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  .دير الذي وفقني إلتمام هذا البحثالحمد هللا حمداً كثيراً والشكر هللا العلي الق

ى لَّ، واستجابةً لهدي النبي ص)1(﴾ِلنَفِْسِه يشْكُر فَِإنَّما يشْكُر ومن﴿: امتثاالً لقوله تعالى
، فإنني أتوجه بخالص الشكر والتقدير )2(}اللَّه يشْكُر ال النَّاس يشْكُر ال من{:  القائلملَّس وِهيلَ عاُهللا

 على تفضله بقبول اإلشراف على هذا ، حفظه اهللاهشام محمود زقوتإلى أستاذي فضيلة الدكتور 
  . الجزاءخير ه اهللافجزا ،البحث

  : كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضلين عضوي لجنة المناقشة

  .إسماعيل سعيد رضوان/  الدكتور األستاذفضيلة

  .عبد اهللا مصطفى مرتجى/ فضيلة الدكتورو

وذلك لتفضلهما بقبول مناقشة هذا البحث ليسهما بتوجيهاتهما النافعة ومالحظاتهما القيمة، 
  .ما اهللا عني وعن طلبة العلم خير الجزاءفجزاه

عـاملين، وأخـص    و إدارةً   -حفظها اهللا - الجامعة اإلسالمية بغزة  الشكر موصول إلى    و
الـشيخ  ، وعلى رأسـهم     هاجميع أساتذتي في  بالشكر عمادة الدراسات العليا، وكلية أصول الدين و       

  .األستاذ الدكتور نافذ حسين حماد

 وفي هذا البحث خاصة، ابتداء ن له فضل علي عامةًوال يفوتني أن أشكر كل من كا
 جهداً تي التي لم تأُلين ما خفضا أبداً أكف الضراعة من الدعاء لي، ومروراً بزوجلدي اللذَاوب

خاصة في كلية الدعوة إخواني وزمالئي أستاذتي وإلتمام دراستي، وانتهاء بجميع تي في مساعد
علمي الدكتور شكري علي الطويل، والدكتور تحسين أحمد أستاذي ومعلى رأسهم اإلسالمية، و

  .، وأخي األستاذ عائد رمزي أبو غليون، حفظهم اهللا جميعاًأحمد

.وعلى آله وصحبه أجمعينبن عبداهللا،  محمد معلم الناس الخيروصلى اهللا على 

                                                           
  ).12(من اآلية : لقمانسورة  )1(
  ".صِحيح حِديثٌ هذَا: "، وقال)1954(برقم ، )4/339 (الترمذي  سنن)2(
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m   
  أعمالنا، وسِيئات أنفسنا، شرور من باهللا ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده للَّه، الحمد إن 

 له، شريك ال وحده اللَّه إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مِضلَّ فال اللَّه يهده من
  :بعد ورسولُه، عليه وعلى آله وصحبه أفضُل الصالِة وأتم السالِم، َأما عبده اًمحمد َأن وأشهد

 من الحديث ِعلَِل علم وكان وأفضِلها، الشَّريعِة علوِم أجلِّ من حِديثال علم كان لما فإنَّه
َصلَّى  نَبيِه وسنَِّة اهللا لديِن خدمةً طلبة العلم االهتمام به؛ على ِلزاماً العلِم، كان هذا فُروِع أصعِب

 الراجح تُبين علميةً، دراسةً ودراسِتها تعليالٍت، من تناثر ما جمِع خالل من وذلك ،اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم
  . هذا العلميف الذين صنفوا السابقين العلماِء مناهج وتوضح المرجوِح، من

 العلم هذا أسرار رِبخَ من يدركها- بالغة صعوبة وذا ،ومشقَّة كُلفة ذا األمر هذا كان لماو
 جداً بالعسير ليس عليها يدور التي أصوله تجمع منه، بجملة اإلحاطة فإن –خفاياه على واطَّلع
  .المتخصص على

 أسانيد عليهم تدور الذين الرواة بعض أحاديث جمع خالل من األمر هذا فيمكن
 منهم المشهور أن إال بالقليل، هؤالء عدد وليس، الروايات في ذكرهم ويتكرر األحاديث،
  .بعدده اإلحاطة يمكن محصور،

 اٍرينَِد ِنب وٍرموع يِرهالز ستة، على يدور اإلسناد فإذا نظرتُ": يِنيِدالم نب يِلع قالفقد 
 أهل من الستة هؤالء علم صار ثم ،ِشمعواَأل الهمداِني اٍقحإس وأِبي ٍريِثكَ يأِب ِنب ىيحوي ةَادتَوقَ

  )1(."اَألوزاِعي وٍرمع ِنب ِنمحالرِدبع إلى الشام

 التي المعلَّة األحاديث بأكثر يحيط أن للمرء يمكن األئمة، لهؤالء المعلَّة األحاديث معفبج
  .فيها وتناثرت كتبهم، في العلماء ذكرها

 لألحاديث الجامعة الكتب أجلِّ من يِنطْقُالدار الحسن أبي لإلمام ِللَالِع كتاب كان ولما
 أكبر على يأتي ودراستها، الكتاب هذا خالل من األئمة ئكأول مرويات جمع فإن وأوسعها، المعلَّة
  )2(.المعلَّة األحاديث من قدر

                                                           
  ).39 -36:ص(العلل، البن المديني و ،)1/187(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم :  انظر)1(
 .، لعادل عبدالشكورارقُطِْنيالد  في عللالمعلَّة  قتادة ويحيي بن أبي كثيرمرويات من مقدمة بحث استفدتُ )2(
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 ِشمعواَأل الهمداِني اٍقحسِإ ِبيوَأ ٍريِثكَ يِبَأ ِنب ىيحوي ةَادتَوقَ الزهري مرويات كانت ولما
الفاضل التشاور مع المشرف  بعدو جامعيٍة، رسائَل في الكتاب ذلك خالل من عليها العمُل تم قد

:  هذا البحث عنوانان فك،مرويات اإلمام اَألوزاِعيالدكتور هشام زقوت؛ وقع االختيار على 
"مِورياتُ عِدبالرحِنمِن بع و ٍرماِعيزلَّةُاَألوعالَِتاالخْ ِب المِف عِلاِب الِعلَتَي كَ ِفِهلَي قُطِْنيارللد    

  ".-ةٌيِدقْةٌ نَاسر ِد-

  .لبحث وبواعث اختيارهأهمية ا: أوالً
  -:البحث وبواعث اختياره في النقاط التالية أهمية تكمن  

يعالج مشكلة قائمة في بعض الروايات المعلَّة بالوقف، أو الوصل واإلرسال وغير كونه  .1
  .ذلك من العلل

، وأدقها مـسلكاً،    يث، فهو من أشرف علوماً    أن علم العلل له منزلةٌ كبيرةٌ في علوم الحد         .2
  .وأقلها سالكاً

  . يعطي طالب العلم دربةً وملَكَةً في علوم الحديثالمعلَّة في األحاديث تحقيقأن ال .3

  .أهداف البحث: نياًثا
  -:يهدف هذا البحث إلى ما يلي  

  .، في كتاب العلل للدارقُطِْنيِة المقبولة من رواياته المعلَّاَألوزاِعيتمييز روايات اإلمام  .1

2. قُطِْنيارفي كتابه العللبيان طرق الحديث التي لم يذكرها اإلمام الد . 

  .، ورسوخ قدمه فيهعلم العلل في يالدارقُطِْنعلو شأن اإلمام بيان  .3

  .عملي فيهمنهج البحث وطبيعة : ثالثًا
 طبيعة عملي تمثلالنقدي في الدراسة، وتمن المنهج  المنهج االستقرائي مستفيداً تُتبعا  

  -:في النقاط التالية

 :منهجي في ترتيب الدراسة. 1

  .للدارقُطِْني الصحابة حسب ورودها في كتاب العلل  أحاديثَ الدراسة على مسانيدتُرتب
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، وأذكر  "-  -الحديث " : م الحديث المراد دراستهأبتدئ دائماً بوضع عنوان يحمل رقْ  -أ 
  .لا المتعلق بالحديث بتمامه إن كان قصيراً، أو بتصرف إن طيالدارقُطِْنم تحته كال

 ىلع أوجه االختالف ، أحدد تحته "أوجه االختالف على اَألوزاِعي: " ثم أضع عنوان  -ب 
  . في الحديث المراد دراستهاَألوزاِعياإلمام 

ت بينكما -وجه االختالف ج أيخِروأبدأ بت، " أوجه االختالف دراسة" : ثم أضع عنوان  -ج 
كما - اَألوزاِعي  عنأدرس حال رواة تلك األوجه ثم -في منهجي في تخريج الحديث

عليه  العلماء ذاكراً تعقيب، وغالباً ُأعقِّب على الوجه - الرواةدراسةفي  في منهجي تُبين
  .إن وِجد

وأرجح ، " سند الحديث  عن اَألوزاِعي ، والحكم علىالوجه الراجح: " ثم أضع عنوان  -د 
ين، أو كثرة وقلة، إلى غير وِحرج، معدِلين وماحسب حال رواتهبين أوجه االختالف ب

 الراجح هوجه الحديث من سندأبين حكم  من قرائن الترجيح عند أهل الحديث، ثم ذلك
  .طرق أخرى تقويه  عن فذاك، وإال بحثت له، فإن كان مقبوالًاَألوزاِعيعن 

  : الحديث أوجهنهجي في تخريجم. 2

ها المطبوعة الحديث المختلفة حسب األصول العلمية من مصادرأوجه  في تخريج تُتوسع  - أ
  . مصنِِّفيهاتايأو المخطوطة إن وجدت، ورتبتُ المصادر حسب سني وف

لم أجد من ": خرجها، أشرتُ إلى ذلك بقوليأمن لم أجد ومن أوجه ي الدارقُطِْن هما ذكر  - ب
  ."خرجهأ

  : لرواةا دراسةمنهجي في .3

 حسب ما ذكره الحافظ ابن حجر -جدتْ إن و- اسم الراوي وكنيته ونسبه ووفاته ذكرتُ  -أ 
ضعيف ابن حجر للثقة أو الضعيف، العسقالني في تقريب التهذيب، مكتفياً بتوثيق أو ت

  . في الترجمة لهماتُ توسع؛إن لم يكن البن حجر فيهما قولف
 مرتبةً والمجرِحين الترجمة للراوي المختلف فيه، ذاكراً أقوال المعدلين في تُسعكما تو  -ب 

حاً بينها حسب قواعِد  بين األقوال مرجوازنتثم  حسب سني وفياتهم مبتدئاً بالمعدلين،
 مستأنساً برأي اإلمامين الذهبي وابن حجر لكونهما من كبار النقاد ،علم الجرِح والتعديل

 .ن اطلعوا على أقوال المتقدمينالمتأخرين الذي

 . علل جميع الرواةتُدرسكما   -ج 
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لكثرة تكرار ورود الرواة في أوجه الحديث الواحد، ترجمتُ للراوي في أول موضع يرد   -د 
 فإذا ورد في موضع آخر عن اَألوزاِعي، ذلك الموضع في فهرس الرواة تُحدد ثم فيه،

  .ذكر اسمه وخالصة قولي فيهب اكتفيتُ

  :ي في الحكم على سند الحديثمنهج. 4

ألحاديث حسب قواعد علوم الحديث، والجرح األوجه الراجحة ل على أسانيد حكمتُ
  .جدتْووالتعديل، مستأنساً بأحكام العلماء المتقدمين والمتأخرين إن 

  :منهجي في خدمة متن الحديث. 5

 .بيان غريب الحديث  -أ 

  .ضبط الكلمات الغريبة  -ب 
  .التعريف باألعالم الواردة  -ج 
  .التعريف بالبلدان  -د 

  :منهجي في توثيق المصادر والمراجع. 6

، والجزء والصفحة ورقم الحديث، في ا بِه أو ما اشتهره اسم الكتاب ومؤلفذكرتُ
 ذكرتُثم مراعياً ترتيب المراجع في الحاشية الواحدة حسب سني وفياِت مصنفيها، الحاشية، 

 القرآنية الواردة  اآلياتتُادر والمراجع، وعزوالكتاب في فهرس المص  عنالمعلومات التفصيلية
  . المصحف الشريفإلى مواضعها في

  .الدراسات السابقة: رابعاً
لم أقف على دراسة علمية شاملة لجميع مفردات البحث، إال بعض الدراسات ذات صلة 

  -:بموضوع البحث ومنها

ة مسند أبي سعيد الخدري،  الصديق إلى نهاي بكرمن مسند أبي ،لدارقُطِْنيا عللتحقيق  .1
 األولى، الرياض، الطبعة -طيبة  دار نشرالسلفي،  اهللا زين الرحمن محفوظللدكتور 

 ). على هذه الطبعة في البحثوقد اعتمدتُ (.م1985 - هـ1405

من مسند أنس بن مالك إلى نهاية مسند فاطمة بنت قيس وهو آخر  ،لدارقُطِْنيا عللتحقيق  .2
 األولى،  الدمام، الطبعة-الجوزي  ابن  دارنشر الدباسي، محمد بن صالح نب محمدل ،الكتاب
 ). العللكتابه الطبعة في البحث إلتمام بقية  على هذوقد اعتمدتُ( .هـ1427
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 تخريجها ودراسة أسانيدها والحكم يالدارقُطِْنة في كتاب لإلمام مرويات اإلمام الزهري المعلَّ .3
لباحث عبداهللا بن محمد حسن بن يعقوب دمفو، وهي أربعة أجزاء، عليها، رسالة دكتوراه ل

  .هـ1419طبعت في مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، 

، تخريج ودراسة، رسالة دكتوراه، للدارقُطِْنياالختالف على األعمش في كتاب العلل  .4
   .هـ1421 جامعة أم القرى، للباحث خالد بن عبداهللا السبيت، وهي أربعة أجزاء،

 في كتاب العلل لإلمام الحافظ المعلَّةمرويات اإلمامين قتادة بن دعامة ويحيي بن أبي كثير  .5
، تخريجها ودراستها والحكم عليها، رسالة دكتوراه للباحث عادل بن يالدارقُطِْنأبي الحسن 

 .هـ1424عبدالشكور الزرقي، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

 من كتاب العلل الواردة في األحاديث النبوية صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم سلمة زوج النبي حديث أم .6
وفاء بنت صالح : ، تحقيق ودراسة، إعداد الباحثةيالدارقُطِْنلإلمام أبي الحسن بن عمر 

 .هـ1426الخزيم، رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود، 

 فيها اختالفاً في كتابه العلل، جمع ذَكَر الدارقُطِْني أحاديث أبي إسحاق السبيعي التي .7
 .ودراسة، رسالة دكتوراه للباحث خالد محمد سعيد باسمح

 من يالدارقُطِْن للحافظ العلل كتاب فـي باالختالف المعلَّة السخِْتياني أيوب اإلمام مرويات .8
ودراسة، رسالة ماجستير،  جمعاً ، هريرةََأِبي مسند من) 2041(رقم  السؤال إلى الكتاب أول

 .هـ1429القاسم،  بن فهد بنت للباحثة أبرار

 المجلد من للدارقُطِْني العلل كتاب يف باالختالف المعلَّة عيينة بن يانسف اإلمام مرويات .9
العنزي،  خلف بن عشر، رسالة دكتوراه، للباحث فرحان الحادي المجلد نهاية وحتى األول

 .هـ1430

، رسالة يالدارقُطِْن للحافظ العلل كتاب في باالختالف المعلَّة السخِْتياني أيوب اإلماِم مروياتُ .10
 .هـ1430الزامل،  عبدالعزيز بنت ماجستير، للباحثة، جوهرة

، دراسة للدارقُطِْني باالختالف عليه في كتاب العلل المعلَّةمرويات اإلمام شعبة بن الحجاج  .11
نقدية، رسالة ماجستير، للباحث عائد رمزي أبو غليون، الجامعة اإلسالمية غزة، 

 .هـ1432

، دراسة  باالختالف عليه في كتاب علل الدارقُطِْنيالمعلَّةمرويات اإلمام عبيداهللا بن عمر   .12
 .هـ1433نقدية، للباحثة ميسر سالمة أبو عمرة، الجامعة اإلسالمية غزة، 
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  .بحثخطة ال: خامساً
  .على مقدمة وفصلين وخاتمةخطة البحث  اشتملت

، والدراسات  فيه أهمية البحث، وبواعث اختياره وأهدافه، ومنهج الباحثت تضمن:المقدمة
  .السابقة، وخطة البحث

 كيفية، وأقسامها، والِعلَّة، وتعريف يالدارقُطِْن واَألوزاِعيترجمة اإلمامين : الفصل األول
  .للدارقُطِْنيلتعريف بكتاب العلل معرفتها، وا

  :         وفيه مبحثان

  .يالدارقُطِْن واَألوزاِعيترجمة اإلمامين : المبحث األول

  :          وفيه مطلبان

  .اَألوزاِعي ترجمة اإلمام :    المطلب األول

  .يالدارقُطِْن  ترجمة اإلمام :المطلب الثاني    

 معرفتها، والتعريف بكتاب العلل كيفية و،وأقسامها ،الِعلَّة تعريف: انيالمبحث الث
قُطِْنيارللد.  

