأربعتهمفهؤلاءمقبولوهو:

(2)

محمدلرواية(443)لالمرطا"فيمالكعد
لروايةلأ26)رالياليالحىبر

برالرحمىعد
القا

و3
1وللاسعيدلنسويدبرواية(570) مصعبأليلرواية(13

ديوالثالعيالليثي،يجىبروابة(1005)والرهري
تحقيقي،(907)دهالم@@

5/2وأحسد)424(،والحميدى)8338(،الرزا@وعد 9 3وا6 0

و
،63

و
3 0،8

3/1والبحاري 4/4وا@823@5 7/1و@2914@9 51@.5 4 ومسلم@@و@2945@9

والترمني!(1852)@اودوألي)75(،(9611)4/51و(56)(1961)4/41

8والنائيممه(،7) 2 / ط(37ولطالعلميةط)ماك@(لهالكمرى"،وفيإ51

2/4عواسةوأبيالرمالة، 0 فيوالطحاوي@،ث@لا.5
@

اس/2المحالينرح
ولي

8واليهقي)5793(،جادواس)2373(،الحلميةط 7 / فيوالخور5،1
الفقيه@

1/2والمتعقما 24-2 ا(لعثاوالغوي8/2،5دالتمهبمهفيالرعدوالن2،5

ولي
(830)لهلنفير!،ا1

محمدألوعياش،ومعجمفتحقانيةأو:رمهملفلموحدةجاس،سنافعمو.

الغفريفعفيةمولىوكادإياه،للزومهدلكلهفيقتادفأليمرلىالمدفي،الأقرع

3ولالكماولتهذيبالظر@ 0 6للأ8 9 يب@والالمر@،5780@@الكاس@ر@@،5

ما7لك
بنسويدبرواية(571)والقاسمسالرحمنعدلرواية(173)الالموطا"دي

والالعياليني،بحيىلرواية(1007)والرمريمصع@أبيبروايةا(ا)ك@وسحيد

لي
رالمحاري5/10،3وأحمد5(،083)الرزاقوعدصتحقمي،(809)دهدالمس@

ر(2570)ك@202
4 9 / و(2914)4

9 6 و(5407)عقي@7/
1 1 5 /7،)1945(

4/1وسلم فيكماعوانةوألي)مط(،والترمني)85(،(1196)5
إتحا@"

4/4المهرة! 1المعاني!@سرحليوالطحاوي4(،078)81 73 /2-1 7 4
رلي

@

والهقيك@(،)ك@الحلمية
1 87 ا(لثعاعصوالجوي5،/

(4605)لتقرسهالظر@ا

3أحمدعد 0 6 /5.

ليجاداسوفكره.(1753)تقاتهثققأتابعي،دمدفي،ةالحجليقال
4ثقاته 3 2 /،5

"ةانظرملم،والإمامالحريالامامله@روى
7/1الكمالهتهديب 6 6(6668).

امملأ/4المهرظإتحا@فياكماعرانةوألي)2945(،ك@511البحاريعند

لإمام=ا@روابةتولع،وفدنجالع،حيثمقسوليع@ي.(7091)دالتقريبهالطر:4



-

والمعائدالعلل@لجامعفي

ةالثدي@الفرثيةوهذه
مع

عندوجو@العدممعمر،روايةشذوذتؤكدالمخالفة

اللاث.الطبقاتأهلمنأحل!

دخولراشد،بنمعمرروايةشذوذفيالسببأنلييبدووالذي

فلعلهاخرثحديتفيحدي@
عنعروة،عنالزهري،عنهورواهبماتوهم

معاعتمرأنهأبيه:عنحاطب،لنالرحمنعبدبنيحيى
ركب،فيعمان

العاص:بنعمرولهفقاليأكل،أنوابىبأكله،فأمرهمطائر،لهلأهدي

لياصطيدإتمامثله،فاكمفيلستإنيفقال.اكلا؟!منهلستمماأنأكل
باسميوأبت

اعلم.واللهالسابق،بالحديطالحديثهذاعليهاشتبهفربما

عننابل،بنأيمنروىماومتنا:سندار@ويهفيهشدماومئال@

بنجابرعنالزبير،أبي
يعلمناجمتاللهرسولكانقال:ه@،اللهعد

@ابسمالقران:منالئورةيعلمناكماالتشهد
لته@لتحياتوبالثه،@نه@

وبركقه،@لثه@رحمةالنبيأيهاعليك@لسلاملثه،والطيباتوالصلو@ت

أنوأشهدإلا@لته،الهلاأن@شهدالصالحبن،عباد@لتهوعلىعلبناالتلام

@لنارامنبالنهوأعوذ@لجتة،@لثه@سال@رسولهعبلهمحمدا

ومسلم)5203(،و(3003)سيبةأبيوابن)1471(،الطيالسيأخرجه:

-

1مقرولاساتهلقدشابعفعهالخري

لىصعالحوأليتالفأليمولىنايععى
قالالوأمة،

"

قاثقلأ.أباممعت

2/1الدارقطنياحرحها.(1) 9 سالكوأحرجهاالرسالة،ط(2750)والعلميةط1
"

محمدبروايةلأا7)دالموطأافي
سجدبنسويدبرواية(577)والانيالحنبر

فيوالتافعيالليتي،يحيىبرراية(10اريلاالزمريمصعبأبيبرواية(1147)و
1والبيهقي@تحقيقي،(90لاالمسند!إ 9 1 / اللهعبدطريقمن5

عنبكر،أبيبن
اقهعد

يومفيضخرم،وهوبالحزج،عفانبنعنمادرأيتقال:عامر،بن
صانف@

فقالوا.كلوا.لأصحابه.لحقالصدللحمأتينمن،أرجطلقطيمةوحههعطىقد
أجلي.عيدشإسماكهينيهم،لتب@يةلقالانت؟!تأكللاأو

ماجه.ابىروايةلفظ(2)



لمن@موداولثترقى:للعلل
-

في
فيوالترمدي)209(،ماجهوابن)85(،التمييز@1

2لا:العلل" 2 7،)85(

لنساوا
2/2ئي 4 3/4و3 وفي3

لعلميةا0ط(4021)و(763)لهلكبرى!،ا9

داشرحفيوالطحاوي)2322(،يعلىوأبوالرسالة،ط.(5012)و(765)و

1/2المعاني، 6 فيعديوابن)7351(،العلميةط.وفي4
@ا

الكامل
2/1لما 4 6

4و 2والحاكم7،1 6 6 /1-2 6 2و7 2/11والبيهقي6،7 1و4 4 2
طرقص

الإسناد.بهذانابل،بنأيمنعن

2عقبهالحاكمقالالصحة،ظاهرهإسنادهذاأقول: 6 7 بنآبمن":1/

بنأحمدالحسنأباسمعتوقدالبخاري،بهاحتجفقدثفة،نابل
محمد

بن

سمعتيقول:الدارمي،سعيدبنعثمادسمعتيقول:سلمة،
بنيحيى

."ثقةفقال:نابل،بنأيمنعنوسألهيقولمعين،

هذاحدلةولكنأيمن،جلالةفييثكأحدلاقلت:
يخهوهموهم،

خالففقدومتنا،سندأ
فيالافعيأخرحه:فقدمنم@وأجلأوثقهومن

1/2وأحمدبتحقيقي،(254)مسنده 9 2/1ومسلم3،1وه2 4(403)

لنسائيوا)092(،لترمذ@وا0(،09)جهماوابن)479(،ودثاوأبو)06(،

2/2 4 وفي2
وابنالرسالة،ط.(764)والعلميةط.(762)لهالكبرى"،دا

1/5عوانةوأبوبتحقيقي،(705)خزيمة 4 5وا/(2022)0 4 1،)4202(

فيوالطبرالي)4591(،و(1953)و(1952)حبانوابن
0يلأالكبير!" 9 9،)1

1/3والدارقطنيي@73(،معحمهفيوالإسماعيلي 4 (1325)والعلميةط.9

3و2/041والبيهقيالرسالة،ط. وفي77
4لهالصغرىلما،دا الحلمية.@(33

جبيربنسعيدعنالزبير،أبيعنالليت،عنطرقمنالرشدط.(461)و

التثهديعلفنا@اللهرسولكانقال:@الا،عباسابنعنطاوس،وعن

@@لصلو@@لمباركات،@لتحيات"يقول:فكانالقران،منالسورةئعلمناكما

وعلىعلينا،@لسلاموبركاته،@@@رحمةعلبك؟ئها@لنبي@للامف@لطببات

@رسولمحمدالنولضهذالا@لته،إلهلالن@شهد@لصالحين،عاد@لثه

مسلم.روايةلفظيا(



-

يالعائد@لعللفي@لجامع

اللبث.حميدبنالرحمنعبدوتابع

1/3وآحمد0(،3للااشيبةأبيابنفأخرجه: 2/1ومسلم1،5 4

وفي(61)(403)
3/4والنسائيلاه(،لهالتمييز"،" وفي1

لهالكبرى!،"

377والبيهفيالرسالة،ط.(2021)والحلميةط.(1021) / عنطرقمن2

ابنعنطاوس،عنالزبير،أبيعنالرؤاسي،حميدبنالرحمنعبد

يعلمناكماالتشهدئعلمنا@ثوواللهرسولكانقوله:علىمقتصرأرضالاعباس

القران.منالسررة

1/3الدارقطنيأخرجه:فيماالحارث،لنعمرووتابعهما: 4 ط.9

عنالزبير،ابيعنفرواهالرسالةط.(1326)والعلمية
وطاوسعطاء

ر@.عباسابنعنجبير،بنوسعيد

يتبينوعمرو،الرحمنوعبدالليثروايةعلىأيمنروايةفبعرضقلت:

آثه
ر@م@جابرعنالزبير،أبيعنالحديثبجحلهالحديث،يسدفيوهم

فكأنه.@2عباساب@عنوطاوس،جبيربنسعيدع@الزبير،أبوهوو)نما

الجادةسلك
(1)

ذلك،في
ةقالحيثالمتنفيووهم

@ابسم
وبالثه...،،الله

أيمن،روايةتضعيفعلىالعلماءتعاقبوقدالرواة،يقلهالمالعبارةوهذه

فيححرابننقلفقدالليث،روايهوترجيح
637الحبير"التلخيص@ / 1

لاالعللفيالترمذيوقال@ا،ضعففيه"قال:أتهشيبةبنيحقوبعن(411)

2الكبير@: 2 محمدأفسألت9:(58)8
غيرهوفقال:الحديط،هذاعن

خطأ،وهوجالر،عنالزبير،أبيعننابل:بنأيمنيقولهكذامحفوظ،

بنالليثرواهماوالصحيح:
سعد،

جبيربنسعيدعنالزبير،أبيعن

عدالنقدجهابذةمز-كمااستعمله-تحيرالحالةسلوك(1)

الأحاثيت،لبعضبكللالهم
أحياناوممأ@ليهاالألةفتسبقنهورفمعرولة@هنادسللةمناكتكوديخحا
ظنأشيء.حمطهمليمنلعض

سهم
الحاثةعلىجاءالحديتهناأن

هدافي

دلك،ثلثييقعواأنويندرالصراب،علىيقررالتقونالحثاظأماالإلسد

ليالجا"لسلوكهماأيمنفحطابف@
لتحلقهحابر(عنالزلير)أبوالمنمهورالسدهذا

أعلمواللهالروافلذص



دالشنوولثترقى.لال@لل

-

عنالرؤاسي،حميدبنالرحمنعبدرواهوهكذاعباس،ابنعنوطاوس،

بنالليثروايةمئلالزبيرأبي
فيمسلموقالسحد،

:(59)عقبالتمييز!دا

عنالزبير،أليعنالرؤاسي،حميدبنالرحالنوعبدالليثاتفقفقد"

واحدوكلعباس.ابنعنحير،بنسعيدعنفقال:الليثوروىطاوس،

فيالليثيذكرولمأيمنمنالروايةفيأتبتالحديطأهلعندهذينمن

"التشهد.وصفحينروايته

بسم
فيالوهئمبانفلماوبارسلأ،الله

آيمنحفظ

ريادتهفيأيضاالوهمدخلإياهالرحمنوعدالليثبخلا@الحديثلإسناد

جهأومنجمرواللهرسولعنالتشهدزويوقدفه،زادمايثتظلاالمتن،في

شيءفييذكرفلمصحاحعدة
دابسمقوله:روايتهفيأيمنروىسمامنه

الله

منبالتهوآعوذالجنة،اللهأسأذ"قوله.منآحرهفيزادماولاوباللما،

عنإلاتلزملاالأخبارفيوالزيادةالنار"،
الوهمعليهميعثرلمالذينالحفاظ

حنحديثعباسابنحديث)092(:إعقبالترمذيوقال."حفظهمفي

عنالحديثهذاالرؤاسيحميدسالرحالنعدروىوقدغرب،صحيح

عنالحديتهذاالمكينابلبنأيمنصروىالليث،حديثنحوالزبير،أبي

دالا@علم:3/43النسائيوقال@ا،محموظغيروهوجابر،عنالزبير،أبي

بهبأسلاعندناوآيمنالرواية،هذهعلىنابلبنأيمنتابعأحدأ

فيححرابنونقل"،التوفيقولالثهخطأ،والحديث
ا/الحبير@التلخيص"

أعلملاخطأ،جابر،عن@اقوله:قال:أتهالكناليحمزةعن(411)637

دابسمالتثهد.فيقالاحدأ
فيالمزيونقلأيمنإلاوباشهالله

"
تهديب

مسلمالإماممىعميقنظرهنالا(
"

الحديثمنشيءفييحطئجماالراويبن@د

دلثاالحدبث.مننيء@حرفييحطئ@رلماالحديت،يضطلم@هومتأ،أوسندأ

نت
لهومرفأحطأأنهالراوي@ي

مروفدالنىء.لعدالنيءلييخطئقد
عيرلا

ليأحطزوارواةقلبل
السد

تلوكنثاصيلومدهالمتى،فاكفيأحطؤوا3

الوليقوليواللهبالمباشرف

1/3واقحديلاالحرحفيالمانيدمهحوانظر:(2) 2 سحدماوما(17لا2
تعليقمع

الكا@.مؤلف



-

@ئد@لف@@لعللفي@لجامع

1/3@الكمال 1 خالفبالقوي،لي@@قال:أئهالدارفطنيعن(590)2

بنالليثوخالمهالتئمهد،حديثإلايكنلمولوالناس،
سعد،

بنوعمرو

بنوزكرياالحارث،
خالد

2/1البيهقيوقالالزبير،،أبيعن تفرد42:9

فيوقاللأ،جابر...عنالزبير،أبيعننابل،لنأيمنبه
عقبالصغرى،9

الحقعبدوقال"،أصحالليترواية"الرشد:ط.(4ولللاالعلميةط.(43يلا

في
1/4الوسطى!الأحكام" 0 ذكرماجابرعنالزبير،أبيحديثأحسنةا9

فيالسمعيذكرولممنصسماعهفيه
أعلم،.فيماهذا

لملرحتىالزبيرفأبوالزبير،أبيبعنعنهيعللمالحدبثولكنتلت:

علىدخلالوهمو)ئماعنه،بالروايةمعروفنهف@جابرعنبالتحديث،يصرح

معقباالقطانابنقالرثهالنقدأهلعنداستوجببماالحديثفروىأيمن،

01)297/4@والإيهامالرهمبيانفيالحقعدعلى مذهبهفهذا:(85

مافيبينأحاديثه،فيالمذهبهذايظردأنيجبكانأنهوذلكعملهفلنببن

منهذلكفيكونعنه،الليثيروهلممماسماعهفيهامذكورغيرمنهاكان

يكفيهكانوقدأمره،فيهافسرالتيالمواضعهذهعلىمحالألها،تحليلأ

كاناوسماعه،فيهامذكورأروايتهمنكانعماشاءإنيسكتثمبعضها،

ا@ردبليفعل،ولمإليه،ذهبماطردهوهذاعنه،الليثروايةمن

أنهافيبينيذكرهانحونحوين:علىفكرهاتقدمالتيهذهعداليماالأحاديث

كالمتبرئبذلكتهف@الصواب،منقريبفهذاجابر،عنالزبير،أبيروايةمن

يينولاعنمعيسكتونحوعهدتها.من
أنه

يهيذكرلممماوهوروايته،من

أبيروايةغيرمنيظنهالقارئقرأهإذاللعنصالليثروايةمنوهوسماعه،
ماوأكثرصحته،فيخلافلاأتهعهبسكوتهفيعتقدالزبير

يقع
العملهذاله

فيحصلتلهامسلمبمادخالكأنهامسلم،أخرجهمماالأحاديثمنكانفيما
منحمئ

ذكرهيخبغيوممافلن@كلامهانتهىفيمهشكلاخطأوهذاالنقد،

@اصاحبمرادفهمفيجاتيزنكونانيجب

مهابةتمنحنالاوأنالصحيحإ،

عليهقصلم(الطريقهلا(1)



المت@نيرلثتركت@لال@لل
=

إ

الصحيح
"

@صاحبصنيعفهمعن

@فصا@ةالصحيحإ

أحياناالصحيح!

أعلم.واللهعلنها،ليبينبالمعلولة،بعقبهانمالبابفيالصحبحةالروايةيسوق

فيحجرابنالحافظوقال
معقبأ(411)ك@6ا/الحير!التلخيص1

بهحدثإتماالزبيرفأبوالزبير،أبيمنفيهالعلةيى"الحق:عبدكلامعلى

سلككأنهنابلبنأيمنولكنجابر،عنلاجبير،بنوسعيدطاوسعن

حيانابنالثيخأبوجمعوقدفأخطأ،الجاثة
(1)

جزحاالحافظ
(2)

أبورواهفيما

عنميإنماالزبير،آبيروايةجلأنفيهللناظريتبينجابر،غيرعنالزبير

عنخطانمأيضأوقالجابر!
نابل-بنأيمنأنإلاثقاتدورجالهالحديث:هذا

الناسأونقمنوهوالليث،وخالفهإسناثه،فيأخطأالزبير-أبيعنراويه

ابنعنجببر،بنوسعيدطاوسعنالزبير،أبيعنلقال:الزبير،أبيفي

3التهديطتهذيطفيالو@جمماسا، 5 8 / اولفيأيمن-يحني:الزاد-ة1

عباسابنعنطاوس،عنالزلير،ابيصرواهالذيالحديث
(3)

النثهد:في

"

بسم
الزبيرأبيعنوغيرهما،الحارتبنوعمروالليثرواهوقدوبالثه!،الله

فيالسخاويوقالهذا@،بدون
أنإلانفاتدهرجاله:(291)المقاصد!@

فقال:الزبيرأبيفيالناسأوثقوهوالليث،وخالفهإسناثه،فيأخطأأيمن

عنه
فيالبسملةفيويروىعباس،ابنعنكلاهماجبيربنوسعيدطاوسعن

قدولكنذلد،غيرالتشهد
بعدمواحدكيرصرح

شيخناأوضحهكماصحتعه

2شرحهفيالزرقانيوقالالرافعيأ،تخريجفي 6 9 الحفاظ:ضقفه":1/

فيم@،أخطأراويهإنوقالوا:وغيرهم،والبيهقيوالشائيوالترمذ@البخاري

فيتصحف(1)
حاله."@لى.الحبير،اتلحيص"

ماألرذكر(2)
تكلماتيالسصنفات"كتابمؤلصالأسيرالهاشيمنصوربن@راميم@3

النميالحافطعليها
"3 5 3 / اليئأبيكابأد1

"
عنالزليرأبيأحعيتفيهجره

بهايمرالتيالظرو@طوعا@الكتا@علىنق@لمناعلى(مبمع،جابر"غير

شعتاعيةي@صليبيةحربتمالن،لعقدشالحصاروطأةتحتيادومولللنا،

منكيرعلىاتطلعص
بالثه.إلاقوةولاحرلولاالة،ف

الاسنادوليىحالر،عنالزلير،أبيعنأيمن.فروايةشديى،نظرفيهالكلاممذا(3)

هو.نقلهوكماتقدمكماالحافظذكرهالذي



=
ث@لفعائد@لعللالحامعلي

فيحجرابنونقل
63الحمير@االتلخيصدا 8 / البغوي،محمدأبيعن(411)1

والثيخ
(1)

في
صحيح،غيرالتشهدفيالتسميةدغكرةقالاأنهما"المهذب@ا

فيالنوويوقال@،أعلموالله
فيكما"الخلاصة@ا

"
1/4"الرايةنصب 21:

"
منجماعةصعفهفقدمردود،وهو

الحفاظ
وأتقن،الحاكممنأجلهم

والبيهقي..والنسائيوالترمديالبخاريضحفه:وممن
فيوقال@ا

لا

المجموع
"3/3 صحيحغيرالتسميةوذكر2:إ0

@ا.الحديثأصحابعند

2المعاد"@الزادفيالقيمابنوقال 37 /1:"

أولفيالتسميةتجئولم

أبيعنعنةغيرعلةولهأيمن-حديتيعني:الحديث-هذافيإلاالتشهد
@أيضا.وقالالزبير"،

عهينقلولم

الهوعلىعليهصلىأنهقطحديتفي
في

لما.القبر..عذابمنفيهبستعيذأيضاكانولاالتشهد،هذا

لأيمن.متابعةكأنهطريقوهاكقلت.

2الحاكمأخرجفقد 67 / 1
حدئناقال:الحاف@عليأبيطريقمن

اللهعبد
محمدحدثناةقالالصيلحي،قحطبةبن

حدئناقال:الأعلى،عبدبن

عنجابر،عنالزبير،أبيعنأبي،حدثناقال:سليمان،بنالمعتمر

نحوه.لنبي،ا

@اسمعتعقبه:فقالالطريقهذاأعلماسرعافىالحاكمأنإلاقلت:

عنالمحتمر:عندفمانهةفيهأخطأأنهإلاقحطبقطابنيولقالحافظعليأبا

كمانابل،بنأيمن
أجمجنوتل@محمدعلىاللهوصلىلهذكرناتقدم

به.أيمنتفردإلىالحديثبذلكعادقلت.

2/3لالأشرافا@اتحفةةوانظر 6 4/4و(2665)9 3 4(05 7،)5

3/1المسندداأطرافو@ا 3يلا38 3/3المهر@اإتحاتو"7(،4 5 /7و(9331)7
77(7369).

النراريإسحصالرهاالمقصود(1)
فيوهو(2)

1/4الخلاصقا@ 3 3-4 3 الستدرد!فيإالحاكمقوللأوأساولمظه.4
واتقنا.مهأحلضمفههفالذينعل@صلمر@ردصحيح،جمرحديت



الشمنتلالثترقى:للعلل
=

رويوقد
يصح.ولارة@ا،عاثةالسيدةحدبطمنالزياثةبهدهالحدبتهذا

2/1البيهقيفأخرجه: 4 2
قال:محمد-وهوإسحاق-ابنطريقمن

بنالقاسمبنالرحلنعبدوحدثن@
محمد

عنأبيه،عنبكر،أبيبن
عائثن@

واحدأ:قولاآخرهاوفيوسطهافيالصلاةفيالتشهدفييفولكانةقالت

"

بسم
إلا@لته،إلهلا@شهد@نف@لزاكياتلته@لصلو@تلته،@لتحيات@لته،

وبركاف@لته@رحمةأبها@لنبيعلبك@لسلام@رسوله،عبدهمحمداو@ثهد@ن

الحرب.عددبيدهلناويحده@لصالحيناعباد@لتهوعلىعلينا@لسلام

صدوقفهوإسحاق-بنمحمدأجلمنحسن،أنهظاهرهالإسنادهذا

يدلى
(1)

محمدأأنإلا@
موضعين:فيوهم

موقوف.أنهوالصوابمرفوع.أنهيشعربماالحديطساقأنهالأول:

فيزادوالآخر:
"متنه:

بسم
تصح.لافاذةالزبادةوهذا@الله...

مالكأ.الإمامخالفأنهإسحاق،ابنوهمعلىيدلومما

فيمالكأخرجه:فقد
الزهريمصعبأبيبرواية(501)الموطأ!"

2/1البيهقيأخرجه:مالكطريقومنالليئي،برواية(242)و 4 عن4

عنأبيصعنالقاسم،بنالرحمنعبد
عائثة

تقولكانتأنهافيالنبيزوج

الطيبات...التحياتتشهدت:إنا

الزهريمصعبأبيبرواية(502)الموطأ"فيإمالكوأخرجه:

2/1البيهقيآخرجه:مالكطريقومنالليئي،لرواية(243)و 4 بنيحىعن4

بنالقاسمعنسعيد،
عنمحمد،

@التا.عائة

2/1البيهقيوأخرجه: 4 جريج:ابنقالقال:الحجاج،طريقمن4

بنالقاسمسمعتقال:سعبد،بنيحيىأخبرني
عائ@كانتيقول:محمد

لته،الزاكياتالصلواتالطيباتالتحياتةتقولبيدهاوثيرالتثهدتحلمنا

علينا....السلاموبركاتهال@هورحمةالنبيعلىالسلام

(5725)نقربطا"(1)



=

@للفالائد@لعللفيالجامع

1البيهقيوأخرحه 4 4 /2-1 4 5
بنصالحطريقص

محمد
صالحبن

تشهدهذاقالت:ر@لمحالنآ،عائثةعلمتنيقال:القاسم،عنأبيه،صالتمار،

@ا.لته-التحيات@@ةبم@النبي

لالحمظأولىسعيدبنيحى@قول:
الحديثصحولوالتمار،محمدمن

القطان.حفظهصتقاع@لمامرفوعأ

تخر.طريقمنالحديقرويوقد

1البيهقيفعلقه 4 3 / النعننافع،عنزهير،بنثابتطريقمن2

عنأيصعنعروة،بنوهامعمر،
التسميةفييث@البيعنكلاهماعاث@

عمر،ابنعنوالصحيح:ضعيص،الحديثمنكرزهيربنوئابتالتحية؟قل

انهعباسابنعنورويناروينا،كماموقوفأ
بسميقول:رجلاسمع

ا@ع

فانتهره.لله،التحيات

الصواب.الروابةوهذه

.(2533)همه/2للبيهقيالكبير"السنناختصارفيلأالمهذبانطر:

يصح.ولاز@عليحديثمنابضأوروي

2/1البيهقيأخرجه: 4 3
الأعور،الحارثعنإسحاق،ابيطريقمن

"ةقالتشهدإفاكانأله@هعليعن

بسم
وبا@ا.الله،

وقدكذاب،وأنهترجمتصتقدمتالأعورالحارثموضوع،إسنادوهذا

منبهتفرد
الطريق.هذا

ه@.عمرابنحديطمنأيضأرويوقد

فيمالكفأخرجه:
أبيبرواية(500)واللبثيبرواية(241)الموطأ!"

2/1البيهقيأخرجه:مالكطريقومنالزهري،مصعب 4 2
ابنأننافع،عن

بسمفيفول:ينشهدكانرفالا:عمر
لته....التحياتالله،

جريج،ابنطريقمن(3073)الرزاقعبدوأخرجه:
لنافع:قلتقال:

ةيقولكانفقال:ثخهد؟عمرابنكانكيف
بسم

لته،التحياتالله،

لئه....الصلوات



الشدودلالحث@ترك@.لل@لل
-

موفوفان.أنهماإلاصحيحادالإسناثانهذانقلت:

الزبادة.هذهدونأيضارفالاعمرابنعنرويوقد

والطحاوي)013(،معجمهفييعلىوأبو)179(،داودأبوفأخرجه.

في
"

المعانيشرح
والبيهفي1(،534)و(5331)العلميةط.وفي2مملأا/لأ

2/1 3 9
محاهد،طريقمن

الزيادة.@ونفذكرهد@،عمرابنعن

2/1الزيادةفيهاالتيالروايةعقبالبيهقيقال فيهاالروايةوأما":43

ابنجهةمنزياثةتكونأنفيحتملصحيحة،كانتوإنفهيعمر،ابنعن

عنه،روينافقدعمر،
واللهالتسمية،ذكرفيهلي@التئهدحديث!جمالنبيعن

أعلم

رو@
الزبير.بناللهعبدحديثمنالحديثهذا

فيالطحاوياخرجه:
"

وفي2كلأا/الاثار"معانيشرح
العلميةط.

أسلمأباأنيزبد:بنالحارثقال:لهبعة،ابنطريقمن(1540)

أنهحدئ@المؤذن
اللهعبدسمع

الذيمح@اللهرسولتشهدإديقول.الزبيربن

به:يتشهدكان
"

بسم
صه.الطي@اتالنحياتالأسمد،خبروبال@@لته،

عنيغنيبماترجمتهتقدمتوقدلهيعة،ابنفيهضعيف،السندوهذا

هنا.إعادتها

عبيدبنيعلىروىما@سناده:بعضفيالشذوذحصلومما@

عنعمر،ابنعندينار،بنعمروعنالثوري،عنالطنافسي،

لابئعينوكلبالخيار،البيعان@اص@ز:التبيئ
بغإلايتفرقا،حنىبينهمابغ

@لخبار@ا.

لأالكبيرإفيالطبرانيأخرجها.يعلىرواية
(2)

فيوالخليلي)92631(،

ليالطحاويأحرحههناعمرالنحديث(1)
@

2الائار!محاليشرح 63 / ط.وفي1

2/1ليهقيوا1(،)23،لعلمبةا 39.

عدإ.بنعليجد@لى@لنيحلىاسمعدهوتحرت(2)



=

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

1/3الإرناثلأ" 41.
بنعمروفقال:يعلى،فيهاغلطفقدةمعلولةروايةوهي

اللهعبدهو:اتماددينار،
أصحابمنالمتقنونالأئمةرواهكماثينار،بن

مثل:الثوريسفيان

1أحمدعند:دكينبنالفضل 3 5 2والبيهقي2،/ 6 9 البرعبدوابن5،/

في
5/2التمهيد"@ا 36.

.(2113)له@/3البخاريعندالمريابيبوسفبنومحمد

7/2النسائيعنديزيدبنومخلد 5 0

وفي
6لالهالكبرىلأ،9 ط.(06

الرسالة.ط.(6025)والعلمية

.(14265)الرزاقوعبد

عنلئوري،اعنلرزاق(اوعبدومخلد،ومحمد،لفضل،)اأرسعتهم

اللهعبد
به.عمر،ابنعندينار،لن

اللهعبدعنالثوري،سفيافىأقرانرواهوكذلك
مثل:دينار،بن

7/2والنائي2/5،2وأحمدا(،م@2)الطيالسيعدسعبة 5 1
وفي

6وللاالعلمية.@(6070)لهالكبرى@ا،@ا /3عوانةبيواالرسالة،ط.(02

2 فيوالطحاوي6،8
"

4/1الاثار"معانيشرح 2
.(1054)العلميةط.وفي

اكعندعيينةبنوسفيان
والحميديبتحقيقي،(1374)مسندهفيفعي

9،/2وأحمد2(،2لمه7)شيبةأبيوابن)556(،
7/2والنسائي 5 1

وفي
لجاروداوابنلة،لرسااط.(6025)ولعلميةاط.(6072)لهالكبرى"،@ا

فيوالطحاوي)716(،
"

العلمية،ط.(5403)و(5402)الاثار"معانيسرح

فيوالبيهقي
(96301)و(96201)وا@لميةط.ا+(6)و(5133)المعرفقا"

ط.

عندجعفربن
9مسلم / 7/2والنسائي4(،يلا(1531)5 5 0

وفي
لطحاوالة،لرساا0ط(2306)ولعلميةاط.(6706)لهدا،لكبرىا@ا

وي

1الاثار"،/معاني@ثحرحفي 2
حبانوابن)4045(،العلميةط.وفي

5/2والهقي)3194(، .(2050)والبغوي6،9



لمتسوذارلضل@:رلحلل
=

7/2النسائيعندالهاثأ)ابناللهعبدبنويزيد 5 0

وفي
لهالكبرى@ا،لا

الرسالة.ط.(6027)و(6024)والعلميةط.(6071)ول@606(

برويزيدجعفر،بنو)سماعيلعييضبنوسفياد)شعبفأربعتهم

به.عمر،ابنعندينار،بناللهعبدعنرووهالله(عبد

فيالبغويالقاسمأبوأخرجوقد
العلمية.@للأ.61(الجعديات@@

فال.أبي،حدثناقال:المقرئ،ابنحدثناقال:الفلاح،ط.(1667)و

ثم"،اسدب9م:لمجاشيعنعمر،ابنعندينار،بنعمروعنشعبة،حدثنا

عنسعبة،عنابيه،عنالحديا:بهذاالمقرىابنحدثالاهكذاعقبه.قال

وهموموكت،التبيئعنعمر،ابنعن@ينار،بنعمرو
حذثالحديثلأنة

اللهعبدعنشعبة،به
."أبوهأوهوفيه،وهمالمقرئالنوأحسبدينار،لن

فيالخليليوقال
1/3الإرشاد"" بنيعلىعلىوقعخطأداوهذا.41

اللهعدفيه:والصوابعليصمتفقثقةوهوعبيد،
عمر،ابنعنثينار،بر

اللهعدعنعنه،سفيانأصحابمنالأئمةرواههكذا
دينار@ا.لن

@الاالتقربفيالنوويوقال

الراويداتدرل@معالمطسوع
"1/2 54:

اللهعبدهوإنمايعلى،غلط"
الاثمةرواههكداالسيوطي:اوقالثينار@ا،س

المريابي،يوسفبنومحمددكي@،بنالفضلنعيمكأبيسفيان،أصحابمن

وغيرهما.يزيدبنومخلد

5/2الأشرأف،@اتحفةالحديث:فيوانظر 3 حامعو"7(،173)6

1/5"لأصولا 7 6/5المنير"البدرو"4(،07)4 02-5 التلخيصو"0،3

8/5المهرظإتحافو"3/4،9الحمير" 2 /3المسند"أطرافو"سا(،90)1

04 2(4337).

منرياد-عئادسعنشهاب،ابنعنمالك،روىتخر:مئال@

دهبالله-شوررسولأنشعبة:بنالمغيرةأبيهعنشعبة-بنالمغيرةولد

فجاءبماء،معهفذهبثالمغيرة:قالتبوك،غزوةفيلحاجته

منيديهيخرجذهبثتموجهة،فغسلالماء،عليهفسكنت@يدهاللهرسول



-

و@لفعالد@لعللفي@لجامع

الجبة،تحتمنفأخرجهماالجثة،كميضيقمنيستطعفلمجبتهكقي

@تاللهرسولفجاءالخفين،علىومسحبرأسه،ومسحيديه،فغسل

@اللهرسولفصفىركعة،بهمصلىوقديؤمهم،عوفبنالرحمنوعبد

صلاته،الله-@زرسولقضىفلماالناس،ففزععليهم،بقيتالتيالزكعة

"قال.

@حسنتم!

فيمالكأخرجه:
أبيبرواية(87)والليثيبرواية(7لاالموطأ!9

محمدبرواية(47)والزهري،مصعب
ومنالقعنبي،روايةفيوكداالحسنبن

فيالافعيأخرجه:مالكطريق
7/2"الأم9 2 الوفاءط.وفيالمعرفةط.6

وفي8(،037)
فيومسلمبتحقيقي،(7للألهالحسندإ،دا

1(،30)التمييز""

اللهوعبد
أحمدبن

2أبيهمسندعلىزوائدهفي 4 7 فيوالبيهقي4،/
معرفة9

فيالبرعبدوابنالوعي،ط.(1960)والعلميةلأط.اللاوالائار"السنن
4/3التمهبد!" فيعساكروابن8،1

"

1ا-ه@82/؟دمثقتاريخ بهذا5،7

د.لاسناا

بوهممعلولأتهإلاالصحة،ظاهرهالإسنادهذا@قول:
حيثفيه،ماللث

فيالبيهقيعنهنقلهفيصاالثافعيقالكذلك،هووماالمغيرةلولدعبا@انسب
":(416)المعرفقأ"

وهم
بنالمغيرةولدمنزيادبنعبادفقال:فثئنه،مالك

اللهعبدونقلشحبقه،بنالمغيرةمولىهوو)ثماشعبت@
أحمدبن

زوائدهفي

2أبيهمسندعلى 4 7 فيالبرعبدابنطريقهومن4،/
وابن4/38،1التمهيدا"

فيعساكر
"

1@مشق،تاريخ 5 7 / 2 قال:أنهالزبيرياللهعبدبنمصعبعن8

بنالمغيرةولدمنزيادبنعبادعنقال:حيثقبيحا،خطأمالكيهأخطأ9

شعبتأ،بنالمغيرةولدمنرجلعنزيا@بنعبادعنوالصواب:شعبف

فيعساكرابنأيضاعنهونقل
"

1دمق!تاريخ 5 9 / علىأخذواومما":28
وقال:الحكم،بنعمرال@لمي:الحكمبنمعاويةفييقولكانأنهمالك

مالك.روايةلمط(1)



الدمنحذلالهضقى:ل@للا
=

أبيبنزيادبنعبادهووإئماشعبقعبنالمغيرةولدمنزيادبنعباد

سفيات.

5/3الكبيرأالتاريخفيإالبخاريوقال 1 وقال:(1)2،39

المعيرة،عنشعبقعبنالمغيرةولدمنزيادبنعبادعنالزهري،عنمالك:

عنبعفهم:وقالوهم،إتهويقال:
ابنعنعا@صالزهري،عنمالك،

"ة(104)التمييز!فيإمسلموقالأبيه...،،عنالمغيرة،

من@الوهم
مالك

أبيبنزيادبنعبادهو:اثمادالمغيرة-ولدمنزياد-بنعبادقوله:في

عندناوالمحفوظروايته،فيأوي@أبوفسرهكماسفيان،
الزهري:روايةمن

جريج.ابنرواية
عنزيا@بنعبادعنالزهري،عنالحديثلاقتصاصه

عنالزهري،زيادةالحديثآخرفيفصلئمأبيه،عنالمغيرة،بنعروة

فيحاتمأبيابنونقلالمغيرظ.بنحمزة
"

(4يا.@ا/6والتحديل!الجرح

ووهمشحبة،بنالمغيرةولدمنهرمالك:قال"قال:أتهأبيهعن
فيمالك

أبيبنزيادولدمنإئهويقال:المغيرة،ولدمنولي@عباد،نسب

فيوقالالا،سفيان..
وهم:(182)لابنهالعلل9

فيمالك
فيالحديثهذا

بنزيادبنعبادله:ويقالالمغيرة،ولدمنهوولي@زياد،بنعباد@

شعبفبنالمغيرةابنيوحمزةعروةعنزياد،بنعبادهو:@)تماسفيان،أبي

فيالسيوطيونقلووا.النبيعنضعبفبنالمغيرةعن
"

ا/الحوالاتنوير

5 7
خالفه"مالك:فيهاخولفاليالأحادبثفيقالأنهالدارقطنيعن

الحارث،بنوعمروويون@،جريج،وابنومعمر،كيسان،بنصالح

بنوعقيل
عنالزهري،عنفرووه:وغيرهم،مسافربنالرحمنوعبدخالد،

الاسنادفيمالكعلىفزاثواأبيه،عنالمغيرفبنعروةعنزياد،بنعباد

وحمزةعروةعنعبا@عنشهاب،ابنعنةقالوبعضهمالمغيرة،بنعروة

بنالرحلنوعبدعقيلفلك:قالأبيهما،عنالمغيرة،ابني
ويون@خالد،

ينسبولمعنه،الليثروايةمن
أحد

بنعبادوهرالمغيرفإلىعبادأمنهم

المديني،بنعليوقالهالزبيري،مصعبذلكقالسفيان،أبيبنزياد

ووهموغيرهم،معينبنويحيى
أحدهما:موضعين:فيإسناثهفيمالك



-

الالموالدالعللفيالجامع

منإسقاطهوالاخر:المغيرة،ولدمنزيادبنعبادقوله:
ةعرولإسنادا

فيالدارقطني-يعني:أيصأ-وقالدا،المغيرة...ابنيوحمزة
/7العلل!"

1 0 الزهري،عنمالك:فرواهعهواختلفالزهريدايرويه.(1236)عقب6

يفي:نجقق-فيهووهمالمغيرةصالمعيرة،ولدمنرجلزيادبنعبادص

عادلأنهعليه.بهيعتدمماوهذامالكأ-
يرويوهوسفيان،أبيبنزيادبن

فيالبيهقيوقال"،أبيه..عنالمغيرة،بنعروةعنالحديثهذا
المعرفقه"

مالك@اقصرالوعي:ط.(1962)و(1961)والعلميةط.(4للأاعفب
بن

ةزيادبنعبادرواه@)ثمالأ،مر@فرواهلإسنادهأن@
المغيرة،بنعروةعن

فيالبرعبدابنوقالالمغيرمماعن
ولممالد،لافرواه:4/380التمهيد@ا@ا

أحديتابحهولمنه،وغلطوهم@اوهوأيضا:وقال@ا،إسناده..وأفسديقمه،

عدسعبةبنالمغيرةولدمنهوولي@عليم@غيرهمولاشهاب،ابنرواةمن

4/38فيأيصاوقالحميحهم،، فيمالكروايةمنالحديتهذالاو)سخاد1
بنعبادعنشهاب.ابنيرويهإثمالأنهبالقائم،ليىإسنادوغير@الموطأ@الا

اد،ف
أبيهعنشعبة،لنالمغيرةابنيوحمزةعروةص

(1)

لنالمغيرة

فيالذهبيوقال@ا،شحبة.
4@االتهذيبتذهيب@@ 9 / 5(3122):@@

وبعضهم

@ئعبقا(.بنالمغيرةولدزياد@بنعبادوقال:و@

4/4الكماولداتهذيبيرالمزيوقال 3يلأ7 لهذافكرهعقب(06

1/1ض-فيالزرقانيوقال@،أوهام@فيمعدودالاوفلثالحديط: 14.

ةلاوقوله
قالهال@غيرة،مولىهوو)تمامالك،منوهمالمغيرفولدمن

دا.البر...عبدوابنوالدارقطني،حاتم،وأبوالزبيري،ومصعبالشافعي،

لولدزيادبنعادنسبفيمالكقالهماأنالآننبينقدتلت:

فلك.علىالعلماءلاتفاقوهم،شعبة،بنالمغيرة

الحلةبنفمروروي
يصحولاالزهريطريقغيرمن

هكدا(1)
أهميهما""وصوابه:المطبوع،لي

الحطأعلةولي@الانقطع،علةأقصد(2)
لي

المغيرة.لولدعادلة



ال@نممودلالخشرلق@رلملل
-

فينعيمأبوفأخرجه:
5/1الحليقه" 9 1

بنسليمانبنأيوبطريقمن

عنبلال،بنسليمانعنبكر،أبوحدئناقال:بلال،
قدامة

عنموسى،بن

بنالمغيرةعنزياد،بنعبادعنمكحول،عنيزيد،بنالعزيزعبد

فذكره....@شعبة

لاضحيفإسادوهذا
رمانة-ابنوهويزيد-بنالعزيزعبدفيه:يصح،

63"الاعدالدميزانفيالذهبينقل 9 / فبه:قالألهالبخاريعن(1415)2

لا"
الملكعبدعنبلال:ب@سليمانرواهحديثه،يصح

ب@
عنلدامف

قدامة
موسى".بن

الزيادة:منفيهأنإلانعيم،أبيإسنادلثهالإيسادهذاقلت:

"
الملكعبد

بن
"قدامة

المحتملومنموسى،بنوقدامةبلالبنسليمانبين

لا"عه:فقالالإسناد،هذاإلىعمدقدالبخاريأن
يصح

الملك،عبدحاللسوءضعيفاالحدبثفيكونالزياثةهذهصحتدف@

فيالذهبينقلفمد
2/6الاعتدال!ميزان9 6 5لا1 معينابنعن(23

قالأنه

"فيه:

"،بالقويلي@ضعيف"قوله:حاتمأبيوعنصالع،
@اودأبيوعن

قوله:الدارقطنيوعن"،نكارةحديثهوفيعليم@لثيالرحالنعدكان"قوله:

يترك9

الزهريأصحابمالكخالفوقدمالك.تفردبلىالحديثبذلك

فرواه:روى،مابخلافرووهالذين

بتحقيقي،(1642)حريمةوابن)941(،@اودأبيعنديزيدبىيرن@

فيوالطبراني)4222(،حبانوابن
3/1واليهقيممأ،)ا/20الكبير!" 3؟2

فيالبرعبدوابن
فيعساكروابن4/38،2التمهيد!"

"

.28/061"ثمشقتاريخ

جريجوابن
فيالافعيعد

الرزاقوعبدبتحقيقي،(73)مسنده

فيحميدبنوعبد4/12،5وأحمد7(،)وو
/2ومسلم)793(،المنتخبه"

2 بتحقيقي،(1515)خزيمةوابن)661(،والنسالي1(،05)(27لا6

فيوالطبراني
1/2والبيهقيمثأ،.)/2الكبيرا.9 7 لهلاالمعرفته،وفي4

فيالبرعبدوالنالوعي،ط.(1953)والعلمية.@(415)
/4التمهيد""



-

ئدلفعا@ا@لعللمعفيلجاا

3 فيعساكروابن3(،2للاوالبغوي38،4و83
"

/28"لمحمثقتاريخ

5 1وا7 3يملأوو/4الكمال!@اتهذيبديوالمزي5،8

2أحمدعدكيسافىبنوصالح 4 9 فيوالشائي4،/
(165)الكبرى"@

فيالبرعبدوابنالطعتين،كلتا
3التمهيد،" 83 فيعساكروابن4،/

"

تاريخ

1دمنى، 5 7 / 28.

بتحقيقي،(203)خزيمةوابن1/6،2النسانيعندالحارثبنوعمرو

فيعساكروابن
"

28/1ثمشق!تاريخ 6

38لأالتمهيد"فيالبرعبدوابر)793(،حميدبنعبدعندومعمر 2 /4.

.(372)الثاميي@،طسندفيالطبراليعندشادبنوبرد

عنوبرثأومعمر،وعمرو،لح،وصاجريج،وابن)يون@،متتهم:
ا

بن

فذكره.أبيه،عنالمعيرفبنعروةعىزيادبنعبادعنشهاب،

أوش@.أبوالرواةهؤلاءوخالف

فيمسلمأخرجه:
أخبرنيقال:أوش@،أبيطريقمن(104)التمييز"9

قال:...المغيرةأنأخبره.سمبادأبيبنزيادبنعبادأنشهاب:ابن

فذكره.

يهمصدوق،أويىإأبو@تول:
أسقطوقد"

بنعروةالسندمن

هدافلعلالمجرة،
أعلم.واللهأوهامه،من

رويوقد
عباد.طريقكيرمنعروةعنالحديثهذا

1/2أحمدفأخرجه: 1والبخاري5،5 8 6 2لا7/ 1ومسلم9(،7 5 8 / 1

1/63والنسائي1(،51)وأبو@اود)08(،و(79)(274)
(3@

وفي
@الكبرى!9

(2)

3)

مقط.ولعلهيراانلمدطوعيريردلم

.(3412)فقريبها@

حاء
لي

@ةالزيالةمنالروايةمده

محمدوعنالمغيرفصالمغيرفبنعروةص
بن

ذاحديثأحفطولاعون:أستالالمعيرفبل@رثهحنىرجلصسيرير،
ذاامن

فيمروكذا
.(111)البهرى!"



لشدضداولثترك@:لالعلل
=

فيوالطبرانيالطبعتين،كلتا(111)له
الطبعتي@،كلتا(8933)الاوسط،د@

العبي.عامرطريقمن(631)لأالمستخرجافينعيموابو

1/5البخاريوأخرجه: 6وا/(182)6 )1244(،6/9و(203)2

ومسلم
5 7 / 1/8والنسائي)545(،ماجهوابن)57(،(27لر11 2

ودي

بننافعطريقمنالرسالةط.(121)والعلميةط.(122)لهالكبرى@ا،1

مطحم.جيربن

4/2احمدوأخرجه: 5 5
إسحاق.أبيبنيونىطريقمن

1مسلمةوأخرجه 5 8 /1-1 5 اللهعبدبنبكرطريقمن)امأ(274)9

ا

بنعروةعنوبكر(ويون@،فع،ونالثعبي،)ا
عنلمغيرة،ا

به.لمغيرة،ا

4/2حمدأخرجه:وأ 46-2 4 و7
2 لترمذيوا)161(،ودداوأبو5،4

عنالزبير،بنعروةعنأبيه،عنالزنا@ابيلنالرحمنعبدطريقمنلثا(

ظاهرهما.علىالخفينعلىيمسحكعاللهرسولرأيتقال:شعبة،بنالمغيرة

ومتنأ.سندامعلولالحدبثهذاةأقول

قدملماحفظهتغيرصدوقالزناد،أبيبنالرحمنفعبدسندهعلةأما

الزبيربنبعروةالمغيرةبنعروةبدالهب@الرواةمناربعةخالفوقدبغداد

شده.علةوهذه

الرواةمنأقرانهعنبهاتفردظاهرهما"،على"قوله:فإنمتنهعلةوآما

عن

النرمذي.
لنالرحمنعدحديتوهوحسى،حديثالمجرةحديت"

عروفعنيذكزأحدأنعلمولاالمغيرة،عنعروة،عنابيه،عنالزناد،أبي

لا.غيرهظاهرهما!على"المغيرة:عن

.(3861)نقريبها@(1)



-
والفعائد@لعللفيالجامع

كان"@اود:أبيعنداللفظجاءقل.فإن
@الخفينعلىيمسح

يعني:

العبارة.تلكذكردون

محمدبهتفردثاودأبيعندجاءالذياللفظفنقول:
يدلالصباح،بن

محمدةكيرداوقالةعقبه@اودأبيفولفلكعلى
."الخفينظهرعلىمسح

فيمغلطايإليهف@بماعلىالوقوفبناويجدر
الكما@هتهذيبإكمال"

فقال:الحديثطهذاروايةفيمالكتوهيمفيالمزيتعقبإئهحيثالمأ/7

مالك،وقالالمزي-قول
ولدزيادبنعبادعنالزهري،عن

(1)

أوهامه-فيمعدودوذلكالمغيرةعنالمغيرفابنعنشعبة،بنالمغيرة

عنغيرهكروايةعنهروىمالكاأنمنتاريخهفيالبخاريفكرهلمانظر،

فيالدارقطنيذكرهولماأبيه،عنالمغيرفال@عنعبا@
"

أحاديثكتاب

محمدأبوحدثناتأليفه،الموطأدا
بروالحشناليسابوري،بكروابوصاعد،بن

حدثاقالوا:محمد،
اللهعبدحدثاقال:سليمان،بنالربيع

قال:وهب،بن

مالك،أخبرني
ابنأنسمعان:وابنيزيد،بنويونسالحارت،بنوعمرو

بنعروةعنشعبة،بنالمغيرةولدمنزيا@بنعبادعنأخبرهم،شها@

أنهالمغيرة:
سمع

غزوةفيتوضأحين@كاللهرسولعلىسكبتيقول:ألاه،

مالك،عنروح،ورواهقال:الحديط،تبوك...
بنعبادعنالزهري،عن

9كتابوفيالمعيرة،عنالمغيرة،ولدمنرجلعنزياد،

@العلل

:(2)للرازي

كمافهذاسفيان،أبيولدمنهووإنماالمغيرفولدمنعبادالزهري.قال

غيره،الأخرىروايتهعلىتابعهوقدالجماعة،كروايةعهروىقدمالكترى
بهتعصبشيء@لأينفسه،الرهريإلىفيهالجنايةالرازيأضافوقد

مالكأانف@نهمفيالمحدثيقغالبلأفىةالحاثةعلىمثأإلااللهمالجناية؟

خلفايتوارئونهعبادنسبفيوهم
لمحققوا!هاتوا،قيل:ولوسلف@عن

انتهى.يحققوالما

مماقلت.
تتعفبمغلطايأفىيتبينتفدم

بيالن(بحللالمنهرر(2)خطأ.وهوالوالد!المطوع.في(1)
حا

3.



لشمودارلهضك@.للعلل

المزي.علىاعتراضه

مالك.عنالوهميرفعحاتموآبيللبخاريكلامأنقله

منه.لي@الوهمأنتبينلمالكمتابعاتنقله

الرهري.علىيهالوهمحملحانمأباأنادعائه

الأخرى.تلوالواحدةالتعقباتهذهلمناقئةوسنأتي

ومنأقول-
فكماالمزيعلىاعتراضهأماالتويق:الله

أنتقدم

بتوهيميفردلمالمزي
علىاعترضفالناالنقاد،للأئمةموافقهو@)تمامالك،

والدارقطني،حاتم،وأبيومسلم،والبخاري،الافعي،منهوفأينالمزي

ابنعنالحديثهذاروواالذيئالرواةعنفضلاوغيرهم؟البرعبدوابن

مالكأنجهفخالفواشهاب،

نقلهوأما
بعضهم،وقالالبخاري:اقولإلىألمححيثالبخاريعن

@أبيه...عنالحغيرة،ابنعنعبا@عنالزهري،عنمالك،عن

فهم
منه

هذهنناقشأنوقبلجريج،وابنيون@،كروايةالحديطهذاروىمالكاأن

بعضهمداوقالقوله.أيهناةالمبهمأننبينانمنبدلاالنقطة
"

بنروحهو

فيالدارقطنيالطريقهذاذكروقدعبادة
"

الحلل
1للأا"7/7" وقال(23

كانفإن"عقبه:
روح

حفظه
عن

الزهريعنبالصوابأتىفقدهكذا،مالك
"

حفظإلىوخطأهاالروايةهذهصوابكطث@الدارقطنيفأحال
إنئمروح،

عبا@عنالحديثوححلهالمغيرفلولدعبادنسبتهمالكطريقمنالمحموظ

ولاوغيرهم،الموطأأصحابعنهرواههكذابيانه،سبقكماالمغيرفعن

واحدليخالفهمالحدبثهذاروايةفيوهموامالكأصحابكلأنيعقل

إنهحيثالبخاريصنيعإلىترىألائمالصواب،علىالحديثفيحفظفقط،

عقبه:وقالمالك،روايةساقنلكبعدئمجريج،وابنيون@،روايةقدم

9

وهم..
"

روايتهضعفعلىثلي@الصنيعهذافيكرنالرواية،هذهساقثم

وهو.(1)
.(1962)تقريب@داصلافانقة،"



-

@الفالائدفى@لعلل@لجامعى

حيزفييبقىالطريقهذانف@روح،إلىالإسنادصحةفرضيةوعلى

لمخالفةالثذوذ
مالك.لأصحابروح

نقلهماوأما
بنوعمرومالك،أخبرني9قوله:يعني،متابعاتمن

."شهاب...ابنأنسمعانوابنيزيد،بنويرن@الحارث،

فيالبرعبدابنوذكره1/6،2الشائيأخرجه:الطريقفهذا
التمهيد!دا

4/38 "عقبه:وقالموطئهفيوهبلابنوعزاه2

بنعروةمالكيذكرولم

كلهمهؤلاءعنوهبابنقالهكذاعباثأ،سمعانابنيذكرولمالمغيرة،

فيمالكذكرمنخصماإلاترى،كماواحدولفظواحدإسنادفيجمعهم
ابنروايةمنإلاالمغيرةولدمنزيا@بنعادفيسمعانابنوذكرعروة،

لفظحملوهبابنوأظنلمالك،هذايعرفو)ئماهذ@وهب
علىبعضهم

كثيرأ،.هذامئلفييتساهلوكانبعض،

هذهأثوجوهبابنانهذا:البرعبدابنكلاممنيفهمتلت:

فيماالاختلافيلولمالزهري،علىوجمعهابحضفيبعضهاالأصانيد

ابنو)سقاطالزبير،لنلعروةمالكإسقاطمنكانمابخصوصإلابينها
يعني:وهذالعباد،سمعان

فلاهذاوعلىالأسانيد،هذهفياختلافاتهناك

علىالاسانيدلهذهوهبابنسياقإنبللمالك،تابعاتالرواياتهذهتعد
أئهاعتبارعلىسمعان،ابنصروايةمالك،لروايةإعلالهوإثماالحو،هذا

التيالمتابعاتبذلدفانتفتمنها،اثنينعلىتكلمثمالأسانيدهذهساق
أعلم.واللهلإدراج،بامعلولةلأنهاساقها.

ادعاهماوأما
الحديث،هذافيالزهريعلىالوهمحاتمأبيحملمن

فقد
الزهري.علىلامالكعلىالوهمحملأئهحاتمأبيعنالنقلتقدم

.(182)"لعللا1ةوانظر

علأخرى:(ناجةومنمغلطاي،كلامعلىالرديخصفبماكلهوهذا
الليثي:روايةفيجاءفقدأخرى،بعلةالحديثهذا

ولدمنزيادبنعباد9

1أبيهعنالمغيرة،
0 0 0

"الأخرى:الروايةأنحينفي
ئظنوقد"،المغيرةعن

مالكمنبلمنهليسىلييبدوفيماالوهمأنغيرنلكفيواهميحيىأن



الشموذللثترقى:للعلل
=

2أحمدعندمهديبنالرحالنعدنابعهيحىلأنوذلكأيضأة 4 7 وابن4،/

فيالرعبد
فيتقدمكماالزهريمصعبأبوأيضأوتابحه4/38،1التمهيد""

إنحيتشيء،منهاالقلبفيمصعبأليروايةأنإلاروايته،تخريج

عنولي@المغيرفعن(40)الثمانيقهبالرواباتالموطأ9كتابفيالموجود

فيعساكرابنأخرجه:فقدوايضاأبيه،
"

1دمتق!تاريخ 5 6 / 2 طريقهمن8

-

ممنالوهملييتبينولمالمغيرفعنروايتهفيفجاءمصعب-أبايعني:

ابنقاليحيى،روايةلتقويةكافيةالرحمنعبدمتابعةنف@العموموعلىهو،

فيالبرعبد
التمهيد""

0 / أيضانلكفييحيىبنيحيى@زاد":438-138

أحديقلهلمشيئأ
بنالمغيرةأبيهعنفيه:قالأنهوفلثالموطأ"،9رواةمن

غيرالمعيرةأببهعنالحديث،هذاإسنادفيعلمتفيماأحديقلولم@ئحبف

عنالموطأرواةوسائريحى،بنيحيى
عنشهاب،النعنيقولون:مالك،

@شبةب@المغيرةولدمنوهوزياد-بنعباد
لاشعبة،بنالمغيرةعن

فلث؟علىمنهمواحديتابعهولميحيى،قالكماالمغيرفأبيهعنيقولون:

وحدتهحتىأبيمماعنقوله:فيوهميحيىبنيحبىأناظنوأنامذاكتت

ولدمنزيادلنعبادعنشهاب،ابنعنمالك،عنمهدي،بنالرحمنلعبد

عنوكير@حنبلبنأحمدذكرهيحيى،قالكماأبيصعنشعبق@بنالمغيرة

ذكرنامه.وقدمهديابن

أبيم@أ)عنعبارةذكرفيالوهمبحملكانأئهخللقكلامهفظاهرقلت:

فكرماعلىليحيىصحيحةمتابعةذلدبعدوجدإنهثمالليثي،يحيىعلى

مالك.علىذلكبعدالوهمفحمل

فقد:الصوابالروايةواما

1يلأماجهوابن)947(،الرزاقعبداخرجه: 1/7والنسائي3(،2 6

وفي83و
1/712عوانةوأبوالطبعتين،كلتا(011)و(82)لهالكبرىأ،"

لاالكبير"فيوالطبرالي)7431(،حبانوابن1(،07)
والبجهفيلاممأ،/02

5 8 / فيوالخطيبو.1،6
2/87للوصلاالفصل" 9والهجرةط.0 6 2 / 2

المغيرةبنحمزةعنطرقمنالعلميةط.



-

يالفالائد@لجامعفى@لعلل

4/05و(363)1/101والبخاري)9681(،سيبةأبيابروأخرجه:

1و(2918) 8 5 /7-1 ومسلم7(،5)ما86
5 7 / 11-5 81(274)،)67(

1/8والنسائي)983(،ماجهوابن 2
وفي

ط.(96لكلألهالكبرى،،"

عنمسلم،عنالأعم@،عنطرقمنالرسالةط.(9585)والعلمية

مسر

1مسلم 5 7 / هلال.بنالأسودعن(7للا(27لا1

فيالطبرانيوأخرجه:
الكبير"@ا

3/14لحاكموا)329(،/02 5
من

المغيرة.مولىورادطريق

8للاضيبةأبيابنوأحرجه: فيوالطبراني1(،6
الكبير!"

02/(972)

سفيان.وأبيالجعد،ابيبنسالمطريقمن

أوفى.بنزرارةطريقمن(152)داودأبووأخرجه:

سفيان،بووألم،وساد،اوورسو@لأواوق،ومسر)حمزة،سبعتهم.

مالك.روايةنحوفذكرالمغيرة،عنوزرارظ

8/1لاالاسرافتحفة"وانظر: 7 1و(1الم@241 7 6 /8و(14941)8/
1و(411)ماكلاا 87 وا(،ااهل@8/

13/04المهرظإتحاف" 2

كلا(61)كموه/.كلا(44)3ملاه/"لمسنداا@طرأو")54961(،

قال:مرةبنعمروروىثقتين:وخالفالئقةفيهشذومما@

عال@عنيحذثوائلأباسمعت
تصثمت@ا@ذاقال:النبيئ-لمجرا،عن

مئلوللخازنذلك،مئلوللزوج@جز،بهلهاكانزوجها،بيتمن@لمر@ة

"ة(5112)دالتقربفيححرالنقال
ط@رقلنمرةبنعمرو

الحهعدأبوالمراي،واليم،
الأعمىالكرلي

"

عابد،ثقة
عهبرحابا

اته.(عدلأليفلت"الأنرمقال
3عاتةمنسمعوانلبو

حديث.وفكرجماشيعيرليسروقا،وليهالهأدحل
"

التحصيلا.تحمة@والطر..(318)حاتم:أليلابن"المراشل

الجيمدمتحالحملي،
@زيربدل@،لاكاد

ربصاأثوي،سافال.

إ

2"
نممت

@

أظ.لمر



الشنصذلالعثشرك@:لالعلل
-

بماللزوجشيئا،صاحبه@جرمنمنهماو@حدكلينقصولاذلك،

أنفقتطابماولهااكتسب،

الفحح،ط.(77)والعلميةط.(75)مسندهفيالجعدابنأخرجه:

ئيلنساوا)176(،لترمذيوا6/9،9وأحمد1(،031)هويهراب@و)سحاق

5/6 5

912)لأالكبرىوفي 2او@@الحلمية.@@19و@69@3 @19و@25@33

وفيالرسالةط.
"

3لهالشاء!،عئرة جرجان!:داتاريحفيوالسهمي3(،1

خطأ،فيهحصلالإسنادوهذا
وائلأبيبينمسروقذكرإسقاطهو.

رواهماوالمحفوظمحموظ،غيرمسروقذكربدونالحديثو)سنادوعائف

عنمسروتعنوائل،أبيعنكلاهماوالأعممشالمعتمربنمنصور
عائ@،

إفابهمابالكفمامرةبنعمرومنأوثقمنهماواحدكلوالأعمشومنصور

والأعمش،منصورروايةصحيحيهمافيومسلمالبخاريأخرجلذااتفقا؟

عنوائل،أبيعنمنصورروايةعلىوعقبالوجهينالترمذيوأخرج

عنمسروق،
أبيعنمرةبرعمروحديثمنأصحوهذا9بقوله:عائئة

مسروؤي@عنحديثه:فييدكرلامرةبنوعمرووائل،

أخرجها:منصورورواية

/6واحمدالفلاح،ط.(78)والحلميةط.(77)مسندهفيالجعدابن

2 2/1ريلبخاوا7،8 3 2/4و(4251)9 3/73و(1441)و(4391)21

3/9ومسلم)5602(، لنرمذيواا(،هلأ5)وداوأبو@)08(،(1024)0

فيوالشائي)276(،
الرسالة،ط.(5319)والعلميةط.(9719)الكبرى@ا"

فيكماعوانةوأبو
17/5المهرة!إتحاف" 4 فيوالسهمي)56722(،6

"

تاريخ

3:"جرجان 9 فينعيموأبوملا(،.)1
المستخرجالمسند"

"
(3)

(2290).

ةأخرجهاالأعضورواية

أحمد.روايةلفط(1)

ش)شصرر(سقط(3)
طاعأ.الروابةنو@

(672)عصالرمذيجمع(2)



-

ثللفعالد@لعلل@لجامعفي

11ولا(7275)الرزاقعبد ديالجعدوابن)672(،والحميدي6(،6

)29322(،شيبةأبيوابنالف@ح،ط.ول@7(العلميةط.(77)مسنده

2/11لجخاريوا6/4،4وأحمد)8141(،هويهراسوإسحاق 4(1437)

2/1 4 3/9ومسلم)0441(،2 1رو0 2فىماجهوابن)امأ،(02 2،)9

فيوالنسائي
وفيالرسالة.@(9154)والعلميةط.(91الماالكبرى!"

"
فيكماعوالةوأبو3(،اللالهالنساط،عثرة

17/5المهرظإتحات" 4 6

@اجرجانداتاريخفيوالسه@ي)56722(،
0

3 9 فينعيموأبو5(،06)1
المسندالا

4/1لبيهقيوا)2922(،لمسنخرجما (1692)لبغويوا9،2

و

عائئتععنمسروق،عنوائل،أبيعنومنصور()الأعمش،

هذاخلالمنيظهرفالذي
روايهأنالترمذيكلامومنالتخريج،

إمامينلاتفاقوفلثةوائلأبيسلمةبنسقيقعلىمنهوهئممرةلنعمرو

مرة.بنعمرووخالمهماعائة،ع@مسروق،عنواثل،أبيعنروايتهعلى

عاثثة،وبينبينهالوساطةحذتالذيهووائلأبوفليسهداوعلى

سلمةبنشقيقوائلابوامامسروقا.فحذفعليهأحطأمرةبنعفروولكن

الوساطةبهذهمصرحأمسروق،بوساطةعال@عنحديث@يرويكان@قد

فدوائلأباأنأيضافلكعلىبدلومما
بذكرروابتهعلىنوبع

صبيحبنمسلمالضحىأبوتابعهمسروق،
4لايعلىأبيعند وابن5(،3

فيوالطبراني)8533(،حبان
02)لمالأوسطا" ط.(2739)والحديثط.(76

2الأشراف!قحفة9 2 9 / 1 1/7وا(16154)1 2 17 2 2

(081 و6(،7
17/5المهرة!إتحاف9 4 6(22765).

1الظر(1)

1/7"بالتلي@وعلاتهالحميالمرسل

وهو:(2)
"فاصلنقة"

(6632)دالتقرببا



لشمودارلثترك@.لال@لل
-

حمادروى@حر:مثال@
بن

سلمة،
عندينار،بنعمروعن

منل!عفىثنستعالى:قولهفيقالالهتعباسابنعنزيد،بنجابر

1ةالبقر1بإخسيعإقهأث@بمووفباق@عرفاتباغشئ العمدهوفقال:7،8

لإحن،بته7ثوأالطالثبهأمربآنصروش@@ناتباخبالدية:أهلهيزضى

من

والفكرط.(2120)تفسيرهفيالطبرئ
1 0 5 عالمط.3/

2والحاكمالكتب، 73 8/5والبيهقي2،/ 2
بنحمادطريقمن

بهذاسلمة،

لإسناا

الحاكم.
يخرجاهولممسلم،شرطعلىحديثهذا"

بنحمادفيهخالفذ،ش@حدبثهذاقلت:
سلمة

منم@أوثقهوص

عددآ.وأكنر

فيفعيانأخرجه:
وفيبتحقيقي(1635)مسنده

له@االقرآنأحكامدا

1/2 (246)منصوروسعيدس)461(،تفسيرهوفي(18451)الرزاقوعبد7،7

6/2ريلبخاوا2(،له28)شيبةأبيبنواالتفسير!،" 9/7و(44الما8

37-8/36لشائىوامثلأ(،)ا
وفي

لعلميةاط.(41011)و(6983)لكبرىلاا"

وفيلةلرسااط.(09471)و(6957)و
بنوا)43(،لهلتمسير"،ادا

لجارودا

3/1والفكرط.(2120)تفسيرهفيوالطبريس(،5) 0 الكتب،عالمط.4

3/1الآثارلمامعانيدشرحفيوالطحاوي 7 5

وفي
أبيوابن4(،لالمهالعلميةط.

فيحاتم
1/2اقفسير"9 3/9والدارقطنى1(،573)93 (0534)والعلميةط.91

2/2والحاكمالرسالة،ط. 8/15والسيهقي7،3
و

25

وفي
له"،المعرفة"

عية.بنسفيانطريقمنالوعيط.(15872)والعلميةط.(4يثكه

الكتا@هذا(1)
الأحكام،فيالحاصةالنامميالإماملمرولاتالبيهقيحمعمى

فيالمذمبخد@ةفيالتالعيعلىشةوللبيهقي
الحطيمةالأعسالمنوححههذا،

ةالمنالسبيلعلىانظرالالعي،المذبوأنجروانلىاحاديتخدمتالي

6الثا@عيالاماملسسندثواشي 2 /1-71.



-

@لف@ائدي@لعللالجامعفي

3/1والفكرط.(2120)تفسيرهفيالطبرفيوأخرجه: 0 عالمط.5

الطاسفيئ.مسلمبنمحمدطريقمن(6010)حبانوابنالكتب،

عندينار،بنعمروعنمسلم(بنومحمدعيية،)ابنكلاهما:

زيد.بنجابرمنبدلأمجاهدأفقالا:به،عبامى،ابنعنمجاهد،

منيخطئلاصدوق،الطائفي:مسلمبنومحمد
"حفظه

(1)

توبعولكنه

فهأوثقوهوعيينقيباب@

ديناربنعمروبر

مجاهد.عنروايتهعلىديناربنعمرووتوبع

1تفسيرهفيالرزاقعبدفأخرجه: معمر.عن(63

فيالطبرانبةوأخرجه
تغلب.بنأبانطريقمن(11155)الكبير!"

ابنعنمجاهد،عننجيحأبيابنعنوأبان()معمر،كلاهحا:

به.عباس،

3/8رقطنيئلدااطريقهومنا(،لمح@50)لرزاقاعبدوأخرجه: ط.6

نجيحأبيابنأوديناربنعمروعنمعمر،عنالرسالةط.(3104)والعلمية
به.عباس،ابنعنمجاهد،عنكليهمااو

أيضأ.موقوفاوروي

1والفكرط.(2121)تفسيرهفيالطبريفأخرجه: 0 6 عالمط.3/
عننجيح،أبيابنعنالجرشيميمونبنعيسىطريقمنالكتب

موقوفا.بهمجاهد،

3/1والفكرط.(2122)تفسيرهفيالطبريوأخرجه: 0 عالمط.6
له.مجاهد،عننجيح،أبيابنعنشبل،طريقمنالكتب

ومن
هذا

عندينار،بنعمروحديثهوالمحفوظالحديثأنيتبين

عباس.ابنعنمجاهد،

.(2451)لهالتقريباةانظر(2).(6293)اققريمعه@(1)

.(3662)التقريبه"ورلما@لى،بالقدر،زميثقف@النتعدوهو:(3)

ه(.لا+التقريب@"الثقتاومو.)م@@لامماا.ةالدارقطياالهننطقيفيد(



لمت@نوذارلهضل@:رلملل
-

8/1المهرة!ولأإتحافى(،15)6مه/4"لأشرافاتحفة"ةانظر 8

(8804).

فيالشذوذحصلماومثال@
محمدروىمامتنه:

إسحاق،بن

اللهعبدعن
عنعمرة،عنبكر،أبيبن

بنالرحمنعبدوعنعائثة.

عنأبيه،عنالقاسم،
ورضاعةالرجم،ايةنزلتلقدقالت:عائشة،

سريري،تحتصحيفةفيكانولقدعشرا،الكبير
اللهءلجيهرسولماتفلما

داجندخلبموته،وتثاغلنا
(1)

فأكلها.

6/2أحمداخرجه: 6 )7854(،يعلىوأبول@491(،ماجهوابن9

فينيوالطبرا
فيوالبيهقيلطبعتين،اكلتا(7805)"لأوسطا"

1)ملألمعرفة!ادا 54)

4ولاالوعيط. فيحزموابنالعلمية،ط.(72
المحلى""

(3)
13/97.

والثانية:الكبير"،رضاعة"قوله:فيالأولى:علتان،فيهالحديثهذا

بنمحمدفيهماآخطأخطأ،العبارتانفهاتانفأكلها"داجنفدخل"قوله:في

قدإذمناكيره،منوهذامناكير،لهلكنالحديثحسنصدوقوهوإسحاق،

الأثبات.الثقاتوخالفهبذلثتفرد

وممن
فيالحديثروىإدأن@بنمالدالإمامخالفه

الموطأ@ا9

41)والليثيبرواية(0781) برواية(139)والزهريمصعبأبيبرواية(75

أبيبناللهعبدعنالثباني،الحسنبنمحمدلرواية(625)وسعبدبنسويد

عنالرحمن،عبدبنتعمرةعنحزم،بنبكر
أنهاعور،النبيزوجعائ@

عيرعلىيقعوقدمارلهم...،ديالماسيعلمهاالتيةان(1)
الاة

ماكلص

التانيالسىموالمرادولعلا،"2/2دالنهايفهوعيرها".الطيرشالبيرتيال@

ليواللفظة
لا@أكتهاا.ثولةلردحلتحمده.مسند(1

فقط.عمرةروابةعلىاقتصرتأحمدرواية(2)

الرحم@يةلرلتدلقدمكذا.حاعتبلالكبيرثكرفيهاليسحزمابىرواية(3)

دكالاوالرضاعض
سريريتحتصجفةلي

لموفتئاعلنا@اللهرمولماتفلما

دالدخ@
"فأكلهاج@



-

يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

نسخنثميحزمن،معلوماترضعاتكزالقرانمنأئزلمماكانقالت:

القرانمنئقرأفيماوهنجم@اللهرسوذفتوفيمعلومات،بخصيى

فيالثافعيأخرجه:مالكطريقومن
بتحقيقي،(1180)مسنده

لداوا
رمي

4/1ومسلم)3522(، 2(،062)ودثاوأبو2(،رو(1452)67

6/1والنسائيم(،1150)والترمذي 0 0

وفي
ط.(54يعالهالكبرى"،دا

/7والبيهقي)2224(،و(4221)حبانوابنالرسالة،ط.(5425)والعلمية

4 5 وفي4
"

1ويهالعلميةط.(4715)لهوالاثارإ،السننمعرفة 5 ط.(43

محمدذكرهمافيهالي@الروايةوهذه(2283)والبغريالوعي،
إسحاقبن

مما
القر@لنهمىيقرأميماومن@اقهرصولجملة.أنعليهالتنبيهيبحي

الهعدسذ@هاشاثةحملة
فقدع@دأ،وأكرفهأحمظهومنوحالمهلكر،أليلن

حالفه
محدبن3والقاالأنصاريمجدسيحى

أحرحهايحيىفرواية
"

ميالمتافحي
1يا5دالسسد سصوربنوسعيدبتحقيقي،(17

6ومسلم7(،9للا 7 / )معلا(،المنتقىديالجارودوالن2(،5)(5241)41

فيوالطحاوي
"

فيوكأولطلاه(5674)و(602ويلا(6502)الانار!سفكلشرح
2رلا(2378)لأحير،اتحفة" ط4/081والدارقطني)5932(،ر(23ولكا(37

7/4والبهقيالرسالة،ط.(43وللهالعلمية 5 4
7للالهالمعرشه،وبر@ لهأط1

ا(،مما2)ماجهابنأخرجها:القاسمصروايةالوعيط.(15439)والعلمية

وفي)1654؟الآنلى"ممن@كلدفرحفيوالطحاوي
)ك@32(.الأخباراتحمة"

اللهعدفرقوالاتقادالحمظفيمحسدلنالقامم@ن@ةالطحاويقال
لابكرأبيبن

صروىماعلىوافقهرقدسيحا
دلك

اللهعدفوقوهرسعيد،سيحى
بكرأبيبن

لالحفطأرلىولحىوالقاسمقالإئمايضأ@
الهعدمن

مرتبتهسالحلرلكر،أبيبن

العلملي
فكيفنه@ا،واحدأئكافئكادلرواحدصبالحفظأولىاثي@ولأن"

معمنهصا،واحدكلعنيقضزوهو
كماروىماكادلولأنه"محالحدلهان

القر@ل@سفرفبهائقراكماالصلواتفيبقرأبوأدلقرت@،ئلحق،أدلى@روى،
لحييكتبوهملم@القر@بعضتركواتد@اللهرسولأصحابيكونوأد

احفهم،@
تديكوداوكنلك،يكونأنلثهوحاش

الراشدونجمعهساغيزطالقر@سنلقي

اوقصرومامرحا،تجوهمايكودأنجازكذلث،دلثكانلوولأنهالمهديرن.

ناسخا،عه
صباثهو@عودالعمل،نرضقنيرتفع

تاتليمه.وسالقولمدا

الحديتمناخلا@علىالحسلأن@الكأالإمامأد@ل!ةالإتكليغيو@سا
العملمذاعلىولي@@مقال



الشحوذلالثترث@:للعلل
-

يبلغلاإسحاقبنومحمدتفرد@هما،اللتينالمنكرتيناللفظتينزياثةمن
مالكحفظ

السنن.نجمأنىبن

إسحاقبنمحمدعلىالوهمدخلكب@وهوشيء،نفسيفيوقعثم

في
الراويخطأانالسنةبحلومالمتغلينلدىمعلومفمنالحديث؟هذا

يخلطأندامافلث،فيفيخطئالحديثيختصرأنإمافهولأسبابيكون

ويرويهالحديثالراوييفهملاأوبموقوف،مرفوعايخلطأوحديثين

صالزهري،عنهورواهبماتوهمإسحاقبنمحمدفلعلفيغلط،بالمحنى

نبيياله:فقالتالله-س@،رسولسهيلبنتسهلةأتتقالت:عاثثف
الله،

عليئيدخلفكانولدأ،نعدهكناإناعلمت.قدحيثمناكانسالماإن

نحشملاشاءكيف
وفيفيهاللهأنزلفلمامنه،

أنكرتأنزل،ماأثاهه

ثمرضعات،عثرالفأرضعيهقال:علي.يدخ@راهإثاحذيفةابيوجه

"عليئصليدخل

"ةوالموابإسحاوبنمحمديهأخطأ)الشر(ولفظ
رضعاشهخمس

أوقعالذيهوالحديثفهذاالزهري،أصحابمنالأثباتالثقاترواهكما

وهيالكبير،رضاعفيالحديثفجعلإسحاقلابنالومم
فيالمنكرةاللفظة

بصإسحا@بنمحمدلتفردخطأهوكذلثالداجنوذكرالحديث،هذا

أيضأ.اللفظةهذهولنكارة

18-11/085@الأشرافتحفة"انظر: و)79871(،5
المهرظإتحاف"

0 / 1 77 4(23151).

عنشعيب،بنعمروروىمامتنه:بعضفير@ويهشذومما@

لافبمايمينولاننولا"الله-س@:رسولقالقال:جده،عنأبيه،

حلفومنرحم،تطبعةفيولا@لته،معصبةنيولاثالم،ابنيملك

فلىخير،هوالذيوليأتفليدعها،منها،خيرافيرهافر@ىيمينعلى

6/2أحمدأخرجت(1) 69.



@الفالائدالعللالجامعفي

كفاركا"تركها

2/2أحمدأخرجه: فيحزمابنطريقهومن)4723(،داودوأبو1،2
93المحلى"" والبيهقي8،1/

033 /1-3 4
اللهعبيدبنبكرطريقمن

اللهعيدعنالسهمي،
الأخن@بن

ما2/5وأحمد)9522(،الطيالسيوأخرحه:
بنخليفةطريقمن

خياط

حدثناقال:عمارةبنعونطريقمن(2111)ماحهابنواخرجه:

اللهعبيدع@القاسم،لنرؤح
العمريعمربن

الله)عببدةئلاثتهم
اللهوعبيدوخليففالأخنى،بن

عنعمر(بن

به.جد@عنأبيصع@ئعيب،بنعمرو

@شادهالحديث!هذا
اللهعبيدأحلمنحسن،

بنوخليفةالأخن@،بن

اللهعبيدمتابعةأماصدوق،فكلاهماخياط،
ةضعيفةفهيالعمريعمربن

عمارة.بنعونلضعف

شاذةبزياثةفمعلولمتهأما
فيالمحفوظإذكفوتها"تركهاقوله:اوهي

العبارةهذهردإلىالعلماءبعضذهبوقديمينمهعنالرليكفرالحدبط:هذا

فيمسلمفقال
بنعمروعنخيا@ابنحديطوأما@مأ:2)عقبالتمييز"@ا

كلهاالأحا@يثدا:(3274)عقبداودألووقاللمجه،للتشاغلمعنىظلاشعيب

الحديتمنالأنجرالنمطرعلىممقتصرةالروايتلقيةأماداود،أليروايةالمنمت(1)

حا.حلف@ومنقوله:ش

وهو(2)
2)،لتقربا"صلوق!" ى.7

ومو(3)
.(1743)يبهافض1أحطأارلماصدوت"

5الكما@هتهدبنيإكماالخلىيعهتالبتضعيص،وموة)ى 1 3 / 5(5143):

حاأبيابنونقلرئنكرا،التعرف
في3

"

يلوالت@الجرح
أبيهعن(2160)اه"/6"

أبيعنونقلالحديشه،صحيفالحديصمنكروكانعنميأفولمأ@ركه@قوله:
."الحليتقوله.زرعة

3لالالقربنتالنققاومو:(5) ثأ.2



ذلشمىالالترك@:رلعلل

=

دامعالمفيالخطابيوقالبه،يعبألافيماإلايمينمهعنليكفر@ي:النبيئعن

لازمةالكفارةلأنجعاللهرسولعنالثابتةالأخبارنطقتقد":4/46السننا

فيحزمابنوقال"،يمينه...فيحنثلمن
1المحلى"9 93 ذكرهعقب8/

@@أخر:وأحاديثالحديثلهذا

لاهذاكل
يصح

:10/34المبهقيوقال"،

9

صروي
ذلد

منأضعص@خروجهمن
هداأنالبيهقيكلامفظاهرهذا!،

منأضعفأخرىطرقالهأنإلاضعيفصعندهالحديت
بيانها.سيأتيهذا،

روىقدشعيببنعمروانون@اوشذالزيادةهذهضعفعلىيدلومما

أحمدعندروىإذيخالفها،ماروىبلالزيادففيهيذكرولمالحديثهذا

2/8 عن@الحارثبنالرحمنعبدطريىمن(3273)ثاودوأبي5،1
عن

ماأوالزيادةذكردونفقط،الحديثمنالأولبالشطرجدهعنأبيه،

فيالنساثيورواهيخالفها،
ط.(4705)والعلميةط.(4723)الكبرى""

اللهعيدطريقصالرسالة
عنه،الأخن@بن

وقالبه.جد@عنأبيه،عن

السابقة.ذةانالعبارةمعتتعارضالعبارةوهذهيمينمهعنالفليكفرفيه:

6/6لأشرافأاتحفة@وانظر: 9/5المهرظإتحاتو@امأ،754)5 2 7

(01 8 4/3المسند"أطراتو@1(،4 6(1835).

نمسه.السابقةالزيا@ةبمصىالحديثصردوقد

فيمسلمفأخرجه:
10/3والبيهقي)28(،التمييز"دا 4

(1)

عنهيم،عن

حلف@منقال:ع@رو،اليئعنهريرفأبيعنايه،ع@ا@ععبيدبنيحى

كفرت@ه.فهوخير،هوناتى@لذيمنهاخيرأفيرهافر@ىيمين،على

فيالمزينقلإذالله،عبيدبنيحيىلضعفضعيف.إسنادهذا

عن(7471)67/8@الا@@ذيب"
يهقالأتهأحمد

ليىالحديط،منكر"

@،أبوهولاهويعرتولامناكبر،أحاديظ"قوله:أخرىمرةعنهونقلبثقةإ،

فيحاتمأبيابنونقل
@

والتعديلالجرح
"2 0 6 / فال:اتهأبيهعن(692)9

الزياد@هذهرذإلىمسلخذهبوتدجدألما،الحديثمنكرا@ديث،ضحيفإ

فيحزمابنرذكره(1)
1المحلىا" 93 / محلقأ.8



-

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

فيفقال
هذه-فسادتبينممايكنلمفلو"هأة2)عقبالتحييز""

يعني:

بنويزيدهريرة.أبيعنأبي@عنسهيل،روايةمنقبلدكرناماإلاالرواية-

عنوليكفرفلياتها"جم@ت:النبيئعنهريرة،أبيعنحازم،أبيعىكيسان،

وأبيحاتم،بنوعديموسى،أبيحديثومحهفكيففلك،لكفىيمينط
حديطالحديثأهلتركوأشاههاالروايةهذهبمثلوغبرهم؟!الدر@اء

.@به...يقدونلاالله،عيدبنيحى

شعيب:بنعمروحديثعلىالبيهقيقولتقدموقد
"

فلكوروي
من

منأضعف@خروجه
الله،عبيدبنيحيىروايةالقولهذاعقبفذكرهذا@

خالفوقد
هريرة.أبيعنرواياتهمفيالثقاتالرواةاللهعيدبنيحى

فيمالكفأخرجه:
أبيبرواية(1022)والليثيبرواية(1373)الموطأ،"

2/3أحمدطريقهومنسحيد،بنسويدبرواية(262)والزهريمصعب 6،1

5/8ومسلم فيوالنسائي)0351(،والترمذي)21(،(1650)5
الكبرىأ9

44)والعلميةط.(4722) والبيهقي)9434(،حبانوابنالرسالة،ط.(70
.(2438)لبغويوا01/5،3

8مسلموأخرجه: 5 / بنالعزيزعبدطريقمن(13)(1650)5

المطب

8مسلموأخرجه: 5 / بلالبنسليمانطريقمن(14)(1650)5

عنصالح،أبيبنسهيلعنوسليمان(العزيز،وعد)مالك،ئلاثتهم.

أبيه.

5/8مسلموأخرجه: وفي(11)(1650)5
من)المألهالتمييز"،@ا

طأبيعنن@بنيزبدطريق
زم

أغتمقال:هريرةأبيعنحازثأوأبوصالح،)أبوكلاهما:
()

ربئ

ومو:(1)
"

4فىلتقريبهالاقاصدص ومو.(2).(12
2لاالالتؤيب@ثققا" 53)

وهو:(3)
.(7767)لتقريبهايخطئ!!صدوق"

(2479)يبهلتفرالادنهقت@مو.وفى(

)مأ
3

1"

ميدحل
ومياللبلعتمة

1الهابة!"لمحلمئ@ 8 0 /3.



الشستلالهضقى:رل@لل
-

بطعامأهئهفأناهناموا،قدالصبيةفوجدأهلهإلىرجعثتميث@،الئبيئعند

فذكرع@اللهرسولفأتى@أكل،لهبدائئمصبيتصأجلمىيأكللافحلف

منهاخيرافيرمافر@ىيمين،علىحلفالمنجم@:اللهرسوذفقالله،ذلث

يمييملأعنوليكفرفيأتها،

أصحتأحدهمحالفإدالذينالئقات،هؤلاءصيحبىفأينقلت:

روايتهتكونهذافعلىخلافه؟!علىاجتمعواوقدبهمبالكفمامنكرة،روايته

عليها.يعؤللامنكرة

9/1لالأشرافالاتحفةوانظر: 7 /9و(27341)9/191و(26731)6

451)9/554و(27381)931 1/5المهرق@4إتحا@و"4(،3 65(511 8،)2

7/2المسند"أطراتو@ا 2 .(931لا4

المنكرة.العبارةبذكرسعيدآبيحديثمنرويوقد

7أحمدةأخرجه 6 حدئناقال:3/
قاللهيعة،ابنحدئناقال:حسن،

ملىحلفدالمنبلفط:الخدريسعيدأبيعنالهيئم،أبيعندراج،حدثنا

نركهاا.فكفلىتهافها،خيرأفرأىيمين،

مرارأ،ضعفهوبيانترجمتهتقدمتلهيعةابنضعيف،إسنادوهذا

اختلفقدالهيئمآبيعندراجروايةفإنالحديث،فيأخرىعلةوهناك

5لامعينابنلتاريحروايتهفيالد@ريعباسفقالفيها، يحى)سمعت:(03

كانمافقالسحيد،أبيعنالهيثم،أبيعندزاح،حديثعنوسئليقول،

عنالهيثم،آبيعنيحدثدراجاإنله:فقلتبأس،بهدلي@الإشادهكذا

أيضأ:ويرويباثسحار"،@لرؤيا@صدق9قال:البيئ-ظ،عنسعيد،أبي

قالالهيثم،وأبودراجثقتان،همافقال:مجنونا،يقولوا:حتى@ذكروا@لثه"

مندراجليحيى:قلتالحارث،بنعمروالأحاثيثهذهروىوقديحيى:

@مؤالاتفيكماداودأبوقالحينفي"،السمحأبووهومصري؟قال:هو؟

بنوعديالدرراء،وأبيص،صأبيعنالبابولحيا@@
حا

جد@،لنوسمرة3،

العبارةتلكأحديدكردلم3وغير



=

@للف@اثد@لعللفيالجامع

أبيعنالهيئم،أبيعنكانماإلامستقيمةأحاديئه":(1492)الآجري!

5/4"المهرةإتحاف"وانظر: 5لا92 6/37المسندأأطراتوإ3(،3

(8636).

عباس.ابنحديثمنوروي

فيالطبرانيأخرجه:
بنسعيدحدثناةقال(12793)الكبيرا@

أبيمععنالجارودي،الوليدبنالمنذرحدئناقال:التستري،الرحصنعبد
مالدحدثناقال:

جدهعنأبيه،عنالنكريمالكبنعمرولنيحيىبن

@،النبيئعن@،عاسابنعنالجوزاء،أبيعنالنكري،مالكبنعمرو
إلاكفلرتهاتهاف@نلياتها،منهاخيرافيرهافرلىيمينن،علىحلفالمنقال:

عظق@رطلاق

لضعفأيضاثضعيفإسناذوهذا
التكري،مالكبنعمروبنيحيى

8/7الكماولدقهذيبفيالمزينقلفقد وابيمحينبنيحيىعن(7487)4
ابنونقلضج@ه،يه:إقالواالدولابي،بروأبيوالشائيداودوأبيزرعة
فيحبان

1

3/1@المجروحين 1 4
حمادعن

بالكذب.يرميهكانأئهزيدبن

"وانظر.

4/1ئدلماالزوامجمع 83.

رويوقد
موقوفأ.عمرابنعنالحديثهذا

فيحزمابنأخرجه:
"

1المحلى" 6 5 عنزيد،بنجميلحديثمن8/

يمين....علىحلفمنقال:عمرابر

فيالعقيلينقلفقدزيد،بنجميللضعفةضعيفإسنادوهذا
1/1الضعفاط" 9 1

حاتمأبوعنهوقالبثققأ،لي@في.إقولهمعبنبنيحىعن
فيافيعنهنقلهفيما

"

":(3712)2/054والتعديلأالجرح
الحديطا.ضعيف

المطوع.في(1)
"

خطأ.وموالفكري!

(2)

مكلإ!
1الروائد،ولمجمعلالمعحماميالنص 83 أوطلاقأدالاوالجادة4،/



ىال@ن@رل@ضقى:رلعلل
-

فيالبخاريفقالعمرابنعنروايتهوأما
"

الما/2الكبير"التاريخ

أحمد،قال@@تأعقبهثمعمر"ابنلاسمع:(2239)
عياش،بنبكرأبيعن

قالوا:إنماشيئاعمرابنمنسمعتماعمر،ابنأحاثيثهذهجميل:عن

2/1العقيلينقلوكدافكتبتها"،المدينةفقدمتعمر،ابنأحا@يثاكتب 9 1

اللهعبدعن
أحمد،بن

فذكره.أبيهعن

الصحابقعمنخمسةعنيرو@الحديثهذافيقول:بعضهميسالوقد

فلككفارةفهوالأفضلو)تياناليمين،ذلكتركبمعنىتروىكافةوالطرق

أصل؟!الحديثلهذايوجدألاالطرقلتعدداليمين،

قدفنقول:
منطريقكلضعفبيانتقدم

الحديثوأنالطرقهذه

إنماالطرقبهذهالحديثإنبلشيء،فيهيصحلمكفلىتها"دزكهابعبارة:

الثقاتيتناقلهلمفلماذاالضعفاء،بينلاشتهارهةضعفهعلىهو@ليل
وهم

الثأنهذااهل
ا@يه؟عليهمالمعولوهم

بنيحيىيرويهحديثكانفإن

اللهعبيد
منوغيرهماحازموأبابلالبنسليمانبهيخالفبدرجته،كانومن

منفبروايةالثقات.الرواة
مثلفيخاصةأولى،الثقةروايهشكلانأخذ؟

أعلم.واللهباب،هكذا

بنعاصمعنإسحاق،أبيعنعوانة،أبوروىتخر:مثال@

منيصليكانقال:ع@وو،اللهرسولصلاةعنعلىسئلقال:ضمرة،

ركعة.عثرةلستالليل

بناللهعبدأخرجه:
1أبيهمشدعلىزياداتهفيأحمد 4 5 /1.

إسحاق،ابيعلىفيهاختلفأئهإلاالصحة،ظاهرهإسنادهذاأقول:

نصربنالوليدبنالعباسعنهفرواهعليصواختلفعوانةأبوعنهرواهفقد

وهو:
ثققا"

(1)

وهو:الجحدريكاملأبوعنهورواهآنفا.المذكورباللفظ

اللهعبدعند"حافظلاثقف
بن

1أبيهمسندعلىزيا@اتهفيأحمد 4 2 /

(3193)ققرس@ا!(1)



=

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

عثرةستيصليكانفقال:بالنهار،طاللهرسولصلاةعنشئلآئهبلفظ:

منالثمىكانتبؤايصليقال:ركعة،
منكهيئتهاماهنا

كصلاةهاهنا

م@الشمم@كانتإذايصليوكافىركعتين،العصر
هاها...منكهيئتهاهاهنا

وهو:المسيببنالعلاءرواهفقدالليل،صلاةعلىعوالةأبوتوبع

وهمربماثققما"
@

(1)
اللهعبدعد

احمدبن
1ألهمسندعلىزيا@اتهلي 4 5 / 1

الليل(.)صلاةلفظرواينهليوجاء

رواه:فقدالنهار،صلاةبلفظالثقاتمنالغفيرالجمععهورواه

ما(..6)الرزاقعبدعدلمقرونين(والورفيمعمز

معمر@رواه
.(4807)الرزاقعبدعند

ماجهوابن1/8،5احمدعندوالجراح@)سرائيلسفيانورواه

1/1احمدعندشعبةورواه وفي(59ولالعاه(والترمذفي6،0
"

021-2/911لنسائيئوا)376(،والبزاربتحقبقي،(287)له@ا،الشمائل

وفي
ط.(472)و(337)والعلميةط.(047)و(33لالهالكبرىإ،9

.(892)لبغويوالة،لرساا

1/1أحمدعندثريكورواه 11.

1/1أحمدعدالأحوصألوورواه 42.

اللهعبدعندالثوريسفيانورواه
أحمدبن

أبيهمسندعلىزياثاتهفي
1/4 .5لبيهقيوا)226(،يعلىوأبي)576(،لبزاروا3،1

اللهعبدعند)مقرونين(@إسرائيلسفيان@رواه
علىزياثاتهفيأحمدبن

1أيهمسند 4 3 /1.

عدائيلإص@رواه

.3/51البيهقيئ

.(5258)"لتقربا"(1)



ودالش@لالثترك@:رلعلل
=

الملكعبدصرواه
فيوالنسائيئ)776(،البزارعندسليمانأبيبن

الرسالة.ط.(473)و(335)والعلمبةط.(147)و(337)الكبرى"@ا

أبيعنسليمان،أبيالملدسعدأسندنعلمولا"البزار:قال

إلاالملكعبدعنرواهولاالحديث،هذاإلاعليئعنعاصم،عنإسحات

فضيل،.محمدبن

فيالخطيبوأخرجه:
@@

ه@3/3لغداثماتاريح
وفي

4/6الغربط. 1 2

الكناسي.ياسينطريقمن

سرو!ري،لثواو)معمر،تسعتهم:
وشريك،وشحبة،اح،لجراوئيل،ا

الحتبيحيئ،إسحاقأبيعنالكناسي(وياسينالملك،وعبدالأحوص،وألو

ففال:بالنهار،مج@النبيئتطوععنعليأسألناقال:ضفرفبنعاصمعن

لمجرالنبىكانقال:أطقنا،مامنهنأخذبهأخبرناقنا:قال.تطيقو@يلاإتكم

هاهنا-منالشممىكانتإفاحتىأمهل،الفجرصلىإفا
فبلمنيعني.

منالعصرصلاةمنمقدارهاالمشرق-
فصتىقامالمعرب-قبلمنهاهنا-

منالمسكانتإذاحتىيمهلثمركعتين،
هاها-

المشرق-قبلمقيعني.

منالظهرصلاةمنمقدارها
هاهنا-

يعني
ة

فصئىقامالمغرب-قبلمن

قبلوأربعالعدها،@ركعتينال@نمص،زالتإذاالظهرقبلوأربعأأربعأ،

منووالنبيينالمقزبين،الملاثكةعلىبالتسليمركعتينكلليئبفصلالعصر،

تطوغركعةعرةستتلكعلي:قالوقال:والمسلمين،المؤمنينمنتبعهم

عليها.يداوممقوقلبالنهار،الله-ظرسول

حينإسحاقلأبيثابتأبيبنحبيبقالقال:أيه،عنوكغ،حذثنا

ف@بامسجدكصذا@لء@كحطيسوىإصحا@!اباياحذئه:

5لاعفالترمذيشال وقالأيضأ:وقالحسن،حدياهذا:@9

هذا@،النهارفيلمجورالئبيئتطوعفيرويشيءأحسنإبراهيم:بنإسحاق

و)ثماالحديث،هذايصعفكانانهالمباركابنعنورويأيضأ:إوتال

5أحمدبلفظ(1) / د1



يللفالائد@لجامعفى@لعلل

هذامثليروىلالأتهأعلم-واللهعندنا-ضغفه
منإلاع@الئيئعن

هذا

بحضعندثقةهوضمرةبنوعاصمعليئ،صضفرفبنعاصمعنالوجه،

أهل

إلاالفعلوهذاالكلام،هذائروىنعلمولا9(673)عقبالزار

@يه@ه.النبيئعنعليئ،عن

ر@عوكانعليئعنضمرة،بنعاصئمبه@اتفرد:3/51البيهقيوقال

اللهعبد
.@أعلموالدهالحديط،هذاروايتهفيفيطعنيضعفه،المباركبن

فإتهضمرةبنعاصمبسببالحدبثضقفالمباركابنكانإنقلت.

وهوالحديط،أهلبعضوثقهعاصماأنعلىالتضحيف،لهذاقادهاجتهاد

فيسعدابنقالهوفيماالترمذفي،قالهفيماصريخ
6/2الطبقات!" وكان":45

فيحاتمأبيابننقلهفيمابنعليئوقالأحا@يثإ،ولهثقة،
دا

الجرح
6/4"والتعدي@ 4 مأ:11)"لأالنقاتفيالعحليوقاللأنقف@،.(1910)9

1الكماال@4/@اتهذيبفيالمزينفلهفبماالثساليوقالئقة،، 0

فيحجرابنوقال"،بأسبهليس":(2999)
."صدوق"ة(3063)لأالتقريبدا

الحديالأحلهاضعفخفيةعلبماعلىاظلعقدالسباركابنكادو)ن

ماعلىيطلعأنبغرببولي@الفن،هذاأكابرأحدهوإذومحتملواردفهذا

أعلم.واللهغير@علبهيطلعلم

ملءهذاحديثكلايسوىإسحاق:لأبيئابتأبيبنحبيبوقول

وتقوية-الحديثتصحيحبهأرادإنماف@بأامسجدك

معجمتلصلاتهتفصيليوصفالسابقةاحمدالإمامروايةفيأقول:
دونالنهار،لصلاةهوإئماد@بهطالبأبيبنعليدكرهماعامةأنملاحظة

روايةعلىالنهارروايةترجيحفيمهمةقريةوهذهشيء،فيالليلصلاةفكر

أعلم.وال@هالليل،

وهموقد
فيبخلث@حجرابنالحافط

2/1لماالتهذيب" 3 هذهفجعل4

فكرهافقدالأعور،الحارثعلىنناءثالت-أبيبنحيبقولأي:الكلمة-



الشنعذلالثترك@:للعلل
=

وفيقلت:9فقال:ترجمتصفي
أحمد"مسند9

قالأبيه،عنوكيع،عن

حينإسحاقلأبيئابتأبيبنحبيب
حذثه

الوتر:فيعليئعنالحارث،عن

أنأعلمواللهوالظاهزذهبأ@،مسجدكملءهذاحدثكيساويإسحاق،أبايا

بنعاصمحديثعنهيإئماالكلمةهذهنف@نظر@انتقلحجرابنالحافظ

فيوكذاالمسندإ،مطبوعفيورثتهكداضمرة،
ولكنالمهرق@،إتحاف9

الحافظنظرفانتقلالوتر،فيالحارثحديثبعدهاجاء
أنفظنالنقل،حين

وعنه.عنااللهعفاقبله.لاالحارثحديطبعدالكلمةهذه

5لأشراش@7/ادتحفةانظر: و1(،1370)3
11/4المهرةأإتحا@" 3 2

-4 33(04 3 الجامعولاالمسند1(،6
(65001)13/112لما

@@محهع



-

ثالف@ائد@لعللفي@لحامع

ل@ا@إيى-

6
دسابع@نوعد@

نلر@ا@
ةمشتر@د

الأخطاءاكثرلكنيخطئقدالثقةإن
سيئيأوالصعفاءالرواةمن

تقدموقدوالمخالفة،كالتفردأخرىامورتصحبهاقدالأخطاءوهذهالحفط،

الثقاتالرواةمنغيرهيخالفحينماالثقةأنالثاذالحديثفصلفي
مع

الأكئر-هوبلأحيانأ-الضعفاءكذلثلتاذ،بأتهحديثهعلىيحكمالتفرد

ذكرناالذيوهذامنكرة،بأنهاأحا@يثهمعلىيحكمفحينئذويخالفونيتفر@ون

مغايرةمعالزفلهمالمتقدمونأماالاصطلاح،عليهاستقرماعلىهوإئما

حصلنفسهالخلافنف@الاذالحديثحدفيخلافحصلوكماللمنكر،

أكثر.هوبلالمنكر،الحديثفي

والمنكر،الإنكارالحديثفيتكرروقدالمعروف،خلافلغة:والمنكر

قحهماوكلالمحروت،ضدوهو
ونكرهمنكر،لهووكرهه.وحرمهالرع

وأنكرهنكيراالأمرونكرمستنكر،فهوواستنكرهمنكور،فهونكرا،ينكره
صحيحأصلوالراءوالكافالنون"فارس:ابنقالجهلهونكرأإنكارأ

يقبلهلمةوانكرهالئونكرالقلب،إليهايسكنالتيالمعرفةخلاتعلىبدل

لسانمهبهيعنرفولمقلبه،
(2)

منمواضعفيالمعنىهذاعلىالتدليلوجاء

قئملمتكغفال@لو@د@نصرملونالث@نا@آ..تعالى:كقولهالكريم،القرآن
قالمن@لقارأعلتهخل@لمد"تعالى:وكقوله2،،6،16الححرةأ@فررر@

2لذارباتا1@تكرود@@سلئم 50).

أما
منأولولحلحده،فيكبيرتضاربحصلفقدالاصطلاحفي

@(2))لكر(.ماثة"،العرب@لانانطر:(1)

لنكر(مادةاللغقامقاي@



المنكرلالحثترك@:رل@لل
-

عرضتماإذاالمحدثحديثفيالمنكرلاوعلامةفقال:مسلم،الإمامعزفه:

روايتهم،روايتهخالفتوالرضاالحفظأهلمنغيرهروايةعلىللحديثرواية

الحديث،مهجوركانكذلكحديثهمنالأغلبكانفاف@توافقها،تكدلمأو

@امستعملهولامقسوله،غير

منعرفهثم
المنكر:لأإنفقال:البر@يجيلعده

لاالصحابة،عنالتابعينعنأوالصحابة،عنالرجلبهيحدثالذيهو

فيكونرواه،الذيطريقمنإلاالحديث-مشوهوالحديث-ذلثيعرف

متنهيعرفولاالرجل،بهينفردالذيالحديثداأخرى:مرةوقالمنكرأدا

لاروايته،غيرمن
آخر"وحهمنولافه،رواهالذيالوجهمن

فيذكرناهماعلىقسمش،ينقسمالمنكر"@قال:الصححابنعرفهثم

عنوقاللمعنام@فإئهذ،اث
أحدهماقسمان:المردودالناذ@الثاذ.

منراويهديلي@الذيالفردوالثاني:المخالف.الفردالحديث
والضبطالثقة

ما
"أعلمواللهوالضعف،الكارةمنوالثذوذالتفرديوجبهلماجابرأيقع

متنهيعرتلاالذيالمردهوالبرديجب.الحافظلأقالالنووي:وقال
غيرمن

اي:الثاد-فيتقدمالذيالتفصيلفيه:والصوابكثيرون،أطلقهوكذاراوب

الصلاح-ابنقسمهكما
"العيد:ثتيقابنوقال"

هووقيل:كالتاذ،وهو

الذهبي:وقال"الصحيحةبالأفرادمنفوضوهرالراوي،بهتفردما
9

ماهو

تفردمهقبولحالهيحتمللامنبهانفردماأو:الثقالصراويهخالف

مر@ود،فمنكرالنقاتراويهخالفإنكالاذلأوهوكثيرةابنوقال

مردود@افمنكريخالف،لمند@ضابطا،عدلايكنلمإنوكذا

دالصحبحمقدمة(1)
@ا/"

وعر@45"ا/الرمنياعلل@نمرح(2)
6 5 3 / همام@2

1الحديث.علمأنلادمعرفة(3) 6 9
بتحميي

تحقيقيو.71هلأاالحديت.علمنلامعرفة("لأ(

معال@طوعاتقرسه")م@
2التلوب" 3 8 /1-2 39.

قراح:لاا@(6)
2 .42تطق@0لموا@@7@.12

1الحديخه:علوماخنصار@ل@( 4 تجحقيقي.2



-

ئد@الفالالعلل@معفيلحا@

العرافي.وفال

@لتخربجفي@والصو@@طلق،ا@لبردبجيكذ@لفردو@لمنكر:

فكرالثيخكذانهؤبمعناه،لدى@ثتذوذمر@جراءنفصيل
(1)

الحديثتعريفمنذكرهماعلىمشىالصححأبنبعدأتىمنفكل

المخالفةوقعتإن9فقال:فقبده،حجر،ابنالحافظجاءالمنكر،
مع

فيوقالالمنكر"له:يقالومفابلهالمعروف،له.يقالفالراجحالضعف،

بينأنبهذاداوعرفآحرموضع
وجه.منوخصوصأعمومأوالمنكرذاث

أولقةروايةالثاذانفيوافتراقاالمخالفة،اشتراطفياجتماعأبينهمالأن

بينهما@اسؤىمنغفلوقدضعيفصروايةوالصكرصدوق،

هذاعلىجرىئم
ف@ده.حجرابنالحافظبعدجاءمن

الجقاعي:قال
إذايجبرالذياي:الضعيف،يهحالفلمااسمالمنكر:@ا

لاالذيأي:ضعف،لااتفرد@أوتوج،
وقالمثله،@العةوهيهجبر

بعضفيالمضعفاوالحمظ،بسوءالموصوفأوالمستور،انفردإذاداالسخاوي:

بمايعضده،عاضدبغيربالقبوللحديثهميحكملاممننحوهم،أوخاصةمايخه

أحدفهذاشاهد،ولالهقابعلا
معخولفو)نلمحسمي

فهوفلك،

السيوطي:وقاللماتسميتهفيلأكثرينارايعلىالمعتمدوهوالاني،القسم

مخالفا،الثقةغبررد@والمنكر@لذي
قدحققهئخبةفي

ناىوالثاذ@لمنكرتر@ثف@ر@وانذي@لمعروتفابله
(6)

"الأنصاري:زكرياالقاضيوقال

اوالمستور،فيهخالفماالمنكر:

"بذلكينجبرلاالذيالضعيفبهتفردأومثله،بمتابحةيخحبرالذيالضعيف

.(1ولعلا(167)التانوالذكرظالتبصرة@(1)

5ضهلزا"(2) 2
3مقهلرا"(3)

1/4الرفيةاانكت1(3 6 7
بتحقيقي.

(5)
2المغيشه@مغ 2 3 / 1والحلميةط1 2 / الخمير.ط.2
السيوطيالفية)6(إ

"
الاقيالقح(7).023

"2 3 8 / 1



المنكرللثترك@:لحللا
=

وسصطلاحيما@لمعنى@للغويبينلاللتر@بط

معنىفييثتركانأئهماواصطلاحالغةالمنكرتعريفخلالمنيظهر

أغربغيرهلهيأتلمبحدياانفردالديأنأي:الحعرفة،وعدمالجهالة

بشيءوأتىعنهم
إلىأقربالمعنىبهذاوهوأخرى،جهةمنيحرتلا

البرديجبالحافظنريففيكماالمتأخرين،تعريفإلىه@المتقدمينتعريف

غيره،قبلمنعليهيتابع@بمتننانفردراوحديسعلىالمنكرأطلقحيث

قليل.بعدمناهجهم@يانفيسيأتيماوعلى

عندمنهأعمالمتقدمينلغةفيالمنكر"ةالمليباريحمزةالدكتورقال

اللغويمعناهإلىأقربوهوالمتأخرير،
@ا

@لمنكر،@لحميث@ثووطل@

المفاهيم،تقريبلمحاولةثالمتأخروناسترطهاشرو@المنكرللحديث

وهذهوثواستها،تناولهايسهللكيمعروفة،بحدودوحدهاالمسائل،وضبط

هيالاصطلاح-فيماحةولااصطلاحة،المسانل

المتقدمينبينعليهمتفقالترطوهدافردأ،الحديثيكونأنلولا:

سواء.حدعلىوالمتأخرين

وهذأالثقات،الرواةمنغيرهفيهيخالفحديثاالراوييرويأنثانيأ:

كماالمتقدمين،بعضكلامفيموجودالرط
الذيمسلمالإمامتعريفلي

فيالمخالمةاشتراطهعلىيدل
المنكر.حد

اشترطهالذيوهوضعيما،والمخالفالمتفردالراوييكونأنثالثا:

لمالشر@هذاأنإلابعد@جاءمنأغبوأيدهوشهرهحجرابنالحافظ

عليهمالأئمة-إدكارإن"الله:عوضطارقالثيخقالالاعتراض،منيسلم

ماحعلوالأتهمللراوي؟لتضعيفهمسابقللحديثالله-رحمة
منيرويه

سوءعلىدليلاالمناكير
ومعنىضبطه،وقلةحفظه

نكارةعرفواأنهمهذا:

.31الحديث@هعلومفيجديدةال@ظرات(1)



يالفعائد@لجامعفى@لعلل

رجوعالسابقةالأمئلةبعضوفيسيمالابضعفصمعرفنهمقبلأحادبثه
الناقد

مناكيرعلىلهوقفأنبعدتضعيفهإلىقبلمنوثقهفدكانمنتوثيقعن

علىتدلبمناكيرجاءبكونهالراويضحفتحليلبعضهاوفيضعفصعلىتدل

يكونأنالمنكرالحديثفيثترطفكيفكذلد،نلثكانلاذاحفظه،سوء

وهمضعيفا،راويه
بأتهارواياتهعلىحكمهمبعدإلاضعفهعرفواما

ا"مناكر؟

صور@لمنكو@"

لهالمنكرفإنالمتأخرين.عدالاصطرعليهاستقرماعلىبناء

صو

المضعفأوالحفظ،بسوءالموصوفأوالمستور،انفردإفادا

بيءبعض،دونمايخهبعضفي
قسميأحدفهذاشاهد،ولاله،متابعلا

هذهوشرطالحديشهأهلمنكئيرإطلاقفييوجدالذيوهوالمكر،

سيىكونهمعالراوي،ينفردأنالصورة
الحفظ

يخالف.أنغيرمن

فيالمضعفأوالحفظ،بسوءالموصوفأوالمستور،ينفردأن@لثانية:
ثاهد،ولاله،متابعلابثيءشيوخه،بعض

ةوهوثالثشرطزيادةمع

المخالفة.

"عند@لمتقممين@لمنك@ا)@لحديثللمصطلح

عبارة:يستعملونأئهمالمتقدمينالأئمةكلامفيالنظرخلالمنيتين

أحمدكالإماماستعمالهامنأكثرمنومنهممنكر(،)حديث
القطانويحيى

الحفاظهؤلاءلأقوالوالاستقراءالتتغخلالومنوكيرهم،المدينىوابن
في

معان،عدةلهاوجدالاحاديتبعضعلىالنكارةإطلاقهم
وهي

يلي:ما
وقالهأحمد،الإمامكلامفيموجودوهذاالثقة،خطأأوتفرد@ولا:

4المح@شه:لغةالمرح(1) 13.

6حجر!ابنال@كت(2) 7 5 / 5و.2 24
بتحفيقي.



المنكرةلالترك@للملل
-

حديثعنأحمدالإمامسئلوغيرهم،والنسائيمعينبنويحيىالبرديجي،

عنهريرة،أبيعنسلمة،أبيعنيحيى،عنالأوزاعي،عنالوليد،يرويه

هذاهذا@امكر"،قال:نبيا؟،كتبتمنى:@التببئ
من

وهوالأوزاعي،خطأ

هذاعلىأحمدالإمامحكمفقدكثيرأبيبنيحيىعنيخطئمماكثيرأ

الأوزاعيلخطأبالنكارة.الحديث
(2"

منالبرديبكلاممنالظاهروهوفيمما

للمنكر.تعريفهخلال

أنالرزاق:عبدحديثفيقولهمعينبنيحيىعنعديابنونقل

يرويهلي@منكرأحديث9أتهقميصأ:غمرعلىرآى@هالتبيئ
غيرأحد

الرزاقعبد
(3)

يحيىعنونقلالنساثي،استنكرهوكذا
استنكارهالقطان

منوهوله،الرزاقعبدلتفردةمنكر""بأنهعليهفحكمأيضأ
المات.

)المنكر(مصطلحاستعملفقداحمدالإمامكلامفيكثيرأملحوظوهذا

لمأمراويهاخالفسواءالخطأ،فيهايقعالتيالأفرادالأحاثيثعلى

أمالإسنادفيالخطأكانوسواءضعيفأ،أمثقةراويهاكانوسواءيخالف،

في

رجبابنالحافظ
أئهحدبثعلىأحمدالإمامقولعلىمعلقا

علىوافقهقدلأثهبالمنكرةلي@أحمد:الإمامقاللاو)تمابالمنكر(.الي@

عليه،بتابعحتىفيهئتوقففإثهئقةبهانفردماأنتقاعدتهلأنةغيرهبعضه

فيبمئتهرلي@الثقةكانإنخصوصانكارئه،زالتعليهتوبعفمان
الحفظ

قاعدةوهذهلاتقان،وا
يحبى

حصلوقدوغيرهماأالمدي@،وابنالقظان

الرمديأخرحهوالحديتالمروفي،لروابة(2لملأالرحالاومحرفةالعلل"(1)

3لا 2/1لنوة!االدلاتلديوالبيهقي2/90،6والحاكم0(،6 3

جليلد@قة،ومر:(2)
.(3967)لتقريسها"نظر.ا"

6/5لكاملاال@( @9لمه-/2وأحمد@،03822@لرزاقاعدأخرجه.والحديث3،9

55)يحلىرآلو)8553(،ماجهوابر)327(،حسيدوعبدس حبادوابر4(،5

(6897).

@(5).(26لهعفوالليلقهالوملحثسلي@

4/1@الاريقح 74.



-

ئد@الفواالعللالجامعدي

علىالنكارةإطلاقهمفيالمتقدمينالأئمةكلاممنالمرادفهمفيإشكالهنا

أخرىلقرائنو)ثماالتفرد،مطلقمراثصمليسبعضهم:فقالالثقة.نفردمجرد

متنيكونأنأوالراوي،منالوهمأوالخطأكانسواءالراويةحفت

الحفاظجعلتالتيالقرائنمنوغيرهاآخر،وجهمنيحرفلمالحديث

منأرا@واللبحضهم:وقالمنكر،بأنهالحديثعلىيحكمون
مطلقذلث

قالالخطأ.أوالمتنغرابةمعالتفردبهيريدونأحيانأأنهموالحقالتفر@

الفردالحديثعلىوجماعةحنبلبنأحمدأطلقه)المنكر(حجر:ابنالحافظ

@الهمتابعلاالذي

مماداوهذافقال:اخرموضعفيوفصل
التيقظينبغي

منواحدوكيروالشائي،أحمدالإمامأطلقفقدله،
على)المنكر(لفظالنقاد

حديثهعلىيحكممنوزنفيالمتفرديكونلاحيثلكنالتفرد،مجرد

بهتفردالذيكانإنوأماكثير:إابنوقاليعضدطعاضدبغيربالصحة

فلكلهقيلو)نمنكر،له:يقالولاشرعا،منهقبلحافظاضابطاعدلا

أنهإلالغقالا
وهي:مهمةمسألةعلىالتنهيجب

وطبقاتالتفر@حالة

التابعين،أوالصحابةطبقاتفيالتفردبينفرقأهناكأنشكفلاالتفر@

الثقاتلتفردبالنسبةالحالوكذاالمتاخرة،الطبقاتمنغيرهمتمردوبين

معأي:مقبول،مفتفر@الأثبات
السلامة

دعانيوالذيالأخرى،العللمن
الفردالثقةحديثفرذالأقوال،بينتعارضهناكيكودلاانالقولهذالمثل
مطلقا

مع
كانتسواءعلةأيمنالسلامة

لممنهجالإسنادفيأمالمتنفي
الحديثشروطانفلثعلىزدأحكامهم،فيولاالمتقدمنأقوالفيلعرفه

أحدانجدفلمالكتب،فيومنثورةمعروفةالصحيح
أوالسابقينالأئمةمن

سيضطرنالاد@فأكثر،راويينمنينقلأنالحديثلصحةأشترطقداللاحقين

الذينوغيرهم،المعتزلةمنالمبتدعةبعضبقولنقولأنالرأيهذامثل

العدداشترطوا
أحدبهيقللمماوهذاالحديط،لبوتفي

العلمأهلمن

(1)@

6"الساريهدي 1 60.

1الحدينلأ.علوم@اخصار@(3) 4 2
ستحقيقي.

2/6نكته(2) 7 4و:4 5 1
بتحقيقي



المنكرةللاثترك@رلحلل
-

الدكتورقالبه.قالمنعلىالكلاموشنعواعليهردواقدبلبالحديث،

أحمدالإمامأنإليه:أميلالذيوالحق-المليباري:إحمزة
ويحيى

تقةتمردبمجردالحديثيمتكرونلاوالبرديجي
يستنكرونه@)ثماالثقات،من

لهيهدمابروايةإمااخرى،مصادرمنيعرتلمإفا
أوالحديثمعىمن

ثقةبهتفردماعلىالمنكرإطلاقأمابمقنضاه...بالعمل
عن

أظنفلاثقة،

يوهمعنهمنقلمابعضكانإنكلامهم،فيوقعقدثها
فإتهذلك،خلاف

التصريحبينالتناقضلتفاديمعرفتهم،حدودفيفلثأنعلىحملهينبغي

والعمل
فيموجودوهذاوهمأ،أوخطأالروايةنكونأدالاخر:والحين@ا

مر.كماأحمدالإمامكلام

عنالحدي@"أحمد:الإمامكلاممنالمرادبعضهماستشكلوقد

وبينمنكر@أبدأوالمنكروقتفيإليهيحتاجقدالضعفا.
منيفهمما

يحتاجلامطرحالمنكرأنكيففقال:التفرد،علىالكارةإطلاقفيكلامه

يقصدإتماأحمدالإمامأنوالحق!3الفردالحديطهوالوقتنفسوفيإليه،

ب
قدالمردالحديثيكونأنمكر@:أبدأالمنكر"

لاوالخطأخطأ،فيهوقع

لمأئهنخشىالذيالحفظالسيئالضعيفروايةمنالعكىعلىبغيره،يتقوى

نخثاهكنامازاللهغيرهمتابعةفعندالحديث،يضبط
ضبطهعدممن

ولاالمتابعاتتنفعهلافهذاخطأ،الحديثأصلكانإنأماللحديث،

عنالإكرابيكونكأنأخرى،لقرائنيكونإثماالنكارةطلاقف@الواهد.

شيخ
ابالإغرأوكثر،تلاميذولهالأسانيدعليهتدورممنالروايةواسعحافظ

الإمامتجعلالتيالخفيةالأيسابمنكيرهاأوطريقه،مئإلايعرتلابمتن

منوغيرهآحمد
والرد.بالنكارةالروايةعلىيحكمونالأثمة

البرديجي:قال
الثقةروىإذا@

أصحابمنرحلعنصحيحطريقمن

غير@يرويهلاأنبضرهلمالواحد،الرجلعندإلايصابلاحديثأالئبيئ

7ةالمعلو@هالحديث@(1) 5.

لمروذي.ابرواية(287)الرجا@هومحرمةدالحلل(2)



-

ئد@للععالعللععفى@لجاا

معلرلالأولامنكرأيكونولامعروفأ،الحديثمتنكانإ@ا

يسمىالذيوهوالثقة،درجةعنالنازلالراويخطأأوتفردثانيا:

والشائي.داودوأبيأحمدالإمامكلامفيموجودوهوصدوقأ،

بنعليحدياومثاله:
مسعدة،

قتاثة،عن
قالقال:أنس،عن

"بميه@.اللهرسول

لا@لثؤابونالخطانينوخبرخطا@،تدمبنيكل

الإمامحكمفقدمنكرحديثهذااحمد:الإمامعهقالالحديتهذا
بنعلي@ردبالكارةعليهأحمد

اوهامله،وق،صوهو:بصمسعدة
أوالحفظ،بسوءالموصو@أوالمستوريرويهالذيالفردالحديطثالئا:

لهولي@بعض،دونحدلةبعضأوبحض،@ونشيوخهبعضفيالمضعف

به.يقوىعاضد

الأسمة،كلامفيموجودوهذا
الشائي.ومنهم

بأتهالنساثيعنهقالبالتمرالبلحاكلفيزكيرأبيحديطمئاله:

ليسوهوبم@زكيرأبيلتفردالمنكرللحديثالصلاحابنبهومثلمكر،

تفرور.يحتملممن

الثالث،النوع@يوصفهسبقمنيرويهالذيالفردالحدبثرابعا:
مع

عليهجرىالذيوهذاالمتقدمين،كلامفيموجودوهذاالمخالفة،شرط
بعده.أتىومنحجرابنالحافظ

سعد،بنهثامحديثومثاله:
سلمفأبيعنالزهري،عن

أبيعن

1/4"اقرمنيعلل@ثرح(1) 5 ط.2
6وكر 5 4 / ممامط.2
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المنكرلال@ثترك@:لالعلل
-

.0رمضان.فيأفطرة@ح@النبيإلىرجلجاءقال:@ههريرة

(1)

الحديث.

بنهامهكذابهتفرد"قرله.العلائيع@حجرابنالحافظنقل
وهوسعد-

سيئفيهمتكلم
فمنالحفاظالكبارالزهريأصحابعامةفيهوخالفالحفظ-

@ونهم
"

الثاذ،أوالمنقطع،أوالمدرج،الحديثأوالمجهول،حديثخامسا:

نلكوغير
كئبرأ.كلامهمفيموجودوهذاالمعلة،الأحا@يطأنلامن

علىيطلقودأتهموجدفقدوالكذابين،المتروكينحديثسادسا:

الواهي،كالحديثكثيرةمرادفاتولهاالنكارة،الرواةمنالنوعهذاأحاديث

الأولىوهوالمظرح،الساقطالإسنادأوالتالف،الإسنادأوالباطل،أو

المعلمي:العلامةقالبنسميته.
يصي:ويفولون-"

الذيللخبرالحديث-أئمة

تمتنع
الضعفاءتراجمفيكيرأنلكوتجدباطل،أو:منكر،تبعد:أوصحته

والموضوعاتإالعللوكتب

عبارات:فييتوسعونالأئمةأنيتبينسقناهاالتيالأقوالهذهخلالمن

يحدثكانأو:نكارة،أحاديثهفيأو:منايهر،أحاثيثهأو:المنكر،الحديث

لهوحذواالمعنىهذاضيقواالذيقالمتأخرونعليهلماخلافأبالمناكير،

منكثيرعندنجدهالمسروطألهووضعواحدودأ،
كان@)نالمتقدمين،الأئمة

منالمتأخرونحدهما
يجعلوالملأنهمالمتقدمبنأقوالفيموجوثاالمنكرحد

خلالمنيتأكدالالذيالمليباري:حمزةالدكتررقالع!.مقصورأالمنكر

عليهاستقرالذيالاصطححهذاأنوالتراجمالعلللمصاثووالاستقراءالتتغ

إذ)المنكر(،لفظةاستعمالهفيالحديثنقادوشعهلحاتضييقالمتاخرينرأي

لا،أمالئقةروايةمنسواءمصدره،عنمعروفغيرحديثعندهم.المعنى

معالراويبهتفردسواء
عنيعبرونلكنهملا،أمالمخالفة

المحنىهذا

1رالدارقطي8/11،4الكاملفيعديرابنال@932(،داودأبوأحرحه(1) 8 9 / 2

الرمالة.ط.(2305)والعلمبةط

6ححراابند@كت(2) 7 8 / بتحقيقي.554و.2

.7الكاشفقه:لأنوارلا(3)



-

@الفمالدفى@لعللالجامع

خطأ،النالية:بالألفاط
صحيح،غيرمحفوظ،غيروهم،

لاغريب،يثبلا

لايثبت،
المنكرإكلمةإلىبالشةاستعمالأأكثروهييصح،

ثاعند@لمتأخريئ@لمنك@ا)@لحميثللمفهوم

المنكرالحديثالمتأخرونبهاعر@التيالتعاريفخلالمنيتضح

يلي:مابهيريدونأنهم

احدوهذاالمخالف،الفردالحديط@ولأ:
ابنقررهالذيالمنكرنوعي

مالك،حديثومناله:الصلاح.
عنحسين،بنعليعنالزهري،عن

عنعنمافبنعمر
أسامة

@لمسلميرثلا"قال:عح@هاللهرسولصزيد،لن
ولا@لكانز@لمسلم،@لكافر،

(2)
الئقاتمنغيرهمالكفخالف@

بنعمرقوله:في

عنمان-
عثمانبنعمرويقول:غيرهبينماالعين-بضم

ماوالضبطالئقةمنراويهفيليىالذيالفردالحديثثانيا:
جابرأيقع

زكيرأبيحديثمثاله:والفسف.النكارةمنوالثذوذالتفرديوجبهلما

الثقات.منغيرهبهمخالفاالضعيفيرويهالذيالمردالحديث

ثحديطةوثاله
بنم

المتقدم.سعد

المتأخرين،عندالاصطلاحعليهواسنقراشتهرالذيهوالأخيروهدا
هذا.يومناإلىحجرابنالحافظزمنمن

منكر@لحميث(@لمنكهأي@)@لحميث

قدالتيالألفا@منالحديث()منكروالمنكر()الحديثمصطلحايعتبر

أنبينهماوالفرقمفترقان،أئهماالواقعانإلامترادفان،اتهمابعضهميظن
الحديط()منكرأماعليه،والحكمالحديثبهيقصدالمنكر()الحديتلفظ

.67ال@حلولا:@الحليث(1)

الزهري.مصصأبيبرواية(6130)واللئيبرراية(4751)الموطأ"@(2)
4مالكطريق@كللالتفصيلالكتابمدافيتقدموقد(3) 6 9 /4.



المنكرلثترقى:لحلل!إ
-

منفهو
بينهما؟الترابطهوفماالراوي،علىالحكمبهويقصدالجرحألفاظ

الذهبي:قال
ماكلأنبهنعنيلاالحديث(لمنكرالرجل:فيقولنا"

"الحديثمنكرفهومناكير،ذلثوبعضجملةالرجلروىفلأامنكر،رواه
(1)

ابنعنالسخاويونقليضع@االمناكير(لووىمنكلدماأيضأ:وقال

"قوله:العيددفبق

حنىروايته،تركب@جرثهبقتضيلامناكيرروىقولهم:

)منكرلأنثالحديثمنكرفيه:يقالانإلىوينتهيروايته،فيالمناكيرتكثر

العراقيعنونقللحديثمهالتركبهبستحقالرجلفيوصفالحديث(

حديتأروىلكونهالراوي،على)المنكر(يطلقون:مالأوكثيرأقوله:أيضا

لماةثقةغيرراويهأن@كصحديثهذاقولهم:منيظنفلاواحداإ

علمت
خطأفيهايكونالتيالأحاديثعلىاللفظةهذهإطلاقفيمرادهمص

الئقات.بهاينفردأووهم،أو

عه؟الروايةتتركالذيمنسعبة:سالتمهدي:بنالرحمنعبدقال

الغلطأكثرأويعرت،لاماالروايةمنالمعروفينعنأكثرإفاقال:

المناكيرمنيكثرلمإذافالراوي)المنكر(هو:معروف()الغيريرا@فوالذي

وتركه.حديث@ردفيوجبالمناكيرمنإكثارهأمايترك،لا

لافلث،ونحومنكر،هذاحديث@أوماكير،روىىلانقولهم:وكذلك

فيأحمدالإمامكقولضعيف،أئهيعنون
يرويالتيمي.إبراهيمبنمحمد

إنما"حديثه:ذلدفيويكفيالشيخان،عليهاتفقممنوهومنكرفأحاديث

يالنياق@هالأعماذ
(6)

جهوسبقمماويتينقبوله،علىالأمةاتفقتالذي

أنالخلاففوجهأخر@،جهةمنوترابطهماجهقهمناللفظتينبينالخلا@

التاريح(1)
لإملام،:ا

2 5 0

هأا90)وثيات

1الاعتدااللأالميزاد@2@ 1 8 / .(46فى1

1"المغيتستح(3) / 14 رالعليةط0
2 9 6 / الخصير..@2

1المجفددتحاله@ / 14 والعلميةط0
2 9 6 / الخصير.ط.2

ك@222.النلاطأعلامولسيرك@،ا/@المجروجن!ا@ظر.(5)

6/4وسلم)1(،1/2الجاريأحرجه:(6) 1ه@@1907@8 5@.



-

يالف@الد@لعلل@لجامعفي

الترابطوجهأماالراوي،علىنطلقوالأخرىالحديثعلىتطلقإحداهما

للأحاديثوالمخالفةوالضعيفةالمنكرةالأحا@يثمنالراويإكثارفإنة

الحديث.منكربأثهعليهالحكميستلزمالصحيحة

نكارقأ،حديئه)فيوقولهم:مناكير()يرويقولهم:بينالتفريقوكذا

منإئماعليهليستالعهدةوربماالمناكير،يرويالراويهذاأنالأولى:ففي

نكارصأحدينه)فيقولهم:أماالرواية،فييتوفىلاأتهتفيدوهيشيوخه،

نه.النكارةوقحتلمنتقالماكثيرافهي

@لبخلرجمم@اعندبمل@حامنكر@لح@يث(

نقلالحديط(،)منكرالبخاري:الإماميستخدمهاالتيالجرحألفاظمن

"قوله:البخاريعنالقطانابن

تحلفلاالحدلثألمنكرفيه:قلتمنكل

عهإالرواية
منالبخاريالإمامعندفهي

فهوالجرح.الفاظأشد

أثهإلاوالمخالفةالمناكيرمنأكئروالذيجدأ،الضحيفالراويفييستعملها

غيره:وقولالحديط،منكررايى:فيالبخاريقولبينفرقكبيرهناكلي@

منكرالبخاريعليهمأطلقمنالرواةمنوجدفقدأيضأ،الحديثمنكر

الأئمة.منيخرهالحكمهذاعلىوتابعهالحديث،

الجديى:اللهعبدقال
9

البخارياستعمالأنبالتتبع-وجدت@-والذي
لحقهأوسبقهمناستحمالعنيختلفلااللفظةلهذه

فهوالحديث@علماءمن

مناستحكمتأوحديثه،علىالنكارةغلبتمنحقفيذلكيقولإتما

متروكبكونهوصفصربماحكمه،بمثلغيرهعليهحكمصربماجميعه،

الذيالمجهولالراويفيالبخاريذلكقال@ربماالضعف،بمجردالحديث

المنكر"الواحدالحدي@إلايرولم
(2)

البخاري:فيهمتاللمنأمثلةساقثم
الحديط(.)منكر

2/2والإيهامأالرممبيان"(1) 6 3/37و(264)4 7(01 21).

(2)"
1/6الحديفعلرمتحرير 14.



المنكلرةرل@ضك@لالعلل
=

الأمنلة،سردليآدفقدالمنكرالحديتفيالقولفصلتقدوما@مت

فأقرل:

وكيع،بنسفيانروىما@سناده:في@لنكارةحصلتومما@

أبوسئلقال:موهب،بنعئمانعنئسريك،عنأبي،حدثناقال:

نعم.قال:طجماللهرسولخضبهلهريرة،

فيالترمذيأخرجه:
الشمائل"

بناللهوعبدبتحقيفي،(46)لما
فيأحمد

1/1لأيهاالعلل1علىزياداته 1 الإساد.بهذا)124(،6

فيماالبخاريفيهقالإذوكيعبنسفيانلضعفثضعيفالإسنادوهذا

فيالمزينقله
2الكما@هتهذيب" 2 9 لأشياء،فيهيتكلمون@:(2402)3/

فيحاتمابيابنعنهنقلهفيمازرعةأبووقال"،لقنوه
"

والتدي@الجرح
/4@ا

2 1 به.يشتغللا@:(991)7
1

وقال"،لين"فيه:قولهأبيهعنونقل0،0

فيالنسائي
بثيليس":(289)"والمتروكونالضعفاء"

معلول،وهوط.

نه.أوثقهومنخالفقدالنخعيفثريك

10/5لأشراف!اتحفةوانظر:إ 0(14135).

معنىرويوقد
هريرة-أبيعنولي@سلمة-أمعنالحديثهذا

مو@.بنعثمانعنسبعه،بطرق

6/2أحمدأخرجه: 9 معاوية.أبيطريقمن6

فيسعدابنوأخرجه:
6/93وأحمد1/33،6الطبقات!9 و1

3 2،2

7/0والبخاري لاالكبير"فيوالطبراني)3263(،ماجهوابن)7985(،72

23/7 2النبومهالدلائلفيوالبيهقي3(،6 3 6 / أبيبنسلامطريقمن1

فيسعدابن
(5898)7/702والبخاري1/33،6الطبقاشه"

الأشعث.أبيبننصيرطريقمن

7/0رىالبخاوأخرجه: 62-2 0 5يلا7 الدلائلفيلبيهقيوا9(،8

2النبوظ 3 6 / إسرائيل.طريقمن1



-
و@لع@ائد@لعلل@لحامعفي

فيالطبرانيوأخرجه.
دينار.بنمنصورطريقمن(765)/23الكبيرا9

فيالبيهقيوأخرجه:
1/2النبوظدلائل" 3 5-2 3 6

حمزةأبيطريقمن

ا

فيحجرابنالحافظذكرهكماالإسماعيلي
"

@االباريفتح

عقب
04 3 4 / السبيعي.إسحاقأبيطريقمني@985(1

وأبوومنصور،ئيل،و)سراولصير،وسلام،وية،معا)أبوسبعتهم:

شريكاخالفواوقدسلمفأمعنموهب،سعئمانصإسحاق(وأبوحمزف

هريرة.أبيمسندفيولي@سلمفأممسندفيالحديثهذا@جعلواالنحعي،

خولفقدشريكابانالحديث،هذاعلةعلىالترمذيالإمامنصوقد

فيفقالفيمي
"

لأالشمائل
الحديث،هذاعوانةأبوالروىبتحقيقي:(4للاعقب

افهعبدبنعثمانعن
سلمقما.أمعنوقال:موهب،بن

فيفقالفلكالمزيأيدوقد
10/5@التحفة9 كلامعقب(14135)1

سلمقماأمعنعثمار،عنمطيع،أبيبنسلامتابعه@الترمذي:

لاسلمةأئمحديثمنوأثهالرئيسةالحديثعلةعنالكلاممنانتهيناولما

ممننبينأنعلينابقيهريرة.أبيحديثمن
منيكونقدفهوالخطأ،هذا

الضحيفوكيعبنسفيانمنيكونوقدالحفظالسيئالنحعياللهعبدبنلثريك

متابعاأجدولميقبلفلمونصحبكتبهيتلاعبكانوراقهأنبسببروايتهفي

عليه.وراقهزاثهمماالحديتهذاوأنعليه،يكونالحملفلعلوكبعبنلسفيان

مىصحيحهريرة،أبيحديثمنضعيفالحديثانيتمينتقدمومما

سلمة.أمحديث

12/1"الأشرافتحفة"وانظر: 1 1للا3 8 /9المسند@اأطرافو"9(،1
18/4لمهرظاإتحافودا)39521(،014 61(23463).

وثوائده.الكتابأمميةيزيدمماالله-يرحمهالمزي-لواندمنوتلهومذأ(1)

3/3الكصالاتهذب"انظر.(2) 8 5(2722).

4/2والتمديلادالجرحا@ظر.(3) 1 7(991)



المنكرلالشترقى:للعلل
-

محمدروىتخر:مثال@
عنالزهري،حدثنيقال:إسحاق،بن

بنزيدعنعروة،
ك@اللهرسولسمعتقال:@كه،الجهنيخالد

@يقول:
فليتوضأا.فرجهص@من

5/1وأحمدل@371(،شيبةأبيابنأخرجه: فيخبئمةأبيوابن9،4

73الائار!معانيسرحفياوالطحاوي)2673(،والبزار3(،60لاتاريخه / 1

وفي
فيوالطبراني)324(،العلميةط.

وابن)2225(،و(5221)الكبير!@ا

فيفاهين
دا

السننالمعرفةديوالبيهقي)011(،وا(لا.والمنسوخالناسخ

الوعى.@(1031)والعلميهط.(191)لانار@وا

.(82)عقبجامعهفيالترمذيوذكره

ابنعنسريج،بنعمرطريقمن(3070)خيثةأبيابنوأخرجه:

عنالزبير،بنعروةعنشهاب،
عائثة

بهذاوالحديث...@النبيئروج

فيعديابنقالإذسريج،بنعمرلضعفضعيف.الإسناد
/6الكاملأ"

1 الذهبىوقال"،بمستقيمةليستكهأحا@يظالزهرفي،عنثاميأ،أظنه@ا.23

في
3/2داالميزان@@ 0 0(6125):"

1لينالزهريعن
0 0 الذهبيئوساق0

هذا

عليه.استنكرمماالحدبط

بالسمعصزحإسحاقبنومحمدالصحة،الحديثهذاإسنادوظاهر

نعليفهفيالأرنؤوطسعيبالثيئالإيسادهذاخنوقدتدلش@،سبهةفانتفت

إسحاق،بنمحمدأجلمنحسن،إسناء"قال:إذالأحمدي!المسند"على

الثميخين.رجالئقاترجالهوبافي
1

00.

الإسنادهذاعلىحكمواقدالمتقدمينمنالحديثعلمأئمةولكن

فيعديابننقلهفيماحرببنزهيرالحافظقالإذوالنكارة،بالوهم

7/2@الكاملإ بسرة!.عنعروة،رواهإنماوفم،عديهذا":70

الهاثيعبدالنالمتأخرينمنوافقهمهذاوعلى
(1)

حديثفقال:إ

1التحقيق،ل@نقغفي(1) 5 4 /1.



=

@الفمائد@لعللفي@لجامع

بنزيد
زيد".بدلبسرةعنوصوابه:إسحاق،ابنفيهغلطخالد

الجليلينالناقدينهذينتضعيفأنوجدناوالبحثالمتابعةوبعد

ثماف@شيءعلىثلتإنرصينة،علميةأس@علىمبنيأكانالسندلهذا

نطرهم،وبعدالمتقدمين،منالحديثأئمةملاحظةقوةعلىتدل

كاففالحديثبطرقلاحاطتهم
ضبطهمومدىالرواةحالةمراعاةمع

الاسنادصهذاعذالمدييلنعليالجهبذالإمامإنإذللأحاديا،

محمدمنكرات
محمدأنلناواتضحإسحاق،بن

خالفقدإسحاقبن
من

هم
بنسعيبطريقمنرويالحديثهذاإنإذةالزهريلروايةفهأحفظ

حمزة.أبي

فيعاصمأبيابنأخرجه:
والمئانيالاحاد@ا

اللهوعبد)2223(،@ا
بن

6/4وحاثاتهفيأحمد 1/1والشاثي0،7 01 فيوالطبراني0،1
الكير!"

فيعديوابن)394(،/24
"

7/2الكامل، 1والبيهقي7،0 2 9 / 1
وفي

فيالرعبدوابن)405(،لهالخلايات،،"
2-2ما/6التمهيد@ا" 49.

الأيلي:يزيدبنيون@طريقومن

فيعاصمأبيابنأخرجه:
فيوالطبراني)7223(،والمثاني!الآحاد9

.(494)/24الكبير""

@ئط.أبيابنطريقومن

@يعاممابيابنأخرجه:
والمثانيلاحادا@ا

@يوالطبراني)3223(،"
.(495)/24الكبير"لا

بنعقيلطريقومن
خالد.

1/1الهقي:@أض 3 2
.(505)لهالخلافيات،وفي

عنالزهري،عنوعقيل(نئ@أبيوابنويونر،)سعيب،أربعتهم:

اللهعبد
اثهالانصاري.حزمبنبكرأبيبن

مروانفكرالزبيرةبنعروةسمع

بيده،الرجلإليهأفضىإذاالذكرمقمنيتوضأأتهالمدينة:علىإمارتهفي

منعلىوضوءلافقلت.عليميذلكفأنكرت
اخبرتنيمروان:فقالمسه،



المنكرلالثترك@:رل@لل
=

فقالمنه،يتوضأمايذكرس@اللهرسولسحعتأثهاصفرانبنتبسرة

مى@لذكر@.منالويتوضأ@ث@:اللهرسول

خالفقدإسحاقبنمحمدلأنالصواب؟هووهذا
ير

الحديثهذا

عنهقالالذيحمزةاليبنئعيبهؤلاءومنالزهري،فيمنهأوئقهممن

محين:ابن
الزهري...فيالناساثبتشعيب"

المتابعاتعلىزياثة"

عنالببهقيوقاللشعيب،الأخرى
بنعقبلروايةعقبالطريقهذا

خالد،

لما.الزهريحديطمنالصحيحهود@ذاالزهري:عن

متا@عةإلاأحدعليهيتابعهولممنه،وفمفهوإسحاقابنطريقأما

فيعديابنعندواهية
3الكامل!" 1 8 هارونبنأحمدطريقمن1،/

بنحجاجحدثناقال:المصيصي،
عنالزهري،عنجريج،اب@عنمحمد،

عنعروة،
بن@زيدعائثة

لسبين:معلولإسنادوهذابه،خالد،

عديابنقالهارولطبنأحمدفيه:الأول:
"عنه:

عنمناكيريروي

يرويهالحديثداوهذاوقال:أحد"،عليهايتابعهلانقاتقوم
بنمحمد

لنزيدعنعروفعنالزهري،عنإسحاق،
جريج،ابنحديثومنخالد.

أجدولمله:إآخرحدينأسردأنبعدأيضأوقال"،محفوظغيرالزهريعن

الحديثقأ.هذينمنأشعهذا،لأحمد

جريج.ابنعنعنةوالثافي:

هذافمى
ماوهذاالحدل@سندظاهرتابعقدشعيبأاليئأنيتضح

الأحاديثوطرقتفريعاتإلىلدونالناقدينمنالمعاصرونعليهدر@

ماوهذاالمتشعبة،
بهم-يؤدي

فيالحالهوكما
فيالوهمإلىالمثال-هذا

ثالمتقدمينمنالأفاضلالحديثأئمةلهتنبماماوهذاالأحاثيث.علىالحكم

ومعرفةطرقهامتابعةبعدلكنوهلة،لأولالحديثعلىيحكمودلاإتهمبذ

للصواب،مخالفةتكونومتىمحفوظقعرواياتهمتكونومتىرواتهاحال

فيوالفضل
منالوافروالخزينالهائلالكمإلىيعودهذا

الأسانيدحفظ

.(2)كثلاك@693الكالالتهذيبانظر:(1)



-

@الفالالد@لعللفي@لجامع

محفوظةالسنةوكانتالرواية،عاصروافهمبه،يتمتعونكانواالذيوالمتون

تحيطوماومراتبهم،الرواةأحوالوعاينواوسطورهمبصدورهملدبهم

عنوجزاهماللهفرحمهموأحوال،وعلل،أمور،منالأحاثيث
لإسلاما

فيويجتهدوايجدواأنالانالمتأخرينواجبمنوانخير،الفوالمسلمين

حلومرادهم،إدراكإلىالوصولويحاولواالمتقدمين،حهابذةلاتإعلاشرح

أحكامهم.سببومعردةعباراتهم
"المدينى:بنعليقال

نافع،منكرين:حديثينإلاإسحاقلابنأجدلم
عنوالزهري،@لجمعق@ا.بيملحدكمنصىا@@ىط:االثبيعنعمر،ابنعن

الجهني:خالدبنزيدعنعروة،
القراعه9انظر:فرجمه.@حدكممت@ذا9

6/2@االكمالونهذيب1/6،09للبيهقيالإمام،خلف 2 5،)6465("
وسير

7/4،5النبلاءلأأعلام
5للذهبيالضعفاطفي 5 3 تهذيبو"2،/

.9/36لتهذيب!ا

فيالنرمذيعيسىأبوقال
دا

1الكبير@:العلل 57-1 5 قلت9:(30)8

له-
محمدفحديثالبخاري:يعني:

عروة،عنالزهري،عنإسحاق،بن

اللهعبدعنالزهري،هذاروىإنماقال:خالد؟لنزيدعن
عنبكر،أبيبن

محفوظأإ.خالدبنزيدحديطيعدولمبسرفعنعروة،

فيالهيثميقال
"

1/2الروائدلامجمع 44-2 رجالورجاله":45

قال.وقدمدل@،إسحاقابنأنإلاالصحيح،

فيعديابنقال
9

3الكاملا 1 9 / محمديرويهالحديثوهذا@.1
بن

جريج،ابنحديطومنبنزيدعنعروة،عنالزهري،عنإسحاق،

محفوظ!.غيرالزهريع@

فيالذهسيوقال
"

غلط.هذايقال:"ك@4:ك@الاالاعتدالميزان

زيد@.بدلبسرةعنوصوابه:

إسحاق.ابنطريقكيرمنرويوقد

فيكماراهويهبنإسحاقةوأخرجه
1/4@العاليةالمطالب" 7



المنكررلثترك@ء:لالعلل
=

العلميةط.(190)والاثار"السنندمعرفةفيالبيهقيطريقهومن)751(،

عنالوعيط.(1027)و
محمد

جريج،ابنحدثناقال:البرساني،بكربن

اللهعبدعنالزهري،حدئنيقال:
يعني)فال-عروةعنبكر،أبيبن

بنزيدوعنصفوان@بنتبسرةصبحذثكانأئهفه(أسمعهولمالزهري-:

به.الجهني،خالد

بنزيدوفكركلام،فيهالبرساني
خالد

أولىالبرسانيعلىوحملهوهم،

من
بسرةعنالزهري.طريقصالصرا@أنوسيأتيجريج،ابنعلىحمله

ميزان@انظر:فيه.ووممبسرة،حديتروىالبرسانيأنعلمأعيره،لا

3/4@@لاعتدالا 9 2@7277@

2والآثار"السنندمعرفةليالبيهقيقال 2 3 / أنجرقد":(191)عقيب1

اللهعبدمنسمعهوإئماعروة؟منيسمعهلمبأتهالزهري
وهوبكر-أبيبن

من
بنزيدوعنبرة،عنرواهعروةثمعروة،عنالمات-

رواهكماخالد

جريجابن
".

بنزيدذكرأديتبينتقدممما
خالد

بسرة.حديثالحديثوأنوهم

بسرةحديثعنالسلفأقوالبعضنذكرالفاثدةولمزيدماقثته،تقدمتوقد

ونفس"العلمبة:ط.(424)عفالاثار"معانيإشرح@يالطحاويقالفقد

حينعروةلأنكلطاثيكونأنبهوأخلقمنكرالحديثهذا
عنمروانسأله

عنمروان.لهقالفلمافيه،وضرءلاأنرأيه:منفأجابهالفرج،ص

موتبعدوهذا،بهسمعتماعروة:لهقالقال،ماك@عالتبيعنبسرة،

بنزيد
علىعروةينكرأنيجوزفكيفالله،شاءبكمجم@النبيعنخالد

بنزيدإياهحدثهقدمابسرة
فيالزيلعيقاللا،خالد؟

9
ا/الرايتانصب

6 يصحولايستقيم،لابماهذا":02
".

فيالهاثيعبدابننقلهفيمامعينابنوقال
"

1/1"التحقيقتنقيح 5 ة0

وبولي!الانكعلاو"دمى@لذكر"حديتتصح،لااحا@يثثلاثة9
كل"

فيحجرالنتعقبه
1/3الحير!التلخيص1 4 ولا"فقال:(165)1



ا-

@للف@ائد@لعللفيالجامع

هذايعرف
ابنعنيثبتلاهذاإنالجوزي:ابنقالوقدمعين،ابنعن

بمسمه.الوضوءانتقاضمذهبهمنكانوقدمعين،

اللهعبدعناخروجهمنالحدياوروي
طريقغيرمنبكرأبيبن

لزا

1يلاشيةابيابن فيخيثمةأبيوابن3(،7
"

الكبير(التاريخ

3يلا اللهعبدعنعليفابنعن(06
الزبيربنعروةسمعتقال:بكر،أبيبن

الحديثمأ.)وذكرفقلت:الذكر،صمروانفاكرنيقال:ألي،يحدت

فيخيثمةأبيابنوأخرجه:
"

طريقمن(3067)الكبير@التاريخ

عيينة.سسفيان

فيخيثمةأبيابنوأحرجه:
"

مالك.طريقمن(3068)الكبير"التاريخ

اللهعبدعنومالك()سفيان،كلاهما:
بنمحمدبنبكرأبيبن

به.عروة،عنحزم،بنعمرو

9وانظر:
2البيهقياخلافياتمختصر 78 و1،/

ا/الحبير!التلخيص9

3 4 04المسند@2/أطرافوإ)561(،1 5/1المهرظإتحاتو")4052(،1 2

(4876).

محمدوهولوين-روىماالوصل:بمبببالنكارةومما@مل@
بن

محمدجعفرأبيعندينار،بنعمروعنعيية،ابنعنسليمان-
بن

بنإبراهيمعنعلي،
سعد

عنمرةيقلولمأبيه-عنوقاص،أبيبن

فلماعلى،فدخلجلوش،قوئموعندهجمزالنبيئعندكناقال:أبيه-

وأدخله،أخرجناماواللهفقالوا:تلاوموا،خرجوافلماخرجوادخل

@لأء@لبخكم،و@خ@خلتهأنا@@مادتهللو@فقال:فدخلوا،فرجعوا
(1)

@له@@

و@خرجكم
"

الرسالة.@الانيرالمننالتحريجصادرمنوالمنتالتم@الكرى.@وعفي(1)

الائيروايةبلفط(2)



المنكرةلالثترك@للعلل
-

فيالبزارأخرجه:
فيوالثساثي)5911(،مسنده

مأا52)الكبرىأ"

وفيالرسالةط.(8096)والعلميةط.
3(،يلاله"،عليالإمامخصاثص9

فيالثخوأبو
2بأصبهانطالمحدثينطبقات" 1 7 دتاريخفينعيموأبو2،/

1/4"أصبهان فيوالخطيب7،1
"

5/2بغداد!تاريخ 93
و@ي

/3الغربط.

2 1 الإساد.بهذالوبن،طربقمن9

عيية،ابنأصحابخالفلويخأأنإلاالصحة،ظاهرهإشادهذا@تول:

مرسلأ.رووهالذين

فيالخطيباخرجه:
"

وفي2كاه/بغداد"تاريخ
3/2العربط. 1 9

اللهعبدطريقمن
ومب.بن

فيالخطيبوأخرجه:
"

3/2الغربط.وفي2لمحابغداثلأه/تاريخ 2 0

الحميدي.طريقمن

عن@ينار،بنعمروعنسفيان،عنوالحميدي(وهب،)ابنكلاهما:

بنإبراهيمعنجعفرأبي
مرسلأ.فذكرهسعد،

عهنقلهفيمافقالالموصولة،الروايةإنكاربل@أحمدالإمامذهبوقد

فيالمروفي
فيالخلالطريقهومن)082(،بروايته"العلل1

فيكماعلله

لهماعييةابنعنمنكر،بحديبلوينأ-يعني:لأحدث-:(122)المنتخب@

بنإبراهيمعنجعفر،أبيعنثينار،بنعمروأصل،
سعد،

قصةأبيهعن

علي:إ
شديدأ،إنكارأفأنكرهأخرجكم!اللهولكتأخرخكم،الذياناما

أصلإلهماوقال:

فيالخطيبحملوقد
"

2بغداد!تاريخ 93 الغربط.وفي2مما-5/

3/2 1 أباأظن"فقال:الاصطلاحي،معناهغيرعلىأحمدالإمامكلام9

بنسفيانعنمحفوظ،الحديثنف@متصلا،روايتهلوينعلىأنكراللهعد

ا@@

1وبو

بيبن(ع@يلنا@حسي@بنعليبنسحمد
دايقربفاضل،التققمطا.:

الخلال.لفظ(2)



-

@الف@ائد@لعللدي@لجامعى

بنإبراهيمعنمرسل،ألهغيرعيينة،
سعد،

@عأ.النبيعن

ترجيحإلىذهبعالمغيرأنالخطيبإليهذهمايؤكدالذيقلت:

":(1195)عقبالبزارفقالالمرسلق@الرواية
محمدوغير

إئماسليمانبن

محمدعنعمرو،ع@سفيان،عنيرويمي
وقالمرسلاإعليبن

3عللهفيالدارقطني 63 / @ينار،بنعمروعنعيينة،ابنيرويهةإ(62له4

بنإبراهيمعنجعفر،أبيعن
سعد،

وغيرهكذلك،لوينقالهأبيميعن

@اخصانصفيالشائيئوألمح@،المحفوظوهومرسلا،ع@نة،ابنعنيرويه:

بالصواب!.اولىوهذا"وقال:المرسلفالروايةإلىي@3(علي!الإمام

قدماهوماالأئمةأقوالفحاصلقلت:
لوبنمنالوهمجعلطرقمن

ماأنإلامتصلا،الحديثبرواية
فيالثيخابونقلهمالوينساحةيبرئ

2/1ابأصبها@االمحدثي@طبقات" فينجموابو7،2
"

1/4"أصبهانتاريخ 71

بنإبراهيمعنأخرى،مرةعيينةابنبهحدثنا9قال:أتهلوينعن
سعد

بن

2/2الثيخأبوأخرجه:الطريقهذاومرسلجمه.يجا@زلموقاص،أبي 1،7

1نحيموأبو 4 7 / ماعلىوبناء1
ابنالحديثهذاإسنادفيالواهميكوفىتقدم

ومرسلا.مندأوجهنعلىرواهواثهعنة،

لمكانةةالمرسلالطريقينهذينمنالراجحأنإلا
فيمرسلارواهمن

لذلك.الأئمةولرجيحخصوصأثسفيان

0وانظر
3/2لأشرا@الااتحفة9 .(3لهه2)38

يصح.ولاالطريقهذأغيرمنرويوقد

فيالنسائيةفأخرجه
"

عليالإمامخصائص
وهوعلي-طريقمن(3لا"

قاابن
اللهعبدعنإسرائيل،اخبرناقال:-3

بنالحارثعنشريك،بن

سعدفلقيتمكةأتبتقال:مالك،
سمعتله:فقلت@وقاصأبيبن

سقطأفيهولملالمسدا،"كبمنالمطوعفيهكذا@رد(1)
الرواة)نبؤالاسنادفي

5رو

كمامرسلأبهسد،بنإبراهيمعنجحعر،أبيعنعمرو،صممياد،ص



المنكرلالخترك@.لالعلل
=

كناةقالمنقبة؟لعليئ
اللهرسولمع

فلمافخرجنا،قال:المسجد،فيي

وأسكنتوأعمامكاصحابكأخرجتالله!رسوليافقال:عمه،أتاهأصبح

مذاب@سكانولاب@خر@جكم،لهرتأناالما@روةاللهرسولفقالالغلام؟هذا

جما.لمرهو@لثه@ن@لنلام،

بنعليضعيف.إسنادوهذا
قا

3
فيسعدابنعنهقالشيعيأ،كان

تكلموقدالتغإ،شديديط،اسطس@حأ@كصنكط9ا*:الطبقاش@9/6

فيالمزينقلفقدفيه،
2الكما@هتهذيب9 9 4 / 5(14 معينبنيحيىعن(71

."ضعيف"فيه:قالأته

سعدابنقالهمايه،قيلممايهمناوالذي
معروفهووكمابدعته.من

هذافيقيلماخيرولعلروايتم@رتتبدعتهيوافقبماأتىإذاالراويان

و:(72)الاعتداال@1/72مبزانفييخ@نالذهبيالإمامقالهماالباب
قد

المنعأحدها:أقوال:ئلاثةعلىالرافضةبروايةالاحتجاجفيالناساختلف

النفصيل،والثالت:ويضعيكذبفيمنإلامطلقاالترخصالثاني:مطلقا.

الداعيةالرافضيروايةوترديحدث،بماالعارفالصدوقالرافضيروايةفتقبل

ولاتكلمهملافقال:الرافضة،عنمالكشلأشهب:قالصدوقا،كانولو

.@نيكذبىفماثهمعنهم،ترو

بينوالمقارنله،سعدابنوصففيفالناظرقلت:
العلمأهلقالهما

وبينجهقعمنالروافضروايةحكمفي
برعليبهجاءما

قا
جهةمن3

حديئه.ردفيبرهةيتوانلناخرى،

اخر.طريقمنصروي

الحاكمفأخرجه:
1 1 6 بنخيثمةعنالملائي،مسلمطريقمن3/

سعدسمحتقال:الرحمن،عبد
بن

ةفيكيقععليأإنرجل:لهوقالمالك،

بنعليإنرأي،وأخطأرأيته،لرأيإئهوالله!سعد:ففالعنه،تخلفتأتك

كادصمواءتركحالهمذاكادمننن@حاصل،تحصيلنهولهداعيلاالقيدنا@(1)

غيرممشأمالرافضة



يللععائد@لعلل@لجامعمي

ماوالدنيامنإليئأحبإحداهنأعطيتأكونلأنئلاثأةأعطيطالبأبي

خمغديريوم@اللهرسوللهقاللقدفيها،
(1)

عليه:والثناءاللهحمدبحد

قلنا:@ابالمؤمنين؟@ولىانيتعلمون@ل
داقال:نعم،

مولاهكنتمناللهتم

منوعادوالاه،منو@لمولاه،فعلئ
عاد@ط

ماأرمدوهوخيبريومبهوجيء

الله!رسوليافقال:يبصر،
حتىيرمدفلنملهودعاعينيه،فيفتفلارمذ،إني

المسجد،منوغيرهالعباسع@ه@رسولوأخرجخيبر،علبهوفتحقتل،

أناماةإفقالعليأ؟وتسكنوعمومتكعصبتكونحننخرجناالعباس.لهفقال

و@سكنمه.@خرجكم@لتهولكنو@صكننه،@خرجنكم

المزينقلفقدالملائي،كيسانبنمسلملضعفضعيف.إسنادوهذا

في
1الكمال!تهذيب9 0 3 محينبنيحيىعن(6531)7/

لا9فيه.قالئها

البخاريوعنالحديث،،@اضعيففيه:قالأئهفرعةأبيعنونقلمح@،ش@

وعنث@ء،لي@ةإفيهقولهداودأبيوعنفيه،يتكلمون9فيه:فوله

.@ئضقف"يه:قولهالترمذي

ه@.عباسابنحدي@منوروي

فيالطبرانيفأحرجه
عنالنواء،كثيرطريقمن(12722)الكبير""

النصعبدأبيميمود
وتركالمسجدأهلأخرجلماقال.عباس،ابنعن

قبلمنلخرجقكمأناالمافقال:@يه،التبيئفلغنلثفيالناسقالعلي،

ما@مرتمأموز،عبلأأناإتماوتركه،@خرجكم@لتهولكننركتم@أناولانفسي،
ماإلا@تغ@نفعلضبه

إلئايوحى

تهذيبفيإالمزينقلفقدميمون،لضعفضعيف.إسنادوهذا
2الكمال! 97 عنونقلمناكبر"،أحادينه"فبه:قالئهاأحمدعن(6935)7/

معبنبنيحيى
"قال:أتهداودأبيعنونقلعلأ،شيلافيه:إقالئها

تكلم

حجةصمنصردهحال@البيفيهخطبوالمديتمكةيرسرضعحم:غدير(1)

قلوه@رفععيهثىو(عليا@هالحطبةفيوذكرالوث@ع،



المنكرلالثت@ك@.لالعلل

"والمتروكونلأالضعفاءفيالئسائيضقفهضعيف،رافضىالنواءوكثير

فيحاتمأبوعنهوقال5(،07)
"

:(895)7/612لابنه"والتحديعالحرح

2ولالكاملفيعديابنوقالالحديث،،لأضعيف فيغالياالاكان:04

نجمه.مفرطأالتثغ

محمدعنمعشر،أبوروىاخر:مثال@
سلمة،أبيعنعمرو،بن

@اما@ر:اللهرسولقالقال:هريرة،أبيعن
قبلئما.و@لمغرب@لمشرقبين

فيوالعقيليئ)343(،و(342)والترمذئ)1101(،ماجهابنأخرجه:
4/3الكبيرلأالضعفاء@ا فيوالطجرانيئ0،9

العلميةط.(2924)@االأوسط"

6/3@الأالكاملفيعديوابنالحديث،ط.(2لما5)و 2 0

ابيطريقمن

الإسنادبهذامعر،

قدهريرةأبيداحديثالترمدفي:قال
روي

عنه
تكلموقدوجه،غيرمن

هاشم.بنيمولىنجيحواسمهحفظه،قبلمنمعثمرأبيفيالعلمأهلبعض

وحديثمحمد.قالالناس.عنهروىوقدشيئأ،عنهأرويلامحمد:قال

اللهعبد
بىعئمانعنالمخرمي-جعفربن

سعيدعنالأخنسي،محمد

واصغ.محرأبيحديثمنأقوىهريرة-أبيعنالمقبري،

معروأبو
عنهقالالسدي،الرحمنعبدبننحيحهوهذا،

فاكالمديني:ابنوقالوينكرالا،لأيعرتمهدي:بنالرحمنعبد
شيخ

البخارئ:وقالمنكرقاا،بأحاديثونافعالمفبريعنيحدثكانضعيف..

لسسااوقالسديث!،ا@كر"
لى

(2)

والدارقطي:
رميزا"اظر:صحيف!."

4/2عتدالالاا 4 6(9017).

1تفسيرهليكثيرابرلقلهميسامر@ويهالنرواهوالحديت(1) 9 0

مفر،أبيحدبتمن

عن
وسعصبنمحسد

:@اللهرمولتالقال.مريرتأيعىملمفأيصعلق@ف

@شه@لصو@مل@لنمو@مل@ل@حينةلأملفبلةبو@ل@ض@لئرقينلط

4/1دالمجتبىافيالساتيقال(2) ام@هالمدينيمفردوألو.72
ضعي@،ومولجح،

ومع
مداحديتاوفكرناكيراأحاثيثعدهاخل@قدكانأيضأضممه



=

يللف@ائدالعلل@لجامعفي

محمدالحديث:وفي
بنعمروبن

علفمة
ابنعهقالالليئي،وقاصبن

فيرجب
"

1/1@الترمذيعللشرح 1 وقدهمام:ا.@وا/304عترط.5

محمدكانأحمد:وقالومالك،يحيىفيهتكلم
باحاثيثيحدثعمروبن

أبيابنوقالالحديث..مضطربوهوقال:اخربن،لأقواموشندهافيرسلها
سمعتخيثمة:

محمدحديثيتقونالناسزالماةيقولمعينبنيحيى
بن

باليءسلمةأبيعنيحدثمرةكانقال:ذلث؟علةماله:قيلعمرو،
سلمة،أبيعنأخرىمرةبهيحدثثمرأيص

ابنووثقههريرةأبيعن

أخرى!.روايةفيمعين

سلفأ.البخاريإليهأشارالذيالأخنسيعثمانحديثأما

فيوالطبرانبل@43(،والترمذئ)0157(،شيبةأبيابنفأخرجه:
الحديث،ط.(0491)و(7)لمحاوالعلحيةط.(0491)و(790)"لأوسطا@ا

فيالبرعبدوابن
1التمهيد"@ا 9 6 / اللهعبدطريقم@6

المخرميجعفربن
به.هريرة،أبيعنالمقبري،سعيدعنالأخشيمحمدبنعئمانعن

واحدغيرعنرويوقدصحيخ...حسنحديثهذا9ةالترمذيقال

@الما:@النجيئأصحابمن
بنعمرسنهمقبلفهو@لمنرب@لمشرقبين

حعلتإفاعمر:ابنوقالعباسوابنطالبأبيبنوعليالخطاب،

القبلة.استقبلتإفاقبلةبينهمافمايساركعنوالمشرقيميكعنالمغرب

ماالمبارك:ابنوقال
واختارالمشرق.لاهلهذاقبلة،والمغربالمثرقبين

اللهعبد
مرو".لأهلالتياسرالمباركبن

"الأولى:الروايةعفبالطبرانيوقال

يرولم
بنعئمانعنالحديثهذا

اللهعبدمحمدإلا
جعفر@ا.بن

(1)"

2/3حنمةأبيلاب@الكمير!التلىلح 2 2(4331)

ومو(2)
"

.(3252)لتقريبأ@ا"لأسبهاللي@

.(4515)الالتقرس@أوهالألهصدرفوهو.إ(3)

بيابن(أخرحه.(4)
(7506)سةأبيابناحرحه(5).(7505)ضة



المنكرللثترك@:رلحلل
=

5/5القديرلمالفيضفيالمناويوقال 5 المظهري:وقال9:(78هي@2

الغربيالطرفإلىوهيوالمعرب،المشرقبينواقعةفإتهاالمدينةقبلةأراد

مناليمنولأهليسارهم،عنوالفرقيمينهمعنالمغربفيجعلونأميل

بمينهمعنالمشرقيجعلونلكئهمالمدينىلأهلكماقبلتهمفيالسعة

صلىجهةأيفإلىالقبلةعليهاشتبهمنارادوقيل:يسارهم،عنوالمغرب

"ةوقالأجزأ@...

علىالحاكم:وقالصحيح،حسنالترمذفي:قالثم

الحالظعليهوأقرهمنكر،النسالي.وقالالذهبىواقرهشرطهما

هوهكذا،الحديثسياقأنمننقررماإنثمالعراقي
المصئففكرهما

-

فيعليهوقفتوالذيالكتاب،نسخفيهوالسيوطي-يعني:
"الفردوس"

فليحررأ.المثرفلأهلبزياثة:للترمذيمعزوأ

2الأسراف!تحفةانظر:إ 87 / و.)69921(،9
0 3 / 1(،215يا14

1/3الغليل!إرواءو" 2 4(292).