  -:     وفيه أربعة مطالب

  .الِعلَّة تعريف :المطلب األول

  .الِعلَّة أقسام :المطلب الثاني        

  . الِعلَّة معرفة كيفية :المطلب الثالث        

  . ومنهجه فيهللدارقُطِْني بكتاب العلل  التعريف:المطلب الرابع        
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  .اَألوزاِعي على باالختالف المعلَّةدراسة األحاديث : الفصل الثاني

ها على مسانيد الصحابة حسب ورودها تبرت حديثاً  وسبعينثمانيةبلغت أحاديث الدراسة   
  -:، كما يليللدارقُطِْنيفي كتاب العلل 

  .حديث واحد، ضي اهللا عنه بكر الصديق ريمسند أب -
  . ثالثة أحاديث، مسند عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه -
  .حديث واحد،  رضي اهللا عنهعثمان بن عفانمسند  -
 . حديثان، مسند عبدالرحمن بن عوف رضي اهللا عنه -

 . رضي اهللا عنه، حديث واحدالْجهضِمي ن أنسب مسند معاذ -

 .حديث واحد، مسند أبي قتادة األنصاري رضي اهللا عنه -

 .اللَّيِثي رضي اهللا عنه، حديث واحد واِقٍد أبيمسند  -

 . حديث واحد،  رضي اهللا عنهالخُشَِني ثَعلَبةَمسند أبي  -

 .حديث واحد، مامسند معاوية بن أبي سفيان رضي اهللا عنه -

 .حديث واحد،  رضي اهللا عنهن حيدةَ بعاويةممسند  -

 . حديث واحد، عنهمسند أبي موسى األشعري رضي اهللا  -

 .  وثالثون حديثاًاثنان،  رضي اهللا عنهةي هريرأبمسند  -

 . أربعة أحاديث، مسند أنس بن مالك رضي اهللا عنه -

 . حديث واحد، مسند سهل بن حنَيٍف رضي اهللا عنه -

 .سبعة أحاديث،  عنهمامسند عبداهللا بن عمر رضي اهللا -

 .  أحاديثثالثة ، مامسند جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه -

 . حديث واحد،  رضي اهللا عنه الدوِسيةمي فاطمسند معيِقيب بن أب -

 . حديث واحد، األسود رضي اهللا عنه بن مسند المقداد -

 .  عشر حديثاًثالثة، اممسند عائشة بنت أبي بكر  رضي اهللا عنه -

 . حديث واحد، ماأبي سفيان رضي اهللا عنه  بنتحبيبةمسند أم  -

  . حديث واحد،  رضي اهللا عنهانت صفوانبمسند بسرة  -
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  : الخاتمة

  . على أهم النتائج والتوصيات الخاتمةاشتملت
  

  :الفهارس

  .فهرس اآليات القرآنية .1

 .فهرس األحاديث واآلثار .2

3. اِعيزفهرس الرواة عن اَألو. 

 .األعالم المترجمينالرواة وفهرس  .4

 . والصفاتفهرس األنساب واأللقاب .5

 .بةفهرس الكلمات الغري .6

 .فهرس األماكن والبلدان .7

  .فهرس المصادر والمراجع .8
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  :وفيه مبحثان
  

  .يالدارقُطِْن واَألوزاِعيترجمة اإلمامين : المبحث األول
  

   معرفتها، كيفية تعريفها وأقسامها والِعلَّة: المبحث الثاني

  .للدارقُطِْنيوالتعريف بكتاب العلل 
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  :وفيه مطلبان

  .اَألوزاِعيترجمة اإلمام : المطلب األول

  .يالدارقُطِْنترجمة اإلمام  :المطلب الثاني
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  المطلب األول

  اَألوزاِعيترجمة اإلمام 
  

  :اسمه ونسبه وكنيته
، ياِمالشَّ )3(وٍرمع عبِد ن ب)2(دِم يحهماسو عمٍرو، ِبيَأ بن )1(عمٍرو بن هو عبدالرحمِن

اِعيز4(اَألو(، كْنَى َأباٍروويمع )5(.  

  :مولده ونشأته
، وغلب على )9( أشهر وأصحول، واأل)8(هـ80سنة : ، وقيل)7(هـ88سنة  )6(بعلَبكِبولد 
اِعيزاعالْ نزول قرية اَألوزِس فنُ)10(َأوإليها، ثم استقر ببيروت فسكنها مرابطاً إلى أن مات ب 

  .بها

                                                           
 دمشق، وتاريخ ،)5/266 (حاتم أبي البن والتعديل، والجرح ،)9/494 (سعد، ابن الكبير، الطبقات: انظر )1(

  ).35/150 (عساكر البن
)2(حوكسر الميم، تهذيب األسماء واللغات، للنووي ،بضم المثناة من تحت: ِمد ي )1/298.(  
  ).211:ص(مشاهير علماء األمصار، البن ِحبان و، )7/62( ِحبان الثقات، البن: انظر )3(
)4( اِعيزاألنساب، للسمعاني. ح الزاي في آخرها العين المهملةبفتح األلف وسكون الواو وفت: اَألو) 1/227.(  
سماء، الكنى واألو، )39:ص(، البن المديني العللو، )4/482(تاريخ ابن معين، رواية الدوري : انظر) 5(

  ).2/777(للدوالبي 
)6(كلَبعوتبعد عن شرق ، تقع في لبنانبالفتح ثم السكون، وفتح الالم، والباء الموحدة، والكاف مشددة:  ب ،

، والموقع اإللكتروني )1/453(معجم البلدان، لياقوت الحموي : ، انظر)كم 85( بمسافة "بيروت"
)www.baalbak.org.(  

  ).9/494(بن سعد ال الطبقات الكبير، )7(
)8( انالثقات، البن ِحب )7/63.( 
 اإلسالم تاريخفي ، والذهبي )1/215(ووفياتهم  العلماء مولد فقد اختاره أبو سليمان الربعي في تاريخ )9(

 . نقله عن أبو مسِهر وطائفة)7/109(النبالء  أعالم  سير، وفي)4/120(
اب الفراديس، وهو في األصل اسم قبيلة من اليمن سميت القرية قرية على باب دمشق من جهة ب:  اَألوزاع)10(

؛ ...ر، وهم بنو مرثد بن زيد بن شدد بن زرعةَ بن سبأ األصغريممن قبائل ِح: والَْأوزاع باسمهم لسكناهم بها،
اب العرب، البن جمهرة أنس: انظر. إليهم رهط الفقيه عبدالرحمن اَألوزاِعي، ولكنّه سكن بينهم، فنسب واوليس
 ).1/280(معجم البلدان، لياقوت الحموي ، و)1/227 (، واألنساب، للسمعاني)437:ص(حزم 

http://www.baalbak.org
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  .)1("كنتُ محتلماً خالفة عمر بن عبدالعزيز": نفسه  عنقال

  :وفاته
، في آخر خالفة أبي )2(هـ157سنة  ٍرفَص من خلتا لليلتين األحد ببيروت ليلةتوفي 

  .)4(مشْهور ببيروت وقبره ،)3(جعفر، وعمره سبعين سنة

 الحمام ودخل -بالِحنّاِءأي –اخْتَضب  أنَّه ؛اَألوزاِعي موت ببس" :)5(علقمة بن بةُعققال 
 برا، من عليه تْوأغلق البرد، بهيِصي ِلَئالَّ فَحم، فيه انُوناًك امرأته معه َأدخَلَتْو ،منزله يف يالذ
 موسداً ناهدفوج نَفْسه، َألْقَىف ،عليه فامتنع ،ليفتحه الباب وعالج سه،فْنَ ضعفَتْ م،الفَح هاج افلم

  )6(."الِقبلَِة ىإل ذراعه

  :مكانته العلمية
 كان ،اًبجع شأنه كان -ياَألوزاِعيعني –الرجل  ذاك إن": )7 (ياِرزالفَ إسحاق أبو قال

يحتى )8(بلجاجته فيبتلى شيء، فيه عندي ما: للسائل فيقول األثر فيه عندنا الذي الشيء عن ألس 
 بالوحي، هذا شبيه إسحاق أبا يا :رجل عندنا، فقال الذي األثر يعدو فال الجواب عليه يرد

 منه يقدم ال األثر في عندنا هو كما الجواب على يرد واهللا كان تعجب؟ هذا من: قال ثم فغضب،
منه يؤخر وال راًخََّؤم قَم9(."ماًد(  

                                                           
  ).5/266( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )1(
 دمشق، البن تاريخو ،)39:ص(العلل، البن المديني و، )4/476(تاريخ ابن معين، رواية الدوري : انظر )2(

  .وما بعدها) 35/222(عساكر 
  ).9/494(بن سعد، ال الطبقات الكبير، )3(
)4( انالثقات، البن ِحب )7/63.(  
، البيروتي يالمعاِفر سعيد، أبو :ويقال يوسف، أبو :ويقال الرحمن، عبد أبو حديٍج، بن علْقَمةَ بن هو عقْبةُ )5(

 .)40/503 (عساكر البن دمشق، تاريخ: انظر. هـ204توفي سنة 
  ).7/127(، سير أعالم النبالء، للذهبي )1/202(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم ) 6(
 خَاِرجةَ بِن ِحصِن بِن حذَيفَةَ بِن بدٍر الْكُوِفي، توفي  بِن بِن الْحاِرِث بِن َأسماء هو اِإلمام ِإبراِهيم بن محمِد)7(

بفتح الفاء والزاي والراء في : ، والفَزاِري)4/798(تاريخ اإلسالم، للذهبي : وقيل بعدها، انظرهـ 185سنة 
 ).4/380( للسمعاني األنساب،. آخرها بعد األلف، هذه النسبة إلى فَزارة وهي قبيلة

". الشَّيِء وتَرِديد بعٍض، علَى بعِضِه شَّيِءال تَردِد علَى يدلُّ صِحيح، َأصٌل والِْجيم مالال :لَج: "قال ابن فارس )8(
  .المراد هنا ترديد السؤال: قلتُ .)5/201 (اللغة معجم مقاييس

 .)1/184(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم  )9(
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 ياَألوزاِعأتى  المدينة أتينا فلما حاجا، اَألوزاِعي مع خرجتُ" :)1(حِكيٍم بن قال عونو
 فلم ،العلم يتذاكران لظهرا صالة بعد من فجلسا ،عليه مسلِّما فأتاه همدقْم مالكاً وبلغ ،المسجد
 جلسا ثم فصليا العصر صالة حضرت ثم ،فيه عليه ياَألوزاِع غلب إال أبوابه من باباً يذكرا
 في ناظره اصفرت الشمس فلما ،يتذاكران فيما ياَألوزاِع عليه يغلب ذلك كل ،المذاكرة وعاودا
  )2(."فيه أنس بن مالك فخانقه والمدبر المكاتب باب

  .)4("انحوه أو ،لةأمس ألْف سبعين يف اَألوزاِعي أجاب" :)3(ادزي بن ِهقْلقال و

  )6(".زمانه إمام يعني :)5(محمد أبو قال - اًإمام اَألوزاِعي كان" :عيينة بن قال سفيانو

 وحماد وسفيان ومالك اَألوزاِعي أربعة، الحديث في األئمة": مهدي بن عبدالرحمن قالو
  .)8("اَألوزاِعي من بالسنة أعلم أحد بالشام كان ما: "، وقال)7("زيد بنا

 دينار بن وعمرو الزهري ستة، على يدور اإلسناد فإذا نظرت": المديني بن علي قالو
 أهل من الستة هؤالء علم صار ثم واألعمش، الهمداِني إسحاق وأبو كثير أبي بن ويحيى وقتادة
  )9(."اَألوزاِعي روعم بن عبدالرحمن إلى الشام

  .)10("اَألوزاِعي من يثهدبح قْههِف أشبه الًرج يتُرأ ام: "وقال الشافعي

  )11(".سمع لما عِبمتَّ فقيه ياَألوزاِع": قال أبو حاتم الرازيو

                                                           
  .)47/58 (عساكر البن دمشق، تاريخ. األوزاعي أصحاب من العوام بن الزبير مولى حكيم بن هو عون )1(
  ).7/111(، سير أعالم النبالء، للذهبي )1/184(ح والتعديل، البن أبي حاتم  الجر)2(
 عبداهللا أبو عبيد، ابن: ويقال عبيداهللا، بن زياد ابن هقل، ولقبه عبداهللا،: ويقال محمد، واسمه :ِهقْل )3(

ِكيكْس74/44 (عساكر البن دمشق، تاريخ: انظر. هـ179 سنة توفي، الس(.  
 .)1/184(ديل، البن أبي حاتم  الجرح والتع)4(
 تاريخ: انظر. هـ327الرازي، توفي سنة  حاتم أبي بن محمد أبو إدريس بن محمد بن  هو عبدالرحمن)5(

 .)357/ 35 (عساكر البن دمشق،
 ).5/266(و) 1/203( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم، )6(
 .)1/203(  المرجع السابق)7(
 ).1/184 (المرجع السابق )8(
  ).39 -36:ص(العلل، البن المديني و ،)1/187 (المرجع السابق:  انظر)9(
  .)35/183(تاريخ دمشق، البن عساكر ) 10(
 .)1/186( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )11(
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  )2(."نفسه به اَألوزاِعي بأد عما الملوك عجزت" :)1(الْوِليد بن مزيٍدقال و

 فلو بالبيت يطوفان الثوري وسفيان ياَألوزاِع رأيت" :)3(أسامة بن ادمح أسامة قال أبوو
  .)4("الرجلين أحلم كان ألنه ؛ياَألوزاِع الخترتُ لألمة، الرجلين أحد اختر :لي قيل

 به، أسرك حديثاً أحدثك أن أريد إني: أبي لي قال" :يوزاِعاَألعبدالرحمن  بن قال محمدو
 إني: قال ،َأبه يا افعل :قلت :قال حياً، كنتُ ما به تحدث ال أنك موثقاً تعطيني حتى أفعل وال

 موضعه،  عنزال قد الباب مصراعي أحد وإذا الجنة، أبواب من باب على بي فَِقو كأني رأيت
 رده، يعالجون عنهما اهللا رضي وعمر بكر أبو ومعه اُهللا علَيِه وسلَّمصلَّى  اهللا برسول وإذا

صلَّى اُهللا علَيِه  اهللا رسول لي فزال، فقال موضعه في ثبت ثم أعادوا ثم فزال تركوه ثم فردوه
لَّمس5(."فثبت معهم فأمسكتُ :قال معنا؟ تمسك أال عبدالرحمن يا :و(  

 بكري بمكَّة رِئي ،وِعلْما ،ورعا ،ٍةمدافَع بال امِإم وزاِعياَأل وعمر وأب: "قال الخليليو
 من ِفقِْهال من مسألة َألْفَ ثمانين  عنأجاب ،يقوده الثَّوِري وسفيان ،ِركَاِبِهب آِخذٌ أنس بن كالوم

  .)6("حفظه

  :شيوخه
الزهرىو ،ييحي ٍر َأِبي بنكَِثي، طَاءوع َأِبي بن اٍحرةُو ،بدبع ةَ َأِبي بنابُلالَوِب ،لُب بن 

سٍدع، لَوسيمان بن مِإو ى،وسساِعمُلي بن عباِهللاِدي بيِبَأ ن الماِسوالقَ ،ِراِجهم بن خَمِميةَر، ويحىي 
 ،ةَيِطع نب انسوح ،اٍبَئِر نب ونارهو ة،امعِد بن قَتَادةَو ،يِميِْحالس ٍريِثكَ وبوَأ ،يٍدِعس نبا

ِعطْوالمم بقْالِم ناِمد، الَوالعء بن ِثاِرالح، ِزوييد بن عِدبالرحِنم يِبَأ ِنب ٍكاِلم الهماِندي، 
وعبدِداِحالو بن عاِهللاِدب ٍرشِْب ِنب، ويحىي بن عباِهللاِدي، وعمور بن موقُ ،ةَرةُر بن عاِدبلرحِنم، 
وعبدالرحِنم بن حرةَلَم، وعبدالرحمن بِماِسالقَ ن، وعمير بن 7(وغيرهم ،ٍئاِنه(.  

                                                           
  .)63/267 (عساكر البن دمشق، تاريخ: انظر. هـ207البيروِتي، توفي سنة  مزيٍد العذِْري بن الوليد )1(
 ).1/202 (مرجع السابق ال)2(
 سعد البن الكبير، الطبقات: انظر. هـ201زياٍد، توفي سنة  بن سلَيمان بن زيد بن ُأسامةَ بن حماد )3(

)8/517(.  
  ).1/206( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )4(
 ).1/208 (لمرجع السابقا) 5(
 ).1/198(اإلرشاد في معرفة علماء الحديث، للخليلي ) 6(
  .)35/147 (عساكر البن دمشق، تاريخ: انظر )7(
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   :تالميذه
فْسيان ِريو ،الثَّوانفْيس بن ِبحوشُ ،ٍبيعةُب بن الحاِجج، وسويد بن عِدبِزالعاِهللا  ،ِزيدبوع

 ،ِطمالس نبويِزيد  ،شُعيٍب بن محمدو ،مسِلٍم بن الوِليدو ،يِلياَأليِزيد  بن يونُسو المبارك، نبا
لَوسةُم بن العاِري، ِعوسيد بن عِدبِزالعإو ،ِزيساِعمُلي بن عاِهللاِدب ِنب سمةَاع، وعباِهللاد بن ِءالَالع ِنب 
زِة وأبو ،ٍربِغيروِس- الْمالقُددباِجعجالح نو ،- بدمحم فَ بنسوبنو ،ي ٍدالوليديزوالِهقُْل ، م بن 
  .)1(وغيرهم ،اٍديِز

  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه

  -:نيِلدعالمأقْواُل  :أوالً

 ،ِفقِْهوال والعلم الحِديث كثير ،خَيرا ،فاضالً صدوقًا ،مْأمونًا ِثقَةً كان: " بن سعدقال محمد
  .)2("حجةً

 ياَألوزاِعو يواِئتَسالد ِهشَام مثل كثير أبي بن يحيى ِفي أحد لَيس" :مِعيٍنيحيى بن  قالو
  .)3("هُؤلَاِء بعد الْمبارك بن وعلي

 :فقال ،الزهِري يف الهح ام اَألوزاِعي  عن-مِعيٍنأي ابن -لته سأ: "دارميقال عثمان الو
 اَألوزاِعيو  الزهِريعن أسند يونُس :فقال ؟-بن يزيد األيِلي- يونُس من قعي ن أي:له قلت ِثقَة،
  .)4(" الزهِريعن اَألوزاِعي روى ام أقل ام ِثقَة

 ؟ الزهِريعن روى من أثبت من: أسمع وأنا مِعيٍن بن يحيى سئل: "يِدالجنَقال ابن و
 بن وسفيان والزبيدي ياَألوزاِعو شعيب ثم يونس، ثم عقيل، ثم معمر، ثم أنس، بن مالك: فقال

 بأس، به ليس  سفيان:فقال ؟ياَألوزاِع أو سفيان أثبت أيما: ليحيى قلت ثقات، هؤالء وكل عيينة،
  .)5("منه أثبت يوزاِعاَألو

                                                           
  .)35/148 (عساكر البن دمشق، تاريخ )1(
  ).9/494 (بن سعدال الطبقات الكبير، )2(
  .)4/180(تاريخ ابن معين، رواية الدوري ) 3(
  .)45:ص( تاريخ ابن معين، رواية الدارمي )4(
  .)308:ص( البن معين الجنَيِدسؤاالت ابن ) 5(
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 جابر، بن يزيد بن عبدالرحمن من إلي أحب وهو ثقة اَألوزاِعي" :مِعيٍن بنا قالو
  .)1("ثقة جابر بن يزيد بن وعبدالرحمن

 ا الْحجةُإنم: ، فقال...الْحجةُ  -مِعيٍنأي ابن – له تُذكر: " الدمشقيزرعةَقال أبو و
  .)2("عبِدالْعِزيِز بن وسِعيد اَألوزاِعيو َأنٍَس، بن وماِلك عمر، بن عبيداللَِّه

 كلهم ءهؤال: " وبعض الرواة فقال اَألوزاِعيعن سأل عبداهللا بن أحمد بن حنبل أباهو
  .)3("ِثقَات

  .)4("الناس خيار من شامي ثقة،: "قال العجليو

  .)6("سمع بما ثبت اَألوزاِعي": )5(علي بن عمرو قالو

  .)7("سمع لما عِبتَّم ثقة اَألوزاِعي :فقال ، اَألوزاِعيعن أبي سئل" :حاتم أبي قال ابنو

 مع طاًبوض وعبادةً وفضالً وحفظاً عاًروو وعلماً فقهاً الدنيا أئمة أحد: "ِحبانقال ابن و
  .)8("زهادة

  .)9("نفسه في ثقة اَألوزاِعي: " البيهقيقالو

  .)10("وعقيل كمالك الزهري في هو وليس ثقة، إمام: "قال الذهبيو

  .)11("جليل ثقة" :قال ابن حجرو

                                                           
  .)35/180(مشق، البن عساكر تاريخ د) 1(
  .)460:ص(تاريخ أبي زرعةَ الدمشقي ) 2(
  .)2/347(اهللا ة الرجال، ألحمد، رواية ابنه عبدالعلل ومعرف) 3(
  .)2/83( الثقات، للعجلي، تحقيق البستوي )4(
: هـ، انظر249س، البصِري، توفي سنة  هو عمرو بن عِلي بِن بحِر بِن كَِنيٍز، َأبو حفٍْص الصيرِفي، الفَالَّ)5(

  ).14/117(تاريخ بغداد، للخطيب 
 ).5/267(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم ) 6(
  ).35/182(تاريخ دمشق، البن عساكر ) 7(
)8 ( انمشاهير علماء األمصار، البن ِحب)211:ص.( 
  ).35/184(تاريخ دمشق، البن عساكر ) 9(
  ).2/580(للذهبي ميزان االعتدال، ) 10(
 ).347:ص(تقريب التهذيب، البن حجر ) 11(
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  -:نيِحرج المواُلأقْ: ثانياً

  .)1("يِديبالز من يِرهالز كتاب أخذ بذاك، ليس يِرهالز في اَألوزاِعي" :مِعيٍن بناقال 

  .)2("مضطرب -بن أبي كثير- يحيى عن اَألوزاِعي حديث: "حنبل بن أحمد قالو

 صحيح حديث :فقال أنس، بن مالك  عنحنبل بن أحمد سئل" :يِبرالح قال إبراهيمو
 الشافعي،  عنوسئل ضعيف، ورأي ضعيف حديث :فقال ،عن اَألوزاِعي وسئل ضعيف، ورأي
 أحمد قال حديث، وال رأي ال :فقال آخر،  عنوسئل صحيح، ورأي صحيح حديث :فقال

 في ضعيف أنه ال به، يحتج ما بعض به يريد ضعيف، حديث :اَألوزاِعي في قوله :البيهقي
 على يقف لم عساه من بحديث مسائله بعض في يحتج قد لكنه نفسه، في ثقة ياَألوزاِعو الرواية،
  .)3("كتبه في بين وذلك والمقاطيع لبالمراسي يحتج ثم حاله،

  .)4("شيئاً فيها فإن خاصة  الزهِريعن روايته إال ثبت ثقة هو: "ةَبيقال يعقوب بن شَو

  :إرساله
   .)5("شيئاً حنيفة أبي من يسمع لم" :حنبل بن أحمد قال

  .)6("نَاِفع من اَألوزاِعي يسمع لم" :ابن مِعيٍنقال و

 لَمو ،)7(زكَِريا َأِبي بن عبداللَِّه ِركيد ملَ اَألوزاِعي :قولي يِبَأ تُسمع: "حاتمقال ابن أبي و

                                                           
  )35/180(تاريخ دمشق، البن عساكر ) 1(
  ).35/182 (لمرجع السابقا) 2(
  ).35/184 (لمرجع السابقا )3(
  ).35/181 (جع السابقالمر) 4(
 ).225:ص(جامع التحصيل، للعالئي ) 5(
حدثَنَا : ، فقال لألوزاعي عن نافع في صحيحهرج البخاري، وقد أخ)4/419(تاريخ ابن معين، رواية الدوري ) 6(

َأخْبرِني نَاِفع، عن ابِن عمر، : حدثَنَا َأبو عمٍرو اَألوزاِعي، قَاَل: حدثَنَا الوِليد، قَاَل: ِإبراِهيم بن المنِْذِر الِحزاِمي، قَاَل
ُهللا علَيِه وسلَّم يغْدو ِإلَى المصلَّى والعنَزةُ بين يديِه تُحمُل، وتُنْصب ِبالْمصلَّى بين يديِه، كَان النَِّبي صلَّى ا«قَاَل 

، كما )973رقم ، ب2/21(، أبواب العيدين، باب حمِل العنَزِة َأِو الحربِة بين يدِي اِإلماِم يوم الِعيِد، »فَيصلِّي ِإلَيها
 ).3449، حديث رقم 4/168(، و)1032 حديث رقم 2/32(أورد متابعتين عنه أيضاً لحديثين آخرين 

 سنة مات عابد، فقيه ثقة زيد، :وقيل إياس، أبيه واسم الشامي، يحيى أبو الخزاعي، زكريا أبي بن اهللا عبد )7(
  .)303:ص (التهذيب، البن حجر تقريب .هـ119
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 نب موسى يسمى رجٌل مصبٍح َأِبي نبيو اَألوزاِعي نبيو ،)1(مصبٍح يأب من اَألوزاِعي عيسم
  .)3(")2(يساٍر

 بِن خَاِلِد من اَألوزاِعي عيسم لَم :يقوالن زرعةَ َأباو َأِبي تُسمع: "ابن أبي حاتم وقال
الْوِليد  جمع اوم ،اللَّجلَاِج بِن خَاِلِد  عن)5(جاِبٍر بِن يِزيد بِن عبِدالرحمِن من سِمع اإنم ،)4(اللَّجلَاِج

  .)6("خطأ فهو اللَّجلَاِج بِن خَاِلِد  عنجاِبٍر بِن يِزيد بن وعبدالرحمن اَألوزاِعي بين بن مزيٍدا

 لَمو، مرِضِه يف ِسيِرين ابن ىعل دخل: "-هواللفظ ل- )8(يالدارقُطِْن، و)7(ِحبانقال ابن و
عمسمنه ي."  

 جبيٍر بن صالح  عنروى َأنه )9(التَّهِذيب ِفي وذكر: " ابن العراقي أبو زرعةَقالو
الصاِئد10(ي(أي الِم-، قَاَلزي)11(-: حيحوالص ا أنينهمب ديُأس بن عِنِدبمحالر)13(")12(.  

                                                           
 تقريب. حمص نزل ثقة النسب، ياء قبل همزة ثم قاف بينهما والراء الميم بفتح ،مقرِئيال مصبح أبو )1(

  .)673:ص (التهذيب، البن حجر
التهذيب،  تقريب. مقبول مشددة، نون ثم ساكنة راء بينهما والدال الهمزة بضم اُألردنِّي، يسار بن موسى )2(

 .)554:ص (البن حجر
  ).130:ص(المراسيل، البن أبي حاتم ) 3(
 ،عمر سمع :البخاري قال فقيه، صدوق دمشقي، :وقيل حمصي، إبراهيم أبو ،العامري اللجالج بن خالد) 4(

  .)190:ص (التهذيب، البن حجر تقريب. الصحابة في عده من أخطأ
. وخمسين وبضع سنة مائة مات ثقة الداراني، الشامي عتبة أبو األزدي، ابرج بن يزيد بن الرحمن عبد )5(

  .)353:ص (التهذيب، البن حجر تقريب
 ).131:ص(المراسيل، البن أبي حاتم  )6(
  ).7/63(الثقات، البن ِحبان : انظر) 7(
)8 (قُطِْنيارسنن الد) 1/105.( 
)9 ( يتهذيب الكمال، للِمز)13/23.(  
 العزيز، عبد بن عمر كاتب الطبراني، محمد أبو الدال، وتخفيف المهملة بضم الصداِئي، جبير بن الحص )10(

  .)271:ص (التهذيب، البن حجر تقريب. صدوق
)11(يالِمز  :ِة، وهي ضيعة حسنة على باب بكسر الميم والزاي، وفي آخرها ياء النسبة، هذه النسبة إلى الِمز

 ).5/282(لسمعاني  األنساب، ل.دمشق
)12( ديالتهذيب، البن حجر تقريب. هـ144سنة  ثقة، مات الرملي، الخثعمي عبدالرحمن بن ُأس) 112:ص(.  
 ).202:ص(تحفة التحصيل، ألبي زرعةَ ابن العراقي ) 13(
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  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِهخالصة 
 وأجيب ، له مراسيل، تكلم فيه بعض أهل العلم في أمورةٌج ح ثبتٌ ثقةٌياَألوزاِعاإلمام 

  -:عنها، وهي

عيف ورأي حديث ض: "فكما تقدم لما سئل عنه اإلمام أحمد قال: تضعيف حديثه: األول
   )1(".ضعيف

 ياَألوزاِعوأجاب على ذلك اإلمام البيهقي بأنه ال يقصد ضعف الرواية، بل احتجاج 
  )2(.بأحاديث ضعيفة ومرسلة ومقطوعة

 على )4( وتابعه يعقوب بن أبي شيبة)3(مِعيٍنوقد تكلم في هذا ابن :  الزهِريعن روايته: الثاني
  .الزهِري له في مِعيٍنالرغم من توثيق ابن 

 خالدبن   كمالك بن أنس وعقيل الزهِريعن والجواب على ذلك أنه ليس بالمتقن جداً  
األيلي وغيرهما، وهذا ما رج5(ه الذهبيح(.  