عنالحميد،عبدبنجريرروىاخر:مئال@
سالم،بنمحمد

قالقال:علي،عنضمرة،ابنعاصمعنإسحاق،أبيعن

بالنربسقيوما@لعشر،ففيه@لسماءسقت@افيما@ثون:اللهرسول
(3)

و@لدالية
(4)

العشر@.نصفففيه

بناللهعدأخرجه:
1/1ا@اتهففيآحمد فيعد@وابن4،5

الكامل"
"

3 4 3 شيبةابيبرعثمانطريقمن7/

ثللاسئوقدعده،ندرتهعلىصحيحغيرصنيعوموالماري،تاملمنوهدا(1)

التبيه.منا

(2)
.(1للاماالإجاءاأحاديثدتخريجدي

منتتحدالتيالعطيمةالدلوالراء.د@سكونةالغزب(3)
لهوالراءدادا@تحتالثرر،حلد

والحوضابخربي@السانلالماء
)غرب(.ماثةالعرسه@لسان@

طريلاجدعرأسفيتثدبحباللهيستقىو:حرصمنيخذدشيءالدالة:رر(

)دلا(.ما@ةالعرلمجالسان@

ثما.513)لاتقربباأومالأولهشجر،حاظ؟لنققيةومر(5)



-

@ئد@للفي@لعللفي@لجامع

موسىبنيوسفطريقمن(690)البزارواخرجه:

فيالحقيليوأخرجه:
بنعوتطريقمنالكببر@4/67الضعفاءدا

الححيدعبدبنجرير

بهذاالحميد،عبدبنجربرعنوعوت(ويوسف،)عنماد،ثلاثتهم.

مرفوعا.لإسنادا

اللهعبدقال
عنعئان،جديثأبيالالفحدثتةالحديثبعدأحمدبن

محمدعنيحدثنالاأبيوكانجدأ،فأنكرهجرير
عندهلضعفهسالم.بن

لحديثه!.@)نكاره

فيأيضاأحمدالإماموقال
"

1/2"العللفيالجامع 0 هذا":(1250)4

حديثمنأنكره"أببه:كلامشارحأاللهعبدقالثمموضوعا،أراهحديث

محمد
سالمبن

"

ابنوقالضحيف@ه،معين:إابنعهقالهذاالهمدانيسالمبنومحمد

9المبارك:

محمدحديثاطرح
علي:ب@عمرووقال"،سالمبن

ضعيف"

ينهىالمب@اركابنكانفيه،يتكلمون"البخاري:وقالمنروك!،الحديث

حاتم:أبووقاللا،عنه
المتروك!،لثهالحديط..منكرالحديث،ضحيف"

ثقتا.غيرالجوزجاني:اوقالحديثمه،يكتبولابثقفلي@9الثسائيئ:وقال

فيجاءكما
1التهذيباتهذيب" 5 0 / 9(6154).

محمدأنإلا
الحديط.رفععلىتوبعسالمبن

إسحاق،ابيعنمعاويقيبنزهيرطريقمن(691)البزارفأخرجه:

قال-به.عليئ،عنضمرفبنعاصمعن
إلىرفعهواظنهزهيرأ:يعني:

بنحوه.كطالتبيئ

له.نىجسةعلىأقصلم(2).(7مه7)الالتقريب@صدو@اومر@(1)

(3)
الإمامكلامليئيفصللمأنهسيصونحاممحمدللكتابالجامعصن@عسوءوس
وله.لياللهعفرواحدأكلامأوححلهاشه،و-أحمد



المنكرفىلترك@:لحللإ
=

سماعهأنإلاثبت،ثقة"معاوية:بن@زهير
"ةبأضإسحاقأبيعن

بأخره.تغيرإسحاقوأبو

فيالدارفطنيقالبالوفف،الحديثأعلفقدهذاعلىوزيادة
العلل"

@

4/71-7 2
بنمحمدفرفعهعنه،واختلفإسحاقأبويرويه3(:ا4يلاس

@ضعيفوهوسهل-آبوالعنبسيسالم
عنعاصم،عنإسحاق،أبيعن

والصحيحإسحاق،أبيعنالثوري،ووقفهك@،الئبيئعنعلي،

.@فوف..مو

معهو)تماإسحاق،أبيعنوقفهالذيوحدهالئورييكنلمةقلت

فيهمالرواة،منجمع
أيضأ.الثقات

طريقمن(17101)شيسةأبيوابن)3327(،الرزاقعبدفأخرجه:

النوري.سفبان

معمر.طريقمن(7234)الرزاقعبدوأخرجه:

في@ثمبنيحيىوأخرجه:
1

لأموا@هافي،عبيدوأبو)773(،الخراج!

الأسديعياشبنبكرأبيطريقمئ(1419)

بنيحيىوأخرجه:
@@

فيم
@ا

/4البيهفيطريقهومنيلاك@(،الخراج!

1 3 1
الضبيرزيقبنعمارطريقمن

بنيحيىوأخرجه:
آ
الخراجفيإ3

/4البيهقيطريقهومن)973(،"

1 3 1
يونىبنإسرائيلطريقمن

بنيحيىواخرجه:
@@

فيم
9

الخراجأ
بنشريكطريقمن(373

عبدالله

.(2"51)لنفريبهلا(1)

.(7كا6)دالتقريعهعحغ!وكابهحثطه،ساءكبرلماأئهإلاعالد،دتهقفومو.(2)

.(4821)لالتقريبهبمهلاسالاومو:يث@

.@ا.4@اقفرس@نقظرهرة@4@

ومر:(5)
.(2787)لتقريبها"كتيرأ!يخطئصدوق،"



يللفالائد@لعللفي@لجامع

فيا@مبنيحيىوأخرجه:
"

الخراج
بنقي@طريقمن(375)@

الربغ

في@مبنيحيى
"

الخراج
بنحسنطريقمن(378)لما

صالح

و)سرائيل،وعضار،عياش،بنبكروأبوومعمر،)الثور@،

عنضمرة،بنعاصمعنإسحاق،أبيعن((3)وحسنوقي@،وشريك

عليه.موقوفابهعلي،

من
هدا

الحديث:هذافيالصوابأنالدارقطني-قالوكمايتبين-

منالوق@
محمدلمخالفةوفلكةالطريقهذا

مه.أوثقهومنسالمبن

سنادب@آخروجهمنمرفوعأوردالحديثولفظ
صحيح.

2/5البخاريفأخرجه: 5يلاداودوابو1(،483)51 ماجهوابن1(،9

5/4لتسائيوا4(،06)لترمذيوا)7181(، 1
وفي

(2267)لهلكبرىلا،ا@ا

بتحقيقي،(23ول@.(2307)خزيمةوابنالرسالة،ط.(2279)والعلميةط.
05)والبغوي4/01،3والبيهقي)7823(،و(3285)حبانوابن من(81

ال@هعبدعنسالم،عنالزهري،عنيزيد،سيونىطريق
عنعمر،بن

عثرتاكانلرو@ليون@لسما،سقتالغبماةقالع@،التيئ
(4)

سقيوما@لعشر،

@لعشر".نصفبالنضح

2/37الحبير!التلخيص9وانظر: 4/4المسند"أطراتو"ك@،3)4 2 8

11/4المهرمااولاإتحاف)5826(، 4 6(43901).

هريرة.وأبيجابرعنالبابوفي

بمهلحثحدل@منلي@ماابهعليهوأدخلكر،لماتغيرعدو@،وموإ(1)
(5573)لتؤيم@هلا

هوو(2)
(1250)لمريبها"نفنه"

3لنيح@تخارلج(3)
1

استفدتاالالخراح!كتابهفي
من

4/1علي،م@د@ 4 0

لا(

موبن
منبعروقهيثر@الديالجل

/3النهايقه"حف@رة@ييخمعالمطرماء



المنكررلثترك@:لالعلل
-

عنحجير،بنطالبروىمامتنه:بعضفيمنكراجاءومما@

بنهود
اللهعد

بن
سعد،

دخلقال:@ته،العصريمزيدةجدهعن

مكةط@اللهرسول
طالب:قالوفضفف@بسيفهوعلىالفتح،يوم

فسألته
فضة.السيفقبيعةكانتفقال:الفضة،عن

وفي(1690)لترمذياأخرجه.
7لكبير!:العللا@ا 1 وفي(299)6

فيعاصمأبيواسبتحقيقي،(107)له"،الشمائل"
والمئاني،لاحادا"

فيوالطبراني)1961(،
فيالثيخوألو)318(،/20الكبير!دا

لمج@النبيأخلاق9

فيلمحعيموأبو4(،12)
فيلغويوا)0636(،دابةلصحاامعرفة"

فيرلأنواا9

3/4الكمال!تهذيبفيإوالمزيمأ،78)المختار!النبيشمائل 9 2لا5 94)

بناللهعبدبنهودعنحجير،بنطالببهتفردحديثهذاأقول:

فيذلديردلمب@ثفيهالذهبذكربشبونكارتهمنكر،حديثوهوسعد،

لصحاح.الأحاديثا

نسخاضطربتوقد
"

الترمديجامع
"

هذاعلىالترمذيحكمفي

ئ@الدكتورطبعةففيالحديث،
3/3الترمديلجامعر حدياهذا":12

8/5"الأشرافالاتحفةفيوكذاغريب! لاه/الأحوفيوتحفة"(11254)4

الترمدي:لجامعكرش@أحمدطبعةفيلك@33،8
غريبحسنحديثهذا"

"

كل@631.لماالأحوذيلاعارضةفيوكذا

بغرابتهالحكمهوالترمذينسخاختلاففيالراجحأنليويدو

فكلطهوالمزيالكبير"العلل"كتابهفيأصرثهالترمذيأنذلثعلىدلوب،

فييختار
النصوص.أصحتحفته

التوفيق:وبالتهفنقولالحديطإعلالإلىفنعود

اللهعبدبنوهودالواهي،الإشادبهذاإلايردلمالحديثهذا
بن

سعد

المنكرالحديثبهذاتفردقدبليتابعولمفمجهول،الاديتابعحيثمقبول

في7بخالهالذهبيالإمامقال
333داالميزان@@ علمنافمامنكرحديط@اهذا:2/

ف@باإ.يث@سيفهحليةفي



-

@الطائد@لعللفي@لجامع

صحيحالذهبيكلام@قول:
4صحيحهفيالبخاريروىفقد 7 / 4

القدقال:أمامقعابيقولمن(2909)
قومالمتوحفتح

سيوفهمحليةكانما

والحديد!.والانكالعلابيئحليتهمكانتإثماالفضةولاالدهب،

دبيانفيقائلأالقطانابنعليهعقبالحقعدالحدي@حسنولما

والإيهامالوهم
4ك@184-ثا 8 حسضهالاهكذا:(1248)2

الترمذي،بتحسين

لالميبينولم
يقبلمنرأيعلىإلاحسن،لاضعيفعنديوهويصح،

التوفيق-وبالثهفأقول-حسنا،يكونفإئهمزيدا،فيهميبتغيولاالمساتبر،

اللهعبدبنهودالقطان(:النهو)والقاتل
بن

سعد،
علىيهمزيدلابصري،

ما
حجيربنطالبصروايةجد@عنروايتهمنالإسناد:هذافي

فهوعنه،

عنهروىقدكانو)نكذلك،حجير،أبوحجيربنوطالبالحال.مجهول

منليسأتهبذلكيعنيانشيخ.فقالا:الرازيانعهوسئلاحد.أكثرصن

أحاثيثأولحديث،روايةلهاتفقترجلهووإنماوئقتنيصالعلمطلبة

عمما.أخذت

فيبعضهأصردفقدالبرعبدابنالحديثضعفمىإلىأيضأويضات
7الاستيعاب!:" 1 4

بالقوييىإسناثه9ةوقالالعبديمزيدةترجمةلي

8/5الأشراف،داتحفةانظرة 1هل@4 12).

قتاثة،عنهمام،عنعفان،روىتخر:مئال@
اللهعبدعن

بن

قال:لسألته،يكوناللهرسولرأيتلولؤ@نه:ذرلأبيقلتقال:شقيق،

سألته،قدفإئيقال:ربه؟رأىهلأسأله:كنتقال:تسأله؟كنتوما

أتىنهرا،رأيته@اقدفقال:
(1)

إ".أرلى؟

1أحمدأخرجه. 4 7 / الإسناد.بهذاعفان،عن5

)منبمعنىواستفهايةفائدةتجدتمحتألىلحو)أيأ،لمعنىشرطةتكررأتى(1)
أنىنحو:)متى(،وبممنى7(،3عمران:طأ@@ا،سىأنثيشيمةسحوأين؟(،
بخت

3
2البقرة:1مفتهآ،ل@دئلتةف.ير+@ن@سحو:)كف(،وبمعنى 59)

إ

.1/31الوسيطهالمعحم



المنكرلالثترك@:لل@لل
-

أنهفالمحفوظمنكرفلمظةفيهأنإلاثقاث،رواتهصحيحإسنادهذا

ففي@،نهرأ...درأيتبلفظ:أولر@ههأنىنورا"بلفظ:روي
الروايههذه

)الهاء(.الضميرزيادة

أحمدعهفرواهلفظه.فيعفانعلىاختلفإنهثم
سلفكماحبلب@

@رويأعلامهلاللفظ
آحر.بلفظعه

1مسلمأخرجه:إذ / عنالاعر،بنحججعن(292)(178)111

نهرأ".رأيت"بلفظ:بهعفان،

1عوالةألووأخرجه: 2 9 / أحمدطريقس(3)كلا1
نجل.ب@

1عوانةآبووأخرجه: 2 9 / شيبة.أبيبنعثمارعن(384)1

عنهمام،عنعفان،حدثناقالا:وعئمان()أحمد،كلاهما:
بهقتادة،

7نهرا،رأيتلأقدبلفط:
أر@ط.ى

معاذرواهوالحديث
عنأيه،عنهتام،بن

أيضأمعاذعلىواختلفقتادة

1عوانةابوفأخرجه: 2 9 / قال:حنبل؟بنأحمدطريقمن(384)1

يعني:الدستوائي-هثامالنعلينافقدمعفان:قال
أبيصعنفحدثنامحاذأ-

عن
يعني:بههمام،قالمامثلقتاثة،

نهرا،(نى@و@هإ.رايتتد"

1/1عوانةأبووأخرجه: 2 حدثاهقال:خرزاد،بنعثمانعنلك@3(9

القوا
ر

فيمندهابن
إبراهيم،بنإسحاقطريقمن(77لر"الإيمان"

)مقرونين(.عليبنوعمروبثار،بنومحمد

عنوعمرو(ومحمد،و)سحاق،)القواريري،أربحتهم:
معاذ

هئام،بن

ي.أنى@ر@نهرا9بلفظ:بهأبمماعن

فيخزيمةاسقال
7نور"وقرله:9:(30للأعقبالترحيد"9

لر@طى

أي:الثاني:وال@عنىنور؟وهواراهكيفأي.نفي،أحدهمامحنيين:يحتمل

الأبصارتدركهماإدراكلابصار،اتدركهلانور،وهورأبتهوأينرأيته،كيف

."المخلوقينمن



-

يالف@اثد@لجامعفى@لعلل

1/1مسلموأخرحه: 1 فيخزيمةوابن)292(،(17له1
التوحيد،"

مندهوابن3(،30)
في

محمدطريقمن(773)الايمانأ"
بثار.بن

فيعاصمأبيابنةواخرحه
أخزم.بنزيدعن(441)ال@ة!9

اللهعبيدطريقمنه(لطحبانابنواخرجه:
القواريري.عمربن

فيمندهابنجه:وأض
بنالرحالنعبدطريقمن(772)"الإيمان"

الحارني.محمد

عنالرحمن(وعدوالقواريري،وزيد،)محمد،أربعتهم:
معات

عن

نهرا@.الرأيتبلفظ:بهأيه،

فيمندهابنوأخرجه:
"الإيمانلا

عفانطريقمن(771)عقب
(1)

قال:

معادعلياقدمنم...
قالكماابيهعنرواهسمعتهاوفبلعنيهام،بن

نهرا...!.@الرايةدلفظ:أي:ثهمام

معاذأأنإلا
بنيزيدتامةمتابعةتابعهلردماأنىنورا"روايته:علىتوبع

قنادة.عنالشتري،إبراهيم

2عوانةأبوطريقهومن)474(،الطيالسيفأخرجه: 8 / 11،)383(

فيندهوابن
.(770)"الإيمانلا

وابن)2823(،والترمذي)192(،ل@71(1/111مسلموأخرجه:

فيخزيمة
مندهوابن)503(،التوحيدثا@ا

في
وكيع.طريقمن(770)"الإيمان"

1أحمدوأخرجه: 5 7 / )مقرونين(.وبهزوكيع،عن5

5/1أحمدةوأخرجه مندهوابن7،1
في

طريقمن(770)"الإيمان1

سعيد.بنيحى

5/1أحمدةوأخرجه بنيزيدطريقمن(3282)والترمذي7،5

رونها

ثلكخلافرالصوا@مد@اسعندمعلئالإسنادهذاأنمتعحليتوهموقد(1)

السمق.بالإسنادموصولهوبلالتومم،
وكغ.معمقرونأجاءالرمديعد(2)



0لثترقىلاللع!

المنكر
-

1/1عوانةأبوةوأخرجه 2 (770)@دالإيمانفيمندهوابن3(،)ممه9

إسماعيل.بنموسىطريقمن

فيخزيمةابنواخرجه:
معاذطريقمن(304)التوحيد،9

لن
معاذ

ا

فيخزيمةبنوا)6093(،لبزارا
(30ولا(308)لتوحيدأا"

مهدي.بنالرحمنعبدطريقمن

مندهابنوأخرجه
في

مسلم.بنعفادطريقمن(771)"الإيمان"

ذومعاسى،موويد،ويزويحيى،بهز،وووكغ،لسي،لطيا)اتسعتهم:

عنالتستري،إبراهيمبنيزيدعنوعفان(مهدي،وابنالعنجري،
لهقتاثة،

لر@مه7نىنورد@بلفظ:

فيخزيمةابنقال
".(305)عقبالتوحيد""

سندصحةمنالقلبفي

أحدأأرلمشيء،الخبرهذا
فيلعلؤفطنالائارأهلعلماءمنأصحابنامن

بعينهيعرفهولافو،أبالبت@كأنهشقيق،بناللهعبدنف@الخبر،هذاإسناد

ونسبملا.واسمه

فيالرويوقال
"

2/1مسلماصحيحشرح رواهطمكذا:(17لهعف2

أراه؟فكيفنورحجابهومعناه:والروايات،الأصولجميعفيالرواةجميع

فيالضميريخ@فق:المازرياللهعدأبوالإمامقال
@،اللهعلىعائدأراطدا

جرتكماالرؤيةمنمنحنيالنورأنومعناه.
الأبصار،الانوارغثاءل@العادة

لأ.وبينهالرائيبينحالتماإدراكمنومنعها

عنالصواب،همايزيدوروايةهثامروايةأنيؤكدومما
أنقتالة،

فيمندهابرنقلفقدهمام،روايةفيشككعفان
عفانعن(771)الإيمانا"

هكذاقال:ى@ر@ط7نورويقرل:إرأيتط.تد@@وركون@يفلهمام:قالأنه

.9قال

مقط.ى@رلما@"ة(303)خزيمةوابىالزار،عد(1)



=

@للف@اند@لعللفيالجامع

1عوانةأبوإليهأسدهفيماأحمدالإماموفال 2 9 / زلتوما9:(38لا1

قتادفعنهمام،عنعفان،حدثناإبراهيمبنيزيدلحديثمنكرأ
عن

اللهعبد
رايتقد"بلفظ:الحديثفذكرفو...،لأبيفلتقال:شقيق،بن

اكانى@ر@ر".نورا،

ةهمامعنروايتيننقلقدعفانفإنهذاعلى

بزيادةرأيتما"قوله:فيهافكروالتيقدمناها،التيالأولى:@لرو@ية

هثامروايةفيهاوافقهمام،عنأخرىروايةيذكرالروايةهذه
شكأتهفلكيدعموماعقان،منيكونالوهمفلعلإبراهيمبنويزيد

في
معاذمنالحديثسماعه

@الإيمانفى@امندهابنعنهنقلهفيماهثامبن
عقب

@ةقالإذ(771)

1أبيه.عنرواهسمعتهأوفبلغني
00.

8/4@الأسرافتحفة"انظر: 3 6/1المسند"وأطراف"1(،1ي@239 7 2

(8036).

الرزاق،عدروىماالمتقن:@لحافظالثقةعلىومما@ستنكر@
قرنأ،العراقلأهل@لمجاللهرسولوفتيقول:مالكا،سمعتقال:

فقلت:
عمر،ابنعننافع،أخبرنيهقال:الله؟عبدأباياهذاحذثكمن

منها.فأحرمقردبإلىمرةثارأبوبرأيتقدفقال:معمرأ،بهفحدنت

بأخر؟مالكاأنالمدينةأهلجم@وأنجرنيالرزاق:عبدقال@
محاه

كتابه.من

فيمسلمأخرجه:
فيوالطبراني)49(،النمييز""

كلتا(8109)يأوسطا1

فيلعيموأبوالطبعتين،
2الحليةأدا 37 / عنإسحاق،عنطرقمن9

الإسناد.بهذاالرزاقعبد

فقوله:فيمعالرزاقعبدبوهممعلولاتهإلاالصحة،ظاهرهإسنادهذا
فيالطبرانيقالعليه،يتابعلمقرنا"العراقلأهل"

لأالأوسط1

عقب



المنكررلئترك@:رلعلل
=

"امأ:لا.

يرولم
لنإسحاقبهتفردالرزاقعبدإلامالكعنالحديثهذا

نعيم:أبروقالراهويط،
سليمانإ،قالهفيمامالدعنالرزاق،عبدبهتفرد@

ديقالأئهالدارقطنيعن(1531)عقبالباري!لأفتحفيحجرابنونقل

والإسناذ9فلك:عقبححرابنوقالالرزاقإ،عبدبهقفردةلكأطغرائب9

يرراهويهبنإسحاقوأخرجه:أثبات،ئقاتإليه
غربوهوعنه،مسنده

.@يرثهالبابوحديثجدأ،

فيمسلموقال
توقيتمنالمحفو@والصحبح)59(:إعقبالتمييز!"

يكودرجماللهرسول
(1)

حفطنلك
وقتالنبي-كتأنعمر:ابنصنافع،عن

مالها.علىالتوهميحتمللاماهذاالعراق،لأهلقرنأ

روايةفييزيدومماالرزاق،عبدعلىالوهميحملكأنهةقلت

هذا.بخلافعنهرووهمالكأصحابأنضعفأالرزاقعبد

.(927)الليثيعهرواهإفي

ماجهابنطريفهومن)0601(،للموطأروايتهفيالزهريمصعبوأبو

.(1858)لبغويوا)4192(،

.5/26والبيهقي)266(،والجوهري)ك@71(،@اودأبيعندوالقعنبي

اللهوعبد
1الخاريعنديوسفبن 6 5 / 2(1525).

6مسلمعندالنيسابورييحيىبنويحيى / وفي(13)(1821)4

.(95)لهالتمييز"،1

2النسائيعندسعيدبنوقتيبة 2 / وفي51
ط.(3631)لهالكبرى"،"

الرسالة.ط.(3617)والعلمية

لهأ.96)للموطأروايتهفيسعيدبنوسويد

وحعلهامذا@ما!صحدي@أمحققالرادحاشيتهليمحققهارقالالمطوعفيهكذا(1)

فحلألتالصارةليليكود(أنوعوا@هاما(،ليكود@لثلحصارتمعكوقي@اير

والمحى،اللمطبل@أترب@هر)لكود(الاءيحر@محر@رمصدرلالسامضارعأ

الحروتالاءالاء@ل@@تصحف



-

يللفالائد@لعلل@لجامعدي

.(380)للموطأروايتهفيالحسنبنومحمد

اللهعبدب@واحمد
07)الدارميعنديون@بن .(7371)داودوأبي1(،9

اللهوعبد
فيالطحاويعندوهبلن

"

1الائار"معانيسرح 1 8 / وفي2
.(3444)العلمية0ط

اللهوعبدوالقعنبي،مصعب،وأبو)الليني،عرتهم:
يوسف،بن

اللهوعبدوأحمد،ومحمد،وسويد،وقتيبفويحيى،
مالك،عنوهب(بن

9ةقالعحيرواللهرسولأنرف@:عمرابنعىنافع،عر
من@لمدنجةلمليهل

قال@قرنمننجدأهلويهل@لجحفة،من@لثام@ملويهل@لحليفة،ذي

اللهعبد
من@ليمن@مللريهلقال:@ت،اللهرسولأنوبلغنيرقالا:عمربن

يلملم
لما

الرواية.هذهعلىمالكتوبعوقد

اللهعبيدفرواه
2/3أحمدعندالعمريعمرب@

(2)

حبانوابنه،وه

بن
5البخاريعندسعد / 5/1والنسائي)331(،14 2 2

وفي
الرسالة.ط.(5871)والعلميةط.(5902)لهالكبرى"،"

3أحمدعندسعيدبنويحى /2.

اللهوعبد
3أحمدعدعونبن /2.

جريحوابن
2/4،7أحمدعد

فيوالبيهقي
ط.(2748)"المعرفة@ا

الوعي.ط.(93)ماوالعلمية

عنجريج(وابنال@ه،وعبدحيى،ووالليث،اللمع)عبدخمستهم:

به.ر@،عمرابنعننافع،

فيهيذكرفلمنافع؟طريقيخرمنالحديثهذاروىنحننهمالكأإنثم
عنه؟فرواهالرزاق،عدذكرهما

واحدوعرعرنابنمعقرنه(2)اللنيروايةلمظ(1)



المنكرللثترقى:رلحلل

.5/26البيهقيطريقهومن2(،9لهللموطأروابةفياللبثي

حبانابنطريقهومن)1601(،للموطأروايتهفيالزهريمصعبوأبو

(2747)المعرفق@فيإوالبيهقي)274(،الجوهريعندوالقعنبي.(375لا

الوعي.ط.(9397)وعقبالعلميةط.

اللهوعبد
المعانيشرحفيإالطحاويعندوهببن

"1 1 8 / ط.وفي2

.5/26والبيهقي)7443(،العلمية

.(49يلاللموطأروايتهفيسعيدبنوسويد

فيالبيهقيطريقهوصبتحقيقي،(761)مندهفيفعيواث
المعرفة!@

الوعي.ط.(9395)والعلميةط.(2746)

.(381)للموطأروابتهفيالحسنبنومحمد

اللهعبدبنوأحمد
.(1791)الدارميعنديونىبر

ثما
وسويد،لله،اوعبدوالقعنبي،مصعب،وأبو)الليئي،نيتهم:

اللهعبدصمالك،عنوأحمد(ومحمد،والئافحي،
ابنعندينار،لن

الابقة.الروايةبنحورمالاعمر

توبعوقد
تابعه:الرواية،هدهعلىمالك

1373./9والبخاري2/5،0أحمدعندالثوريسفيان 4،)3

فيوالطحاوي
"

.(3440)العلميةط.وفيالاثار@2/711معانيشرح

2/8أحمدعندوسجة 1و1 اللهوعبد0،7
بن

/2وجاداتهفيأحمد

فيوالطحاوي4،6
"

1الآنارامعانيسرح 1 8 / وفي2
(3445)العلمبةط.

و

6مسلمعندجعفربن / حبانوابن)51(،(1182)4

2والبيهقي6(،037) 7 /5.

ابنعنديخاربناللهعبدعنو)سماعيل(وشعبفيسفبان،ثلاثتهم:

به.عمررف@،

اللهلكلىالطحاوي:روايةفيجاء(1)
بزيادة=يعني.عمر"اسصنايع،عنديار،بر



-

@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

رويوقد
ابيه.عنسالم،عنالزهري،طريقمنالحديثهذا

انأخرجه.
@يفحي

5/2البيهقيطريقهومنبتحقبقي،(760)مسنده 6

وفي
لوعي.اط.(939وروالعلمبةط.(2745)له"،لمعردةادا

1و.2/9أحمدواخرجه: 2/1والبخاري1،5وا3 61 6 6

6ومسلم1(،528)و(5271) / 5/1والنسائي)71(،وا(لا(1821)4 2 5

وفي
13)والعلميةط.(3635)لهالكبرى"،دا يعلىوابوالرسالة،ط.(62

2لاخزيمةواب@)214(،الجارودوابن)3245(، ه/والبيهقيبتحقيقي،(58

2،
مالكروايةبنحوبصأبيه،عنسالم،عنالزهري،عنطرقمن

ومن

5/5الأشرات،تحفة"وانظر: 6 5وه/مأ291)3 7 مأ،326)2

9/2االمهرقاإتحافودا 6 0لا6 9/2و(811 المسند"أطرافو"1(،1561)83

4 2 6 /3(4358).

سليمان،بنمعديروىمار@ويه:علىمتنهبعضأنكرومما@

جنازةأتىمنقال:هريرة،أبيعنأبيه،عنعجلان،ابنعن
(1)

ذاف@قيراي،لهكانشيعهافإفاقيراي،لهكانأهلهاإلىعليهافانصرف

قيراي،لهكانقضاؤهايقضىحتىجل@فإذاقيراي،لهكانعليهاصلى

جبلمنأعظمأو@حد،جبلمئلالقبر@ط@االلهءبخيلا:رسولوقال
@حدلا

فيمسلمأخرجه:
فيكماوالبزارمأ،3)التمييز""

الأستار"كثف"

=

لي@لالع
اللهعد

منإماوهموهوشحبفطريقليوهداعمر،وابنلمحيلىلن
العطماسالمصنص،

اللهعبدعىيرويهنبةلأن"
عسر.اب@ع@ثينار،بن

1أحمداخرجه 0 7 /2.

وبالفتح،السرير،بالكسر،وقيل:لسرير@الميتو@تحها.الحيمبكرالحنرة(1)
1/3@الهافيالمت. ،6.

فيملمروايةلفظ(2)
التمير،."



المنكرلالترث@:لل@لل
-

فيحبانوابن)3546(؟يعلىوأبوهأ،23)
والذهبي3/4،1المجروحش!"

9)السيرأفي / 11-1 0

الإسناد.بهذامعدي،عنطرقمن

كماالبخاريعهقالإذسليمان،بنمعديلضعفضعيف.إسنادهذا

في
وقال@،@ا@الحديث،منكر9:(42لهما2للترمذي:الكبيراالعلل"

فيابنهعنهنقلهفيماحاتمأبوعنه
"

4"والتعديلالجرح 9 9 /8(1997):

9

"قوله:زرعةأبيعنونقلشبئإ،

عجلانابنعنيحدثالحديث،واهي

فيالبينالضعف
منالأولالطرفمانالسند،هذا

المتنهذا

أمهريرةأليأحاديثمنأكان4سواالصحاحالأحاديطفييردولممنكر،

فيمسلمقاليخرهحديثمن
المتقنونالروايةفهذه"مأ:3)عقبالتمييزأ"

قيراطين.إلاالحديثفييذكروالموأنهمخلافها،علىالحفظأهلمن

روىوكذلثقيراطان،دفنهاانتظرولحنيرجع،ئمعليهاصلىلمنقيراط

أبيعيرعنويرو@@،لجالنبيعنهريرة،أبيصهريرة،أبيأصحاب

حديثفأماالله،شاءإنسندكرهاعددذواتبوجوهكحيمالنبيئعنهريرة،

صوجهمنعليهيواطأفلمقراريطأربعةفكرمنرواتهفيسليمانبنمعدي

فيكماالبزاروقال"،عجلانابنعنإسنا"،فيوخولفالمعرو@فالوجوه

السياقهذاسغيرالصحيحفيهريرةأبيحدبلم@:إ23)الاستاراكت"

قدالحديثهذاأنصعفهاعلىضعفاالروايةهذهيزيدومما
عنروي

السياق.بهدامنهمأييذكرهفلمهريرةأبيعنالرواةمنجمع

51)2/011البخاريفأخرجه: )25(،لمحا(5)3/15ومسلم2(،3

وفي77-4/76والشائي
ط.(1332)والعلميةط.(2212)لهالكبر@ا،"

3لهحبانوابنالرسالة، فيوالدارقطني7(،0
9/1العلل،1 4 6(،1رر9

فينعيموأبو
9

المستخرج
صشهاب،النعنيرنس،صطرقمن(2115)"

هرمز-بنالرحمنعبدوهوالأعرج-

/2وأحمد@،17241)سيةابيوابن)8626(،الرزا@عبدوأخرحه:

2 والنسائي1(،539)ماجهوابن)25(،لمحا(5)3/15ومسلمو.33،82



=

يللفعائد@لعللفيالجامع

4/7 6
وفي

الرسالة،ط.(1322)والعلمبة.@(1212)لهالكبرى"،"

9/1لأالعللأفيوالدارقطني 4 فينعيموأبوا(،المملأ9
"

المستخرجا
4والبيهقي)6112(، 1 2 بنسعيدعنالزهري،عنمعمر،عنطرقمن3/

2/2وأحمد)1201(،لحميديا 3/5ومسلم4،6 لمحا(5)1

فييعلىوأبو1(،3لملاثاودوأبو)35(،
@@

وفي(26)المعجم،
لهالمسند،،"

6لا فيوالطبراني5(،6
(707)والحديثط.(6191)و(171)"الأوسط9

صالح.أبيعنطرقمنالعلميةط.(6191)و

2/4أحمدوأخرجه: 3/5ومسلم7،4 يعلىوأبو)45(،لما(5)1

فينعيموأبو6(،ا)م@
9

المستخرج
3/4والبيهقي1(،2اي@" 1 3

طرقمن

حازم.أبيعن

لساوا2/04،3حمدأجه:خروأ
4/77ئي

وفي
(2312)لهدا،ىلكبرادا

2ولاالعلميةط. سيرين.ابنطريقمن(3080)حبانوابنالرسالة،ط.(13

1البخاريوأخرجه: 8 / سيرينبنومحمدالحسنطريقمن(47)1

ولأ)مقر

فيلطبرانيوا2(،ممه5)لجعداابنوأخرجه:
كلتا(4308)"لأوسطا9

المقبري.سعيدطريقمنالطعتين

أليعنالروايةفيشريرلنومحمدالحسنقرانل@المخاريعدألاسنادجاءمكدا
لأنمنا،فلثيصرولاالصحيح،علىمريرةأبيمنيسمعلموالحنهريرة،

محمدروايةقصد@ما@مرة،أبيعرالحىروايةالسدفييقصد@الجخلىي
لن

النالحنححرابنالحافظقالسنصالمعصحيحرهوهريرفأبيع@سيس
سيريرابنفامامتفرتي@،لامامحتمعينيمامريرةأليعولأصبهسيريى@ناوابن

فسماعه
علىوالأكرمنممسساعهفيفمختلفالحنماو(صحيح،مريرةأديمن

سمه

معوهوأثبتصسوتويم
السماع،علىعنحتهتحململاسالاببخرفلك

كماالمصصأصر@هلالما
سمع

"

1/1"الباريدفتح 41 4 ومذاى،7)عقب6

تلقمهمساالنص
ليالحيني

2القري!عمدة1 7 1 / حجرلابنينبهر@1

فلينتبهةقينطاترمدانحررلهوثتتميأسالهمداسال@خلىيوصغلتول:



المنكرةللشتىك@رلحلل
-

فيالطبرانيوأخرجه:
ط.(3312)والحديثط.(4512)لأوسطاا@

الشعبي.طريقمنالحلمية

حازم،وأبوصالح،وابوالمسيب،بنوسعيدالرحمن،)عبدثمانيتهم:

قالقالهريرفآبيعنوالشعبي(المقبري،وسعيدوالحسن،سيرين،وابن

شهدماومنقير@ط،فلهعليهايصلىحتىشهد@لجنازةد@هنمجيئ:اللهرسول

@لجبليند@هثلقال:3القيراطانوماقيل:@اقير@طانفلهتدفنحتى

"@لعظيمين

3/5مسلموأخرجه: حدثنيقال:أنهالزهر@طريقمن(52)لمحا(5)1

هريرة.أبيعنرجال

رويوقد
ى.أضطرقمنالحديثهذا

2/4حمدأخرجه.أ 7 ووم@04
5 @1323@2/011ريلبخاوا0،3

والبغوي)0401(،والترمدي)65(،(945)اهكمو@)4231(،و

جنافئعلى@لى@المنقال:جمفه،النبيئعنهريرفأبيحديثمن(1502)

@ولصغرهما-قير@طان،فلهدفنها،يقضىحتىتبعهافبنقير@ط،لهكنب

فقالت:عائثفإلىفأرسلفتعاظمه،عمرابننلثفبلغ@حدامثل@حدهما-

كثيرة.قراريطفيفرطنالقدةعمرابنفقالهريرة،أبوصدق

يتبينتقدممما
فيالمحموظوأنسليمان،بنمعد@روايةخطأ

هذا

شيعهاثمعليهاصلىلمنوقيراطانالجنازة،علىصلىلمنقيراطالباب

حنى

9/5"الأشراف@اتحفة 54(531 1/38و.(34 7(5805،)1

7/1المسند"ولأأطراف 7 1(9116).

ابنعنمجاهدعنالسبيعي،إسحاقأبوروى@خر:مثال@

سلم.ررايةلفظ(1)

سقط(2)
منالمطموعص

ليوكذا"،الطالسيدهسند
أنعلماهأ+)المعبود"دمنحة

الصواب.علىالطالسيطريقمنرواهالبيهقي



-

يالفع@مد@لعللدي@لجامع

الركعتينفييقرأمرةعثرينمنأكثرالله-يخ@ررسولسمعتقال:عمر،

وكشل@@جايها@ئ@وونثقلالفجرتقبلوالركعتينالمغرب،بعد

.@@حذ@اللههو

فيومسلم9(،163)سيبةأبيوابن)3981(،الطيالسيأخرحه:
فيوالطبرانييلامأ،التمبيزأ"

1لطالكبيرا9 3 3/4والبيهقي2(،5 3
طرقمن

الإشاد.بهذاإسحاق،أبيعنالأحوص،أبيعن

يون@بنإسرائيلتابعههذه،روايةعلىالأحوصأبوتوبعوقد
(1)

عند

2/2أحمد 4
(2)

و
5 2ماا/الاثار!معانيشرحفيإوالطحاوي9وه8

قدالمتابعةفهده(1727)و(1726)العلميةط.وفي
هذابصحةتوحي

علل:بنلاثمعلولأنهإلاالحديث

يسمعلمإسحاقأباإنبذإسحاق،أبيتدلي@الأولى:
الحدي@هذا

سمعهو)ئمامجاهد،من
مهاجربنإبراهيممن

2/1النسائيأخرجه:لفد 7 0

ودي
العلميةط.(10)مملألهالكبرىأ،"

3/4والبيهقيالرسالة،ط.(0661)و 3
أبيعنرزيق،بنعمارطريقمن

إسحاقأبويكونوقدبه.مجاهد،عن@مابر،بنإبراهيمعنإسحاق،

بالسماعيصرحلمكونهالإسنا@هذامنمهاجربنإبراهيمثلسقدالسجيعي
هذه.رواياتهكلفي

هذامتنفيعليهاختلفقدإسحاقأباأنفهيالثايخة:العلةولما

كماالمغرببعدالركعتينعارةيضبفتارةالحديط
يحذفها.وتارةمر،

.(401)الالتفريب!ححقهدلايخهنكلمالنقة،ومر:(1)

صعرةبصعأومرفرعريند@صحأروأيةميجاء(2)
قه

تليها.اليالروايةوكذا@ي
حاء(3)

مي
صوعثرينخصسأأومرةوعرينأربعأ"الرواية:هذه

روايةوكذاما
وى.لطحاا

وهو.المأ
لالسسعبو@سحا@يصرح(دولما(2لاهالالتقرس@الحمطلنصدو@،@

لناتقدموقدتاتمأ،يبقى@رينلرواةالتليىفاحتال3،ببرامن
ماغيرير

الاقطفوحدلا@ل@،إسحاقألاأنحديث
رايى.أكنرصالاسدش



المنكررلخترك@لالعلل
ا=

المغرب.بعدركعتينفيهايذكرلاالتيفالرواية

الرزاقعدعندالثرريعنهرواها
(1)

/2أحمدطريقهومن)0974(،

فيوالطبراني3،5
ماجهوابن2/9،4أحمدوعند.(13527)الكبيرأ"

1لا 2ياحبانوابن)714(،والترمذي4(،1 فيوالقزويني5(،4
"التدوين"

97 / عمرابنعنمجاهد،عنإسحاق،أبيعنالثوري،سفيانطريقمن2

المغرب.ركعتيذكردون

فيالطبرانيعندرزيقلنعمارعنهايضأورواه
1ياالكبير"9 3 56)

(2)

عنمهاجر،بنإبراهيمعن
محاهد،

ركحتيذكردونبهعمر،ابنعن

ا

الحديثإنإذالفجر،لركعتيبالنسبةقةنكارةفماثها@لثالثة:العلة

يوحي
إذنظر.فيهكلاموهذاالفجر،قبلالنيئ-@ملازمأكانعمرابنأن

فيمسلمقال
والدليلعمر،ابنعنوهمالحبروهذا"م@:6)عفالتمييز@"

حمظمافكرأئهعمرابنعنالئابتةالرواياتذلكعلى
منجم@النبيئعن

الفجر،صركعتيقال:نمركعاتعرفدكروالنهارباليلصلاتهتطوع

الفجر،طلعإفاخفيفتشركحتينيصليكان@النبيئأنحفصة:أخبرتني

سمعفكيففيهامجبه@النبيئعلىأدخللاساعةوكانت
ينعثرمنأكئرمه

إ"ط؟اليئعنحفصق@منالركعتينحفظائهيخبروهوفيهما،قراعتهمرة

النفل.ركعاتبذكرعمر:اب@عنرواهوممنتلت:

العمريعمربناللهعبيد
(4)

1أحمدعند 7 2/7والبخاري2،/ 2

2/1ومسلما(،)كلااو(1721) 6 1والبيهقي1(،0د(72لا2 8 9 /2.

ديروالةفيالرزاقعدشك(1)
حصأكنرص"فقال.أحمدوعدالممت@ه@

وعري@
صعسري@أكترس"قال:أو"

ظ.

(2)
@البيلرمقتةروايتهفيحاء@نماعدثأ،يدكر@الطريقهلارواياتجميعمي

1سهرأ
0 00.

تخريجهشاتي(3)

3لالاتقىلباتشاتقضوهوةاللأ ى.2



-
يللفالائد@لعلل@لجامعدي

السختبانيوأيوب
(1)

2/7البخاريعند والترمذي)1811(،و(1180)4
2/4والبيهقيبنحقيقي،(9711)خزيمةوابن)334(، 71.

.(937)2/61والبخاري1(،437)الدارميعدومالك

قال:عمر،ابنعننافع،عنو@الك(وأيوب،ا@ع)عبيدثلاثتهم:

وسجدتينالمغرب،بعدوسجدتينالطهر،قبلسجدتي@النبي-@رامعصتبث

4والعشاالمغربفأماالخفعة،بحدوسجدتينالعشاء،بعد
بية.ففي

مابعدخفيفتينسجدتنيصتيكاربئالنبيئأنحفصة:أختيوحذئتني

فيهاالنبيئعلىآدخللاساعةوكانتالفجزيطفغ

2/17والبخاري)237(،ححيدبنوعبدي@76(،الحميديوأخرجه:

عنطرقمنبتحقيقيا(ا)@اخزيمةوابن)434(،والترمذي)5611(،

اللهعبدبنسالمعنالرهري،
السابقه.الروايةلنحوأبيه،عنعمر،بن

فيمسلمقالإسحاق،أبيروايةضحفجلياظهرإفن،
عقبالتمييزلأد@

(87)
عنونافع،سالمروايةمنفكرنا-ماثبتدافقدالصحيحة:الروايةوهي

روايةأنالفجر-ركعتييصليكان@البيئأنأحرتهحفصةأنعمر.ابن

ه-وفيق@أبي!

غيروهمجم@-النبيئقراعةحفظأئهصرابىعنفكر3

محفوظ

يصح.ولاإسحاقأبيطريقغيرمنالحديثهذارويوقد

فيعديالنفأخرجه.
"

9/1الكامل! 1
انيسفأبيبنيحيىطريقمن

"قوله:دونبه-عمر،ابنعنالحارث،بننفيععن

وزادالمغرب،-ركعتي

"تنه:في

والأخرىالقرتن،بزبعإحداهماالئورتان:نعمتيقول:سمعتهثم
القرانبثئث

علل:ثلاثفيههكذاوالحديث

رمو
.(605)الالتقرباحجة!ت،تقتي"

ونولهومحتصرفمطرلةوالرواياتالخاري،روايةلفط
مالد.ررايةفيتردلمسحلماوما

حفصة..(أحتيلوحلحتني



المنكررلحثترل@:لعللإ
-

يسمعلمالأعمى-وهوداودأبووكنيتهالحارث-بننفيعأنالأولى:

فيالمزيعنهنقلهفيماأحمدالإمامقالعمر،ابنمن
/7الكما@هتهذيب"

3 5 وابنعمر،ابن:(1)الحبا@ل@سمعتيقول:الأعمىداودأبو":(7061)9

شيئا".منهميسمعولمالزبير،وابنعباس،

فيالمزينقلإذالحارث،بننفيعضعفو@لثانية:
الكمال!تهذيب"

3 5 9 لي@بضع،الاعمىأبو@اود@افبه:قولهمعينبنيحيىعن(7061)7/

ثي
عنهوقالالحديخهه،متروك9فيه.قولهعليبنعمروعنونقلط،

فيالبخاري
1

عنهوقال@ا،فيهيتكلمون":(2393)8/01الكبير"التاريخ

فيالنسائي
الحديث@.المتروك.@592@والمتروكود!الضعفاء9

عنهقالإذأنيسفأبيبنيحيىضعف@لثالئة:و@لعلة
معينبنيحيى

لثيلي@الدوري:ابرواية(5042)والدارميبرواية(865)تاريخهفي
عه،

فيعديابنونقل
الكامل9

"3 / ليقال9قال:عمرو،بناللهعبيدعن9

عنونقلكذالمجالا،نهف@يحيى،أخيعنتكتبلاأنيسة:بنزيد
بنأحمد

.2الحديثدمتروكيخه:قولهحنبل

رويوقد
آخر:طريقمنالحديثهذا

فياليهقيفأحرجه:
(2322)والعلميةط.(2555)"الإيمانشعب"

عمر.ابنعننافع،صسليمأبيبنالليثطريقمنالرئدط.

فيالمزينقلإذالليث،لفعفضعيف،إسنادوهذا
@الكمالتهذيب"

مموالعا@ل@وال@حذئي@،المقهاءعندشهورالدإدل@رمصطلح(1)
ويضاتثورونال@

اللهبليعد
بناثهسبهدنقال.العبادلة؟سأحمدةللأمامتيلالعاص،لنعمررس

ا@هوعبدالزبير،بنافىوعبدعمر،لناللهوعبدعباس،
فابنله:قيلعمرو،بر

مىلي@لا،ةقالمسعود؟الن
موت@تقدملأنهمداةالبيهقيقالالحا@لظ،

شرحالحا@لق@.قرلمداقيلاحتمعواا@ل@علمهم،@لىاحتبجخىعاشياوهؤلاء

2/1رالتذكرظالتبمرة 3 2
4-4/46المعيت@قحراحع@عليصنعليقيمع لبعلم7

لمحلك.فيالخفيةخلات

سقطاللت(2)
س

العليهط.



=
يالفالائد@لعلل@لجامعدي

6/1 9 مضطربسليمأبيبنليث9فيه:قالئهاأحمدع@للا.65(0

ةقالأثهالقطيعيمعمربيعن(ونقلالناش،،عهحتثولكنالحديث،

فيالسائيعنهوقال"،سليمأبيبنليثئضغفعييةابنكان@@
الضعفاء1

ضعيف":(511)لمتروكون!وا

معوهو
كمافرواهالحديثطهذاروايةفيعليهاختلفقدهذهحاله

قدمنا
محمدأبيعن(5720)يحلىأبيعند@رواهعمر.ابنعننايع،عن

عطاءوهو
عمر.ابنعنرباح،أبيبن

5/5الأسراشهتحفة9وا@ظر: 38وه/مهلا(88)903وه/(6959)91 2

(17 5وه/(59 8 0يلا9/33المهرظإتحافو")3438(،0 3 41).

شاهدوللحديث
رجمتها.عائثةالسبدةعنيروى

6/2احمدأخرجه:فقد (2461)حبانوابن)0511(،ماجهوابن3،9

هارود.بنيزيدطريقمن

يوسفبنإيسحاقطريقمنبتحقيقي(1114)حزيمةابنوأخرجه:
لأزرق.ا

عنالجريري،وهوإياسلنسعيدعنو)سحاق(ليزيد،كلاهما:

اللهعبد
قبلركعتينيصليركاللهرسولكانقالت:عائثفع@شقبق،ب@

هو@نل@لفجر:ركعتينيبهمابقرأهما@لشهرتاننعميقول:إوكانالمجر،

@ا.@جا@ا@ل@ف@نو@ل@@حذ@ال@ه

الجريريلأنثمعلولئهاإلاالصحة،طاهرهالإسنادبهدافالحديث
سمعممنو)سحاقويزيدعمر@باخراختلط

نقلفقدالاختلاط.بعدمنه

3/1لماالكمالداتهذيبفيالمزي 372 2 قال:أنههارونبنيزيدعن(23
:(57يلالأالثقات!فيالعجليوقالأنكر"،قدوكانالخريري،ابتدأناربماإ

إ
عنهروى

عدي.أبيوابنالمباركوابنهارونبنيزيدالاختلاطفي
1

0،0

ليالكيالالنوقال
"

":(2لاالنيرات،:الكواكب
سمعوممن

التغيربعدمنه
محمد

القطانسعيدبنويحىالأزرق،د)سحاقعدي،أبيبن



المنكرلالثترك@:للعلل

الثامدهذاضعفتبينوبذلك
أعلم.واللهصحته،وعدم

11/2الأشراف!تحفة"وانظر: 5 1للا6 6 /17المهرظإتحافو"1(،2

2 8(21808).

رويوقد
هربرة.أبيحديثمنالصوابعلىالحديتهذا

1مسلمفأخرجه: 6 1 / عنلثا((72يلا2
محمد

المكيوهوعبادبن

لمقرونين(.يحى-محمدسوهوعمر-ابيوابن

معين.بنيحىطريقمن(1256)أبو@اودوأخرجه:

بنحميدبنويعقوبدحيمطريقمن(1148)ماجهابنوأخرجه:

كا
ونين(.)مقرسب

2/1النساليواخرجه: 5 5-1 5 6
وفي

(1017)لهالكبرى"،"

الرحمنعبدعنالرسالةط(11644)و(10اويهالعلميةط.ولد.711(

ذجبم.إبراهيمابن
ودحيم،معين،وابنعمر،أبيواب@عباد،بن)محمدخمستهم:

حازم،أبيعنكيسان،بنيزيدعنالفزاري،معاويةبنمروادعنويعقوب(

@الش@جابهاثئلالفجر:ركعتيفيقرأعيماللهرسولأنهريرة:أبيعن

@حا،.آلنههوو@نل

9/4"الأشرافتحفة"انظر: 4 1له9 3 43).

كلهعلى@لحديثبعدئذيحكم@لحديثفيمنكرةلفظةتاتيوقد@

ذكر@@ر@كانت@لسند،فيعللأ@خرى@لبثويكتشفبسببها،بالنكلىة

عنلأعمش،احدثناقال:بكير،بنيون@روىذلك:مثال@لزيادة،
طلحة

بن

ع@ي@ر،النبيعنمسعود،بناللهعبدعنشرحبيل،بنعمروعنمصزف،

@لنار@.منمقعدهفليتبوأالناسبهليضلمنعمداعليئكذبالمنقال:

فيكماالبزاراللفظ:بهذاأخرجه
اللهعبدعن(209)الأشار"كئف9

بن



-

@للفعالد@لعللفي@لجامع

فيعديالنوأخرجه:
كها/الكامل!"

محمدطريقس
أبان.بن

الإسناد.بهذابكير،بنيون@صومحمد(ا@)عبدكلاهما.

(814)لآثار"امشكل@اشرحفيوالطحاوي1(،876)البزاروأخرجه:

وفي
الأشج.سعيدأبيطريقمن(5440)الأحيار"تحفة"

اللهعبدطريقمن(560)"الشهاب9مسندفيالقضاعيوأخرجه:
بن

أبان.لنعمر

أحمدالعطارديطريقمن(77لاالئاثيوأخرجه:
الجبار.عبدبن

فيالحاكموأخرجه:
"

1المدخل!: 0 5
اللهعدطريقمن

بنعمربن

)مقرونين(.قدامةوأبيأبان

ا@هوعبدالأشج،سعيد)أبوأربعتهم:
الجبار،عبدبنوأحمدعمر،بن

"بلفظ:الإسنادبهذابكيربنيون@عنقدامقوأبو

نكربدونبليضل
الناس"

غيراللفظبهذايرفعهأحدولي@منكز،حديتهذا"الطحاوي:قال

سرحبيلبنعمروبهيدركماسنهفيلي@مصرفبنوطلحةبكير،بنيون@

لفدم

عدي:ابن
طلحةعلىفيهاختلفواالحديطهذا"

مصرت،بن

بكيربنويون@الله،عبدبدلعليعنقال:منومنهمأرسله،من@منهم

"إسنادهجؤد

لقوله:أخرجنه"الأشار":لأكتفيأورثهمابعدالهينميوفال
"

"@لناسبهليضل

عللمنشيءإلىينتبهلمأتهالهيثميمنالعجبلكن

فينعيمأبوقال(1)
المسند@

المستخرح
جمجعمنوالمحفوط)83(0إعق@"

رراهماثلك.
ا،عنخينمتطألرزهير

طلحة،صعمى،
شرحبيل،بنعمروعنعمار،أليعر

متحدهفبتوابهيضلمنع@حاعلئكنبسنة@افهرمولقالقال
را@نمن

لمحتةوهداص(2)
تحريجعدمالروائدكبمرطمنيذةالكتا@سرطنيالهيتمي

فىأنأواخر،صحالياالحلبتراويكادإلا@فاعليهاالمرادالكتفيالحديت
فاندةاررياثةالحديت

عليها.المزادالكتبليموحوثةعر



المنكرلالثترك@:رل@لل
-

فيالحديث
"

1/1الزوائد"مجمع 4 ومعلوم"،الصحيحرجالرجاله"ة@قال4

عدالةالصحة:شروطنف@المتن،صحةمنهيستفادلاهذاالهيثميإطلاقأن

يتحلمنيغتر@عضماوكثيرأوالعلة،الانقطعمنوالسلامةوضبطهمالرواة

هدا،الهيثميقولبمثلالعلم
عقباه.تحمدلافيمافيقع

لامنكز"الناسبهليضل"الزياثة:بهذهالحديقفهذا
أربعويهيصح.

علل:

لمنكرة.الزيادةاهذهالأولى:

بالاضطرا@.سلولأتهو@لثانية:

بالإرسال.معلولأنهو@لثالثة:

لانقطاع.بامحلولأتهوالرابعة:

الحدبثأصليخالفاللفظةبهذهالحديثفهذاالأولى:لما@لحلة

ستينمنأكثررواهالذيالمتواتر
(1)

بدونها.صحابيا

تخريجهمزكماالسالق،بالإسنادبكيرلنيون@فرواه:@الاضطر@لما

بينعماراباجعلحيثاخربإسنادصرواهالزيادة،بهذه
وعمروسطلحة

1"الحليةفيإنعيمأبو 4 7 / جعفرسبنمحمدطريقمن4

عنالأعمش،عنبكير،بنيون@عنمواتيةأبي
طلحة

صمصرت،بن

وشب@نلانةطريقمأص993)الصعير"دالحامعديالسيوطيالحديتخرج

6/0القديرالميص@يالحناويل@صحاسأ، 2 8 ا@فا@ماءالمامر0
مي

النقالبلكدلكرلي@ثكر،أميأعيرمنيرره@أئهوالرواةالسخرجي@تعلاده

صحالاوتسعودنمالية@اليعن@راهالجوري.
فلثيعر@ولاالحنرتصهم

صحوعنالطراليرحرجتلعير@
أتهدحيةابروذكرالعدد،هدا

سحوصخرج

بعضهموقالطريق،أربعمانة
"الصحابف..منمانانرواهة

معبالاصتراكعمارثارفيطعالطرانيكابتنبيه.
صلعوقدالإسححي،الم@

(178)أحادفينعداد

"دمهاتةالمطبوع.في
مأ.ل@207مملأ/6الك@الهدتهذبأنظر.تحري@ومر



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

اللهعدعنفرحبيل،بنعمروعناعمار،
ليضل"بزيادةبه،مسعود،بن

نعيم:أبوقال
يروهلموالأعمش،طلحةحديطمنغريبحديثهذا

بيهر".بنيون@إلامرفوعأمجودأ

اللفظة.هذهبدونبكيربنيونسورواه

فيالحاكمأخرجه:
1:"الصحيحإلىالمدخل" فيوالخطيب0،5

@

3بغداد@1/تارلخ 1
2/8الغربط.وفي 2

أحمدطريقمن
الجبار.عبدبن

محمدطريقمن(35)المستخرج!المسندفيإنعيمأبووأخرجه:
بن

مواتية.أبيبنجعفر

اوأخرجه:
فيالجوزيبن

1/6لموضوعات!ا1 ط.(77)والفكرط.5

السلفاضراء
اللهعبدطريقمن

الكوفي.عمربن

لأسجاسعيدأبووأخرجه:
(2)

فيالطحاويطريقهومن)35(،جزئهفي
إ

وفي(418)الاثارامشكلشرح
فيالجوزيوابن)0445(،الأخيار@تحفة"

1/6@الموضوعات" السلف.أضواءط.(77)والفكرط.5

اللهوعبدجعفر،بنومحمد)أحمد،أربعتهم:
وأبوالكوفي،عمربن

طلحضعنالأعمث@،عنبكير،بنيونسعنالأشج(سعيد
بنعمروعن

اللهعدعنشرحبيل،
الزيادة.ذكربدونبهمسعود،بن

المتن.فيالزيادةيذكرولمالسند،عمار@يأبيبزيا@ة@رواه

منقلبيفي(1)
قدألا@عيمأدوفلكسضيالإسادمذا

السسدفياالحديثهذاخرج

علىفثكرودونالسندفيعملىأبيفكرثودلكنبالإشاد@مسه)،3(الستخرجما

له!الليضل
وسعالمتن،لي

يررهدمأنهإلاللصنادينالحديتروىبكيرلنيون@أن

وتعالوممأنعديترححوالذيالطريقين،تخريحفيسيأتيكساالرياتين،لهاتيى
طوعلي

حاءالديكون"الحلية@
الالسندمطبوعفي

ولأنعليه؟متابحاالمستخرج!
الخطألة

دالحليقاكبفىعماأقلدالمندهمطبرعلحيوالقطالتحري@من
أعلم.والله

اللهعدهوة(2)
.(3354)التقرجه"دثققهسعبد.س



المنكرةللترك@3للعلل
-

فينحيمأبوفأخرجه:
سعيدأبيطريقمن(36)المستخرج!المسند"

محمدطريقمن(780)الئاصيوأخرجه:
الكلبي.جعفربن

وفي(10074)الكبير"فيإالطبرانيوأخرجه:
9

"،عليئكذبمنحديط

يعيث@.بنعبيدطريقمن(47)له

عنيعثأبنوعيدجعفر،بنومحمدالأسج،سعيد)أبوئلاثتهم:

عنالأعمش،عنبكير،بنيون@
طلحة

عنعمار،أبيعنمصرف،بن

عنشرحيل،بنعمرو
الزيا@ة.ذكربدونجمعا@ععد

إذةنازلةتابعةالزيادةذكرعلىتوبعبكيرلنيون@إنقائل:يقولوقد

عنفرواهعمارفبنالحسنتابعه
الزياث@.فيهوفكريون@،روايةبنحوطلحة

فيالطبرانيفأخرجه:
عليئكذبمنحديط"

بنالحسنطريقمن(4لها

عنعمارة،
طلحة،

بهافصعبدعنشرحببل،بنعمروعنعمار،أبيعن

@ه.ليضل9دة:زياوذكر

لاالمتابعةوهذه
مترودعمارةبنالحسنلألآثالوجوهمنبوجهتصح

لحديثا

فيالطحاويوآخرجه:
9

وفي(420)لآثار"امشكلشرح
تحفة"

الأعمث@،عنسفبان،حدثناقالأحمد،أبيطريقمن(5442)الأخيار!

عن
طلحة،

أصحابمنرجلعنسرحبيل،بنعمروعنعمار،أبيعن

سواء.مثلهذكرثمالله-طت..رسولقالقال:يث@رو،البيئ

فقدالثوري،عنروايتهفيتكلماحمدأبافإنمقال،فيهالإسنادوهذا

الثورياحديثفييخطئقدأنهإلانبت،ثقض"عه:الحافظقال

لغيرهمخالفأكانلماصحيحا،الحديثكانولو"عقبما:الطحاويقال

فيرويناهاالتيالأحاديثمن
علىيكونأنيجوزقدفلثلأنةالبابهذا

.(6017)فقريممه@ا(2)(12الملااتترسا)1(،



-

يالفالائد@لعلل@لجامعدي

افزىسنأطد@نمئتعالى:اللهقولفلكمثلسواه،ماعلىلاالتوكيد،

1الأنعام1عتبركابحنرألاسقضل@ذباعلى@ن@ 4.!،4

فيالطحاويوأخرجه:
"

وفي(419)لاثار"امشكلشرح
تحفة@

طلحضعنالأعمش،حدثناقال.معاوية،أبيطريقمن(5441)الأخيار"

قالفال:مسعود-ابنبعدهبذكرولمشرحبيل-بنعمروعنعمار،أبيعن

مقعدهفلبنبوابهليضلمنعمداعلىكذبالمنالله-سده:رسول
هكذا@لنار"من

مرسلا.

فيالنوويوقال
"

مسلمصحيحسرح
"6 8 "قوله:إن1:إ/

ليضل

بحالصحيحةتعرفلاوأتهاإبطالهاعلىالحفاظاتفقباطلةرياقالناس،،

8لالاالنكتفيحجرابنوقال 5 5 /2-8 5 6و:6 08-6 1 0

بتحقيقي:
"قوله:إن"

ئمضعيفظزياثةآثهاعلىالحديثأئمةاتفق@لناس!بهليضل
وجهينلهاولأنلهم،بهاتحلقفلاالزيا@ق،هذهقبولتقديروعلى9ةقال

لامهيو)ثماللتعليل،ليستلماداليضلقوله:فياللامأن
(1)

العإفبة
كما

في
(2)

عدؤالهزب@ودفزعؤتالمم@.@نمالت@تعالى:فوله

8،القصص1وحزلا،
لقصد@لك.يلتفطوهلموهم

كمالهامفهومولاللتأكيداللامأنوئانبهما:
أطد@ن@ث:قولهفي

الأسحام1"عتصبضيرأنل@يخضل@دبا@لثهعل@قزئمش
"

1 اءافترلأن4،؟4

محرمتعالىالهعلىالكذب
واللهيقصده،لماوالإضلالبهقصدسواءمطلقأ

أعلمتعالى

أنهاوالتحقيقةقالالزمحري،عىممتامابنونقلالما-ل@لاموتمىالعاتجة.لام(1)
يكى@ألهربيانهالحقيقة،لمحونالمحلىطريقعلىواردفيهاالتحليلنو(العلة،لام

لافلثبطكيروالني،المحةللرحزلأ،عدوألهبميكودأدالالتقاطبلىثاعيهم

شهونمرنهله،التفاطهمت@حةكان
ةلأجلهالفحلئمحلالذيالماعي

مشعلىةماللام
الحليل..لةلما

سقطت(2)
الرايةلارط.من



المنكرلىل@ضك@:لالعلل
-

اللهعبدعنرويالحديتآنونكارتهاالزيادةضعفعلىيدلومما
من

الزيادة.ذكر@ونسرحبيلبنعمروطريقغير

1/0وأحمد)263(،لسيالطيافأخرجه: وه24
4و04 لترمذيوا5،4

2لا )7035(،و(5251)يعلىوأبو)5181(،و(1814)والبزار5(،6

وفي(391)الاثاردامكلشرحفيإوالطحاوي
)2145(،الأحيار"نحفة"

عليئكذبمنداحدياديوالطبراني)746(،-(642)والثاشي
"(35)-

ليوالخطيب)745(،"الشهابدمسندفيوالقضاعي)93(،
9

بغداد"تاريخ

2 63 / 5/4الغربط.وفي4 ديعساكروابن3،5
9

34/1@فق!تاريخ 6،1

فيالجوزيوابن
1/6@الموضوعات" السلفأضواءط.(7ويلاالفكرط.5

زرطريقمن
(1)

جش.بن

12)ثيةأبيوابن)243(،الطيالسيوأخرجه. 6 1/38وأحمد4(،6 9

4وا 0

4و 5لىيعلىوأبو)7522(،والترمذي)03(،ماجهوابن3،6 3،)0

فيكماحبانوابن
فيوالطبرانيا(،له@3@االظمانموارد"

كذبمنحديث@@

عليئ
فيوالقضاعي)64(،و(45)ولهأ4)دا

والبيهقي)165(،داالشهابمسند"

3/1 3/5بغدادداتاريخفيإوالخطيص8،0 0

وابن4/8،1الغربط.وفي

@مقتاريخفيإعساكر
فيالجوزيوابن37/4،4"

1/6الموضوعات!9 5

بناللهعبدبنالرحمنعبدطريقمنالسلفآضواءط.(75)والفكرط.

مسعود.

فيعساكرابنوأخرجه:
9

15/8@دحقتاريخ 0

زر.طريقمن

فيالطبرانيةوأخرجه
وفيالطبعتشكلتا(33لكلا"الأوسط1

حديط"

مسروق.طريقمن(42)له@،عليكذبمن

علبئكذبمن@احديثفيالطبرانيةوأخرجه
)14(،و(40)و(3له"

13/4بغداد"تاريخفيإوالخ@ 6 و9
14/3 0 وفي1

15/6الغربط. 0 9

16/4و فيعساكروابن5،2
"

15/8"دمتقتاريخ 1
سلمة.بنشقيقطريقمن

(1)
لي

خطأ.لذر"المكر:ط.



-

@لم@ائدي@لعللفي@لجامعى

خمستهم
اللهعبدعنويتمقيأومسروت@زيد،الرحمن،وعبد)زر،ة

بن

الزيالة.ذكربدونبهمسعود،

بالإرسال.أعلفقدلئة:@نلما@لعلة

فيكمامسددفأخرجه:
3داالعاليةالمطالب" 4 بنفضيلطريقمن(3.

فيالطحاوي
@

وفي(41يالاثار"امكلشرح
تحفة"

الضرير.معاويةابيطريقمن(5441)الأخيار"

فيالحاكموأخرحه:
1:"المدخل9 0 7

زهير.طريقمن

عنوزهير(معاوية،وأبو)فضيل،ثلائتهم.
طلحة،عنلأعمش،ا

عن

جمه.ليضل"ةبزيادةمرسلاشرح@لبنعمروميسرةأبيع@عمار،أبي

فيالدارقطنيقال
"

4/8@العلل عنوالصواب:":(443)9
لأعمئى،ا

طلحضعن
ذكرهعقبوقالمرسلأ".شرحبيل،بنعمروع@عمار،أبيعن

أصح.@اوالمرسلةالمرفوعةطلحةعنعمارة،بنالحسنرواية
فيالحاكموقال

9

1:"المدخل عنالأعمش،عنطوالمحفو@:07

طلحة
عشعاللهرسولعنشرحبيل،بنعمروعنعمار،أبيعنمصزت،بن

مرسلا".

فيالجوزيابنوقال
"

(223)وعقبالفكرلماط.ا/الموضوعات!

"الملف:أضواءط.

عنشرحبيل،بنعمروعنمرسلأتهوالمحفوظ:

مسعود@ا.ابنذكرغيرمنب@عالبي

فطلحةبالانقطاع،معلولفاته@لرابعة:لما@لعلة
بدركلممصرفبن

وفي(418)عقبالآثار"مشكلدشرحفيالطحاويقالشرحبيل،بنعمرو
@اطلحة:(5440)عقبالأحيار!تحفةا

يدركماسنهفيلي@مصرفبن

حدثناهوقدوفاته،لقدمشرحببلبنعمرو
وقدبكير،بنيون@حديثغيرمن

بينفيهدخل
طلحة

غريبه.وهوعمار،أبرلثرحبيلبنوعمرو

فيالحاكموقال
"

1:"المدخل 06:"

إسنادفيواهمبكيربنويون@



المنكررلثترك@.لالعلل
-

أشطأتهأحدهما:موضعين:ليالحديثهذا
بين

طلحة
بنوعمرومصرفلن

وغيرمسعود،لناللهعدبذكروصلأنهوالاخر:عمار،أباشرحبيل

مستبعد
(1)

الوهم!بكيربنيون@من

6/2"لأشرافاتحفة"وانظر: 7 6/33و(2192)4 6/33و(9935)6 9

لمهرة!اإتحافو"ي@639(،
01/503(22 8 4/1لمسند"اطرا@ولأا1(،1 3 9

منالحديثفيالزياثةهذهوردتوقد
عدة

حديتغيرمنوجوه

فيء.منهايصحولاز@همسعودبناللهعبد

فيعديابنفأخرجه:
@

الكامل
8وهثها/@

صبقيقططريقمن
محمد

طلحةسفيانأبيعنالأعمثى،عنالكوفي،
قالقال:حالر،عننافع،ين

بحرمحر@ما@رليحلمنعمداملنيكذبالمنفي:اللهرسول
يضللرحعلا،

@نلر@ا.منمقعدهفليتبوأعلمبغير@لناس

محمدوهوالكوفي-محمدفيهالحديثوهدا
ب@

قالالرحمن-عد

6/4"الكمالتهذيبفيإالمزيعنه 1 الضعفاءوهوص)7006(:إ1

الحديث..،ويقنطريكذبكانالحديطمتروكحاتم:أبوقالالمتروكين،

وهوعليه،يتالعولاأصل،لهلي@منكرحديثهالحقيلي:جعفرآبووقال

بقيةمثايخمنشيحوهوعدي:بنأحمدأبووقالبالنقل،مجهول

متروككذاب،لأزدي:االفتحأبووقالالحديث،منكرالمحهولين،

فيحجرابروقالالحديحا؟
كذبوه"(6090)"التقرب1

طلحةسفيانأبوويه:
نقلهيخماسعبةفالجابر؟منيسمعلمنافع:ب@

فيحاتمأبيابن
المراسيل"

هيإنماجابرعنسفيان،ابيحديث9:(3هله"

فيإونقلصحيفط،
1:"والتعديحالجرحمقدمة 4 5

مهديبنالرحمنعبدعن

كتابهو:إنماجابرعنسفيان،أليأحا@يثأنيرىشعبةوكان"قال:أنه

."اليثمكريسيمان

لقدعا.السط@وعفي(1)



=

يالفعائد@لجامعفى@لعلل

فيالطبرانيوأخرجه:
"

فيعديوابن)89(،عليئ!كذبمنحديا
"

فيوالحاكم1/8،3"الكامل
1:"المدخل@ا فيالجوزيوابن0،4

9@االموضوعات" 6 / السلفأضواءط.(219)والفكرط.1
طريقمن

طلحةعنالفزاري،
@مصرتبن

البراء،عنعوسجة،بنالرحمنعبدعن

مقعدهفليتبوا@لناسبهلبضلمنعمداعلئكدبلالمنالله-ج@:رسولقالفال:

@لنار"من

طلحةعنالفزاري،روىوقدواه.حديثداوهذاالحاكمقال
بن

عنالراويوالفزاريمصرف،
طلحة

محمدهو:مصرتبن
اللهعبيدبن

العرزمي
(2)

الحديثمتروكةوهو
(3)

النقلأهلائمةبينأعرفهخلافبلا

فيالحاكموأخرجه:
"

1لما:المدخل 0 8
بنعمروعنالعرزمي،طريقمن

اللهعبدجدهصأبيصعنشعيب،
قصة.وفيهبهعمرو،بن

ةضعيفوهذا
ايضأ.العرزميأجلمن

دمقلأتاريخفيعساكرابنوأخرجه:
الجوزيوابن3،3-56/32دا

في
1/9الموضوعاشا@ا السلفاضواءط.(2اولهالفكرط.6

طريقمن
محمد

محمدعنسميع،بنعشىبن
نافعأ،سمعتقال:زعيزعة،أبيبن

فذكره.اللهرسولقالرفالاةعمرابنقاليقول:

الحديثبهذاتفزد"الحديط:عقبعساكرابننقلهفيماشاهينابنقال

محمد
غيره،بهحدثماالزعيزعة،أبياب@عنسميع،بنعبسىبن

ثقفالثام،أهلمنشيخسميع:بنعيسىب@ومحمد
كريبه.حديثوهو

فيالبخاريعهقالالزعيزعةأبيوابن
@ا

1/9الكبير!التاريخ 2(244):

فيكمايعلىأبروأخرحه.(1)
بالاسنادالمزاريط@قمن(34/3يه.الحاليقهالمطا@@

1غيرلمظة.حاءسإلاأثه@فص

@نلهلضل
س

(2)
منالمطبوعثي

"

@"المدخل

العررمي
"

حطا.ومر

.(6108)لتقريسهاد(3)



المنكرلالهضك@:رلحلل
-

فيحاتمأبووقالجدأ"،الحديثالمنكر
"

7/3لابنهوالتعديل!الجرح 4 7

الحديثإ.منكربصيشتغللا9:(1425)

فيالطبرانيوأخرجه:
1/1الزوائد!دامجمعفيكماالكبير"" 4 6

ودي

عنصبيح،ب@عمرطريقمنل@31(له@،عليئكذبمنحديث9
خالد

بن

عنالواحد،عبدبنعامرعنالمخارق،أبيبنالكريمعبدعنميمون،

الزياثة.بلفظبمماحريث،بنعمرو

فيالطبرانيرواهالهيثمي:إقال
أبيبنالكريمعبدوفيه:الكبير!@@

ضعي@ه.وهوالمخارق،

عنهقالهذا،الكريموعبد
معين:بنيح@ى

لئيلب@"
أحمد:وقالط،

والدارقطني:النسائيوفالالمترودلما،سبههوحدلة،علىصربتقد"

(1572)للأ2/6"لاعتدالادامزاننظر:االمتروك

فيالطبرانيوأخرجه:
1/1الزوائد(المجمعفيكماالكبيرلما" 4 6

من

عبسة.بنعمروحدبث

الهيثمي:وقال
فيالطبرانيرواه"

حسنو)سناثهالكبيرأ"
"

فيالعقيليوأحرجه:
1الكبيرأالضعفاء" 77 فيوالطبراني3،/

الكببرا"

فيكما
"

1/1الزوائد!مجمع فيعديوابن4،7
9

وابن1/8،5الكاملا

فيحجر
"

السماعإ:المتباينةبالأربعينالإمتاع
5 6

اللهعدلنعمرطريقمن
بن

با.ليضل@@بزياثة:بهجده،عنأ@ه،عنمرة،بنبعلى

فيالهيثميقال
"

فيالطبرانيدالرواه@ا:المجمع
بنعمروفيه:الكبير@"

اللهعد
."الحديثمترولىوهويحلى،بن

وقالوالنسائي،ويحيى،أحمد،ضعفهأيضأيعلىبناللهعبدبنعمر

الرأيتهزائدة:وقال"،الهتروكالدارقطني:وقالفيمه،يتكلمونري:إلبخاا

صعي@ا@له@اللاهدالتقرسهفيوهر(1)

وموصقال،هكذا(2)
الزيالةبهذهفالمت@الإسنا@علىنقفأتا@الرغمعلىتساهله

كالشمسى.مادب@جاءولرمحلول،



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

3/2"الاعتدالميزان"انظر:الخمرا.لرب 1 حجرابنولخص1(،6يلاه1

ضعي@ا.@@:(4933)@االتقريبفيإفقالفيصالقول

فيالجوزيابنقال
(223)وعقبالفكرط.97الموضوعاش@9/1

ويعلى@:الثصوعدوجابر،عمر،ابنأحاديقذكربعداللفأضواءط.
لاكلهاالأحاديثوهذه"

نصحإ.

اللفظةبهذهالحديثلطرقالمسهبالعرضهذابعد
عامةأنيتبين

ضعفلفحشبهاالاستدلالاوالأخذيجوزلاتالفةالحديثطرق

هدارواتها،
لهذاالمخالفةمفهوممقتضىنف@أخرى:جهةومنجهة،من

وعلىعليه،بأسفلاالناسبهليهديمتعمدأعليكذبمنالحديث:
لا@تللنبيكذبتإنمابعضهم:لقولمستن@أيكونالحديطهذافانهذا

الكذبلجوازمبيحألكانحسنلوالحديثهذاأنأقصدهوالذيعليه،

الغراء،شريحتناتمجهماوهذاغيرها،أوالدعرةبقصدعسجدهالنبيعلى

9يكل@:اللهرسولعنالمتواترالبابلحديطمعارضوالحدبط
كل@من

ماكل@يهفدخلمتعمدا..01علط
لتحليلسواء:أنلا،منالكذبفي

هذانكارةشدةعلىيدلالذيإنثممثالب،أومناقباولتحريمأو

وضعححرابنالحافظأنالمتن
التيالثبهضمنوائالهالحديثهذا

الكذبجوازعلىبهامستدلي@يحي@البيعلىالكذبمبيحوابهاتعلق

ملىبهم.لنيلجم@ورالبيعلى

اللفظة؟هذهحاعتأينفمنةقيلفان

السابقالكلامقالشرحبيلبنعمروأننفسيفيينقدحالذيفنقول:

هديعنالناسليضلبهاوعنىالعبارة،هذهفيه@زادالوعظبقصدقولهمن

عنه-فنقلحديث،انهعلىعنهفحملمحمديسيدنا
الخطأبسبب

وعدم
لقيةبالشةوأماالمرسل،الطربقهذاإعلاليببينوالديبقلهلمماالضبط-

عنالإغرابلقصدبالإسناد.واللاعبمتنهلسرقةالكذبةتوافرفقدالطرق

أعلم.واللهالناس،



المنكررلثشرقى:لالعلل
-

بنالمنهالعنالتيمي،صالحبنالعلاءروى@خر:مثال@

عتادعنعمرو،
وأخواللهعبدأناعلى:قالقال:الله،عبدبن

قبلصليتكذاث،إلابعدييقولهالاالأكبر،الصذيقوأنا@ز،رسوله

سنين.لسغالناس

فيوأحمد)02623(،سيبةأبيابنأخرجه:
لماالصحابةفضائل"

وفي(1324)لأ)السنةفيعاصمأبيوابن)399(،
له"،والمثانيالآحاد"

اللهعبدطريقمن(17له
نمير.ب@

فيوالنسالي)021(،ماجهابنوأخرجه:
ط.(8395)الكبرى""

وفيالرسالةط.(833ولهالحلمية
والطبري)6(،له"،عليلإماماخصائص"

في
@

5والملوكالأممتاريخ 37 3/1والحاكم1،/ 11-1 1 2
)ا@

نعبموأبو@

فيالحوريوابن)933(،الصحابنهالمعرفةفي
1/13الموضوعاتا" ط.4

فيوالمزيال@لف،أضواءط.)ك@6(والفكر
5/5"الكمالتهذيب" 2 5

فيوالذهب5(،161)
اللهعببدطربقمن(5733)201-3/101المزانأ"

بن

فيالعقيلي
1الكبيراالضعفاء9 37 احمدأبيطريقمن3/

لزا

بهذاصالح،لنالعلاءعنأحمد(وأبوالله،وعيدنمير،)ابن

لإسناا

علىالذهبياستدراكدالمختصرفيالملقنابننقلهفيماالحاكم

الحاكممستدرك
ومسلماالبخاريشرطعلى":(535)@

فيالبوصيريوقال
"

صحيح،إسناد@اهذا:1/20الزجاضمامصباح

ثقاش@.رجاله

الأضهمن@أحدسيحهأنقلشي@بسعالاستبلصليت..."الحاكم:لمظ(1)

المستلوكا.شاالمطوعفيلي@هذاالحاعقول(2)



-

يالععائد@لجامعفى@لعلل

عددأنكرهالحديثهذاأنإلاقلت:
من

عتادوعلتهالعلما.،
بن

فيكماالخلالنقلهفيماالأنرم
وابن)411(،"العللمنالمنتخب"

فيلجوزيا
1/13"الموضوعات" أضواءط.(637)وعقبلفكراط.4

علي:حديثعنالله،عبدأبالأسألتالسلف
رسوله،وأخواللهعبدأنا@ا

منكز،.حديطفإتهعليه،اصرلتفقال.الأكبر!الصذينوأنا

الحقيلي:وقال
لينإ.فيهاهذافيالرواية"

فيالجوزيابنوقال
1/13الموضوعات!" (637)وعقبالفكرط.4

."اللهعبدبنعبادبهوالمتهمموضوع،حديثوهذا"التسلف:أضواءط.

فيالدهبيوقال
3المبزان،@ 6 8 / ال@.عليئعلىكذب@اهذاة(2614)2

فيكثيرابنوقال
9والنهايةالبداية9 7 س@لمنكريثالمح@وهذا:4/

سنين؟!بسبعالناسقبليصليأنيمكنوكيف@ه،علييقولهولاحال،
أعلمواللهأصلا،ينصورلاهذا

فيالئوكانيوقال
"الحديث:هذاعن(42)المجموضاالفوائد@ا

في
عتادإسناثه

وضحهه.فيالمتهموهوالأسدي،اللهعبدبن

"لأالتلخيصفيالذهبيوتعقب

يعني:قال-كذا"فقال:الحاكم،كلام

هوبلبصحيح،هوولابلمنهماواحدسرطعلىهووماالحاكم-

ضعيفةالمدينيابنقالوعتادفتدبره،باطلحديث

يرولمعتادقلت:
علىدكيفأبدأصحيحيهمافيالشيخانله

اللهعبدبنبعئادالحاكمتوهمربماشرطهما،
ثقةوهذا:الزبير،بن

قالهماوالقولضعيفوالأسدي:
الذهي.

ماعلىزيادةهذاوعباد
أحمدوأننقدم،

حديثاعلىضربحنبلبن

(1)
دي

التلخيص!1
"

الحافظاستدراكدمختصرمنودمااسهما"واحدسرطعلىدرمر

الحاكمسندوكعلىالذمي
1المل@3/لالن@ 3 1 الكلام.يتق@موبها(535)4

3يلالاتقرلبه(3)(3135)اتقربا5(2) 13)



المنكرلالثترك@:رلحلل
=

فيالذهبينقلهفيماالمدينيابنعنهقال
3الميزاناد@ 6 8 / 1للأ2 وابن4(،2

فيحجر
فيالبخاريوقالالحديا!،داضسيفلمه:ه/التهذيب!تهذب9

@

5/3الكبير"التاريخ 1 2(1594):9
فيالجوزيابنوقالنظرلأ،يه

الضعفاء@

الذهبيوقالعليهاإ،يابعلاأحا@يثعليئعندلروى:(1780)"والمتروكون

في
قولعلىتعليقأ83لاالموقظة،:فيوقالتركوهإ،":(2569)"الكاسف1

أتهبمعنىنظر،فيهقال:إفاعادتهوكذاالبخاري:
فهوبثقة،لىأومتهم،

الفعي@ا.منحالأأسواعنده

5/1لاالثقات!فيذكرهحبانابنأنإلا 41.

أحدهايخلولاولكنة،عدي@وجوهمن@هعليئعنالحديثصروي

من

فيوالشاني)51623(،شيبةأبيابن
ط.ممه(52)الكبرى"9

فيعساكروابنالرسالة،.@م@398)والعلمية
"

4دمق!تاريخ 7 / 4 5
من

عنالجهني،سلبمانأبيو@بنزيدعنحصيرة،بنالحارثعنطرق

به.علي،

عنهقالحصيرفبنالحارثفيه:الحديثوهذا
فيمامعينبنيحيى

2/4الالكامل!فيعديالننقله فيوالعجلي5،2
والنسائي)242(،الثقاشه1

فيالذهينقلهفيما
1/4@الميزان9 3 حاتمأبوقالثقته،قالوا:،(1613)2

في
"

والتعديعالجرح
3/8لابنه" نقلهفيماوقالحديثه(،يكتب":(330)0

قاللترك،عهروىالثوريلولاا@:ا613@صه@4ا/@الميزانفيالذهبي

فيحجرابننقلهفيماالأز@ي
1اقهذيباتهذبب" 2 9 دزاخ،:2/

أبالتط

ألو@اودوقالافسدوما،المذهبمذمومكانفقال:عنه،سعيدبنالعباس

الاجريسؤالاتفيإكما
@يكالأ:"

فيالعقيليوقال"،صدوقشيبئ؟

2الكبير"الضعفاء9 1 7 / ."الفضائلفيمنكرحدي@غيرله"ة1

بماأتىحصيرةبنالحارثأنإلاحسنأنهالإسنادهذافظاهرقلت:

فيحجرابنقالبه،ويتهمالحديثفيردبدعتصيرافق
:(10الهالتقريبه"

.@لرفضباورمييخطئ،صدوق،"



=

والف@ائد@لعلل@لجامعفي

احر.طريقمنوروي

2:(1)م@دهفيحيفةألوأخرجه: 1 1
بنفضلعن

سعد،
بنجعفرعن

وأخوال@هعبدأنايقول:عليا،سمحتقال:أبيه،عنحريثبرعمرو

كذا@.إلابغديقالهاولافبلي،أحذقالهامارسوله،

بنالفضلفيهالحديثوهذا
ترجمةعلىأقفلمالجعفي-وهوسعد-

متابعا.لهأنإلاله.

فيكماالدارقطنيعثقهإذ
بنالربغطريقمن(382)"الغراثبأطرات9

جابرصرواه9وقال:أبيه.عنعمرو،بنجعفرعنالجعفيسعد

يحىبن@اهربهتفردجعفر،عنالحجلي،
عنط.

غبريبنالربيعحديقمنغريبقبيله:إالدارفطنيوفال

ترجمحريث،بنعمروبنجعفرقلت:
فيحجرابنالحافظله

"دالمقبولوقال:مما(7)"التقريب"

فحديثهيتابعلمفإذاالمتابعة،حينيعني:

عا@@الموجوثه:حنيثةأبيمساليدعلىمحلقأألياليالمعلميالعلامةقال

يكنلموصبالكنب،قهمرنسهموحماعةمتأحرودفالسانيدلتلكالجاس@

@ىحيعةأبي@ل@أسالبدهليبكونأريكنرمتهمأمنهم
"برواينمهيحتدلا

التنيهل!
1/2 1اليمالي!المحلميكلام@يالأمانيدلرعوإ1،4 5 60.

صالمطوعكي
سالفضيلالالممد":

سحد
وحريفعمروسلنجعمربر

قد

تمحم@
@نوتحر@لنضيل!يلى."

الكسالا@هذيب@انطر.بنا.يل@:"

منالمطبرعليجاء
سعد)غبرصهبندالرلغالالي.النحوعلىالعرات@هأطرا@"

الجعمي
الكتا@محققوتال"

ميملسعلمولابالأصل،@ناالحاضيما:ير
بنالرليعولاغبريبنالربيعاسصهراوعلىأعئر@لحثطولوبعدمشطوبقه.

سعد
سعدلنالربيعوحمتهوالديغري،لن

الجعفي.
@اسظر:

2يلأالدصريلروايةمحين،ابنتارلح 4والتعديل،الجرحو"1(،2 2 3 /3

(2077).

فيو3(،9للاك@042الكير"اتاريحفى@ترحمته@ردتب@أنةماالصماب.تلت:
@

4ميلأوالت@الجرح 2 3 6/2حانلابنالثقشهوإ2(،077)3/ فيو@رد.97
سحدا.ابنةيلالرقدجان.النوقالعحيد!بنالالرلغلالئقاش@.



المنكرةلالثترك@ل@لل،
-

ف@ئهالدارقطنيوكلامضعيف،
لذلك.الحديثفيضعفجعفر،بتفردصريح

اخرطريقمن@روي

4ثفى"@اتاريخفيعساكرابنأخرجه: 7 / 4 5
سإمماعيلطريقمن

خالد،أبي
رسوله.وأخواللهعبدأناعلي:قالقال:البص،اللهعبدعن

ابنعنهفاليسار-أبيهاسميقالالبهي-اللهعبدفيهالحديتوهذا

فيسعد
6/3الطبقات!" لاالعللفيحاتمأبووقالالحديشما،قليل@اثقة:01

"

لا9:(20للألابنه
حبانابنوذكرهالحديشد،مصطر@وهوبحديثم@يحتح

في
.5/33"الثقاتدا

يسمعلمأنهالظاهربلعليها،أقفلمعليعنالبهي،ورواية
منه،

لهكانولوعلي،عنبالروايةمعروفوهوخير؟عبدعنيرويوجدتهفقد

"انظر:بنزول.أعنيعنهشخصعنروىلمامنهسمع
/4@الكمالتهديب

33 2(53 4/93و(66 5(2372).

اخرطريقمنوروي

فيعساكرابنأخرجه:
@@

45/4@دمثقتاريخ بننوحطريقمن6

بنصديعنأبيهعنالأوسييزيدلنداودعنثواج،
@

تم،
قالل:@

رسوله.وأخواللهعبذإنيطالب:أبيبنعليئ

عنهقاللواج،بننوحفيه:ضعيف،الحديثوهدا
معي@:سيحيى

مرة.وقالخبيثإ،كذاث"
"

يدرييكنلم
شيثآ..بحسنولاالحديثما

وقالبذاك،الحديثفييكن@المالمدينى:بنعليوقالبثقة،يكنولم

البخاري:
حاتم:أبووقالبذاك،،ليى"

النسائي:وقال@ا،بالقويليس"

تهذيطانظر.ضعيفطالدارقطنيوقالالحدي@ه،متروكضعيف،إ

7/3الكمالأ 65-3 6 6(7085@.

عنهقالالأودي،يزيدبن@اودوفيه:
معين:بنيحيى

وقال@ا،ضعيف"

كلا(.4يلأالالتقريسهدمقبويهالأوسيالرحمنعدلنبريد(1)



-

@للفمائد@لعللفي@لجامع

أحمدوقاللثيء"،حديئهلي@9مرة:
حنبل:بن

وقال"،الحديثضعيف"

9الثسائي:وقال"،@اضحيفداود:أبووقالساقوي!،الاليىحاتم:أبو

لي@

2/14لاالكمال@اتهذيبةانظر 3(1776).

آخر.طريقمنوروي

45/4دمسق،ير@اتاريخعساكرابنأخرجه: 6
بنيوسفطريقمن

اللهعبدعنالدهي،عمارعنإسحاق،
بن

يقول:عليا،سمعتقال:ثمامة،
أحديقولهاولاقلي،أحديقلهاولمرسوله،واخواللهعذأنا

إلابعدي

فيالدارقطني
به@اتفرد:(330)لأفراثهواالغرائبأطراف@ا

اللهعبدعنالدهنيعمارعنإسحاق،ب@يوسف
ثماض@.بن

اللهعبدفيهالحدبطوهذا
فيالبخاريذكرهثمامةبن

9

الكبيرأالتاريخ
4/3 6 5/2"والتحديلالجرحفيإحاتمأبيوابن)431(،6 ولم)19(،4

فيحبانابنوفكرهتعديلأ،ولاجرحأفيهيذكرا
1"الثقات" 9 / دليعوهذا5

مجهول.أتهعلى

بدعته.يوافقمافروىيتشيع،الدهنيعمارأأنعنفصلأهذا

كماالكوفي-الحنفيسعدبنحكيمتحياأبوعليعنرواهوكذا

العتكطريقمن(42يلاوالأفراثهالغرائبلأأطراففي
رتجةعنسالم،بن

د@ه.عليعنتحيا،أبيعنظيان،بنعمرانعن

الدارقطي:قال
"

العتكبهتفرد
بنعمرانعنرقبة،عنسالم،بن

ةوعمرانعنماظبيان،
2الكبير!التاريخفيإالبخاريعهقالصعي@، 1 8 /

وهو(1)
@ةاسطرنققا1

6/5والعديل!الجرح 1 @التفربفيوهو)5712(،3
يغا.عحرق،".(4833@

ومو.(2)
.(1483)يسهلتفرا@عدوق!"

.(1954)التقريسادثققهإالعدي-.مصقلةابنرقة-(3)



المنكرلالحترقى:رلعلل

@@-
فيحجرابننقلهفيماسفيانبنيعقوبوقالنظرإ،فيه":(2862)

تهذيب"

8/1التهذيبه فيحاتمأبووقال@اثقت@،:31
"

6/38لابنهلاوالتعديلالجرح 4

@ان:2/012لمالأالمجروحينابنوقالحديثمه،يكتب9:(1663)

لاولكنبه،الاحتحجبطلحتىخطؤهيفحىلميخطأ،ممن
بمايحتج

فيذكرهأتهإلاالأخبار"منانفرد
7/2@االثقاتدا فيعديابنوفكره3،9

6/1"الكامل@@ 7 0

فيحجرابنوقال@،@ن@فيهوقال:
اه(:هولاققريبالا

حبانابنفيهتاقضبالثغ،ورمي)ضعيف،

مرة.بنيعلىحديتمنمرفوعاالحديثوروي

ةخرجهأ

قالزنجلة

مرة،ب@يعلى

اخرهمليعليأ

قال؟كتني؟وتر

فإن"قال:ئم

كذ@ثإلابعدك

4@ادمثقلاتاريخفيعساكرابن 7 / 4 5
بنيسهلطريقمن

عمرعنمحارببنالصجاحأخبرلا:

(3)

بن
اللهعد

بن

فتردالناسبيناخىجمزاللهرسولأنجده.عنأبيصعن

الناسبي@احيتإاللهرسولةفقالأظ،دأنيرىلا"

لماوأنا@خوك@خيأنتلنفسي،تركنكإتماتركتك؟ترى@الرلما

يتحيها@حذلارسوله،و@خو@نهعبذ@إئينقل:@حدحاتجك

الذهبيعهقالمرة،بنيعلىبناللهعبدفيه:ضعيف؟حديثوهذا

في
2/5"الميزان9 2 8(04 وهوعمر،ابةعنهروىواحد،غيرضعفه@لم:(71

نظرلا.ال@هالبخاري.وقالأيضأ،ضعيف

(2657)لتؤيب@الاصدوقةإرمو

(2897)النقرببه@حال@هرلماصدوق،ومو@

منالمطوعلي
1

دمقتارلح
"ه

نحريصرموعمرو"

5/3"الكمالالطر@تهديب 6 5(4859)

الرحمي.1@لتيه@ته@تحالى.كقولهلظانروبهذامحنو@،لداءلحرتماسهر
الن@عماد@ك@زبمث@نوقوله.(29أيهسفنلا،عنأغرشبرسص"رقرله.(31

2/2اليه@مغيوالطر.1،8الدخار1 67.



=

@لفالائدي@لعللفي@لجامع

البخاري:وقالوالنسالي،ويحيى،أحمد،ضعفهفقدعمرابنهوأما
متروك"ةالدارقطنيوقالفيملأ،يتكلمون"

3/2الاعتدالميزانانظر:عدالته.فيبعضهمتكلموقدلثول: 1 1

7/6"لأشرافا@اتحفةوانظر: 11/4"المهرةإتحاتو")75101(،0 6

فيوتلونهبه،الضعيفر@ويهتفردمعمنكرا،المتنبكونوقد@
اللهعبدروىمامثاله:@سناده،

عانة،ابيعنلهيعة،بن
بنعقبةعن

أمتيمنافقيكثر@ايقول:جمتاللهرسولسمعتقال:عامبر@ه،

كمأ)ا/17الكبير"فيإالطبراني
اللهعدطريقمن

لهيعة،بن

بهذا

خلانقات،رجالهإسناد
(1)

اللهعد
فقدلهيعة،بن

قالفيه،تكلم

عه
لاضعيف،معين:إبنيحيى

أنقبلضعيف،هومرة:اوقالجمه،يحتج

أعتدلأمامهدي:بنالرحمنعبدوقالاحتراقهاإ،وبعدكنبهتحترق
ثيء

سمعته
أخرى:مرةوقال@،ونحوهالمباركابنسماعإلالهيعةابنحديطمن

سعيد:بنيحيىعنالحميدي،وقالشيئألأ،لهيعةابنعنأحمللالا
أته"

"زرعة:أبووقالشيئأ"،يراهلاكان

لاأمرهمرة:وقالبه،يحتجممنلير
الثسائي:وقالحاتم،أبوقالهاوكذلكللاعتبار!،حديثهيكتبمضطرب،
9انظر:لاضعيف@ا

2/4@الاعتدالميزان 7 فيوهو)0354(،5
التقريب@أ"

صدوق،."ة(3563)

ماعلىعلاوة
الحديث،هذافياضطربفقدلهيعة،ابنعنتقدم

تكونأنوالاني:للعستئنى.حارأحرفأتكونادأحدمساوحهي@علىةخلا(1)

له.إلاعأمتحديألعلا
1الليباسغي 1 7 /1.



المنكرلل@ضقى:رل@لل
-

عانةأبيعنفرواه
(1)

هاعان.بنمضرحعنأخرىمرةورواهتقدم،كما

4/1أحمدفأخرجه: 5 فيوالفريابيا،هوه1
(32)@المنافقصفة"

فيعد@وابن2(،11)مسندهفيوالروياني3(،3و(33)و
ه/"الكامل9

2 فيبطةوابن4،3
9الإبانقه" فيكمافوائدهفيوتمام3(،4

الروض9

البام
"(01 1/3بغداد!تاريخفيإوالخطيب2(،3 5 7

ولي
/2الغربط.

فيعساكروابن12،2
"

5"ثمنقتاريخ 3 فيوالذهبي3،7/
"

أعلامسير

2النبلاط 7 بنعقبةعنهاعاد،بنمثرحعنلهيعة،ابنعنطرقمن8/

له.عاص،

الذهبي:قال
دا.محفوظحديطهدا"

إسناد@خر.لهبعةولاس

2/1أحمدأخرجه:فقد فيبطةوابن7،5
طريقمن(942)الإبانته@

اللهعبد
عندراج،حدنناقال:لهيعة،بن

عنجبير،بنالرحمنعد

به.عمرو،بناللهعبد

اخر،أمرالحدبوفيالحدب،إسادفياصطرابهتبينالطرقوهذه

سمعان.لندراجيهالأخيرالإسنادفمان

وشالئقق@،مرة:وقاللأس!،بهليىمعين:اب@عنهقالودراج

مناكيرأ،احاديثه"أحمد:وقال"،كرامةولابثقفهوماالرازي.إفضلك

مرة:وقال"،الحديثالمنكرالنسائي:وقال
عدي:ابنوقاللا،لالقويلي@"

2/2الاعتدا@ه@ميزانانظر:عليها"يتابعلاأحاثيثهعامة" 4(2667).

المغيرةبنالوليدتابعهمرح،عنروايتهعلىتوبعلهيعةابنأنإلا

ثقة!وهو:!

4/1احمدفأخرجه: فيوالخاري5،5
)374(،العباد"افعالخلق"

فيوالفريابي
ط.(6960)داالإيمانداشبفيوالبيهقي)53(،"المنافقصفة"

يوسب@جماومو.

.(7457)ققريبهاالا

.

.(1603)النقرسه"لنقته



لدلفعا@ى@لعلل@لجامعد

بنمرحعنالمغبرة،بنالوليدطريقمنالرشدط.(6561)والعلمبة

به.عامر،بنعقبةعنهاعان

عنهقالفيه،مختلفهاعانبنومرح
تاريخهفيمعينبنيحيى

الدارمي:بروابة(755)
لب@ومرحفقال:إالدارمي،عنمانوتحقبهلأ،ثقة"

فيالعقيليوفكرهل@271(،العجليووتقهصدوق@ماوهوبذاك،
الضعفاء"

4/2الكبيرأ 2 "قال:ثهاإليهبإسنادهثاودبنموسىع@ونفل2

أنبلغني

جاءممنكانهاعانبنمشرح
@،الكحبةعلىالمنجنيقونصبالححعمع

فيحبانابنوذكره
5/4الثقات!دا 5 فيوقالويخالف!،يخطئ،وقال:إ2

@ا

2له@ا،المجروحين 8 لاماكيرأحاديثعامربنعقبةعن@ايروية3/
يتابع

وافقبمالاعتبارواالروايات،منانفردماتركأمره:صالصوابعليها...

فيالجوريابنوقالالثقالط،
":(3325)لماوالمتروكونالضعفاءدا

بطل

فيالذهبيووئقه"،بهالاحتجج
.(54للاهلماالكاشف@@

4/37المسند"أطرافداانطر: 11/2"المهرةإتحافو@ا6(،137)2 3

بنوعصمةعباس،ابنحديطصأخرى،أوحهصالحديثوروي

اللهوعبدمالك،
لاولكنرف@العاصبرعمروبن

منيصح
الطرقهده

رجمالما:عباسابنفحديث

فيالعقيليأخرجه:
2الكبير"الصعفاء@ا 7 4 / 1

عمربنحفصطريقمن

حدثناقال:العدني،
به.عباس،ابنعنعكرمة،عنأبان،بنالحكم

فيحاتمابوعنهقالضعيف،العدني.عمربنوحفص
"

الجرح
ابننقلهفيماثاودأبووقال@،الحديث@الين:(783)ك@591لابنه"والتعديل
فيحجر

2/3التهديبالاتهذي@" فيالعقج@يوقالالحديث،،منكر9إ6
2الكبير!الضعفاءلا 73 لا".1/

فيالتسائيوقالالحديثإ،يقيم
الضعفاء"

(1)
سالمطبوعدي

تحري@ومردماما@هالداد":أدعالخلق"



المنكررلثترك@:رل@لل
=

فيحبانابنوقالبثققه،ليس":(133)لأوالمتروكون
المجروحين1

ا/"

2 انفرثلأ،إذابهالاحتجبىيجوزولاقلبأ،الأسانيديقلبممنكان7:إ5

فيعديابنوفال
2"الكامل" 83 أنوأخافمحفو@،غيرحديثهعامةد@:3/

فيالدارقطنيوقالضعيفا!،يكون
لا.ضعيف9ا(:لملأوالمتروكون@هالضعفاء"

بنعصمةحديثأما
مالك:

فيعديوابن)174(،/17لأالكبير"فيالطبرانيفأخرجه:
الكامل"

"

1 2 3 بنعصمةعنموهب،بناللهعبدعنالمختار،بنالفضلطريقمن7/

به.مالك،

ةضحيفأيضاوهذا
فيحاتمأبوعهقالالمختار،بنالفضلأجلمن

7/9بنهلا"لتعدي@والجرحا" يحدثمنكرة،يث@حا@وأمجهول،":(391)2

فيالعقيليوقال"،بالأباطيل
4الكبير@3/الضعفاء" الحديها،دامنكر:49

فيعديابنوقال
الكاملدا

"7/1 إسناثأإماعليه،يتابعلاحديث@عامة":25

فيالدهبينقلهفيماالأز@يوقالمتنأ@ا،و)ما
3"الميزان@ا 5 8 /3(06 75):

جدأ@االحديطمنكر"

عمرو.بناللهعبدحديثوأما

فيالمباردابنفأخرجه:
ي@3353(،شبةأبيوابن)154(،الزهد@الا

2/1وأحمد فيوالبخاري7،5
التاريخوفيإ(472)العباد@اافعالخلق"

1/2لهالكبير"، 5 فيوالفريابي)228(،5
والن)73(،و(36)@االمنافقصفة"

فيبطة
فيوالبيهقي)349(،الإبانقا"

(6959)و(6958)"الإيمانشعب"

عنطرقمن(39)والبغويالرشد،ط.(6560)وملأ(ولاهالعلميةط.

عنيزيدبنفراحيلعنشريح،بنالرحالنعبد
عنهديةلنمحمد

به.عمرو،بناللهعبد

فيحادالننكرهيريد.بنشراجل(1)
6/4التقكأ@ ليالدمبيوفال5،0

@ا@ا@@

(2255)
0

مقمول!".(2763)الاققرب،فيحجرابىوقالالرئق!،

@حاء.الساركابنرواية@ي(2)
اليهقيعدهناالسمدصسقطوقدصهمأ،رحل!عن

في
منوأنتهالعلمة،الإيما@ا@.دصص

الرشدط.



-

ال@لفعائد@لعللالجامعفي

فيالسخاريقال
"

يزيدبنشرحبيلبعضهم:داقالالكبير":التاريخ

يصحولاالمعافري،
فيحاتمأبووقاللما،

@لم

8/1لابنهوالتعديح!الجرح 33

اصحوشراحيليزيد،بنشرحبيلبعضهم:لاوقال:(512)
(1)!

قالومن

والبيهقيشيبةأليوابنالمباركالنشراحيل:منبدلأشرحيل

محمدفيه:الحديثوهذا
حبانوابن)5561(،العجليوئقههدية،بن

في
5/3@االثقات@@ فيابن-فيما@لهيون@ابنوقال8،1

تهذيب@@

4"التهذيب 2 7 ميزانفيالذهبيولوا@ل،حديثغير@الالي@:9/

4/5لماالاعتدال فيحجرابنوقاللما،يعرت@الاول:282)8
يب،التقردا

لا.مقبول@@:(6362)

والنساليئ،وأحمد،معين،ابنوثقهشريح،بنالرحمنعبدو@يه:
الحديشادامنكروقال:ضسفه،فقدسعدابنإلاحبان،وابنوالعجلي،

6/1"التهذيطالاتهذيب فيحجرابنوقال7،6
لقةةا(3892)التقريبالا

سعداشيصبلمفاضل،
تضعيفمدفي

فيبطةابنعدتحرفوقد(1)
دسرجل@لى:الإلا@ه@

(2)
دي

العساد"،أفعالحلق@
وفي

@

وفيالبهرإ،التا@مخ
الشمسه"

السق@.والانمرح

ميالمملركابنوعند
والبيهقي.وأحمدنيةأبىوالنالزهد"@

@@

ذرجل!.

ثيوقعتنيه
دشرجيلالإحالينكتاالعلجةط.الإيماد"@اشع@

الرشدأما@."
حماء@د

"(65هولالإحالةفي

شرجيل
@ا

التراجل،:(6560)وفي
سحدالنفليىفثدد.اليمانيالمعلميالحلامةقال(3)

وسقدهالحديثمعرفةفي

لهعلى(عر@ئبتهستليي@نهيقبلأنحدفيرحاله@رجتومعرفة

كلامهأكرفي

"تال@هوالوأقديالواقديشمبحهيابعإنما

الحكمة:مجلةوانظر:1/9،5التكيل!

3 8 .(17)لعددا2

2/1"اللىيال@ديفيححراب@وقال 1 1 بنالرحمنعدترجحة@يطيبةط.0

بنويحقوبوالحجلي،حاتم،وألووالساني،محش،وابرأحمددونقهشريح.
الولمحجر(:ابئ)القاتلقلت:الحديت.منكرفقال.سدابنوتمذسثيان،

سعدابنبلىأحديلتفت
ما@تهفإنهذا،في

ليىوالواقديالغابى،ليالواقديمن



المنكرةرلثترل@رلصلل

ا-

9/785المهرة،إتحاتو@3(،55لام@/4المسند"أطرا@"ةوانظر

عمر،بنحفصروىما@لضعيف:روايةمنومما@ستنكر@

رجلاأنر@الما:عباسابنعنعكرمة،عنأبان،بنالحكمحدثناقال:

إذابءالرجلوكانعيال،فيفقيررجلدارفيفرغهانخلة،لهكانت

التمرةسقطتفربماالتمر،منهاليأخذالنخلةفصعدالدار،ودخل

منالرجلفينزلالفقير،صبيانفيأخذها
منالتمرةيأخذحتىنخلته

منالتمرةيخرجحتىأصبعهأدخلأحدهمفيفيوجدهافإنأيديهم،

صاحبمنيلقىبماوأخبره@فهالنبيإلىذلثالرجلفشكافيه.

ولقي@ا،@ا@ذهبمجش@:النبيلهفقالالنخلة،
(1)

وقال:النخلةعاحب

فينخلةبهاولكفلان،د@رفينرعهاالتيالمائلةنخلتك

إليأعجبنخلةفيهاوماكثيرا،نخلاليإنالرجل:لهفقال@االجنة؟

ثممنها،ئمرة
ف@

كانرجلافلقيالرجل،ب
منالكلاميسمع

فينخلةالرجل،أعطيتماأئعطينيالله!رسوليافقال:الله-جيهرسول

@انعمقال:أخذتا؟أناإنالجنة
النخلة،صاحبفلقيالرجلفذهبدا

الجنة،فينخلةبهاأعطانيمحمداأناشعرتله:فقالمنه،فساومها

أنإلالا،قال:بيعها؟أتريدالاخر:لهفقالثمرها؟يعجبنيفقلت:

لهقالنخلة،أربعونقال:فناك؟فماقال:أعطى.أظتهلامابهاأعطى

سكتثئمنخلة؟أربعينالمائلةبنخلتكتطلببعظيم،جئتلقدالرجل:

كنتإنليأشهدله:فقالنخلة،أربعينأعطيكأناله:فقالعنه،

ف@ثمنخلة،بأربعينلهفأشهدفدعاهم،ناسفمرصادقأ.
إلىب

لك.فهيملكي،فيصارتقدالنخلةإنالله!رسوليافقال:عونالنبي

.@سوللراأي:(1)



-

ثللفعائد@لعللفيالجامع

لك@لنخلة@ن"فقال:الدار،صاحبإلىع@فهاللهرسولفذهب

خلقوماتحلى@وأئار@نايت@ثقلملادالل"تعالى:اللهنأنزل@اولعيالك

للواحدي.اللفظ4،ا-الليل.أدثعأ@صغيملمنرآلاكآ@الأء

فيحاتمأبيابنأخرجه:
التفسير""

01/3 4 3 طريقمن(93551)9

الطهرانياللهعبدابي

طريقمنبتحقيقي(441)النزول!لأأسبا@فيالواحديوأخرجه:

الترقفياللهعبدبنالحباس

عنالترقفأاللهعبدبنوالعباسالطهراني،اللهعبد)أبوكلاهما:

الإسناد.بهذاعمربنحفص

عنهقالالحدن@-وهوعمر-بنحفصأجلمنضعيف،حديطهذا

فيحاتمأبر
9

وقالالحديثا،لين9:(783)91ك@5لابنهوالتحدبل!الجرح

فيالنسائي
فيحبانابنوقالبثقتأ،لي@ةإ(133)والمتروكون!الضعفاء"

1/2"المجروحين" بهالاحتجاجيجوزلاقلبأ،الأسانيديقل@ممن@اكان.57

1/5"الاعتدالداميزانفيالذهبينقلهفيماعدياب@وفالانفرد"،إذا 6 0

ماعامة":(2130)
لأالضعفاءفيالدارقطنيوذكره"،محفوظغيريرويه

.(168)"وكونلمتراو

فيالسيوطيقال
6/6المنثور"الدر" 03:

بسندحاتمأبيابنالواخرج

الحديط.وذكرعباساابنعنضحيف،

2تفسيره:فيكثيرابنوقال 0 0 وهوحاتم،أبيابنرواه@كذاة3

أ@.جدي@غري@حد

تفسيرهفيالبغويعندعطاءعنمرسلةبروايةالحديثهذاجاءوقد
معلقأ،رواهحيثل@432(

أبوواسمهالنخلةاشترىالذيالرجلوسمى

اثهعدأبو(1)
حماد-محمدسهو

(3172)الالؤيبهد@قتاةومو(2)

5لهالتؤببا1نققه1 82).



المنكرولثترقى:لحللإ

فيكانتالقصةهذا@إنوعلىأنصاري،وهوفيهنزلتحيثالدحداح،

الحديثنكارةعلىيدلممامكبة،سورةاللبلوسورةالمدينقي

فأعتقه.بلالأاشترىعندماالصديفبكرأبيفينزلتإنهاةوتيل

أسبابفيأوالواحدي4،كله/3تفسيرهفيالسمرقنديأخرجفقد

فيعساكروابنبتحقيقي،(442)النزولأ
"

32/4دمى"تاريخ 6
طريقمن

اللهعبدعنإسحاقأبي
منبلالااشترىبكرأباأنمسعود@ه:بن

بئزتيخلفبنأمية
(2)

اللهفأنزل@دلهفأعتقهذه@منأواقوعثر

ل@نهبكرأيسعيلنتئدسغكل"فوله:إلى@لملابخى@@رآنجلتعالى:

بنوأبيوأمية
حلف.

حاتمأبيابنتفسير"وانظر:
01/03@ا 4 1لا4 9 البغويتفسيروإ5(،3

"

9/4المسيرلماولازاد)7432(، 6/56الممئور"الدرولا6،1

الاية:ذكردونصحيح،بسندالنخلةقصةوردتوقد

3/1أحمدأخرجه: 1روحميدبنوعد4،6 حبانوابن3(،3

فيوالطبراني)9517(،
فيوالبيهقي2/0،2والحاكم)367(،الكبير@22/@ا

13)لماالإيمانشعب" بنحمادطريقمنالرشدط.(3177)والعلميةط.(45

ياقال:رجلاأنز@ه:مالكبنأنسعنالبناني،ثابتعنسلمة،

آقيمحتىيعطينيأنفأئرهدها،حائطيأقيموأنانخلفلفلانإنالله!رسول

أبوفأتاهفأبى،@لجنة!فيبنخلة@مطها@ياه"قي:النبيلهفقالبها،حائطي

بعنيفقال:الدحداح،
يافقال:ع@،النبيئفأتىففعل،بحائطي،نخلتك

أعطيئكها،فقدله،@اجعلهاقال:لحاثطي،النخلةابتعتقدإنيالله!رسرل

سقطلا(
طوعش

"
فيوجاء"،السرذلميتمير

وجاءبمحاق،لالنالنررلا.أب"

سنةمتإسحتىأباأنونلكسقطع،السدهدا@ن3دحىا.لترلغليمجرثأ

سعواسأدحينليتلاتي@،صنةولاثت@فكونوتسمود@سة،@ستوله(126)
د

)23(،صةمات
رحم

اثه
ص

تط
السليىس

النيا@شلوعالبردة:(2)

@ضةالستميرهليالسمرقنديعد(3)



=

@للف@ائد@لعللدي@لجامع

9@ه:اللهرسولففال

ردلعذقمنكم
(1)

قالها@لجنةافي@لدحدللأي

مناخرجيالدحداح،أمياةفقالامرأتهفاتىةقالمرارأ.
نيف@الحائط،

قد

فقالت:الجنة،فيبخليمابعئة
ت@ئسبهها.كلمةأوالبيغربح

مسلم،.ثرطعلىصحبح،حدبثهذا9ةالحاكمقال

1/5المهرة،إتحات9والظر: 1 4(601).

عمر،ابنعننافع،عنأرطاة،بنحججروىتخر:مئال@

لأ@حابهضمنعبد،فيلهنصيباأعتقالمنالله-كلفه:رسولقالقال:

العبما.بذلماللهيكنلموإنموسرا،كان@نمالهفي

فيمسلمأخرجه:
حدثناقال:نمير،ابنحدثناقال:)16(،التميير@"

حدثناقال:الي،
الإسناد.بهذافذكرهحجبم،

فيالمزينقلفقدفيه،تكلمحجاجمقال،فيهإسنادهذاأقول:
5الكمال!الاتهديب 8 / معينبريحيىعن(1097)2

صدو@،"فيه:قالأنه

فيالحديط،قال:أتهشيبةبنيعقوبعنونقل"،بالقوي..لي@
الإمامعنونقلالفقهاط،احدوكانصدوق،وهوكثبر،اصطرابحدلة
ليه:قالأنهأحمد

بذاك؟الناسعندهولي@فلمةقيلالحفاظ،منكان"

يهإلاحديثلهيكادلي@الناس،حديتعلىزيادةحدينهفيلأنقال:

الخطأكئير@اصدوق،فقال:فيهالقولحجرابنالحافطلخصوقدزياثق@،

لمالديىوا

ومع
طابيابننقلفقدبالتدليى،اشتمرأنهإلاالصدقحالهأن

في3
9

3/6والتعديل!الجرح 9قال:أنهأبيهع@(673)91

أرطاةبنحجاج

لاصالحفهوحدئنا،قال:و)ذاحديئه،يكتبالضحفاء،عنيدلعصدوت

1بحديثه.يحتجولاالسماع،بينإذاوحفطهصدقهفييرتاب
عنونقل0،0

حباد:ابروعدثقيفعطيمةي:((1)

1فىالتقريبه"(3)العر!"حباد.ابنعند(2) 11).



المنكرلالترك@كاةلالعلل
-

"ةقالأنهزرعةأبي

فيالمزيولقلمدلمى!،صدوق،أرطاة:بنالحجاج
5الكمال!تهذيب" 8 / أتهخراشبنيوسفبنالرحمنعبدعن(1097)2

كتابفيزرعةأبووقالللحديث@ا،حافظأوكانمدئسا،كان"قال:

":(8)"المدلسيق@
وغيرهمالضعفاءعنبالتديىمشهور

"

ماعلىوبناءقلت:
أهلبعضث@بوقدضعبفأ.الحديطفيكونتقدم

أحرجفقدحجج،علىالوهموحملالحديث،هذامتنإنكارإلىالعلم

2البيهقي 83 / لنوخلفحرب-بنزهرخيثمة-أبيإلىبإسنادهلم@12

عنوحلافهأرطاةبنالحجاجمهديبنالرحمنلجدذكراأنهماهثام
الثقات

منفتذاكرناقالا:والحفاظ،
فذكرناةقالكثيرة،أحاثيثالنحوهذا

جميه@هالنيئأنعمر:ابنعننافع،عنالحجاج،حديثمهدي:بنالرحمنلحبد

كانإذاالحبدأنقضى
إنيعتقلمالذيإننصيه،أحدهمافأعتقاثنبنبي@

استسعىعندهيكنلمفإنالقيمة،المحتقضمنشاء
(2)

عليصمشقوقعرالعبد

رواهماعلىهذايكونكيفالفريفأعظممنأيضأوهذاالرحمن:عبدفقال

فييكنولمعمر،بناللهعبيدرواهوقدعمر،ابرعننايع،عنالحجبم،

فيالحدياعلمفيتقدمةأشدولااوئق،ولاأحفظولامنهأئبتعمر@ل

بنمالكروايتهفيتلاهثمالحفظ،فيدهرهواحدإنهيقال:فكانزمانه،

فيدونهيكنولمأنى،
هوبلالحفظ،

أومثلهوالإتقانالحفطفيعندنا

منهأجمع

منوهوالأنصاري،سعيدبنيحيىورواهالأحوال،منكثيرفي

عنعمر،ابنعننافع،عنجميعارووهرواية،وأصحهمالمدينةأهلأئبت

ماعنقكلفعبدفيشقصالونمي@ا@متقالمنةقالأته@ابخيئ
كان@نبفي

فيمسلموفال"ما@حنق@لعبدمنيعتقتهف@ماللهيكنلمف@نماذ،له

(217)الإطام!دكصكابيراجعترجتهفيولتومع(1)

مييعىانهوبحضتورقسحصهاعقالصد@ذاامشحا.(2)
رقميمنلقيمالكاك

ص@ل@نصهوبصر@وي@فيحمل
/2@الهايتهسحاية.بثيتصرمهفئيلاه،

تخربح@ياتي(3)



=

لد@للفعالعلل@معفيلحاا

@:(61)عقبالتمييز"9
فينافععنالروايةهذهواحدغيرالخبرهداوروى

الحفاظاتفاقخطئهعلىوالدليلفأعتق،العبداستسحاء
نافع،أصحابمن

الحفاظوخلاتالسعايقعضدهوالذيالمعنىالحديثفيذكرهمعلى

1غيره.منالحديثضعفيبينلحفظهمالمتقنين
/10البيهقيوقال0،0

2 83:"
بمرظ.منكروهو

متنونكارةقلت.
كماالأئباتالثقاتروايةمخالفةسببهاالحديطهذا

المنفدم.العلماءكلامفيإليهالإشارةمزت

رواه:إذ

فيمالك
مصعبأبيبرواية(2715)والليئيبرواية(2240)الموطأ""

1/5وأحمدبتحقيقي،(1070)مسدهفيالافعيطريقهومنالزهري، 6

2/1و 21
1و 3/1والبخاري5،6 8 4/1ومسلم)2252(،9 22(1015)

9وه/(1) 5(11 وفي(47)(50
)0493(،داودوأبو)26(،لهالتمبيزأ،يا

فيوالشاثي2(،528)ماجهوابن
(4937)والعلميةط.(9574)الكبرى،9

لطحاوا)2085(،يعلىوأبو)079(،لجاروداوابنلة،الرساط.
فيوي

"

3/1الاثار!معانيشرخ@ 0 6
حبانوابن)0854(،العلميةط.وفي

فينعيموأبو)6134(،
والبيهقي9/01،6"الحلية1

01/2 7 4
2و 7،8

.(2421)لجغويوا

اللهعبيدورواه
العمريوهوعمر،بن

(1)
والبخاري2/5،3احمدعند

3/1 8 4/1ومسلم)3252(،9 9وه/(1)(1051)22 5(1051)،)84(

فيوالنسائي)3494(،داودوأبي
العلمية.@(4950)-(4945)الكبرى("

فيوالطحاويالرسالة،ط.(4930)-(4925)و
9

/3الائار"معانيشرح

601
لهالآنارإ،مشكل@اشرحوفي(5834)و(5824)العلميةط.وفي

وفي(53)طلأ
4/1والدارقطني)4403(،الأخيار@تحفة" 2 العلميةط.3

4ويا .2كلا/10لبيهقيوالة،لرسااط.(21

4لى"لتفربا"ثبشاالنق@ومو.(1) 32)



المنكرةللثترك@رلعلل

السختيانيتميمةأبيبنأيوبصرواه
(1)

)51761(،الرزاقعبدعد

3/1ريلبخاوا2/1،5وأحمد 8 4/2ومسلم)4252(،9 1 وه/(1501)2

9 5(11 بيوا)94(،(50
)6431(،لنرمذيوا)2493(،و(3941)وددا

لنساوا
7/3ئي 1 وفي9

لعلميةاط.(4مايلا-(4953)لهى"،لكبرا"

لبيهقيوالة،لرساا0ط(934للا-(9334)و
01/2 76-2 2و77 78-2 79.

ومسلم2/7،7أحمدعندالأنصاريوهوسعيد-بنيحيىورواه

4/2 1 9وه/(1501)2 فيوالنسائي)4493(،@اودوأبي)94(،(1501)5

الرسالة،ط.(4لما.)ولهأ938)والعلميةلهأط.960)و(4958)الكبرى@ا"

4/1رقطنيوالدا 2 4ولاالعلميةط.3 لبيهقيوالة،لرسااط.(21
01/2 77.

حازمبنجريرورواه
(3)

2/0حمداعد 3/1والبخاري5،1 6 9

4/2ومسلم)3552(، 1 9وه/(1501)2 يهقيوالب@)94(،(1501)5
10/

بنالليثورواه
سعد

(4)
2/1أحمدعند 4/2ومسلم2،2 1 2(1501)

9وه/ العلميةط.(4952)الكبرى"فيأوالنسائي)94(،(1501)5

54)حبانوابنالرسالة،ط.(4932)و والبيهقي1(،3
01/2 74-2 75.

الليئيزيدبنأسامةورواه
()

4/2مسلمعند 1 9وه/(1501)2 5

(1501)(49).

أميةبنإسماعيلورواه
(6)

416)الرزاقعبدعند والبخار@1/3(،7

1 9 2ومسلممعلقاء-(2525)0 1 2 / .(4لا(1501)وه/59(1501)4

بنجويريةورواه
أسماء

(7)
داودوأبي)3052(،امم@/3البخاريعد

لبيهقيوا)5493(،
01/2 77.

ة

(605)التقرب"حجفانجت،نققى

7لانقربب@الانش@نقف@ ومو.(3).(55
(911)تقريبا@ال@قق@

م@،(.4)الالنقربشهوربصامففه،نت،نقة،

جمم،صدو@
لمأ.25)بب@لتقرالانش@النقة،وهو.(6)أ.@17)نقرببهالا

)مع@(لتؤيطاصدوتح@



-

@للفالائدالعللفىالجامع

موسىبنسليمانورواه

(1)
فيالنسائيعند

ط.(4961)الكبرى"@ا

.(4317)حبانوابنالرسالة،ط.(4942)والعلمية

ذئبأبيابنورواه
(2)

3/1البخاريعند 9 ومسلممعلقأ--(2525)0
4/2سسندأ-- 1 2(1501).

عجلانمحمدسورواه
(3)

فيالنساليعند
.@(4951)الكبرى"@ا

الرسالة.ط.(4931)والعلمية

سلمةورواه
فيالطبراليعندعلقمةبن

كلتا(7367)داالأوسطدا

فيالطبرانيعندالأسودأبو
الطبعتين.كلتا(8965)داالاوسط1

لليث،واوجرير،ويحيى،وأيوب،لله،اوعبيدلك،)ماجميعهم:

وسلمة،ومحمد،@ئب،أبيبنواوسليمان،وجويريقعو)سماعيل،وأسامة،

نافع.الأسوثأصوأبو

خالفإنالذينالأثات،الثقاتمنغالبهمالرواةصجمعفهؤلاء

سيماولاخلافميعلىاجتمعواوقدبهمفكيفروايته،زثتأحدهم،حجافي

مادهذانفسه،حجاحطريقمنالحديثهداروواقدأنهم
يخه.بوهمهيقطع

طريقغيرمنرويالحديثأنضعفا،حجاجروايةفييزيدومما

حجج.يهخولفوكدلثنانع،

)21761(،الرزأقعدفأخرجه:
ه/ومسلم2/3،4أحمدطريمهومن

9 6(11 فيلسائيوا)7431(،لرمذيوا)6493(،ودداوأبو)15(،(50
الرسالة،ط.(4924)و(4923)والعلمبةلهأط944)و(4كا3)داالكبرى"

10/2والبيهقي 7 5
الزهري.عنمعمر،عن

3/1ريلبخاوا2/1،1وأحمد)076(،لحميدياوأخرجه: 8

2للاالتقرسه1لحقيماعدو@،@لأنلئاومو:د@ 61).

(6082)التقريمسا@داضل!@قيصدمقفوهو.(2)

مريرظبيأحاديت(عليهحتلطتاألهإلاصدوق،رهو.إ(3)
.(6ا+)النقرب@



المنكررلضقى:رلعلل
=

5/9ومسلم)1252(، 6(11 فيوالسائي)7493(،داودوألو)05(،(50
(4921)و(4920)والعلميةط.(4942)و(4941)و(4940)الكبرى!9

10/2والبيهقيالرسالة،ط.(4922)و 7 5
عنعيينة،بنسميانطريقمن

@ينار.بنعمرو

فيالنسائيوأخرحه:
ط.(4917)والعلمجةط.ل@394(الكبرى@ا9

فيوالطحاويالرسالة،
9

3/1الآثار@امعانيشرح 0 5

وفي
العلميةط.

ثابت.أبيبنحيبطريقمن(4585)

سالم،عننابت(أبيبنوحبيب@ينار،بنوعمرو)الزهري،ئلاثتهم:

@لعبد،ثمنيبلغماذلهفكانعبلإ،فيلهشركاالكنقدالمنبلمظ:عمرابنعن

عتقفقدوالا@لعبفعليهوعنقحصصهم،شركاهفأعطى@لعدل،قبمةعليهقؤم

"@منقطمنه

ضمخلالمن
حججروايةأديتينبعضإلىبعضهاالرواياتهذه

-"الغفير:الجماءروايةأنحينفي@لعبد!بذلماللهيكنلمد@نفيها:

.@أضقمامنهعنقفقد

فيالنسائيوأخرجه:
الرسالةلهأط.919)الكبرى"9

(2)

منأشياخعن

مكفأهل
السا@قة.الروايةبنحوعمر،ابنعن

5/9"لأشرافاخمة"اظص: اتأطروالا)8238(،هك@وه/)م@76(9

3/5لمسند"ا 7 9/2لمهرظاإنحاتودا5(،170)هول/3و(4962)5 8 9

(11177).

روىماالعمل:علبهولي@به،لتفردهر@ويهعلىومما@ستنكر@

عنالخهني،عيسىبنحماد
عنالجمحي،سفيانأبيبنحنظلة

ةشقردالألما@متايةالرراياتمالك،طريقمىدالتمجيز،فيمسلمروايةلفظ(1)

السى

(2)

أق@96
فيوموالعلمةطفيالطريقملاعلى

6الأنراشلأ@فحمة 6 3 /



-

ي@لف@ائد@لعلل@لجامعفي

كانقال:الخطاب،بنعمرعنأبيه،عنالله،عبدبنسالم

رسولي
فييديهرفعإفاعبمالله

بهمايمسححتىيحظهمالمالدعاء،

.(3لاحميدب@عد

محمدطريقمن(21لهوالبزار)6833(،الترمذيوأخرجه.
بن

يعقوببنإبراهيمطريقمن(338يلاالترمذي

فيالطبرانيوأخرجه:
طريقمنالطبعتينكلتا(7053)"الأوسط@

العيشي.بكاربنمحمد

فيالطبرانيوأخرجه:
المعجمفيالسلفيطاهروأبو)212(،الدعاط1

الحلواني.عليبنالحسنطريقمنهلا(.)السفر"

1/5الحاكموأحرجه: 3 6
"الحفاظتذكرةفيإالقيسرانيابنطربقهومن

@يوالذهبي)358(،
667الير"" / 1

محمدطريقمن
الحرشي،موسىبن

)مقرونين(.عليبنونصر

فيعساكرابنوأخرجه:
"

فيكماوالخلال22/3،5"دمثقتاريخ

1يلا"المتناهيةلأالعلل الدوري.عباسطريقمن(40

22/3"ثفقتاريخفيإعساكرابنوأخرجه: 5
محمدطريقمن

بن

موسى.بنيون@

اللهعبدطريقمن(41)السفر!@امعجمفيالسلفيطاهرابووأخرجه:
بن

)مقرونين(.قلابةوأبيبهلولبنو)سحاقسعيد

فيالقاشسعبدابووأخرجه:
طريقمن(27)العراقيين!فوائد"

بنإسماعيل
الطلحي.محمد

جميعهم
بنومحمدو)براهيم،المثنى،بنومحمدحميد،ب@)عبدة

المثنى.محصدسمعمقروناجاء(1)



المنكررلثترل@:لل@لل
=

بنومحمدوعاس،علي،بنونصرموسى،بنومحمدوالحسن،بكار،

عنو)سماعيل(قلابتعوأبولاسحاقطسعيد،لناللهوعبديون@،
بنحماد

الإسناد.بهذاالجهني،عشى

@يالإيئبيليالحقعبدنقلهفيماالترمذيقال
/4الوسطى"الأحكام"

3 26-3 يرالنوويوتحقبهغريبما،صحيححسنحديث":27
الخلاصقه"

1لا الترمذيأن@االأحكام1كتابهفيالحقعبدالشيخقولوأما"فقال:(52

صحيححديثهوفال:

(1)
غريعأ.حديثالزمذي:قالإشمماةفغلط

فيالملقنابنوقال
3/6المنير"البدر" فيالحقعبدونقل0:إ4

منه،نسخةماغيرفيكذلثوحدإنهقيل:وقدصححهالترمذيأنأحكامه

فيكتطاهالنوويئمالصححابنلكن
عنذلكيثبتنف@عه،النقلهذا

سننهفيلهإدخالهفيالسكنابنعلىوينكرمنه،بجيدفليسالترمذي

."أعلمللهوالمأثورةالصحاحا

(2)

عننقلهلمااخصارهليالرويعلىاعراصولا
لمظةإقرانإرثلكالحقعد

عنجاءماإلاكالةالعلماءمذه@ومداالصحيح،عني@قصهلابنيء@حرالصحيع

علبصنوافقهرلامنهجهومحا)صحيح،دوننحوهوصحيحأ()حسنأنكنيرابر

الحالة،الحلميةالنهصةزمنفيثواشهيتجنمماالمقرولةالأحكامبحثأنعلمأ

مافأحملوس
لحي

ديالكريمعدمددأحمدالدكتورالعلامةكتهماالعصرمنا

ودلالةوالركيبوالكريرالإدرادلينوالتميلالحرحوعاراتألماظ@الفيسكاله

واوروي!.الراويحالعلىمنهاكل

سم@وعي@لبلها،وأدلجعأجرما،الرمادطوىالتيال@أحدالكابمدا

بهمالقرلاتأشرلأعحصحاها؟
والمراجعاتالمناظراتعد@قردأالصفات،

فيالدمبيفالحتىالوجو@صغابتالعلممدامصنماتعامةأدليدوي@والدي

@
1اللاطأعلامير 1 7 / مينواليمه،لرلر".16

كالهماالمعارلفه(عد

@

الصحيح!
السحدافهعبدشيخاعهتكلممنحيروجدتفقد

لي
لكنا@تقدمته

9حاتمإ.أليلابنالعللعلىتعليقة" دديظهرالنصوصلمعضبعد@رالةمقال6

س
أمراد:النصمدا

فدفلطعند-عخهيميدلاصحيحهليلحديثالكنابنإيرادسجردأن@لاول:

أهلأحدبهاتفردأحا@يتبوردهااليالأحا@يتمنالنالتالفسمأنعلىنص

عرهنصلهانفراثهعلىويدلحعلتها،يبنوألهللحديت،القل



-

يللف@ائد@لعللدي@لجامع

عمرابنإلىنفسهبالإسنادلرواهالموصليمهديبنمعلىوخالفهم

به.بجاصزلمفقط،

يرالطبرانيأخرجه:إذ
مهديبنمعلىطريىمن(213)الدعاء!1

حنظلةحدئنيةقالالجهني،عيسىحمادسع@الموصلي،
سفيان،أبيبن

يدهجم@اللهرسوذمدماقال:ر@ه،أبيهعنعمر،بناللهعبدبنسالمعن

وجهه.بهمايمسححتىفقبضهمادعاءقطفي

عمر".ابنمهديبنالمعلىبهيجاصزداولمالطبراني:قال

حمادبهتفزدمنكرحديثهذاقلت:
عنهتالضعيف،وهوعيسىبن

فيالجوزيابننقلهفيماأحمد
لأضعي@ا،:(1001)داوالمتروكونالضعفاء"

حاأبووقال
في3

"

5لابنه@والتعديلالجرح 8 ضعيف":(63للا31/

فيكماأبو@اودوقال"،الحديث
لاجريالاتسؤا9

1لا" ضعيف،":(32

فيحبانابنوقالمناكير"،أحاديثروى
1/2المجروحين!" يجوزلا4:إ5

فينحيمأبووقالبه،،الاحتجج
ط.شيدالا:(51)الضعفاء""

عنمعينبنيحىقال
فيالجوزيابننقلهفيماالحديطهذا

"العلل"

فيحاتمأبيابننقلهفيمازرعةأبووقالمنكر"،حديثهو)7041(:إعقب
"

الحلل
وقال@،أصللهيكونلاأنأخافمنكر،حديطهو90(2106)"

حمادحديطمنإلانعرفهلاغريبحديثهذا"الترمذي:
وقدعشى،بن

إثماالحديثوهذا9الحديث:عقبالبزاروفالالحديشه،قلبلوهوب@تفزد

الأنمةمنأرلعةسمىإنهة@لثاني
وفكروالشاني،ثاودوأبوومسلمالخاريوهم.

وش@ييدكرهم@نهأحدمملهتمردوماصحتصعلىأحمحوامافهرمحملأدكرهماأر

معيسيرةقطحةإلاالآدشهيرحدلاالسكىاسوكتدله..تفردص
تصولوأنه

أكنرالأمرلبىالكابعلى

حرممحمدسبوقال(تنبيت
ال@أولى"ور/202.اللاطأع@م@شرفيكما

الحررط،اسودمتقى"،السكناسصحيحو@ومسلم،البخاريصحيحالالعطيم

@والال@صن@النانيوكتابداو@أبيكبلعدمانمأعغ،لنلقاسمالمنتقىو

يالطحكلحعمربيو@صنف(أعغ،سلفاسم
النترتجبالله-حفظهوتحقب-@اه

حزم
فانطره.هلا



المنكرلالثترقى:ول@لل
=

عنرواه
حمادحنظلة:

بهداحديث@ضعفو)نماالحديث،لينوهوعيسى،بن

منإلا@النبيئعنيروىلاكانب@إخراجهمنبدانجدولمالحديث،
هذا

لاالحدبث:بعدلأالأوسفيالطبرانيوقالدونه،وجهمنأوالوجه

يروى
عيسىبنحمادبهتمزدالإسنادبهذاإلاعمرعنالحدياهذا

فيالألبانينقلهفيماالسلامعبدبنالعزوقال@،الجهني
:(595)المحيحقه1

لا"
فيالنوويوقال@،جاهلإلاوجههيمسح

لمحنهو:(1523)الخلاصقه@

ليوقالضعيف@ا،حديث
الترمذيروايةذكرأنبعدل@701(عقبالأذكاردادا

الحقعبدالحالظقولوأماضعف،واحدكلإسناددوفي@اود:أبيورواية

صحيح،حدبثإنهالأول:الحديثفيقالالنرمذيإنتعالى-ال@هرحمه-

أتهالترمذيمنالمعتمدةالنسخفيفليم@
غريبأ،حديثقال.بلصحيح،

فيالمقريزيوقال
1الوتر":كتابمختصر" 5 مالكوشل)16(:إعق@2

علمت!ماوقال:فلك،فأنكرالدعاء،عندوجههبكفيهيمسحالرجلعن

اللهعبدوسثل
(1)

وجهصبهمايمسحئمفيدعويديهيبسطالرجلعنذ@ه

فيالألبانيالئخوقال"،سفيانذلثكرهفقال:
1الغليل!@رواء" 78 / 2

يصحح!أنعنفضلاحديثهيحسنفلاجدأ،ضعبففمثله)334(0إعقب

معوالحاكم
فيأخرجهلماتساهله

5"المستدرك" 3 6 / ولمعليصسكت1

الذهيالحافظوتبعهيصححص

الحديث.هذاخنمنهاكأنإلا

المرام@ابلوغفيحجرابنالحافظقال
ومجموعها":(1554)عقب"

يقتصي
:(12)عقبالوعاعهففقفيإالسيوطيوقالحسنا،حديثأنه

الحديث،ضعيفصالحب،شيخوهوحماد،سوىالصحيح،رجاللرجاله

قال:إنهالترمذينسخبعضوفيحسن،فهوشواهدولحديثه
صحيح

فيالصنعانيوقال
السلامسبل"

داودأبيعندمنهاشواهدداوله:(1466)دا

السبارك.ابنأنهظيعلىيغبيا(

اعندككةلحله(2)
عليهالنوويتعفتفدموقدالحق،عدقالهماعلىمناقولهلي



=

@للفعائد@لعللفي@لجامع

دليلوفيهحسن،حديثبائهيقضيومجموعهاوغيرهعباسابنحديثمن

منالفغلعدباليدينالوجهمسحمشروعيةعلى
الدعاعه

7/2"لأشراتاتحفة"انظر. 3 /12المهرة!)إتحاتو1(،5310)9

ضعيففهوالحديث،لهذاشاهدأاعتبرالذيعاسابنحدي@أما

6(،38ويلا(1811)ماجهوابن7(،51)حميدبنعبد

فيوالطبراني
1لاالكبير"" 0 3،لملأا/"لأالمجروحبنفيحبانوالن7(،7

فيعديوابن
9

1/5والحاكم5/7،8الكاملا 1لاوالبغوي3،6 وابن9(،3

فيالجوزي
"

فيوالذهبي)7041(،العللأ
طريقمنى(3)"الحفاظتذكرة@

محمدعنحسانبنصالح
عباس.ابنعنالفرظي،كعببن

2/2البيهقيطريقهومن)5841(،ثاودأبووأخرجه: 1 2
وفي

اللهعبدطريقمن(183)لهالكبير"،الدعوات"
عمنإسحاق،بنيعقوببن

حدئ@،
محمدعن

القرظي.كعببن
"أبو@اود:قال

روي
محمدعنوجهغيرمنالحديطهذا

كعببن

أيضا".ضعي@وهوأمثلها،الطريقوهذاواهيقعكلها

كمامسندهفيراهويهبنإسحاقوأخرجه:
في

"
3/5،2الرايهنصب

صفرأ،يرثمصالاكادلماتحالىألهالمناسةوكأن@(1467)قيلالصعانيقال
الأعضاءأشرتموالنيالوحهعلىدلك@فاصةفنالسبأصاشهما،الرحصةفكأد
بالكريم!.وأحقها

الحليت.صحهنا@ن@تول.

ليالذبيطربقهومنالحاكمعند
وانظرحطأ،وموحيات@ابنالحفاطاتذكرة"

الحفاظاتدكرةعلى،اليانيالعحلميتعليق

الخطاانلتحليم
عنغسوءوسقديم،

محققي
5-8/57المهرظإتحا@@ الصوا@:علىالسددكرواأنهم(8903)8

@

مابلىينيرراولمحسان!بنصالح
لنلكمخالفهو

فيولهمالحاكم،كتابمي
الحاممة@لىنداه"@عنوانلهمأرسلتها3بحثميحمعتهابخرةهناتالكتا@@لث

المهرةا.إتحا@لانالاسلامية



المنكرول@ضقىةلال@لل
-

عنميمون،بنعيسىطريقمن(66)الوتراكتابالمختصرفيوالمقريزي

يذا"قال:@ح@،اللهرسولعنعاس،ابنعنالقرظي،كعببنمحمد

وجوهكما.بهانمسحواحتىترثوهالاثمكفكم،ببطونفاسالوه@ثه،@سايم
وهو:حسانبنصالحففيهاعباس:ابنحديثمنالأولىالروايةأما

عنهقالمروك،
الدوري:برواية(682)تاريخهليمعينبنيحيى

لي@9

فيأحمدوقالبثيء@،حديئه
"

ليى":(1197)اكاا/"العللفيالجامع

فيالبخاريوقالبثيءلأ،
@

4/2الكبير!التاريخ 2 دمنكر:(2793)6

1الاجري!السؤالاتفيكماثاودأبووقالالحديا، 9 ضعيف":(13

فيحاتمأبووقالنكارة!،حديثهفيآخر:إموضعفيوقال"،الحديث
"

4/3لابنهوالتعدي@!الجرح 6 منكرالحديث،ضعيف"ا(:سه@له2

فيالنسائيوقالالحدب!،
@متروك:(29للانوالمتروىالصححاء1

"لحديتا

فيحاتمأبوقال
بنصالححديطعنسئلعندما(2572)لابه"العلل@ا

فيالجوزيابنوقالمنكرإ،حديثهذا"حسان:
عف(1407)"العللدا

يصحان....لاحديثانهذان@اخر:وحدياالحديثهذا

حدثالذيالرجلإبهامففيهاالثانيةالروايةوأما
عن

كعب.بنمحمد

المعروفالمدنب،هو:ميمون-بنعيسىففيهاالئالنة:الروايةوأما

فيالبخاريعنهقالضعيف،وهوبالواسطي-
"

2الكبير@6/التاريخ 0 2

وفي(2781)
أبيابنونقلالحديثإ،منكر@:(26يلالهالصغير@،الضعفاء9

فيحاتم
"

عليبنعمرووعنأبيه،عن(1595)3لملأ/6والعديلاالجرح

ضعيف"فال:أنهزرعةأبيعنونقلالحديثإ،المتروكقالا:أنهما

فيالنسائيوفالالحديشه،
المتروك:(425)"والمتروكونالضعفاء"

فيحبانابنوقالالحدلط،
2/1"المجروحين9 جدأ،الحديثمنكر":16

محنيروي
حديئ@.مجانةفاستحقموضوعات@اأشياء،تا@

2لا@افقربميومو(1) لنروكا.ة(84



-

ئدا@للع@لعلل@معفيلجاا

"ةعبارةبطلانعلىيدلثوالذيأقول:

وجههعلىوليمسح
أن"

سنادب@رويالحديث
الحبارة.هذهفيهتذكرفلمحسن

فيعا@أبيوالن)6841(،أبو@اودفأخرحه:
والمثانيلآحادادا

"

فيقانعوابن)9542(،
"

معجم
1لهالصحاسقا المسندفيوالطبراني7(،5

اث
ميين

ابنو6(،560)و(606روالصحاتجه@معر@ةفينعيموألو1(،63يهلأ

فيالأثيروابن46/3،9@فى"@اتاريخفيعساكر
5/5الغابقماأسد" 2

من

أنظبية:ألوحدئناقال:شريح،عنضمضم،عنعياش،بنإسماعلطريق

حدثمطالسكونيبحريةأبا
مالكعن

أنالعوفي:ئمالسكونييساربن

تسالو.ولاكفكمببطونفاسألوه@دته@سألتم@ذا"فال:@ك@يراللهرسول
."هاربظهو

صحمهعدنالهالحميد:عدبنسليمانقال"عقه:ابو@اودقال

-

مالكيعني:
فيوجاء"،يسار-بن

2لاالأشرافتحفة" 3 منلا.211(8/

وليالزيادة:
صحمقما.عندنالهمانسخة:

لازمتهالغرابةوصفةعريبحديثوهوثامي،حديطهذاأدول:

من
صحبةبيانفيداودأبينسخفيالاختلافتقدموقدإسناده،متدأ

مالك
لأهلترجحوماالاقوالمنجملةولنسنعرضعدمها.منيساربن

فينعيموأبوي@751(،الصحابق@@امعجمفيقانعابنذكرهفقدفيميالعلم
@

فيالبرعبدوابن6(،2الهاالصحابةمعرفة
2للأاالاستيعاب" وابن0(،3

فيالجوزي
9

1الأثر":أهلفهومتلقيح الله،رسولأصحابتسمية-79
ومن

فيالأثيرابنالصحابةعدادفيوفكرهرآهء
وقال)1664(،الغابتلأأسد@ا

2الكماال@7/تهذيبفيإالمزي 63ا@4 عداده:@5
ابنوقالالصحابئ،في

حاتمأبيابنوذكره"،الحديثقليلصحابي)7546(:إالتقريب@فياحجر
في

"

8/2"والتعديعالجرح 4 عنه:وقال(970)7
جمروالنبيعنروى@ئحامي

ابرنقلهميماالبغويقالمدا،إلاالاسنادلهذاحلبثئدكرلمأنهغرالهوثليل(1)
ثيحجر

5الإصالقه5 5 / الحديف.هذاكيرالإشاد@ناأعلملا)1077(0ا5



المنكررلثترك@:رلصلل
=

كفكمببطونفسلوه@@لتهسالتم@ذا"قال:انه
@ا

بحريةألوعنهروى

السكوني
حجر@يابنونقلبصحشه،يحزمبذلثفكأتهنكره،ماانتهى"

5/5"الإصابةلا ."3لاأوصحةلهاثويولاقال:إأنهالبغويعن(770)5

@همإسناثهبقيةوأماوأرجح.أولىالجماعةقولأنهروالظاأقول:

اختلفوقدظبيفأباخلامائقات
تاريخصاحبدقالرسمه،لي

عنيحدثالسلفيطيبةوألوالحمصيين:
بالجابية،عمرخطبةوحضرمعاذ،

فتعقبهالسلفيطيبةأليصقال:أنهغيلادإلىبسندهاحمدالإماموساق

عمر.حطاقال:صاجنا،قالهكذاولكنظية،أبوهوإنمافقال:احمد،

بنمسلمودكرهوبالمعجمة،المهملةبالطاءطيبةأبويقال:منده:ابنوقال

بنوالحسينالحجج
أحمدأبووالحاكمالدولابي،بثمروأبوالقباني،محمد

الدارقطنيالحسنأبوقيدهوكدل@المعجمة،الظاءبابالكنىفيواحدوغير

واحد.وغيرماكولا،بننصروأبوالعسكريأحمدوأبو

وقالكنيته،اسمهويقال:اسمه،يعرفدالاالعسكري:قال

لاقال.يسمى؟هلظيةأبيعنأبو@رعةسئلحاتم:أبيبنالرحمنعبد

ظبيةأبيعنمعينبنيحيىسئلالدوري:عاسوقاليسميه.أحدأأعرف

بنلسرروىوقدثقففقال:الأنصاري،سعدمحمدسعنروىالذي

هوأثويلاعبسةبرعمروعنظبية،أبيعنعطيقما
أبوفالغيره،أمهذا

ألوليحيى:قلتالدارمي،سعيدبنعئمانوقالشكبلاهوالقاسم:

عنيرويالذيظبية
بنمحمد

وقالئقة،فقال:الأنصاري؟سعد

فيحجرابنالحافظعنهوقال."بأسبهلي@الدارقطني:
داالتقريب"

."مقبول":(8192)

وثقهفالرجلفيه،والنظرالتوففيجبمماالوصفوهذا@تول:

لهوذكربه،بأسلاالدارقطني.عنهوقال@تثددهعلىمعين-بنيحيى

فبهمالثوخثمانيةالمزي
ستة

شةولهه@،الصحابةمن
فأفلالتلاميذ،من

شعي@والثيخعوادبئارالدكتورتعقبهماوانظربه.لأسلافيه:يقالما

فيلأرنؤوطا
أعلم.واللهالحال@على(8192)النفربمهنحربر"



@للفعالد@لعلل@لجامعفي

الصوابأنيتبينالحديثهذاإسنادوكماثنغمارفيالخوضوبعد

أعلم.واللهحسن،حديثوأتهقبرله،

4/7لأشراف،ا@اتحفةانظر: 0 8/2و(6448)1 1لا3 1 إتحافو@ا0(،2

8/5المهرظ .(372)/1الحبير!ولأالتلخيص9(،038)7

السائب.والدثمامةبنسعيدبنيزيدحديثالاخروالثاهد

4/2أحمدةأخرجهفقد البيهقيطريقهومن)2941(،ثاودوأبو2،1

في
اللهعبدطريقمنا()كلهالكبير@الدعوات"

بنحفصعنلهيعة،لن

جملىالنبيئأنأبيه:عنيزيد،بنالساثبعنوقاص،أبيبنعتبةبنهاشم

دعابناكان
بيديه.وجههمسحيديهفرفع

اللهعبدأجلمنضحيف،حديثوهذا
الحفظسيئفإتهلهيعة.بن

لأسماءاليين"انظرةعتبة.بنهافمبنحفصوجهالةعنعن،وقدومدلح

(1434)"لنفربباو")24(،لمدلسين!ا

ابننقلهفيمافقالالبابأحاديثتضعيفإلىأحمدالإمامذهبوقد

فيالجوزي
"

كانأنههذا:ئعرف@الا:(1407)لاالعلل
بعدوجههيمسح

تةحالفواتدالحديت.عفأحمدالإسامنال
وأحسبالحليت،منابسنادلي

فيالطرالمهبولكنأيما.عنالائب،لنخلاديقولودصيه،رممقية
يه.لهيةاب@باضطرابسيحرمالتحريجمصاثو

ميعاصمأبيابنأحرحه.فقد
(2590)والتاني!الآحاد1

مريم،أليابنطريقص
أنعتبفسمانملنحفصعنواسع،بنحانصلهيحة،ابرحدناقال:

حدثمىالسانبلنخلاد
به.أبيصعن

فيالطرانيوأخرحه:
حالدبنعمروطريقمن(6625)الكيرا"

قال:الحراني،

أنيذكروقاصأبيسعتبةبنماشمسحفصسمحتقال:لهجة،النحدتنا

حدفالساتخلاد@ن
لأسقطأبيه.عى

س
وامع.بنحبانالشد

5أحدوأحرجه 6 / 4
بنحبانصلهيحة،ابنصإسحاق،بنيحيىطريقمن

به.الأنصاري،السانببنخلادعنرا@ح،

كميماباطنجحلدعاكاد@نا@اللهرسولأن"للفظ.جاع@الأسانيدمذهوعاسة

لحيأووجهه!بلى

ليديمه.وحههدمحصزياثة:واصحةمحالفةيهتقدمالذيوالمش



المنكرلالحثترقى:رلملل
=

فيويالن@وقالالحسنإ،عنإلاالدعاء،
1/4الخلاصتا" علىاتفقوا":61

2البيهقيقال 1 2 فأما":2/
منالفغعندبالوجهاليديخمسح

الدعاء،

أحفظهفلست
عن

أحد
من

السلف
ير

عنيروىكانو)نالقنوت،دعاء

فبهحديثعححورالنبيصفيهرويوقدالصلافخارجالدعاءفيبعضهم

عندمستعملوهوضسف،
عملفهوالصلاةفيوأماالصلافخارجبعضهم

يفعله،لاأنفالأولىقياس،ولاثابتصأثرولاصحيح،بخبريثبتلم

الصلاة،فيبالوجهمسحهمادوناليدينرفعمنالسلففعلهماعلىويقتصر

.@التويقوبالته

الله-عبدداسألتقال:اتهالباثانيعليعنوأخرج
المباركابنيعي:

-

دعاإذاالذيعن
أرهولمعلي:قالثبتالهأجدلمقال:وجهه؟مسح

يرفعوكانالوتر،فيالركوعبعديقنتاللهعبدوكانقال:ذلك،يفعل

موقوف.شاهدوللحديث

فيالبخاريأخرجه:
بنإبراهيمحدثناقال(60لاالمفردداطالأ@@

وهونعيم-أبيعنأبي،أخبرنيقال:فليح،بنمحمدحدثناقال:المنذر،

علىبالراحتينانيديىيدعوان،الزبيروابنعمرابنرأيتقال:وهب-

لوجه.ا

فالابروايه،سليمانبنفليحبنمحمدأجلصلن.فيهالإسنادهذا

فيحجرابنالحافظعهقال
يهمصدوق":(6228)"التقريبدا

قالوالأبلما.

فيعه
9أعلمواللهالخطأ،كثيرصدوق9:(5443)التقريبط"

(2

أبيعنظبيان،برعمرانعنالله،عبدبنشريكروىيخر:مئال

ثشه."ةال@طبوعفي(1)

بنبكرلنيخالحدينيتاالأحراء"الظر:وللفاندة(2)
مسح@جزء@يريد-أبراللهعد

1-39للدعاء!رلعه@الحدلايدينالرجه 03.



-

يللفمائد@لعللفي@لجامع

أرادكمابهافعلواعلي:قالالصربة،عليأمنجمابنضربلماقال:تحيى،

."حزقوهثتم@قتلوه،9فقال:قتله،أرادبرجليفعلأنبميههاللهرسوذ

3/1والحاكم9،3-1/92أحمدأخرجه: 4 4
أحمدأبيطريقمن

ا

7علي(:يمسندالاثار@دانهذبفيالطبري 0

منللأ(الخبر

البجلي.إسحاقبنيحىطريق

الإسناد.بهذاا@ععبدبنشريكعنويحى(احمد،)ألوكلاهما:

عندناخبرهذا@الطبري:قال
صحيح

علىيكونأنيجبوقدسند@

لحلل:صحيح،غيرسقيمأالاخرينمذهب

لهيعرتلاخبرأته@حد@ما:
إلايصح@هالنبيئعنعليئ،عنمخرج

س
يهالبتوجبمنفردعندهمبهانفردإذاوالخبرالوجمعهذا

@2و@لثانية:
الديئفيبمثلهيئبتممنليىعندهمظبيانبنعمرانأن

الغلط،كئيركانعندهمشريكاأنو@لثالئة:
كذلككانومن

أهلمن

نقلهفيالتوقفوجبالنقل

(2)

(3)

لكئمفالومائلأهممنفالتمردالاخرير"كلامفهمديالطبريمىجدنظرهذا

منومدايخطئ،قدالتقةالراويلأنأحيانأ"الرواةفيهابقعالتيرالأحطاءالأومام

الصواب،لكنرةوالإتقادالضبط@انرةسيخرجهلافلككونمعللإنساد،اللهفوة
تلكلأنثالانفراثاتمنكنيرفييتوتفرنالحديتجهابدةلإنكذلثكانولما

ول:ا/الالتنكيلافياليمانيال@حليقاللذاالحلة.علىالضوءتلقيقدالانمراثات

منكرةعراشهامعتكونأنةالأولىةحالي@أحدفيالراويتضرإنماالعرائبركترة@

بكنرةمعرو@غيرغرانبهكثرةمعيكردأنالالية:جيدتبأساليدنقاتشجرخعى
الطل@01.

دميرانانظر:حديثمه.يفحاتم:إأبووقالنطرا؟دغيهالبخلىيعهفال
3/2لهلاعئلاا 3 8(6291)

دالتقريبهبالكومقاالقصاءرليمنذحفظهتجركتيرآ،يخطئعدوق،وهو.ا
(2787).



المنكرةللحثترل@رلعلل
-

و@لرابعة:

مجين:اللهرسول

إنبعضهم:قال

و@لخامسة

بقتلأمرإتما

الطبري.

لفتلخمللهجحلكانالذيأمرفيعندممالصحيحأن

قدوالله.ذاتفيبلاءلهوكانإسلامهوحسنأسلمأته

يأمر@احراقهولمبصلبهأمر@الئيئ

بينهبمتدافعلاالسيرأهلأن:
عليهاللهرضوانعليأان

بمهيمثلأنعنونهىقصاصأ،قاتله
(3)

كلامانتهى

11/3المهرقاإتحاتو")2126(،4/104المسند"آطراف"وانظر: 6

(14205).

(3)

7-73عل@ه)مدالآنى"لتهني@فيالطبريأخرجه: حديتمن(13للاالخر4

ققهفيالجمحيوهعميرسوهوةالخصمدااسمذكروليهالزلير،سعروة

أيفلنصموادمع

7-71علأ)مدالآثار@@اتهديبليالطبريأخرجه: 1الخر2 (135)و(33

فيحجرالنالقصةوسلىمرسلينالبصريالحسنعنحلفينفي
93الإصات" ثا-4/

3مرسلأ،شها@النعىعقبفسمحىمغاريمن(6058)
القصة:تخرقال

محمدسححرصالنساقهانممرسلأ،.عروةع@الأسي،ابوذكرهلومكنا

عىإمحتى،
محمد

مرسلأ.الرلير،جحمرسلن

ليالطرانيأحرحهابسحاقابنصروايةقلتت
الهينميولالأ(أله/17الكبير"@

85/2الزواندالجمعير 8 وحيد!ساده@مرسلا،الطبرانيالروا.6
مده

فيححراسساقوقدبحضا،بعصهالدالمراسبل
لكهاموعرلةطرقأالإعالقه1

معلولة.

7عل@أ:لمسندالآثارامتهذبديالطريخرجه. 5-7 بوقال(137)الحر6

مذهضربتهصيتأناإرحسن!ياالطرفاتلي،إلا@يئقتلنلاألا@علي

فيالطرانيأحرجهحديثفيهداورردبالرحل...!ئسئلولاضربةماضرب
@عليراشدصبن@ساجلطريقصطويلحديتض@نل@61(الكيراإ

ميالثافعيأخرج:رقد
83أليهقيطريقهومنشحقيقي،(7161)مده وفي81/

1رلىالعلسبة@(5003)لهوالآثر"،الشنلمعرفة 6 ضمي@@منادالوعيط(50

بنجعفرطريقمن
صرب:سعلماطحماسلحيقالعيأ@هأنيه.عن(محمد

شتللطشنت،ب@أعموثمي،وليلحالاعت@نواحسنا@صر@واشوهأطحموه

تثلواملالحقتلتموهمتداناستقلت،



-

يالف@اثد@لعللفي@لجامع

الحداني،قي@بننوحروىماواسنادأ:مننامنكرار@يومما@

@،عباسابنعنالجوزاء،أبيعنالنكريمالكبنعمروعن

حسناءع@لىاللهرسولخلفتصليامرأةكانتقال:
أحسنمن

بنعمرو
@وقال.ما8/7دالمشهفىجادابنذكرهالنكري،مالك

يغر@

2الالكامل!ثيعديابنوقالولحطئإ، 5 8 وشر@التقات،عنالحديث@منكر:6/

بىعمرويقول.يعلىأباسمحتالحدب،
أخطاوقدضعيفا!كادالنكريمالك

ب@عمرومو.بلالنكريغيرفلت@الاثاد،
الراسبيمالك

ب@لعمروترجتهفيعديالندكرفقد
زعمالذيمالك

صيرويهحديئاالنكريأته

عنسلمة،أليعنكير،أبيبريحيىعنالأ@راعي،صسلم،لنالوليد

سعدبلى@الث@رسولنطرلماقال.مجقب،
الفدةقالس@ر@علىمحاد@هب@

9الزواتد"الصجمعفيالهينميالحديثمذاوفكر@لرحمن،،عرضلهيمتز / 9"3

يغرب،وقال:جان،ابنوثقهالغبري،مالكبنعمروو@يه:الطرالي،@رواهقال.

رأبو@رعف.!.حاتمأبووصحفه

6/33حاتيأليلابنيم،والتع@الالجرحبل@رجوعيرعند بمترأنهوجدت6

برلعمرو
ترجمةوذكرتعديذ،ولاحرحايخهيذكرولم(1427)النكريمالك

حاأباأنوفكرل@241(الراسبيمالكعمروس
أنهكماتركاهقدوأبا@رعة3

برعمروترجمةفيذكر
أنهالراس@يمالد

مسلم.بنالوليدعنيروي
هذاعديابنقولالدهيذكروقد

لاالجصريالراس@يمالكبنعمروترجمةفي

لنكري.ا

95)التهذيب@8/97تهنيبفيإحجرابنوقال 30)
مالدبنعمروترجمةلي

أباوسسعتالحديث،ويسرقالتقات،عنالحديتمنكرعدي.النالوقالالراسجي.
مناكيرذكرتمايخرولهوقال:حديتين،لهساقتمضعيفا..كاديقول:يحلى

لوهمالنكري،مالكب@عمروالترجمةصدرفيقالأئهإلااتهى.سرقهوبحضها
هذا،.علىمتقدمالنكريفمان

@ارط.ما(.2)الالنقاشهفيحبانأبنفكرهالمقصودالنكريمالكبنعمروأنإلا

1/1لهالأمصار"،علماءوفيبحديث@هاليعتروقال.الفكر 5 5(1223)

حدك@فيالم@اكيرقعتقاد.
ليوهوعنه،ابهروايةمن

اللهجقه،صدو@صثسه

ليالدهيوقال
فيحجرابنوقالالزئق،لمأ.223)@الالكات@

التهديب@تهنيب@
8/8 يحتجرةوتالةقلتالثقات..فيحبادابن@نكرهالنكريترحمة(5311)0

م@:الى.الالتقرب!يروقالويعرلمجأ،يخطئعسالهروايةغيرمنحليته

أعلمواللهأوهام،لهصدوق،"



المنكرلالثترك@:رلحلل

الناس
(1)

يراها،لئلاالأولالصففييكونحتىيتقدمالقومبعضفكان

مننظرركعفإذاالمؤخر،الصففييكونحتىبعضهموشتأخر
تحت

ئن@نمتخرنج@علناولقذمنكغمنتقدمبنأعلتناولقد"تعالى:اللهفأنزلإبطيه،

.(24الحجر:1

1/3وأحمد)2172(،الطيالسيأخرجه: 1(،046)ماجهوابن0،5

2/1والنسائي)2213(،والترمذي 81
وفي

ط.(12731)و(942)الكبرى"9

1ولا(945)والعلمية 2 وفيالرسالةط.(01
والطري)392(،لهالتفسير@،9

45والفكرط.(97351)تفسيرهفي 3 وابنالكتب،عالمط.1-45/

1للأخزيمة فيكماحاتمأبيوابنبتحقيقي،(1697)و(69
ابنتفسير"

4كثير": فيوالطبراني4(،10)حبانوابن50،1
)19721(،الكبير""

2/3والحاكم فينعيموأبو5،3
3/9والببهقي3/8،1@االحلية" وفي8

والواحديالرشد،ط.(5059)والعلميةط.(5442)لهلإيمانأ،اشعب@

في
بهذاالحداني،ق@بننوحعنطرقمنبتحقيقي(283)الزول!أسباب9

لإسناا

نعيم:أبو
تفردعباس،ابنعنالجوزاء،أبيحديثمنغريب@

قىأ.بننوحبرفعه

بالإرسالمعلولحديثهذالقول:

فيالطر@طريقهومن)5441(،تفسيرهفيالرزاقعبدأخرجه:فقد

4والفكرط.(97251)تفسيره
5 3 لنجعفرعنالكتبعالمط.1-45/

فيالراحديعد(1)
النزو@هأسبا@1

"

يتماشىلاومداالنساعااخرفيحناءأةاص"

ليتكودفكيفالحديتستىمع
أعلم-رالهوهنا-الرجال،بلياويطرالاء

حطأ
نفسهالراحديمنأوالاسخ،مى

رأيعلىبالإرسالثلكنعتنالل@االجوراء،أليقرلمنمقطوعةالروايةنه@وأعل(2)

لمثلهمرفوعا،الزولبفيالصحاليتعسيربجعلمرلوعأ(ي:1)محأيعدهص

مناحةولااصط@حومدامرصلأيكردمرفوعأللتالميقولأيكودلما
ير

4-43ةحديللوالزرلهاأسباب"ضدمةنظر.والاصطلاح،ا تجحقيقي.4



-

ث@لفعاثدالعلل@لجامعفي

بنعمروأخبرنيقال:سليمان@
يقولالجوزاء،أباسمعتقال:مالك

المستقدمينقال:@@نف@نتخربنمالناولقدمنكغنمنتقسدعلض@اولقذ"قوله:في

والمستأخرين.الصلاةفيالصفوف@يمنكم

فيالسجوطيوذكره
4/1@ر@المحضالدرالا 8 0

المنذر،ابن@اه!وعض

رجحوقدالجوزاء.أبيقولمنأي:مرسلا،
المرسلة.الروايةالعلماء

منأصحيكونأنأشبهداوهذاللحديث:روايتهعقبالرمذيفقال

1تفسيره:فيكيرابنوقالنوححديث 0 نكارةفيهالحديثوهذا":45

أنهفالظاهرة.سديى
ذكر!عباسلابنفيهلي@فقط،الجوزاءأبيكلاممن

أي:

@@:10/19تفسيرهفيالقرطبي

يذكرولمالجوزاء،أبيعنوروي

أصحوهوعباس،الن
يصح.ولاآخروجهمنالحديثرويوفد

فيأحمدأخرجه:
"

1/3"الحللفيالجامع 4 حدثناقال:(2673)3

@ك@.عباسابنعنالجوزاء،أبيعنرجل،عنسفيان،حدثناقال:وكغ،

عياش.أبيب@آبانأنهنرىوكيع:قالمنكتم،ألمتفدميعلتناولقد"

أبيبنأبانكانو)نمبهم،@فيهرجلعنكانفمانضسبف،إسنادفهذا
فيأحمدعنهقالالحديث،ضعيففهوعباش

"

1"العللفيالجامع 5 7 / 1

فيريابوقال@ا،الحديسلامتروك:(835)
@@

4ا@كبيرال@1/التاريخ 2 0

وفي(1455)
دا

2/5الصغير!التاريخ 0

وفي
:(32)لهالصغيرا،الضعفاء"

فيالسائىوقالفي@ه،الرأيسيئشحجةلاكان
.(21)داوالمتروكونالضحفاء"

فيالدارقطنيوقال@ا،الحديثتروك@ال@
وابن)301(،لماوالمتروكونالضحفاء"

فيححر
."متروك@@:(142)لماالتقريبدا

عنوردتإذمنكرةالحديثمتنفانالسابقةالإرسالعلةعلىزيا@ة

عدة.تفسيراتالايةهذهفيه@عساسابن

@ةالرراقعدعد(1)
خطأ."الفبريمالكلنعمرو



المنكررلضقىرل@لل
-

والمكرط.(15960)تفسيرهفيالطبريأخرحه:فقد
4 9 / 1 ط.4

عنسعيد،حدثناقال:يزيد،حدثناقال:ب@ئر،حدثناقال:الكتبعالم

يقول:رق@عباسالنكادقال:منكتم،الشتقسيعلنارلقد"قوله:قتاثة،

آ
أصلابفيبقيمنمننا@نشتخرنج@:ثولقذفويتميمنمضىومقكلرو3

لرجال.ا

العقدي:معاذابنوهوبثر-أجلمنحسنإسنادهالحديثوهذا
@اصدوق"

(1)

فيالجوريالننقلنفسهوبالمعنى
4/3المسير"زاد" 9 إن@اقال:6

أصلابفيالذي@@نمنتخربئ:و"وكان،الخلقمنحرجمنف@ننتدمب@"

رصالالما.عاسابنعنالضحاك،رواهالرجال

14/5والفكرط.(15963)لماداتفسيرهفيالطبريوأخرج عالمط.0

بنمحمدقالالكتب
عمي،قال:أبي،قال.سعد

فتتقسبىعلتساولقذقوله:أر@اعباسابنعنأبيه،عنأبي،قال:

عنيومات،منبالمستقدمين.يعني@@ثنمنمتخربئعننارلقدسكنم

منبالضعفاءمسلسلحديثوهذايمت،لمحبهومنبالمستأخرين:
عاثلة

ا

فيالسيوطيذكرهاخرتفسير
4/1المنثور@االدر@@ 8 فقال:2

وأخرخلقاقدمقال:الايةفيركالاعباسابنعنمر@ويه،ابنوأخرج"

أخر@ا.ماوعلمقدممافعلمخلقأ،

44والفكرط.(97351)عقبتمسيرهفيالطبريقال / ط15-55

فيعنديالأقوالالكت@:عالم
معنىقال.منقولبالصحةذلك

بنييامنكمالأمواتعلمناولقدنلك:
ا@

علمناولقدموته،فتقدم@

ممنمنكمحادثهوومنحي،هوممنموتهماستأخرالذيىالمستأخري@:

ليالمستقدمينشأنفينزلتتكونأنوجائزبعد..يحدثلم
لشأنالصف

لسيد".الفكر:ط.في(2)(702)ققريباا@(1)



-

@للطائد@لعللفيالجامع

منهالمرادبالمعنىعثم@اللهيكونثملذلث،فيهوالمستاخرينالساء،

وأحصيناهمالخلقمنمضىماعلمناقدلهم:ثناؤهجلفقالالخلق،جميع
الناس،أيهابعدكمحادثهوومنمنكم،حيهوومنيعملون@كانواوما

جميعواحصيناوشرها،خيرهاج@يعكموأعمال
جميعهم،نخرونحنفلك

تهديدأفلكفيكودفثر،سرأو)نفخير،خيرأإنبأعماله،كلآفنجازي

وعملاللهحدتعدىمنولكلالنساء،لأنالصفوففيللمشأخرينووعيدأ

إلىوسارعالنساء،لسببالصفوففيتقدملمنووعدأب@لهأفنمابغير

كلهاأ.افعالهفيورضوانهاللهمحبة

فيالمباركفوريوقال
8/5الأحوذي،تحفة" ابنحديطصحولو":51

كماالجوزاءأبيقولأنهالأشبهلكنالأقوال،أولىهولكانهذاعباس

الترمذي،.بهصرح

فيالحديثعلىنعليقهفيسعببالبئوقال
6أحمد"مسند" /5:

"علىتعليقنافيالحديثهذاإسنادحثتاأنلاسبقوفد"

ابنصحيح

التحسين..01.يستحقلاضعيفانهلناتبينوقد"،حبان

شاهدوللحديث
الحكم.بنمروانعن

والفكرط.(15971)تفسيرهفيالطبريأخرجه:
5 3 / 1 عالمط.4

عنأخبزناقال:رجل،عنأبيه،عنسليمان،بنمعتمرطريقمنالكنب

الصففييستأخروناناسكانقال:أنهالحكمبنمروان
أجلمن

@@عنا@ن@نمئغربئرلقدسكغلمننقدمينعلصاولقذ"الله:فأنزلقال:النساء،
مرسلأ.