 عن اَألوزاِعي حديث: "حنبل فقال بن تكلم فيه أحمد:  يحيى بِن َأِبي كَِثيٍرعن روايته: لثالثا
  .)6("مضطرب يحيى

 ثقة في يحيى بن ياَألوزاِعوالجواب على ذلك أنه ربما أراد حديثاً بعينه ال كل أحاديثه، ف  
 ِهشَام مثل كثير أبي بن يحيى يف أحد ليس" : حين قالمِعيٍنأبي كثير كما نص على ذلك ابن 

  .)7("ِءهؤال بعد الْمبارك بن وعلي ياَألوزاِعو واِئيالدستََ

                                                           
  .)35/184(تاريخ دمشق، البن عساكر ) 1(
  .لمرجع السابق والصفحة نفسهاا: انظر) 2(
  .)35/180 (ع السابقلمرجا: انظر) 3(
  .)35/181 (سابقالانظر المرجع ) 4(
 .)2/580 (االعتدال ميزان: انظر )5(
  ).35/182(تاريخ دمشق، البن عساكر  )6(
  .)4/180 (الدوري رواية معين، ابن تاريخ )7(
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  ب الثانيالمطل

  )1(يالدارقُطِْنترجمة اإلمام 

  

  :نسبه وكنيتهواسمه 
ِليهو ع بن رمبِن ع دمبِن َأح ِديهٍد بِن موعساِن بِن ممنَاٍر بِن النُّعِداِهللا،  بِن ِديبع

   )3(.الحسِن يكْنَى َأبا ،)2(يالدارقُطِْن

  :دهمول
  )4(.نفسه  عنهـ، واألول أصح ألنه ثبت بقوله هو306سنة : هـ، وقيل305ولد سنة 

  :وفاته
 باِب مقبرة ِفي  األربعاء لثمان لياٍل خَلَون من ذي القعدة، ودِفنليلةهـ 385توفي سنة 

  )6(.ثمانين سنةمن العمر   بالقرب من بغداد، وكان قد بلغ)5(الديِر

                                                           
من حقق صةً م ترجم للدارقُطِْني بعد الخطيب في تاريخ بغداد، كثيرون من أهل عصره وحتى يومنا هذا، خا)1(

اإلمام أبو الحسن "اهللا الرحيلي رسالةً علمية نال بها درجة الدكتوراه، بعنوان كتبه، بل وضع الدكتور عبد
قُطِْنيارتاريخ بغداد، : ، لذلك آثرتُ االختصار في ترجمته، ومن أراد التوسع فليراجع" وآثاره العلميةالد
 -8/576(، وتاريخ اإلسالم، للذهبي )439 -2/437(، واألنساب، للسمعاني )494 -13/487(للخطيب 

 -3/462(كبرى، للسبكي ، وطبقات الشافعية ال)461 -16/449(، وسير أعالم النبالء، للذهبي )580
  . الذكرة الرحيلي آنفرسالة، و)466

)2(قُطِْنيارلمهملة الساكنة، وفي بفتح الدال المهملة، بعدها األلف، ثم الراء، والقاف المضمومة، والطاء ا:  الد
األنساب، للسمعاني . آخرها النون، هذه النسبة إلى داِر القُطِْن، وهي كانت محلَّةً ببغداد كبيرة، خربت الساعة

)2/437.(  
  ).13/487( تاريخ بغداد، للخطيب )3(
  .)13/493 (لمرجع السابقا: انظر) 4(
دير مشهور، بينه وبين بغداد : "ِلب، قال عنه ياقوت الحمويتوجد في منطقة ديِر الثعا:  مقبرة باب الديِر)5(

 ).2/502(معجم البلدان ". ميالن أو أقّل
  ).13/494(تاريخ بغداد، للخطيب : انظر )6(
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  :مكانته العلمية
 وقته، وإمام وحده، اًونسيج دهره، وقريع عصره، فريد كان: "قال الخطيب البغدادي

 الصدق مع الرواة، وأحوال الرجال، وأسماء الحديث، بعلل والمعرفة األثر، علم إليه انتهى
 بعلوم واالضطالع ذهب،الم وسالمة االعتقاد، وصحة الشهادة، وقبول والعدالة، والثقة واألمانة،

 أبواب ِفي األصول جمع موجزا، مختصرا كتابا فيها له فإن القراءات، منها الحديث علم سوى
 أنه على يدل صنفه الذي" السنن "كتاب فإن الفقهاء، بمذاهب المعرفة ومنها... الكتاب أول عقدها
  .)1("والشعر باألدب المعرفة يضاًأ ومنها ...بالفقه اعتنى ممن كان

صلَّى اُهللا علَيِه  اللَِّه رسول حديث على كالماً الناس أحسن" :)2(ٍدسعي بن يدالغَِنعب قالو
لَّمسن وموسى وقته، ِفي المديني نب علي: ثالثة ور نب وعلي وقته، ِفي )3(هارون بمع 
ارقُطِْنالد4("وقته ِفي ي(.  

 ما عرفنا ما كان لديه من الفطنة وشدة الحفظ، فقد وال عجب في بلوغه تلك المرتبة إذا
 فجلس ،)6(الصفَّار ِإسماِعيل مجلس حداثته ِفي حضر يالدارقُطِْن أن بلغني: ")5(قال األزهري

 وأنت سماعك، يصح ال :الحاضرين بعض له فقال يملي، وإسماعيل معه، كان جزءا ينسخ
 حديٍث من الشيخ أملى كم تحفظ: قَاَل ثم فهمك، خالف لإلمالء فهمي: يالدارقُطِْن له فقال تنسخ،
 قَاَل، كما فَوِجدتْ األحاديثُ، فَعدتْ حديثًا، عشر ثمانية أملى: قال الدارقُطِْنيف ال، :فقال اآلن؟ ِإلَى
 فالن  عنالثاني كذا، والحديث ومتنه فالن،  عنفالن  عنمنها األول الحديث: الحسِن َأبو قَاَل ثم

                                                           
 ).13/487( تاريخ بغداد، للخطيب )1(
 أبي العزيز بن مروان، أبو محمد بن بن سعيد بن بشر بن مروان بن عبدالغني بن سعيد بن علي هو عبد)2(

 ).36/395(تاريخ دمشق، البن عساكر : انظر. هـ409بشر األزدي، الحافظ المصري، توفي سنة 
اهللا بن مروان، أبو عمران البزاز، المعروف والده بالحمال، توفي سنة  هو موسى بن هارون بن عبد)3(

  ).15/48(تاريخ بغداد، للخطيب : انظر. هـ294
  .)13/489 (المرجع السابق )4(
أحمد بن عثمان بن الفرج بن األزهر بن إبراهيم، يكْنَى أبا القاسم : اهللا بن أبي الفتح، واسمهعبيد هو )5(

: انظر. هـ435الصيرفي، وهو األزهري، ويعرف بابن السوادي، وهو شيخ الخطيب البغدادي، توفي سنة 
  ).12/120(تاريخ بغداد، للخطيب 

الرحمن، أبو علي الصفَّار، النحوي، توفي سنة ن عبد محمد بن إسماعيل بن صالح ب هو إسماعيل بن)6(
 ).7/301(تاريخ بغداد، للخطيب : انظر. هـ341
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 أتى حتى اإلمالء ِفي ترتيبها على ومتونها األحاديث أسانيد يذكر يزل ولم كذا، ومتنه فالن، عن
  .)1("منه الناس فتعجب آخرها، على

  :شيوخه
 الهيثم بن وبدر صاعد، بن ويحيى داود، َأِبي بن بكر وأبا البغوي، اسمالق أبا سمع

 الزبيدي، َأحمد بن والفضل حية، َأِبي بن وعبدالوهاب البهلول، بن ِإسحاق بن وَأحمد القاضي،
 دسعي وأبا الفرائضي، الليث َأِبي أخا القاسم بن وأحمد القاضي، يوسف بن محمد عمر وأبا

 بن وسعيد الحضرمي، هارون بن محمد حامد وأبا النيسابوري، يعقوب بن ويوسف العدوي،
 البلدي، السكين بن عيسى بن وأحمد الجنديسابوري، نوح بن ومحمد الحافظ، زبير أخا بن محمد

 الجمال، سعيد بن محمد بن وعبداللَّه القاضي، حماد بن وإبراهيم الوراق، العباس بن وإسماعيل
  )2(.وغيرهم الحافظ، نصر بن َأحمد طالب وأبا

  :تالميذه
 بن وحمزة بشران، بن القاسم وأبو ،ياِنقَرالب بكر وأبو األصبهاني، نُعيٍم َأبو عنه حدثَ

 بكر وأبو األزجي، وعبدالعزيز والتنوخي، والجوهري، ل،الَّوالخَ واألزهري، طاهر، بن محمد
  )3( .غيرهم وجماعة الطبري، الطيب َأبو والقاضي والعتيقي، بشران، بنا

  :مصنفاته
مخطوطة، ال، المطبوعة و)5(يالدارقُطِْنمصنفات  ن ع)4(الرحيلي عبداهللاتحدث الدكتور 

  .المفقودةو

  -:أما المطبوعة فمنها

  .أنس بن مالك الهجرة دار إمام فيها فوِلخُ التي األحاديث .1
  .الصفات أحاديث .2

                                                           
  .)13/489( تاريخ بغداد، للخطيب )1(
  ).13/487 (المرجع السابق )2(
  .المرجع السابق والصفحة نفسها )3(
مه، بجامعة اإلمام محمد بن سعود اهللا بن ضيف اهللا الرحيلي، أستاذ الحديث الشريف وعلو هو الدكتور عبد)4(

  .اإلسالمية، بالسعودية
  ).240 -175:ص (الرحيلي عبداهللال ،اإلمام أبو الحسن الدارقُطِْني وآثاره العلمية:  انظر)5(
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  .ونقصانهم وزياداتهم، فيه واختالفهم مالك،  عنالرواة واتفاق الموطأ حاديثأ .3
  .النزول أحاديث .4
  .بدعته وإظهار عبيد، بن عمرو أخبار .5
  .واَألخوات اإلخوة .6
  .بردة أبي بن عبداهللا بن بريد مسند من حديثاً أربعون .7
  .اِنيالبرقَ أسئلة .8
  .شيوخه  عنلدارقُطِْنيل الحاكم أسئلة .9

  .للدارقُطِْني السلَِمي أسئلة .10
  .للدارقُطِْني السهمي أسئلة .11
  ).التتبع (االستدراكات .12
  .اإللزامات .13
  .ِحبان البن المجروحين، على تعليقات .14
  .البخاري عند روايته صحت ممن بعدهم ومن التابعين أسماء ِذكْر .15
 كتاب "في النَّسائي مضعفهو صحيحيهما، في ومسلم البخاري لهم أخرج ِذكْر أقوام .16

  .يالدارقُطِْن عنهم وسئل ،"الضعفاء
  .الرؤية .17
  .صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اهللا رسول  عنالسنن .18
  .المحدثين من والمتروكون الضعفاء .19
  .هذه الدراسةوهو موضع : النبوية األحاديث في الواردة العلل .20
  .الرجال أسماء في والمختلف المؤتلف .21

  -:وأما مصنفاته المخطوطة فمنها

  .الرباعيات األحاديث .1
  .اآلبنوسي محمد رواية ،ياِننَالِك عمر حديث .2
  .الصحيحين روايات ِذكر في رسالة .3
  ."الصفات كتاب "من منتقاة حديثاً عشرون .4
  .الحديث غريب .5
  .األربعين كتاب .6



 

- 24 -  

  -:وأما مصنفاته المفقودة، فمنها

  .الذكر مس من الوضوء أحاديث .1
  .الموطأ في ليست التي مالك أحاديث .2
  .مالك اإلمام موطأ مراسيل أطراف .3
  .مالك اإلمام موطأ أطراف .4

  



 

- 25 -  

  

  

  

  

 
  

  -:بعة مطالبوفيه أر
  

  .الِعلَّةتعريف : المطلب األول

  .الِعلَّةأقسام : المطلب الثاني

  .الِعلَّة معرفة كيفية: المطلب الثالث

  . ومنهجه فيهللدارقُطِْنيف بكتاب العلل التعري: المطلب الرابع
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  المطلب األول

  الِعلَّةتعريف 

  :  لغةًالِعلَّة
 العين: "قال ابن فارس تأتي لثالثة معان، فقد )علَّ(ن مادة يظهر من كالم أهل اللغة أ

 يف ضعفٌ والثالث يعوقُ، اِئقٌع واآلخر كِْرير،ت أو تَكَرر ادهحأ: صحيحة ثالثة أصول والالم
  .ِءالشي

 ِبُلواِإل ،وعلَالً عال يعلُّون ِفعُلوال. نَهٍل بعد علٌَل :يقَاُلو. ةالثاني الشَّربةُ وهي علَُل،ال :لفاألو
انَفْسلُّ هلَالً تَعقَاُلو.. .علَّ :يَأع ،متْ اإذ الْقَوشَِرب ملَالً ِإِبلُهابن قال. ع اِبيرثَِلال يف: اَألعام(: م 

 اهذ ِقيَل اوإنم. )عالٍَّة سوم عليه عرض(و. تَعلُّ يالت ِبِلاِإل ِمثُْل َأي )عالٍَّة سوم ِإالَّ اِإيان زيارتك
  .الثَّاِني ِلشُرِبها قَلَّأ كان الشُّرب ايهلع كُرر اإذ نَّهاَأل

 اعتَلَّه :يقَاُلو. ههوج  عنصاحبه يشْغَُل حدثٌ ِعلَّةُال: )1(ُلخَِليال قال. يعوقُ عاِئقُال :راآلخ واألصل
  .ِعلَْل ِللدهِرو الدهر  فَاعتَلَّه:قال. اعتَاقَه َأي ا،كذ عن

 فهو ِعلَّةً يِعلُّ الْمِريض علَّ: عراِبياَأل ابن قال. معتَلٌّ بهاوصاح ،مرضال: الِْعلَّةُ: ثالثال واألصل
  .)2("الِْعلَِل كَِثير َأي علَلَةٌ، ورجٌل. عِليٌل

ه وقد ذهب ابن3(ِسيد( الح، وابنالص)4(والفيروزآبادي ،)5(ِو، والنَّوي)إلى تخطئة )6 ،
 ِإذا )علَّه( من مفعول اسم اللُّغَة ِفي الْمعلُول  للحديث الذي فيه علة؛ ألن)معلول(استعمال لفظ 

                                                           
  .)1/88(العين، للخليل ) 1(
 ).، وما بعدها4/12(مقاييس اللغة، البن فارس ) 2(
 المرسي الحسن أبو إسماعيل، بن هو علي: ِسيده ابن، )11/471(لسان العرب، البن منظور : انظر) 3(

  .)10/99(اإلسالم، للذهبي  تاريخ .هـ458اللُّغَوي، توفي سنة
 .)89:ص (الصالحمقدمة ابن : انظر) 4(
  ).1035:ص(القاموس المحيط، للفيروزآبادي : انظر) 5(
 .)43:ص(التقريب والتيسير، للنووي : انظر) 6(
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السقية سقَاه ة، لكن وقع ذلك في كالم الباِرخَالثَّاِني1(ي(والِت ِذِمري)2(قُطِْن وارالدي)4( والحاكم)3( 
  .ثينحد وغيرهم من الم)5(يِليِلوالخَ

 والشَّيء ضِرم الِْإنْسان علَّ: "اهر الجزائري فقالفيما نقله عنه ط )6(الْقُوِطية وأجاب ابن
 هذَا اسِتعمال :بعضهم قَاَل بل منكر، غير أرادوه الَِّذي ِبالْمعنَى اسِتعماله فَيكون الِعلَّة َأصابته
  .)7("يحفظ لم من لىع جةٌح حفظ ومن لُغَةً ثُبوته مع الْفَن أهل ِعبارات ِفي لوقُوعه أولى اللَّفْظ

 لىع تْجاء يالت النَّواِدِر من :قيل معلُوٌل فهو اللَّه َأعلَّه: "وقال صاحب المصباح المنير
 ،علَّه من أو معلُوٌل فهو فَعلَّ اللَّه َأعلَّه :لواألص ،ِناللُّغتي اخُِلتد من فإنَّه كذلك؛ وليس ،اٍسقي يِرغ
  .)8("االستعمال يُلقل كنَّهل الِْقياِس ىعل معلٌّ اءوج الِْقياِس لىع ونفيك

 مع ومنسجم للغة موافق )معلول( أن المسألة هذه في الراجح: "يقول الدكتور همام سعيد
 في فارس ابن ذكر كما الثانية، الشربة اللغة أصل في )علَّ( معاني من كان ولما...  قواعدها
 وتكون االصطالح، في وال اللغة في ال عليه، غبار ال االستعمال هذا فيكون المادة، هذه معنى
 بعد مرة الحديث في النظر إعادة  عنناشئة الِعلَّة أن واالصطالحي اللغوي المعنى بين العالقة
 بمعنى الِعلَّة من الحديث على دخل امِل )لٌّعم( :يقال فإنه المعنى بهذا )معلول( :يقال  وكما.مرة

 وشغله، به ألهاه بمعنى )هلَلَّع( من مشتقًا كان إذا القواعد تمنعه فال )ٌللَّعم( استعمال وأما المرض،
 .)9("به للعمل صالحا يعد فلم وشغلته الِعلَّة عاقته الذي الحديث هو: المعلل الحديث معنى ويكون

                                                           
 ".هو ِعنِْدي حِديثٌ معلُوٌل: " البخاريقال) 206:ص( الترمذي الكبير علل: انظر) 1(
 )1119، حديث 3/419(، و"وهذَا حِديثٌ معلُوٌل: "قالحيث  ،)97، حديث 1/162(سنن الترمذي : انظر) 2(

  ".حِديثُ عِلي وجاِبٍر حِديثٌ معلُوٌل: " قالحيث
 ...".ابتداء ذكر أحاديث معلولة: "، قال)120:ص(ي التتبع، للدارقُطِْن: انظر) 3(
اللَِّه هو محمد بن عبِد: والحاكم، )59:ص(معرفة علوم الحديث، للحاكم و، )1/40(المستدرك، للحاكم : انظر) 4(

كم المعروف اهللا الحالحافظ، أبو عبدلنَّيسابوري ابِن محمِد بِن حمدويه بن نُعيم بن الحكَم الضبي الطَّهماني اا
: ، وفي هذا البحث إذا قُلت)9/89(تاريخ اإلسالم، للذهبي :  انظر. هـ405صاحب المستدرك، توفي سنة 

  .اهللا الحاكم هذافقط، كان المقصود أبو عبد) لحاكما(
  ).57 حديث 321، 1/157(اإلرشاد في معرفة علماء الحديث، للخليلي : انظر) 5(
 سير: انظر. هـ367النَّحِوي، توفي سنة  القُرطُِبي اَألنْدلُِسي عبِدالعِزيِز بِن عمر بن محمد بكٍْر َأبوهو  )6(

  .)219/ 16(النبالء، للذهبي أعالم
   .)2/598( توجيه النظر، لطاهر الجزائري )7(
 .)253:ص(  المصباح المنير، للفيومي)8(
 .)1/20 (، البن رجب لشرح علل الترمذي سعيد همام مقدمة تحقيق)9(
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  : اصطالحاًالِعلَّة
 .فيه ٍةقادح ٍةضماغ ِفيٍةخَ اٍبأسب  عنعبارة وهي: "علل الحديث  عنالصالحقال ابن 

 مةُالسال ظَاِهره أن مع ،صحته يف تَقْدح ِعلٍَّة ىعل فيه اطُِّلع يالذ يثُالحد هو معلَُّلال يثُفالحد
  .)1("الظَّاِهِر حيث من الصحِة وطَشر اِمِعالج ِثقَاتٌ، ِرجالُه يالذ اِداإلسن ىإل كلذ يتَطَرقُ و.امنه

 ويتطرق منه، السالمةُ الظاهر أن مع قادٍح غامٍض سبٍب  عنعبارة ةُلَّالِع ":قال النَّوِويو
  .)2("ظاهراً الصحة شروط الجامع اإلسناد إلى

 على طرأتْ غامضٍة، يٍةفَِّخ أسباٍب  عنعبارة ةُلَّالِع: "وقال زين الدين عبدالرحيم العراقي
  .)3("صحِتِه في قدحتْ: أي فيه، رتْفأثَّ الحديِث،

 السالمةُ ظاهره خبر هو: "  في تعريف المعلولياِعقَه الِبل ابن حجر فيما نقله عنوقا
  .)4("قادٍح ىعل التفتيِش بعد فيِه عِلاطُّ

 السالمةُ ظاهره خبر هو: " اختار تعريفاً فقال تعريف ابن حجرياِعقَ الِب ناقشماوبعد
  .)5("قادٍح لىع فيِه عِلاطُّ

 دكََّأ" التفتيش "الستخدامه لفظَفو تعريف ابن حجر كونه جامعاً مانعاً،  ههحجروالذي ُأ
 الصالحعلى صعوبة الوصول إلى العلل، بخالف ما ذهب إليه البقاعي، أما تعريف ابن 

 في سند الحديث دون متنه، وأما تعريف العراقي فقد تكررت ِةلَّي فقصرا وقوع الِعالنَّوِوو
وحي بأن الحديث كان في األصل صحيحاً ثم أصبح معلوالً بعد ي) تَْأرطَ( :ألفاظه، وقوله
  )6(.، وال يلزم ذلك، بل قد يكون الحديث في األصل معلوالًِةلَّاكتشاف الِع

                                                           
 .)90:ص (الصالح مقدمة ابن )1(
  .)44:ص( التقريب والتيسير، للنووي )2(
 ).1/274( شرح التبصرة والتذكرة، للعراقي )3(
  .)1/501 (ياِعقَ النكت الوفية بما في شرح األلفية، للِب)4(
  .المرجع السابق والصفحة نفسها )5(
 ).1/21 (، البن رجب الترمذيلمقدمة تحقيق همام سعيد لشرح عل: نظر للتوسع ا)6(
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  المطلب الثاني

  الِعلَّةأقسام 
  

 باعتبار محلها وقدحها، وباعتبار جنسها، وهذا ما سنوضحه في هذا الِعلَّةم ييمكن تقس
  .المطلب

  : باعتبار محلها وقدحهاالِعلَّة: أوالً
ه، لكن وقوعها في اإلسناد أكثر منه في المتن، وإذا تن في إسناد الحديث وفي مالِعلَّةتقع 

وقعت في اإلسناد فقد تقدح فيه وحده، وأحياناً تقدح في المتن معه، وقد ال تقدح أصالً، وهذا 
  .)1(ينطبق على المتن أيضاً

  -: باعتبار محلها وقدحها إلى ستة أقساملَّةالِعوبناء عليه يمكن تقسيم 

  )2(.ثقة بآخر ثقة راٍو إبدال: مثاله : في اإلسناد وتقدح فيه وحدهالِعلَّةأن تقع : األول

 بآخر ضعيف راٍو إبدال: مثاله : في اإلسناد وتقدح فيه وفي المتن معهالِعلَّةأن تقع : الثاني
  )3(.يهتقوللحديث  طرق أخرى مع عدم وجودثقة، 

 ن عكأن يروى حديث: مثاله : في اإلسناد، وال تقدح فيه وال في المتنالِعلَّةأن تقع : الثالث
  )4(.مدلٍس بالعنعنة، فيتوقف في قبوله، ثم توجد طريق أخرى صرح فيها بالسماع، فيقبل الحديث

                                                           
  ).2/746(النكت، البن حجر :  انظر)1(
  ).2/747 (المرجع السابق: انظر )2(
 وإنما ذكره في معرض -كما فعلتُ-لم يميز ابن حجر هذا القسم . والصفحة نفسها المرجع السابق:  انظر)3(

 به مثل ما المتن دون فيه وتقدح اإلسناد في فيه العلة وقعت ما ومثال: "لحديثه عن القسم الثالث، وفقد قا
 ضعيف راٍو ُأبِدَل فإن أليق، المقلوب بقسم وهو ثقة، براو ثقة راو إبدال من -يقصد ابن الصالح-المصنف 

المرجع :  انظر.صحيحة أخرى طريق له يكن لم إن ،أيضاً المتن في القدح استلزم فيه الوهم وتبين ثقة براٍو
  .السابق والصفحة نفسها

  ).2/747 (المرجع السابق:  انظر)4(
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 حديث في بإخراجه مسلم انفرد ما: مثاله : في المتن وتقدح فيه وحدهالِعلَّةأن تقع : الرابع
 المذكور اللفظ رواية قوم فعلل ،"الرحيم الرحمن اهللا بسم ":قراءة بنفي المصرح اللفظ من )1(أنس
 غير من العالمين رب هللا بالحمد القراءة يستفتحون فكانوا: فيه قالوا إنما األكثرين رأوا لما

 أن ورأوا ،)2(حالصحي في إخراجه على ومسلم البخاري اتفق الذي وهو البسملة، لذكر تعرض
 ؛"هللا بالحمد يستفتحون كانوا: "قوله من ففهم له، وقع الذي بالمعنى رواه المذكور باللفظ رواه من
 من بها يفتتحون كانوا التي السورة أن معناه نوأخطأ، أل فهم على فرواه يبسملون، ال كانوا أنهم

  )3(.البسملة لذكر تعرض فيه وليس الفاتحة، هي السور

 يروي راٍو حديثاً بالمعنى أن: مثاله : في المتن وتقدح فيه مع اإلسنادالِعلَّةأن تقع : مسالخا
  )4(.فيخطئ ويخالف المعنى الحقيقي للحديث، فيقدح ذلك في المتن واإلسناد معاً

 اختالف من وقع ما: مثاله : فيه وال في اإلسنادح في المتن، وال تقدالِعلَّةأن تقع : السادس
 ينتفي القدح فإن واحد، معنى إلى الجميع رد أمكن إذا الصحيحين أحاديث من رةكثي ألفاظ
  )5(.عنها

  : باعتبار جنسهاالِعلَّة: ثانياً
عد أبو عبداهللا الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث عشرة أجناس للعلة، وذلك من خالل 

 ٍةكثير يثَألحاد مثاالً تُهاجعل اموإن ا،نذكره لَم اسأجن يتْبق: "أمثلة ساقها لكل جنس، ثم قال
  .)6("العلم اهذ يف متَبحرال اإليه يليهتد معلُولٍَة

ِنيلِْقي7(ثم جاء بعده الب(وِطييوالس ،)فنقال تلك األمثلة، ووضحا ما تدل عليه من أجناس )8 
  .الِعلَّة

                                                           
 ).399، برقم 1/299( صحيح مسلم )1(
  ).399، برقم 1/299(، وصحيح مسلم )743، برقم 1/149( صحيح البخاري )2(
 ).1/41(، لمحفوظ الرحمن ، ومقدمة تحقيق علل الدارقُطِْني)2/748(النكت، البن حجر :  انظر)3(
  .)2/748( النكت، البن حجر )4(
  .المرجع السابق والصفحة نفسها )5(
 ).118 -113:ص ()6(
 ).268 -263:ص (الصالح ابن  مع مقدمة محاسن االصطالح)7(
  ).141 -1/139( تدريب الراوي )8(
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  )1(:أذكر هذه األجناس العشرة مختصرةوس

  .عنه روى ممن بالسماع يعرف ال من وفيه الصحة، ظاهره دالسن يكون أن: أولها

 الصحة، ظاهره وجٍه من ويسنده الحفَّاظ، الثقاتُ رواه وجٍه من مرسالً الحديثُ يكون أن: ثانيها
  .السند صحة من تمنع علةً له ولكن

 كرواية واِته،ر بالِد الختالف غيره  عنفيروى صحابي،  عنمحفوظًا الحديثُ يكون أن: ثالثها
  .الكوفيين  عنالمدنيين

 بما بالتصريح الوهم يقع تابعي  عنفيروى صحابي،  عنمحفوظًا الحديثُ يكون أن: رابعها
  .إسناده في آخر وهم وقع وربما جهته، من معروفًا يكون وال بل صحبتَه، يقتضي

  .محفوظ آخر طريق يهعل دلَّ رجٌل منها سقط بعنعنٍة رِوي الحديثُ يكون أن: خامسها

 فيكون اإلسناد، قابل ما عنه المحفوظ ويكون وغيره، باإلسناد رجل على يختَلفَ أن: سادسها
  .المسنَد في علة ذلك

  .تجهيله أو شيِخه تسميِة في رجل على االختالفُ: سابعها

 فإذا ،عينَةم أحاديثَ منه يسمع ملَ لكن منه، وسمع  أدركهشخٍص  عنالراوي يكون أن: ثامنها
  .منه يسمعها لم أنه ببيان ِعلتُها تبينت واسطة ذكر غير من عنه رواها

 رواه من فيقع ؛الطريق تلك غيِر من حديثًا رجالها أحد يروي ،معروفة يكون طريقه َأن: تاسعها
  .الوهم في -الجادة على بناء- الطريق تلك من

  .آخر موقوفاً من وجهوجٍه، و من مرفوعا الحديثُ يروى أن: عاشرها

  

                                                           
 ابن  مع مقدمةمحاسن االصطالح، و)118 -113:ص(معرفة علوم الحديث، للحاكم : للتفصيل انظر )1(