عنأخبرالذيالرجللإبهاموكذلكلإرساله،ثضعيفالحديطوهذا

وان.مر

4/2الأشرات!تحفة"وانظر: 6 5لى2 30/3المسانيد،جامعو"6(،3 2

7/61المهرقهإتحافو"2(،203)3/14المسند!أطرافو")33(،

(7234).



المنكرللثترك@:لال@لل
=

عنجبارةروىماومتنا:إسنادار@ريهعلىومما@ستنكر@

ابيعنالمسيب،بنسعيدعنالزهري،عنالأبح،يحيىبنحماد

برهةيعمل"فال:عح@،النبيئعنهربرة،
(2)

برهةيعملثتم@ت@،@بكتاب

اضقوفقدبالزأيقالواف@ذابالزأي،برهةيعملثتم@لتهرسوليبسنة

ا@اوأضلو

اللهعدأخرجه:
بن

1-174/1@العللفي)الجامعفيأحمد 7 5

فيوالعقيليي@7(،المنتخب@فيإكماالخلالطريقهومن0(،1لا.

0الضعفاء!9 7 / الكاملفيإعديوابن1،2
"2 3 فيالبرعبدوابن3،/

2/1@العلمبيانلاجامع 3 4
الإسناد.بهذاجبارة،طريقمن

قاليقولحمادابنداسمعتالحديث:قبيلعديابنقال

وذكرمعضلأ،حديثأالزهريعنروىالأبحيحيىبنحمادالسحدي:

هدا.حديننا

عنهقالفقدجارفلضعفضعيف،الإسنادنف@هذاعلىزياثةقلت:

فيالبخاري
@@

3الصغير@2/التاريخ الثساثىعنهوقال@ا،مضطر@حديث@45:9

في
فيحاتمأبياب@وقاللأ،ضعيف)101(:إوالمتروكونعهالضعفاء@ا

"

الجرح

3والتعديى@ا / فقال:الفغلس،بنحبارةنكرزرعةأبا@اسمعت:(2284)لم@2

نعم،قال:عنه؟كتبتقلت:يكذبممنعنديهومانمير:ابنليقال

الحديثلهيوضغكانقالحاله؟ماقلت:لا،قال:عنه؟تحدتقلت:

الكذبا.يتعمدممنعنديكانومابصفيحدث

وضعمماالحديثهذاولعلةقلت
قصةالحديثلهذاإنوفلكله،

فياللهعبدقالفقد
9:(1009)عقب175/1@العلل9

أبيعلىعرضت

هيأوموضوعةهيسعضها:فيفقالالكوفيجبارةمنسمعئهاأحاديث

نننحر@ا(@
الحادق@.إلى.الخلآال@علل@

الدمر.منالط@@لالجىولزمة:ئزهة(2)

فدكرهمريرفأديعنالعقليمطبوعدي(3)



-

يللعمائد@لعللفيالحامع

عقبه:اللهعبدقالهذا،حديئنافذكرالأبح...!ححادمهاصكذبمه

أحمد.الإماميحني:جدأ"@الأنكره

فرواهنازلة،متابعةالوقاصيالرحمنعبدلنعثمانتابعهجبارةأنغير

فيعديوابن)6585(،يعلىأبيعند
2"الكاملدا 73 فيالبرعبدوابن6،/

"

2/1"و@ضلهالعلمليادجامع 3 4
عنالمسيب،بنسحيدعنالزهري،عن

له.هريرة،أبي

لاكسابقهالإسنادوهدا
يصح

الب@خاريعنهقالفقدعئماد،لضعفث

في
لاالضعفاءفيالئساثيعنهوقال@اتركوماا،.(250)الصغير"الضعفاء@@

فيعديابنوقاللحديا@ا،امتروك":(4يطالمتروكور"وا
/6"لكاملا"

2 @اوهذاالزهري:عنعئمافى،يرويهااخرىوأحاثيثالحديثهذاعقب73

التيالزهري،عنالأحاثيثوسائرأيضا،الزهريعنالأبححمادرواهقد
منذكرتماغيرولعئمانهذا،عئمانغيرالزهريعنيرويهالاامليتها

منكرأ".متنهأوإسنادهإماماكيراحادثهوعامةالحديث،

لاوأنهالحديث،هذاضعفنبينإفن
بحال.يصح

عنحث@روىمامتنأ@سنادا:ر@ويهعلىومما@ستنكر@

@قال:النبيئ-سفه،عنعباس،ابنعنعكرمة،
من@لاتينبينجمع@من

الكبائرأ.أبو@بمنباباأتىفقدعذر،غير

@مربمالبهافاجتعشهادة،شهدمنس@ناهين:وابنالبزارادص@

مقعدهنبؤأفقدمسلم
@لذيعقلهيذهبحتىضراباشربومنالنار،من

@لكبائر،@أبو@منبابافمد@تى@لته،@زقه
(2)

علىيعلىابيزيادةواقتصرت

الأول.الجزء

1ال@يهقيقال(1)
0

1 6 9 بححى،المعرو@الرحبيعليأبوقي@لنحش@بهتفزد3/
لاالنقل،أهلكدضعيفومو

لحبرطيحتج

البزار.لفط(2)



المنكرلالثمترك@:رلحلل
=

فيكماوالسزارا(،يم@الترمذيأخرجه:
)6531(،الأستار@كثف"

فيوالعقيلي)1572(،يعلىوأبو
حاتمأبيوابن2،ووا/الكبيرأالضحفاءدا

3/93تفسبرهفي فيحبانوابن2(،075)2
1/2المجروحين،دا 4،3

فيوالطبراني
(1475)والعلميةط.3مماأ/والدارقطني)04511(،الكبير@دا

فيشاهينوابنالرسالة،ط.
"

ومنسوخهالحديثناسخ
)542(،و(244)@

1/2والحاكم 3/1لبيهقيوا7،5 فيوالخطيب6،9
9

الموضح
1/5دا 5،6

2/1لأالموضوعات،فيالجوزيوابن 0 أضواءط.(971)والفكرط.1

خ@،عنطرقمن(780)لهدا،الخلافأحاديسفي)التحقيقوفيالسلف،

بهعباس،ابنعنعكرمة،عن

تصحيحإلىالعلماءبعضنمب
شاهبنابنمثلالحديث،سند

فيشاهينابنفقالوالحاكم،
"

ومسوخهالحدياناسخ
:(245)عقب"

صحيححديث"
شده

ونسخ@اللهرسولعن

الحاكموقال
9

أهلمنعلي،ألوله:يقالالرحبيقيم@بنحنث@

ثققماالكوفضسكناليمن؟

كانواأتهمالمتقدمي@عنفالمنقولنظر،فيههذالحنئ@الحاكموتوثيق

1/5الاعتدال!المبزانفيالذهبيفنقليضقفونه، 4 ص(4302)6
أتهأححد

فيالبخاريوقال@ا،@امتروكفيه:تال
"

2/3الكبير"التاريخ 82-383

1/5@الاعندالميزانفيالذبيونقلحديثه!،أحمدترك:(2892) 4 6

أبوهوهذا،@احنثىالترمذي:عدوقالحديثها،يكتلاعنه:إ(2043)

ضعفهالحديث،أهلعندضعيفوهوقب@،بنحسبنوهرالرحبي،علي

والتحدبعلاالجرحفيحاتمآبيابنونقلوغيرها،أحمد
"3/7 عن(28يلا1

أتهزرعةأبيعنونقل"،الحديثمنكرالحديث،ضعيف"ةفيهقالأنهأبيه

ومخنصرة.مطولةالروابات(1)

1/2اتلخيصضعفوها@بلةبقولهالذبيتعقبه(2) @مختصرفيالملقنالنوسقله7،5

الحاكممستلوكعلىالدمياسدراك
"2 2 3 /1.



-

يللفالائد@لعللفي@لجلمعح

فيحبانابنوقال"،داضعيففيه:قال
1/2لأالمجروحين" يقلبكان2:إ4

1/3سننهفيالدارقطنيعنهوقالا،الضعفاعاروابةويلزقالأخبار، 95:

فيحجرابنعهوقاللأ،متروك"
تروك!.9:(1342)"التقريب9

ومن
هنا

فيضاهينابنووهملحنش.توئيقهفيالحاكموهميتبين

هذابأنالمتقدمينبعضعننقلمابحدخاصةالحديس،لسندتصحيحه

صأصل.لهلي@الحديث
فيالعقيليقالهمافلث

ا/الكبيرلماالضعفاء1

2 3"التهذبلأتهذيبفيححرابنفيما@قلهوقال"،لهأصللا":48 2 9 / 2

لهولي@بصإلايعرفولاعليه،يتابعلألاالرحي:قيىبنحسينترجمة

فيالجوزيابنوقال"،أصل
لا":(780)الخلاش@أحاديثفيالتحقيق1

يصح

الحاكم،توئيقإلىولاشاهين،ابنتصحيحإلىيلتفتفلاهذاوبعد
أله@يروالئبيعنئبتفقد

مطرولاخوفغيرمنصلاتي@بينجمع

2/1مسلمأخرجه:كما 5 عنالزبير،أبيحديثمنص@.)(705)1

والعصرالظهرك@ال@هرسولصلىقال:عباس،النعنجير،بنسعيد

فعللمسعيدافسمالتالزبيرةأبوقالسفر.ولاخوفييخرفيبالمدي@جميعا
لاأنأرادلقال:سألتني،كماعباسابنسألتفقال:ذلك؟

يحرج
مقاحدأ

أ@ته.

حنث@فروايةهذاوعلىمثله،ومنحنث@منمرةمائةأوثقالزبيروأبو

لامكرة
تصح.

إذابهفكيفتفرده،يحتملفلاجدأ،ضعيفحثاأنيتبينسبقمما

خالف
الذيالمتقدمعباصابنخبرخالفإتهإذكما@مبق!منهأوئقهرمن

هو@ي
9

كذبيثبتونالمحذثينأنالعللعلمبداهةومنمسلما،صحيح

(1)
فيفقالالمميي@ث@،النيئحمعبحديتخ@حديتإعلاليلىأتاروممى

2الضحفاعه1 4 8 بينجمع@النبيئأنجدسادب@عباسالنعنرويدرقد.1/

والعشاعا.المغربوديىوالحصر،الطهر



المنكرلالهضقى:رل@لل
=

فيكماخلافهعنهحفظوقدسخصبىعنروىإفاالراوي
إنإذالحديث؟هذا

عذبىغيرمنالصلاتينبينالجمعأنمرفوعأ:عباسابنعنروىحنثا

أحديتابعهولمطريقهمنإلاالحديثيعرتفلمبهذا،حنئ@تفردفقدكبيرة.

منوخلافصعباسابنعنالمحفوظأنحينفيبعيد،منولاقريبمنلا

فقدقوله،منعمر@هعنمحفوظخث@رواهالذيأنتبينالبحثخلال

1المديتهأهلعلىالحجة"كتابفيالحسنبنمحمدروى 6 5 والبيهقي1،/

1 6 9 بنعمرأن:3/
الجمعالكبائر.منثلاثله:عاملإلىكتبالخطا@

والنهبى.الزحف،منوالفرازعذيى،فيإلاالصلاتينبين

إسنالمح@وقلبسرقفعأخدهحثمأأنأعلمواللهليبظهرالذيقلت:

1/2لاالمجروحين!فيحبانابنقالمرفوعا،عباسابنعنورواه 43:

@
صيئ:ايهلرصقال@ال:ىاس،ابرعنعكرمة،عنحت@-أي:سروى-

عنعباس،النعنعكرمة،عنالنسخةتلكوفييتيمأ-،صمالهن

@أبو@منبابااتىنقدعذر،غيرمنصلاسينبينجمعالمنقال:جمرو،النبي

بالوضعالحديثعلىالجوزيابنحكميكونهذا
حكما

النقد.وأئمةالمحدثينقواعدمعيتماشىصحيحاثقيفأ

4/5@االأشرافتحفة9وانظر: 5 5/4الخيرما(إتحافو")5206(،1 2 5

8/4الجامع،المسندو"2(،/4940) 6 7(6081).

بنإبراهيمروىماومتنأ:@سنادار@ويهعلىومما@ستنكر@

الأعرج،عنمعاويةءبنالرحمنعبدوهوالحويرث-أبيعنمحمد،

وذراعيهوجههفمسحتيفمالله-جي@رسولأنالصمة:ابنعن

فيالافعيأخرجه:
فيوبتحقيقيهما9)و)كه(و(3يلاالمسند@"

السلفأصواء@(971)دالموضوعاقهفيفكره(1)

معلاتمافهاالررابة،هذهثكرتا@@محتصر@روايةوير(89)الافعيروايةلمط(2)

عيرهثودلالعلةالمرادوهوالمذكور،اللفظعلىالروايتبقية



ي@لفعائدالعللالجامعفي

4لهلما،الأملا 8 / وفيواه1
الوفاء2/ط.

0 21
و

0 8،1
البيهقيطريقهومن

1/2 0 5

وفي
(1)03،وول@251(العلميةط.(306)و(305)لهالمعر@ما،@ا

.(310)والبغويالوعي،ط

لامنكرحديثهذا
أبووأمامواضع،فيترجمتهتقدمتإبراهيميصح،

فيحاتمابيابننقلإذباليسير،لي@كلامففيهالحويرث
@@

والتعدي@،الجرح
3 4 6 / قالانهأبيهعنونقلبثققد،داليىفيه:قالئهامالكص(1352)5

عنهوقالجماا،يحتجولاحديثه،يكت@بقوي،لي@"فيه:
فيمعينبنيحيى

فيالنسائيوقالبحديئ،يحتج@اليس:(1050)الدوريبروايةتارلمحخه
فيحجرابنوقالبثق@ا(،الاليس:(365)"والمتروكونالضعفاءالا

"التقريب"

الحفط،سيئداصدوق،:(4011)
لإرجاء@ا.بارمي

الوهمفيحمللشيخه،ولالإبراهيملامتابعألهاجدلمالطريقوهذا
أخطأوقدحاله،لسوءإبراهيمعلى

عنفقال:الحديث،هذافيموضعينفي

عباس،ابنمولىعميرعنالأعرج،عنهونمادالصمة.ابنعنالأعرج،

منيسمعهلمالأعرجهرمزبنالرحالنداعبدالبيهقي:قالالصمة،أبنعن

سمعهإنماالصصة،ابن
وجههمسحوقال:عباس..ابنمولىعميرمن

وهمفيالثانيالموضعهووهذاا.ويديماوجههمسحهو:دانماوثواعيه.

اإبر

اث
فيفعي

اداوروىبتحقيقي:(39)المسند"دا
عنالحويرث،بو

ابنعنالأعرج،
(1)

الحديثفأخرجتفتيمم،بالبم@هاللهرسولأنالصمة:

العلةلهذهبتمامه

فيالبيهقيوقال
متنهالثافعياختصر@ا:(30للاعقبالمعرفق@ادا

بابفي

أيأومحمدبنإبراهيمجهةمنأختصارإسنالهفيووقعالتيصم..
منيسمعهلمهرمز-بنالرحمنعبدوهوالأعرج-لأنوفلكالحويرث.

سمعهو)نماالصمة،ابن
الصمةابنعنعباس،ابنمولىعميرمن

المطوعفي(1)
"

حطأ"أبي



المنكرللثترل@3:لالعلل
-

1/2الكبرى"لأالسننفيمعناهوذكر 0 "وزاد:5

بنو)براهيم
بنمحمد

اختلفقدقال:معاويقمابنالرحالنعبدالحويرثوأبوالأسلمي،يحيىابي

"عدالتهما..فيالحفاظ

عندعقبةبنموسىتابعهإذهذه،روايتهعلىالحويرثأبوتوبعوقد

1/1الدارقطني 7 ابنطريقهومنالرسالة،ط.(675)و(674)والعلميةط.6

فيالجوزي
.(275)و(274)@التحقيق"

عقبةبنموسىعنرواهاإذللاحتجج.تصلحلاالمتابعةهذهأنإلا

اقهوعبدعصمة،أبو
بن

أبيبننوحواسمهفالأولضعيف،وكلاهماعطاء

فيحاتمأبيابننقلمريم،
9

8/5@والتعدي@الجرح 5 عن(2210)1
أحمد

الحديثفييكنلممناكير،آحاديثيرويعصمةأبوكان"فيه:قالئها

فيالبخاريوقال"،بذاك...
9

دناهب:(2383)8/7الكبير"التاريخ

فيحاتمأبيابنونقلجدأإ،الحديث
9

قالأتهأبيهصوالتعدي@!الجرح

الحديث@،ضعيف"فيه:تالأئهزرعةأبيعنونقلاسديثإ،متروك"فيه:

فيحجرابنالحافظوقال
":(7210)التقري@!"

ويعرفبكنيتهمثهور

كانالمبارك:ابنوقالالحديث،فيكذبوهلكنالعلوم،لجمحهبالجامع

يضع
@.

بناللهعد@لثاني:-
ضعيفوهومصعب،بنخارجةعنهفرواهعطاء-

عنهقال
1للاالدصريبروايةتاريخهفيمعينبنيحيى وفي"،بثقةلي@":(72

2يا فيأحمدوضعفهبثيء"،هولي@":(04
"

26/1@العللفيالجامع

فيالخاريعهوقال)711(،
"

3/1الكبيراالناريخ 8 وكغ،تركه9:(702)1

ونقلغيرمه،منحديثهصحيحيعرفولاإبراهيم،بنغياثعنيدل@وكان

فيحاتمأبيابن
"

والتعديعالجرح
"3/3 6 قال:أثهأبيهعن(1716)5

أنيحفىولاعدالتهسا،فيتكلمقدالراوييىأنيحنيفهذاخطرفجدالبارةهذه(1)

ومرالراوي،حالننالتأنبرعطيمالعدالةفيالقدح
فيالتكلممنالراويعلىأند

أعلم.والهومرات،رات@حمظه



-

و@لف@الد@لجامعفى@لعلل

يحتجولاحديثهيكتببقويلي@الحدبثمضطربمصعببنخارجة"

بنجعفرروايةمنالبيهقياشاركماالصوابعلىالحديثهذاوورد

فيه:فذكرالصمةابنعنعباس،ابنمولىعمبرعنالأعرج،عنربيعف

فيماأحمدعنهقالئققههذا:إربيعةبنوجعفرالذراعين،بدلاليدينال@

فيالمزيعنهنفله
4الكما@هتهذبب" 5 9 / منشيخأ@اكان:(922)1

صدو@!.@فال:أنهزرعةأبيعنالمزيونقلنقتا،الحديطأصحاب

هذا:ربيعةبنجحفروطربق

1/9البخاريأخرجه: (2)معلقأومسلم)733(،2
1/9 41(369)

والمثانيلاالاحادفيعاصمأبيوابن)923(،داودوأبو1(،14)
"،)5712(

1/1والتسائي 6 5

وفي
ط.(303)والعلميةط.(307)لهالكبرى،،"

ا/عوانةوأبوبتحقيقي،(274)خزيمةوابن)721(،الجارودوابنالرسالة،

5 62-5 فيوالطحاويرو(،72
"

8الاثار@1/معانيشرح 5
و

8 فيو6
فيوالبيهقي)508(،حبانوابن)625(،و(525)العلمب@ةط.

المحرفته"

به.ربيعة،بنجحفرطريقمنالوعيط.(1533)والعلميةط.(307)

منفيتبين
بنجعفرحديثلمخالفتهمنكرالحويرثأبيحديثأنهذا

موضعين:فيربيعة

عاس.ابنمولىلعميرذكرهعدمفيالأول:

"قال:انه@لئاني:

"أته:والصوابوفواعيه!،وجههفمسح

وجههمسح

لأ.ديهو

.(938)لتقربسها@(1)

ليالملقمالنقال(2)
6المنير"البدر" 2 7 / ليالمقطوعةالأحا@يثأحد@وهوة2

كا@ي

مصنفهفيالحطرالدينرثدالحافظقرركسايخر@ميمرعولةكلهاؤجدتوقد

مدا@فيوالظرفلق.في
سابيادليالعجمرعةالفواتدعرر

سلمصحيح@يرقع
1ةالمفطرعت@الأماليدس 08.



المنكرلالترك@:للعلل
=

8/3"لأشراتاتحفة@وانظر: 9 41/6فهالمصإنحا@و"ا(،الم@5)8 6

(17436).

اللهعبدروى@حر:مئال@
قال:هالا،عمرابنعنثينار،بن

النوقدخل@امنعون:اللهرسولقال
(1)

إلهلافقال:و@نترى،فيهافباع

الحمدوله@لملكلهله،شربكلاوحدهد@هإلا@
علىوهوويميتبحيي

صيئة،ألفألفعنهومحاحسنبما،ألفألفله@لتهكتبقديز،ضيءكل

الجتقه.فيبيتألهوبنى

الحاكمةأخرجه
5 3 9 / 1

بنحفصعنالمرربان،بنمسروقطريقمن

اللهعبدعنحسان،بنهئامعنغياث،
الإسنادبهذادينار،بن

الحاكم:قال
يخرجاه،ولمالثيحين،سرطعلىصحيحإسنادهذا9

أعلموالله

لي@المرربانبنمسروق"ففال"المستدركتلخيصفيإالذهبيوتعقبه

بنعمروعنفيه:الصوابلأنالإسناد،@هذاضحي@الحديثوهذا

اللهعبدعنولي@الزبير،آلمولىدينار
ثينار.بن

اخر.وجهمنهثامعنفروي

صالملخصفيكماشيةبنيعقوبفأخرجه:
لخصهالذيمسنده

فيوالطبرانيب(،/5ص/ب-/4)ص/الطبرانيأحمد
من(790)الدعاء"دا

المتمهمي.بكربناللهعبدطريق

9/3الأحودياتحفةفيأالماركفورينقلهميماالطيقال(1) 8 لالذكرشضه6

-

صعفهرصتلالتحكلوالاشتعالاللهثكرصالغملةمكانلأنهثالسرقيعني:

الطانيحار@هنادالذاكرحنود-رمجسعالنيطانسلطة
خلبقدهوجو@هريهرم

النواسا.ذكرشبما

فيحاتمأبوقال(2)
"

8/4لالهوالتليل!الجرح 5 ي@دليى@قوي،:(1822)5

1/4"المستدركعلىالذبيالحانطامتلواكالمخصروانطر:دثمه،@ 3@



=

@لفعاندي@لعللفي@لجامع

بنروحطريقمن(242)الفاصل!الالمحت@نيالرامهرمزيوأخرجه:

فيعديابروأخرجه:
6/2الكامل!9 3 5-2 فيالئخوأبو3،6

طبقات"

2/2بأصبهان!المحذئ@ فينعيموأبو2،6
2/1أصبهالنهأخبار" 51 5 1

من

عياض.بنفضيلطريق

2/3@والتفريقالجمعاوهامدموضحفيالخ@وأخرجه: 18-3 1 9

سليمانبنالأعلىعدطريقمن

الله،)عبدأربعتهم:
بنهامعنالأعلأوعبدوفضيل،وروح،

جده،عنأبيم@عنسالم،عنالزبير،@مولى@@يناربنعمروعنحتان،

هام.عنالصوابهوالطريقوهذا

اخر.وجهمنالإسنادبهذاهثامعنرويالحديثأنإلاتلت:

فيكمافوائدهفيتمامأخرجه:إذ
9

البسامالروض
طريقمنا(الماه"

اللهعبد
قالا:)مقرونيأالحبديسليمانبنالأعلىوعبدالسهميئبكربن

عناشاعبدبنسالمعنثينار،بنعمروعنحسان،بنهامحدثنا

به.عبدالله،

49/2@دالعللفيالدارقطنيفعلقهالعزيزعبدبنسويدوخالفهم

عنه(101)
يذكرولمموقوفأ،عمرعنعمر،ابنعنعمرو،عنهئام،عن

فبه

منالرغم
قدهامافمانهذا

اللهعبدفكرعلىتوبع
في@يناربن

مسلم.بنعمرانتابعهالإسناد،

9الكبيرا:العللفيإالترمذيفأخرجه: 1 فيوالعقيلي4(،له.2
فيعديوابن50،3-403الكبير@3/الضعفاء"

"

67الكاملا / والحاكم6،1

2/5لاعتداولاسزاندمجهولهومو.(1) 3 7ه@0 لهأ.2



المنكرةلل@ثشرل@لالعلل
=

5 3 9 / 1
اللهعبدصمسلم،بنعمرانعنسليم،بنيحيىطريقمن

بن

اللهعبدعن@ينار،
أيضا.سالمأيذكرولمعمر،ذكردونمنبه،عمر،بن

محمدأ-السألتالترمذي:قال
يعني

عنالبخاري-ة
الحدي@،هذا

له:قلتمنكر.حديثهذافقال:
عمرانهوهذا،مسلمبنعمرانمن

هذالا.قال:القصير؟
الحديث!.منكرشيخ،

فيحاتمأبيابنوقال
"

2لطالعللا رواهحديثعنأبيالسألت:(03

اللهعبدعنمسلم،بنعمرانعنالطالفي،سليمبنيحى
ابنعندينار،بن

@ع@:التببئعنعمر،
له-شريكلاوص@هإلا@لتهإلهلافى@لتوقتفالمن

مذا9أيضا:حاتمأبيابنوقالمنكزحديثهذاأبي:قال@لحديئط

آلقهرمانديناربنعمروعنمسلم،بنعمراناراد:إثماخطأ،هوالحديث

اللهعبدعمروبدلوجعلفغلطأبيصعنسالم،عنالزبير،
وأسقطديخاربى

الإصناد".منعالمأ

فيالقيمابنوقال
بناللهعدطريقمنرويوقد":24:@المنيفالمنار1

أيضاإ.معلرللكتهعمرابنعندينار،

فيالدارقطنيوقال
2/5"العلل" 0

يحيىأبو":(101)س
هذا:

هذا،روىاتمادعمر،ابنمنبسمعولمالزبير،القهرمانديخاربنعمرو

عمرا.ابنعنصالم،عن

الصواب.علىمسلمبنعمرانعنالحديثرويوقد

فيحاتمأبيابنفأخرجه:
طبقاتفي،الثخوابول@302(،العللا"

2"المحذئين 6 7 يرعديوابن2،/
الكامل"

"2/0 52
بنبكيرطريقمن

الزبير،مرلى@ل@يناربنعمروعنمسلم،بنعمرانعنالدامغاني،شهاب

به.عمر،عنأيه،عنسالم،عن

ةضعيفالحديثوهذا
ابنعنهقالالدامغاني،شهاببنبكيرأجلمن

فيعدي
2/2الكاملأ" 2أ@اوتال@،اسديثنكر":04 0 6 بنو@كير":2/

يرويهماومقداركلامأ،فيهللمتقدميناجدولمالروايفقلبلهوهذاشهاب



-

@للفعالد@لعللفيالجامع

الصدق!.إلىمنهأقربالضعفإلىهذاوبكيرنظر...فيه

رووهالرواةمنجمعأأنالصواب،هوالطريقهذاأنعلىيدلومما

بهذا

)5322(،ماحهوابن1/4،7واحمد)21(،الطيالسي

3لالترمذيوا فيلطبرانيوا)521(،لبزاروا2(،4
)987(،الدعاء!دا

فيالسنيوابن)142(،الفاصل!المحدثفيإوالرامهرمزي
"

اليومعمل
فيعديوابن1(،83)لماوالليلة

6/2"مللكاا" فيلذهبيوا3،5
ةتذكر"

2/73"الحفاظ 0

حمادطريقس
زيد.بن

3لاالترمذيوأخرجه: سليمانبنالمعتمرطريقمن(42

فيالطبرانيوأخرجه:
يزيدبنثابتطريقمن(791)الدعاع@"

زيدبنسعيدطريقمن(1338)البغويوآخرحه:

فيعديابنوأخرجه:
6/2الكامل!" 3 6

المغبرةبنعمرطريقمن

المصيصي

فيالمدينيبنعليوأخرجه:
الفارو@هدمسندفيكماعمر!مسند"

6كئير:لابن 4 2
الربغبنزيادطريقمن

فيالبيهقيوأخرجه:
1:"والصفاتالأسماء1 4 0

بنمهديطريقمن

@مون

فيالخطيب
9

03-2/931"والتفريقالجمعأوهامموضح 2

محمدطريقمن
راشدبن

(2)

3)

ومو

مو

ومو

ومو

معمقررلأ
حماد

زيد.لن

(83لىالتقرب"نشادققت.

.(2312)الالتقريسلأأوهامالهحو@،@إ

نقلهديماالمخاريقالهامجهرلهالحديت،لنكر
ك@422الالصيراشا@ىالنعبي

(6932)الالتقرلبهل@اومرة(6).(0722)الالتقريبهلت@ةاة

.
رييهم،عدوقم@"

.(5875)تقريبها@لقدر!لا



المنكرلالثترك@:لالعلل
-

اللهعبدوتابعهم
السهميبكربن

(1)
فيكما

"

4الدارقطني!علل 9 / س2

ومهدي،@زيا@وعمر،سعيد،وبت،وئالمعتمر،واد،)حما

ابيمععنسالم،عنالزبير،المولىديناربنعمروعنالثمهوعبدومحمد،

به.عمر،عن

عنهقالالزببر،ت@مولىدينارلنعمرولضحفضعيف.الطريقوهذا

أحمد:وقالث@ء!،دلي@مرة:وقالاهبهدقمعين:بنيحيى

البخاريوقالضي@ه،@
9

0

ميزان"انظر:@ضعي@9الشائي:وقالظر@،فيه

3/5"عداللاا 92(6366).

رويوقد
ى.أضوبرهمنالحديثهدا

بنيريدعن(932)/1والأسماء"الكنىفياالدولابيفأخرجه:

سنان

فيعديابن
محمدطريقمن236/6@الكاملدا

معمر.بن

الخزاعي،حكيمبنإسماعيلحرأبيعنومحمد()يزيد،كلاهما:

اللهعدبنسالمعنالزبير،@@قهرمانديناربنعمروعن
أبيه،عنعمر،بن

عمر.ذكر@ونمنبه.

فيكماالحاكموأخرجه:
21/2المهرظإتحات" 7 من(55731)6

اللهعبدطريق
بنعمرعنوهب،بن

أهلمنرجلعنزيد،بنمحمد

به.عمر،عنأيه،عنسالم،عنالبصرف

فيالدارقطنيقال
2/5العلل!" 0

البصري-الرجل-هذاإن":(101)س

الزبير".آلقهرمانديناربنعمروهو:

3لالالكريباثققا"ةوهو(1) 23).

لها،ق@مةلالأ@هاثتررىأدتستحقلاأحاثبنهيعني:الحدنج@سافط@نروكةأي(2)

عنلنزولهاو@لث
عنفصلأالامتشهادحد

المحذئي@!دلسانانظرةالاحتجاجحد

.(1347)و(610)

.(7726)لالنقربنققا"ةومو(3)



-

يللفعائد@لعللفي@لجامع

بنعمرعنوهبابنوخالف
محمد

عياش.بنإسماعلزيدبن

فيكماالحاكمةفأخرجه
21/2لماالمهرةإتحات@ا من(57351)77

بنعمرعنعياش،بنإسماعيلطريق
محمد

اللهعبدبنسالمعنزيد،بن
بن

@ينار.بنعمرويذكرولمبصجده،عنأبيه،عنعمر،

فيصدوقوهو:عياش،بنإسماعيلةفيهضعيف.الطريقوهذا
مخلطبلدهأهلعنروايته

محمدبنوعمرغيرهمفي
مدنيزيدبن

منوأسقط
الزبير.@طقهرمانالإشادهذا

كماماجهابنوأخرجه:
في

1/2لماالمحتارةالأحا@يث" 9 عقب9

لهلأ2كثير:لابنالفاروق،@امسندوفيا(،لث@
بنخارجةطريقمن

اللهعبدبنسالمعنالزبير،آلقهرمان@يناربنعمروعنمصعب
بن

غيرذكرعمرمنبصابيميعنعمر،

كماالحمانيمحمدأبوراشد@رواه
الدارقطني@اعللفي

2/5لأ 0

عن

سالم.فكرغيرمنعمرعنعمر،ابنعنيحى،أبي

فيالدارقطنيقال
1/1الأفراد"@ا 3 0(151):"

حديظمنغريب

القهرمانديناربنعمرووهو:يحيى،أبيعنالحمانيسعيدبنراثد

أبيم@.عنسالم،عنيحى،ابورواه@انماالزبير...

(3)

(5)

مم@.9)ملألتؤسها@تققهة!وهو(2).(4)سلتؤيبها@@سظر.ا

مداليضحف(1612)التقريس@@الكذابي@!عنيدل@وكادالمتروك،وهو:

به.لطريق،ا

فيأيصالهالحريوعزاه
2الأترا@هتحفة" 38 نف@ومم،وقد(52801)7/

فيأيصأماجمهابنطسننمحققومموقدمختلف،حديثإيىأتملرالذيالحديث
تحفة@يلحالحديتعزو

الحماني.لجيحلنراشدمو:الحمانيمحمدأبوراشداتما.دالالألراطفيهكذا
صدأبيراضدبينفز@البخ@يأنإلا)7581(،الالتؤس@أحطأ،ربماعدو@،أ

نجيح.بنصراشدالحماني

3/2الكير!الاللىدغةانظر 5 (1".2)وا(".1)4



المنكرلالثترقىةولصلل
-

فيالدارقطنيقال
بنعمرومنفيهالاضطرا@يكونأندويثبهة"العلل"

."الضبطقليلضعيفلأته@ينار.

فيحاتمأبيابنوقال
"

حديثعنأبيسألت0(:إ2للا.@الحلل

بنسالمعنالزبير،@لوكيلثياربنعمرو
عنأبيه،عنعمر،بناللهعد

فقال:ويبمعفيهايصاحوقا@دخلدمنفال:يكليهزالتبيئأنةالخطابلنعمر

لاجدأ،منكرحديثهذاأبي:فقالصهلهشريكلاوحدهالا@لتهلا@له

يش@اسطهذاسالميحتمل

فيكماالحاكموقال
21/2المهرمأإتحافدا 7 هذا":(57351)6

ع@الزبير،القهرمان@يناربنعمروعنبها،ويذاكرتجمعطرقلهالحديث

الكتابهذاشرطمنولي@سالم،

عدةمتابعات@يارلنولعمرو
في

منخلولا@سالمعنالحديثهذا

مقال.

الفراء.اللهعبدأبوتابعهإذ

3الكبير@8/لاالتاريخفيالبخاريآخرجه: 6 برضرارعن(430)1

عنأبيه،عنسالم،عنالفراء،اللهعبدأبيعنالدراورثي،عنضر@

وهو:الطحان،نعيمأبوالضردبنضرارفيهثضعيفحديثوهذا

عنهقالمتروك،
محين:بنيحيى

هذا-بالكوفة:كذابان"
بنضراربه:ويعني

حاتم:أبووقال"،@متروكالب@خاريوقال@،النخعينحيموأبرالصرد@
لاصدوق،"

الثسائب:وقالبمه،يحتج
الدارقطني:وقالبثققأ،لي@9

3الاعدال!ميزانفيكماضعيفا.9 2 7 / 2(3951).

واصع.بنمحمدوتابعه

الصع@حملأنهعلىبدلحانمابيكلامظامر(1)
لي

سسالمعلىالحدبتمدا

اللهعد
وموالزلير،تللىصلنع@روليهبنبلكنلث،يىرموعمر،س

سالم.علىلاعليهالحلبتضح@رححلنفلم،كساضحب@



-

يالفعائد@لعلل@لجامعفي

فيوالبخاري)2962(،والدارمي2(،لهحميدبنعبدأخرحهإذ
9

3الكبير@8/التاريخ 6 فيكمايعلىوأبول@243(،والترمذي)034(،1
6كثير:لابن"الفاروقمسند" فيوالعقيلي4،2

1الكبيراالضعفاء" 33 /1-

1 فيوالطبراني3،4
فيعديوابن)297(،الدعاء""

-2/141"الكامل"

1 4 2
1و 538والحاكم4،2 فينعيموأبو1،/

2/3"الحلية" وابن5،5

فيعساكر
9

فيالمقدسيوالضياء7،7-95/76دمى"تاريخ
المختارظ"

2 9 6 /1-2 9 عنسنان،بنأزهرطريقمنا(ولمه(187)و(18يلا8

محمد
محمدعنسنان@بن

به.جده،عنأبيصعنسالم،عنواسعبن

غريبمه.حديثهذا"الترمذي:قال

عنهقالسنان@بنأزهرفيه:ضحيف.حديثوهوقلت:
بنيحيى

معين:
وقالأحمد،ولينه"،ضعففيه"ةالساجيوقالل@ءإ،لي@9

"الحقيلى:

فيشاهينابنوذكرهوهم!،حديثهفي
تهذيب"انظر:الضعفاء!."

1/1"لتهذيبا 84-1 8 5.

فيكماثاودابووقال
لي@أزهرةا(1083)"الاجريسؤالات"

فيحبانابنوقاللثيء"،
"

1"المجروحين 78 /1:"
منكرالحديث،قليل

فيحجرابنوقالرواط،فيماالثقاتيتابعلمقلتصفيالرواية
التقريب!"

."ضعيف":(309)

العمري.اللهعبيدوتابحه

)57131(،)الكبير"فيالطبرانيأخرجه:إذ
فينعيمأبوطريقهومن

8/2"الحلبة@ا فيعساكروابن8،0
"

48/2دمثق،ناريخ 77
طريقمن

سلم
(2)

عطاءبنعليعنالخواص،ميمونبن
العمرياللهعبيدعن

عو.نكردونمنب@أبيه،عنسالم،عن

ومو.(1)
.(63)ملالتفريسها1نففهد

دسالملميم.أبيعد(2)
"

4/2والتحديلادالجرحانظر.ومم.ومو 4 9(1150).

نحيمأليعند(3)
@

عطاعاص
ب@لحليترجصةأجدو@

مدا.عطاه

3لاالالتقرسهتشهتقق@رمو:إ(4) عد(وحاهلمما،2
نحيم:بي

"
الهعبد



المنكررلهضك@:رلعلل
=

حاتم:أبوعنهفالالخواص،ميمونبنسلمفيه:الحديثهذا
لا"

العقبلي:وقالحديثما،بكنب
ابنوقالعليها"،بتابعلابمناكيرحدت@

عنعفلالص@حعليهغلبالثام،اهلعبادكبارمنكان"حبان:
حفظ

عدي:ابنوتالبهإ،يحتجفلااتقانصدالحديث
وأسانيدبمنونينفرد"

8"الاعتدالالميزانفيجاءكمامقلوبقا. 6 / 21(1338).

حبيب.بىمهاجرأيضاتابحه

فيالطبرانيفأخرجه:
عنالأحمر،خالدأبيطريقمن(793)الدعاء!"

مهاجر
(1)

مرفوعا.به،عمر،عنعمر،ابنعنسالم،عنجيب،بن

بنعليقالومهاجر،الاحمرخالدأبيبينانقطاعفيهالحديثهذا

فيالمدين@
فيكماعمرلأمسند"

6كثير:لابن"الفاروقمسند" لملأ:42-3

حيب:لنمهاجرفإنال@رق؟دخلفيمنسالم:عنمهاجر،حديسوأما9

ثقة
يزيد،بنئورعنهروى@إتماالأحمر،خالدأبويلقهولمالام،اهلمن

اثوأهلفضالة،بنوفرجحكيم،بنوالأحوص
منكرصحديطوهذام،

منمهاجرحديث
أئه

سمع
يكنلمسيخالحديثهذاروىداتماسالمأ،

بنزيادحدثاهالزبير،@طقهرمانثينارلنعمروله:يقالبثبتعندهم

لجونالإنكارأشدالحديثهذاينكرونأصحابنافكانبه.عنه،الربيع،

بنعمروعلىينكرلمالوق،فيحديئهيصحمهاجركانولوإسناده...

."الحدبثهذادينار

تخر.سنادل@الحديثهذاخالدأبوروىوقد

اللهعبدفأخرجه:
بن

من(1201)لأبيهالزهدا"علىزياداتهفيأحمد

دخلمنيقول:عمر،ابنسمعتقال:مهاجر،عنالأحمر،خالدأبيطريق

عليه.موقوفاالحدبتوفكرففال..الوق

يضبطلمخالدأباأنالنفىفييبعثخالدأبيمنالتلونوهذا

2/5الدارتطنيالكللليتحرتيا( 0

س
منوالصثبتجسهبنلمهاعربل@:(101)

المليي.بنعليصالمنقولومورالتحمة،التحرلجمصاثو



=
@لف@الدي@لعلل@لجامعفي

هذاإسناده.
هو:الئانيالإسنادفيمهاجرأنف@أخرى،جهةومنجهق@من

فيالحافظعهوقالعمرو،ابن
."مقبرل":(6922)اققريبمه"

@المدينيبنعليأعني:الئخ:ظلأ-كلامفيالمتأملالناظرآنإلا

منتجعلعظيمةفائدةوهذهالزبير،تطقهرمانطريقإلىبالحديثسيعود
هذا

عليه.الكلامتقدموقدالحديت،لهذاالرني@المدارهوالراوي

عمر.ابنعنأسلم،بنزيدطريقمنالحديث@روي

بنالرحمنعدطريقمن(302)المتشاجمهتلخيصفيإالخطبأخرجه:

أسلم.بنزيد

فيالخطيبوأخرجه:
بنخارجةطريقمن(554)المتئمابهأتلخيص"

اللهعبدعنأسلم،بنزيدعنوخارجة(الرحمن،)عبدكلاهما:
بن

الحدبث.وذكراللهولر@قالقال:عمر،

ثضعيفالحديثوهذا
بنزيدبنالرحمنعبدالأولى:الروايةففي

معين:ابنعهقالأسلم،
9

أيضا:عنهوقالعه،بثيلشواأسلمبنزيدبنو
"البخاري:وقالضعي@أ،9

التسائي:وقالجدأا،عليضعفهالرحمنعبد
كماضعيف.9أحمد:وقالضجفأ،

2/5@الاعتدالالميزانفي 6 4

(4868).

معين:ابنوقالأحمد،وفاهمصعب،بنخارجةةالثاليةالروايةوفي
"،ووكغالمباركابنتركهالبخاري:إوقالكذاب!،@ةمرةوقال"بثقةلي@9

الدارقطني:وقال
كماضعيف@ا."

في
1/6الاعتدا@هميزان" 2 5(2397).

قلت:
ماخلالمن

هوالحديتهذافيالمعنمدالطربقأنينببنتقدم

المتروكينمنالتفزدبهانحضلالأخرىالطرقوأنثينار.بنعمروطريق

علىدار@اركيفماالحديثفإنلذلثبعضا.بعفهموخالفبلوالهلكى،
ممنالحديثهذافيتضعيفأالأئمةأمعنوقدهذا.مئليحتمللاضعيف

حاتم،وأبووالبخاري،شيبة،بنويعقوبالمديي،بنعليوهم:قدناهم،



المنكررلخترك@كا:للعلل
=

منالملخصفيكماشيبةبنيعقربقالهناوازيدوالدارقطني،
الذيمسنده

"ب(:ص/5/ب-/4أص/الكامليالطبرانيبنأحمدلخصه
لي@حديثهو

لهولاالإسناد،بصحيح
مننرجوو)نابالحديث،العلمأهليرضاهمخرج

ماالكلماتهذهعلى@اللهثواب
فهومنم@وأكثرالحديثهذافيروي

والاحسان...االفضلأهل
"

فيالقيمابنقالهوما
:23المنب@ه:المنار9

في:أيضأوفالالحديث@ه،أئمةأعلهمعلول،الحديطفهذاإ
رويوقد":24

اللهعبدطريقمن
ليوقالأبضأإ،معلوللكتهعمر،النعندينار،بن

"علىحاشته
4/4داوداأبيصنن مثله،لثتلامعلولحديثفهو":54

فيالمباركفوريونقلطرقأ".الرمذيلهوزكر
9/3@لأحوفياتحفة" 87

عن

ا@ثحوكاني
(2)

فيشالأنه
يكونأنأحوالهأفلوالحدي@الذاكرين!:تحفة

نكارقه.الصفةهذهعلىالحددذكرفيكان@)نحسنأ،

فيالمنذريالأئمةهؤلاءوخالف
(2523)عقبوالترهيبهالترغب9

"أئباتثقات@رواتهحسن،تصلإسناده@فقال:

إلىالنظرمنتنبئقالتيالمتأخرينتصحيحاتمنأحذروأناقال،كذا

متجاهلينأومخالفبنعللها،غمرةفيالخوضغيرمنالأسانيد،كثرة

وسبرالذينوالإتقانوالحفظالثانأهلالمتقدمينالألمةتعليلاتحينذاك
ا

والأساليد،التودوخفاياالعللكوامنعلىواظلعواالمتونوخبرواالطرق

فيالمالف@ليهم
حكرمته.ترضىالذيالحكمهووكلامهمالأمر،هذا

فيحجرابنالحافظقالفقدصغيرة،فائدةأضيفأنأحبوهنا

3النكت" / و:لهه2
5 9 بتحقيقي:6

"
الوضع:علىالدالةالقرائنجملةومن

الفعلعلىالعظيمبالوعدأواليسيرالأمرعلىالندب@بالوعبدالإفراط

أنإلابوضعه،القولعلىننجاسرلاكنالانناف@الحديثفهذاالشير...!

دالركانيا.المطبوع.دى(2)الاخين.أحدبهاالادلي(1)

يقول.لهكلاسأصلوا@@أتهالسذريسهحوسصنان.بنأرهرطريقعلىفلكتال(3)

الم@لي.قال



=

@الف@ائد@لعللفيالجامع

مصاتإلىبارتقائهالقولتمنعالأمرفيوالمبالغةأسانيدهفيالاضطراب

حسنتيألفألفلهمكتوبأالكلماتهذهقائلكانف@ناالضعيف،الحديث

وممحي
ومبنيسيئة،ألفألفعنه

المتورعبحالفكيفالجنة،فيبيتله

الفتنة؟بؤرةفياللهإلىوالداعيالطرف،الغاضالشبهة،عن

إلىخروجهحينالواردالذكرهذاسردمنللذاكرمانعولاتنبيه:

أعلم.واللهيكل@غياللهرسولإلىنسبتهعدمشريطةالوق

9لاسراش@5/اتحفة"وانظر: 7/2و(6787)9 38(5280،)1

5/5الممند"أطراتو" 21/2المهرظإتحافو"6(،406)2 7 6(55731).

خالدروىتخر:مثال@
عنأبيه،عنسالم،عنبكر،أبيبن

أيامئلائةالخفينعلىالمسافر@ايمسحقال:النبي-@فهأنعمر:
بوئموللمقيمولباليهق،

(1)

ولبلق@ا

الأستار"ك@فيإكماوالبزارا(،ه@3)شيبةأبيابنأخرجه:

1/1والدارفطني)75(،شىواث)171(،و(170)يعلىوألو)603(، 9 4

فيالجوزيوابنالرسالة،ط.(755)والعلميةط.
أحاديرفيالتحقيق"

خالدطريقمن(237)"الخلاف
الإسناد.بهذابكر،أبيبن

صعدابنعنهفقالخالد،أما
في

5/4"الطبقات" كثيردوكان:61

فيابةعهنقلهفيماحاتمأبووقالوالروايقه،الحديث
9

/3"والتعدي@الجرح

3 1 الحديئه،لن"للا.3(:عفبالبزاروقال"حدثهلأيكنب:(1448)9

فيحبانابنوذكره
6/2"الثقات" 5 فيالدارقطنيونقل@،ئخطئ9وقال:4

2"العلل" 2 / بقويلي@9يخه:قالأنهجاببنزيدعن(92)عقب2

روايةبموجبهتردجرحاتشكللاالعلمأهلعنالنقولاتفهذهقلت:

عقبالترمذينقلفقدسالم،عنروايتهفيحاصلالإشكالأنإلاخالد،

في(1)
الرسالة.@اللارقطنناالصوميلأشارااك@"

البزار.روايةلمظ(2)

والنواه@المتالحاتفيحديئيكتيعني.(3)



المنكرةلالثترك@رلحلل
-

لخالد@قال:أنهالبخاريعن(25يلا
بنسالمعنمناكيربكرأبيبن

فيإلايستخدئهلاالبخارفيعندالمنكرمصطلحأنمعروتهووكماالتطعبد

الندي@القدحموضع

فيالمحفوظأنوذلكخالد،علىاستنكرماأحدالحديثهذاولعل

الخطاببنعمرحديثغيرمنالمسحتوقت
(2)

@ه.

منإلاشيءالتوقيتفيعمرعنيروىلا":(306)عقبالبزارقال

توقيتأ".فيهيذكروافلمجماتعمرعنصرواهالوجصهذا

1الفاروق@ه@مسندفيكئيرابنوقال 1 9 بنعليالإمامقال":1/

يرفعولمالمدين@:
خالدله:يقالضعيفشيئإلاالحديطهذا

بنبكرأبيبن

يرفعو@فلمسلمةوأبوديناربناللهوعبدونافعسالمرواهفقدالله،عيد

إثماكثير:ابنالقاللقلت:-بالقوي،الحديطهذالي@الدارقطني:وقال

منينكر
المحموطإنئممحفوظ،فأصلهالادفيه،التوقيتذكرالحديثهذا

فيالدارفطنيرواهكماالخفينمسحفيالتوقيتعدمعمر@هعن
سننما.

1/3أحمدالإمامنقلهماإعلالأالحديثهذايزيدومماتلت: أن5

ذلكبعدعمرابنلأفكانقال:نافعا
يوقتومايخلعهحا،لمماعليهمايمسح

نخريجوسيأتيوقتأ".لذلك
الطرق.هذه

السالف.الطريقكيرمنالحديطرويوقد

1/2أحمدفأخرجه: 0

الطحان-اللهعدابنوهوخالد-طريقمن

4أحمدوأخرجه: 9 / عاصم.بنعليطريقمن1

اللهعبيدبنعاصمعنزيا@أبيبنيزيدعنوعلي()خالد،كلاهما.

الخطاب،بنعمرعنجده،عنأوابيهعنعمر-بنعا@ابنوهر-

الأغب.الأعملي(1)

فيعلى@هحليتمىكماصح(2)
"

صلماصحيح
0 / و@س@)58(،(27للا161

)751(،ثاودأبيعدنابتلنخريمةحديتصصحوكسارو/1النسانيا

صحيحا.لحسىالرمذي.رقال.(1329)حانرابن)59(،والرمني



-

@للفعائد@لعللفيالجامع

الخفين.علىومسحتوضأالحدثبعد@اللهرسولرأيثةقال

علل:أربعيهالإشادوهذا

نقلفقدالكوفي-الهاشميوهوزياد-أبيبنبزيدضعفالأولى:

فيالمزئ
1الكمالاتهذيب9 2 6 9فيه:قالأتهأحمدعن(7587)8/

يكنلم

قولهمعينبنيحيىعنونقل"،بذاكلي@حديثه"أيضأ:وقالبالحافظإ،

لا9فيه:
وقاللأ،بالقويليى"فيه:قولهأيضاعنهونقلبحديثمه،يحتج

الحديط!.ضعيف"أخرى:

ماعلىزياثة
فيالدارقطنيقالإذيزيدةعناختلفففدتقدم

@العلل9

2/2 يزيد".عنواختلف"ة(92)عقب1

قدمناهوكماعنهخالد،رواهاثهالاختلافهذاووجهةفلت
عن

@لثانية.@لعلةومذهجده،عنأوأببهعنعاصم،

خالدطريقمن(263)مسندهفيالبزاروأخرجه:
التصعدبن

عن

الله،عبيدبنعاصمعنزيا@أبيبنيزيد
عمهأوأيهعن

عمر.عن

سحدابنقالفقدضعيف،ال@هعدبنعاصمنف@الثالثة:ولما@لعلة
في

لاالحدي@،كئيركانك@م:ا/5الطبقات،9
فيالمزيونقلبما،يحتج

4/1"الكمالتهذيب" سمعتقال:اأنهالمدينيئبنعليعن(3001)1

ونقلالإنكار@،اشداللهعبيدبنعاصمحديثينكرمهديبنالرحمنعبد

اللهعبدعن
لي@اللهعبيدبنعاصميقول:أبيسمعت"قال:نهاأحمدبن

اللهعبدعنونقلبذاك،،
وغيرالدارميسعيدبنوعئانالدسرقيأحمدبن

معينبنيحىعنواحد،
.@ضعيف9قال:ئها

الرواية،هذهفياضطربقداللهعبيدبنعاصمنف@@لرابعة:العلةو@ما

فيالدارقطنيقال
"

2/2العلل! هذافيوالاضطراب9:(92)2
بنعاصممن

كانلأتهالله،عبيد
.@الحفظسى

عمراعنوعمميأيه"عنه.جاءوقد(305)الأسر"إك@فيكماأحرجهوكذا(1)

تحربص.ومو



المنكررلثترك@:للعلل
-

عنمعزيادأليبنيزيدرواياتتقدمتوقدقلت:
وروي

عنه
كيرمن

طريق

1/3أحمد 2
عنالله،عبيدبنعاصمعنشريك،طريقمن

عمر.عنأيه

الله،عبيدبنعاصمعنشريك،طريقمن(14)الطيالسيئةوأخرجه

عمر.عنعمر،ابنعنرجل،عن

مسندهفيوالبزار1/5،4وأحمدا(،ول4)شيبةأبيابنوأخرجه:

فيوالدارقطني)221(،
"

2العلل! 6 / صالح،بنالحنطريقمن(92)2

الله،عبيدبنعاصمعن
عمر.عنعمر،ابنعنسالم،عن

وقدفيم@واضطرابهعاصمبضعفمعلولتهف@الحديث،ثاروكيفما

فيحاتمأبيابننقلفقدالطريق،هذاإعلالإلىالعلمأهلف@ب
العلل"

"

"قالا:أتهمازرعةوأبيابيهعن(11)

بنوالحسنالحديث،مضطربعاصم

أحفظصالح
أبيابنوقالأشبهأ،وهوشريك،ومنزيا@أبيبنيزيدمن

حاتم:
يكونأنيبعدولاأصح،صالحبنحسنوحديثزرعة:أبووقال"

عنعاصم،عنفقال:شريك،ورواهةزرعةأبوقالعاصم.منالاضطراب

اللهعبد
عنشريك،يقول:منومنهمعمرعنربيعة،بنعامربن

عنشريك،يقول:منومنهمعمر.عنأبيه،عنا@حعبيدبنعاصم

فأمازرعة:أبوقالعمر.عنأبيه،عنسالم،عنعاصم،
بنيزيدحديطمن

فعنزيادأبي
(3)

أشبه!@النبيئصعمر،عنعمه،أوأبيهعنعاصم،

صروىعا@،أليهعنروىبلعمر،جلهعنيرولمعمربنعاصمبناللهعبيد(1)

ابنهعة

@

5/2البهير!الاريحالظرإعا@ 4 5/3والتعديل!ودالجرح)3621(،3 9 2

الطريقهناعلىأقفلم(2)

حاابيابنمىالمطبرعفي(3)
3

ط.الكتد-محققوقالعاصمابن@حمر."

عا@،فصالصواب..ولحلالخ،جسيعفيلكناالحايختليحزم-ابن

الدين-الحلآمة-وتاللنا،لح@رانسح.حميعالنرالحمتدةوقالأبيم@،ص



=

@للف@اثد@لعلل@لجلمعفي

اتهيعلمزرعةأبيكلامظاهرقلت:
علىصالحبنحسنطريقرجح

سبببينوقدالطرق،لقية
لحفظالترجيحهذا

زيادأبيبنيزيدعلىحسن

ضعي@هةإيزيدنف@حسنتقديمفيخلافولاوشريك،
(1)

وهووشريك-

القاضي:
فقيهئقة،فهو:إصالحبنحسنوأماكنيرألايخطئصدوق،9

علىيؤخذلاالقولهذالةف@"أصحقوله:اوأمابالتثع،زميعابد،

إلىبالسبةاتههذاقولهمعنىولكنبيناه.كماضعيفعاصمألأنةجادته

ماأصحيعنيالطرق،بفية
واللهصالح،بنحسنطريقعاصمعنروي

أعلم.

21/5المهرة!إتحافوانظر:أ و1(،5536)92
ه/الصند@أطراف9

4 9(6598).

رويوقد
ماغيرصحاحبأسانيدالحديثهذا

تقدم.

1/3أحمدطريقهومن)367(،الرزاقعبدأخرجه:فقد 5
طريقمن

اللهعبيد
عمربن

ا(لكهخزيمةوابن4(،5للاماجهوابن1/3،5أحمدوأخرجه:

أيوب.طريقمنبنحقيقي

سعدعمرابنرأىقال:نافع،عنوأيوب(التص)عبيدكلاهما:
بن

مالك
سعد:فقالهذا؟!لتفعلونو)ثكمعمر:ابنفقالخفيصعلىيمسح

عندفاجتمعانعم،
فيأخيابنأفتالمؤمنين!أميرياسعد:فقالعمر،

خفافنا،علىنمسحعح@نبينامعونحنكئاعمر:فقالالخفين،علىالمسح

منجاءو)ننعم،عمر:فقالوالبول؟الغائطمنجاء@)نعمرةابنفقال

كدا@ةالح@-
وقالأبيمه،عنعاصم،فعنرلعله.رك(،)تأيعني.النسختيىفي

عنإ.الفعنه@العللسإنخههان@ليالمعلميالحلآمة

@2787@لتقريبا@2@ى(@71)لتقربدا(1)

(1250)تقريبها!(3)

"إلى."الرزاقعد@م@فيتحرفلا(
اللهعد

عمر!لن



المنكرلالثترل@:رلحلل
-

ذلكبعدعمرابنفكاننافغ:قالوالبول.الغائط
لنمماعليهمايمسح

وقتالذلكيوقتومايخلعهما،

7/2"لأشراتاتحفةوانظر:إ 5 7(10570).

رويوقد
اخر.طريقمنمرفوعاالحديثهذا

1/6والبخاري1،5-1/14أحمدفأخرجه: أبيطريقص(022)2

سلمةأبيعنالنضر
اللهعدعنالرحمن،عبدبن

صعمر؟بن
سعد

بن

ئهاس@:التيئعنوقاص،أبي
سألعمربناللهعبدوأنالخفين،علىمسح

عنعمر
عنهتسألكشلاالئبيئعنكنسيئاسعذحدئكإذانعم،فقال:ذلك

عمر@ه.علىموقوفأالحديثهذاأبضآروي

جريج،ابنطريقمن(762)الرزاقعبدفأخرجه:
نافع،أخبرنيقال:

سعدعلىأنكرتقال:عمرابنعن
بالكوفة-أميروهووفاص-أبيبن

بالكوفضمقيموهوبأسن؟!فلكفيوعلي:(3)فقالالخفين،علىالمسح

منيعلئمأتهعرفتفلكقاللماالله:عبدفقال
ارجعفلتماعلم،لامافلك

فيعليئأنكرتفيماأباكاستفتسعذ:فقالعمر،عندالتقيناثمشيثأ،إليه

فيعليهالحفاد،رجليهوفيترضأإذاأحدناأرأيتفقلت:الخفين،شأن

أنبأسذلث
عليهمايمسح

فيمالكوأخرجه:
أبيبرواية)كه(والليثيبرواية(80)الموطأ""

ليالافعيطريقهومنالزهري،مصعب
طريقهومنبتحقيقي،)س(مسنده

1ويلاالعلميةلهأط.اله"المعرفةفيإالبيهقي نافععنالوعيط.(96

السابق.الحديتنحرفذكرعمر..ابنعنثينار،بناللهوعبد

عمر@ه.علىموقوفانافعطريقغيرمنرويوقد

أليعنالزهري،عنمعمر،عن(760)الرزاقعبدأخرجه:فقد

أحمد.روايةلفظ(1)

2لايب@لنقرالانش@الي،ومو.(2) محذأي.(3)(16



-

يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

سلمة
سعدرأىعمرابنأنالرحمن:عبدبن

نحرفذكروقاص...أبيبن

المتقدم.المتن

فيالطبرانيوأخرجه:
أبيعنإسحاق،أبيطريقمن(86)الكبير!"

سلمة
معسافرترف@:عمرابنقالقال:عوت،بنالرحمنعبدبن

سعد،

أترضىفقال:علي@فعبتالناس،أمثمخفيهعلىومسحوتوضأفبال
قلت:بأبيك؟!

3بلتإنيسعدةلهففالالمؤمنين،أميرعندفاجتمعنالعم،

قال:الشة،وأصتأحسنتفقال:صليت،ثمخفيعلىفمسحتتوضأت،

وأعلم.فهأكبركتأنتسحد،ياةفقالعلبئ،ذلكعاباللهعبدابنكإن
قلت.

قدمناهاالتيالطرقهذهمن
يتبين:

هيإتماوتعتالنيالحاثمةا-
كانواالرواةاندواحدة.حاثثة

واختصارأ.تطويلابهايتصرفون

علىبهحدثنافعأانداضطرابأ،يعدلاالاختلافهذاإن-2

صحيح.المرقوفوالوجهصحيح،المرفوعفالوجهالوجهين،

ذكرفيشي:عكلهالثبيعن@ه،الخطاببنعمرعنيثبتلم-3

عليهماللهرضوانالصحابةمنغيرهحديثمنصحإئماالمسح،فيالتوقيت
صحانمادأجمعين.

التوقت.دونالمسحذكرعه

3/2الأشراف!تحفة"وانظر: 6 و9(،38يا6
5/9المهرظإتحاف9 4

(4999).

اللهعبدروىاخر:مثال@
محمدبن

محمدعنعقيل،بن
بن

أثواب.سبعةفي@الثبيئكفنقال:أيه،عنالحنفية،ابنعليئ
سعدابنأخرجه:

في
2الطبقاتأ1 1 9 1للاشيبةأبيوابن2،/ 1 1،)8

لاا/وأحمد
1و فيحبانوابن)646(،والبزار0،2

"

2/1،1المجروحين!

فيعديوابن
"

5/2"الكامل فيوالخطيب0،9
@

3/6بغداثهتاريخ 5

وفي
1الغربط. 0 9 / حمادعنطرقمن4

سلمة،بن
اللهعبدعن

محمدبن
بن

الإسناد.بهذاعقيل،



المنكرلالهضك@:لال@لل
-

@إسنا@الزوائد@ه@32:إالمجمعفيالهيئميل@

حسن
"

روايتهعلىعقيلابنتابعأحدأنعلملاالحديثوهذا"البزار:وقال

حمادإلاالإسنادبهذاعقيلابنصرواهأحدأنعلمولاهذه،
بن

سلمقه.

حديثوهذايع@41(:عقبالمتناهيقهالعللفيالجوزيابنلو@

لا
."عقيلابنبهتفرديصح،

5/2المنير!)البدرفيالملقنابنوقال فيطاهرابنوأعله":15
مكر..!حديطوهوعقيل،بابنتذكر@أ"

فيحجرابنوقال
2/2الحبير!التلخيص9 5 5(745):@

روايةمنوهو

اللهعبد
بن

محمد
سيئعقيلوابنعليئ،عنالحفية،ابنعنعقيل،بن

فلاخالفإفاوأمافيحسن،اسفردإفافأماللمتابعات،حديئهيصلحالحفظ،

ثوبفيكفنع@روأتهجابر:عنفروىنفسهروايةهوخالفوقديقبل،

اللهعبدروايةقلت:
بن

إليهاأشارالتيجابرعنعقبل،بنمحمد

اللهعبدروىو)ئماعليها،أقفلمحجرابنالحافظ
بن

عنعقيل،بنمحمد

نمرة.الئوبوذلثثوب،فيحمزةكفنب@التيئأنجابر:

3/3وأحمد1(،1621)شيةأبيوابن)2761(،الطيالسياخرجه: 2 9

3و اللهعدعنزائدة،طريقمن(997)والترمذئ5،7
بن

محمد
عقيل،بن

به.جابر،عن

اللهوعبد
بن

9عيينة:بنسفيانآيضأعنهقالعقيلبنمحمد

حفظهفي

معين.بنيحيىوقالألقهأنفكرهتشيء،
لا"

وقالبحديثط،يحتج

الامنادصحةمنيلرمالاقاعدة.علىيكونأنإلالالة،اله@ميتاهلومداص(1)

وميالحنناضعفالاسنادضحفولاصالستن،صحة
فاسدةقاعدة

مر
نسفلنا

يالها.

أنوالتحديع،:الجرحلياووقعألقه،أنةالكماال@تهنيبفيوقعمكذا@2@

للحقيلي.لكبير"ا@الضمفا.وفيألقيمه،
أعلمللهواألقةا،@



=

يللفعائدالعللفيالجامع

مرة:وقالضحيفأ،مرة:إ
المديني:بنعلىوقالبذاكأ،لي@"

كان"

أحمدوقالضعيفا"،
"البخارفي:وقالالحدين@ه،المنكرحنبل:بن

هو

ممنولابادقوي،يىيث،المح@الالينحماشم:أبووقالالحديثطا،مقارب

(1)

خزيمة:ابنوقال"،ضعيفالشائى:اوقالحديئهما،يكنببحدينه،يحتج

2الكما@ه)تهذيبفيكما."حفظهلسوءبهأحتجلا9 7 5 /4-276

فيحبانابن
كانالحفلىرديءكان":2/11"المجروحين"

وجبأخبارهفىذلككثرفلماسنتصعلىبالخبرفيجيءالتوهمعلىيحدث

بضدهاوالاخحجمجانبتها

اللهعبدلروايةمخالفاعليعنالحديثرويوقد
محمدبن

عقيل.بن

سعدابنفاخرجه:
في

2الطقال@ا9 1 6 / محمدعن2
عنعمربن

اللهعبد
محمدبن

عليئ،عنجدهعنابيهعنعليبنعمربن
فميصفيهالي@سحوليةكرسفمنأنوابثلاثةفيك@زاللهرسوذكفنفال:

ولا

الواقدي.لضعفأيضأ.ضعبفالروايةهذهسناد

سعدابنأخرجهاجمرواللهرسولكفنفيالرواباتاحتلفتوقد
في

2الطبقاش@2/" 12 2 0

عدة،وجوهمن
فيمالأيوبقلابةأبوقالحتى

2/2سعدابنإليهأسنده كفنفيعلينااختلافهممنتعجبألا":20

جميهنه؟،.اللهرسول

بعدحبانابنقالفقدشاهدأ،لهفمانضعفه،علىالحديثوهذا

(1)

مكن!
ليجاء

"

"،والعديلالجرح
يحتجبمنولا@:إالكعا@ال@هنيبليووقع

ومو:(2)
يرصدوق،"

كا.592)@اققريببأخر@هتعيرولقاللن،حدل@

ومو(3)
0

فديالرا
1

.(6175)بب@لتفرا1وكنر0

.(3595)التريبا"دمق@ول!ةومو(4)

وهو.(5)
ممأ.ما)النقرس@الحشه!وهو.للا(.(6170)لتقريب@الاعدو@!@



المنكرللثترك@:لال@لل
-

سحوليةبيضأثوابثلاثةفيهاكفنجثفيالنبيئئيابكانإئما"الحديث:

عماض@.ولاقميصفهاليس

عنرويالذيالصحيحالحديثبهيعنيحبادابنوقول
رفنئعائثة

اللهعبدحديثخالفهالذي
بن

عقل.بنمحمد

هذا.عانةوحديت

فيمالدأخرجه:
الزهرفيمصعبأبيبرواية(1011)الموطأ""

فيسعدوابنالليئي،برواية(59ويلا
2/2"الطبقات9 1 5

و
2 أبيوابن1،6

0وأحمد1(،411يلاشيبة / و4وه64
1 1وه81 و6

1 9 4و2
و02

2 1 4

2وا 2و3 9-95والبخار@2/)7051(،و(1495)حميدبنوعبد6،4 6

2/9و(2641) 7(12 و@2731)و(2721)و(71
2 7 / ومسلم@،1387@21

3/4 ماجهوابن)2513(،و(3151)وأبو@اود)64(،(45)لها()ا9

4/3والنسائى)699(،والترمذ@)9641(، 5

(2025)لهالكبرىأ،وفي

ويلاالحلميةط.(171وللا(2026)و
0 الرسالة،ط.ول@707((0372)و(32

عنالزبير،بنعروةطريقمن(3037)حبانوابن
أن@لا:عائثة

كرسفمنسحوليةبيفبىبمانبيماأثوابثلانةفىكفنعيئاللهرسول
(1)

لي@

عمامةولاقميصقفيهن

"وانظر:
2/2الرايقهنصب 61-2 2/2الحبير!دوالتلخيص6،2 5 4

و)547(،
11/16المهرظإنحاف9 4يلأ1 7 21).

بنعمربناللهعبدروىماومتنا:سندأر@ويهعلىومما@ستنكر@

بنالهيثمحدثناقال:بكير،بنيون@حدثناقال:أبان،
بنعلقمة

اللهعبدرأيتقال:قيس،بنالأزرقعنثعلبة،بنقي@
وهوعمر،بن

أباياهذامافقلت:قام،إذايديهعلىيعتمدالصلاةفييعجئئ

ماثةالنهايظ"منتأ.يكنللانللتيا@وصماجعلهوقدالقطى،الكرمف.لا(

)كرسف(.

البخاري.روايةلفط(2)



-

ثللفالائد@لعللالجامعفي

يعني:الصلاة-فييعجنطزاللهرسولرايثقال:الرحلن؟عبد

فيالطبرانيأخرجه:
طريقمنالطبعتينكلتا(4007)"الأوسط9

اللهعبد
أبان.بنعمربن

"ةعقبهالطبرانيقالعليه،طاغيةالتفزدفسمةغريبإلسادهذا

يرولم

بكير!.بنيون@بهتفزدالهيثمإلاالأزرقعنالحديطهذا

بعلتينمعلولنهف@الإسنادهذاغرابةوشدةالتفردهذاعلىزياثة

أ

السند.هذاحفظيضبطلمبكيربنيونىأن

تقدمفكما
الأشرق.عنالهيثم،عنرواهأنه

فيالحرليعندورواه
@الحديثكرب"

(1)
2/5 2 5

عنالهيثم،عن

الحربيضيحتسيةفيالمطرعليجاء
"

بالمكبراللهاالبهدب@طلالمصغرا@اعبيد

لنبكراليئقال
فيأبوقلداللهعد

1للتااالأحزاء" 74-1 فيالذي":75

وميالظامريق@خطوطة
أئهللحرليالرل@"كابصالحزءلهناالفريدةالنخة

@
اللهعبد

الاسخخطأصاللهعدوأداكيعدبأثهالألبانيويصححهع@رإ،س
كما

ثي
3الضحيفقهاللسلة" 9 2 أمجاسعةفيحقققدالسخطوطالجزءومذا2،/

1/4وفيالقرى 2 لرسمالإشادالحاتد()سليمادالأشاذمحققهاساق0
"

اكهعبيد

لاتحتهوتدالحواضي،ليتصحيحهبل@لرولممصحرأ
ثي

الأعل.أنمافادهذا
لىالأووكانمحسص،التدهدهحيدلهالألبانيلتصحبحصححهوألهمكرأ،اشهلحبهد

عنغمثليفعلأن
كماالتصحيح@لىوالإتارةالأعلفيساب@تاتالألباليالملامة

كلام@اشهىوحلثأ"ملمأالعلمأملعليه

قدالألبانيالعلاسةأنإلاتلت:
عنرجع

اسسفالراويكونلييبنمبما

"اللهعيد

2لاالصحيحقاالأحاثيتلسلسلةفيقاليذ هناالتنيهمنبذلولا.(67

اللهعبدأنرتجحتألنيوفلكتقة؟ليوقعخطأعلى
الحربي-ثيخععر-بن

لروايةومطابقهاالطبرانيروايةعلىوقفتفلما@معرا،اللهعيدفيهالصوا@

لحيوقعكماالصوابوأنالخطا،ليتئ@لأبان(جدهلسمىزادبلالحرلي،

الله)عدالروايتي@.
هووالكرير،لاهمصيالأصألانلنمحمدالنوهوعمر(لن

."مسلمرجالمنأيصأتقة



المنكرللترك@.لل@لل
-

اعتمدوقدقي@،سعطيةالإسنادفيفزادالأزرقعنقي@،بنعطية

فقالالأول،الإسنادفيوقعتحريفلإئباتالإسنادهذاعلىالألباني:لخة

في
"علقمة:بنالهبثمعن(2674)الصحيحة!@

دكرهأحدأأرولمأعرفمعلم

أبوالحديثأخرجفقدالتحريفصش@ءالروايةفيوقعيكونأنفأخثى

الصعيفةفيوقالالإساد،لذكراسديث..!لأغريبفيالحربيإحاق

."الدمنقي...عمرانابنهولأوالهيثم:(967)

كلامأنالأول:وجهين،منفمتقضةالتحريفدعوىأماقلت:

ثونالأزرق(ع@)الهيثمعندهالإسنادبأنالبصريجلوالحديثعقبالطبراني

أنإلااللهمبينهما،وساطة
نفسهالطبرانيأنزاعميزعم

لهذاسوقهفيوهم

د.لإساا

سيجيءبحدأوبعدهالذياسمفإنمحرفاجاءإناالاسمأنوالثاني:

يعنيوهذاالصواب،على
لأصب@حالمتقدمالاسمفيوقعالتحريفكانلوأن

ترجمةهكذامثلأجدأنجهدثوقدالائعلبةبنقي@بنعطةهكذا:صوابه

لها،متينأساسلاالتحريفدعو@تكودوعليهبدلث،اظفرفلملعطية

فيحبادابنذكرهنعم،عمران،ابنهوالهيثمدعوىوكذلث
/7لماالئقات@ا

5 "وتال:77

هذاراويةأنيقللمأحدأأنإلا"قي@بنعطيةعنيروي

ب@الهيئمالطبرانيروايةفيفجاءعمرانبنالهبثمهوالحديط
وفيعلقمة،

الحماني.الحميدعبدحدبمنالاتيالطريقوفيالهيئمالحربيرواية

اعتمدوأثهفقط،الاحتمالأساسهاالدعوىهذهوأنالبصري،عليةبنهيثم

تسميتهفياختلفالراويهذاويكونحبان.ابنذكرهماعلىفلكفي

عليه.التعليقعنفاستغنىالعينمجهولوهوكبيرااختلافا

فيرجبابنقال
9

2الاريأفتح 93 بنعليةبنالهيثمروىوقد":7/

فييعجنوهوعمرابنرآيتقال:قيى،بنالأ@رقعنثعلبةبنقي@

لياحرحهالطرانيأننفدموقدر@،ابنسساهمكدا(1)
لمأ..7)االأوصط1

مى

ب@الهثمحدننافال.بكير،لنيرصطريق
بنقي@لنعلقمة

لن=الأررقعنتحلة،



-

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

يث@اللهرسولرأيتقال:هذا؟مادقلت:قام،إنايديهعلىيعتمدالصلاة

الصلاة-فييعجن
هذاوالهيثمأوسطهفيالطبراليخزجهيعتمدءيحني:

كير

الحديثإسنادبنحوالحمانيالحميدعبدطريقمنالحديثروي

فيالطبراني
طريقمنالطبعتينكلتا(3347)"الأوسط"

بنالأزرقعنالبصريعليةبنالهيئمحدثناقال:الحمانيالحميدعبد

قال:هذا؟مافقلت:قام،إذايعتمدالصلاةفيعمرابنرأيتقال:قي@،

يفعلة.يئاللهرسولرأيت

ادزاخرباسمجاءهنافالهيثمإعلالأ.الحديثالإسنادهذازادقلت:

الأزرق.عنالهيثملطريقشاهدأنهإلااسحهفيالاختلافيه

يذكرانمادالعجن،لذكريتطرقلمالإسنادبهذاالحديثأنوالملاحظ
كنيرة.شواهدلهوهذافيهإشكاللانابتوالاعمادالبدينعلىالاعتماد

1/2والبخارئبتحقبقي،(250)مسندهفيالثافعيأخرج:فقد 0 9

فيوالثسائيلم@،2فى
الرسالة،ط.(743)والعلميةط.(73لاالكبرى"دا

(687)خزيمةوابن2(،40)الجارودبنوا
فينيلطبراوابتحقيقي،

لكبير"ا9
1والبيهقيئ)246(،/19 2 3 / مالكجاعناقال:قلابقهأبيطريقمن2

بن

أريدومابكم،لأصليإتيفقال:هذا،مسجدنافيبنافصلىالحويرث
فقلتايوب:قاليصلي،@النبيئرأيثكيفأريكمأنأريدولكقالصلاف

مذا،-شيخناصلاةمثلقالصلاتة؟كانتوكيفقلابة:لأبي
يعني:

-

سدفيدالنيق@..،

أخرجه@)نماعليق@لاعلقمةالهيثموالدأنالطمرالي
حدتناقال.الحماني،الحميدعدطريقمىالطبراني

كماعليةبنالهيتم

سيأتي.

لحيالألبانيقال(1)
2ياالصحيحقهالللة1 هداعط@ةبندوالهينم.(67

أعرفصلم
كماعطيهعىولعله

أعلمواللهالحرلي،إسحاقأبيررايةفيتفلم



المنكرللثترك@:لال@لل
-

رأسهرفعذاطالتكبير،ئتئمالثخنلصوكانأيوب:قالسلمة-بنعمرو

فامثتمالأرضعلىواعتمدجلىالثانيةالسجدةعن

و1(،1851)8/8"الأشرافتحمة@انظر:
13/9"المهرةإنحاف" 2

الحديثيعلممافإن@لثانية:

أحدأأنا-
له.يقللمالمتقدمينالفقهاءمن

أحدأأن-2
والسننالصحاحمنالمعتمدةالكتأصحابمن

قويمأوالمتنصحيحاالسندكانولوكتابم@فييخرجهلموغيرهاوالمسانيد

وكبيرةصغيرةكللمجيهالتبيعنروواالذينوهمتخريجهعنانفتلوالما

نخ@نةالألبانيئأنوالغريبناك.أوالأمرلهذاإقرارهبلفعلها،

تخريجعنالصنحةاهلإعراضاستغرب
فيفقالالحديثهذا

"الضعيفة"

عمرابنحديثخفيالقد:(9يعلأنجيل
الجامعشالحقاطعلىالمرفوعهذا

وغيرهم،والعسقلانيوالنوويالصلاحكابنالمصنفين
فيجاءفقد

تلخيص"
(2)

1/2الحبيرا 6 @لمجاللهرسولأنعاس:ابنحديثنصه:ما0

اب@تالالعاجن،يضعكماالأرضعلىيدةوضعصلاتهفيقامإفاكان

لاالحديثهذا:(3)الوسيطإ"علىكلامهفيالصلاح
لاويعرت،ولايصح،

أوضعيفحديثهذاالمهذبإ:شرحفيالؤويوقالبه،جشجأنجوز

فيوقالله،أصللاباطل
"

التنقيح
هذهباطل.ضعيف@ا

كماكلماتهمهي

أن@ونعنهم،العسقلانيالحافطنقلها
ئييتعقبهيم

اسبأثرإلااللهمعط

فيعزاهالذيعمر
دا

الفتح
فيللطبرانيهناعزاهفإنهالرزاتلعبد"

@الأوسط9

المشهور:للقولمصداقاصراحة،المرفوعالحديثعلىيقففلم

الخلىيروايةلفظ(1)

والصراباليئ،أتةمكذا(2)
ليىالتيالطجةديوموالا،"محتى@التلخيصا"

يدي
6 2 5 /1-626(392)

1"لالوسيطالطر.(3) 4 3 / المذاويخه:الصلاح،النحاشيةودهامهالسلام،ط2

أنيجوررلايصحولابعر@لاحديث
يخج

لها.



-

@للفعالد@لعللفي@لجامع

فضله!منالمزيدوأسألهتوفيقهعلىدتهفالحمدللآخر،الأولترككم

انتهى.

9قال:أثهالصححابنعنأيضاالحافظونقل
منكثيربهذاوعمل

ولوثبت،لمبحديتبها،عهدلاالصلاةفيشرعةهيئةإثباتوهوالعجم،

اللغةفيالعاجننف@معنا@ذلكيكنلمثبت
1المسن.الرجلهو

0.