الص ِنيلِْقي268 -263:ص(الح، للب(تدريب الراوي، ووِطييللس ،) ومقدمة تحقيق علل ، )141 -1/139
قُطِْنيار46 -1/43(، لمحفوظ الرحمن الد.(  



 

- 32 -  

  المطلب الثالث

  الِعلَّةكيفية معرفة 
  

  -: ال بد من األخذ بجملة من األمور أهمهاالِعلَّةلمعرفة 

 ابالب: "يالمدين بن ي أئمة الحديث النقاد إلى ذلك، فقال عل وقد أشار:ث جمع طرق الحدي:األول
  .)1("خَطَُؤه يتَبين لَم طُرقُه تُجمع لَم اإذ

  .)2("تَفْهمه لَم طُرقَه تَجمع لَم اذإ يثُالحد": حنبل نب وقال أحمد

  .)3(..."طُرِقِه بين جمعي َأن الحديث ِعلَِّة معرفة ىإل يلبالس: "وقال الخطيب البغدادي

 المقارنة بين طرق الحديث المختلفة، والنظر في حال رواتها وبلدانهم، وتحديد مدار :الثاني
  .الخالف

  .)4("ٍضبعب بعضه بفاضر يثُالحد لك يِصح َأن دتَأر اإذ: "المبارك قال ابن

 ِفي وينظَر ،طرقه بين جمعي َأن الحديث ِعلَِّة معرفة ىإل يلبالس: "وقال الخطيب البغدادي
  .)5(..."اِتِهرو اختالف

 اختلفوا سالمته، وإن ظهرت واستووا رواته اتفقت فإن طرقه، يجمع أن: وقال ابن حجر
  .)6("االختالف بيان على الحقيقة في التعليل فمدار ،الِعلَّة ظهور أمكن

 بمكانهم ويعتَبر رواته اختالف ِفي وينظَر : "... الخطيب كما قال: الترجيح بين الرواة:الثالث
  .)7("والضبط اإلتقان يف ومنزلتهم الحفظ من

                                                           
 ).91:ص (الصالح مقدمة ابن )1(
 ).2/212( الجامع ألخالق الراوي، للخطيب البغدادي )2(
  ).2/295(المرجع السابق  )3(
  .لمرجع السابق والصفحة نفسهاا )4(
  . المرجع السابق والصفحة نفسها)5(
  ).2/710 (، البن حجر النكت)6(
  ).2/295( الجامع ألخالق الراوي، للخطيب البغدادي )7(
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 ال ةُوالمعرف م،والفَه ،الحفظُ اعندن فيه الْحجةُ: "كل ذلك بفهٍم ومعرفة، كما قال الحاكم
  .)1("يرغَ

إال بناء على القواعد والطرائق والقرائن التي استخدمها أئمة نقاد وال يكون الترجيح 
 ،له غَيِرِه مخَالَفَِةوب الراِوي رِدبتف -ةلَّأي الِع-ا هاكإدر ىعل انيستع: "الصالحالحديث، قال ابن 

 يف وقٍْف َأو وِل،الموص يف اٍلإرس ىعل ِنالشَّأ ابهذ فَالعار تُنَبه ذلك ىإل تَنْضم نقرائ مع
 ،ذلك نِِّهظ ىعل ِلبيغ بحيث ،ذلك غَيِرب واِهٍم وهِم َأو يٍث،حد يف يٍثحد دخوِل َأو وِع،المرف
كُمحَأ ،به فَييتر ودت دقَّفُفينما ذلك لُّوك. فيه وك من عِةب ِمالحام ِصح ِجد2("فيه ذلك و(.  

 حفظاً دقيقاً، وفهماً  ال يجوز مطلقاً إغفال أحكام نقاد الحديث، الذين منحهم اهللا تعالى:الرابع
طالعاً شامالً، وإدراكاً ثاقباً لمراتب الرواة وأحوالهم، حتى إن لم يصرحوا بسبب تعليل عميقاً، وا

 من نفسه في استقر بما يفصح فال منهم، المعلِّل عبارة تقصر وقد ":الحديث، فقد قال ابن حجر
 حكم قد حديثاً وجدنا فمتى سواء، الصيرفي نقد في كما األخرى، على الروايتين إحدى ترجيح
 تصحيح في نتبعه كما ذلك، في إتباعه فاألولى - بتعليله - إليهم المرجوع األئمة من إمام

  .)3("صححه إذا الحديث

 االغترار وال ،والروايات األسانيد على األحكام إطالق  كما ال يجوز التسرع في:الخامس
ا، إلى أن يتبين ئمة النقاد يتوقفون السنين الطويلة في الحكم على حديث ماألفقد كان  بظواهرها،

: قال الخطيب، و)4("نةًس ينأربع بعد يٍثحد ِعلَّةَ َأدركْتُ اربم": يالمدين نب يلهم حاله، قال عل
  .)5("الْبِعيِد الزمِن مِضيو الشَِّديِد ِرالنَّظ بعد إالَّ اعليه يوقَفُ فال ِعلَّتُه خْفَىت ام األحاِديث ِمنف"

فإذا داوم الحاذق الحافظ العارف على ممارسة ما ذُِكر من أمور أصبح لديه فهم خاص، 
 ممارستهم لكثرة الحفاظ من النقاد حذَّاقُ: " رجبوملَكَة فريدة في تعليل األحاديث، كما قال ابن

 الحديث هذا أن به يفهمون خاص فهم لهم منهم، واحد كل وأحاديث بالرجال ومعرفتهم للحديث،

                                                           
  ).113:ص (، للحاكم معرفة علوم الحديث)1(
 ).90:ص (الصالح مقدمة ابن )2(
  ).2/711 (، البن حجر النكت)3(
 ).2/257(ق الراوي، للخطيب البغدادي  الجامع ألخال)4(
  . المرجع السابق والصفحة نفسها)5(
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 بعبارة عنه يعبر ال مما وهذا بذلك، األحاديث فيعللون فالن حديث يشبه وال فالن حديث يشبه
  .)1("العلم أهل سائر  عنبها واصخُ التي والمعرفة، ،الفهم مجرد إلى أهله فيه يرجع وإنما تحصره

 نَفْساِنيةٌ هيَئةٌو رده، يمكنهم ال قلوِبِهم ىعل يهجم رأم: "تلك الملَكَِة  عن)2(السخَاِويوقال 
 بيهِقي،وال اِعيِلي،واإلسم خُزيمةَ، ابِنك والحديث الفقه بين عالجام تَرى اولهذ ا،عنه همل معِدَل ال

 صوِلياًأل أو يهالفق يطَاِلبهم اوربم حذْوهم، يحذُوو يشاركهم بل ،عليهم ينِْكر ال برعبدال وابن
 اكم ،يِحوالتَّجر يِلالتَّعد يف إليهم الرجوع ىعل الفقهاء اِقاتِّف مع اباَألدلِِّة، هذ يِثالحد  عنيالعار
 ىتعال فاللَّه متعن، فهو فَنِِّه يرغ فَن يرتحر ىتعاط منو ِلِه،أه ىإل فَن لِّك يف ِعجوالر ىعل وااتَّفق
  عنِثوالبح يِلِه،تحص يف أعمارهم َأفْنَواو ،هل واتفرغ نُقَّادا رجاالً الحديث ِملعل أقام عنايته يِفبلط
 انوإمع ،وراءهم يوالمش ،واللِّيِن، فتقليدهم ِةالقو يف مراتِبهم ِةرفومع اِلِه،ورج ِعلَِلِه،و ،ِضهامغو

 ،االشتغال ةومداوم ،روالتص وجودة ِم،الفه مع ِتالوق حفاِظ سةالمج ةُوكثر ،تَواِليِفهم في النظر
  .)3("اللَِّهب إالَّ ةَقو وال ،النبوية السنَِن ةَمعرف اللَّه شاء ِإن لك يوِجب التواضعو ىالتقو ومالزمة

                                                           
  ).1/163 (، البن رجب شرح علل الترمذي)1(
)2(خَاِويخَا، وهي بليدة بالغربية من :  السبفتح السين المهملة والخاء المعجمة، وبعدها ألف، هذه النسبة إلى س

 .)3/341 (، البن خلكان وفيات األعيان.أعمال مصر
 ).1/274(، للسخاوي  فتح المغيث)3(
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  المطلب الرابع

  ومنهجه فيهللدارقُطِْنيالتعريف بكتاب العلل 
  

  :قصة تأليفه
 أن يريد )2(الكَرِخي ابن منصور َأبو كان: " قصة تأليف كتاب العلل فقال)1(البرقَاِنيشرح 

 يدفعها ثم ،ِةلَلَّعالم األحاديث على له فيعلِّم ،لدارقُطِْنيا ِإلَى أصوله يدفع فكان الً،لَّعم داًنَسم فيصن
 الدارقطني كالم تعليق أردتُ فإذا رقعة، ِفي منها حديث كل فينقلون اقين،الور ِإلَى منصور َأبو
 األعمش، حديث: فيقول حفظه، من الكالم يعل أملى ثم الحسن، َأبو فيها نظر األحاديث، على
 وخالفهما روايته، على وفالن فالن اتفق الفالني، الحديث مسعود بن عبداللَّه عن وائل، يأب نع

 تنظر ِلم: له أقول وكنت مفردة، رقعة ِفي كالمه فاكتب الحديث، ذلك ِفي ما جميع ويذكر فالن،
 والعلل منصور َأبو مات ثم بنظري، حفظي ِفي ما أتذكر: لفقا األحاديث؟ ِفي الكالم إمالئك قبل
 األجزاء ىإل الرقاع أنقل أن عزمت قد إني :موته من سنين بعد الحسن ألبي فقلت الرقاع، ِفي

  .)3("نسختي من الناس ونقلها كتابي، من عليه وقرأتها ذلك، ِفي لي فأذن المسند، على وأرتبها

  :قيمة كتاب العلل
 ،حنبل بن أحمد عن ِعلَِلال ابكت اأجوِده ومن ،الحديث ِعلَِل كُتُِب من: "الحالصقال ابن 

  .)4("الدارقُطِْني عن ِعلَِلال ابوكت

ِقلْوقال البِنيَأ: "يأبي ابن كتاب وكذلك المديني، ابن الحافظ كتاب العلل، في كتاٍب لُّج 
  .)5("لدارقُطِْنيا ِظالحاف كتاب وأجمعها للخالَّل، العلل وكتاب حاتم،

                                                           
 الباء بفتح: هـ، والبرقَاِني425الخوارزمي، توفي سنة  بكْر َأبو غالب بن َأحمد بن محمد بن هو َأحمد )1(

 خوارزم بنواحي كاث ىقر من قرية إلى النسبة هذه القاف، وفتح المهملة، الراء وسكون بواحدة، المنقوطة
 .)1/323 (للسمعاني ، واألنساب،)6/26(بغداد، للخطيب تاريخ: انظر. مزرعة وصارت أكثرها وخربت

 آخرها وفي الراء وسكون الكاف بفتح الكَرخ، اسمها مواضع عدة إلى النسبة هذه": الكَرِخي: قال السمعاني )2(
 بن الحسين بن هو ِإبراِهيم: في تاريخ بغداد، وأبو منصور" الكَرِجي"طت بالجيم وقد ضب". المعجمة الخاء

 ،)5/50 (للسمعاني ، واألنساب،)6/567(بغداد، للخطيب  تاريخ: انظر. الصيرِفي حكمان،
  .)13/487(بغداد، للخطيب  تاريخ )3(
 .)251:ص (الصالح ابن مقدمة )4(
  .)268:ص (االصطالح، للبلقيني محاسن )5(
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 إلى يسبق لم الفن، هذا في وضع رأيناه ما لُّجَأ بل كتاب، لِّجَأ من هو: "وقال ابن كثير
  .)1("مثواه وأكرم اهللا فرحمه بعده، يأتي أن يريد من أعجز وقد مثله،

  :منهج الدارقطني في كتاب العلل
 أصل: " فقال)2(في كتاب العللطِْني لدارقُاأسهب الدكتور محفوظ الرحمن في بيان منهج 

 فيها أحاديث حوللدارقُطِْني ا إلى وجهت منتظمة، غير أسئلة من مكون للدارقطني العلل كتاب
 ويقصر أحياناً النفس ويطيل عليه، به اهللا يفتح بما عنها يجيبلدارقُطِْني ا كان أكثر، َأو علة

 ثم ،"سِئَل "بـ اَألحاديث هذه تْردص  وقد.إيضاح من مقامال يقتضيه لما خاضع ذلك كل ،أحياناً
  ".فقال "بـ راًدصم مباشرة الجواب يتلوه ثم للسؤال، المتضمن الحديث يسرد

في أجوبته في تسع عشرة فقرة، لدارقُطِْني ا منهج  الرحمنثم وضح الدكتور محفوظ
عداً عن التكراروسأذكرها باختصار، ب:-  

 أوجه يذكر ثم عنه، اإلسناد اختالف يقع الذي الراوي -لدارقُطِْنياأي -يذكر  غالباً .1
 .فيه الخالف

 حفَّاِظ،ال الثِّقَاِت من ةٌجماع عنه واهر فالن، حديث من صحيح حديث هو": يقول وأحياناً .2
 .الثقات فيه وخالف عنه واهر من يذكر ثم ،"وفالن فالن منهم إسناده على اتَّفَقُواف

 يكن لم وهو- فالن يرويه": مثالً فيقول واحد شخص من فيه االضطراب يذكر ياناًوأح .3
 ."كذا يروي وتارة كذا يروي فتارة فيه ويضطرب -بالحافظ

 االختالف يذكر ثم عنه الرواة عدة فيذكر عنه، اإلسناد يختلف الذي الراوي يذكر وأحياناً .4
 .ذكرها في ويفصل الرواة هؤالء عن أيضاً

 .عنهم االختالف يذكر ثم راو، من أكثر يذكر وأحياناً .5

 ."كذا والصواب ووِهم، فالن عن فالن به حدث: "يقول وأحياناً .6

 .بعضهم في االختالف ويذكر ُلصفَي ثم الرواة، من عدداً يسرد وأحياناً .7

 ."الصواب وهو كذا، يرويه وغيره فالن، به تفرد": يقول وأحياناً .8

 الحديث هذا وروى": يقول عليه الكالم من ينتهي ما وبعد راو ىعل الخالف يذكر وأحياناً .9
  .الراوي هذا عن الخالف يذكر ثم ،"عنه واختُِلفَ فالن

                                                           
  .)198:ص (الحديث مع شرحه الباعث الحثيث علوم اختصار )1(
  ).، وما بعدها1/89 (لدارقُطِْنيامقدمة تحقيق علل : انظر )2(
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 هذا روى من": يقول بل سنده، َأو الحديث في اختلفوا الذين الرواة أسماء يذكر ال وأحياناً .10
  ."العلم َأهل من دأح يقُلْه لَم ام وقال وِهم، قدف ثيالحد

 َأو اإلرسال َأو االتصال من الحديث إسناد في الموجودة العلللدارقُطِْني ا يذكر غالباً .11
  .أيضاً الحديث متن في يذكر وغيرها، وأحيانا براو راو إبدال َأو واالضطراب االنقطاع

 ، وأحياناًٍةلَِّع من فيه ما بذكر يكتفي عنده، بل من السند يذكر ال اَألحاديث غالب في .12
 .بإسناده اَألحاديث يسرد

 ذكر أثناء يذكرها وأحياناً كاملة متونها مع الجواب بها يختم غالباً دةسنَالم حاديثاأل .13
 .الخالف

 من فيذكرها يطول ، وأحياناًالمسنَدة اَألحاديث من طريقين َأو طريق بذكر يكتفي أحياناً .14
 .طرق عدة

 .أخرجه من إلى يعزو الحديث، وأحياناً أخرج من يذكر ال غالباً .15

 .ذلك وغير ...ضعيف َأو... ثقة: فيقول الراوي، في يتكلم أحيانا .16

 .عليه يحكم السند في واالختالف الطرق ذكر من ينتهي ما بعد غالباً .17

ال  الجواب، وأحياناً أول في يحكم العلل، وأحياناً ذكر أثناء الحديث على يحكم وأحياناً .18
 بشيء، ونادراً عليه يحكم وال العلل بذكر ييكتف ، وأحياناً"َأعلم واهللا": يقول بل يحكم،
 ".بشيء فيه أحكم ال قول بالصواب واألشبه: "يقول

  .المقام يقتضيه آخر لسبب أو برجل للتعريف الباب حديث غير آخر حديثاً يذكر أحياناً .19
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  مرتبةت أحاديث الدراسة ثمانية وسبعين حديثاً بلغ              

  -:على مسانيد الصحابة حسب ورودها في كتاب العلل للدارقُطِْني، كما يلي   
  

 .ي هريرةمسند أب -  . بكر الصديقيسند أبم -
 .مسند أنس بن مالك - .مسند عمر بن الخطاب -
 .مسند سهل بن حنَيٍف -  .عثمان بن عفانمسند  -
 .مسند عبداهللا بن عمر - .مسند عبدالرحمن بن عوف -
 .مسند جابر بن عبداهللا - .بن أنس مسند معاذ -
 .مسند معيِقيب الدوِسي - .مسند أبي قتادة األنصاري -
 .األسود بن مسند المقداد - .اللَّيِثي واِقٍد أبيمسند  -
 .عائشة بنت أبي بكرمسند  - .الخُشَِني ثَعلَبةَمسند أبي  -
 .أبي سفيان حبيبة بنتمسند أم  - .مسند معاوية بن أبي سفيان -
  .نت صفوانبمسند بسرة  - .معاوية بن حيدةَمسند  -
   .مسند أبي موسى األشعري -
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  الحديث األول

  

 ثُم لَحما َأكََل هنََّأ" ؛صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن بكٍْر، ِبيَأ عن جاِبٍر، حِديِث عن )1(سِئَل
  ."يتَوضْأ ولَم صلَّى

 عن حساٍن ،اَألوزاِعي عن شُعيٍب، بن يوسفُ  فَرواه؛اَألوزاِعي علَى ِفيِه اخْتُِلفَ: فَقَاَل
  .صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي ِإلَى رفَعه الصديِق بكٍْر َأِبي عن جاِبٍر، عن عِطيةَ، بِنا

  .بكٍْر َأِبي عن جاِبٍر، عن عاِئشَةَ، َأِبي بِن محمٍد عن عِطيةَ، بِن ن حساٍنع عنْه: وِقيَل

اهورةُ وقْبع نةَ، بلْقَمع نع اِعيزقَاَل ،اَألو :وٌل كَانكْحُأ مضتَوا يِت ِممسم ،تَّى النَّارح 
لَِقي ،طَاءع هرفََأخْبناِبٍر،  عج نكٍْر، َأِبي عا بم شِْبهي فْعالر.  

خَالَفَهى ويحي نِداللَِّه ببع ،اِنيرالْح ،هرغَيو وهوفَر نع اِعيزاَألو، نطَاٍء، عع ناِبٍر، عج 
 نكٍْر، َأِبيعب ِلِه ِمنِفع رفُوٍع غَيرم.  

كَذَِلكو اهور ةُ،قَتَاد نطَاٍء، عع ناِبٍر، عج نِم بكر أبي عِف نوكذلكِهِلع ، اهور بهو نب 
انسو كَيٍم، َأبينُع ناِبٍر عفاً جقُوولَى مَأِبي ع كَذَِلككٍْر، وب اهوو رِر َأبيبالز ،كِّيالْم ناِبٍر، عج نع 
  .موقُوفاً بكٍْر َأِبي

رواهو ورمع نِدينَاٍر، ب ناِبٍر، ع؛  فَاخْتُِلفَ جنْهعاهوفَّاظُ فَرالْح اِب ِمنحعمرو، َأص نع 
 بِن عمِرو عن جِميعا، عيينَةَ وابِن شُعبةَ، عن ، ورِويموقُوفاً بكٍْر َأِبي عن جاِبٍر، عن عمرو،
 من قَوُل والصواب رفْعه، عنْهما يِصح ، ولَاصلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن جاِبٍر، عن ِدينَاٍر،
  .ِفعِلِه ِمن بكٍْر َأِبي عن جاِبٍر، عن :قَاَل

 يثْبتُ ولَا ،رفُوعاًم بكٍْر َأِبي عن جاِبٍر، عن عِطيةَ، بِن عن حساٍن ،اَألوزاِعي عن :وِقيَل
انتهى جواب . جاِبرا يدِرك لَم عِطيةَ بن وحسان ضِعيفٌ، اَألوزاِعي عن لَه، الراِوي ِلَأن هذَا

قُطِْنيارالد.  

                                                           
  ).28، س224 -1/222(علل ال. الدارقُطِْنييعني اإلمام أبا الحسن ) 1(
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اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد أربعةذَكَر :-  

  .مرفُوعاً الصديِق بكٍْر َأِبي عن ،)2(جاِبٍر عن ،)1(عِطيةَ بِن عن حساٍن ،ِعياَألوزا: الوجه األول

  .بكٍْر َأِبي عن جاِبٍر، عن ،)3(عاِئشَةَ َأِبي بِن محمٍد عن عِطيةَ، بِن عن حساٍن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

 يشِْبه ما بكٍْر، َأِبي عن جاِبٍر، عن فََأخْبره ،)5( عطَاء)4(مكْحوٌل لَِقي: قَاَل ِعياَألوزا :الوجه الثالث
فْعالر.  

  .موقُوفاً بكٍْر، َأِبي عن جاِبٍر، عن عطَاٍء، عن ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ

  -:اسة أوجه االختالفدر

  .مرفُوعاً الصديِق بكٍْر َأِبي عن جاِبٍر، عن عِطيةَ، بِن عن حساٍن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
 واألسماء  في الكنى)6(الدوالَِبيو، )175، مسألة 2/8(أخرجه ابن أبي حاتم في العلل  :تخريجه

  .)7(شُعيٍب الخَوالَِني بِن  من طريق يوسفَ)1144، برقم 2/641(

                                                           
تقريب التهذيب، البن حجر . هـ120ثقة فقيه عابد، مات بعد سنة ، أبو بكر الدمشقي، هو حسان بن عطية) 1(

  ).158:ص(
الطبقات الكبير، : انظر. هـ78 عمرو بن حرام األنصاري، توفي سنة  بناهللاهو الصحابي جاِبر بن عبد) 2(

  .)4/382(البن سعد 
تقريب التهذيب، البن : الرحمن حجازي، ليس به بأس، انظراسم أبيه عبد:  قيل بن أبي عائشةهو محمد) 3(

  ).486:ص(حجر 
اهللا، ثقة فقيه كثير اإلرسال مشهور، مات سنة بضع عشرة ومائة، تقريب هو مكحول الشامي، أبو عبد) 4(

  ).545:ص(التهذيب، البن حجر 
، واسم أبي رباح أسلم القرشي موالهم المكي، ثقة فقيه فاضل هو عطاء بن أبي رباح، بفتح الراء والموحدة) 5(

  .)391:ص(هـ على المشهور، تقريب التهذيب، البن حجر 114لكنه كثير اإلرسال، مات سنة 
)6 (وِبالَالدبضم الدال المهملة وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة، هذه النسبة إلى الدوالب، والصحيح في هذه : ي

 يِبالَأبو بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعد الرازي الدو... تح الدال، ولكن الناس يضمونهاالنسبة ف
الوراق األنصاري مولى األنصار، وظني أنه نسب بعض أجداده إلى عمل الدوالب، وأصله من الري، فيمكن 

ووما بعدها2/210( للسمعاني األنساب،. بالَأن يكون من قرية الد .( 
بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى خَوالَن، وعبس وخَوالَن : والَِنيالخَ) 7(

 ).2/419( للسمعاني األنساب،. قبيلتان نزل أكثرهما الشام
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: قال الدارقُطِْني، )2(الالَِّذِقية، كان يسكن )1(شَامي شُعيب  َأبو:شُعيٍب الخَوالَِني بن يوسفُ
  .)4(" أعرفهال": ، وقال الذهبي)3("ضعيف"

  ضعيف: خالصة القول فيه

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .شُعيٍب بن يوسفَثقات، إال ه رجال .1
  .)5(قال الدارقُطِْنيحسان بن عطية لم يسمع من جابر بن عبداهللا، كما  .2
 ،اَألوزاِعي عن: (-يقول-الطَّائي  الِحمصي عوف بن محمد سمعتُ ":قال ابن أبي حاتم .3

 النبي مع أكَل َأنَّه: الصديق بكٍْر َأِبي عن عبداهللا، بن جاِبِر عن عِطية، بِن عن حساٍن
لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عا، صمولم صلَّى ثم لَح ذَا...  )يتوضا خطٌأ؛ هرويه ِإنَّمي النَّاس: نع 

  )6(."موقُوفاً بكر، أبين  عجاِبٍر، عن عطَاٍء،

 جاِبٍر، عن عاِئشَةَ، َأِبي بِن محمٍد عن عِطيةَ، بِن عن حساٍن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
 نكٍْر َأِبيعب.  

  . اَألوزاِعيعن  من رواه الدارقُطِْنيذكرمن أخرجه، ولم ي بعد بحثلم أجد 

 ما بكٍْر، َأِبي عن جاِبٍر، عن فََأخْبره مكْحوٌل عطَاء، لَِقي: قَاَل وزاِعياَأل: الوجه الثالث
شِْبهي فْعالر.  

 ابنسنن   في شرحمغْلَطَاي، وذكره )353، 3/352 ( في التمهيدأخرجه ابن عبدالبر :تخريجه
  .علْقَمةَ عقْبةَ بِن ، من طريق)467:ص (ماجه

                                                           
)1 ( انالثقات، البن ِحب)9/224(، وذكره وسكت عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )9/279.( 
مدينة من ثغور : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده قاف، ثم ياء مشددة: ، والالَِّذِقية)2/8(البن أبي حاتم العلل، ) 2(

، ومعجم )4/1147(البكري  معجم ما استعجم، ألبي عبيد: انظر. الشام الساحلية، تعد في أعمال ِحمص
  ).5/5(البلدان، لياقوت الحموي 

  ).28 س224-1/222(لَل الدارقُطِْني ِع) 3(
 ).4/467(ميزان االعتدال، للذهبي ) 4(
)5 ( قُطِْنيارِعلَل الد)28، س224-1/222.(  
  )175، برقم 2/8(العلل، البن أبي حاتم ) 6(
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 وسكون بالموحدة البيروتي ،)1(يالمعاِفر حديج ِنب علْقَمةَ نب هو عقْبةُ: علْقَمةَ نب عقْبةُ
 محمد ابنه كان لكن ج، صدوقحدي بن علقمة :فيه قال من ووهم وبمثناة، الراء وضم التحتانية
  .)2(.هـ204 سنة مات ،حديثه من ليس ما عليه يدخل

  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه
 ثَّقَهِهٍرأبو وس3(م( اٍش، وابنِخر)4(ائي، والنَّس)8(، والذهبي)7(والحاكم، )6(، وابن شاهين)5(.  

  .)9("مزيٍد بن الوليِد من إلي أحب هو: "اتمقال أبو حو
: ، وقال الذهبي)12("صالح": )11(وقال ابن قَاِنٍع، )10("ال بأس به": مِعيٍنقال ابن و

  .)14("بِرغْ، ي)13(صدوق"

                                                           
)1 (اِفِريعاِفر: المعللسمعاني األنساب،. بفتح الميم، والعين المهملة، وكسر الفاء والراء، هذه النسبة إلى الم 

 .)4/1241(موضع باليمن، معجم ما استعجم، ألبي عبيد البكري : والمعاِفر، )5/333(
  ).395:ص(تقريب التهذيب، البن حجر ) 2(
سكون المهملة وكسر الهاء، هو بضم الميم و:  أبو مسِهر.)6/314(والتعديل، البن أبي حاتم الجرح : انظر) 3(

تقريب التهذيب، البن حجر : انظر. هـ218ات سنة األعلى بن مسهر الغساني، الدمشقي، ثقة فاضل، معبد
  ).231:ص(، والمغني في ضبط أسماء الرجال، للهندي )332:ص(

 ابن ِخراش .)40/506(تاريخ دمشق، البن عساكر و، )3/1713( المتفق والمفترق، للخطيب البغدادي: انظر) 4(
ظ َأبو محمد، المروِزي األصل، البغْداِدي، هو عبدالرحمن بن يوسف بن سِعيد بن ِخراش، الحاِف: بكسر الخاء
، والمغني في ضبط أسماء الرجال، للهندي )6/773(تاريخ اإلسالم، للذهبي :  هـ، انظر283توفي سنة 

 ).90:ص(
  .)7/247(تهذيب التهذيب، البن حجر : انظر) 5(
  .)249:ص (الثقات، البن شاهين أسماء تاريخ: انظر) 6(
  .)207:ص(ت السجِزي للحاكم سؤاال: انظر) 7(
  ).2/437(المغني في الضعفاء، للذهبي : انظر) 8(
، تقريب "ثقة ثبت: "مزيٍد قال ابن حجر في ترجمة الوليد بن .)6/314(ديل، البن أبي حاتم الجرح والتع) 9(

  .)583:ص(التهذيب، البن حجر 
)10 ( يتهذيب الكمال، للِمز)20/213.(  
، صاحب كتَاِب الَهم، البغْداِديالباِقي بن قَاِنِع بِن مرزوِق بِن واثٍق اُألمِوي موِضي َأبو الحسيِن عبدلقَاهو ا) 11(

  ).15/526(سير أعالم النبالء، للذهبي :  انظر.معجِم الصحابِة
  .)7/247(تهذيب التهذيب، البن حجر ) 12(
ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، للذهبي، تحقيق محمد و، )3/87(ذهبي ميزان االعتدال، لل: انظر) 13(

  ).277:ص(ديوان الضعفاء، للذهبي و، )136:ص(شكور 
  ).2/29(الكاشف، للذهبي ) 14(
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 كَان محمدا َأنِل عنه عقبة بن محمد ابنه ِرواية غير من حِديثه يعتَبر: "ِحبانقال ابن 
  .)1("ِفيِه ويجيب الحِديث علَيِه يدخل

 بن محمد ابنه رواية من أحد عليه يوافقه لم ما  اَألوزاِعيعن روى": عِديوقال ابن 
  .)2("عنه وغيره عقبة

  .)3("علَيِه ابعيتَ ولَا ،اَألوزاِعي عن يالْبيروِت علْقَمةَ عقْبةُ بن": العقيليقال و

  .صدوق يخطئ، وقد تفرد بهذا الوجه فهو ضعيف: خالصة القول فيه

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .رجاله ثقات، إال عقبة، وبالتالي فهذا الوجه ضعيف

  .موقُوفاً بكٍْر، َأِبي عن جاِبٍر، عن عطَاٍء، عن ،اَألوزاِعي: خيرالوجه األ
من طريق الْوِليِد بِن ) 409، برقم 1/67 (اآلثار معاني  في شرح)4(أخرجه الطَّحاِوي :يجهتخر
  .مسِلٍم

  .الْحراِني عبِداللَِّه بِن يحيى من طريق -كما سبق-في العلل  يالدارقُطِْن ذكرهو

 نِه عجذَا الواةُ هواِعرزاَألوي:  

 كثير لكنه الدمشقي، ثقة العباس أبو موالهم القرشي هو الوِليد بن مسِلٍم:  مسِلٍم بندوِليالْ .1
 )6(.هـ195 هـ، أو أول سنة 194، مات آخر سنة )5(والتسوية التدليس

                                                           
)1 ( انالثقات، البن ِحب)8/500.(  
 .)6/491(الكامل في ضعفاء الرجال، البن عِدي ) 2(
  .)3/354(الضعفاء الكبير، للعقيلي ) 3(
)4 (اويبفتح الطاء، والحاء المهملتين، هذه النسبة إلى : الطَّح)اوهي قرية بأسفل أرض مصر من الصعيد) طَح .