قدمناهالذيتلت:
لهذاتخريجهمعنالمحذئينإعراضسببيبين

أعلم.واللهالحديث

لماالحديثيةالأجزاء9وانظر:

لخم:زيدأبواللهعبدبنبكرللشيخ

@@@هع



الحميثيةلموائد@القواعد

@لحديثيةيللقو@كل@@لفو@ئد

-

الغالب.فيمقبولبالصدقعرتإذا@يةفيالمعابخبر

وتعدانالصحة،حديثهعلىالغالبكانمنهوالثقة:
الوهممنه

مسندحديثالبابفيعندهكانإفاالبخارفيانبالاستقراء:

صحيحه.فيغيرهعلىقدمهلمالد

صحيحأ.فردأالحديطبكونفقدالطر@،تعددالحديثلصحةبلزملا

والمسانيدالمعروفةوالسننالصحيحةالجوامعأصحابإعراضإن

الكتبمنكتابفيإلاوحوثهعدممعحديثتخريجعنالمشهورة

صحنه.عدمدليحالمتأخرة

ثلصحتهموجةوليستالحديث،صحةشرو@منالإسناد@شرطصحة

بالصحةللحديثيحكمو)نمافقط،الظاهرفيالإشادصحةتكونفقد

عندما
الصحة.شروطفيهتجتمع

بية.إلىتحتاجدعوىالمجردالنقل

أحاديثفيالنساهلذكرواحينماالمتقدمينمنالفنمذاجهابذة

أعلىمنحفظهمنزلومنالصدوقين،عنالأخذعنواإنماالضعفاء

مننزولذلكعلىفهوالقبول،مراتبأدل@إلىالقبولدرجات

المتأخرين.اصطلاحفيالحسندرجةإلىالصحيحدرجات

منكنيراسنعمل
عدمعلى)الإرسال(و)الندليأمصطلحي:العلماء

العالماصطححملاحظةفينبغيعنماروىعمنالراويسماع

المصطلحات.تداخلولاالحق،يبينحتىلهواستعماله



-

يللف@الد@لعلل@لحامعدي

12-

13-

14-

1

16-

1

8-

عمنالراويروايةمعنىفيلإرسال()اأو:)التدليأاستعملإذا

يسمعولمأدركه
بالانقطاع.السندإعلالوهيواحدة،فالنتبجةمه

القضايامنافمتنفيأمالإسنادفيأكانتسواءالحديثيةالاختلافات

كبيرة.أهمبةنأولاهااثيي

"إن
عن

"

قبلالسماععلىمحمولةالمتقدمينعندالعالبالعرتفي

للمدلسيناصطلاحاتمئتهرلملكنهااقال"لفظةوكذاالدلي@،شيوع

"لفطةمثل
عن

ليقال"أولنا"قال"البحاري:قالإفا
أو"زا@نعأوإالزا@نالاأو"

ليذكر"أولنالاذكر"
"

انذلثيضرولاالاتصال،صريحمنصلفهو

منكثيرأتتبعناوقدمعلقأ،عدهقدالأطراففيصنفمنبعض
ذلث

ساقهالبخاريفوجدنا
ذلكغيرأوصحيحهفي

بلفظمصنفاتهمن

إطلاقيستجزلممكاتبهأومناولةاوإجازةعندهنلككانفلولاحدثنالما
بيان.غيرمنيهحدثنا@@@

لاعرولامواطثةكيرمنآخرطريقصمحينهالخبرصدقدلائلمن

الأول.منتلقولا

ومرجعيؤثر،لاماومنهاالحديث،صحةفييؤثرمامتهاالاختلافات
الحديث.وصيار@ةالنقادنظرإلىنلث

ألفاظمنبعضهاونحوهاكالعنعنةوعدمهالسمعتحتملالتيالصيغ

ألفاظمنوبعضهاأنفسهمالرواة
عنهم.الرواةمن@ونهممن

مرحح،ولااختلافالراويفيوقعإفا
قد

حديثه.يحسن

لاوالانقطعالاتصالمعرفةبيانفي
الاكتفاءينبغي

إلىالرجوعبمجرد

وعدماختصارايخهالأنةالرواةصماعاتمنللنحققالمراسيلكتب
ئمالسماع،نفيفيأكثرأوواحذقوذيكونفأحيانأاستيعاب،

ذلكيئبتالكبارالأئمةدعضأنالمتوسعالعلميالبحثيكشف

السماع.



ثدلفواا

19-

21-

22-

23-

24-

2 5-

26-

27-

28-

29-

ينمهالحدوالمواعد
-

مروياتهفيوتقدحوضبطه،الزاويحفظفيتؤثرالاختلافاتبعض

بها.والاسندلالعليهاالاعتمادوصحة

عنويسكتالجرحيسردأنهالضعفاءفيالجوزيابنكتابعوبمن

لنعدبل.ا

مختلفمضطربفكلوخصوص،عمومبينفماوالاضطرابالاختلات

مضطربا.مختلفكلولي@

فهولأحدةيسندهولا"مجهول@@الميزان:فيالذهبيفيهقالمنكل

حاتم.أبيقول

قولهم:وجه
منهومفسرا!:إلايقبللاالجرحإن"

توئيقهفياختلف

يحه.وتجر

خالفهم.منروايةشذوذأديقتضيشيءعلىالأكثراتفاق

فيبالاضطراب-يراد
القادح.الاختلافالأغب:لأعما

@دلانالعالم:يقولدقدومخارجها،المزكيناقوالفييتاملأنينبغي

أنهيريدولائقة،
حسبعلىنلثو)نمابم@يحتجممن

ومافيههوما

له.السؤالوجه

العاليالتثبتمنبدفلاالأمور،أصعبمنالراويبتفردالحكمإد

وربماالراوي،حديتبهيردممابالتفردالإعلاللأنةالدقيقوالتوقي

فيالطعنذلكعلىبني
وضبطه.الراويحفظ

الظروالطرقبجمعإلاوالاختلافالاضطرابفيالحكميمكنلا

لمقاردة.والموازنةوا

أقوالوكأنهامعهانعاملناتعديل،أوبتجريحعالمأقوالاختلفتإذا

@خرين.شخاصلأ

كماكبير،وجهددقةإلىيحناجالضعيفحديثفيالخطأمعرفةإن

الثقة.حديخثفيالخطأمغرفةفيالحالهو



-

ئد@الفعالعلل@@لجامعدي

31-

33-

34-

3

6-

37-

38-

39-

41-

الأحا@يظزياداتمعالتعاملحينالرواةطبقاتفيالنظرمنبدلا

ليالتابحينوطبقةاتفاقا،مقبولةالصحابةمنفالزياثاتوالألفاظ،
هذا

مقايمولكلالتابعبن،أتجاعطبقةمنأعلى
مقال.

فيترجمةوجود
لا@اللسان"أو"الميزان"

يعني
الجرح.دائمأ

العلة،أسبابمنسببأآحيانأيكؤنو)نماعلة،لي@ذاتهبحدالتفرد

العلةعلىالضوءويلفي
ويبين

خطأمنالروايةأعماقفييكمنما

ووهم.

وروابةحديثعلىحديثانبهابرجحالنيالمرجحاتإن

تحنفالنيقرائنهلهحديثفكلةحديثكلفيتطردلاروايةعلى

يضبطه.ضابطلذلكولي@خاص،نقذحديثولكلجمع

المتصل.علىمسندكلمةيطلقونقد

تنفعهملاوالمتروكين-والمتهمينكالفساقشديدا-جرحاالمجروحون
الفهم.الناقدالباحثعندالتهمةيؤيدتفرث@مإنإدالمتابعات،
ومخالفةالترجح،منبدلاوهناتضاد،مخالفةمخالفتان:المخالفة

الزيادة.أوالتفرد

حديثفيوالخطأالوهمهو:بالحديث،يضرالذيالاختلاف

ذلك.يضرفلاالوجهينمنالحديثسمعالراويكانإفاأماالراوي،

فواتذيالعللعلمفيوالأسانيد@اخلالمتونفيالاختلافاتمرفة
والمعوج.والصحيحوالصوابالخطأل@انكالميزان

أوبحديثيتأثرولمالراويفيتكلمإذاأفضليكونالناقدكلام

بآخرين.

خلالمنوفلكخاصأ،اهتمامأالنفدجانبالفقهاءأولى

أداةواستعمالهاالنقا@لأقوالتتبعهم
أثلةتفنيدفي

وفوالخصوم،

ببنالربطقوةوعلىعندهم،الحدينيةالنقافةعمقعلىواضحدلبل

الريفين.العلمينهذين



الفواثد

42-

43-

44-
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46-

47-

48-

49-

51-

الحميثيةوالقواعد
-

علبفإفاالظن،غلبةعلىقائمةاجتهاثيةالحديثأحكاممنكثير

لهحكمالراجحأنهالأحكاممنحكمفيالناقدظنعلى

منالعلمبسببيكونأنإماوالتضعيفالتصحيحفيالحلماءاختلاف

التيالمناهجاختلافبسب@أوالحلل،خفاءأوالنروط،توفرخلال

علبها.ساروا

القطانابن
منعلىالتجهيلإطلاقفيحزمابنيتبع

علىيطلعلا

منأرفعهومنعلىتطلق
النقة.

هو:المحدئيناصطححفيالعلةمعنىإلىاللغويةالمعانيأقرب

فيهالناقداكث@إذاالصحةظاهرهالذيالحديثلأنوذلدالمرص.

ذلكفإنقادحة،علة
بصحنه.الحكممنيمنع

أحيانأ.الجرحلييتتددوقدالاعتدال،عليهالغالبسعد:ابن

عنتكلمواإناالمحدني@نف@أغلبي،قيدخفيةبكونهاالعلةتقييدإن

الحديتلتعريفمنهبدلاقيدأيعدمنهاالحديتخلوأدباعتبارالعلة

فيفإنهمثالصحيح
المعنىبهاويريدونالعلةيطلقونالحالةهذه

نقدفيتكلموا@)فاالقادح،الخفيالسببوهوالخاص،الاصطلاحي

بهاويريدونالعلةيطلقونالحالةهذهفيفإنهمعام.بثسكلالحديث

غيرأمقادحاظاهرأ،آمخفياكانسواءالحديثبهيعلالذيالسبب

المحدني@.عندنظائرلهوهذاقاسع،

مسندأ.رواهإفاصحيحاإلاالغالبفييرويلامالك

لةوالموازالطرقبحمعإلاتعرتلاالخاصالاصطلاحيبالمعنىالعلة

ومتونه.الحديثأسانيدفيالدقيقوالنظر

منالنقادإلابهيقوملاخفيأمزالأحا@يثإعلال
ثونالحديثأئمة

الأسانيد.ودقائقالحديثطرقعلىلهماطلاعلاالذينالفقهاء



-

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

52-

53-
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56-
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62-

63-

فييذكرهلاالمدينةلأهلمخالفوهومالكيرويهالذيالحديث

ص
نادرأ.إلاطئه

بهاحتفتإنيقبلفقدمطلقأ،يردلاالمتقدمينمنالمجهولحديث

ئن.الفرا

علىلتقدمهمكئيرأ.اختلافأووفياتهمالأولالصدرمواليدفيإن

كيرة.بمدةالوفياتكتبتدوين

الراوييضعفثمثققه9كلمة:يطلقشيبةبنيعفوبمثلبعضهم

الحفظ.وبالضعف:العدالةبالثقة:ويقصد

ولابه،يعملمقبولفهوبالقبول،الحلماءتلفاهإذاالضعيفالحديث

صحبحأ.بممى

بقدح.مقمنأوفيهاختلفمنحديثاستقراءيجب

معينابن
بهبأسلايطلق:إقد

"

النسائي.وكذاالثقةفي
اقوفيق.ولاالجمعيمكنلمإذابالمحارضةالأحا@يثبحضتعلقد

بهبأسلا9يطلق:قدعديابن
ضعف.يهلمن@

علةلي@الثك
العلماءيتوقفتدلكنالحديث،في

لفظةأوكلمةفي

النك.فيهابقع

رويمن
ويحملفيجمعقوليهبينالجمعأمكنإذاراوفيقرلانعنه

اونلكثونماعلىالتوثيقويحملحديثه،منشيءعلىالتضعيف

ذاد@المتأخر،حديث@علىوالتضعيفالمتقدمحديث@علىالنوثيقيحمل

القولينهذيئفجعلناوالتحديلالجرحقواعدطبقناالجمعيمكنلم

كمامخنلفبن
تقدم.

الآحاد،بخبرللعملالفقهاءاشترطمماآتيةالغالبفيالمتنعلل

بالدليلالعمليرجحالفقهاءبعضانبمحنىللترجيح،يعودنهاوكثير
خبرالفقهاءبعضكردوذلكالاحا@بخبرالعملعلىعندهالمعارض
فياخالفتبأنأوالبلوى،فيهتعميخماوارلمحأيكونبأنالاحاد



الحمينمهعدلمواند@الموا
-
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67-

73-

74-
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العامةبالقواعدالعملبعضهموكتقديمروا@الذيالحديثالصحابي

وفيالمعارضة،عندالاحادبخبرالعملعلىالمدينةأهلعملأو

يرجحالغالب
عدممنالقضاياهذهفيالعلماءجمهورإليهث@بما

علةجعلها
الأغلب.الأعمفي

إلاإليهيصللاالمرتقىصعبغامصفنوتصحيحهالحديثإعلال

المروياتنقدفيفائقحدسلهموالمتقدمونالواحد،بحدالواحد

فجاتالحدسفاكفقدواوالمعاصرونوالمنأخرونعليها،والحكم

المتقدم@.لأحكاممخالفةاحكامهممنكثيز

فصرسيرينبنومحمدزيدبنوحمادوالشعبيوأيوبمالكعا@ة

تورعآ.لخبرا

ثقة.عدهأنهمقتفاهصحيحهفيحبانابنلهأخرجمن

لهكانإذاالشخص
بالعلماهتمأنهعلىيدلفهداكثيرونشيوخ

لطب.وبا

يجهله.أنهالراوييحرفلمإذاحزمابنعالة

امكنمهماوالتعديىالجرحفيالأقوالبينالجمعينبغي

ترفعللمجهولالمتابعة
الصدق.مرتبةإلىأحياناحدثلأ

الئقة.على"صدوق9يطلق:قدالساجي

مأمون.ولابثقةفليسالصحالةسبمن

حاله،علىيطلعلمذكرصفيوقاعدتهثقاتهفيحبانابنشرط

منكرا.يرويهالذ@الحديثيكنولميجرح،ولمثقةعهوروى

أوالضعفاءالتابعينعنالصحابةأخذلدرةحجة،الصحابيمرسل

قدكانإذاتقبل،التدليىمنالمقلالثقةالمدل@عنعنة
شيخهمنسمع

مع
جمعتإذازاثدارجلايذكرلااناشتراطمعوالمتن،السنداستقامة

مطر@أ.لي@وهداأخبرت،أو@حدنت@اك:كانأولأسماني،ا
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@الفماثد@لعللفي@لجامع
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83-
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منالأحكامأحاديثفيبدلا
الئدد.

معروفيكرنأنالروايةفيالمقبولالراويشخصيةفيالمطلوب

درجةالراويحازاجتمعتذاف@ثالروايةمستقبمالدينعدلالعين

حتجاج.لاا

الأغلب.الأعمفيبنقلهميوئقلاالشيعة

@مقدمةرواة

مسلمصحيح
@رواةمنزلةفييعدونلا"

مسلمصحيح

مرثود.شخصيلأمرالراوي@يالطعن

)صدوتحأ.دلالةفيالخاصمصطلحهناقدإماملكل

فيماالراويضبطدرجةعنالمهمةالكواش@منالراويأصول

حفظه،منبهيحدث
الراويضبطمنالتحققإراث@حينإليهاويرجع

خطثه.أو

في
روايةمنوالإسنادالمتنمحكمةغيرأشياءأحمد"الإماممسند@

القطيعي.وسيخهالمذ@صاحبابن

ثمةيكئلمإفاتميدإنماصدوق،9كلمةإن
جرح.

حسدأالراويفييطعنقد
ثقة.وهو

هذاانفردأونكارفالمتنفيكانإفاالثقةتفرديرثونالحفاظإن

الئقة
به.انفرادهيحتمللابماأقرانهبقيةعن

لاالحديثعلمطالب
الجرحكتبمنكتابأيعنيستغني

فييوجدلاماالنقديةالأقوالمنالكتببعضفييوجدإذوالتعديل،
جميحهاينقللاالراويفياقوالالراحدللعالمبوجدوفدغير@

المؤلفين.بعض

ركونا.واثدأميلالنقادمنالمتقدمينكلامإلىالنفس

وقدالانقطاع،بذلكويريدنظر!إسنادهالبخاري:يطلقأحيانا

الجرح.يريدالأغلبالأعموفيالجهالة،يريد



لفيلثد

91-

92-

93-

95-

9

الحمينمةوالمواعد
-

مرتبةعنيرفعهالضعيفعنمسرهدبنومسددأحمدالامامتحديث

وك.قر

ليسواالرواةإنإذواحدة.مرتبةفيالراويعنيصدرماكللي@

لب.قوا

منللحذاق
وقعت،جثقادحةليستبعللللأحاثيثإعلالاتالنقاد

وهذاخطأ،أنهلديمتحققخبراوحديثفيوقعتإذاتقدحلكنها

الأحاديث.جميعفييطردولاالفن،أسرارمن

من
عنإلايحدثلاأنزرعةأبيعاثة

تقة.

عنوالقلبية،الروحيةوأحوالهمبحباداتهميخشغلونكالبأالعباد
تعاهد

صنعتهم.الحدبثبكنلمإذاالحديث

ويحذرالأحيان،بعضفيلتوئيقهكافبةالراويعنمعينابنرواية

ويحدثونهيتقونهالرواةبعضكانلدتهفهوأخرى،تارةمنها

المستقيمة.بأحادينهم

هذاتحملاالراويئأنتحنيالتامةالمتابعة
واحد.سيخعن

الوهم.أماراتمنومخالفتهمالحفظدللالحفاظموافقة

براويهم.أعلمالبلدأهل

ومسلم:البخاريالإمامينعنيقالما
جميعإخراجيلتزمالمإنهما"

الصحيح
فيهاتتعددالتيالأبوابفيهوانمادإطلاقه،علىلي@"

دبت.لأحاا

بنالليث-
المجهولين.عنيرويلاسد

ةالمشهورةالسنةكتبمنهوخلتالمسائل،عيونمنالحديثكانبفا-

نكارنه.أمارةفهو

منهم.الضعيفتبيينسيوخهمعجمفياشتر@الإمماعيلي-

للفاتدةالابفيكاملاحديثاأحيانأيخرجالبخار@الإمامإن-
من

لفظة

حدة.وا



-

و@لف@ائد@لعللفي@لجامع

البحار.دييوجدلاماالأنهارفييوحد

راويه.حفظالىأدعىقصةفيهالذيالحدبث

الواحد.منبالحفظأولىالكئيرالعدد

الحفاظعدالمرجحاتمن
الثخ.حفظقوةمظنةلأنهالسماع؟قدم

فيالمتابعةضرورةوتنأكدمتابع،إلىيحتعالحفظسوءوصفمن

والعفاند.الأحكامأمور

منحديئهصحيحيعرفلأنهةالمخئطعنالبخاريبروايةيغترلا

ومجهولالحينمجهولبينالإطلاقفييميزودلاالمتقدمينالنفادإن

الامرين.كلاعنمجهولبمصطلحيعبرونإنماغالبأ،الحال

بماالقولإلىاجتهادهوأداهإلاالكلامعلمفيالنظرأمعنمنقل

السنة.محضخالف

1

1

1

1

بدلابذكائهالفلاسفةعلموبيننح@الأنياءعلمبينالجمعرامص

هؤلاء.بهؤلاءيخال@أن

بهماتتقوىأنيصلحولاالاعتبار،بابفييصلحانلاوالمنكرذاك

المتعدثة.الرواياتتنفعهماولاالرواية،

المتأخر.توئبقمنأقوىللراويالمعاصرالناقدتونيقإن
قد

ماالمتهمسماعمنالعارفالعالمينتقي
عمحيح.هو

ربهالناقدفليتقثالحديئيةالقضاياأخطرمنوالمتابعبالئاهدالتصحيح

به.فيمايحكم

بحجة.كانإفاإلاإليه،يلتفتلابحضفيبعضهمالأقرانكلام

إلىفيهيركنأنيجوزلاالعقائدفيبهيحتجالذيالصحيحالحديث

المخرجين.ترقيعات

قالهماكللأنعيه@.الرسولإلىمستحسنكليخسبأنلأحدلي@

حسنكلوليسحسن،فيالرسول
جمت.الرسولقاله



لدلمواا

1 21-

1 22-

1 23-

1 2

1 2

-

1 29-

1 3

1 32-

الحميثيةوالقياعد
-

الذيوالضعفالراوي،حفظسببهيكونالذيالضعفبينفرقثمة

نكارتها.أوالروايةشذوذسببهيكون

ما
اللهيتعبددينايكونأنيصلحلاوالضعيفةالواهيةالرواياتعلىبني

جهالةبهايريدلاالجهالةالصحابةبعضعلىيطلققدحاتمأبو

أنهيريدو)نماالعدالة،
عنهميرولمالذينالأعرابمن

التابعين.أئمة

منأكثرالأسانيدأخطاء
متداخلةمتثابهةالأسانيدلأنةالمتونأخطا.

المتون.بخلات

ئابت.غيرإلهوالإسنادتدليسه،أوراوبضعفالإعلالينبغيلا

لها.وجودلاأسماءيئئانقدوالسقطالتصحيف

متنأيصححردولايح@نردلاالمحتغون
طرقمجموعمنالمتودمن

لاتنجبر.ضعبفة

الثقة.الراويجهالةإلىالأسماءتدلي@يزديقد

الرواةمنكثيرألأنالرواة.بينللتفرقةعمدة@ائماالوفاةاختلاتلي@

فياختلفقد
التغاير.فلكيستلزمفلاوفاتهصة

الحديثية،الحمليةبالممارسةالراويعلىالحكممداريكونماكثيرأ

مرويانه.وسبر

تفردهيضرلاشيوخهعددوازدادروايته،واتسعتأحاديئهكثرتمن

منكرة.أفرادهكانتإذاإلا

والتلبيس.التزيينمنفيهلماللإخلاص؟منافيالدلي@

قولهم:بينفرق
"

ففي.@نكارةحديثهالنيقولهم:وبينمناكيرايروي

إنماعليهليستالعهدة@ربماالمناكير،يرويالراويهذاأنالأولى:

فولهم:أماالرواية،فييتوقىلاأنهتفبدوهينجرخمامن
"

حديثهفي

فه.النكارةوقعتلمنتقالماكثيرأفهينكارمأ
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بمعنىحياناتكون(لثيءألي@"الراوي:فيمعينابنقول-
الحديث.قلة

ماأشد-
بذلك،تهمتهثمالنبوي،الحديثفيكذبهالراويبهيجرح

الجرحفيالكذبوكذلثالنبوي،الحديطغيرفيكذبهدرجتهاوفي

منعليهيترتبلماوالتعديل
الوخيم.الفساد

النسالي:قولبينفرق-
فعبارة:بالقوي،لي@"وقوله:ثا،بقوفيليمى@@

بقويلي@9
لأ

وعبارة:مطلقاالضعفتنبتلمو)نمطلقاالقوةتنفي

الكاملةالدرجةتنفيإنما"لالقويلألي@
القوة.من

الأثبات.لمخالفتهمضحفواإنماضمعفواالذينالرواةأكئر-

عندهفيمنلجهيحتجولاحديثممابكتب"جملة:بطلقالرازيحاتمأبو-

ومعنىويضطرب،فيغلطحفظهيتقنلابمايحدثبحافظلي@صدوق

انفرد.إذابهيحتجولاوالواهد،المتابحاتفيحديثهيكتبكلامه:

"الراوي:فيمعينابنقول-

لمأنهةمعناها"الحديطاهلمنبكنلم

عنه.مدفوعينفغيروالضبطالصدقوأماوالعلل،للطرقبالحافظيكن

وههعلىبدليلليىللرجليخرجوالمالستةالكتبأصحابكون-

نهمف@مقلا،وكانسنهم،منقريباسنهكانمنسيماولاعندهم،

بالإسناد.يعلواأنيحبونالحديثأهلمنكغيرهم

ديخالفأأو:"لأيخطئأو:اخطأ"دربماالثقات:فيحبانابنوقول-

@ايغربأو.
خالفإذاذلكأثريظهرو)نماالتوثيق،ينافيلا"

هومن

فهأئبت

الأغلب.الأعمدي

رواه.مابكليتابعأنالثقةضرطمنليى-

فه.أثتتوئيقيعارضهأنإلامقبولالمفسرغيرالجرح-

-

النصيحة.منهوبلالغيبة.منلي@الرواةجرح

وتجنبوالصدقوالورعوالتقوىالعلموالمعدل:الجارحفييشترط-

يقبللاكذلكيكنلمفمنوالتزكيق@الجرحاسبابومحرفةالتعص
التزكية.ولاالجرح@ه



الحميثيةوالقواعدالفو@ثد
-

1 انضاتفإن@ان،وال!بالفبطالثفةوينمازالراوي،فيالعدالةتثتر@-45

حافظ.فهروالإكثارالمعرفةذلكإلى

1 ربمابلعليه،يعابلاحفظهدونكتابهعلىالعدلالراوياعتماد-46

خطئه.لقلةأفضليكون

1 منحديثفيمنهأكثرحفظهعلىاعتمدمنحديثفيالخطأ-47
اعنمد

كتابه.على

4

5

5

5

5

5

5

المتابعة.تئبتفلاثابتةالروايةتكنلمفإفاالرواية،منفرعالمتابعة

يجمعمنهو:الثقة
والضبط.العدالة

لهاالراويحفظاعتارإلىراجعذلكبلبها،يعتدمتابعةكللي@

وعدم
فيها.خطئه

تفيدوهيواحد@مرتبةبأسإ،بهال@ىو""،بهبأسلاو""،وقصط9

الحديث.حسنالراويأن

الراوي:فيقولهم
"

قولهم:عنتختلفإضافةبلاصالح!
"

صالح

فيصلاحهوالثانيةدينه،فيصلاحهتفيدفالأولىالحديثا،
حدثه.

و:لأمترودا،قولهم:
@الحديثمتروك"

حد.وابمحنى

وقولهم:تركوط،"ةقولهمبينفرق
تركوط"لفظ:فمان"فلانتركه"

تركهلفظ:ابخلافحديئه،يكتبلاوألهالراويسقوطعلىيدل

يكون.لاوقدجرحايكونقدفإنهفلاف

وهيالجرحيريدفهرعنماالسكتواالراوي:فيالبخاريقالينا

بمعنى:
الأغلب.الأعمفيتركرط"

قولهم:
أيضا:وتقالالخطاب،بتاءأنهافيهاالم@ئهوروتنكراتعرف"

الراويهذاأنومعناها:للمجهول،مبنياالغيبةبياءوينكر!يعرت@

منفأحادبثالمنكرة.بالأحاثيثومرةالمعروففلأحاديثبامرةيأتي

المعروفين.الثقاتأحادبثعلىوعرضسبربلىتحتجحالههذا



=
يدو@لفع@@لعلل@لجامعفي

1 57-

1 5

-

عنوانوهوتوثيق،ولابجرحلي@دشيخ،الراوي:فيحاتمأبيفول

لاتتبن.تليين

الحفظ.فيفتوربهايرادقدبذاكألي@"الراوي:فيقولهم

قولهم:
الصدق.عنببحيدليىأنهبمحنى:هو@ماالصدقإلىدا

يعنيهو"ماالضعفإلى"الراوي:فيقولهم
عنببعيدلي@أنه

الضعف.

1 6

1 6

1 6

1 6

1 6

فبلبذاالنولبقعلىيدل"حافظ9أو:ضابطأ"الراوي:فيقو@الم-

التوثيق.يفيدفلاعدلأيكنلمنف@عدل،هوفيمن

ثقة.كونهعنتخرجهلاالراويمنالشيرةالأوهاموقوع-

كثرتإذاإلاجرحأبعدلا"حدبثهعلىينابعلاالراوي:افيقولهم-
النفات.ومخالفةالمناكيرمنه

الصوابمنقريبمعناه:لإسنادااقريب"الراوي:فيقولهم-

والعلو.الطبقةقرببهيعنونوقدوالصحة،

الروايةتحللاعنده:معناهالحديشهمنكر"الراوي:فيالبخاريقول-
ويطلقهابأحاديث،ينفردالذيالئقةفيأحياناغيرهويطلقهاعنه.

الئقات.يخالفالذيالضعيففيبعضهم

بالوضع.اتهامهمأورواتهضعفنهيلزملاالحديثصحةنفيإن-
جهالةغالبابهيريدون@،مجهول"الراوي:فيقالواإذاالمحثفينأكثر-

والحال.الوصفجهالةبهيريدحاتموأبوالعين،

عندمفبولالرجل-حديثتحسينأونصحيحوهوالضمني-التونيق-

العلم.أهلبعض
الأثبات.النفاتلأحاديثبموافقتهالراويضبطيعرف-
ثقة،أنهعليهالحكملاالرجل،حديثصحةمعرفةالاعتبار:نتيجة-

الراويتوثيقعلىالحكمفيالاعتبارنتيجةالمتأخرينبعضواستحمل
عدمه.أو



الحميثيةوالقواعدالفواثد
-

1 أموره.فيالمتنبتهوالثبت:-71

1 الثقة.ضبطعلىضبطهزادمنهوالمتقن:-72

1 قولهم:-73
بملحقأنهمعناه"موئق"

فيمختلفأوإلحاقا،الثققا"

توثيقه.

1 هووبالكسريقاربمهغبرهأنمعناهالراءبفتحالحديئ@ا،مقارب74-9

أوالرا.بفتحسواءالتعدي@معنىعلىوهماغير@حديثيقارب

وهيكسرها،
منوالترمذيالبخاريالامامعند

حديثتحسينألفاظ

لرجل.ا

1 الذهبي:قول-75
العدالةجهالةويريدأجانا،العينجهالةيريديعرت!لا"

المراد.ترجحالتيهيوالقرائنأحيانأ،

1 فيزرعةوأبيوابنهحاتمابيالرازييناصطلاح-76
يقصدالمجهول!،"

حاتم:أبويطلقوقدالعين،جهالةيريدونولدالحال،مجهولبه:

"مجهرل"

الصحابةأعراببعضفي

1 بلده.يخرمنكانمنعلىبلدهمنلرحلوالمعدلالجارحقوليقدم-77

1 حديثلاأحا@يث،لهفيمنإلايقاللالمابخطئ@اكانراو:فيقولهم-78

واحد.

1 الصحابةفسمفييذكرهأنصحبتهفيالمختلففيحبانابنعاثة-79

التابعين.وقسم

1 قد8
غيرهويأتيوالفقه،الفهمعلىبناءحديثمتنفيحبانابنيقدح

إشكاله.فيزيل

1 فيأحيانأالراويفيذكريتناقضحبانابن-81
فييذكرهثمالتقات،

وحين.لمجرا

1 انفرد.أوخالفإناقولهيقبللارافضيخراشابن-82

1 جدأ.الحدثقليلكانمنعلىأعر@هلا9أحيانأ:يطلقمعينابن-83



=

@لفعائد@@لعللفي@لجامع

1 سكتواقوله:إبمئابةبحديئمأيحتجونلاالراوي:إفيالبخاريقول-84

1 8

1 8

1 9

1 9

1 9

ضعف.فيهيكونأنيلزمفلابغيرهمقرونألرجلالبخاريروىإفا-

علىودلي@لهتوثيقالمباشر:شيخهوهورجلعنالبخاريإكثار-

ده،عتماا

"علامة:الميزانفيالذهبيكتبإذا-

صح
فمعناه:ترجمة،بجانب"

تونيقه.المعتمد

الصنابعة.عدميضرهلاالثقة-

المتروك.أوللضحيفبنقةلي@قالوا:ربما-

يشتهر.تدالضعيفنف@الراوي،تنفعلاال@ئ@هرة-

به.الثقةتسقطقاثحالتلقينقبول-

والغلط.حديئالوهمعلىيغلبالعلماءغيرالصالحون-

للاعتبار.يصلحضعبفكللي@-

له.تصحيحهبحديثإماماحتجاجمنيلزملا-

اجتهادي.أمزوتضعيفهمالرجالتوثيق-

يتفاوت.بلوجوه،منبمجيئهيزولالحديثفيضعفكللي@-

منأصحشي.الابفياللي@قولهم:منيلزملا-
صحةهذاا

لحديث.ا

لاالاسناد@بهذاضعيفتاعنهيعبرالإسنادالضعيفالحديث-

فقط.ضعيف

والجيدإ،بلفظ:المقبولالحديثيوعف-
9

الصالحإ،والقويإ،
"لمعروفاو"

بت!.لثااو"لمجوثه،او"لمحفوظ@،او"

حرام.غيروهوبجرح،بىوالتدلي@الإرسال-
الأئمةإن-

الضعافأحاديثبكتباعتنواقدالحديقأهلمن
لاومن

الثقات.أحا@يثإلىئقلبولئلالمعرفتهارواينماعلىبعتمد



الحدينيةعدوالقواالفواى
-

2 02-
خطؤه.يفدسلممايضعفهلاأخطأبكونهالراويجرح

2 منطبقةكل-03
منتخلولاالنفاد

وتوسط.منندد

2 الراوي:فيقولهم-04
القويبذاكلي@"

هين.تليين@

2 0 بجارح.لي@للحاجةالسلطانعثان-5

2 والتعديى.الجرحلعالمشرطالعربكلامتصاريفمعرفة-06

2 الأصول.فييغتفرلاماوالثواهدالمتابعاتفييغتفر-07

2 نسبي.نضعيفيكون!ماكأتوىهوقولهم:-08

2 لا-09
شيعي.فيكاصبيمبتاعليمبتدعقوليسمع

2 النخ.فيبؤنرلاالثخعنالرواةاضطراب1

2 جرحهيقبلفلاضعيفأالجارحكانإفا-11
للئقة.

2 قولهم:بينفرق-12
وقولهم:فلانا،تركه9

"

يرولم
ضه.

2 رواياته.جميعفيضعفهضعيفاالراويكونمنيلرملا-13

2 الجرح.فيمتعنتحبانابن-14

2 عنالبخاريالإمامرواية-15
المختلط

اختلاطهوبعداختلاطه،قبلهي

ماحديثهمنينتقي
صح

عه.

2 المجروحين.فيالاشتاهخيةالتثبتبعدإلاالجرحيقبللا-16

2 حدئ@.لصحةبثرطلي@للحديثالراويحفظ-17

2 جارح.بأمرليستالحسبةولاية-18

2 به.بعتدلادنيويةعداوةعنالناشئالجرح-19

2 ديننسبيأمرالغلطوقلةالحفظقوة2
وحافظ.حافظ

2 غيره.فيوضعيفاشيخ،فيمتقنأالرواةبعضيكون-21

2 22-
بجرح.ليىالرأيأهلمنبأنهالراويجرح

2 لا-23
يجرح

الحاكم.علىالسيفبسهرهالثقة



-

@للفعائد@لعللفي@لجامع

2 لعدالتهفثقةإنزاله،تفيدفهيصدو@إ،@ةبلفظةئققا"لفظة:فرنواإذا-24

ضبطه.فيلخفةوصدوقوثينه،

2 2 أنالمحدثعلىالفحقةالذهبيقالهماالحديثيطل@فيمنيثترط-5

إيضاحعلىليعينوهوالورعالمعرفةأهليسألوأنيؤ@يهمافييتورع

الأخبارنقلةيزكيالذيالعارفيصيرأنإلىسبيلولامروياته

عنوالفحصالطلببلرمانإلاجهبذأويجرحهم
وكئرةالأنهذا

والإنصافالمتينوالدينالتقوىمعوالفهموالتيقظوالسهرالمذاكرة

تفعل:والاوالإتقانوالنحريالعلماءمجال@إلىوالتردد

بالمد@دوجهكسودتولومنهالست@لكنابةعنكفدع

نف@4،3النحل.لقلوش@1لاكنترالذكر@ن@فتلوأ@تلتعالى:اللهقال

هذاياانست
غلبدانتتعن،فلاوالاو@رعأ،وثيأوصدقأفهمانفسكمن

مخلطأنكعرفتند@تتعب!لافبالثهولمذهبلرأيوالعصبيةالهوىعليك

الزغلوينكبالبهرجينكثفقليلفبعدمنكفأرحنااللهلحدودمهملمذط

فأينصلف،الحديثفعلمنصحتك،فقدبأهله!إلاالسيئالمكريحيقولا

تحتأوكتابفيإلاأراهملاأنكدتاهله؟!واينالحديث؟!علم

يأ.ا/الحفاظ)تذكرة.@تراب

2 لهمنزلالتحديلللفظالمئيئةإقران-26
مرتبته.عن

2 فولهم:-27
مناعلى"صدو@ثقة،"

منوأدنىففطصدو@!"
فقط."ثفة"

2 قولهم:-28
من:أعلىبطباسلاثقة،"

منوأدن@فقط،بمابأسلا"

فقط.@ثفة"

2 أشد@يغربلأثقة،قولهم:-29
قولهم:من

منيستفادلماأفرادا،لهثقة،"

الاستغراب.معش

2 لاالبخاريالإمامإن3
لنكت!إلاصحيحهفيباخررابرإقرانعلىيقدم

منأكثرللشيخانبيانأوالراويين،لفظياتحادعلىالدلالةمثل:

ذلك.عرأومنابعفعإلىالإشارةأوراو



ثدالمي

2 31-

2 32-

2 33-

2 34-

2 3 5-

2 36-

2 3

-

2 39-

2 4

ينيةال@والقياعد
-

ماتختلفللصدقالمعنويةالدلالة
فعلىوالمتأخرين،المتقدمينبين

ولاالمتقدمين،مفهومفيفقطالعدالةإلىراجعةدلالةفاكانحين

يقول:ماكثيرأالرازيحاتمكأبيالأحوال،منبحالالحفظتشمل

الصد@.عنديومحلهالحديقمضطرباو:الحديث،ضعيف

لفظةحعلواولذاالمتأخرين،عندبالضبطتحتصتكاددلالةذاأصبح

بينمنصدوق
التعديح.ألفاظ

الالأحومنبحاليدللاكنيةأونسبتهأوالراوياسمفيالاختلات

فلك.علىويخرهالخطبنصوقدالراوي،نلكجهالةعلى

تدلقرينةإليهتنضمحيثبالتفردالحديثيعلونإنماالحديثنقاد

بالحديث.المتفردالراوينلكخطأعلى

فيهاروايةتجيءثمشيخ،منراوسماععدمعلىناتفقإفا

الرواية.تلكخطأعلىدليذذلككانبالسماعالتصريح

لالأنهيقل،لمالنواترأهلينقلهبأنالعادةجرتبماالئقةانفردإذا

الحال.هذهئلفيينفردأنيجوز

الذيالفردالحدبثعلىالمنكر"9يطلقونالمحدئينمنالمتقدمون

يخه.بهالمنفردخطأثبت

الغالب.فيالرواياتفيالكلامعلىينبنيالرواةفيالكلام

فيعديابنطريقة
الكامل"

يخرجأن@
كانسواءالراويعلىأنكرما

ضعيفا.أمصدوقآامثقة

ماأهممنالصحيحالكتاباسممعرفة
ينبغي

أرادلمنمنهالتأكد

منالاستفالة
العلميالتحقيقأس@أوائلمنوهوالكتاب،ذلك

وغايته.الكابشرطلمعرفةمعينأولوهوالرصين،

منمعتبرإمامتوثيق
منغيرهتجهيلعلىمقدموالتعديلالجرحأثمة

لأنةالأئمة
علم.زياثقالمرثقمع





الفنيةالفهارس

لآيات.ا

يث.دلأحاا

لآثو.ا

ر.لرو@@لخطاه

ر.لأشعاا

و@لتحربفات.@لضحيفات

لخاص.لمجلد@@عاتضومو





الايكفهرس
-

@ين

اقياتفهرس

تق@آلي@ولاعلقهتمالتحى@ثكلير

سآءضللقذأنحؤ@آفيبم@ينبنل@ومن

ألتيل،

زفأ@ئحعئه@نىآبزليىأ

لمنهو@للابأذضفنئء@اتغثبهمنعى@ء@سن

بإخن،

ألميام،عبخمكفا@واين.أ،جمايفا،

سمكيكاطممدنيةيطيقخصألذب@رعل

رمنيتلتفر@ليعتهمنكمثهد@نئ
@ليخا@ان

أخر"@قل!فنفحذ:سفرلؤعك

@ثزئ@عببرلؤصلغمض@منحب@

نجملأنهئكنم@ضنخالظو3خملد

@نفلئهه

نلييكنم،كبتبم@جمولندع@الربكى

لهنيطولارؤ*ثدةباننسدنيزئقاىلال@طلتتة

لرط@نة،ف@ل@نةماخ@قيكنثن

2كانهنائلظلق"

رعثرأ،ثثهرلزسةبانمسهقيزبنن"

1 0

1 8

1 8

1 9

2 2

2 2

رةلسر@

الفاتحة

لبقرةا

لبقرةا

صج@

4/4 3

4 2 7 /

"3

1البقرة 3 7 / 5

2/1لبفرةا 3 2

2/1لبقرةا 3،21 3

2/1 3،3

1 3،61 3

3 0 3 /

2/8

5 2 0 /

لبقرةا

لبفرةا

البقرة

5 0 9 /



-

أنيمنلن،لفحلؤوأ@لضلؤتعل@فطما

يكخاصبينبأننملحنمظص@رثشتوأشهيدفي

نلتهماص،منزضحورمن@رنك@نالافهحل

أنممننخكث@بثت.@لأعنكيتلن@@و
ستثيهش@ككصأولض

رثنابهغويابارإشاءكزاشابملنحن@لف@@مفل

وثثننار@ننكغ،

صئدا@ليننتمولنمرثإزييملند@فن@لمت"
"لل@ؤسين@كلانه@صوأوآلىب.

للنص،ثضجتأفةخير@مننم

دبموواللنه@زظل@واللنسخلمنانحلمانشة@وتن@

للنه،الت@بإ،يضمرومنلميهتممكمتف@فا

وألهارأثنلوشتئ@وأ@ضىألسنؤتخفقلىبت"

@@فألا"لى@ئز@

انقي@ؤتؤمتحرلاولارسلكعكوعدشاوطتاما@رننا

ئنيماد@هلا@إتك

@هقمكمكمدحمدلآ@صحجعثانى

لنسمأنر@3تأ-دوالاعاممواالدبخاتها
رلاضنكغتر)عىستخرةتكي@ن@إلأيآلمظل

@رضا@بكغصدنه@@تلنمسكغنتتلوأ

بميق،عكلغصكنم@لبهكل@ولاتنشؤأمافضل

لأسشغنيو(جاوكثننسهئمنمل@الم@ثئهنمثولؤ
لكسو@يلهصدآممتغف@%دنه@

رقمها

2 8

6

6

1 3

1 9

3

6

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

صج@

4/37

4 1 0 /

4/1عمران@لى 7

2/2ع@ران@لى 2

عمراد@لى

عمرانتلى

4/3

6 /

ك@4/6عمران@لى

2/4عمران@لى 3،4

4 3،64 3

عمرانال

عمرانتلى

النساء

الشاء

3/1 9 2

1/4 3

4 4 8 /

6 / ك@4



الايتفهرسا

جم@،7لكتبلمتآ@زلتآلمفك"

لا@ئه@لمنأنمسهغيختنوننم@@عن@رلاتجمط

لفي@ا،خابمكنمنمجمت

نقئ@هعكيكمسصف@ئ@اثايكمستإ@ومن

سرحمتص@علنكئن@@حثلافضحل

محيئا،ثخراشءنيه@فسوف

دصلئيغأنهدىلهنبينمابعدمدأأكسوليثاقق@ومن
جهنمونفعكلىساش@أ-@نؤيينسبلعير

م@بز)،رسام@

@لف@ما@و@وبغفري@تركل@بممرلاقنهلمط"

@ننلأص@للفذلأفهترذوسبنآ:ل@ى

ليثا@ه

مبيلا،@تزنبنطيلبهربن@لأ@@بحلثولن

يهحفؤ،فحفمأامنحا@كأبئا@لب.

سفبر،علأؤ@فن@للاكئم

لكغ،ئلقثحلططنتتحزمهالالمنمابأيخها@ئدين."

لكنم@د@ما@طبخبفنحزسالا@منمأتئدفي.أصهاير"

@هأن@نت@@مجميلا@نه@ب@ولا@ضتدوأ

طنبأ،صئلان@ةرزفكممناكيأة

@زني@تفالنكلهتمنغضعا@دلط@ف@ض@دنذفي

لفكبر@ه

3@ال
لا

صقح@حن@

تل@هبطفئظبينولبهنيكخث

رن@

1 1

8

3

-

صج@@لهرة

33الساء3/

3/33 9

3/33

3/33

33الشاء3/

ندهلماا

ندةلماا

ندةلماا

ئدةلساا

ندةلماا

ندةلماا

3/33

8 / 1

3/33

3/333

3/33

3 1 5 /

3/33لأنحاما



=

لابة

ئكنخثلام@3بنحلي@انم@بز@لمصشم@تد

@@يخحدونللنهنلفئلبلبىرلبهن

ير@بع@دانضبلأفدد@ؤهر@يدحينلللدلظرر@رلا

سخهمه

فتائكدة
لبمىأهتزك@يخقدأسغصبمنهم

نمتنححلى،ياغلم@نهألنم@ننشأننماعليير

عببهغسئئمننلتمابفناجمؤم@نأنن@جابئ@ل@نا
الزحة،نتهعكرنكغكف

ا@ر@لئا@لعلى@لنهئتئمن@ل@لىح@ن

بنبرعنبر6

لخسن،بالنىسإلأأنجنرمالئقربرا@ولا

لخرئحهرترلازربرزر@رلا

تخنى@رخش@ئؤق@ال@غ

بلى،فايابهثمبرط@لمنت

ئزنحخ،ظهورهرمن@رمبنى.منرنك@فزلض@

وحدنئنفسضنصلتكمئلن@ث@و

فىشربمجملاصظحاماتنه@ا@لنآ

@@ليهنعنانضلىئنه

في@آم@نئهأ

ثوأتفوأ

ونلما"

@لبن

خفمة،منكئمالنرطلمالأدقببننننة

ألامور،ث

نضذفن،ففله-من@تئا.

رنمها

3

5

5

5

1 5

1 7

1 8

4

يالعمائد@لعللدي@لجامع

صج@@لررة

3/33لأنحاما

لألعاما

لأنعاما

لأنحاما

لأنحام

لأنعام

أنعام

لأنعام

افعرلأ

اتعرلأ

افعرلأ

لأعرافا

لأنفالا

لوبةا

لتوبةا

2/4 3

2/4 3

2/4 3

7 /

9

5 0 2 /



الايتفهرس

فصلص،@تئناشلى.عئدلدنهقن@رت@هم

بكيه@وبا@انوا

@نه،@رسطخن@يشدهن@أنلمي@لرح

عدفف@لنزلمغ@ضذش

عاثمى،عننف@لةبتبلمول@نهيمل@تا@ن@لز@

أمرش@كمأ@نلشننم

ئنأ،عنأغرش@ومف

@ئننتحد@عناردفذدكنملنتشدعدتا@رلتذ

فئملمئكنمفال@نل@رسثونلوور@ل@نا@اء.

@هئحرر@

آلذكر،@فلدث@@

ياءعنلأ،كمالن@@ولاتف@

@نخمحح@منا،رنكتبنك@مى@ط

ل@نفدوؤكالنئرنجهميل@و%شسدءأنذبن@نبز@

@نحيؤؤؤيىتسةعنهنمعياكولالقدصغصيري@@

للايا،

و@هوئهبخرلا@تتبععنلكفلناقنصمن@ولالظغ

فرطه@فرم@

ألضلزة،ضأختفبمنممنفلف"

ما@نش@@ينثوححلنىبدئم

)،إلاعنرلتتتملمنبيهتمي@خق@ن"

ولانؤ@لأ@فازمولومنفنلك@ومآ@زمباش
@فنتت@،فئ@لشيننم@لاتققح

-

صج@@لررة

2/4ةلتودا 1 3

2/4لتوبةا 1 3

3/2تولةا 6 0

2/4لتوبةا 1 2

2/4ةلنودا 1 8

4/2هود 33

2بوسف 1 9 / 5

2الحجر 4 7 /،5

6،16 الحجر2

4 الخل3

3 ا.لإسرا6

7 اءلاسرا9

1/37

3 /

2 2/4الكهف8 3

2

3

5

2/4 3

2 / 1

2/4 3

9 /



-

@ه@ف@عينفذ@نلحك@

صلاو@نلنبرمخ
خرو،3

مفبلا،و@خسن"

ألفسبقتثحنولا@خرإلئا.بل@كح@ء@نهلاثوالنين

نش@بنحلرمنيننروولا@الحقإ،دنه@حنمألنى

لهزع@ؤ)صحزآ،ل@ونلرغزت@ل@لف@م@.@

حسنةكالشقلىرسلائلنهلكغ@ننذممن

ل@هع@بتشيوي@نفىسايتك@دنحر@"

وانم@منئ@ز@نمشمبنطنشلفالمنلي@ن"

بن@نقم@ينونلهرشانكك@شكئل@أيها@لتعة
ص

جئيبهن،مىعلتهن

فقمص،ظالرثلنهز

أ@ئد،فيتقلئهئم@لايغررك

عاش،عقأدح@ةبقل@حمو@لم@

@قبحشهلاخدا...سخرئننىثستض

الن@،عادبك@ئتآ@ل

أزسل،لنكلاشمابهت@ل

نختلمدشيححم@تنئؤنبعىثنه@قذرضى

@نخرنر،

@شاتكرو@سلئمفالسئم@لفارأعلقهنىثل@

@همح@بنالأنحر"

رقما

4 6

@للفعائد@لجامعفى@لعلل

لمؤمنونا

لمؤفونا

قانلفرا

لمرقانا

القصص

لأحزابا

ابلأحزا

حزابا،

صج@

1/3 9

/

2 0 6 /

3

/4 8

/

5 الأحزاب9

3 فاطر2

عافر4

2 رىلرا5

1،31 الزخرف4

1 الدخان8

الأحقا@

الفتح

رياتلذاا

النجم

6 0 /

4 9 0 /

2 1 9 /

8 / ك@1

3 1 6 /



الايتفهرس

@@بمئموالا@س@لمنلتئس@حمابطق

@@تلضكأ@لبت@نزنغ@

تل!ي@صلائيىنل@نثل@ن

@ئلتلا@@مة@

يعأ"لكورأل@@في@كزحم

لحنخهن،فلنقحصافآطلقنريذانلنىيايخا"

بأتجر@الأ@نجرضولايوتهنبنتخر@هن"

من@،مكنرضجتمنلنكمن"

تلهن،تث@صى@ىمىتسنع@لقتنم@@ئته

@@نعفغصر@مولهغ@رألي@

مهئها@هريك@كبهرلئآ@ص@ت@بم

@فف@@@ض

@ثلاغى@ط.@ى@

كلتهاجمورما،وصاس@ئا@وش@"

يماحلق@نلهاريمانحكلمفابنى@دقن@@

@نتئسفبئلمنتآلا،كه

@انتنو@بخلةلىلممابر@نرنة"

زقيشهلمفاة

رتمها

2

7

4،34

-

صج@@لررة

1النحم 5 8 /3

3النجم 1 2 /

3 1

37النجم 5 / 1

2الرحمن 1 9 / 5

1التعابن 6 7 / 1

2الطلاق 5 0 / 1"

رعاتلنا

./3عب@

3 6

2الليل 2 6 /،52 2 7

2/1الفدر 6

2/1لةلزلزا



=

ثذجأبهالصئررن،

لمحذ،اللةهوثنل

@لفعالدي@لعللفي@لجامع

ةرلو@

فرونلكاا

عىج@

4 /

/،5

4الإخلاص 87 /



خحاديتافهرس
=

جين

ا@خاديثفهرس

يقول:@النبيسمعاين/

المغضوب...يخرقالفلما@ين/@

بهاللهبدأبماأبدأ

بهاللهبدأبماابدووا

ألفسهمسالقومأختابن

منهمالقومأختابن

شهمالقومأختابن

كذاأقلتممنهم،الفومأختابن

منكموحليمكممنكمأختكمابن

ال@ه!رسوليافقال:طالبيرجلأتى

@برهافيمرأتيا

بأسأأقرلبماأترى

أص؟أصمت

غدأ؟أتصومين

علمتمماإلاعنيالحديثاتقوا

وسواسأللماءنف@الماءوسواساتقوا

وكذاكذافهلةفلانأأترون

امصإدبارصفيالناءإتاد

خلوتأالدممكاناجعلوا

@اودصاماللهبل@الصيامأح@

بخصفةحجيرة@ل!اللهرسولاحتجر

عاثمةياأحسنت

أحستم

@لر@ري

طابىأليبنعلي

حجربنواثل
4 2 6 / 4

1اللهعدبنجابر 5 8 /،3

بنجالر
اللهعد

بنأنى
مالك

مطعمجربن

الأشعريموسألر

سأنس
مالك

رالعبنرماعة

ثابتبنخريمة

يةير

عباسابن

حصينبىع@ران

اللهعبد
عباسبى

تابتبنخزيمة

عمروبنالله

ئابتلنزيد

عاننة

شعبةبنلمغيرة

/3 8 6

/3 8

/

2/

/

3/

/

2 7

4 6



=

لح@بث

لرمصانشعبانهلالاحصوا

نلانأرأمكعلىاحفي

و@مانميتتانلناأحلت

بفرةوامدرأسكاحلق

لرأته@ابخيعندباتتأنهاآميأخرتني

أربعامنهتاختر

مجذومليدمج@النبيئأخد

قدالجدإنقاداضخ
فام

فناداحرج
لااللهمنالاسدي

رسولهمن

دميمةويرعنهااخرجوا

الإبلعلىالأحمالأخروا

جميعأولعهسافارتجعهصاألوكهما

صاعاالفطرزكاةأدوا
تحرمن

والحدالروخبن@ومب@

أحدأدخلبذا
خميمافيرجليه3

فكبرالقبلةاستقبلتإفا

منامهمنأحدكماستيقظإفا

نومهمنأحدكماستيقظبنا

فرجهإلىيدهأحدكمأفضىإنا

خرامانعقبمنالسودلراياتأقبلوابنا

ترونيحتىتقرموافلاالصلاةأتيمتينا
الختانانالتقىبنا

الغسلو@الختاناناققىبنا

فأمنواالإمامأ@إفا

نانطرواشعبانانتصفبنا

تصوموانلاشعبانانتصفبذا

القبلةفيبزقإفا

لخليفتينبويمينا

والف@ائد@لعللفي@لجامع

@لر@لى

مريرةأبو

سلمةأم

عمرابن

ع@رابن

صجم@

3/2 3 8

3/4 3

اللهعد
83معودبن / 1

3/3يىب@الحارت 2 6

2اللهعدبنجالر 1 6 / 2

4/4السخياليأيوب 6 2

4طابىأبيبنعلي 5 4 / 1

2/3مسعودابن 93

صه@653أبرمريرة

لمما/4طالبأبيبىعلي

1أيهعنصعيرأبيبننحلبة 9 9 / 4

5الجدعاء2/أبيابن 5

2/5مريرةأبو 0 7

4/1رافعلنرفاعة 3 1

ك@581أبوهريرة

ك@181أبوهريرة

2/4مريرةألو 78

2/2نولان 5 5

4/5مالكبنأن@ 5 8

ك@54عائة

عاتة

4/4هريرةأبو 2 9

2/1مريرةأبو 7 8

2/1هريرةأبو 7 6

هك@ك@عمرابن

2/2هريرةأبو 9



لأحاديتافهرس

@لح@بت

الآخرفاقلوالخليفتينبويع

الاخرفاقتلوالخلبفبنلوج

منالمرأةتصدقت
زوجهالت

ولشقدليتمصمضأحدكمتوضأ

ينطرفلاجاريةأوزوخهأحدكمجامع

فقدالختانجا@ز
الغسلوحب

لينجلس
الأربعالح@

الأربعشعهابينحلمى

فهيالصبيحح
يعقلخىحجةله

عنيحدكم
تعرفونهحدلا

الحىيوالقحديخأعىحدننم

فليركعالمسحدأحدكمدخل

النبيعلىفليسلمالمسجدأحدكمدخل

البيعلىفليسلمالمسجدأحدكمدخل

نليقلالجدأحدكمدخلابض

الصلاةعنفأمسكيالأسودالدمرأيتبنا

القر@طنصفتحدلزذش@@الدا

أكفكمببطونفاسألوهاللهسألتم@نا

أكفكميطوننامالوهاللهسالتمبذا

البعيريبرككمايركفلاأحدكمسجدإفا

لركيمافليدئ3أحدسجدبؤا

فامثواالإقامةسمعنمإفا

تلوبكمنعرلهعنيالحدبتسمعنمبنا

أحدكمبناءنيالكلبثرببنا

صلىيدركمفلمصلاتهفيأحدكمشك@ؤا

خرافةفيشالمسلمأخاهالرجلعادإفا

الجنة

=

صج@@لى@وي

2/2هريرةألو 8 9

بنأن@
2/2مالك 9 2

عات@5/431

برهريرة
4 2 / 5

عدالله
2عاسبن 5 4 / 1

4عاثثة 7 /3

3/،4"4 4

3/4عباسابن 4 1

4/1مريرةأبو 37

4/1هريرةأبو 4 0

6فنالح@1/أبو 4

3/5هريرةأبو 4 2

أوحبدألو

3/5الأنصاريأسيدأبو 4 5

أوحميدأبو

4/1الأنصاريأسيدأبو 4 2

6جثىأليبتلاطسة 4 / 4

2/1عاسابن 4

عاسالن
2 3 9 / 5

2يساربنمالك 4 1 ، 2 4 0 / 5

2/3هريرةأبو 1 6

2/33هريرةأبو 4

3/63هريرةأبو

4/1أيدأبوأوحسبدألو 4 2

2/4مربرةأبو 9 4

3/2يساربنعطاه 8

3/5طالبأبيبنعلي 6



-

فيالنساءتأتواولافلجتوصأ،أحدكمفساإفا

عحاأ
زهم

افهيخنىأنهرأيتنرأ@نا

قرأ@أنصتواإذا

ليأحدكمكادإذا
الصلاة

كانبذا
يعرفأسودلهن@الحيضة3

الحراحةبالرجلكانتإنا

فأنصتواقرألافافكبرواكبرإفا

بالسلامتبدؤوهمفلاطريق@يالمشركينلقيتمبذا

يدي@بينيمصبهايجدعصالم@نا

مىإفا
أنثيهأوذكره3أحد

الوضوءفعليهذكرهأحدكمإفاص

صومه@ليتموشربفأكلنسيبثا

مجلهليالجمعةيومأحدكمسىبدا

مولاهاأمرصغيرالمرآةنكحتإنا

حركةصلاتهنيأحدكموجديذا

الكلبسربإفا

@ليرقهأحدكمإناءفيالكلبولغإفا

الرأسسالأنحنان

نخلةلهكانترجلاأناد@/

فاعشلاف@ب

فينأتحدتلانمفوار@اذمب

بهىيؤمنحتىالإيمادطحمرجليجدلنأربع

ارجع
لامالبدإدفناد

والمقبرةالحقامإلامسجدكلهاالأرض

الارمىللأعقابويحالوضوءأسبغوا

بالركباستعينوا

النهارصيامعلىالسحربطعاماستحينوا

@لعللفي@لجامع

@لر@لعط

طلقبىعلي

عاسابن

موسىابو

هريرةأبو

حبشآبيبنتفاطمة

عباسابن

الأشعريموسىأبو

1أبوهريرة 3 6 /،1

هريرةأبو

صفوانبنتبسرة

اللهعبدبنجابر

هريرةأبو

عمرالن

عاته

هريرةبو

هريرةأبو

هربرةأبو

اللهعبد
زيدبن

عاسابن

طالبأليبنعلي

طالبأبيبنعلي

طال@أبيبنعلي

عرابن

الخدريسحيدأبو

مريرةأبو

مريرةأبو

عباسابى

@الععالد

3/3

8 /

4 8

3 /

3 6

/

3 6

2/33 8

2/33

/

3 8

/



لأحاديتافهرس

@لحلبت

الليلقيامعلىالنهاربقائلةاتحينوا

السربكتصانالحوانحعلىاستعيوا

الفبومالحيهوالهإلابل@لاالذياللهأسنغفر

لقريئىاستقيموا

لقرك@استقيموا

ىلفرداسنقبموا

الرأسمنوالأفنانمرتينامئقوا

ثلاثالاشذان

نبيإلاعليكليىحرا.اسكن

لعدولووأطعاسمع
مجدع

صبروا...واوأطيعواام@عوا

لتهالأرضأنقضى@اللهرسولأنآشهد

غرصأتتخذومملاأصحابي

اليدين؟فىأصدق

أم@؟أصمت

أمى؟أصمت

الكبالرمنالوصيةفيالاضرار

تصللمف@مكصلاتكأعد

الكتابعلىحديثياعرضوأ

الأترعحنغنالمسيضالنبيأعطى
الجنة@يبنخلةإياهأعطها

ونوكلاعفلها

@رقيقكناضحكاعلفه

الار؟أهلمنالجنةأملأعلم

لكمغفرتففدما-اعملوا

ئوبيهفيوكفنوهوسدربماءاكسلوه

رأسهتخمرواولاوسدر،بماءاغسلوه

وعلمهالقر@نتعلممنأفضلكم

اللهشا.@نأفعل

=

صج@@لر@ري

2/3عباسابن 0 0

4أبوهريرة 0 3 / 1

3/4مربرةأبو 4 9

1نوباد 9 8 / 1

بيرالعمادبن
2 0 2 / 1

2مانئأم 0 2 / 1

عباسابن
5 1 / 5

4لملأ/2الخدريسحجدأبو

ا""/4عفانبنعنمان

2أبو@ر 0 1 / 1

2أبومريرة 0 3 / 1

4/2ةوعر 4 5

3مغفلبنعبدالله 9 9 / 1

4/3هريرةأبو 4،63 5 2

2/2الحارثبنتجويرية 6،02 7 2

3/5عباس 4 5

4/1الزرقيرايعبنرفاعة 3 1

4/1ثربان 4 5

بنأنس
4مالك 4 5 / 1

بنأن@
2مالك 2 7 / 5

بنأنى
4مالك 4 1 / 1

معودبنمحيصة
2 6 / 4

حصيىبنعصران
4 3 6 / 1

4طابأليبنعلي 1 8 / 2

3/2عباسابن 1 2

3عباسبنعبدالله 4 4 / 1

4عفانعئمادلن / 1338 ، 33

بنتجان
2ما/4مالك



=

لح@بت

أنتما؟أفعماوان

شكورأعدأأكودأفلا

حرقوهثماقتلوه،

منامكعدال@مدف@جأئهااقرأ@تل

ربهالعدسيكونماأقرب

قلوبكمعليهاتتلفتماالقراناقرؤا
حنوكلاقرؤا

عليهتؤجرونلكمف@الؤاداقرؤوا

@بتق،3موتاعلىافرؤوا

موتاكمعلىاقرؤوها

وجلالهاوجلوثماالاسبينلحومهااقسم

الناسبينوجلو@اوجلالهالحومهااقسم

مكانهيومأاقض

مكالهبومااقضيا

شاهلأبياكتوا

لإثمدبااكتحلوا

قراؤهاأمتيمنافقيأكثر

يتوضأولم@النبيأكل

بالته؟الإسراكمنتحيكمكلمةعلىأ@لكمألا

لحلدها؟استمتعتمألا

@ائرةالإسلامرحىإنألا

نامالعبدإنإلانامالعبدإنألا
قلكمكادمنهلكإنماألا

مثركمعمسلمكلمنبرفيإنيلا(

بومأيندرونألا
3هدا

والعصابالسوطالعمدالخطأقتيللادألا

مالةوالحجر
الإبلمى

والعصاالسوطقتيلالعمدالخطأقتيلو)نالا

مائةفيه
الإبلمن

@لعلل@لجامعفي

@لر@حط

عائة

طابىاليبنعلي

مالكبنأن@

هربرةأبو

اللهعبدبننجد@

بنجابر
اللهعد

مسعودابن

يساربنمعقل

يساربنمعقل

طالبأليبنعلي

افهعد
عاسبن

مريرةأبو

عائة

هريرةبو

اللهعد
عاسبن

عامربنعقبة

بنجابر
اللهعد

اللهجد
عاسبن

عباسابن

عمرابر

اللهعبد
عوأوعمروبن

خالد
الويدبن

بكرةأبو

يالنبياصحابسرجل

يالنبيأصحابشرجل

ي

63

2/4 38

2/2 8

7 /

3

/4 3 4

1/3 9 1

1/3 9

/

/

3 2 9 /

5 1 1 /

5 1 1 /



اكحعيثفهرس

@لحلبث

بالرطكادماالعمدشبماالخطأقتيللانألا

والحاقةبالواقعةيالنبيئألظ

وسفاكأطمسكالله

أكرالله

أصحاليفيالله
لهلىلاصمنمولى@رصولهالله

.

كناحاحة؟/ألك
منزلهفيكروالبيمع

عيره؟4@األك

منواحعلنيالتوابنمناجعلياللهم

لمتطهرينا

مالاثعلبةارزقاللهم

اسقنااللهمامقنااللهمامقااللهم

معيثأغيثأاسقنااللهم

مريأمغيثاكيثأاسقنااللهم

الدعوةمذهبحقأسألكإنياللهم

الضالةراداللهم

تنقصناولازدنااللهم

كسوتنيهأنتالحمدلكاللهم

الكرسي؟آيةمعكألب@

@ته،؟لضحر@جاء@نامعك،ألي@

زرش@؟إلا"معكألى

@حد،؟افههو@فلمعكألي@

الله؟إلاإلهلاأنيشهدألي@

الله؟رسولوألياللهإلاإلهلاأنلهدأليى

ن@يئلتكونأدترضىأما
الله؟

الد@رفيالمساجدببناءيث@اللهرسولأمر

الأنانلثفعأنبلالاع@حاللهرمولأمر

لهدواحنىالناسافاتلأدأمرت

-

صجم@@لر@وي

عمروبنعدالله
5 0 9 / 1

4/2عباسابر 2 6

4/5الساعديحميدأبو 0 6

3برمغفلعبدالله 9 9 / 1

الحطا@1/39بنعمر

2/2سحبةسالمغيرة 0 2

8اللهعبدبنجابر 2 ثه3،/

بنعمر
الخطا@

حاطببننعلبة

بنأن@
مالك

عاسالن

لنجابر
اللهعد

اللهعدلنجابر

عمرابن

الخطاببنع@ر

الخدريسعيدأبو

بنأن@
سالك

بنأن@
مالك

بنأص
مالك

بنأنس
مالك

اللهعد
عديبن

بنأنى
مالك

ثعلة
بن

حاط@

عائة

بنن@
مالك

بنأن@
مالك

9 1 /

6 0 /

/

3 9

/

3/3 7

/

5 3



-

لح@بت

يقولواخىالاسآقاتلأنأمرت

اللهرسولأمرنا
يتقدمناأنتلائةكنااي@ي

أحدنا

اللهرسولأمرنا
الساءوجدنابناي

والأورالعيننرفأن@اللهرسولأمرلا

وأنئذن@علىأتومأن@النيأمرلي

وجلالهابجلوثما

سائرمتوفارقأربعأأمد

البقرة؟سورةممك(

4؟ماأمعك

البيتعدجبريلأقني

منهمالقومأختابنبن

قراعقالناسأحسنإن

خليفةعليكمأستخلفبن

رسولعلىدخلتبكرأبيبنتأسماءأن

بيمينهظهرهمحنمتثمخلئاللهبن

للجسةالعبدخلق@نا@اله)ن

حقهحقذيكلأعطىقداللهإن

حقهحقفيكلأعطىقداللهإن

الصحيحعلىالصيامأوجب@اللهبن
لااللهإد

تاتوالاالحق:منبسنحيي

أ@برهنفي

لااللهإن
تأنوالاالحق.منبستحيي

أدبارهنفي

فيال@رأةيأتيرجلينظر@ل@لااللهبن
اللهإن

مدقكمنكأقبلأنمنعني

نلانالكمبرضىاللهبن

أتصدق

ثبرها

يللفعالد@لعللفيالجامع

@لر@لع@

مالكبنأنى

نجدببنسمرة

معاذ
جلبن

طالبأبيبنعلي

طابىأبيبنعلي

اللهعبد
عمربن

هربرةأبو

شعبةلنالمغيرة

عاسابن

مالكبنأن@

عاسابن

اليمانبنحذيفة

عاننة

الخطاببنعمر

الخطاببنعمر

مالكبنأن@

خارجةبنعمرو

معاذ
جلبن

ئابتبنخريمة

الخطاببنعمر

هريرةأبو

حاطببننعلبة

هريرةأبو

3/53

1/1 3

/

7 1؟/

12،32 3

7 /

.

8 /

/

3 1 /

2/3

4 5 8 /

1/4 7

6 /

2

4/5 1،15 1



كحاديتافهرحا

@لح@بت

يغركرلمماالعبدتوبةيقلاللهإن

واسربوافكلوالليليؤننبلالأبت

خلقكوهولدأدثهتجعلأن

خلقكوهوندادتهتدعوأن

نراهكأنكلنهتحملأن

أميأتجدوهبكرأباتؤمرواإق

يعرفأسودثمالحيضةدمإن

لياعفرربقال@ناعدهمنليع@ربكبن
حاتمااتحدبم@اللهرسولأفى

ولهورقمى

حبيفص

المسجدفياحتجمعج@اللهرسولأن

اللهرسولأر
كلهخاتمأاصطغي

فضةمن

كانساأكتريث@اللهرسولإن
يصوم

خثمإلىسريةبعثيثيهتاللهرسولان

وثواعيهوحههفمسحتيممعناللهرسولأن

الحيشبأولاتعزسك@اللهرسولأن

المطرزكاةفرض@رواللهرسولأن

القرانمنبآيةليلة@اتتام@هاللهرسولأن

بمعاهدمسلمأقتليث@افهرمولأن

السدينةقدم@اللهرسولأن

@ت@رنى...،ألنت@نزيغقرا@جمرواللهرسولأن

دمكةالنجمسورةقرأ@اللهرسولأن

الفجرركعتيفيقرأ@اللهرسولأن

باليحينقصىجمئاللهرسولآد

معباليمينفضكرواللهرسولأن
الاهد

الصلاةالتتحكاد@نا@اللهرسولأن

تمضسصترضأ@داكانعح@اللهرصولأد

اللهرسولأن
ي

لحيتهخللتوضأإفاكان

اللهرسولأن
ي

لحيتهخللتوضأإذاكان

=

صج@@لر@وى

اللهعد
عمرلن

4 1 8 / 2

4عمراس 5 6 / 4

اللهعد
كللأا/4مسعودبن

اللهعبد
4/،51مسعودس

عمرابن
5 2 0 / 1

2مملأ/4طابىأبيبنعلي

6حبيقأليبنتلاطمة 4 / 4

2طالبأبيلنعلي 0 8 /

بنأنى
مالك

نابتبندف

سأسى
مالك

سلمةأم

اللهعدبنجرير

الصمةاس

باسرلنعسار

عمرابن

الناحيالمتوكلأبو

عمراب@

ساد
جلبن

عباسبناللهعبد

اللهعبد
عباسبن

مريرةأبو

مربرةألو

اللهعبد
عباسبن

اللهعد
عمربن

أيو@أبو

عاته

بو
أمامة

4/6

2 4 4 /

4/3 6

6 /

2/1 3

/

1 1 5 /

2 3

/



-

لح@بت

رسولأن

رسولأن

رسولأن

رسولأن

رسولأن

رصولأد

ترأ
رسولأن

رصولأن

رسولأن

رسولأن

ارسولأن

كا@

كاث@

كاسط

كابم@

كاي@

كاءجم@

عارضيهعركتوضاإفا

بصرهرفعصلىإفا

كبرإفا

رك@يهيضع

الخعينعلىيمح

الصلاةفيأصالعهيشر

ليكفن@الله
بمانجةأثوابثلانة

فضةخاتملبىيث@الله

الله
ي

بصيامأمرهمعليهمقدملصا
وأسملهماالخفينأعلى@سحيهالله

@لخر،ةعبهم:فرأبمكةوهو@لثه

المعصفرثيابعىنهىكرواللهرسولأن

عننهىطاللهرسولأد
الجرلد

فاحلدوهارنتإن

اللهعدأن
الصحةفيدخلإداكانعمربن

نامالعبدبن

نامالعبدبن

سفهاءكلمةيديعلىأمتيفادبن

الزكاةسوىلحقاالمالفيإن

بعدهفقرلاكىالقر@طبن

وأمانةصدقأهلنرنابن

بجاهلبة@دهمحديتقرئاإن

أحدعلىككذبيىعليئكذب@إن

نجاءسبمةأعطينجيئكلبن

ي@القرانوقلبقلبا،ثيءلكلبن

بىالفرانوقلبقلبأ،شيءلكلإن

يىالقر@نوقلبقلبأ،شيءلكلين

@لعللفي@لجامع

@لر@لعي

مالكبنأن@

هربرةأبو

الحويرثبنمالك

حجربىرائل

شحبةبنالمغيرة

هريرةألو

عاننة

بننى
مالك

ليلىأبيبنالرحمنعبد

الميرةكاتب

بنالرحمنعبدبنبكرأبو

رثلحاا

طابىأبيبنعلي

أوفىأبيابن

بنزيد
الجهنيخالد

نالع

عحربن

هلالبنحميد

هربرةأبو

لتناطمة
يى

مالكبنأن@

رافعبنرلاعة

مالكبنأنى

شعبةبىالمغيرة

طالبأبيبنعلي

مالكبنأن@

هربرةألو

كحببنأبي

ي

ص

4 1 /

3

/3 2 7

1/2 7

9 /

2/1 3

8 /

2 /3

3

3



لأحاديتافهرس

@لح@يث

النيينمنولاةنب@يئلكل@ن

ولهانةلهيقالتيطادللوضوءإن

لحاءإلاأحدكميجدلمبن

شي:ينجسهلاالماءإن

فيءالماءلايخجسهبن

شيءإلا..ينجسهلاالماءإن

جنابةعليهالماءليىبن

صوتاالناسأحسنمنإن

ناسأب@
اللهرصولمعغزوااليهودمن

ي

لهمفأسم
ورقمنخاتمااتخذ@النبيأن

فتوضامد@ثلثيأتي@النيأن

جمعختمبفايروالنبيأن
ودعاأهله

كفيهفغسلأفيالجنابةمناغتليتابخيأن

ينوضأولموصتئشاةكتفأكل@النبيأن

حلقحينكعباأمر@النبيأن

دينفيمدلرأبعيك@النبيأن

ثلاتأفمصمضتوضأ@النيأن

الجوربينعلىومسحتوضأ@النبيأن

ولحيتهرأسهفيولي@تودي@النبيأن

بيضاء@نعرةعثرون

تجركغزوةفيجمع@النبيأن

الجمعةيومعيهادخل@النبيأن

ذهخاتمرجليدفيرأىيالبيأن

عنزةبلىصلىيروالنبيأن

فسهابهمصلى@البيأن

صنع@النبيأن
فنقت@ورقمنخاتما

لامدويميىقضىيالنيأن

يالنبيأن
بحدأنأرادبناكان

-

صج@@لر@ري

اللهعد
مسحودلن

33 / 4

2@مكعبسأبي

ال@هعد
بربن

2 6 4 / 2

2/3أمامةأبو 1

3لمه/4عاسابن

1البامليأبوأمامة 5 2 /،12/3 0

4/3عباسالن 9 0

2/4لزهريا

هريلزا

بنأن@
مالك

اقهعبد
زيدلن

بىأنى
مالك

عاننة

عباسابن

للىأبيالن

بنجابر
اللهعد

مربرةألو

سجةبنالمجرة

2 5 5 /،4

1/2 3 8

1/2 3 4

5/3 7

1/38

/

بنأنى
مالك

معاد
جلبن

الحارثبنتجويرية

بنأن@
مالك

الصحابةمنجماعة

حصينبنعمران

بنأن@
مالك

2/73مريرةأبو

هريرةأبو

2 3



-

لح@بت

ينامأنأرادبناكانيث@اليأن
لحبتهإفاتوصاخللالبيءكانأن

عارضيهعركتوضأبناكان@اليأن

الصحةدخلبظكانجمزالنبيأن

دعاإناكانكروالبيأن
يديهفرفع

وآتتمقصرسافرا@@كان@البيأن
ركبتاهوقعتسجدبناكادفيالنبيأن

خاتمهكانجصرالنبيأن
فضةس

تبوكغزوةفيكان@البيأن

مكحلةلهكانع@النبين(

تلهةاللهيبلاأنيتشىكانيالنبيأن
لمشركينا

لجتهيخللكانيث@النبيأن

يديهيرفعكانكروالنبيآن

الركوعفييدي@يرفعكان@ابخيأن
كانك@هالنبيأن

الخفينأعلىيمسح

دعاابتصبعهب@يخيركانب@النبيأن

ولادعاإفاصبعهب@يسيركانك@النيأن

يحركها

الثفليعجبهكانفيالبيأن

الهديةيقلكان@النبيأن

السفرفييقضركانرو@النبيأن

الركوعقلوترهفييقنتكانكونالبيأن
فلهوأ@الخفأعلىمحيونالبيأن

وأسملهالخفأعلىمسحك@النيأن

خفيهظاهرمحيثيمالنبيأن

الخفينعلىمح@البيأن

الرجلرعفردأننهىووالبيأن
عأإلاالترجلصنهى@النبيأن

لدوالفالا@لعلل@لجامعفي

@لر@لمط

عاتة

بىنى
مالد

عمرابن

ححربنوائل

كب

مالكبنص

معاد
جبلبن

ا@هعبد
عاسبن

قادة
دعا@ةبن

عفانبنعثمان

مالك
الحويرتب@

مالكبنأنى

المغيرةكاتب

ال@هعد
الزبيربن

اللهعبد
الزبيربن

مالكبنأنى

ال@هعبد
محهدبن

المغيرةكاتب

شحبةبنالمجرة

سحبةبنالمجرة

شعبةبنالمغيرة

الله
مغفلبن

2 5 /3

2/33 2

2/33

3 1 7 /

9 /

2



اخحا@يتفهرس

@لح@بت

كانواوعثمافىوعحربكروأبا@النبيأن

القراعةيستفتحون

إناءمنيعتسلانكاناوميمونةر@النيأن

حدوا

نبيئأن
سلبمانالله

نبيين
@لةفيعليهاللهأنزلبمكةوهو@الله

لعربا

ولحيالكلكالنخلةبن

توبةالندمإن

الرجلإلىأمديتبناالهدي@إن

ثامواماترل@فيالأمرهذا@ن

اللهمأ@بةالقرتدهذاإن

اللهحبلهوالقر@نهذابن

مذاين
للسسليناللهجحلهعيديوم

محنضرةالحشونسهذهإن

مخضرةالحومىهدهبن

فقدالشىتطلعأفىقبلعليهاوقفتإن

ركتدأ

أثوكتفقدالفجرقبلعليهاوقفتإن

فخالموهميصبغونلاوالصارىاليهودبن

بذمتهوفىمنأحقأنا

عدلت@نننو"يخلةد@تآ@مزتةة
القرافىربع

الاخرةلااللهاختاريتأهلبئا

شافعأولأنا
الجةفييشفعالناسأولأنا

المركينأظهربينيعيممسلمكلمنبرع@أنا

القومأميرأنت
لأديكومالكأنت

لأبيكومالكأنت

@لر@ركط

مالكبنأن@

عباسابن

عاسابن

-

4/3 4

2 5 5 /

مزاحمدنالضحاك
3 1 8 / 1

2عاسابن 2 6 / 5

4/2محودبناللهعد 1 1

3/4عاتة 7 6

4الأشعريأبوموسى 4 3 / 1

3/4مسعودابن 2 5

3/4معودابن 2 5

3/3عاسالن 5 9

هه4/8،28،6أرقمبندف

بىأن@
مه/4مالك

الصحابةمنرحل

الصحابةمنرجل

هربرةأبو

7البيلمانيبنالرحمنعد / 2

بنأن@
مالك

اللهعد
مسعودبن

اللهعد
سعودبن

دنأن@
سالك

اللهعبدبنجرير

هربرةأبو

اللهعدبنجابر

عمرابن

1/4 83

1/4 83

2/3 6

/

/

73

3/3 6 7

3/37



=

لح@بث

لأدبومالكأنت

سريدأمإلىانتقلي

فيهاشركائيألتم

اطهكتابتقرؤونحيير،فيأشم

بالفرعملمنزمانفيالومأنتم

يقولونالمشركودوكانالنجمسورةأنزلت

ناضحكعلىأنفقه

وامتطيرأسكانقضي
جاهليةفيكامرؤإنك

السيحادتخلفلاإتك

ممكمتركمنزمانفيإنكم
بالياتالأعسالإنما

ظئريأنتإنسا

بهليؤتمالإمامجعلإنما

بالتالطوافجعلإنما

أكلهاحرمإصسا

النصيحةالدينإنما

الحيضةأقبلتناف@عرقفلكإنصا

ؤكأكأضإذايفان@عرقفلكإنما

مرتينيل!اللهرسولعهدعلىالأفادكانإنما

مرتين

هكدايكفيككانإنسا

مكأملي.حرابمثلالقراننلإثما

هلكإنسا
الكتابفيداختلالهمقحلكمكانمن

وصعمىعلىيجبالوخ@إنما
حه

مضطجعالامسعلىالوضوءيجببنما

هكذايديئتقولأنيكفيكإنما

خاتمايكل@رواللهرسوليدفيأبصرأنه

العلل@لجامعفي

@لر@لى

بنعمر
الخطا@

قيىبتفاطمة

عاننة

مالكدنن@

مريرةأبو

ئهاببنمسلممحمدبن

لزهريا
ساعدة

حرامبن
عات@

فوبو

عوفبنمحمد

هربرةأبو

الخطابب@عمر

لأشجحيانوفل
مالكبنأن@

عاتة

عباسبن

الدال@تمبم
قيىنجتفاطمة

ج@أبيبتفاطمة

عمرابن

أبزىبنالرحصنعبد

كعبمحمدبن

اللهعبد
عمروبن

عاسابن

عباسابن

ياسربنعمار

مالكبنأص

@للفعالد

3/3 7

7 /

3 1 7 / 1

3/2 3

/3

/2 93

3/2 3

/

3/1 6 2

4/37 4

4/7 6

2/2 8 2

4/333

1/2 3



لأحاديتافهرس

@لح@يت

ادهرسوليدفيأبصرأنه
@رقحاتماسي

فرآلاأكنركمإته

المسجدليمستلقيآ@رواللهرسولرأىأته

يديهرفع@ووالنبيرأىأنه

يدبيرفع@اللهرسولرأىأنه

يدي@رفعاللهنيئرأىأته

توضأجمرالنبيرأىأنه

@عوثبعديستبحثإنه

أته
"ةيقول@البيئسمع

@مين!

يرخيكانمج@أنه
عسامه

من
خلفه

نمرةئوبفيكفن@انه

جابهاثفىقرأإلافطلرانهيأتلمأنه

@لح@مه

سبعةآعطيتدإلالبيقبلييكن@إنه

المسلمةللرأةلي@إته

الكلبثنعننهىأنه

وال@زفتوالحنتمالدباءعننهىأنه

لوارتوصيةلاأنه

يروونروا:لعديتكود@ها@

يمعلورلامايقولونبعديأمراءصتكونإنها

اللهيبغضهاصحعةإنها

للفركينعيدانإنهما

للمشركينعل!يوما@نهحا

ليهونفتصرقخاتمأشاتخذت@ني

طامرتانوهماأدختهساإني

أنا@يهافيماالجةفيأرانيإني

نهاخروجاالارأهللأعلم@ني

الوثلحجةفي@ضاللهرسولأهدى
بدل@مائة

عنهمنهيتالذينأولئك

-

صج@@د@لمط

بنأن@
2مالك 4 4 / 1

7ياربنسليماد 6 / 4

افهعد
2زيدلن 7 1 / 4

هلا/2حجرلنوانل

2/9حجربنواثل 4

مالك
9الحويرثبن 7 / 2

ريدبناللهعد
5 87 / 4

2/2بريدةلنالهعد 4

6طالبأبيلنعلي / 2

عمرابن
3 6 / 2

2عداللهحالربن 7 7 /

الأرتبنخباب

طا@أليبنعلي

الله
عباسبن

طالبأبيبنعلي

اللهعد
بى

مودد

سلمةأم

سلمةأم

دنن@(
مالك

هربرةأبو

هريرةأبو

صعودبناللهعبد

عباسلناللهعد

عديبناللهعد

7 5 /

3 0 8 /

،22 7 6

2/2 7 1

2/2 7

9 /

37



=

لح@يت

أميةليمىرجلشتييبدلمنأول

ميئتها@لىتريأولم
6

تزوجت؟هلأفلانأي

الحديتأكذبالظنفانوالظن،إياكم

القر@نثلثليلةفييقرأأنأحدكمأيعجز

ليلةفيالقر@نثكيقرأأنأحدكمأيحجز

وليهاإذنبغيرنكحتامرأةأيما

موالبهابذدبغيرنكحتامرأةأيما

أهلهبهحجعل!أيما

بابأوشونأربعةالإيصان

وستونبضغأووشعونسضئيالايمان

لاباوسبعونبضعالإيمان

شعبةوسبعونبضبئالايسان

وستونبضعالايمان

بالاوسبعونبضغأووستون،بضبئالإيمان

شحبةوستونبضعالإيحان

الناس؟تركتاين

أصلي؟أنتريدأين
أبرارهاأمراءأبرارهاقرلى:منالأتمة
الأئمة

حقعلبكمولهمفرنج@،من

رحموا...استرحموابفاةقريتىمنالأنمة

بوضوءالي

بسم
لثهالصلوات@يالنحياتاكع

بسم
ك@هاللهرسولمحمدمنلرحيم،الرحسنالله

بسم
لثهالتحياتوباكعاكع

بسم
لثهالتحياتالأسماء،حيروبالثهاقه،

وثؤوتهالقر@نشامالبقرة

عليهمومضىعليهمقضيثي:بل

مولئيبل

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

@لر@حط

بوفو(

عاتة

مالكدنن@

مربرةأبو

لأنصارياأيوبأبو

الخدريسعبدألو

عباسبن

مريرةأبو

هريرةأبو

مريرةأبو

مريرةأبو

مربرةأبو

مريرةأبو

هريرةأبو

شحبةبنالمجرة

مالكبنعتبان

طالبأليبنعلي

مالكبنأنى

الأسلميبرزةأبو
هريرةأبو

عائثة

قرةبنمعاولة

اللهعبدبنجابر

اللهعد
الزيربن

يساربنمعقل

حصينبنعصران

مسحردابن

ه/

صب

9 /

4 9 6 / 1

2/3 6

/

2 98 / 4

/3 8 8

1/38 1

1/3 9

9 / 2

/3 9 2

ا/*4

ك@3/4



خحاديتافهرس

@لحمبت

تس@حونه؟بم

توضأكل@ابخيرأيتربي/أمرنيبهذا

يتفرقالممابالخيارالبيعان

لاب@عيىوكلبالخيار،الجان
بينهمابغ

نعيمةوهيثؤوماأوبيعه@ا

إذأصحابهمنأنابرفيقيالنبيعدأنابينا

شاثعليهدخل

آيةشثيقولأنلأحدهمبنسسا

يقولأنلأحدممبئمما

لهففلاكمنالذنبمنالتانب

ديالإصبعتحريك
لثيطانمذعرةالصلاة

الطيباتالصلراتالمباركات،اقحيات

تزوش@تزوختزوخ

منكمسمعوتسمعون

منكمويسمعتسمحون

حطثأكنركقنف@تصدقن
جهنم

جمعةكلفيالناسأعمالتعرض

الرجلصلاةعلىالجميعصلاةتفضل

فلان@ارفرعها@يالتيالحائلةنخلتكتعطيي

وأترنوهقرؤوهلاالقرانتحلموا

بهاللهواسألواالفرتنتعلموا

يومكلتقسل

الرأسمنفنانوا،واششقواتمضمضوا

قلييامولاعيايتام

النرمستمماتوضؤوا

بسمتوضؤوا
الله

الجوربينعلىومح@البيئتوضأ

الإقارمنالإنفاقالإيمان:منثلاث

الايمانحلاوةوجدفقدفيهكتمنتلاث

@لر@ركط

مالكبنكعب

مالكبنأن@

الصحابةعددس

عمربناللهعبد

اللهعد
عمربن

عمربناللهعد

اللهعبد
مسعودبن

اللهعبد
صعودبن

اللهعبد
@سحيدبن

اللهعبد
ع@ربن

اللهعد
عباسبى

بنأس
مالك

عباسبنال@هعد

قىبنثابت

اللهعدبنجابر

هريرةأبو

عمرابن

عباسلناللهعد

هريرةأبو

الخدريسعيدأبو

عاته

هريرةبو

عات@

مريرةأبو

بنأن@
مالد

بنالمجرة
شحة

ياسربنعسار

ياسربنعمار

-

3 1 /

52"ا/

،44 3 2

3/4 3

/

1 8 0 /

2 9 6 /

3/1 3

/

5 7



=

لحلبت

3
معديطحمأنخبةولدكنقنلأن

الصحةفننحإنااللهرمولرأبتبعي/لانم

@اللهرمولرأيتبحد/لم3

اللهإلالا@ل@قال.منالارمنيخرجلم

ر@اللهرسرلبلىإمرأير@جا.

وطهورأمسجدأالأرضلاجحلت

قرييأنديةمننابفياللهرسولجلى

اللهرسولجمع
تبهكعزوةفيي

قرينأيرواللهرسولجحع

ناسأ@اللهرسولجمع
الأنصارمن

أملوفدقدمالخمر/وشر@الصليبحب
نجران

ليلةمنالمجرصلاةقبلحاءفمنعردة،الحج

جمغ
فقد

حجهتم

حرجولابصرايلبنيعنحدثوا

البحرينتاجرحديث

الوصوءبعدالتهدحديط

الشةحديث
النابعبنمى

عائةحديط
ال@رأةفي

الحسارفيعباسابنحديت

الفطرصدقةحديث

الصلاةفيالضحكحديث

الحبديومفيالمسلسلالحديث

الخميىعلىالمسحفيالمغيرةحديث

فخذهعنيئ@البيحر

الدسفأعطاها@اللهرسولحضرت

بغنملأدسلمكلعلىدنهحق

الجنةأهلنابسيداوالحسيىالحن

يللف@اند@لعلل@لجامعفي

ص@لر@وي-/

اللهعد
1مسحودبن 5 5 / 4

1عازببنالبراء 4 7 / 2

اها/2عازببنالبرا.

ب@أنى
4/5مالك 6 6

بنسهل
3سعد 2 3 / 4 ، 6 2 / 2

سعد
1الأسجعيطارقبن 2 9 /3

محمد
ومحمدكببن

3قيىابن 1 6 / 1

معاذ
1جبلبن 8 9 / 2

4رافعبنرفاعة 4 4 / 1

4مالكبنأن@ 4 5 /

2/2ال@هعدبنجابر 2

لمحلاا/يعمربنجدالرحمن

3سعيدالخدري 4 7 /

1

لألأ2/أبر
سعيد

1 1
6 1 /1/

1شحبةبنالمغيرة 3 8 / 1

4/2مالكبنأن@ 8 2

4فريببنقبيصة 63 / 2

ك@851أبوهريرة

2/3الخدريسحيدأبو 0



خحاديتافهرس

@لح@بت

واحداللهكنابلثهالححد

بهفتصدقمذاخذ

عنيخذوا
سيلالهتاللهجحل@قد

بالضسانالخراج

القراننقرأونحن@ث@اللهرسولعليناخرج

يقرأهوفماليصلي،المسحدبل@@اليخرج

المهدياللهخليفة

@زاركعيكخئر

الإثمدأكاحلكمخير

قرنيأمنيخبر

يلونهمالذي3قرنيالناسخير

وعلحه@القر@تحلممنخيركم

سوابىستةوفيهاالكعبةس@اللهرسولدخل

متكئأدرأية@اللهرعرلعلىدخلت

بتهفييثطالبيعلىدخلت

علىاللهءجوررسولالأنصارمنامرأةدعت

ذيسةدعوها

منالدنيا@ار
لهلارلا

قيراطآوعرورأربغالدينار

وصيةلواردتولبىالوصبق@قلالذين

النصيحةالدين

النصيحةالدين

الضيحةالدين

بيهميومأفأدعوهموقىميذرني

ذر@ي
تركتكمما

يصبهمالسدريقطعونالذين
رؤوسمعلىالله

=

صج@@لر@ري

سحيدبنسل
3 0 2 /3

3/7مريرةأبو 0

1الصامتبنعاثة 8 6 / 4

5عائنه 5 /3

3/3اللهعبدبنجالر 0 0

بنإسماعيل
الرحمئعد

الدي
3 1 9 / 1

2/2ثوبان 4 9

2خويلدبنجرهد 77 / 4

2عباسبنعدالله 0 7 / 1

مسحودبنعدالله
8 / ك@1

33عفانبنعثسان 5 133،7؟/

4 / 41،501"

اهلأ/4عاسابن

سمرةبنجالر
1 9 6 /3

سمرةبنحابر
1 9 7 /

بنجابر
اللهعد

سعيدبنيحى

طالبأبيبن

هريرةأبو

الداري

جيرسجدبن

مريرةأبو

الربيربنعروة

1 3 /3

2/3 9 4

1/3 9

9 /

6 /



-

لحلبت

اللهرمولرأيت
الصلاةافتتحبناي

الصلاةافتحإفا@هاللهرمولرأيت

توضأالحدث@ديث@ال@هرسولرأيت

لجتهنخللتوضا@اثهرسولرأبت

لحبتهفخللتوضأ@اللهرسولرأيت

يدي@فغلتوضأ@اللهرسولرأيت

ومسحنوضا@اللهرسولرأيت
دالماء

الفجرركعتيصلىيكل@اللهرسولرأيت

كبر@اللهرسولرأيت

لعدهاولاقلهايصليلامح@اللهرسولرأيت

بالجحفةيتوضايث@اللهرسولرأيت

وبمسحبنوضأفياللهرسولرأبت

لحبتهبخللكح@راللهرسولرأيت

بديهيرفع@اللهرسولرأبت

يدب@برفعيث@اللهرسولرأيت

الصلاةفييعجنيطاللهرسولرأيت

هكذايفعل@اللهرسولرأيت

الخفينعلىيمح@ثيماللهرسولرأيت

الصلاةافتتح@النبيرأيت

لحيتهوخللتوضأيالبيرأيت

الصلاةافس@ححين@النيرأيت

وسالةعلىمنكئأعل!اليرأيت

وداطنهصاظاهرهماخفيهمسحيث@النيرأيت

فمسحيتوضايالبيرأبت

ىلىالخفينعلىيمسحيالنبيرأيت
هرهماظا

سأفضلاللهسبيلفييومردا@
أل@

يريم
ألفمنخيراللهشلفييومرباط

يرم

القرتنربع

ئدالف@@العلل@معفيلجا@

@لر@ري

اللهعبد
عمربن

4عرببنالراء 7 / 2

الخطاببنعمر

أبوبألو

الدر@اءأبو

بكرةأبو

المازنيدفبنتسيم

2/8عباسابن 2

مالكبنأن@

عصرالن

اللهعد
زيدبن

المابزيدبنتميم
ياسربنعمار

مالكدنأش

هريرةأبر

عمرابن

اللهعبد
أوفىأبيبن

شحبةبنالمغيرة

حجربنوانل

مالكبنأن@

حجربنوائل

سمرةبنجابر

شعبةبنالمغيرة

عمروبنكعب

شعبةبنالمغيرة

عفانبنعئمان

عفانبنكمان

مالكبنأنى

5/2 7

6 /

،22 8 6

2/33

/

2/2 3

6 /

2/9

9 /

33 1

3/1 98

1/2 7

6 /

1/2 7

/



خحاديتافهرس

يلح@بت

@ي@اللهرسوللنارخص
للسالرأيامثلاثة

رحم
سمعامرعأالله

حدنأمنا

ذميمةويردعوهاأوةردوها،

نلاتعنالقلمرفع

نلالثعنالقلمرفع

المغلوبالمجنونعنئلانة.عنالقلمرفع

الصغيرعنالفلمرفع

حلةوالراالزاد

والفقيرالغنيعلىالفطرزكاة

إحصانبعدزنى

دلكفيسقر

ييماللهرسولرجلسأل

هذاإناللهسبحان
النيطادمن

جدكوتعالىاسسك،تباركاللهم،سجانك

كتيرةبعوثبعديستكون

المسلمونمعهوسجدبالنجم@النبيسجد

ركعتىعن@تاللهرسولسلم

سمع
حمدهلنالله

سمع
حمدهل@نالله

ويسركعسركفيوالطاعةالسمع

اللهرسودسمعت
ئ@آيخ@@رلاتال:إذاي

لتميناتال:
مرةحرينمنأكر@اللهرسولسمعت

علتهتمالغححصقرأ@يزيروالنبيسحعت
"@هين"فقال:تلعتهالغولا

@مينايجهربا@النبيسمعت

فيليكولنفراعنتكم،باساميسميتموه
هذه

فيليكوشفراعنتكم،بأساميسميتموه
هذه

رجللأمةا

=

صج@@لر@لمط

4/4طالبأليبنعلي 2 0

مسحودبنعبدالله
1 0 1 / 1

2/3مالكبنأنى 9 1

3/5عاسابن 7 0

3/5عاتة 7 8

3طالبأبيبنوعليعاتة 5 9 / 1

5طادأبيبنعلي 7 6 /3

3/4مالكبنأن@ 0 4

4/7هربرةأبو 2

3/5مالكبنأن@ 3 9

@تتا@
3/33النحصانبن 9

2/3هريرةأبو 0 3

عميىبتأسسا.
6 7 / 4

عمرابن
5 4 3 / 4

الحصي@2/32بنبريدة

3عباسبنعدال@ه 1 3 / 1

4/3هريرةألو 5 2

2/9حجربنوانل 4

)
5الساعديحيدبو 0 6 / 4

2أبومريرة 0 1 /

طالبأبيبنعلي

عمرابن

حجربنوائل

حجرلنوانل

هريرةابو

الخطاببنعمر

6 /

6 /

4 2 5 /

4 3

/

1/3 2



-

لح@بت

للردتمرضاةللفمةمطصالسواك

للرتمرضاةللفممطهرةالسواك

المع@ةالنوراة.ننتدعىي@سورة

عليكمسلائم

نيحذن@ناسشاتي
حدينأعني

مختلفةأحا@يثعيسياتيكم

البراءبنلثرسيدكم

يعلمونبمايعملودخلفاءلعديسيكون

قراعهأحسنالاسأييث@النيشل

صرتأالناسأحسنمنيثونالنبيشل
فيفأكرواموسىعناليهودشتلت

الوسطىالصلاةع@شغلونا

اللهرسرلمعشهدت
العيدبومي

والواقعةهودمورةميبتني

وأخواتهاهودشيتي

الواقعةمورةوأخوانها:هودثببتي

هذهوصواحاتهامودقيبتني

تالح@و@كلنموالوافعةميدضي@نني

والوسلاتوالواقعةمردضيبتني

نفقةولاشكنئلييجعللمإنهصدق/

صلاةألفمنخيزهدامسجديفيصحة

وحدهالرجلعلاةتفضلالحصاعةصحة

مثنىفنىالليلعلاة

مننىمئنىوالنهارالليلصلاة

العصرعلاةالوسلىالصلاة

علاتك
صلاتدصأزكىالرجلمع

اللهرسولباصلى
ي

قرأفلما

جميحأوالعصرالظهرلمجوناللهرسولصلى

سجدثمالله-ظرسولخلفصليت

يللف@ائد@لعللالجامعفي

صجم@@لر@لي

2الصديقبكرأبو 5 7 / 4

2عاننة 5 9 / 4

4/53الصديقبكرأبو 1

2/4الأرتسخاب 3 1

طال@4/441أبيبنعلي

4/1هريرةأبو 4 1

3مالكبنكمب 4 1 /3

3أبومربرة 53 / 1

2/4عباسابن 5

وو/2كيانبنطاوس

اللهعبد
1عمربن 4 3 / 4

ك@255مسعودلنعداثه

بنجابر
6اللهعد 2 / 2

4/2مالكبنأن@ 2 7

4/2الخطاببنعمر 3 4

4/2السبيعيإسحاقأبو 2 5

4/2عباسالن 2 6

4/23الصديفلكرأبو 2

اللهعبد
2عباسبن 1 9 / 4

قي@2/504بتفاطمة

ك@425ألومربرة

اللهعبد
9عمربن 6 /3

اس/3عمرابن

1عمرابن 7 0 31؟/ 7 8

ك@945أبومريرة

9@مكحببنأبي 9

4/4حجربنوائل 2 6

2عبم@ىابن 5 4 / 5

@هم2/2حجربنوائل



يتخحهافهرس

@لحلبت

بكروعمروأبييالنيخلفصليت

يدهووضع@اللهرسولمعصليت

صم
أيامثلاثة

لرؤينهوأفطروالرؤينهصوموا

اثتانالأمةطلاق

تطلبفتانالأمةطلاق

تطلبقتانالأمةطلاق

فريضةالحلمطلب

حانضوهيأتياصطلقت

الكلبيخهولغإفاأحدعإناء

فيهالكلبولغا@الإناء@طهور

اقهبلادواللاداللهعبادالعباد

جارالعجماء

وصلاحإسلائممنهمذكربيبأهلإلىعمدت

عل!أوحزوكيبرصغييركلعن

سميرفيكانأنهع@عالنبيعن

يكاتيليسارهوعنجرائيليمينهعن

يومغسل
وابالحمعة

العورةمنالرجللحذفدفخذكغط

عورةالفخدلإنفخذك.غط

عورةالفخذنف@فخذدثغط

القل@فيالنفاقينبتالغناء

باليهودلثهواولاالثب،غيروا

باليهودتشبهواولاالثب؟غيروا

باليهودننهواولاالب،يخروا

والنصارىباليهودلهواولاالث،يخروا

اغتسليئمالدمفاكسليأثبرتف@فا

فبايعيهرأيتموهفافا

=

صج@@لر@ري

33مالكبنأنى 7 / 4

3/1ححربنوائل 6 2

4/4،13عجرةبركعب 0 2

4/4هريرةأبو 4 3

ع@رالن
2 7 / 2

اللهعبد
1وعات@1/عمربى 5 0

2عائثة 9 / 2

ع@رالن
9 5 / 5

4عاسابن 37 / 4

2/4هريرةأبو 9 4

2أبوهريرة 8 / 5

2عاته 4 4 / 4

3/5هريرةألو 5

قتاثة
33النعمانبن 9 /3

1طابىأبيبنعلي 8 9 /3

جبلمعاذس
1 87 / 2

1الخدريسعيدأبو 1 3 / 4

3/1الخدريسعيدأبو 5 6

4/2عباسابن 8 4

2جحشمحمدبن 8 6 / 4

بنمعر
2اللهعد 87 / 4

مسعودب@عبدالله
4 8 1 / 1

2/3العوامبنالزبير 5 5

3عائثة 5 8 / 2

2/3هريرةأبو 5 9

2/3مريرةأبو 5 9

مثام
6 2 / 4

2/2نوبان 4



=

لح@بت

وعثرينإحدىكانتفإفا

شاتحدننولافاكسلهفافمب

رصماتخمىفأرضحبه

عليكليدخلثمرضعالب،عرفأرضعيه

رسولهوأخواللهعدإنيفقلأحدحاتجك

لهافال@هربهاخلفدن

للفراشالولدانقضى@اللهرسولفإد

الحجروللحامر

كدا؟تصوميأنفتريدين

المجرفأمافجران،الفجر

يهيحرمفجرنجرادالفجر

عورةالفخذ

عورةالفخذ

بهايدعىيحركهافرأيته

الفطرصدقة@اللهرسولفرض

@صعنلاثةأطعمأوأيامنلانةفصم
فليطلقهاطهرتفإفافيراجعها،

الأولأعدىفحن

الغيرددلدعن@البيفنهاه
دمبمةويرنركتصوهافهلا

أماالخرزتين؟أيفيأوالخرطتينأيفي
من

قبلهافيثبرها

ئاةالإبلمنخ@سفي

شاةشاةأربعينكلفيالغنمفي

مرتيئأومرةالهرةفي

العمترالمماءففيهسقتفيما

عئرياكانأووالعيونالسحاءمقتيصا

@لفعائد@@لعلل@لجامعفي

@لر@ري

عمرابن

طالبأبيبنعلي

عاننة

عاننة

عباسابن

مرةبنيحلى

عاننه

عمانبنعئمان

الحارثدتجويرية

اللهعبدبنجابر

عاسابن

طالبأبيبنعلي

وجرمدعبصابن

ححقبنومحمد

ححربنوانل

عمرابن

عجرةبنكحب

عمرابن

عباسابن

طابىأبيبنعلي

حارنةبنسهل

ثابتبنخزيمة

الخطاببنعمر

عمرابن

مريرةأبو

طالبأبيبنعلي

اللهعبد
عمرلن

صجم@

8 / 2

4/

9 /

1/4 37

2/2 6 0

2/7

5 8 /

4/2 8 2

3/1 8

/

2/3 9

6 5 /

5

5/1 7 9

5/1 8



خحاديتافهرس

@لحليت

الارفيرأسهاللهيصوبالدرقاطع

الجنعلىعماللهمسليمافى.قال

جلساؤكإنماي:اللهلرسولقريت@قالت

دكرإرالمشركود.فقالك@اللهرسولقام

@لهتنالجر.

لتلابعلى@اللهرسولتام

ليلةالقر@رمىبايةفيالنبيقام

اسمهغيرواحنانأ،الوليداتخذتمقد

نورأرأيتهقد
القرآنمنمعكبسارونجاكهاقد

للخطبةشاءجلم@فمنالصلاة،قدقصينا

فروروهاألاالقبور،زيارةعىنهيتكمكتقد

يك@النبيعلىنجرارأهلوفدقدم

فات@اللهرسولقرأ
ألتت@نزبغ@بوم

لآلرئخه

دأكلولحماخ@زأبئللبيقربت

الغرانبقفصة

الوعةقبلبالذينع@اللهرسولتضى

الوصيةقبلالدينأنمحمديطقضى

والدادالهدىأمالكإنياللهمقل:

والطيباتوالصلواتلثهالخباتقل.

القرتننلتتعدللمحذ"هو@لنهخمل

الفر@ننلث@حذ"ا@ههوثمل

القرانثلثلمحد،أ@ههو@نل

الجراحبنعيدةأباياقم

الجراحبنعيدةأباياقم

السدرقاطعاللهلعنالناس:فآذنعليياقم

الوكلونعماللهحباةقولوا

@لر@ري

حيدةبنمعاوية

عاسابن

العالبةأبو

صالحأبو

الأشحريموسىأبو
عات@

م
سلسة

درأبو

لنسهل
سحد

اللهعبد
الائبلن

الحص@ببنبريدة

اللهعدبىحابر

-

3 1

37

3عباسابىمولىعكرت 1 9 / 1

بنجابر
3/1اللهعد 0

اللهعد
1عمربن 5 1 /،13 5،7

طابىأبيبنعلي

طابىأبيسعلي

اللهعد
مسعيبن

خيمبنالرلغ

ميمونلنعمرو

يكليهتالنبيأصحابلعض

اليمانبنحذين

مسعودبناللهعبد

طال@أبيبىعلي

الخدد@سحيدأبو

3 5



-

لح@بت

الوكيلونعماللهحبناةقولوا

وتوكلقبدها

حدجل(ثلالقبراط

تقيللالناطنفذظقيلوا

تركقياللهرسولمنالأصلناخركان

النارمةمماالوضوء

يلبسهع@رواللهرسولبل@التيابأحبكان

القميص

اللهرسولإلىالرابأحثكان
الاردالحلوي

ثوبااستجذ@ثا@ضاللهرسولكان

استوىإذاج@اللهرسولكان

اللهرسولكان
الخابةمناعلبذاي

اللهرسولكاد
الصلاةالتتحبثاي

عارضهعردتوضاإفا@اللهرسولكان

الدعاءفييديهرفعإذا@ثل!اللهرسولكان

الفر@نأمقراعقمنفىغإنا@رواللهرسولكان

اللهرسولكان
الصلاةبلىتامإداي

للصحةلمجرإذا@اللهرسولكان

لحيتهويخلليتوضأيث@وراللهرسولكان

يديهيرفع@اللهرسولكان

يعلمناكماالنهديعلمنايوواللهرسولكان

رةلسوا

اللهرسولكاد
يعلمناكماالتهديحلمناي

رةلوا

فلكيفعل@راقهرسولكاد

علاتفييلتمتبم@اللهرسرلكان

@اللهرسولسيففببحةكان

عماتهسدلاعتمبدا@البيكاد

كفيهعسلالجنابةمناغتسل@ؤا@النيكان

والفعائد@لعلل@لجامعفي

@لر@لعط

بنجابر
اللهعد

أميةبنع@رو

هريرةأبو

مالكبنأنى

بنجابر
اللهعد

سلمةأم

عالة

الخدريسديدآبو
اللهعد

معودبن

عاثثة

مريرةأبو

ع@رابن

الخطاببنعمر

هريرةأبو

هريرةأبو

مريرةأبو

سلمةأم

مالدبنأنى

2/3

4 /2.

اللهعبدبنجابر

عباسابن

عمرابى

عباسابن

الحسنأبيبنسعيد

عمرابن

عاننة

صج@

5/1 9

6 /

8 /

7 /

8 /

2

2

1 1 2 /

2/3 2 5

3/3 9

/

/



خحاديتافهرس

@لح@بت

أصحالهاشقلهخطبإذاكروالنيكان

ههمجوبو

خاتمهوضعالخلاءدخلبناكروالبيكان

صحدالمنبربنايالبيكان

الركعتينفيتاماب@@هالبيكان

كبرالركعتينمنقامإفايالنبيكان

وعلييكل@اللهرسولبهقدمالذيالهديكاد

بدن@مائةاليمنمن

يالبيحاتملقئىكان
اللهرسولمحمد

ركعةعسرةستالليلمنيصليكان

الليلأولينامكان

@خرهقهموأولهيامكان

فضةمن@اللهرسولسيفقبيحةكانت

دضةالسيفقبيحةكانت

كابته

الصدتةكتابجمتاللهرسولتب

الركذاكالبركذاك

أنجرتكحاشئتماإنكذبتما!

كرسفمنأثوابنلاثةفيالهرسولكفن

أثوابسبمةفييكيهروالنبيكفن

بسمكل
عليهوتوكلأباللهتقةالص

التوابودالخطانينوخيرخظا"@دمبنيكل

الؤفيالصلاةقصر@اللهرسوللعلذلثكل

يتظلسوىش@ءكل

بيتظلعنشيءفضلكل

بحقيقتهرميةكلامكل

بكنلمكل

لهخلقلماميئزكل

رمضانفيالإفطاركفارةكله

@لر@لعط

ثابتبنعدي

دنأنر
مالك

عازببنالبراء

عمرابن

عمرابن

اقهعبدبنجابر

بنأنى
مالك

طابىابيبنعلي

مالكبننى

العصريمزيدة

ا@هعد
عمروبن

عمرابن

اللهعبدبى

طال@أبيبنعلي

طا@أبيسعلي

اللهعدبىجابر

بىأنى
مالك

عاتة

عفادبنعنمان

عفادبنعثمان

نجد@بنس@رة

مريرةألو

حصينبنعحران

هربرةألو

=

3 0 5 /3

/2 3

/

2 3 9 /

3 8

5/1 8

/

/38 5

2/38 6

1/4 3

/



=

لحلبت

لهف@بهوادهنواالزيتكلوا
شجرةمن

@ئمجرةمنفإنهبهوالمحمنواالزيتكلوا

يومصيامنل@كلي
الست

الد@لأبيرلاحعذقيمنكم
اح

كا
لعيرهعنرجلفخرع@اللهرسولمع

كنا
ايةفنزلتسفرفيك@هاللهرسولمع

كا
منزلهفييثيه@النبيمع

كا
مكةإلىخرنجاإفايث@النبيحنصلي

رمضانمنالفطرزكاةنعطيكنا

طعاممنصاعأكروالنبيزمادفينحطيهاكا
يكلل!اللهرسولعهدعلىنورنهكا

@اللهرسولعلى@دالفطرصدق@نؤ@يكنا

@اللهرمولر@فكت

واحدإلاءمننتوضأيثس@اللهأنا@رسولكت

الممقدالصوروصا@أنعمكيف
القرنالتقمقدالصوروصاحبأنعمكيف

التقمهقدالقردوصاحبأنعمكف

أيئرجلأمعكملأبفت

أتاهمنكمأحدالأعرلن
حديثعي

سيفأوجمرةعلىأمىلأن

لهخيرأربعينأحدكميقوملأن

لهخيزأربجىيقوملأن
يمرأنمن

المصلييديبينالماريمكثلأن

المثكاةتكرنلأبمن

ناضحكبطنفيكشهلتلق

أهلهاإلىالحقوقلتؤئن

اك@تلعلك
رأسكهوام

السدرقاطعاللهلعن

@لف@ائدي@لعلل@لجامعفي

@لر@لعط

الحطا@بنعمر

أشدأبو

الصسا.

مالكبنأنى

عاسابن

باصربنعحار

سحبةبنالمغيرة

عات@

الخدرىسيدأبو

)
الخدريسعيدبو

الخدريمحيدأبو

الخدريسعيدأبو

عباسبنالفضل

عاتة

الخدريسعيدأبو

مالكبنأنى

اللهعدبنجابر

اليمانبنحذيف@

مربرةألو

عامرلنعقبة

الجهنيخالدبنزيد
الجهنيخالدلنزيد
الحارثبرجهيمأدو

الصمةابن

اللهعدبنجالر

ساعدةبنحرام

عفانبنعئصان

ع@رابن

طابىأبيبنعلي

2 9 0 /

3

/2 7

8 /

3

/3 6

/3

3/1 8

/

/

2

3/4 73

4/537

4/53

5 4 2 /

6

/

/



اكحاديتفهرس

@لح@بت

السدرقاطعاللهلعن

لمتخذاتواالقبرر،زاترات@اللهرسوللحن

القبورزواراتك@هاللهرسوللعن

اللهرسوللعن
القبررزواراتي

الرحمنعرشلهاهتزلقد

معنياآخدتماولكيزيد،يانويتمالك

مننبيلكل
نجبا.أته

رفقاءنجاءسبحةبيئلكل

أجرانالصالحالمملودللعمد

الصوتالحسنللرجلأذناأشدلثه

لسسلميناولأثسةولرسوله؟به،ولكتا@،ثه

متهموعا

تقصرولمأنىلم

لهقيلالرومإلىيكتأن@النيأرادلصا

اللهرسولأمرلما
يصربأنبالاقوسي

إبليم@بهاطافحواءحملتلما

اللهرسولرأىلسا
عنهقومهتوليي

نلائينليدهنحرئذنة@اللهرسولنحرلما

وليلةيرمللمفيم

بالمعروفوكسرتهطحامهللمملوك

الحديلمنالنيطانعلىأفدلهي

ألانهامنثربتمإبلنابلىخرجتملو

الأدصاروسلكتشعأأووا@ياالناسسلكلو

رسولاباعأاللهكانلو

لكتهنبيئبعديكانلو

عمرلكانبعدينبيكانلو

ع@رلبحثفيكمأبحثلملو

ع@رلبعثفيكمأبعتلولم

@لر@ري

حكيمبهزبن

اثهعد
عاسلن

لهمانالرحسنعد

ئابتبنحان

يزيدبنمعى

طالبأبيبنعلي

طابىأبيبرعلي

هربرةألو

عبيدبنفضالة

هربرةأبو

هريرةأبو

سأنى
مالك

دزلناللهعد

نجدببنسمرة

كحبمحمدس

طالبأبيبنعلي

هريرةألو

هريرةألو

عمرابن

بنأنى
مالك

4 /

4/

،/4

6 /

2 /

3

8

بنأنى
مالك

الخدريسحيدأبو

عمرابن

بنعصمة
مالك

عامربنعقة

رلعبنبلال

4 4 5 /



-

لحلبت

ليأفيكمأبعثلملو

عليهماذاالسصلييديبينالماريعلملو

عيش@ءينفر@عليئينزللالة

العلمهداليحمل

حدالأمةعلىليى
نحصنحتى

صدتةفرسهولاعدهفيالمسلمعلىيى

وضوةساحدأناممنعلىلي@

جالةعيهليى

الزكاةسوىحقالمالفييى

حق@دملابنليى

مناليى
بالقر@ديتغنلممن

منايى
بالقرتنيتغتلممن

مناليى
بالقرانيتغنلممن

وصةلوارتيى

اللهكتابعلىفاعرضوهعنيأناكمما

صحتهفيعليئأمىأحدما

الصوتحسنلبيأدنماثي:اللهأفطما
نمسيقلمنأخرجتكمأناما
باحراحكمأمرتأناما
أخرجكمالذيأناما
ما

تبلةوالمغر@الشرقبين

ما
قبلةوالمغربالمشرقليئ

ما
تبلةوالمغر@المشرقين

سجكتبأنهظننتصنيحكمبكمزالما
الساعةعنيسال@اللهرسولزالما

هابهاب@اتفحوالوهذهأملعلىما

ئعلبة؟مافعل

@الفمالد@لعللفي@لجامع

@لر@لي

عامربنعقبة

حهبمأبو

اللهعبدبنالمطلب
بن

حطب

الرحمنعدب@إلراهيم

لحذريا

اللهعبد
عباسلن

هريرةألو

عاسابن

عاسابن

قيسنجتفاطحة

عفانبنعئان

عباسالن

سعد
وقاصأبيلن

نهيكأبيبنالتوكل

خارجةبنعمرو

عاننة

هريرةبو

عباسابن

سحد
وقاصأليبن

سحد
وقاصأبيبن

عمرابن

الخطاببنعمر

مريرةأبو

ئابتبنزيد

عاننة

حاتمأبيابن

حاطببننعلبة

صج@

0 3 /

3 1 8 /

4/3 7

/3

/2 8 2

4/3 9

9 /

3 8 6

5/1 7

/

1 7

/3

/1 78

5/1 77

4/5 87

3/37

/



لأحالحيتافهرس

@لحلبث

إلاوواللهرسولصلاةانقضاءنعرفكا

أرىمامندللغالجهدأنأرىكت

دعا.فيبدهالله-فيرمولمد

الملاتكةمنبملأمررت

السائلمىلأعلمعنهاالمؤول

فلان؟يامعك

الوضوءديحسئيتوضأأحل!من

لهيؤتىإلاحرةأميرمن

بهيؤنىإلاعرةأميرمن

أخاهعادمسلممن

وسشألهإلاأحذمنكم

لهكانإلاقبلىأمةفياللهبحثهذيمن
من

أ@ته

بكرأليمالنفعناماقطمالنفصاما

بكرأبيمالإلامالنفحنيما

بكرأبيمالما@معننمالنفعنيما

شيءيجهالماءطهورلا

الماءشالماء

كالمطرأمتيمثل

المطرنلأمنيمثل

المطرضلأمتىفل

صدقاتهمافخداوبملادبثعلبةئزا

قالصوتك،رافعأتصليوأنتبكمررت

لعمر

فليطلقهاطهرت@نا3فليراجعها،مره

الجوري@على@روالنبيمسح

بالصدقةكالحسر@بالقر@المسر

@مأعهفأهريقواعقيقةالحلاممع

خراسانأمومروالقرىأممكة

-

صج@@لر@رى

7عاسابن 4 / 1

3عجرةلنكعب 0 3 / 4

2ابرعمر 3 6 / 5

6عباسلنعبدالله / 1"2

52"ا/عمربنعدالله

4/7هريرةأبو 4

عقة
عامرالجهنيبى

5 7 / 5

معد
8عباثةلن / 2

2/1هريرةأبو 3

طا@3/765أبيسعلي

افهعبد
مسعودبن

2 3 4 /

اللهعبد
مسعودبى

عاته

هريرةبو

طالبأبيبنعلي

الخدريسحيدألو

ياسربن

ياصرعمارس

بنأنس
مالك

حا@بنثعبة

قادةأبو

عمرالن

شعبةبنالمغيرة

عامربنعقبة

عامردنسلمان

الحصيببنبريدة

3 5

3/3 9 7

5/9

6 /

5 8



-

لح@بت

ثحرهافيامراتهأتىمنملعون

الشاءأتىمنملعود
أدبرهنفي

فربشفيالسلك

دبرهافيامرأةأوحانصأامرأةأتىمن

فقدكاهنأأو@برهافيامرأةأوحانضأأتىمن

كفر

كفرفقدثبرهافيامرأةأوحائضأأتىمن

بديخارفلينمدقحانضأأتىس

منيخآأتىمن
أ@بارهنفيالرجالأوالاء

فقدكفر

من
جلوسقهموعندههدي@أتته

أجرفيهافلهيةأرصاأحيامن

أجرفيهاللهيةأرضأأجامن

@هيبخةأرضأأحىمن
له

لهفهييتةأرضأأحيامن

وغيرهاالجمحةمىركعةأثوكمن

يخرماأوالجسعةصلاةمنركعةأثوكمن

الصلاةأثوكفقدالصلاةصركعةأثوكمن

ركعةالصبحمنأدوكمن

أثوكهافقدركعةصلاةمنأثوكمن

تغربأدقبلركعةالعصرمنأدركمن

أثركهاففدالشمم@

المسلمفهونبيحتاوأكلقلتسااستقلمن
عبدفيلهسركأأعتقمن

عبدفينمقصأأونصيبآأعنقمن

لهنصيبأأعقس
عدفي

أحقفهولأحدلشتأرضأأعمرمن

شرثونهليىفكرهبلىبيدهأفضىمن

رمضانسهرفيأفطرمئ

@للف@ائد@لعللفي@لجامعح

@لر@لع@

مريرةأبو

مريرةأبو

مالكبنأنى

هريرةألو

مريرةأبو

هريرةأبو

هريرةأبو

عليبنالحسن
اللهعدبنجابر

اللهعبدبنجابر

عائثة

زيدسعيدبن

اللهعد
عمربن

اللهعد
ع@ربن

هريرةأبو

هريرةأبو

هريرةأبو

هريرةأبو

البصريالحسن

عمرابن

عمرابن

عمرابن

عاننة

م@مرةأبو

هريرةأبو

صج@

1/4 7 6

1/3 8 5

1/4 7

1/4 7

ا/

3/

/

4/

4/

/

1/2 7

4 7

2 8



الأحاديتفهرس

@لح@بت

الدرقاطعاللهلعنرسوله،مئلاالله

منزوجأأنفى
ماله

مدبةإلبهأهدي

قمىلهف@عقارأأو@ارألع

ثارأبنمنهالترولمثارابع

شعرةموضعترك

جنالةمنشعرةموصعنرك

المسجدقبلةفيتنخم

اللهإلاإلهلاأنأشهدفقال:توضأ

ولشتثقدليتمضمضتوضأ

الارفياللهجعلهندألثهجعل

لغطهكتريهمجلسنيجلس

عذريخرمنالصلاتينلي@حمع

عذرغيرمنصلاتينبينجمع

جمعهن
فقد

جمع
الإيمانحلال

ركعةعمنرةتتيعلىحافظ

المسلمينعورة@راءمنليلةحرس

عيرمافرأىيسيىعلىحلف

واشترىفيهافبعالوقدحل

ويباعفيهايصاحسوقادخل

قضاءعليهفليسالقيءعهض

يعطر@لارمصانشهرفيالقيءثوعهمن

بنيياسدكممن
3سلمة

بنيياشدكممن
سلمة؟

من
فليذبيذ@أنثاء

من
سجدتينفليسجدصلاتهفيشد

من
سجدتينفليسجدصلاتهفيشك

=

صج@@د@لمط

4حيدةبنمعاوية 5 7 / 1

4/1هريرةألو 5 4

4عاسابن 6 3 /3

4حريثبنسعيد 8 5 /3

3/4اليمانبنحذيفة 8 2

14"طال@2/أبيسعلي

1طالبأليبنعلي 3 7 / 2

ع@رابن
5 33 /3

عامرالجهنيبنعقبة
5 7 / 5

5عاتة 2 / 5

معودسعبدالله
9 5 / 5

4،44،/3هربرةأبو 5 7

1عاسبنعدالله 5 2 / 1

2عباسابن 5 5 ، 2 5 2 / 5

3/5ياسربنعمار 8 2

1حييةأم 3 6 / 1

4/5عفانبنعثمان 4

1ألوهريرة 4 3 / 5

عمر،/952ابن

2الخطابعمربن 6 5 / 5

4أبوهريرة 2 0 /3 ، 1 1 9 /،1

3/4هريرةأبو 2 4

سكع@
3مالك 4 1 /3

3/3مربرةأبو 4 6

عطاء3/104

أبيب@جعمربناللهد
4/33طالب 5

ححمربناللهعد
6 /4+



-

لحلبت

يراطفلهعليهايصلىخىالحنازةسهدمن

جهنمعليهضيقتالدهرصاممن

ستاوأتبعهرمضانصاممن

قبلتناواستقبلصلاتاصلىمن

قبلتناواشقبلصلانناصلىمن

قبلفاواستقبلعلاتاصلىس

قبلتناواستقبلصلاتاصلىمن

قبلتناواستقبلصلاتاصلىمن

قيراطلهفجنازةعلىصلىمن

جساعةفيالاخرةالضا.صلىمن

حماعةالعمناءفيصلىمن

الجنةخراففيمثىمريضأعادش

من
قحدمريضاعاد

الجنةحراففي

فليغتسلميتأغسلمن

كربةالمسلمأخيهعنفرجمن

هوإلايلهلاالدياللهأصتغفرتال:من

موإلايلهلاالذيالعظيماللهاستغفرةقالمن

قال:من
بم

معيضرلاالذيالله
اسمه

شيء
معي@حيىقالمن

الداء
أمألكإنياللهم

فاقتليمبرأيهدينافيقالمن

اللهإلابلهلاالوقنيتالمن

فأصابدرأيهالقر@نفيقالمق

مقعدهفليتبوأبرأيهالقر@نفيقالمن
النارمن

الغافينمنيكتبلماياتبعثمرقاممن

ليلةقوتلهكتبليلةفيابةصسائةقرأمن

حسةبهفلهاللهكتابمنحرفاقرأمن

منيكتبلمليلةفيعثر@ياتقرآمن

الغافلين

@للف@ائد@لعللفي@لجامعى

@لر@لكط

هريرةأبو

الأضعريموسىأبو

لأنصارياأيو@أبو

مالكبنأنى

البصريالحسن

ممودابن

هريرةأبر

هريرةأبو

عفانبنعئحان

5عفانبنعنمان 9 /3

طالببيبن(علي

طالبأليبنعلي

اليمانبنحذين@

مالكبنأن@

مسحردابن

بسار

عفانلنعثمان

اللهعدبنجابر

ع@رابن

ع@رابن

اللهعبدبننجدب

عباسابن

اللهعد
بنع@روبن

9العاص 5 / 1

الداريتمبم
اللهعد

مسعودبن

اللهعد
عمربن

1 9 5 /

3/53

9 /

3/5 4

5 / 5

3/5 6

9 /

4 4 6 /

1 9 1 /3

/533

3/4 7

/

،12 4 9

1/1 93

3/4 3

2 4 8 /



اكحا@يثفهرس

@لح@بت

بهاللهفيالالقرانقرأمن

غنئلهوالقر@نقرأش

@اللهوجهابتغاءي@فرأمن

العشا.لعدشعربيتقرصمن

لهاللهبىالزرعمىإلاالسدرقطعمن

عليهصب@رعمنإلاسدرآقطعمن

صاالحذابعليها@هصبسدرةقطعمن

الارفيرأسهاللهصو@سدرةقطعمن

الارفيرأسهاللهعربسدرةقطعمن

وجههحسنبالليلعلاتهكنرتمن

تعسدأعليئكذبمن

يحرمأوحراماليحلمتعمدأعليكذبمن

حلالأ

بهليضلمتحمدأعليكذبمن

الاسبهليضلمتحمدأعليئكذ@مئ

الاسبهلضلمتحمداعليئكذبمن

من
الدةدخلفالالتهلركلامات

من
ثيثأبالتهيثردلاوهومات

من
الاردخلثيتابالثهتركمات

رلغيهأوأنث@هأوذكرهمىمن

فليوضأذكرهمقمن

فليتوضأفكرهصمن

فيتوضأفرجهصمن

فليتوضأفرجهمىمن

فليتوضأفرجهصمن

ثيءعنأوحزبهعنراممن
ت

عليهوضوءظرجال@وموناممن

مني؟يثتريهمن

-

صج@@لر@ري

حصينعمرادبن
2 9 3 / 1

2/4مالكبنأن@ 4

3يسارلنمعقل 93 / 1

عمروبناللهعبد
4 77 /3

4الثقفيأوسعمرودن 5 3 / 1

ثق@1/354مئسيخ

4عاته 5 2 / 1

حسيلنعدالله
4 4 6 / 1

4عبداللهجابربن 5 5 / 1

87عداللهحالربن / 5

وأن@لخدرياسعيدألو

04/1مسعود،بنوا 4،61 4

اللهعدبنجابر

شرجلبنعمرو

صسحودبناللهعد

عازبدنالراء

مسعودبناللهعد

مسعودبناللهعد

مسعودبناللهعبد

ه/صموانبنتبسرة

6صموانبنتبسرة 7 / 2

حيةأم

بنزيد
الجهنيخالد

عليدنطلق

الأنصاريأيوبأبو

الخطاببنع@ر

اللهعدبنحابر

9 /

9

2



-

لح@بت

تقبلة؟@فقةاليومينمقمن

يوسعمن
التلهذالنا

الصلاةبوتتفأنجرنيحبريلنزل

معهدصليتفأمنيجبريلنزل

سسعامرعأافه@ضر
حدينأنا

جبريلحديثنعم/

لاتحملأننحبإنانعم/

الد"أملأغلملعم/

جريلحديتنعم/

كلأفاقهرسوليانعم/

حج؟لهذانعم/(

أتعطيني؟اللهرسوليالعم/
العجرركعتيفيلهمايقرأهساالورتاننعم

لصاحمهالقرانالنمفيعسحم
القيامةيوم

حقأإلاأقوللافبيسعم

جب؟وهوأحدناأيامشاء/إفىويوضأنعم،

الجنةفيفرأيتنينمت،

تينحتىالتمرةتماعأنمجس@اللهرسولنهى

صلاحها

بالذهالتحتمعن@ا@هرسول@هاني

يتحدتاأنالمتغوطينيث@تاللهرسولنهى

علينايعزمولمالجنائزاتباععننهينا

ماهناماء

@ينكممعالمليعلمكمأتاكمجبريلهدا
تطعنيللمأمرتكقدعملك،هذا
دجح@لي@لمنمذا

القملةهده

القبلةهذه

يالفالائد@لعلل@لحامعفي

@لر@لعط

عفانبنعثماد

عفانبنعنمان

الأنصاريمسعودألو

صحودأبو

اللهعد
مسعودبن

اللهعد
عمربن

الأرتبنجاب

حصينبنع@رافى

عمرابن

الةعد
العاصعمروسبن

عباسابن

عباسابر

عاننة

مريرةأبو

افهعد
العاصبنعمروبن

عمرابن

عالة

عاسابن

طابىأبيبنعلي

الخدريسعيدأبو

عطبةأم

برمالكنم@(

اللهعد
عمربن

الأنصاريحاطببنتعلبة

طالبأبيبنعلي

عمرابن

عباسابن

ص/-

0 0 /

6

4 /

2/4 3 0

1/4 3

/

3 53 /

3/

3/

/

3 6

1 3



خحاديثافهرس

@لح@بث

القبلةهذه

عثمانيدوهذهيديمذه

ئميكةمنتجدمل

نسسعمل
النداء

فرشيإلااليتفيهل

يخركم؟أحدصفيكممل

كيركم؟منفيكمهل

يخركممنفيكمهل
مابهاب@استستعتمهلا

كأنهالذيفأمافجرادهما

صواهمممنعلبهتأتىولنلهمهت

ماؤهالطهورهو

ميتتهالحلماؤهالطهورهو

والجسدالروحلينوام

والجسدالروحلينو@ث@

والجسدالروخبينو@دم

يدي@رفعالركعتينمنقاملافا

الحبدعونفيوالله

وأخرجتكمأدختهأناماوالله
دينارأموتهكدث@اللهرسولتركماوالله

عبةعودإلاأحذعيجدلملان

تقولواأنلعلكمأدريلالانن

المخل؟منىأصوأفي

البخلمنأثوىا:رأفي
3

وطهورأسجدأالأرضلاوجحلت

لأرضواالسماواتلطرللذيوجهيوجهت

رأسهتخ@رواولاوجههوخمروا

بالحقبعثنيوالذي

=

صج@@لى@لع@

أسامة
3/5زيدبن 3،11 6 6 / 4

4/1عفانبنعئمان 0 0

ك@945عجرةبنكعب

4/2الربغلنمحمود 9 5

1/4الأضعريمومىأبو 4 3

لنأنى
4مالد 4 5 / 1

1/4رافعسرفاعة 4 4

سأنى
4مالد 4 5 / 1

عباسابن
5 4 8 / 4

الرحمنعدبنمححد

2/73ثوبانابن

3/3عباسابن 6 2

2/3هريرةألو 0 3

2/5مريرةأبو 2

2/5الفجرميسرة 4

5الصحابةمنرجل 5 / 2

عمرابن
1 3 2 /3

بنأن@
2/1مالك 0 5

1وتاصأبيسعدبن 7 2 / 5

4/2جويرية 3 4

20/2الصما 7 8

4/1البصريالحسن 4 5

بنكعب
3/3مالك 4 1

3/3هريرةأبو 4،43 4 6

ك@031الصحابةعددمن

5طالبأبيبنعلي 4 4 / 4

3/2عباسابن 0 9

2اللهعبدلنحابر 2 0 /



-

لحلبت

اللهعلىهوفىللدني@(يدهنفسيوالدي

واديأالناسأخذلولدهنفسيوالذي

صا@نعبديقولهالابيدهنفسيوالذي

مرةعيرالله-كيهرسولوضأت

فرغفلما@ثشج@اللهرسولوصأت

واليانالخطأأمتيعنوصع

مصطجعأداممىعلىالوضوء

وصشي

الجنةأهلنساءسيدةولاطمة

قردأالعراقلأهليف@ال@هرسولوقت
الحليمةناالمديةلأهلمحح@اللهرسولوقت

الححروللعاهرللفراشالولد

تركتك؟ترىولصا

لهلكانقدحمنأقومكانامرعاأنولو

ركبتبهعلىيدبهولبضع

ركبتيماقليديهوليضع

أهلككوما

نه؟مضغةإلاهووهل

الذكرصمنويتوضأ

يانعلبةويحك

الارمنللأعقابويل

لروجهميمسونللذينوي@

وضوءالذكرمى@يهللا/

بالحيضةوليىعرقإتما@لكلا،

رأصكعلىنحنيأنيكفيكإنمالا،

نجاتنلاتيكميكإنسالا،

ببيعبأسلا
المدبرخدمة

المحةالحنيفيةاللهإفى@يرالمطاهر،منبللا،

الشاءتأتوالا
أعحازهنفي

لد@الفع@العللالجامعفي

@لر@ري

عباساب@

مالدبنأنى

مالكبنأص

اللهعبدبنجابر

مالكبنانى

عباسابن

عباسابن

هريرةأبو

الخدريسعيدأبو

عمرالن

عباسابن

هريرةأبو

مرةبنيعلى

معاد
جلبن

هريرةألو

هريرةأبو

هريرةأبو

عليبنطلق

صفوانستبرة

حاطبدننحلبة

هريرةأبو

عليبن
عاتة

م
سلمة

سلمةأم

اللهعدبنحابر

عمرابن

برطلقعلي

1 6 /

صج@

4 6 /

5/1 8 8

3/3 6 2

1/4 3

/

73

2/4 7

/

4 8 0

2/4 7

/ 4

3/2 33

3/2 37

3/87

1/4 7



يتاكح@فهرس

شهادت@تجزونم@نإلاالعلمتأخذوا

اتدابروولاتحاسدواولاتاغضوا،لا

نخذبل@تنظرولانخدك،تجرزلا

قانمأتللا

لوارثوصبةتجوزلا

شها@ن@تفبلونعمنإلاالا

والمصتانالمصةنحرملا

النظرالصجذومينبل@تديسوالا

المجذومينإلىالنظرياتدلا

نارامماتراءىلا

أصحاييتسبوالا
أحدثلأنفقأحدكمأنفلوأصحابيتشوالا

والغنمالابلتصروالا
الشتيومتصوموالا

اتصوموأفىإلاالجمعةيومتصوموالا

افترصفيماإلاالسبتيومتصوموالا

اللهرسولياأوصنيتغضب/لا

الضيفاركتيرةامرأةضريكأمإنتفحلي،لا

شها@ت@تقبلونممنإلاالحديثتقبلوالا

يوملصومرمضانتقدموالا

يومينولابيرمالهرتقدموالا

ثيتاعنيتكتبرالا

القرانسوىفيتاعنيتكتبوالا

القر@نكيرشيتاعنيتكبىالا

عنتكفلا
عورةالفخذدف@لخذك

فخذتنطربلىولافخدك،تكنفلا
حي

الناريلحعليئيكذبمننهف@عليئتكذبوالا

صوتأتسمعحتىتنصرفلا

عليهننقنموالا

-

صب@لر@وي

3/4عباسابن 7 5

8مالكبنأن@ 0
، 6 4 / 5

2طال@1/752،أبيبنعلي 5 8

2عمربنعدالله 1 6 / 1

4العاصعمروبنبنعداته 2 4 / 1

4كبصمدبن 7 6 /3

ك@105عال@

3عباسابن 0 3 / 4

طا@4/603أبيبنعلي

3اللهعبدبنجرير 2 7 /3

4أبوسعيدالخدري 0 3 / 1

37أبوسعيدالخدري 9 / 1

2/4هريرةأبو 5 9

2الصماء2/ 5،82 7 5

2الصساء2/ 7 2@273

3/3كثىابخيأصحابسرجل 8 9

تي@2/36بتفاطمة

3/4البصريالحسن 7 7

2/1هريرةأبو 8 0

)
4/4هريرةبو 4 3

3ها/2الخدريسعيدأبو

2/3الخدريسعيدأبو 5 1

2/3الخدريسجدألو 4 7

2طالبأبيبنعلي 5 6 / 1

2طالبأبيبنعلي 6 1 / 1

5طادابيبنعلي / ه"1

3/3هريرةأبو 8

2مالكبنأن@ 3 8 /



=

لحلبت

الأمعاءفتقماإلارضاعلا

لا
الأبدصاممنصام

ىعدوولاهامةولاصفر،لا

بوضوءإلاصلاةلا

ملكقبلطلاقلا

طيرةولاعدوىلا

ها@ةولاطرةولاعدوىلا

هامةولاطيرةولاعدوى،لا

مامةولاطبرةولاعدوىلا

هامةولاعدوىلا

كرنمرولافيقطعلا

يملكلافيمايسيننذرولالا

بوليإلانكعلا

بوليإلانكاخ

بوليإلانك@
لوارتوصة

لوارتوصية

لوارثوعة

الورثةيجزأنإلالوارثوصية

بكافرمؤمنيقتلولالوارتوصية

لوارثوصية

سماعأوريحمنإلاوضوء
ريحأوصوتإلاسوضو.

دارولاأرضلح@فييبارك

ليإلاجلداتعرفوقيجلد
حد

والمصتانالمصةالرضاعمنيحرم

والمصتانالمصةالرضاعةمنيحرم

@لفعالدي@لعلل@لجامعفي

صج@@لر@ركط

اللهعد
3/5الزبيربن 0 0

اللهعبد
2/1العاصبنعمروبن 2 3

عيرةأليبنالرحمنعد

3/2المزني 0

3/1ويخرهزيدبنسعيد 4 2

2/4كيسانبنطاوس 5 2

ك@61ألومربرة

ك@81عباسابن

2عرابن 0 /3

اللهعبد
3/2العاصبنعمروبن 1

سعد
3/2وقاصأبيبن 1

4/7،678خديجبنرافع

5/1العاصعمروبنبنعداله 4 1

1الأشعرىألوموسى 3 5 /

اك@/2عاننة

ك@121أبوبردة

4مالكبنأن@ 1 3 / 1

4عبداللهجابربن 2 0 / 1

4العاصعمروبنبنعبدالله 2 5 /

3خبابلنالساثب 9 /3

ك@ك@،مه@أبومريرة

ك@684زيدسجدبن

1بر@ةأبو 2 7 / 4

ك@694،894أبومريرة

4ماك@الزبيربنعبدالله



اخحاديتفهرس

@لح@يت

مسلمامرى3يحل

والحديبيةبدراشهدأحدالناريدخل

آخرهأمخيرأولهيدري

الكافرالمسلميرت

المسلمالكافرولاالكالر،المسلميرث

الإيمانالعبديستكمل

رجليهإحدىيضعثمأحدكميستلقين

يصنع
صفتهعلىأحد

الجنبولاالحاثضالمرأةيضر

بلالأفانسحوركممنيغربمم

الرهنيغلق

محتمعبينيفرق

بكافرمسلميقتل

بكافرمؤمنيقتل

مرتينجحرمنالمؤمنيلدغ

عليهكلبماإلاالما.ينحس

الرجلعورةإلىالرجلينظر

@برهافيامرأتهأتىرجلإلىاللهينظر

ثبرهانيالمرأةيأتيرجليلىاللهينظر

يشهدحتىبأربع:يؤمىحتىعبديؤمن

اللهإلاإلهلاأن

صوتكمنارفعبكرأبا

تصليوأنتبكمررتلكرألا

بأمه؟أعيرتهثؤ،أبا

بلغتإفاالمرأةإنأسصاء،

احنمعقديوئمهذاإنالاسأيها

بعوثبعديستكوفىبريدة

بني
اليوم؟سيدكممنسلمة،

@لر@ري

عمانبنعثمان

مبثرأم

أسامة
دزبن

أسامة
دقبن

باسرلنعمار

اللهعدبنجابر

مالكبنأنس

جالر

جندبلنمرة

المسيببنسعيد

عمراب@

طالبأبيبنعلي

هريرةأبو

بنراشد
سعد

الخدريسعيدأبو

هريرةأبو

هريرةأبو

طابىأبيبنعلي

قتادةأبو

قتا@ةأبو

ذرألو

الحصيببربريدة

هريرةأبو

-

8 1 /

73

3/3 8 2

3/33 0

4/9

3



-

@لر@لمطلحلبت

@العمائد@لعللفي@لجامع

صج@

اليومالاسيحملماأرآيتاللهرموليا
4حصينبنعمرانويكدحوديخه 37 / 1

للاا/يع@ربنالرح@نعدالحج؟كيفاللهرسوليا

الله،يارمول
5الصحابةمنرجلنبيأجحلتقى 5 / 2

ا@عيارمول
5الفجرميسرةيخاكتمتى 4 / 2

اشييارسول
5الجدعا.أبيابنباكنتمتى 5 / 2

2/5هريرةأبوالبوة؟لكوجتشاللهولر@با 2

1عاثةفيهنيجالمحل@الذيىبنارأيئياعائة 7 5 / 4

4عائنةلربيأتعبدالليلةفوينيياعاتف 37 / 2

2طالبأبيبنعليالعورة@هامنف@فخذكغطياعلي 5 6 / 1

قانماياعمرلاتل
2الخطابعمربن 1 6 / 1

اللهجعلهالومهذاإنالمسلمين،مفريا

3الشاقعيدبنعيداللمسلين 6 0 /3

الدلحةفاتتهمنأرأيتاللهنجييا
3الصحابةمنرجلعرفاتمن / ه@1

4حاطببننملبةئعلبةياويح 1 3 ، 4 1 2 / 2

افخامةصاحبيبعث
53عمرابنيرالقلة 1 /3

2ع@رابنركقنيتوضأويصلي 8 0 / 2

4أبوهريرةالقبامةيوميجيءالفرتن 0 2 / 4

4أبومريرةفيقولالقيامةيوميجيءالقر@ن 0 1 / 4

لهعدوخلفكلمنالحلمهذايحمل
عبدالرحنبن@برايم

3العذري 0 4 ، 3 0 2 / 1

5الأشحريموسىأبوالحلمطلبفيالمشرقمننلنبخرج 2 8 / 4

3مسعودبنعبداللهعدولهخلفكلمنالعلمهذايرث 0 5 / 1

عبدهمحمدأوأناللهإلابلهلاأنيثهد

4/2مالكبنتجان@رسوله؟ 9 0

5هريرةأبوالعلمويطلونأكادالإبليضربون 23 / 4

3أبوهريرةفيبرك@لاتهفييحتمدأحدكم 1 7 / 2

3هريرةأبوالبعيريبردكمافببركملاتهليأحدكميعمد 1 9 / 2

اللهبكناببرمةيعمل
2أبوهريرة 5 1 /



لأحاديتافهرس

@لح@بت

الكبمنيغسلكماالهرمنالإناءيغسل

الهرةولوغومىسبماالكلبولوغمنيغسل

عنديقل
ئلاثةكنزكم

أحد(اللههو)تلبقرأ
لهي

القر@نثلت

سةأربعينالعالمينلربالناسيقوم

والكفانالوجهيكفيد

دجالونالزمان@خرفييكون

أيامتلائةالخفينعلىالمسافريمسح

الجاريةبولويغسلالغلامبولمنينضح

الحليفةفيمنالمديخةأهليهل

قريثىسالحيهذاالناسيهلك

ألفمنخيراللهسبيلننيوئم
يوم

كالفاللهسلفيالمجامديوم
يوم

@لر@ل@ط

مريرةأبو

مريرةأبو

الخدريسيدأبو

مسعودبناللهعد

ياسربنعمار

الخطاببنعمر

طالبأليبنعلي

عمرابن

مربرةأبو

عفانلنعثسان

عفانبنعثصار

-

4/1 73

4/33



@للفعائد@لعللفيالجامع

=

الاثارفهرس

@ه@لر

اللهعبدأنفأخبرمماتهم
بريممهمعمربن

ثويةمنمضىومى@دم

بيمايخهاللهعاتبالذيمكتومأمابن

والحسينالحسنناأبا.

فمضمصبوضوءعلبئأتي

زنتتدبمجنونةعمرأتي

كفررهىأدب@فيوالرحالالساءإتان

@اللهرسولبشةوأرجمهااللهلكتا@أجلدها

بالؤ@دصوتأالاسأحسن

حابرأخطأ

ايع
دبأالصفالايجعلربكلا

أحزآكالجنابةمناكتسلتإنا

الغسلوجبالخقاناناختلفإذا

الغسلوجبالختانادالتقىإفا

أنلانااقءقسمتالصصدقجاءبنا

دقدالختانالختانجاصرإفا
العسلوجب

والممترقيمينكعنالمغربجعلتبنا

حدثابم@الرسولعنحدثتما@@

فقدالختانالختادخالفاب@
العلوجب

تطليقنينامرأنهالعبدطلقإذا

يفطرىلرأحدكمتاءبنا

يفطرقاءفلاإذا

@لفانل

اللهعبد
عمربن

عباسابى

الثحبيسراحيلبن

2/1الغريفأبو 6،0

عاسابن

هريرةأبو

طابىأبيلنعلي

حيببنطلق

عاث@

عباسبن

طالصأليبنعلي

مريلزا

4عائثة 6 5 /،23/

الخطاببنعمر

طالبأبيبنعلي

عاننه

عمرابن

مربرةأبو

هربرةأبو

1 2 1 /،1

1 /



الآثلىفهرس

إ

الغسلوجبالختانالختاد@ذاص

فليتوضأمضطجحأأحدكمنامبؤا

مراتسغغسلالإناءفيالسنررولغبذا

لأهرقهالإناءفيالكبرلغبذا

مرةواغسلهفأهرقهالاناءفيالهرولغإذا

مرةغلالهرةفيهولغتا@@

الرأسمنالأذنان

لاأنأراد
يحرج

أحدأ
مى

أمته

الوضو.اسجغوا

الكتابةفي@البياستأدنا

تفصيأأشدفهوالؤ@ناشدكروا

لنغيلانأسلم
نسوةعرةوتحتهسلحة

إسارهوأحسنواواسفوهأطعسوه

وأتوكل؟أطلفهاأووأتوكلأعقلها

يععلأن@اللهرسولأرادكمابهافعلوا

قلهأرادبرجل

القيا@ةيومالثميعنعمنهف@القراناقرؤا

قلوبكمعليهائتلمتماالقر@ناقرؤا

أحدكمبصبما@القر@ناقرؤا

مند؟أسمعماكلأكب

قاتليإلابيبقلقلاألا
يقيللااليطاندف@فقلبعدأما

وأنتأناسفرفيكاأناتدكرأما

خرجنبناالمؤميننساءاللهأمر

منفأنكحنييدكأمري
مت

بنأيةمنبلالآائترىبكرأباأن
خلف

الجريىيل@بعئهاستحلفلحابكر@هأباأن

الكتابهذالهبكرفأباأن

@لفانل

لأشعرياأبو@وسى

الخطاببنعمر

مريرةأبو

هريرةأبو

مريرةأبو

مربرةأبو

هريرةألو

عباسابن

هربرةأبو

الخدريسعيدألر

مسعودابن

عباسابن

طال@أبيبنعلي

الصحابةمنرجل

طالبأليبنعلي

مريرةأبو

الخطاببنع@ر

طالبأبيبنعلي

عمروبناللهعبد

طالبأبيبنعلي

الخطاببنع@ر

ياسربنعمار

عاسابن

قي@بنتفاطمة

مسعودبناللهعد

بنأس@
مالك

بىأنى
مالك

=

ص/@

5/33

3/4 33

3/3 2

3/4 7

3 /

37 4

2/6

7 /

6 9 /



قالجهلأبان

كانعمرابنأن

كانعمرابنأن

كانعمرابنإن

لكلجعلاللهبن
فينحرألساأن

نكذبكلاإنايث@للنبي

عارضيهيعركتوصاإفا

مثنىمثنىبالليليصلي

وبطونهماطهورهمايمسح

نجباءشحةنبي

اللهرمولمحسدخانمه

ماأمون
ثسانفيالقر@نختم

الفجرطلوعقيأفتبلالا

لاصيدتردلاجمبلةامرأةتحتي

كبيرةعذركيرمنالصلاتينبينالجمع

مدبرأونركماترجلا

سلمةبنيخلانلهيقالثقيفمنرجلأ

الصبحصلاةمعهتوافيأنأمرهااللهرسول
الجيثىباولاتعزس@اللهرسول

محصوروهوعليهمأسرفعنمان

الخمبىبومشراحةجلدعلياأن

ثلاثلهعاملإلىكتبالخطاببنعمرأن

الكبائرمن

يديهقبلركبتيهيضعكانعمرأن

ركهعلىيقعكانع@رأن

السلطاةفيقضباوعثمانعمرأن

ماتتدالغعمكإن

عمرعهدفينساع@طلقغيلانأن

فنباعبدأذنبمالايتينال@هكابفيإن

رأسهحلقعحرةدنكبأن

دلحعجرةبنكعبأن
ثاة

الذيالأدىفي
أصاله

@للفعالد@لعللفيالجامع

@لفائل

طابىأبيبنعلي

المدنينافع

طالبأبيبنعلي

محمد
نهاببنمسلمبن

هريلزا

كصبنأبي

عمراب@

رجل

عباسبن

ال@هعبدبنجابر

عمرابن

سلمةأم

ياسربنعمار

الرحمنعدأبو

اسملمي
الشعبيشراحبلبنعامر

ب

3/33

9 /

1/2 3 4

4/4 3

/3

3/3 2

6 /

33

9 /

ه/الخطا@بنعمر

/2النخعيإبراهيم

فب@2/بنالأسود

2/4المسيببنسحيد 5،0

/2طالبأبيبنعلي

ك@عمرابن

اللهعبد
/4مسودبن

اللهعد
/4عمربن

33

5هريرةأبو 4 9 /



لآثلىافهرس

إ

اللهمأدبةالقر@نمذاإن

بحزنلزلالقرانهذابن

عخرواللهبرسولعلاةأشبهكمأنا

@اللهرسولبصحةأعلمكمأنا

الأكرالصدي@وأنارسولهوأخواللهعدأنا

ثصانفيلنقرؤه@نا

القليلمحناونحملالجرنركبإنا

الحميممنأنتوضاالدمن،منأتوضأ

الصلاةافتتععداليدينرفعإنتا

الماءمنالماءإنما

لحيتهيخللأمامةأبارأىأنه

مجذوممعيأكلعصرابنرأىأنه
اللهعبدرأىأنه

قانمأبالعمربى

يديهرفع@تالنبيرأيأنه

اللهرسولمعصلىأته
ي

بكرفكان

طالقر@إفا-كانأنه

جمع
فدعاأهله

الصلاةفيدخلإذايديهبرفعكانأنه

نمانفيالقر@نيقرأكانأنه

نفقةولاسكنىلييجعللم)نه

والئورالكلبنمنعننهىأنه

اليطانمذبةإتها

كبرركعفلمامريرةأبيخلفصلياأنهما

هذا؟يقولمسحودابنس@ع@أنت

الأعمىمكتومأمابنفيوتوليعبىأنزل

للقر@ننسيأسميأالرحلأنلأكره)ني

علاةصلىالزبيرابنرأيتإني

لصيامها؟أكثر@اللهرسرلكانالأيامأي

-

ب@لفانل

3/4مسعودابن 2 6

سعد
2وقاصأبيبن 5 2 / 4

ا
4/5مريرةبو 0 4

4/5الساعديحميدابو 0 5

2طالبأبيبنعلي 1 3 / 5

4كعببنألي 7 8 / 4

2/3مريرةأبو 0 3

4عاسابن 5 7 / 2

مه/2النخحيإبراهيم

2/4الخدريسعيدأبو 6 5

2/2غالبأبو 4 4

2رحل 1 9 / 2

2@يناربنعبدالله 1 8 / 1

2/9حجربنوانل 4

2/9الحضرميحجرسوانل 0

بنأن@
38مالك 1 / 1

2/1مالكبنأن@ 0 3

4عفانبنعئمان 77 / 4

4"قي@2/5بنتفاطمة

1اللهعدلنجابر 5 3 /3

2عمرابن 4 7 /3

الرحمنعدبنبكرأبو

4/5سلمةوأبو 0 2

3ع@ربنعدالله 5 1 / 1

3عاتة 5 0 /3

2مسعودبنعبدالله 1 4 / 1

2/1المكيميمور اك@ك@1،1

2/2عباسابنمولىكريب 7



ت@آ
الحجفعليهأدرك3حجصبيئايما

جت؟وهوأحدلاأيخام

نيبذلكأعلمف@ثهفسلهعليأ،ائت

ميمونةخاليعدبت

ليةمبمونةخاليعدبت

بفولأنلأحدكمبنسما

أقبلإد@اللهرسولعدنحنبيما
والعجميئالعربيفينانقرأنحنبينصا

اللهوبخلفئبلي

الصحةفيالجلوسفيأصبحهالرجلتحريك

شةالنخيل

عمرعدب@اليأصحا@تذاكر

الحديثنذاكروا

الحديتنذاكروا

الحديثذكروأكنرواتزا@روا

حصيرماعلىالدمفطر@نتصلي

يصنعهأحدأأرشبنأ@نصغ

تفصيأأشدفهواالقرانهداتعامدوا

حرفبكلتؤجرواواتلو@القر@نتعل@وا

قديهظهورفعلعليئتوصأ

وحوهافمسحناص@اللهرمولمعتيممنا

المناكببلى@البيمعتيممنا

فقدجمعهنمنخلالئلاث
جمع

شافعأولفبكونالنفاعةفيتعالىاللهيادنثم

روخ
القدسالله

لجرانصاحباوالسبدالعاتبجاء

ميرانهاتألهبكربيبلى(الجدةجات

اللهرسولبسة@رجمتهالثصبكتابجلدته
يرو

@لفعائد@@لعللدي@لجامع

ب@لفانل

ك@544عباسابن

2ع@رابن 9 /3

عائ@4/714

4ما/4عباسابن

2مه/2عبمىالن

اللهعد
4مسعودبن 33 /3

اللهعد
2مسعودبن 5 6 / 2

3/3مالكبنأن@ 0 1

2/8نضرةأبو 0

ك@642جبرالمكيمجامدبن

اللهعبد
2عبهرةبن 4 7 / 2

اللهعبيد
2/4الخيلىبنعديبن 6 5

1أبوسحيدالخدري 0 4 / 1

1مسعودابن 0 4 / 1

1طالبأبيبنعلي 0 4 / 1

7عاثة 1 / 4

2/1خالدبنوميب 1 0

3/4مسعودابن 3 2

3/4محودابن 3 5

4/383عديخر

3ياسربنعصار 6 5 / 4

4/3بامربنعمار 6 6

ك@285ياسرعماربن

ال@هعد
سمودبن

اليمانبنحذيف@

فؤيببنتجيصة

طالببيبنعلي

4 63 /



لآتكلافهرس

إ

الماءيصبانوالجبلحانض

وعثمادوعمربكرأبيمعحججت

مذالاسخرالذيسبحانثلائأدثهالحمد

الحدييةزمنجم@اللهرمولمعخرجت

لهلا@ارمنثارالدنيا

لهثارلامنالدنيا@ار

يديرانيدعوانالزبيروابنعمرالنرأيت

الربا
حتين

يحفيعمرابنرأت
ربهش@

بنأتىرأيت
مالك

يدي@يردع

اللهعبدرأبت
كبرالصلاةافتتحإذاع@ربن

الصلاةفييعجنوهوعمربناللهعدرأيت

قائمأبالعمررأيت

المغربيصليانوعئمادعمررأيت

بالصحيدالتيئمللمريضرخص

التيممديللمريضرخص

حباتزددغبازر

والكفانالوجةالطاهرةالزية

سبعةعنفقال:البقرةعنعليأرجلصأل

قولهعنالسلمانيعيدةسالت

@كل@اللهرسولمنعدكمهلعليا:سالت

مع

"

رضكل(فيأرضبن

الحارثعبدابةسمى@ثم

النحريومبمنىرعيهروالنبيخطبةسمحت

أدخل؟أعليكماللام

@اللهرسولخضبهلهريرفأبوشل

رجلهوضعفلماليركبها،لدابةأئيعيأشهدت

الركابفي

=

ب@لفانل

5اللهعدبنجابر 2 6 /3

ق@2/733بنالأسرد

طال@1/112أبيبنعلي

1أبوقادة 0 7 / 5

مسعودبنعدالله
3 9 6 / 1

أبوالدرداء1/693

2أبو@جموب 4 3 / 5

3الحاطيإلراهيمبنعنمان 7 / 2

1بصحاقأبيبنيحى 0 3 / 2

3/1@ثارسمحار@ 3 4

2تي@5/بنالأزرق 7 9

وبزيدبن
2 1 8 / 1

5الرحمنعبدبنحميد 5 7 /3

2/1عاسابن 2 0

2/1عباسالن 2 0

ك@2/4عحيرعدبن

عمرابن
6 1 / 2

2طالبأبيبنعلي 3 2 / 1

2/6سبربنبنمحمد

جحيفةأبو

عاسالن

نجدببنسمرة

أمامةأبو

موصأبو
لأشعريا

موم@بنعثحان

رسيحةبنعلي

4 4 0 /

4 6 4 /

2 0 8 /



الولهانيدعىالوضو.يطان

السؤلير@اللهرسولصجت

اللهعبدجبيصلى@لى
طاوسبن

فيهاجهرصلاةبالمديخةمعاولةصلى

العصرلاةالوسطى@الصلاة

@اللهرسولخلفصليت

الظهرقبلسجدتينيل!البيحصليت

والمرالحضرفييهالبيمعصلبت

بومصبام
علبكرلالكلاالست

ثلانأزوجيطلقني

والخدارالكحلمنهاالظاهر

الأيروفكاكالحقل

بحدهمنهمأضركومنامفوية@هذاعي

تزوجن@فايقول:أحصنف@نا

أختيفاسألواشككتمنف@
ركعتينوالحضرالفرعلاةفرضت

فاغتسنا@اللهورسولأنافلثفعلت

يث@؟البيكفنتمكمفي

قد
الأخياربدرأهلواتمعليئاخلمتم

وأصحابهفعلهقديصروالبيأنعلمتفد
أطفولمحالضوأنامكةقدمت

العربأنمةقرنج@

الفر@ننلتأحد(اللههو)قل

القر@نثلثعدلكانتأحد(اللههو)قل

ركبتيهتجليدي@يضمععمرابنكان

كتفيهيرويرخيهايعتمعمرابنكان

بينهنيفصللاأربعايصليلاعمرابنكان

يالبيبعدثمرهفيلايعطيعمرابنكان

انمرإلا

و@لف@ائد@لعلل@لجامعفي

ب@لفانل

3/5البصريالحسن 1 4

عمرابن
5 0 8 /3

2/1كيربنالنضر 1 0

2/3مالكبنأنى 1 1

ك@055أبوهربرة

2/33حجربنواثل 2

1عمرابن 98 / 5

4عمرابن 97 / 2

اللهعبد
2ملا/2بسربن

يخ@2/504بتفاطمة

2/6عباسابن 0

2/4طالبأبيبنعلي 4 0

./2البصرىالحسن

4/38عباسابن 0

اللهعبد
2ملا/2بسرب@

3عال@4/ 9

4كمعاتة 3

2/4الصديفبكرأبو 6 5

2/4الخياربنعديبناللهعد 6 5

9الخطاببنع@ر 9 / 4

ك@832عاتة

3طالبأبيلنعلي 9 0 / 1

4مبمونعمروبن 9 2 / 1

4الأنصاريأيوبأبو 87 / 1

2/3المدنينافع 2 6

ك@/2نافع

ك@871جيرسعيدبن

3/1 8



الآثوفهرس

إ

نجايصليمريرةأبواد

بنايكبرهريرةألوكان

الئفلعمر@لىالطعامأحبكان

يقيلهلاأنفأرادرجلأيبايعأنأرادبناكان

أحدهمرأىابتع@اللهرسولأصحابكان
لهميقالنادتأهلكان
بكرأبييدوفييدهفييث@النبيخاتمكان

بيدهيعملسلمانكان

قياللهلرمولبهدياليحنمنقدمعليكان

ر@يتالجممىبنالمضلكان

الجةفيخريفلهكان

الحشاءيث@النبيمعيصليمعاذكان

رضعاتعسرالقر@طمنأنزلمماكان

معلومات

الفطرصدقةيخرجونالاسكان

المللأهلبعضفيهذاكان

حسناءجم@اللهرصرلخلصتصليامرأةكانت

بيدماوننيرالثهدتعلسناعانثةكانت

الصبيعنعقوايذاالجاهليةفيكانوا
الأنجادبل@عمرف

والخاتمالكحل
اللهرسرلوكانلمنىكنا

بخطبي

غلاملأحدلاولدا@@الجاهليةفيكنا
كنا

الرجةفيعليمع

كنا
نفرشة@البيمع

كنا
3كديريوم@روالنبيمع

-

ب@لفانل

الرحمنعدلنبكرأبو

2/1الحرتابى 0 7

سلمةأبو
بر

4/5الرححنعد 0 1

4أن@3/ 2 0

4نافع 4 9 / 2

2/8نضرةألو 0

قتاثة
33النعسانبن 8 /

مالكبنأن@

اللهعد
بريدةبن

اللهعدبنجابر

عبمىابن

طابىأبيبنعلي

اللهعدبنجابر

الله
عمربن

البصريالحن

عبل@ابن

بنالقاسم
محسد

يون@بن

عاسابن

يساربنمحقل

الحصيببنلريدة

الغريفأبو

سعد
وقاصأبيبى

وزيدعاز@بنالراه

أرقمابى

2 4 2 /

1 4 0 /

2 4 6 /

/5 8

/

5 7 9 /

4 3

4 2 2 /



نقيلنمالجصحةنبكربل@كا

كا
الركبتينقلالديننضع

خفافناعلىنحسحنيا@معونصكا

ض@النبيخاتمبياضيلىأنظركاني

المسجدفيأبيتكت

سحعتإداكنت
حديثأ@اللهرسولمن

اللهنفعفي

بالمسحأحقالقدي@نباطنأنأرىكت
أبيصلاةأعقللاغلامأكت

كنت
صفرعمرفيالنمع

يعتممج@اللهرسولكانيهف

حدأوجمرةعلىأطألأن
سيص

لأرجنكأوثنسا.لراجعن

لسنا
رلاكتاببتاركي

لزعوكأوفرتوكأوهد@وكلعلهم

عثرأالكير@رضاعةالرجمايةلزلتلفد

وليالبهقأيامنلاثةللمسافر
يوناليأتتطال@أبوتوفيلما

الايةمذهنزلتلما

اليتيممالتقربواولانزلتلما
لهخيزأربعبنيفومأنكانلو

أولىالحفأسفللكانبالرأيالديئكانلو

بالحسح
بحدماأوقبلهامصليأكتلو

قبركلرجمتفلكعلىمتلو

النسسةوبرأالحبةفلقوالذيلا،

الورنةيناءأنإلاوصيةلوارثلي@

يللفعائد@لعلل@لجامعفي

@لثاكلل

مالكبنأن@

سحد
وقاصأبيلن

الخطاببنعمر

مالكبنأن@

اللهعد
عمربن

ب

2/33

33طالبأبيبنعلي / 1

38طالبأبيبنعلي 1 / 4

وانلبنالجبارعد

9حجرابن 1 /،293

2/5عربنعاصمبنحفص 0 1

37السلامعبدأبو / 2

عقمة
4عامربن 7 4 /3

3الخطاببنعمر 1 9 /3

4الخطاببنعمر 0 8 / 2

طا@2/934أبيبنعلي

1عانة 3 9 / 5

4طالبأبيبنعلي 1 8 / 4

338طالبأبيبنعل! / 2

عائ@2/06

2/8عباسبن 5

جهيمألو
53 9 /

3كه/4طالبأبيلنعلي

5عمرابن 0 2 / 2

3الخطاببنع@ر 1 9 /3

2/4طالبأبيلنعلي 4 0

ومحمدالبصريالحن

4 2 6 ، 4 2 5 /



لرلاافهره،

@هلر

يقيسينهأقوائمالقر@نلقرأن

مسحتحمارظهرعلىأباليما

البقرجلودعلىنمسحأناللهأمرداما

أملمتنذقائمابلتما

ما
قبلةوالمغربالمرقبين

أبياسعليمنريةأشدقطرجلأرأيتما
طالب

والكفانالوجهمهاظهرما

الجمعةبعدإلالتغدىولانقلكاما

والقرتنالتهدغيرنكنبكناما
@سليأمكسائلأعهكنتما
شيءاللهكابفيلكما
قجملة؟أراكليما

جزيةإلاهذهما

قياللهرسولبوصيةمرحبأ

كفرفقدوالشاءالرجالأ@بارأتىمن

فليشرالقرانأحبمى

عليهبئفلامالهزكاةأسمن

رأبتقراعت@مسعتإذامن

اللهيخثىرأيةترأبؤامن

الرجالأعلابفيبقيمن

ليلهنصفقامشهدالعشاءفكأنمامن

اللهرسولمحمداوأناللهإلابلهلاأنشهدمن

دليقسلميتأغسلمن

من
فقرأهاليلمنحزبهفاته

دتهوالحسداللهسبحانقال:من

النارمنمفحدهفلنبوأبرأيهالقرتنفيفالمن

القر@ننصففرأفكاتماززق@ا!"قرأمن

@لفال

مريرةأبو

هريرةأبو

الخطابعرس

5الخطاببنعمر 3

اللهعبد
سحودبن

ب@
الساعديسعد

2/4الخدريسعيدأبو 9

عاننه

الصديقصكرأبو

بعكببنالسابلألو

حاطببنثعلبة

الخدريسعيدأبو

مريرةأبو

اللهعبد
مسعودبن

عاسابن

طا
وس

كيسانلنطاوس

عاسابن

عفانبنعئمان

بنأن@
مالك

طالبأبيبنعلي

الخطاببنع@ر

مالكبنأن@

عباسابى

رايعبنالمسيب

عيرهأو

3 0 0 /

3 6

/

5 3

/

1 8 /



ت

مني@لماياتعثرليلةفيقر(من

الغافلين

القانتينمنكتبآيةمثتيقرأمن

العذا@عليهاللهصبسدرةتطعمن

زكاتهيؤبلاماذلهكانما

الجنةدخلبالثهلركلاماتمن

س
الردخلشثابالتهيثركمات

الوضوءعليهو@مضطجحأناممن

عليهوضوهفلاجالىوهوناممن

اللهرسولنهاني
بالذهالتختمعني

والحريرالقسيعى@البينهاني

الأرجوانياثرعننهي

الأحمرالثوبعننهيت
بدرأصحابرأنتمهدا

الصدقةفريصةهذه

@اللهرمولكتابنسخةهذه

وأشار@النبيخاتمكانمكذا

سلمةأباباثلكماندريهل

بتركر@اللهرسولأصحابمنأناسمئم
والخصاءالشاء

أولا@أاللهرزقهموالنصارىاليهودهم

بالدي@أهلهيرضىالعمدهو

هي
اثهرسولصلاة

ي
نحله

نعلهمن

الرأسشلأذنانوا

قراعةأحسنأحدأرأبتماوالله

والبولالغائطمنجاءوإن

وعليئيث@اللهرسولوأنفسكم:وأنفسنا
حقاالكتابأهليقولماوجدت

@لف@ائد@لعلل@لجامعفي

ب@للا"

اللهعد
عمربر

أمامةألو

الزيربنعروة

هريرةألو

اللهعبد
مسمردبن

اللهعد
سعودبن

عمرابن

عباسابن

طالبأليبنعلي

طالبأبيبنعلي

طابىأبيبنعلي

عباسابن

الخطابدنعمر

مالكبنأن@

مريلزا

مالكبنأنى

عاثة

عكرمة

الضرىلحسن

عباسابن

البصريالحسن

اللهعد
زيدبن

كيسانبنطاوس

عمرابن

اللهعبدبنجابر

مظحونبنعئمان

2 4 7 /

3/4 8

7 /

2

/1 8 8

4/1 9 6

4/1 9

/ 2

/6

9 /

3/33

5 / 2

5/1 37

5/37

5/2 7 4

3/4 8



لآتلىافهرس

@ر@

شبهالأقربكمإلييدهنفسيوالذي

العينوكحلالوجهالظاهرة:والزية

تقييده؟وما

هذابمثلتحدتويلك

أنفيأومسةأباليلا
لوارثالوصيةتجوزلا

رأيهعقدةتعرفواخىامرفيإسلامتحمدوالا

لاكانلثنفواللهتفعللا

جنابةولاحيضمنغقضهىئنتقضقلا

شرتاءولامفابلفولامدابرفلا

امرأةلقولنبينايوشةاللهكابنتركلا

ب@اللهرسولعنحدنأسمعتبذاأخيالنيا

الأمثاللهتضربفلا

والضالة،راديا
الصلالةماديا

فيلتدخلالجرباءالناقةإنالثصرسوليا

الأبئق

نمتقدإندالثصر@وليا

فيالناءدكراللهأسسعلااللهرسوليا

لهجرةا

نغزواولاالرجاليغزواللهرسوليا

فعلتها؟نفسهعدويا

نت؟أمالصلاةأسرفتمعاوجمييا

يجمع
القيامةيومالناسالله

لصاحبهيثفعالقر@نيجيء

منالمشقدميأب@يعني
مات

الكبمنيغلالهركمامنالإناءيغسل

القيامةيومالقر@نلصاحبيقال

مرتينأومرةالإناءوبغسليهراق

=

ب@لفانل

ه"4/1هريرةألو

2/6عاسابن 0

افهعد
عمرولن

3 5 3 / 2

6النخحييزيدبنالأسود /،24

2/4ياسرلنعسار 7 1

عمربنعداثه
4 2 6 / 1

عمربنعدالله
2 5 2 / 1

2/2اليمانبنحدين@ 2 3

2سل@ةأم 4 0 /3

2طابىأبيبىعلي 3 0 / 1

4الحطاببنعمر 0 7 /

هربرةأبو

الداراليسليمانأبو

اللهعد
عباسبن

عباسابن

سلمةأم

سلمةأم

عاننة

بننى
مالك

مسعودبناللهعد

اللهعد
ع@ربن

عباسابن

هربرةأبو

هريرةأبرأوسعيدأبو

هربرةأبو

4 5 7 /

2 8

1 9 /3

2/2 8

1/4 3

6 /

1 7 1 / 4

/4 3

/



=

ح@

مراتسغويغسلهراق

والأحدالسبتيوم

ث@لفعائدالعلل@لجامعفي

@لقانل

هريرةأبو

)
م

سلمة

ب

2/2 7،12 7



=

@لمر@سيلفهرس

يسمعلمالعدريالرح@ىعدبنإبراميم

1/3ث@:الرسولمن 0 5

اللهعبديدركلمالنخحيإبراهيم
ب@

48"ا/صحود:

ال@حعيإبهابم
م@يسمعلم

ا/عائثة:

/2عمرصيسمع3النخعيإبراهيم

اللهعبدبنعبيدةأبو
يذكرلامسعودبن

1شينأ:أبيهمن 8 5 /،11 73 / 4

يلقلمالجزريراشدبنإسحاق

3/33هري؟لزا 2

@سماعيل

4بن9
بنففالةيدركلماللهعيد

الأعمش
ا/شيئأ.أنىمنيسع@

بنعقبهمىيسمععحرولمبكرس

عامر:2/402

الزمري:منيسمعلمربيعةحععر

بنعروةمنيسمعلمثابتأبيبنحبب

4/6لزبير:ا 9

3الحجا2ج

الزمري:منيسمعلمأرطاةن

برجابرمىيسمعلمالبصريالحسن

2عداده: 4 5 / 2

أبيمنيسمعلمالبصريالحسن
2اء02/لدردا 4 5

الحسن

يمعا@بصمري
بنعمارمى

بنعمرادمنيسمعلمالبصريالحسن

حصين:
2 9 6 /،17 / 22

منيسمعلمالحفيةمحمدبنب@الحسن

علي:1/554

5/4سى:سأبيمىيسمع@الحسن 4

2سلمة:أممنيسمعلمالحسى 3 6 /3

حديثين:إلاسمرةمنيسمعلمالحسن

1/1 3 8

2عبيدة:منيسمعلمالحسن 5 7 / 2

ك@575علي:منيسع@الحسن

بنحميد
منيسمعلمالرحمنعد

عمر:3/755

4قتاثة:أبايلقلمحبد 6 6 / 4

غحرمنيسسعلمدريكلنحالد

2/5وعانثة: 7

منيسحعلممحدادبنحالد
بنمعاذ

حل
3 5 / 2 ، 4 0 7 / 1



-

ثمة
3شرةأبيبنالرحمنعبدبن

2مسعود.ابنمنيممع 1 7 / 4

ا/مرسلة:الدرثاءأبيعنرجاءرواية

الخمتنيتملهأبيعنمكحولرواية
مرسلة:4/12

عمرصمنيسسعلمأسلمبرزيد

2/2الحطاب: 8 9

ثوبان:منيسمعلمالجعدأبيبنسالم

2 0 1 / 1

مىيسسعلمالجعدأبيبنسالم

بىشرجل
4الممط 0 3 /3

معد
أحديلقلمإبرايملن

من

3ةالصحالة 87 / 1

سعيد

3

/3ع@ر:منيسمعلمالسسبن

يدركلمالطرانياححدبنسلمان

1مملم:بنالولد 6 / 4

محمد
نظر:يخهأن@منسرقةبن

الث@عبي
منيسمعلم

أسامة
/4زيد:بن

1عانة:منيسصعلمالثعبي 8 2 / 4

ال@هعبدمنيسمعلم
مسعودةبن

الش@عبي
ةطابأبيبنعليمنيسمعلم

ا/يزيدةبنثورعىيرولمشبة

@للف@الد@لعللفيالجامع

ا/عباس:ابنمنبممعلمالضحاك

منيسمعلمكريزبناللهعبيدبنطلحة

2/2عائثة: 37

طلحة
ب@عمرويدرك"مصرفبن

2ةشرحبيل 0 8 / 5

عاص@م
/2أن@:منيسسعلمالأحول

اللهعبد
بنعمرمنيسمعلمبريدةبن

2/2الخطاب: 1 8

اللهعد
يسمعلمعتيقأبيلنمحمدلن

2بكر:أبيمن 5 8 / 4

أبيه:منيسمعلمواثلالجبارسعبد

ك@2/8،92

منيسمعليلى@أبيبنالرحمنعبد

معاذ
1جل:بن 3 4 /،21 3 5

منيسسعلمالأسودبنالرحمنعبد

5ةعال@ 0 7 /3

اللهعبدسالرحسنعبد
لممسعودبن

1أبيه:منيسصع 8 6 / 4

منيسمعلمالنعمانبنالعزيزعبد

ك@94عائئة:

ابنيلقلمالجرريمالكبنالكريمعد

4لبلى.أبي 4 / 4

اللهع@د
اللهعدبن

منيسمعلمعتبةبن

3ياسر.بنعمار 6 7 / 4

اللهعيد
اللهعدبن

منيسمعلمبخةبن

4/333عمار:

عطاء
أسامةمنبسمعلمربلحأبيبن

بن

1زبد: 6 9 /



لمراسيلافهرس

بنعبداللهمنيسحع

عاس:ابنيدركلمالخراسانيعطاء

4 1 8 / 1

أبيمنيسمعلمالخراسانيعطاء
يرهر

3/5ة؟ 4 2

أبيمنيمع@عباسبنمولىعكرمة
2الصديق:بكر 2 3 / 4

لمعفرةمولىالصدنيال@هعبدبنعمر

بنأن@يلق
38ةمالك 5 / 1

يسمعلمالزيرالقهرماندياربنع@رو

عمر:ابنمن
2 6 1 / 5

/2الحسن.منيمسعلمقيىبنعمرو

عساربنمنيسسعمعدلمعميربن

ياسر؟2/714

سعدبنمنيسمعفائدلمبنعيسى

عبا@ة:2/01

منيسمع@الرحمنعبدأبوالقاسم

آمامة:أبيمىإلاالصحابةمنأحد

بناللهعبدمنيسحع@ربيعةبنالقاسم

ع@رو:1/215

بنالقاسم
ابنمنيسمعلمالرحمنعد

عمر:3/035

/3علي:منيسمعلميزيدبنالماس@م

منالسلميالرحمنعبدابويسمعلم

اللهعبد
4/1مسحود:ب@ 0

-

منالسلميالرحالنعبدأبويمع@

1عثماد 0 4 / 4 0

مىعروبةأبيبنسعيديسمعلم

بنالحكم
4عة: 8 6 / 4

بنزيدمنعروبةأبيبنسجديسمعلم

4/4أسلم: 8 6

بنع@رومنعرولةأبيبنسعيديسمعلم

4/4ديار: 8 6

المخارقأليبنالكريمعبديسمعلم

2بلال:بنحسانمى 3 6 / 2

لم
أسا@بليما9ايدرك

مرة:لنكيرموسى

كات@ورادأحيوةبنرجاءيلقلم

1/2لمغيرة:ا 6 6

موسىأباهندأليبنمحيديلق"

4/5شعري:لأا 2 8

لنيزيدمنيمعلمأنىلنمالك

بناللهعد
4قط: 5 1 / 2

ا/مسعود:ابنيدركلممغولبنمالك

بنعحريدركلمالمكيجبربنمجامد

20/2الخطاب 9 9

3مرمل:عليعنمجاهد 0 0 / 1

ا/سلحة.أممىيسمعمجاهد@

منيسسعلمالتيميإبراهيمبنمحسد

ك@955عفان.بنعثمان

يسصع@الحمنبناللهعبدبنمحمد

2/3الزلاد.أبيمن 2



عنالباقرحعمرأبوعليبنمحمد

ا/مرسل:وعليوالحسيىالحمن

عمر:يدركلمجافىبنيحيى

محسد
بنرافعمنيسمعلميحيىبن

خديج
8 1 / 4

عمربرمنيسمعيسارلمبنمسلم

1/4الخطاب. 3 2

مطر

3

ا

2

/2مالك:بنأنىبسمعلموراق

4/2عبيدة:أبايدركلممكحول 1

4عبسة.منيسمعلممكحرل 8 1 / 2

1عنسة:يلقلممكحول 3 6 / 1

ميمو8د@
/4علياةيدركلمنجبآبيبن

نافبم
الخطاب:بنعمريلقلمالمدنب

لمالأعمىثاودأبوالحارثبننفيع

1ع@ر:ابنمنيسمع 9 9 / 5

/3شينأابنهسيسمعلمثاودبنوانل

3 5،71 4 9 / 4

منسمعلهيعرفلاز@رانبنالوليد

2ةأن@ 2 8 / 2

بنأن@منيسمعلمكثيرأبيبنيحيى

8مالك 1 / 4 0

بنرافعمنيسمعلمكتيرأبيبنيحيى

خديج:4/18
)

النمنيسمعلمالسيعيإسحاقبو

3/37عمر:

يللفعائد@لعلل@لجامعفي

أبيمنيسمعلمالسبيعيإسحاقبو
4/1السلمي:الرحمنعبد 0 4

قبو

ا@سبيمي4
اللهعبديدركلم

بن

أبيمنيسحعلمحزمابنبكربو
73ةالأنصاريمسحود / 5

أبيمنيسحعلمالهجيسيتميمةبو
4هريرة 7 7 / 1

بو
الرحمنعبدبنيزيدالدالانيحالد

منبسمعلم
2قاثة. 83 / 2

/4صالح:أبيمنيسمعلمالزبيربو

/4الدر@اء:أبيمىيسسعلمملسة

منيسمعلمسلسةأدو
1ةطلحة 0 1 / 4

بنعبا@ةمنيسمعلمسلمةألو

4/1الصامت: 0 1

عفان:بنعنمانمنيسمعلم

طلحةسفيانأبو
منيسمعلمنافعبن

جابر:5/902

بدركلمصبيحبنمسلمالصحىأبو

اللهعد
3مسحهد:بن 6 / 4

2ض.أبيمنيملمالعاليةأبو 0 / 4

بناللهعبدأبيهمنيسمعلمعيدةأبو

4/73،18مسعود: 61

إلمهلب
كعب:بنأبيمىيسمع@

3مسحودةابنيدردلمنضرةأبو 6 /



لمترجمينافهرس
-

ح@

@لمزجم@ينفهرس

2ةعياشأبيبنأبان 4 8 / 5

3/2حرة.أبيلنإبراهيم 1 0

2يحى:أبيبنإبراهيم 0 6 / 1

/4حبيبةأبيبنإسحاعيلبنإبراهيم

4الهحري:صلمسإبراميم 2 9 /3

1/4الخوزي:يزيدبنإبرايم 5 3

/2ةالمؤفنبزةأبيبنمحمدلنأحمد

37

2شان:بنأزمر 6 6 / 5

2ةالدبريإبراهيمبنإسحاق 33 /3

3/33الجزري:راشدبنبسحاق 2

4/53الملطي.نجيحدنإمحاق 5

أبيبنالملكعبدبنإسماعيل

2الصعيراءة 1 2 / 1

4ةالحمصيعياشبنبسماعيل 2 8 /،1

1 0 6 2؟413/

4مسلم:بنإسماعل 1 6 /،12 1 9 / 2

ك@313الجدي:ملمبنإسماعل

2/2الخراساني:غياثبنأصرم 4 4

اللهعدبنأوس
2/2ةلريدةبن 4

1نابل:بنأيمن 1 5 / 5

4/5سويد:بنأيوب 1 6

بنأيوب
2/4عتة: 7

كنيز:3/123بحربن

رافعب@لر
3/4ة 5 0

2/2مهران.لنبشر 2 1

5فاخة:أبيبنثوير 6 6 /3

4/1المغلس:بنجارة 45/2؟4 5 1

5أيوب:لنحرير 0 8 / 2

2/3حازمبنجرير 8

1/3لأعور:االحارث 5،64 2،23/

2حصيرةبنالحارث 1 5 / 5

حبيب:أبيبنحبيب
5 1 5 / 4

4المعلم:قريبةأبيلنحبيب 2 4 / 1

1/4أرطاة:بنالحجاج 4،ما/2،22

3 2 8 /،32 2 8 / 5

بنحام
2صك. 6 / 2

3/1إلراهيم:بنحسان 6

حي:بنصالحبنالحسن
4 9 0 /3

2لملا/4علويهبنالحن

/3ةالمعمريشيببنعليبنالحسن

2الأشقر.حسندنالحسين 3 5 / 4

1الله:عدبنحيى 4 4 / 4

1الخفي.عيىبرحسين 9 /



=

المعروفالرحبيعليأبوقي@بنسين

بحنق:5/352

ك@574عمر:بنحفص

2ةالحدننعمربنحفص 2 2 /،52 2 6

1ةالربغحيدس 5 3 / 4

4سلصة:بنحماد 5 4 / 4

2عشى:بنحماد 3 6 / 5

3النمر@ل:بنحميضة 2 6 /3

2سدير.بنحنان 5 7 / 2

5/2الرجي:قي@بنحت@ 5 3

2/3مصعب:بنحارجة 5،01 5 9 /،3

2 5 7 /،52 6 8

خالد
2لكر:أبيبن 7 0 / 5

5/2الأودي:يزيدداودس 1 7

5/2سسعافى:بنثراخ 2 1

2كطيص:بنروخ@ 9 6 /3

/4التميمي:الصندرابومحمدبنزهير

ك@2/2الحمي:الحواريبنزيد

1/4إسماعل:بنالسري 1 7

سعيد

4

/4العا@اني:الخزاعيزربيبر

شيان

سكين

كين

سلام

1/4الساحلي:سعيدأبيبن 1 1

2/1الجريري؟إياسبن 2 6

38بثيرةب@ 5 / 1

كث@/2الجبار:عدلن

6ةحسينبن 6 / 2

3/5ةسرا@أليبن 8 1

3العزيزةعبدبن 9 1 / 1

@ه@2/2السعدي:سنمبن

@للفعائد@لعلل@لجامعفي

2/2ةوردانبنسلحة 0

2/3ذكوني:انثاودبنسليمان 6 8

6كثير:بىسليماد 7 / 2

3موسى:بنسليحان 6 5 / 2

4/3حرب.بنسماك 9 2

2/3الأنصاري.حارثةبنسهل 9 2

سهل

4

ا/الجرجاني:الرحمنعبدبن

4عمار:بنسهل 2 5 / 1

2سعيدةبنسويد 7 9 /،15 3 4 / 4

1/2النعمان.بنشريح 3 0

سريلث

2

1النخعي:اللهعبدبن 9 9 /،1

2/33الليث:أبوشفبق 0

1/4حوش@:بنشهر 1 5

1الأخضر:أبيبنصالح 0 8 /،2

3 8،93/93 5

4حسان:بنصالح 77 /،32 3 9 / 5

موسىب@الح@
4/1ة 4 1

طلحة
ك@305ع@رو.بن

1/4النجود:أبيبنعاصم 4 0

2الله:ع@دبنعاصم 7 2 / 5

53حفص:بنعمربنعاصم 2 /3

/3الكوفي:ئحبانبنكليببنعاصم

1 6

4مخلد:بنعاصم 7 9 /3

2الله:عدبنعباد 1 4 / 5

عاد
2،ما/2البصري:النقفيكثبربن

38 5 /،34 2،42 9 / 4

ال@هعبد
33سحبدةبن 4 /



لمترجمينافهرس

اللهعبد
1الكوفي:سلمةبن 5 8 / 2

اللهعد
3الأسلي:عامربن 0 5 / 4

اللهعد
3خنيم.بنعثمانبن 1 1 / 2

اللهعبد
1العمري:عمرص 3 / ا"2

4 7،85 0 1

2لهيعة:لناللهعبد 2 0 / 5

اللهعد
2عقيل:محمدبنبن 7 7 / 5

اللهعبد
لملا@/3همام:أبوبساربن

3/4النحلمي:عامربنالأعلىعبد 5 1

5"ا/الزلاد:أبيبنالرحمنعد 0

4البيلساني:بنالرحمنعد 2 7 / 2

ثروانبىالرحمنعبد
"

1 8 9 / 2

2أسلم.بنزيدبنالرحمن 1 5 /،2

الإفريقيأنعمبنادفلنالرحسن

اللهعبدبنالرحمنعد
عتبةبن

2/1لمسعولمح@:ا 33

الحويرث:أبومعاولةبرالرحمنعبد

بنالعزيزعبد
/2الدرا@رلي:محمد

1 5 6 /3 ، 3 1 8

4النعمان.بنالعزيزعبد 9 /3

بنالغفارعد
القا

3
8ة 9 /3

4ثب:بنالقاهرعبد 5 6 / 1

بنالملكعد
4الجمحي.قدامة 1 6 / 1

ك@2/2ةقي@بنالواحدعبد

بنالومابعبد
2/2عطاء: 5 5

5ةالقداحزيادأبيبناللهعيد 1 6 /3

بنعثمان
333الكاتب:سعد /

-

2وو/4سفيان.بنعسل

عطاء
1الانب:بن 1 8 / 2

2/3العوفيعطية /44،ما/0،12

5واقد.بنحسينبنعلي 0 9 /3

1قادم:لنعلي 7 5 / 5

5جدعان:بندقبنعلي 1 3 / 1

بنعلي
1قا 7 5 / 5

0

3

4الألهاني:يزيدبنعلي 1 5 / 2

5الصري:المبديإبراهملنعمر 0 3 / 2

1جاوان:بنعمر 0 6 / 4

اللهعدلنعمر
2يملى:بى 1 1 / 5

اللهعدبنعمر
خثعم:أبيبن

5 0 7 / 2

1/4أحيحة:بنعمرو 6 4

2حصين:بنعمرو 2 8 / 2

3النعسان:بنعمرو 4 9 / 2

2/2القطان:عمران 1،22 9 7

2طان:بنعمران 1 8 / 5

4حطانلنعشى 73 / 1

1فروة:بنالرحمنعبدبنعيسى 0 9 / 4

2مبمونبنعيسى 3 9 / 5

جعفربنمحمدغندر-

2المختار:بنالفضل 2 3 / 5

القا
بن3

4الرحل@.عد 1 6 / 2

5ك@،./4ةالسوائيعقبةدنقبيصة 7 1

قداسة
3الحامري.اللهعدبن 1 6 /3

5ك@974،سويد:بنقزعة 3 / 41

3/1الربيع:بنقي@ 6،63 5 7

4/3النواء؟كنير 1 2

1الكوفي:شهاببنكلب 6 4 /



-

4سليم.أبيبنيث 1 5 /،12 9 6 / 2

مالك
3/2سعير:بن 1 4

مالك
2يسارةبن 4 0 / 5

3/2ةفضالةبنالمبارك 5 2

محمد
4حميد:اليبن 2 9 /،25 5 1 /3

محمد
ا/الحنعي:السحيميجابربن

3 5،74 2،32/4 7 5

9م@4،ا/جعفر.محمدبن / 5 ، 1 3 6 / 2

محمد
2ي:الأ@الحسنبن 2 / 2

2@يار.محمدبن 2 1 /،25 0 0 /3.5/

محمد
5/1الهصداني:سا@بن 8 0

محمد
2الكلبي:الساثببن 2 2 / 2

محمد
ا/ليلى:أبيبنالرحمنعبدبن

2 1،37 /،23 64؟2 97

محمد
/4الجدعاني:الرحمنعبدبن

محمد
2الكوفي:الرحمنعدبن 0 9 / 5

4مه/4لعرزمي:امحمد

محمد
3/33الواقدي:عمربن 2

محمد
1علقمة:عمروبنبن 7 8 / 5

7عطية.بنالفضلمحمدبن /3"3

4/4الأسدي:الفاسممحمدس 6 4

كير:4/325محمدبن

محمد
4/2البصري:التمارمحمدبن 3 0

محمد
7الأرغياني:المسيببن 5 /3

محمد
4مسلم.بن 1 9 /،15 1 8 / 4

مصعب:4/745محمدبن

محمد
2ميسرةبن 2 7 /3

مخلد
5الواحدةعبدبن 33 /

@للفعائد@لعلل@لجامعفي

مسعدة
4الع:بن 5 5 / 1

اللهعبدبنالرحسعبدالمسعو@ي-
لن

4ةسلامبنمسلم 73 / 1

5/2هاعان:بنثرح 2 2

5نابت:بنمصحب 4 / 4

1/3السلامي:رفاعةبنمعان 0،42/

ك@3/5هثام:بنمعاوية4

3/5ةالموصليادقبنالمجرة 0 2

2البصري:فضالةبنالمفضل 1 7 / 2

/2المصري:القتبانيفضالةبنالمفضل

1 8

5حياد:بنمقاتل 2 9 / 4

4/5سليمان:بنمقاتل 3 0

شبيببنعليبنالحسنالمعمري-

4وكيع:بنطبح 4 9 / 1

1محمد:بنالمنكدر 7 9 / 2

4خالد:بنموسى 3 9 / 1

2عيدة:بنموسى 1 3 /،23/3 0 4

1ةالبصريإسماعبلبنمؤمل 63 /3

4/4ةالمكيبدربنميمون 6 0

3ةكببرناجيه 4 3 / 2

3/3ةإسماعلبنالنضر 0 5

3طاهر:بنالنضر 4 9 / 2

2/1كثبر:بنالنضر 1 0

2حماد:بنلعيم 93 / 2

4ري@عة:لننعيم 3 4 / 1

5/1الأعمى:أبو@اودالحلىثبننفيع 9 9

مريمأبيبننوخ
2ة 5 7 /



لمترجمينافهرس

1/4دراخ:بننوح 2،12 1 7 / 5

بنمرمي
4ةاللهعد 6 8 / 1

بنهام
1سعد. 8 4 /،23 5،1

9عياص:بنملال 6 / 4

5العوفي:يحىبىممام 78 / 4

سريح؟بنوفاء
3 0 3 /3

2/2رسران:بنالوليد 2 8

اللهعبدلنالوليد
الهسدنورأبيبر

3/1لكوفي:ا 9 9

3أنيسة:أبيبنيحى 5 6 /،14 2 1

الحججأبيبنيحى
1 0 7 / 4

الغطفاني:مليمانأبيلنيحى
2 /3

العطار:الواسطيسعيدبنيحيى

الحماني:الحميدعبدبىيحيى
4 3،02/4 3،43 0 7 / 4

4العلاء:بنيحى 6 6 /3

4ةاليمانبنيحى 4 7 / 4

2/2الرقاسي:أبانيزيدس 3 1

9زياد:أبيبىيزيد /،22 5،6

2/4الق@ي:يعقوب 3 5

بنيعقوب
4/1الزمريمزمحمد 2

3"/2أسباط:بنيوسف 5

بنيوسف
الشي:خالد

3 6 5 /

4/

3

ه/

-

1/2الأشدي.خباببىيونى 1 1

3/33ةيزيدبنيون@ 1

3الأعورةميمونحمزةأبو ، 9 / 4

ا/ةاليسرياللهعبدبريزيدخالدأبو

اللهعدالأكرالزعراءأبو
/2ةهانىبى

2سوية.بنعدسويةأبو 4 9 / 1

3مانئ:أممولىصالحأبو 6 7 / 1

عالحلرالسلامعدالصلتأبو
40/2لمعمريا 6 8

2ظية:أبو 4 1 / 5

بنعيسىالزرقي-عباثةأبو

فروةلنالرحمنعبد

بريزيدفروةأبو
4سنان: 33 /،15/

اللهعدالحرانيقتادةأبو
/3واتد:بن

اللهعدلنمحمدمولىكئيرأبو
بن

2جحق: 8 6 / 4

مسلمأبو
1الأعمش:قاند 1 2 / 4

2/1العبدي:هارودأبو 2 7

بح@أبو
2كله/40القتات

الأنصاري:ببراهيمبنيعقو@يوسفأبو



=

يالفمايد@لعللديالعامع

=

ئخطاء@لهو@ةفهرس

3الله.عدبىأبان 0 5 /3

2"/3حرة:أبيبنإبراهيم 1

2الزليريحمزةبنإبراهيم 0 8 / 2
0

بنببراهيم
1/4سعد: 0 1

2/1طهمان:بىإبراهيم 3 1

5/2محمد.بنإبراميم 5 5

10/4مرزوقبنإبرايم 4 7

4الخوزي:يزيدبنإبرايم 53 / 1

3/5الأجلح: 6 6

1/3الخلاد:بنإبراميمبنأحمد 8 1

أحمد
4كلاا/حبل:لن

أحمد
2/1ةالقواريريسليمانبن 0 5

أحمد
4/8ةالهانمميالعباسبن 4

أحمد
93العطارثي:الجارعبدبن / 5

أححد
2راشد:بنمنصوربن 5 6 / 1

33حكيم:بنالأحوص / 2

أسامة
4اللثي:زيدبن 37 لملأ/35،/

أسامة
4أسلم:بنزيدبن 37 /3

الدبريإبراميم-بنإسحاق

3/1ةالحنييإبراهيمبنإسحاق 8 0

1/4الهروي؟إبراهيمبنبسحاق 2 0

5الملطي:لحيحبنإسحاق 3 7 / 4

بمهائيل
/3ة@سحاقأبيبنيونىلن

83كثير:أبيبنجعمربنبمماعل / 5

3خالد:أبيلنإسماعيل 2 8 /3

رافعأبوعوي@ر-بنرافعبن@سماعل

4/1سالم:بنإسماعل 8 2

3علية.ابنإسماعيل ، 3 الها/34،/

4/38البجلي:عمروبنإسماعل 2

4عاش:بنإسحاعل 2 8 /،10 6 / 21

4ةمسلمبنإسماعيل 1 6 /،12 1 9 /،2

3 1 3 /3

أسعث
4سوار:بن 9 / 4

أث@ححث
/3ةالحمرانيالملكعبدبن

7العزيز:عبدبنأشهب 2 /3

3ةالأعمى 8 2 /،11 3 / 4،15 51

3خالد:بنأمية 1 3 / 1

اللهعبدبنأوس
2بريدة:بن 4 / 2

1/5السخياني:تميمةأبيبنأيوب 1 2

5/7تجة:بنأيوب 4

1نابل؟بنأيمن 1 3 / 5

2الوليد.بنبقية 78 /،103،14 2،8

2 6 6 /،22 6 7

1ةخلفبنبكر 3 6 / 4

الألقبفييأنيالبغري=

مرمىبنئابت
87ة /



الرواةأخطهفهرس

ه/الجعمي:الحارثبنيزيدبنجابر

ك@392الكندي:الصحاكبنالجراح

2/5أيو@:بنجرير 1 0

حارم.بنجرير
3 8 /،24/1،1065

3الحميدةعدبنجرير 8 2 / 1

ا

لحجاج/بن9!
1رطا

2 2

:

9/
4 2،24 6،7

3الات:بنحريت 87 / 2

إلراميم:بنحسان
1 6 /3

حي:بنصالحبنالحن
4 9 2 /3

2كلأ/4ةعثولةبنالحسن

33يزيد:بنالحسن 9 / 2

3اك@ال@ر@زي:حمادبنالحسين 1

ا/اللعة:صاحباللهعبيدبنالحين

حن@قي@-بنحيئ

4ميمون:بنالحسين 3 9 / 2

2/3واقد:بنالحشن 4 1

ظبيانأبونجدب=بنحصين

1/4لأثرم:احكيم 7 7

1زيد:بنحماد 4 7 /3

بنحماد
4سلمة: 2 5 /،11 53 /،3

4/4،72 5،84 3،85 2،450،5

5/1 37

4/5ع@رو:بنحماد 2 0

الخفي:محمدبنحماد
4 7 4 / 2

2الأبح:يحصبنحماد 2 8 / 4

2سدبر:بنحنان 5 7 /

-

خالد
3القرشي:عروبن 0 6 / 1

4/1الواسطي.خالد 23

3/2تيى؟بنداود 8 5

بنرشدين
2/3سعد. 2

30/33الحراخلنرواد

بنروح
عا"

بر
3العلاء: 7 6 /،34/

33

بنزاندة
ك@142فدامت

1/4صالح:دنزمعة 7،42 9 7 /3

5/2محاوية:بنزهر 2

5الجاب:لنزيد 8 / 5

نوخ:بنسالم
2 2 0 /3

3/3أوسبنسعيد 5 4

2/8،5الحربري:إباسبنمعبد

لثر:1/583،2/75سعيدبن

1سعيدالجمحي: 2 8 /3

القداح:سا@بنسجد
33 9 / 1

1عروبة:أبيبنسعيد 2 2 / 2

مريم.أليبنسحيد
6 5 / 5

3/2الوري:سفيان 93

4عيينة:بنسفيان 2 6 /،14 6،02/

2 3،63/1،76،72 9،43 7،7

2 7 /،41 4،81 5،02 1،12 9،5

37،85 4 1

وكغبنسفياد
1ة 6 6 / 5

3العزيز:عدبنسكين 9 1 / 1

5فتببة:بنسلم 1 8 /3

3الفضل:بنسلمة 2 8 /



-

2ةبلالبنليمافى 0 5 /3

الأحمرخالدألوحبان-لنمليمان

إسحاقأبومليمان-آبيبنسليسان

الثياني

الأعسثىمهراد=بنسليسان

1/3التبمي.ميمان 2ك@9،271

سماك
3مه/4ةحرببن

بنسهل
اللهعد

2ةبريدةبن 5 / 2

سهيل

33صالحأبيمب@ن /،38 /35،4

بنسوار
3العن@ري:اللهعد 2 / 5

5سويدبرسعيد:2/1 . 5 3 4 / 4 ، 30/

ك@2/2السعدي.سنمبنسلام

ك@323الحرمي:اللهعبيدبنسيص

8سوار:بنشبالة /،52 2

4النخعي:اللهعبدبنشريك 3 /،22 5،5

3 2،93/8،24/،72"5/1 6 6

3الحجج:بنسعبة 83 /،12 / 2،1

3 4 /،32 5 6 /،44 1،94 65؟2 6 6

3لماحر@:2/لنشعيب

@

3/1حمزة.أبيبنعيب 0

2/33الليث:أبوشقيق 0

4حوشب:بنشهر 1 5 /،13 9 / 5

1الأخضر.أبيبنعالح 0 8 /،2

3 93/93؟8 5

4حاد:بنصالح 7 6 /3

بنالضحاك
عاصمأبيمخلد-

1حجر:بنطالب 83 / 5

1بهدلة.بنعاصم 9 /،21 5 9 /

@لف@ائدي@لعللفي@لجامع

2الله.عدبنعاصم 7 2 / 5

بنعامم
5ريد.بنمحمد 33 /3

1/4النجود:أبيبنعاعم 4 0

2شقيق:بنعامر 2 3 / 2

4ةمدركبىعامر 5 9 / 4

عانذ
1:@بن 6 0 / 2

3/4ةالعوامب@عاد 2 0

3/4كئير:بنعباد مملا/2،44

افهعبد
1بكر:أبيبن 4 0 / 5

اللهعد
ك@782نجيح:بىجعفربن

9البغداث@:خيرانبناللهعد 6 / 5

اللهعبد
33سعيد:بن 4 / 2

اللهعد
1الكوفي:سلمةبن 5 8 / 2

اللهعد
3طاوس.لن 6 3 /3

ا@هعبد
3عامر.بن 0 5 / 4

وي@أبو(
اللهعد

اللهعبدب@
أوي@.بن

1 2 8 / 5

اللهعبد
/3الحائري:الجبارعبدبن

38

لثه
ك@902الحكم:عدبن

لته
خئيمبنعنمانبن

3ة 1 2 / 2

لته
4ةالسالببنعليلن 6 2 / 1

لثه
1العمري:عمربن 1 3 / 2

ل@ه
3العالدي:عمرانبن 7 8 / 4

الله
41،ماا/عون:بن 7 9 /،3

عشى:4/774بنعبدا*

اللهعبد
5لملاه،/4لهيعة:بن 91.5/

2عقيل:محمدبنبنعبدال@ه 77 /
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اللهعبد
2مليكة:أبيبن 5 4 / 4

اللهعد
4السرخي:يحىبن 7 1 / 2

/2السقرئ:رائدبنيزيدبناللهعد

اللهعبد
ملأه/3ممام:ألويساربن

3/4الثعلي:عامرلنالأعلىعد 5 1

بنالأعلىعد
/3الصري.الأعلىعد

1 3 2

بنالجبارعبد
2أحمدة 1 2 / 2

1جعفر:بنالحميدعبد 3 / 5

2/4أسرس:بنالرحمنعبد 5 2

4البيلماني:بنالرحمىعبد 2 9 / 2

قي@أبوثروان=بنالرحمنعبد

إلرحسن
1/2الزناد:أليبن 7،5

2/1الرصاصي:زيادبنالرحمنعد 3 5

لناللهعبدبنالرحمنعبد
عة

2/1لصسعولح@:ا 33

بنالرحمنعد
/2عسر.بنال@هعد

الأ@راعيعمرو=بنالرحمنعد

بىالرحلنعبد
زياد-بنمحمد

لمحاا
ردي

مهدي:بنالرحمنعبد
5 5 / 5

عبادأبيبنيحقوببنالرحسنعد

2/2المكي: 7 9

م@3،ا/الصنحاني:همامبنالرزاقعد

1 2،82 037،44؟9 6،4

5 8،05 0 3 /4.1 5 7 اهه5،/

2العمريسلمةأبوالعزيزعد 4 3 /

=

1رواد.أبيبنالعريزعد 87 /3

موثودابوسليمان-بنالعزيزعبد

لنالعزيزعد
4الصمد.عد 87 / 1

4/2السانجرنبنالعريزعبد 7 4

بنالعزيزعد
/3الدراورثي:محسد

9يحى.بنالعريرعد / 4

القاسم:بنالغفارعد
8 9 /3

بنالكريمجد
4/2الجزريمالك 1 4

ا@كريم
4السخارق:أبيبن 6 /،2

/2العرزمي.سليمافىأليبنالملكعبد

جريج=بنالعريزعبدبنالملكعبد

جريجالن

مسلم:بنالسلكعد
4 7 2 / 1

2/2قي@:بنالواحدعبد 4 1

2/9سعيد:بنالوارتعد 1

2/1الثقفي:الوها@عد 0 2

بنالوهابعد
2عطاء: 5 5 /،23/

1زيادةأبيبناللهعيد 9 /3

لناللهعبيد
اللهعد

ا/الحصين:س

عقيل:4/79عبيدبن

الحذاءةالكوفيالصبيحميدبنعبيدة

4أعيى.بنعتاب 0 6 /3

بنعثسان
33الكات:سحد 4 /3

8عمارة:بنعدي 9 /



=

2سفيان:بنسل 4 7 / 4

عطاء
1السائب.بن 8 / 2،11 3،81 4 2

4/2العوفي:عطبة 3 4

4/9عمار:بنعكرمة 6

33إسماعيل.بنالعلاء 5 / 2

الواحديمحمد=أحمدسبنعلي

جحمر:5/54بىعلي

5واقد:بنحسينلنعلي 0 9 /3

5جدعاد:بنزيدبىعلي 1 4 / 1

4عاصم:دنعلي 3 / 5

/3الأزثي.الارقياللهعدبنعلي

5ةالغضاثريالحميدعدلنعلي 1 7 /3

4اللاحقي:عثمادبىعلي 9 3 / 4

4مطر.بنعمار 2 6 / 2

2غزية:بنعمارة 0 9 /3

/2البصري:الحبديإلراهيمبنعمر

3فروخ:بنعمر 6 6 /3

3/5المغيرفبنعمر 4 5

5/3ديخار.بنعمرو 5

ه/ةالزبيرالقهرمانديناربنعمرو

عمرو

عمرو

مرو

عمرو

ع@رو

وف

العلاء

بن
السبيعيإسحاقأبوالله=عد

5عليلن 0 6 / 4
0

2النكري:مالكبن 4 6 / 5

1ةمرةبن 3 6 / 5

قطنأبوهيثم-بن

4/2بي:لأعراا 0

بن
1ةالرحمنعد 7 6 /

@للف@الد@لعلل@لجامعفي

2ما/3يون@.بنعيسى

1سهل:بنالفضل 3 9 / 4

3اليناني:موسىالفضل 93 /،3

الجحدريكاملأبوحسين=بنلضيل

6عياض:بنالفضيل / س1

3الججلي:دصلبنالفيض 8 9 / 1

1/2الواني؟فببصة 9،34/57 2

قتاثة
بن

2/2ةدعامة 3،54/2 9 0

سعيد:2/281بنقية

4سوبد.لنفرعة 7 9 /3

4/1محرز:بنقعنب 8 0

5طلحة.بنكامل 0 5 / 4

3النواء04/يخر 0 9

مالك
4أن@:بن 3 /،44 7،45/1 2 4

محمد
عدي:أبيبنإبراهيمبن

5 1 2 / 1

مححد
2/5،14إسحاق:بن 98 /،3

2 9 /،46،54 1،61 9 / 5،11 3،9

ححد

صسد

مد

2بكلىةبن 3 1 / 1

5/1البرساني:بكربن 7 1

9جحالمحة:بن 3 / 2

4/1ةالرازيحميدبن 3 5

معاوبةأبوخازم-بن

خالدبن
5القرش@: 4 9 /3

2@ياربن 2 2 / 2 0

3/5الطاحي؟@ياربن 0 0

كث@ك@سابق:لن

1ةسالمبن 8 2 / 5

2ةالحوفيسحدبن 6 1 /
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محمد
الراسبيهلالأبيسليم=بن
محمد

لوبنسليمان=بن

محمد
ا/ةكريمةأبيبنسليمانببئ

1التمار:صالحبنمحسد 2 0 / 5

لمه/3طريف:بنمحمد

2الطميل:بنمحمد 2 4 / 1

محمد
بن

الحاكمالحافظ=ال@هعد
محصد

اللهعدبن
7عمرو:بن / 4"3

ا/المقرئ:يزيدبناللهعبدبنمحمد

محمد

جمب@4ل@
/2ليلى.أبيبرالرح@ن

1عامر:عدبنبنمحمد 0 4 / 2

عبيد:3/204محمدبن

2/2عجلاد.لنمحسد 8،13 8،23/

الواتديعر=بنمحمد

القصبي.عمربنمحمد
3 4 / 5

بنعمروبنمحمد
5علقمة: 0 5 / 4

1ةالحمصيالطاليعوفبنمحمد 9 3 /3

فضيل.4/321محمدبن

العبدي:كثيربنصسد
5 5 / 5

بنمحمد
3كناسة: 5 6 / 2

6المثنى.بنمحمد 5 / 4

لنمحسد
4/2ال@صري:التمارمح@د 3 0

4مسلم:بنمحمد 1 9 /،15 1 8 / 4

القرتاني:مصعببنمحمد
5 4 7 /،4

5معاوية:لنمحمد 8 4 /

=

محسد
3العكدر:بن 73 /3

4الضرير.المنهالبنمحمد 4 3 /3

5الولد:لنمحمد 5 2 / 4

محمد
2عامر.بنالولدبن 3 1 / 2

محمد
2يوسف:بن 93 /،10 7 /35

مخلد
1/2يزيد:لن 2 1

مسعدة
4اليع:بن 5 5 / 1

2/2هاعار.بننرح 0،22 0 3

2سلامبن@عب 1 0 / 1

2/3أسلم:بنظاهر 0

معاد
4افه:عودبن 4 4 / 1

معاد
9هثام.بى 9 / 2

1/3إسحاق:بنمعاوبة 5 2

بنمحاوية
م@
م

33ة 5 /3

5/1سليماد.لنمعدي 9 2

1راشد:بنمعمر 3 9 /،303،23 2،5

38،205،85/701

سبي@:سعليبنالحسىالمعمري=

3/2 3 0

2فصالة:دنالمفضل 1 8 / 2

3/4الدمنقي:مكحول 9 4

4العنزي:عليسمدل 6 5 /3

4الئوري.يعلىبنالمنذر 87 / 1

4النصيبي:أيوببنموسى 77 /3

2عاثثة.أبيبنموسى 2 9 / 2

سموسى
عقمة

"

4 5 8 /3

3/1ةإسماعيلبنمؤمل 6،42 3 6 /،4

حمزةأبوالأعور-ميمون

1عمر:ابنمولىلافع 9 3 /



-

1كثير:بنلنضر 1 1 / 2

1/4ثواج:بننرخ 2 1

2حسان:بنهام 8 9 /،34 2،14/

4 21؟8 8 / 5

7ممدةلنهثام 9 /3

ت
2/2الرازفياللهعببدبنم 1 2

ث
5عروة:بنم 8 / 2،36 7 / 45

5لير:بنثيم 1 1 / 1

ممام
ا

بن

4يحيى
/2ا/+2،العوذي:

فاد
3/3السري:بن 9 4

عوانةأبوال@ه=عدبنيزيدبىالوضع

5،24ك@4الجراح.بنوكغ 78 / 4

2مسلم:بنالرليد 6 6 /،14 2،92/

5،83/7،92 83

4/1@ثم:بنيحمى 38

1إسحاق:أبيلنيحى 0 3 / 2

3أيخة.أبيب@يحص 5 6 / 1

3إسحاق:بنيحص 9 7 /3

اماا/أيوب:بنيحى

4حسان:بىيحى 3 5 /3

4راشد:بنيحص 4 6 / 4

3الأنصاري:سحيدبنيحص 0 9 /،24/

33القطان:سعيدبنيحيى 8 / 1

ك@/3السكن:بنيحى

2ةسليمبنيحى 0 8 /3

4الحماني:الحميدعدبنيحيى 3 5 / 2

1الله.عبيدبنيحص 4 4 / 5

مجن:4/565لنيحص

@لفمالد@@لعلل@لجامعفي

4اليمان:بنيحص 4 7 / 4

1جب:أبيبنيزيد 87 / و2
5 0 /3

يز9بد
9زياد:أبيبن /4ا،ه@2،/

يزيد

9

3/2،24/1هارود:بن 5 8

3/4جابر:بنيزيدبنبزيد 9 1

بنيعقوب
2القاري:الرحمنعد 8 5 /3

5ثيب.بنيعلى 1 0 /3

بعلى

ابن
/45،لمحاالطنافسي:\/عيد

2/3ةأشاطبنيوسف ، 0

0بكير:بنيون@ 3 / 5،20 8،22 8 0

3سليم:بنيونى 9 9 / 1

4ةالأعلىعدبنيون@ 9 7 / 1

4عبيد:بنيون@ 0 4 /3

3/13،34/9الأيلي:يزيدبنيون@

2/7،14/3الزبيرى؟أحمدأبو 4

2ةالسبيحيإسحاقأبو 4 7 /،1

4 2،52 1 9 3ك@،6كم،44،/ 8 1

أبيب@سليماداليانيإسحاقأبو
مليمان:4/653

2يعلى:بنأيةأبو 4 9 / 4

1ةأوب@أبو 2 8 / 5

5ةالحنفيبكرأبو 2 6 /3

1عياش:لنبكرأبو 9 0 /3

4مريم:أبيبنبكرأبو 1 / 5

2/3السكري:حمزةأبو 4 1

4/3الأعور:مي@ونحمزةأبر 5 9

5ئابت:بنالنحمانحيفةأبو 2 1 /
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/3حيان:لنسليمانلأحمرخالدأبو

2 2/!،31 2 0

2ا@د

لاني
2

الرحصنعبدبنزيد

4/4الأشعث:ب@ميمانداودأبو 2 9

4/5الطيالسي:داودأبو 2

2أبو4/رافع

عويمر:بنرافعلنإسماعيل

3/3الحراني:سجصأبو 5 2

نجدب:بنحصينظبيانأبو
5 7 4 /3

بنالضحاكعاصمألو
2مخلد: 9 / 5

4/5يزيد:لنالوصاحعوانةألو 6 6

30/4قرةأبو 1

8ةالقطعيالجتمبنعمروقطنأبو / 5

ا/ثروان:لنالرححئعبدتي@أبو

4 9،11 9 0 / 2

1الجحدري:كاملأبو 7 / 5

/4ةخازمبنمحمدالضريرمعاويةأبو

3 2،73 2،84 24؟4 9،54 9 7

أبو
مح@ثمر

بننجيح
/3ةالرحمنعد

سليسانأبيالعزيزسعبدودموأبو4

-

2/2الراسبي:هلالأبو 9 0

2/3القاضي:يوسفأبو 2 5

3فف:أليابن 6 9 / 4

4ةالسريأبيابن 6 /،54 5 8

3/37،65جريج:ابن 84

3/3ماجه؟ابن 8

5/1ال@قرئ:الن 2 3

3/4،44/5،73عي:لأوزاا 5،35/

3/5بغوي:ا 2 4

5/3،12الحاكم: 6 8 / 4

الرج@اعليأبوقي@بن)حسينحنثى

3/2ةلدبريا 3،35/77

ئمهاب(:بنمسلمبن)محمدالزهري

4/3 4،613،53 6،4373

1سليان:بنمحمدلوين 73 / 5

بنالرحمنعدالمحاربي
محمد

بن

3/4رباد: 7 4

5/2حدي:لواا 4 7

30/33قديلواا



=

@للفعاثد@لعللفي@لجامع

افشعارفهرس

@لببتطلع

بستةإلاالعلمتناللنأخي

أكنافهمفييعاشالذي@فمب

لناتلقىكماشهدنا
كتيبةمن

منهالستالكتابةعنكفدع

أمهنكلنهبلالالبت

أمهتلدهلمبلالاليت

إرسالأوالحفظلوءضعفأ

صرثاقدماالحديثمضطرب

اتصحينسندأوفيمتنفي

مصطربايكنلمالوجوهبعص

طهرايمادالتصحيفوأطلقوا

السننقمئمواالأنهذاوأهل

الإسنادالمتصلفالأول

عن
مئله

شدوذكيرمن

وسم
مشمولبعلةما

البر@يجيكذاالفردوالمنكر:

مرالذوذلدىتفصيلإجراء

7

5 /

/5 8 6

3/2 7 6

3/2 7 6

3/2 7



اختمعلىفهرس

@ينطلع

الثقةيخرروىالذيوالمنكر

رأىوالذيالمعروتقابله

-

و@لصفحة@لجز.



=

يللف@الد@لعللفي@لجامع

ح@

و@لتحريفاتالتصحيفاتفهرس

@لخطا

للرفع

لنانغ
الحجة

اللهإلا

الكالمح@

سوبد

أبيبنبسرائيل
بمرائيل

فروةأبي

سعيدعن

المعيرةفي

منجملةسقطت

النص

وباطنهماهرمماطا

@@لصو@

للدفع

الشابح
لمحجة

بالتهإلا

لكذبا

ألا

موية

سرإ
عننيل،ا

إسحاقأبي

مخالفة

@صقنارلخ

وجوثماعدم

من

المغبرةفبهب@

إثباتهاالصواب

ظامرسا

@
@لجز.@ش@ث

العلميةطالميثفتح

النرمذيعللضرح

الأفكارتافج

اللمبةط.الحديتعلوممعرفة

العلميةطالمغبثفتح

الأصولجامع

الحلبيط.الخبتالاعت

العلميةط.الحديثعلوممعرفة

جانابنصحيح

@اودأبيسنن

الحاكممدرك

الشائيوسننالإيصانسعب
والليلةالوموعملالكبرى

بةلإصاا

خالد

الانارمعانيرخ

المنيرابىر

حاتمأبيلابن

الصغيراتارلخ

3

/

/ 1

1/1 3

9 /

1

/1 7

/

1/2 2

1/2 2

2 /

2 5 9 /

1/2 7



لتصحيفتافهرس

أبيبنحثمة

بجوزلاالني

عن

العباد

عمر

ن

محموظة

لعدا
مي

خليفةأبو

رث

ابن

أبيلن
بطرا

بنالرحمنعبد

بناللهعبد

مغفل

معقلبنعبدا"

مفضلبناللهعبد

عدالله

لحسن

شحريفتوا

@لصو@ب

أبيبنخيثمة

غريا

حان

يجوزلا

لفدا
مي

حذيفةأبو

أبيبن
رانطة

بناثهعبدعن

شفل

مغملبنال@هعد

مغفللناللهعبد

العزيزعبد

الحشن

@
سلضلكا

البهيرلمعحم

=

@لجزءو@لصفحة

يللتر@البهيرالحامع

للمبهفيالكرىالسنن
الكبيروالضعفاءالأستاركثف

لتمهيدوا

والكاملالكبيرالضعفاء

وحينلمجرا

وحيىلمجرا

لسوضوعاتا

لأولياءا

الخلافيات

الخلافياتمختمر

الكبيرالتاردخ

التهذبتهديب

الفتنفيالواردةالسنن

لأوبا.احية

للحلالالسنة

الأولباءحلية

للخلالالشة

الايسانشعب

دلاعتقاا

الركيانيمند
لموضوعاتا

3 0

3 0

4 0 2 /



-*

لخطا

الأصغر

المزني

كوهنر

كوهتر

معناهفيحيله

وافقيخما

محفوظة

أليسةبنيحمى

لقسمة

عمر

ريلجو

لجوزا

عفرة

بنسعيدليال

هلالأبي

أصبحة

حرمي

الحسين

ديلها

لمحاا
ري

عن
عطاء

عبدالله

بدالله

@@لصو@

الأصفر

كوه

كوهنز

معناهعنفيحيله

يوافقلمفيما

محفوط

أبيلىيحيى
أنيسة

زيلخو

لخوزا

غفرة

حسانليقال

سعيدعن

أحيحة

مرمي

الحصين

لهاد

المحاليى

عطاءبن

عبيدالله

عببدالله

يللفعالد@لعللالجامعفي

@
ث@

الصحيحةالأحا@يثسلسة

الموضح

لكامل

الكبيرالضعفاء

وجنلمجرا

وحينلمجرا

الكامل

الكامل

وحينلمجرا

رةلمختاا

عاصمأبيلابنالشة

للنسائيالكبرىالسنى

للنسائيالكبرىاسنن

الانارمنسكلشرح

الأولياءحلية

لأوليا.احلية

الآنارمعانيشرخ

الكبيرالتاردخ

لأوسطاالمعجم

الانارمعانيشرخ

الاثارمعاليشرخ

البزارمسند

الكيرالصعفاء

ستذكالاا
ر

لإيماناشع@

الكبرىالنمائيسنن

لأوليا.احلية

6 4 /

4 2

4 7

4 8



لتصحيفتاكهرس

علي

سحودبن

دف

وابنالكريمعبد

نجيح
بنالكريمعد

نجيحأبي

بنو@
خالد

العمدشبهالخطأ

الحمدشهالخطأ

رزيلمرا

الفمطه

بنعسرادرواه

لبلىأبي

أبيوتال
إسنادأحسنمذا

ليطبنعشى

مسلمبنالحسن

أخرمبن

أبيبنيزيد

مربم

شبيببىعمرو

جمعأ

عودابن

طريفبننضر

لتحريمت@ا

@لصو@ب

عنمان

سحودبو

وابنالكريم

نحيحأبي
وابنالكريمعد

نجيحأبي

عنوه@
خالد

العمدالخطا

الحمدالخطأ

ل@ا
ودير

التقسته

عنعمرانرواه

ليلىأبيابى

لأديفلت
ردلمج@إشادهذا

لقيطبنعيسى

سلمبنالحسن

الحنفي

أخزمبىزيد

أبيبن

مريم

بع@رلن

الحديثضحيف

جميحأ

عونلو

طريصبننصر

@
ث@

لأوسطاالمحجم

الأولياءحلبة

والقدرالقصاء

الكبرىالشانيسنن

الكبرىالسائيسن

الدارقطنيسنن

المخبى

الكبرىالشاليسن

يالتر@عللشرح

حنيمةأبيمشد

الدارقطنيعلل

حاتمأبيابنعلل

الكمالتهذب

الايمانسعب

ضسفاءالعقيلي

عديلابنلكامل

للطرانيالأوسطالصعجم

للطراليالأوسطالمحجم

الكمالتهذب

للطبرانيالأوسطالسعجم

الدارقطنيسن

للطبرانيالأوسطالمححم
للعقيليالكبيرالضعفاء

للبيهقيالكبرىال@

الرايةنصب

-

@لجزءو@لصفحة

5

2

2 9 /



=

لخطا

صالحبنعثمان

صعيدبنمنصور

الجدعا.أبيعن

داودأبر

ا
ود@ابن

@ريقعماربن

لحرميا
اللهعيد

بن

اللهعبد
ع@ربن

الكتاني

عنفراويته

سقط

مرةبنعمرة

السعديعمر
لحريرا

بنالمففل

عنفضالة

اللبت

حسن

وهم

@@لصو@

حيببنطلق

بنعثسانبنيحى

صالح

بنمنصور
سعد

أبيابنعى
الجدعاء

الأسرافتحفة
ودابو@أ

رقلقبنعمار

لجرميا
اللهعبد

وبب@

اللهعد
عمربن

الكاني

عنهفروايته

مرةبن

الحبيعامر
لحرفيا

بنالمفضل

والليتفضالة

يالف@اثد@لعلل@لجامعفي

و@لصفحة@لجز.سلضلكا@

الرزاقعبدمصنص

للطبرانيالكبيرالمحجم

بةلاماا

رةلسختاا

@اودلأبيال@راسل

حاتمأبيابرعلل

حاتمأبيابنعلل

بغدادتأرلخ

لمتدركا

الطبريتفسير

النبراتالكراكب

السلامسل

المغيثفتح

التنكيل
ركلمسندا

ميةأبيابنمصف

المنذرلابنالأوصط

للطبرانيالأوسطالمعجم
الطالسيثاودأبيم@د
الكبرىالشن

ايرمذيجامع

للبخاريالكببرالاريخ

4 6 /

5 8 /

2/7 6

2/7

2/1 37

2/1 3

/

1 7

2/1 9

/



التصحيفتفهرس

مسلمعبيدبن
لساا

بري

بلالبنثام

ياسربنعثمان

ميمونبنعشى

اللهعيدبنلكر

والطببالحافب

شقيقبنعامر

سلمةابن

سريلرا

لمحفوطا

ع@رابنعن

عيوزالأا

الواحدوعد

حبان

بيريلز

جاهخرأ

بنسليمان

لوحبنحسان

لربناللهعيد

فضالةدنالفضل

لتحريفت@ا

@لصو@ب

مسلمعبيدبن

صاحب

لسا
بري

ث
اللهعدبنم

زيلراا

ياسربنعمار

ميونبنعبي@

اللهعبدلنبكر

والشدالحاقب

شقيقبنعامر

وائلأبيعى

وف@لمرا

لمحفوظا

عمرأبيالنعى

عن@زاعيا،

الواحدعبد

يديلر

خرجاأ

نوخلنحسان

ئنربناللهعد

فضالةبنالمضيل

وف

@إب

الحدبتأمنال

الثغلأبيالأمنال

-

و@لحفحة@بز.

2 1 1 /

الحدبتأشال

افيحومعجمالهابم@د

جرجانتارلخالأعرابيلابن

الأولاءوحليةلله@ي

الشهابمسند

نجملأبيالوةدلانل

للطبرانيالأوسطالمعجم

الكمالتهذبإكحال

الحيرافلخبص

الحيرالتلخيص

حاأبيلابنالحديثعلل
3

للدانيالفتن
لمسندركا

لعيملأبيالصحابةمعرفة

لمستدركا

الثاميينمند

الكبرىالنسانيسن

للناليالكرىالسنن

الحبيرالتلخيص

الآثارمعانيشرح

الداليعمرولأليالفتن

2 1 3 /

2 1 4 /

2 2

3 /

2/2 3 2

2/2 3

2 5 6 /

2 6 0

2/2 6 0

2/2 6

2 6 5 /



-

لخطا

ديثأحاأ

أبيلن
كثير

سطرشط

لنبكرأباأن

جعفر

عباس

داودابنرط

سطرسقط

همام،حدننا
حدثناقال:

الثوريسفيان

عا@عن

يزيدبنيحى

حديثسقوط

حدلتسموط

سقطوجود

هماإحدا

عروة،بنهنام

أبيهعن

@لصو@ب

دلتحاأ

إسحاقبن

سعيدلنيحى

بنبكرأبا

حفص

داودأبير@

همام،
حدنناتال.

أبونمقيق

عنالليت؟

عاصم

الحمن

لهإنبا

لهإنا

لهإنبا

أحدهما

عروفبنهثام

أخيهعن

ابنعثمان

لهإنبا

@لعللفي@لجامع

@سكأ@

حبادلابنلمجروحين

حبانلابنالمجروحين

والآثارالسنمحرفة

الرزاقعدمصنف

والاثارالسننمعرفة

الدارقطنيصن

والآنارالسنىمعرفة

والآثارالسننمعرفة

للحازميالاتجار

للنساليالكبرىالشن

الاثارمعاليشرخ

قانعلابنالصحابةمعجم

للطبرانيالكبيرالمعجم

للنساثيالكبرىالسنن

للنماثيالكبرىالسنن
الرزاقعبدمصنف

قتيبةلابنالحديثمختلفتأويل

لأوباءاحلبة

البرعدلابنالتمهيد

يالف@ائد

3

3

2/33 0

2/33

2/37



لتصحيفاتافهرس

لأا
عمري

عليةابن

عمران

لبيت

سعدمعدبن

صدقأن

بنإسحاق

شا
بور

معاد

عمرو

سحيدعن

عتبةعن

سقط

قط

ذانزا

أحن

مسعودبن

إسحاقابن

معوذابن

إسحاقابن

عدالله

لتحريمكوا

@لصو@ب

لأعرخ
عييةابن

حمران

لكتاب

عد@
إسحاقبن

صدقأنه

نيلألها

لور

محان

سحيد

بن
عنة

تهإثبا

ع@ربن

إسحاقأبو

مفوزابن

الدارقطي
الأشرا@نحمة
الرارم@د

الدارفطنيعلل

للطبرانيالكيرالمعجم
للكلوداليالتمهيد

الطبريتفسير

حاتمأبيابنتفسير
سنبحابلاا

-

@لجزه

3 7 7

2/3 8 5

2/3 8

الطبريوتفسيروالمئانيالآحاد

النبوةودلائلحاتمأليالنوتفسير

دمثقوتارلخ

ساجهابنسن

رلاستذكاا

الفقهأعوللياللمع

شرخ
الآناراني@

لسستدردا

الأصولسيرار

2التمييز

للبخاريالصعيرالتاريح

لحمثقتارلخ

سننمختصرعلىالقيمابن

داودأبي

ثاودأبييسنعلىالقيمابنحاسية

الدارفطنيعلل
نجةأبيالنمصنف

4

3



=

لخطا

لبموني
دةلزباا

ثقالبو

مسلمبن

اللهعبدبنسالم

حميدبنعن

الرحمنعد

لأزسابروبه

بنعليعن

عدالله

سفط

قط

سقط

فط

عوفابن

سقط

أبانآ

لعطاء

سقط

ةكمرغمري...

أحدهما

@لصو@ب

ن@وأ

نيلميمو

ةديالزوا

عببدالله

عدالله

نفالبو

تهإثبا

صليمدنصفوان

افهعبدبنسالم

بنوحميد

الرحمنعد

لأزلح@ايروله

سعلي
اللهعد

نهإثبا

إنباته

ثاته

تهإنا

عونابن

لعطار

يسر

نهإنا

نماحففي...
غمزيا

هماإحدا

@لعللفي@لجامعى

@
ث@

الاريفغ

للكلوفانيالنمهبد

للكلوذانيالت@هيد

اندالضنظم

الدارقطنيشن

المتنامبة

الرزاقعبدمصنف

لنافحيالحديثاخلاف
الرزاقعبدمصنف

تمةلابنفتاوىمجموعة

للبيهقيالكبرىالسنن
السفداطراف

للبيهقيالكبرىالسنن

للنسائيالكبرىالسنن
للنسانيالكبرىالسن

مندهلابنالايسان

الأوسطالطبرانيمحجم

لبهقيالإمامخلفالقراعة
للبخاريالامامخلفالقراعة

الدارقطيعلل
الحمبديمد

شيبةأبيابنمصنف

يللفعائد

1 2

8 /

1 7

1 7 9 /

1 8

2 2

3/2 6



التصحيفتفهرس

يةارو

سقط

أبي
بن

سقط

أخبرلي
ن

مي

سقط

مر

أحمد
إسحاقبن

الصنعاني
سفط

سفط

نجم

عمربناللهعبد

لمدنيا

فبل

لتحريفت@ا

@لصو@ب

وبهرا

إثاته

بن

وفاء

تهإنا

أخبرتني

لسا@
نهإنبا

تهإثبا

بسحاقبن

غالصاا
ني

إثاته

تهإثبا

لخم

نافعبناللهعبد
لمدنيا

قل

-

@بزءو@لصفحة@حل@ث

الصلاحابنكتابعلىالنكت
ك@172حجرلابن

الصلاحابنكتابعلىالنكت
2كي/3حجرلابن

الصلاحابنكتابعلىالنكت
2حجرلالن 73 /3

ك@672الوفيةالنكت

2مه/3الفدبرفبض

3/2والتفريقالجمعأوهامموضح 93

3عبيدلأبيالقر@نفضالل 0 2 /3

3حبانلابىالثقات 0 3 /3

ك@603الحببرالتلخيص

3/3الدارقطنيعلل 1 1

3الانارسانيكن@رخ 1 7 /3

3/3الدارقطنيسنن 1 7

3/3ركلممتدا 2 0

3/3الآنارمعانينرخ 2 2

3/33راهويهبنإسحاقمسند 1

3/333الطبريتفسير

ك@243الاصابة

3/3لمستدركا 4

التيئلأبيأصبهانتاريخ
رعنالاا

الزواندمجمع

الدارقطنيسنن

للبيهقيالنبوةدلاثل

للبيهقيوالآتلىالسننمعرفة

3 4 7 /

/3 6

9 /

3/3 7



@لغطا

إسماعلألينجر

نذيلعاا

النصفياقز

لياص

ضر

سبرةابن

عنالأسودأبي

أبيه

الثعبيعامر
سفط

عبادبناد

إبرايمبن
حامد

محمودبن

جبابن

الأيليهنامأبو

فيبانأبو

ملال

العريزعد

@@لصو@

إسماعيلابنعر

بديلحاا

حذ@ها

عيىبىعن

سبرةبو

أبيلنحربأبي
أيهعنلأسودا

السمطعامر

العوامبى

النفل

مسلمبنإبراهيم

بن

حرب

حرب

الأئفيهاسمأبو
الأع@ث@

سنانأبو

بىجرير

عدالحبد

لهإنبا

الحلبلي

للأ@لعللالجامع

@
سل@ث

الزارشد

للبيهقيوالاثارالسنمعرفة

نعيملأبيالحلية

ركلمستدا

عديلالنالكامل

لممتدردا

الدارقطني

الرزاقعدمصنف

الدارقطنيسنن

الإيمانسعب

سعالنبيأخلاق

الزوائدمجمع

ركلمستدا

ركلمندا

الرايةنصب

الحيرافلجص

المهرةإتحاف

داودأبيسنن

الضعيفةالأحاديثسلسلة

الصحيحةالأحادبثسلسلة

الدارقطفيعلل

الدارقطنيعلل

الاريتح

@للعالائد

37 2

3/3 7 9

3/38 0

3/3 8 1

3/3 83

3/383

3/38 5

3/3 9

4 3 9 /

4 5 3 /



التصحيفتفهرس

محمد
السريبن

هذيل

عوفبن

عونأبي

كيمانبنصالح

حانبنهثام

وسليمان

سفط

اللهعد
عمربن

مجدب@عمرو

ضمرةفايحى

إبراهيمبىعلي

أليبىسهل

صالح
مقحمةزيا@ة

الأحمرخالد

سقط

داودأبين

بنالله

عنعثمان

خنيم
سقط

لحسين

الحهليوم

لمابمي

لتحريفتوا

@@لصو@

محمد
أليبن

لريا

فالت

عونلن

عونابن

حسادبنصالح

بىصالح
حسان

تهإثبا

وسفياناشعبة

تهإثا

اللهعبيد
عمرلن

سعيدعمرس

ضمرةبنعتي

إبراهيمبنمكي

أبيبىسهيل

صالح
حذفها

وسف

الأح@رخالدأبو

تهإنبا

ودعى@ا

خثيم

اللهبد
لى

خئيمبنعنمان

إناته

لحسن

الجسليوم

بمانعي

@
سحلضلكا

الكبرىلسى

للسمائيالكبرى

عدلأليالقرانلصانل

الفاصلالمحدث
وج@لمجرا

الكبيرالتاريخ

الرعبدلابنالتمهيد

البزارمسد

للطبرانيالكبيرالمعجم

الدارقط@يشن
ركلمستدا

لمشدركا

الجعدابنم@د

النخلأديأصهانناردخ

كتيرابنتفسير

رجبلابنالباريقح

منصوربنسعيدسن

الثوريتفسير

الطبريتفسير

الانارمعانينرخ

-

و@لصفحة@لز.

4 9

4 9

5 2 7 /

3/5الشاليشن 5 6

5للضياء3/والمختارةللسائنالكبرىالسنن 6 2

ك@965الإيسادشع@

3/5الإبمانشب 6



-

لخطا

سقط

لدش

سراجأبيسكيى

خدبج

بسحاقبن

بنإسحاعيل

عدالله

الطرانيمزيد
سفط

بن

أبي

ضحىأبيوعن-

سفط

سقط

الفضل

مغفل

كنتموه

حسد
اللهعبدبن

كياسةابن

أنبرب

أبيبنأيوب
عن

@لمو@ب

أخبرني
إنباته

تهإنبا

الحمين

أبيبنسكيى
اجسر

حدبح

إسحاقأبو

نأبرما

بن

عدالله

الطريمرثد

إناته

ضحىأبي

ته

المفضل

سقل

كتتكموه

حمد
كناسةبن

أيرب

أبيبنأيوب
مسكين

عم
له

@لعللفي@لجامع

@لز.@حل@ث

ماجهابنشن

للطبرانيالأوسطالسعحم
الجوزيلابناقحقيئ
الزواندومجمعالأستارك@

النحليقوتعليق

ومدللخرائطياياخلاقمكارم

الشهاب

الإلمادشعا

@مىتأرلخ

المحلى

للنسانيالكبرىالشن

القديروفيضالاحياءأحادبتخريج

ركلمشدا

عديلاسالكامل

قانعلابنمعحم

للبخاريالكبيرالأريخ

الكبيرالمعجم
والمثانيالآحاد
الحاكممندرك

دمقنأربخ

لمسقدركا

الكبيرالمعجم

التمهبد

المباركلابنلحهاد

نعيملأبيالمستخرج

عوانةأليمشد

مسلمصحححفرح

لنائيالبهرىالشن

@الف@ائد

57 6

3/5 7
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والتحريفتالتصحيمل@فهرس

@لصو@ب

شط

وى

إثويىأبي

وسلأا

أبيبن@سماعيل
أيوب

سقط

بنيحىبنلي

خلادبنعلي

قط

سفط

عنأبيهى
أمه

ئلوا

سن

سار

هذا

دينأحا

إثوي@

لأوسا

ألىبنسعيد

أيوب

يحمىبن

نه

نه

عن
أمه

نهإنجا

عن

نهنا

وانلآ

ثار

ديثحاأ

ته

@
ث@

للنساثيالكبرىالسنن

الكببرالعلل

للبيهقيالكبرىالنن

لأفرادواالغرابأطراف

الدارقطنيسنن

المهرةإتحاف

بعدادتارلخ

للنسانيالكبرىالسنن
لمسندردا

الترسذي@امع

الثادعيمشد

للبيهقيالكبرىالسنن

@اودأبيسنن

الإبمانشحب

للبيهفيالاثا@
ركلمستدا

الدارقطنيسنن

الدارقطنيشن
بريللالربعةا

العللفيالجامع

لأفرادوالغرانباأطرات

لأفرادواالغراتأطراف

دمثقتاريخ

وجىلمجرا

وجنلسجرا

للاجريالشربعة

=

@لجز.

1 3

1 3 4 /

1 3

/



لغطا

وانلأبيابن

سقط

سطرسقط

العبدي
سقط

عن

ذكرهعليعن

لدأخا

مغفل

الكريمعد

الرا
وي

إحدى

الجوربن

رهيم

ال@هعد
موسىبن

لهبك

@لعللفي@لجامع

@@لصو@

وانلألو

ته

العدني
تهإنا

ش

الكبرىالنن

للنساني
لمستدركا

الأوياءحلية
لأ@رافاتحفة

والتعديلالحرح

حاتمأبيلابن
اتمشد

شي

شرلاخنامشكل
الدارقطنيلل

الأولياء

الكبيرالمعجم

للطبراني

ةالنبودلانل

للبيهقي

يزيد

@
سل@ث

لاعدالايزان

البخاريصحيح

لنسائيالكبرىالشن

للبيهقيابخوةدلاتل
حاتمأبياب@تفشر

المجتبى

للنسانيا@برىالسنن
القاريعمدة

لنسائنالبهرىالسنن
خالدأيذكرولمعليعن

معقل

الكريمعدعن

زيالرا

أحد

الجعدبن

زهير

اللهعيد
موسىلن

التعليقتغليق

التعليقنغليق

الاوسطالمعجم

للطبرانيالكيرالمحجم
للترمذيالكيرالعلل

@للفمالد

و@لصفحة

/1 93

4/1 93

4/1 8
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4/1 9

7 /
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التصحيمتفهرس

عونابن

بنبسماعيل

اإبر
هيم

أسيلبن3إبرا

عتيقأبيعن

سقط

تميمبنادة

أي@هع@

سفط

قط

عدالملد

الزبيرلو

سقط

نان

ابنعنمالد

ل@شهاب

مسكين
بيريلزا

ليدبنمحمود

حيان

اللهد
عمروبن

عنمانابن

لتحويفكط

@لصو@ب

عيئأبيلن

بن@براهيم

إمماعل

بنإبراهيم

إسحاعل

عتيقأبيابنعن

تهإثبا

تميمبنعباد

عمهعن

تهإنبا

تهإنا

الرحمنعد

الزلادألو

الحسن

تهإثا

إنانه

نهإنبا

عتبان

الك

بنوالحارث

مسكين
لزيديا

الربغبنمحمود

بنالله

بنعمرو

عثمان

أبيها

@
ث@

الامالروض
التعيقتغليق

عديلابنالكامل

=

@لجزءو@لصنحة

4/2 6

لأولياءاحلية

الحاكممشدركتلخبص

للطبراليالأوسطالمعجم

المهرةإتحاف

الانارمعانيشرح

الحميديند@

للطرانيالكبيرالمعجم
المندرلابنالأوسط

الانارساليضرخ

رحبلالنالباريلتح

والليلةاليوموعملالكرىالسن

الكيروالطراني

ركلمستدا

مدهلابنالإيمافى

للسانيالكرىالسنن

الكبيرالمعحم

سيبةأبيابن

عديلاب@الكامل

2 6

2 7

2 8

2 9

2 9

2 9 7 /

3 0 4 /



-

لخطا

هثام

سقط

سقط

قتا@ةن
عن

بسحاق

غيئان

لنبي
اللهعبيدبن@ر

العبدي

عمير

ائتنا

وكيعابن
دخلت

الم
أحمد

سقط

عاصمأبو

وجامسر

النبت

سقط

عمرو

اللهعبد
بن

عيلأوزاا

ملمان

@لصو@ب

ما
3

إنانه

فتاثة
عى

أن@

غبثان

للنبي

عبيدبنرزلن

هببرة

امميا

حميدبن

خلت

سلم

دق

تهإنا

عاصم

وحامسر

ال@سبت

تهإثبا

عمر

اللهعبد
بن

عنالمبارك

عيلأوزاا

سليمان

ئدال@لفال@@لعللفي@لجامع

@
و@لصضلجز.@ش@ث

والعللأحمدللإمامالصحابةفضائل

4/3المتناهية 1 3

3الرعبدلابنالاستذكار 2 7 / 4

بغدادتارلخ

8عوالةأبيمسند / ك@4

نعيملأبيالصحابةمرفة

رجبلابنالاريفتح

الاثارمعاليشرح

الرويتفسير

عيدلأيالقرانفضائل

المجرينفير

التحقيقتنفبح

لأولاءاحلبة

حزملابنالإحكام

الآثارمعانيشرح

والمحذثللنسانيالكبرىالسنن

الفاصل

الإمامخلفالقراعة

حاتمأبيلابنالحديثعلل

العللفيالجامع

المتناهبةالعلل

للنسائيالكبرىالن

للنسائيالكبرىال@ن

3 / ك@4

4/37

4/37 5

4/377

4/38 0

4/3 9

4/4 3

/
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التصعيفكفهرس

عوانةأبو

عبيلاسصاا

عوانةأبو

سقط

مالكخبرني

مخيمحمدبن

سحدعن

زبد

الزبيربو

محمدبنمارون

بنهارون
محسد

سفط

قط

بن@سحاق

عبدالله

سقط

قط

فارسأبو

بفرأ،نم

عمربى

جعفر

نولن

جعفر

سقط

لتحريفكوا

@لصو@ب

عوانةأبو

عبليلاسماوا

معاولةأبو

بي
مالك

مخسيبنحاتم

سعدابن

الزبير

أبيهارون

حمدأباهارون

نهإنبا

تهإنحا

نجحبنإسحاق

تهإثبا

تهإثا

فارسابن

يقرؤهيخسا

عمربن

تول

حفص

)ثبانه

@
ث@

الباريقح

=

@لجزءو@لصنحة

الباريفتح

الباريلتح

للبيهقيالكبرىالسنن
لأليلإصبهارالمحدنينطفات

النخ

عديلابنالكامل

مسندالمنمها@

للطبرانيالأوسطلمعجم

حزملابنالإحكام

الإيصانشحب

الخفاءكثف

الأستركف

الجوزيلابنالموضوعات

بغدادتأرلخ

الجوزيلابنالموضوعات

الزمريعب@أبيبروايةالموطأ

المجثفغ

الراويلأخلاقالجامع

سعدلابنالطبقات

سعدلابىالطقات

الكبيرالمححم

رالآنرالسننمعرفة

للبيهقيوالاتارالسنمعرفة

للميهقيالكبرىالسنن

الدارقطيسنن

4/53

5

5

3



-

لخطا

الثياني

عن

سقط

ورةلذ

حانبنصالح

عدبنعلي

والد

لفكرى

@بي
الله

مواتة

@شبدع
ميرلعزا

شط

بنفضيل
سعد

جعؤابن

غبريبنالرليع

سعدالجعفي

سقط

شرحيل

@@لصو@

السيناني

تهإثا

لذروةا

أبيبنصالح
حسافى

حياد

عيدبنيعلى

أبيهما

لنكري
الثه

إثباته

تهإثا

مواتة

زميلعرا

سعدبن

جعفرعن

سعدبنالربيع

الجعفي
عمر

اعان

@الع@ائد@لعللفيالجامع

@
و@لصفحة@لجز.@لضلكما

للعقيليالكبيرالضعفا.
عوانةأبيمسند

الرزاقعدمصنف

الرراقعدمصنف

الوفيةالنكت

المهرةإتحاف

الحبيرالتلخيص

للطبرانيالكبيرالمعجم
الرعبدلابنالتمهيد

للطبرانيالامببرم@د
الكمالتهذيبإكمال

الكبيرالمعجم

للنسائيالكبرىالسنن
الطيالسيمند
لإيماناشحب

الأولياءحلية

الجوزيلالنالموضوعات

للحاكمالمدحل
للحاكمالمدخل
الحاكممشدرك

حنيفةأبيمسند

الغرائبأطراف

@مثقتأرلخ

العجادأفعالخلق

الإيمانشحب

نةلإباا

5 2 /
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التصحيفتفهرس

إسحاقبن

جانبرمالح

حنادة

نيلثركا

عنوعمهأبيه

عمر

عاصمبرفعمر

عمربناللهعد

اللهعد

لتحريفكوا

@@لصو@

شراحمل

تهإنبا

إسحاقأبو

حسادبنصالح

رة

ابن

نيلثوكا

عنعمهأوأبيه

عمر

عاصمفعن

ع@ربناثهعيد

عدالله

@
ث@

للبيهقيالإيمانسص

لسمرقدياتفسير

لقرتنانرولأسبا@

ةلمهراإتحا@

للبيهقيالكبرىالسنن

الطبريتفمير
الخلالعللمنالمنتخ@

الثافعيمد

الأولياءحلية

الدارقطيعلل
لأحوف@اتحفة
البزارمسند

حاتمابيابنعلل
الرراقعدمصنف

للحربيالحديثعريب

-

2 3

5/2 7





الخمسالمجلدموضوتفهرس

=
@لمجلد@لخامسميضوعاتفهرس

@ل@وضوع

+
صباب@رلالإعح@@لمشزكة:@لعللمن@لخمس@لنوع

العلاقة
والاصطلاحي-..اللغويالمعنىسيى

........................"."لإثوا3نوأ

................"................"ب...........المتن..فيلادراجاالأول:@لنوع

"المننأولفيالإدراحيقعأدةالأولالفسم

المتن-وسطفيالإدراجيقعأدالثاني:القسم

وتوعاالأكنروهوالمتناخرفيالإثواجبقعأنةالثالتالقسم

متةاخرفيالإدراجحصلمامثال

فيأللصحابيكلامالحديثاخروفيبم@مالنبيحديطيأتيقد

الجزء-هذاعلىويقتصرالمنن،فيالصحابيكلامفيدرجالراوي

فيلإدراجا@لناني:@لنوع
لإسادا

...."ن.....ت....."..""ب.................."الأول............................القسم

2

3

6

6

6

7

8

8



=

@ل@وضرع

@لف@ائد@@لعللفي@لجامع

8

8

9

9ثذوذ-@لمثتركة:@@لعللمش@لسادسلنوع@8 9 0 0

1والمتأخرينعدالمتقدمين)شاذ(مصطلحاستعسال 0

6"

1

@لنكر.@لمشركة:@لعللمن@لسابع@لنوع

والاصطلاحي-اللغويالمعنىبينالترابط

ب.الصنكر-..الحديثشروط

1 5



الخاسىالمجلدموضوعتفهرس

@لمض@لوضوع

156@صور

1ص.-.."المتقدمين-عدالمنكرالحديتمصطلح 5 6

1المأخريى-عدالمنكرالحديثمفهوم 6 2 0

الحدب-0000261ومنكرالمنكرالحديط

164@البخاري-.الامامعندالحديثمنكر

1إسناثه..-.ليالنكارةحصلتمما 6 5

1.......".."....................."...."................."آخر..............................مثال 6 7

1ى.الوصل-.بشبلالنكارةأعلمما 7 2

اس........................................................................"تحر.................منال

1790000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000......."........."آخر..........مثال

1.@متة.بعضجاءنكرأفيمما 83 0

1اخرمثال 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ام@@@المتقن-...الحافظالثقةعلىاستكرمما

1صراويه...علىمتنهبعضأنكرمما 9 2

ن........00000000000000000000000000000000000591ى.............................."تخر............ثال

لالنكارةكلهالحديتعلىبعدثفيحكمالحديافيمنكرةلفظةتأتيقد

فيأخرىعللأالاحثويكفبسببها،
2الزياثةذكروراءكانتالسند 0 1 0

2ىة....................ة........................................"ة................."اخرمنال 1 3 0 0

ب@022إسحاورليوتلونهبالضعيفراويهنفردمعنكرأ،المتنيكونقد

2الضعيفروايةمناستنكرمسا 2 5
0 0

......................................"@خر.ثال
2بة................. 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ك@2الحمل.-عليهولبىله،ففرثهراويهعلىاستنكرمما

ة.0000000000000000000000000000000000000342ة......................."..............."تخر.......مثال

2بلاسنادأ..................................شسأمنكرأرويمما 4 6 0

251@ومننا-..إسنا@أراوبهعلىاستنكرمما



-

@لموضوع

-."و)سنا@أمتآراويهعلىاستنكرمما

@وقنا-..إشادأراويهعلىاستنكرمما

-."ومتناسندأراويهعلىاسننكرمما

الحدت@.والقواعدالفواتداليهاب:منالالتالقسم

@لف@الدي@لعللفي@لجامع
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