 ).4/52( للسمعاني األنساب،
 هو أن يسمع المدلس حديثاً من شيخ ثقة، والثقة سمعه من شيخ ضعيف، وذلك الضعيف :تدليس التسوية) 5(

يخ شيخه الضعيف، ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني، بلفظ يرويه عن ثقة، فيسقط المدلس ش
محتمل كالعنعنة ونحوها، فيصير اإلسناد كله ثقات، ويصرح هو باالتصال بينه وبين شيخه؛ ألنه قد سمعه 

 لَألبنَاِسي منه، فال يظهر حينئذ في اإلسناد ما يقتضي عدم قبوله إال ألهل النقد والمعرفة بالعلل، الشذا الفياح،
)1/174.( 

 ).584:ص(تقريب التهذيب، البن حجر ) 6(
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  :تدليسه

وصفه بالتدليس غير واحد من أهل العلم، بل وأكثر من تدليس التسوية خاصة في حديث 
  .)1(يوزاِعاَأل

 حديث أفسدتَ قد: للوليد قلت: يقُوُل خارجة بن الهيثم سِمعتُ": )2(جزرة صالح قال
، عن الزهِري ياَألوزاِع وعن نافع، عن عن اَألوزاِعي تروي: قلت وكيف؟: قَاَل. ياَألوزاِع
نْهعو: ندخل ركوغي يحيى، عاِع بين يزاَألوداهللا ونافع يبن ععامر ب ،وبين وبينه األسلمي 

ِريهة الزلَى يحملك فما وغيره، قُرُل: قَاَل هذا؟ عاِع ُأنَبزاَألوؤالِء مثل  عنيروي أن يقلت. ه :
 ياَألوزاِع رواية ِمن رتَهاوصي أنتَ فأسقطتَهم مناكير، الضعفاء هؤالِء عن اَألوزاِعي روى فإذا

 نفَ الثقاتععض اِعيزاَألو .لْتَِفتْ فَلَم3("قَوِلي إلى ي(.  

 أما به، احتج إذا بالسماع يصرح أن بد فال الضعفاء، عن مدلس لكنه ثقة: "قال الذهبي
  .)4("ةجبح فليس ،)عن (:قال إذا

  )6(.من مراتب المدلسين )5(لذا عده ابن حجر في المرتبة الرابعة

ثقة إذا صرح بالسماع، ضعيف إذا عنعن؛ إالَّ فيما حكم بصحته األئمة : خالصة القول فيه
  .وهو في هذا الوجه ضعيف؛ فقد عنعن، كالبخاري ومسلم

                                                           
جامع و، )9/212(سير أعالم النبالء، للذهبي و، )265:ص(الضعفاء والمتروكين، للدارقُطِْني، : انظر) 1(

ن، التبيين ألسماء المدلسيو، )99:ص(المدلسين، ألبي زرعةَ ابن العراقي و، )111:ص(التحصيل، للعالئي 
 ِميجِن العِط اب102:ص(أسماء المدلسين، للسيوطي و، )60:ص(لِسب.(  

هو صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب بن حسان بن المنذر بن عمار أبي األشرس األسدي، مولى أسد بن ) 2(
طيب تاريخ بغداد، للخ: هـ، انظر294: هـ، وقيل293، توفي سنة جزرة، يكنى أبا علي، ويلقب خُزيمةَ

)10/439.(  
 )4/1242(تاريخ اإلسالم، للذهبي ) 3(
 )533:ص(من تُكُلِّم فيه وهو موثَّقٌ، للذهبي، تحقيق الرحيلي ) 4(
من اتفق على أنه ال يحتج : الرابعة: "قسم ابن حجر المدلسين إلى خمس مراتب، وعرف الرابعة منها بقوله) 5(

كثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد، بشيء من حديثهم إال بما صرحوا فيه بالسماع ل
 ).14:ص(طبقات المدلِِّسين، البن حجر 

 ).51:ص (مرجع السابقال) 6(
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 بموحدتين )2(الْبابلُتِّي الضحاك بن عبداهللا بن هو يحيى: )1(الْحراِني عبِداللَِّه بن يحيى .2
، ضعيف، مات سنة يوزاِعاَأل امرأة ابن الْحراِني، سعيد أبو ثقيلة ومثناة مضمومة والم
  .)3(هـ218

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه
عطاء، فقد تابع   عنرجاله ثقات، إال الوليد ويحيى، لكن لهذا الوجه متابعات ناقصة .1

اِعيزٍجاَألويرعبدالعزيز بن ج الملِك بن4(، عبد( ،ودرب ِسنَاٍن الشامي بن)ويحيى بن )5 ،
  .موقُوفاً بكٍْر، َأِبي عن جاِبٍر، عن عطَاٍء، عن ،)7(، وقتادة بن ِدعامة)6(ربيعة

2. بهو ،بل وتابع عطاء نب انس8(كَي( دينار، وعمرو بن)10(، وأبو الزبير المكي)9( ،
  .موقُوفاً بكٍْر، َأِبي عن جاِبٍر، عن ،)11(وعبداهللا بن محمد بن عِقيل

3. قُطِْنيارقال الد" :ابوالصُل وقَو نقَاَل م: ناِبٍر، عج نكٍْر َأِبي عب ِلِه ِمن12("ِفع(. 

  : على سند الحديث، والحكماَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 جاِبٍر، عن عطَاٍء، عن ،اَألوزاِعي-مما سبق يتبين أن الوجه الراجح هو الوجه األخير 

 نكٍْر، َأِبيعفاً بقُووأما بقية األوجه فهي غير محفوظة-م .  
  . إلى الحسن لغيره-آنفة الذكر-سند الحديث من وجهه الراجح ضعيف يرتقى بالمتابعات 

                                                           
نسبة إلى حران تشديد الراء، على وزن عطشان، وهي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور الواقعة بين ) 1(

  ).2/235(، ومعجم البلدان، لياقوت الحموي )2/195 (األنساب، للسمعاني: نهري دجلة والفرات، انظر
)2 (لُتِّياببفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الباء الثانية وضم الالم وكسر التاء المنقوطة بنقطتين من فوقها في اآلخر : الب

.  واهللا أعلم-ة والفراتجزيرة أقور بين نهري دجل-مع التشديد، هذه النسبة إلى بابلُت، وظني أنه موضع بالجزيرة 
 ).1/309(، معجم البلدان "قرية بالجزيرة بين حران والرقة: "، قال ياقوت الحموي)1/243( للسمعاني األنساب،

  ).593:ص(تقريب التهذيب، البن حجر ) 3(
  ).647، برقم 1/167(الرزاق في مصنفه أخرجه عبد) 4(
 ).377قم ، بر1/210(أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ) 5(
  ).664، برقم 1/171(الرزاق في مصنفه أخرجه عبد) 6(
  ).11978، برقم 6/288(، والبيهقي في السنن الكبرى )14920، برقم 23/186(أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ) 7(
 ).406، برقم 1/67(، والطحاوي في شرح معاني اآلثار )24، برقم 1/27(أخرجه مالك في الموطأ ) 8(
 ).377، برقم 1/210(، والطبراني في مسند الشاميين )649، 648، برقم 1/167(الرزاق في مصنفه عبدأخرجه ) 9(
  )681، برقم 1/176(الرزاق في مصنفه أخرجه عبد) 10(
 )404، برقم 1/67(أخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثار ) 11(
  ).28، س224-1/222 (الدارقُطِْني علل) 12(
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  الحديث الثاني

 اللَّيلَةَ َأتَاِني": صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن عمر، عن عباٍس، ابِن حِديِث عن )1(سِئَل
  .")2(الْواِدي هذَا ِفي صلِّ: فَقَاَل: آٍت

: عنْه ِبِه عمر، حدثَ عن عباٍس، ابِن عن ِعكِْرمةَ، عن كَِثيٍر، َأِبي بن يحيى يرِويِه: فَقَاَل
ِليع نب ِك، وارباَألالْماِعيزاخْتُِلفَ ،و؛ فَقَاَل ونْهع بيشُع ناقَ، بحِإس ِليدالْوو نِلٍم، بسم وِبشْر نب 
  .يحيى عن الْمبارِك، بِن عِلي قَوِل ِمثَْل ،اَألوزاِعي عن مصعٍب، بن محمدو بكٍْر،

ِويرو نٍد عمحِن مٍب برح ،لَاِنيالْخَو نع اِعيزاَألو، نى، عيحفَقَاَل ي: نةَ علَمَأِبي س، 
 نِنعاٍس، اببع كَانةَ مفُوظُ، ِعكِْرمحالْمِديثُ وةَ حِعكِْرم. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد قفتُ على ثالث وجهين، ووذَكَر:-  
 ،عمر عن عباٍس، ابِن عن ،)4(ِعكِْرمةَ عن ،)3(عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي :الوجه األول

 نعالنَِّبي لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص.  
  .عباٍس ابِن عن ،)5(َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،َألوزاِعيا :الوجه الثاني

  .مرسالً َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ

  :دراسة أوجه االختالف

 عن عباٍس، ابِن عن ِعكِْرمةَ، عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: ه األولالوج
،رمع نع النَِّبي لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص.  
، 1/157(، والحميدي في مسنده )1534، برقم 2/135(أخرجه البخاري في صحيحه  :تخريجه

                                                           
  ).131، س89، 2/88(ِني  ِعلَل الدارقُطْ)1(
  .)4/139 (البلدان، لياقوت الحموي معجم: انظر. وهو وادي العِقيق بجوار المدينة المنورة )2(
هـ 132 هو يحيى بن أبي كثير الطائي موالهم، أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل، مات سنة )3(

  .)596:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . قبل ذلك: وقيل
اهللا، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن  هو ِعكِْرمةُ أبو عبد)4(

  ).397:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . بعد ذلك: هـ، وقيل104عمر، وال تثبت عنه بدعة، مات سنة 
إسماعيل، ثقة مكثر، : اهللا، وقيلاسمه عبد: لف، الزهري المدني، قيالرحمن بن عو هو أبو سلَمةَ بن عبد)5(

  ).645:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . هـ104هـ أو 94مات سنة 
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، برقم 4/169( في صحيحه خُزيمةَ، وابن )201، برقم 1/312(سنده ، البزار في م)19برقم 
، والبغوي في شرح السنة )8849، و8848، برقم 5/21(، والبيهقي في السنن الكبرى )2617

  .التِّنِّيِسي بكٍْر بِن ، كلهم من طريق ِبشٍْر)1883، برقم 7/73(

، 2/991( ماجه في سننه ، وابن)1534، برقم 2/135(وأخرجه البخاري في صحيحه 
، )19، برقم 1/157(، والحميدي في مسنده )161، برقم 1/299(، وأحمد في مسنده )2976برقم 

، )1/146 ( في تاريخ المدينةةَب، وابن شَ)81:ص(ويعقوب بن شيبة في مسند عمر بن الخطاب 
والطحاوي  ،)1883، برقم 7/73(، والبغوي في شرح السنة )1/43(والحربي في غريب الحديث 

، )3790، برقم 9/99 ( في صحيحهِحبان، وابن )3684، برقم 2/146 (اآلثار معاني في شرح
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، كلهم )8849، برقم 5/21(والبيهقي في السنن الكبرى 

  .ِإسحاقَ بِن  من طريق شُعيٍب)2337، برقم 3/107(أخرجه البخاري في صحيحه و

، ويعقوب بن شيبة في مسند عمر )2976، برقم 2/991(خرجه ابن ماجه في سننه أو
  .مصعٍب بن ، كالهما من طريق محمٍد)82:ص(بن الخطاب ا

 ، وذكره، من طريق ِمسِكين بِن بكَيٍر)1800، برقم 2/159(أخرجه أبو داود في سننه و
رمِن من طريق عاِحِد بِدالْوبع.  

   -:اَألوزاِعيهذَا الوجِه عن رواةُ 

1. ِبشْر نكٍْر بعبداهللا أبو هو :ب ِسي1(التِّنِّي(ِلجالب ي)2( غِْرب ثقةاألصل،  دمشقيمات سنة ،ي 
  .)3(هـ200هـ أو 205

2. ِليدالْو نِلٍم بسدفق  في هذا الوجه؛ثقة :مح بالسماع صر.  

3. بيشُع ناقَ بحهو: ِإس بيشُع ناقَ بحموالهم األموي عبدالرحمن  بنِإس، ثم البصري 

                                                           
)1( ِسيس، بكسر التاء المنقوطة باثنتين من فوق، وكسر النون المشددة، والياء المنقوطة :التِّنِّينسبة إلى ِتنِّي 

بالد ديار مصر في وسط البحر والماء بها محيط، وهي باثنتين من تحتها، والسين غير المعجمة، بلدة من 
 ).1/487( للسمعاني األنساب،. كور من الخليج

)2(ِليجِجيلَة، وهو ابن أنمار بن أراش بن عمرو :  الببفتح الباء المنقوطة بواحدة والجيم، هذه النسبة إلى قبيلة ب
 ).1/284( للسمعاني األنساب،. بن الغوث أخي األسد بن الغوثا

  ).122:ص(تقريب التهذيب، البن حجر :  انظر)3(
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ة أبي ابن من وسماعه باإلرجاء رمي ، ثقةالدمشقيوبرة ع1(هـ189 سنة  مات،بَأخَر(.  
  .لحديث، وال يضر ذاك روايته لهذا ا)2(لم يرمه باإلرجاء سوى أبو داود: قلت

4. دمحم نٍب بعصهو : مدمحم نِن بٍب بعصقة مدص اِئيقَسصدوقومهملة،  بقافين )3(القَر 
   .هـ208 مات سنة ،الغلط كثير

  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه

  .)4("ثقة: "قال ابن قانع

عن  ، وقال مرة في حديثه)5("كَِثيرة ِبَأحاِديث عنه ثنَاوحد ِبِه بْأس لَا: "قال أحمد بن حنبلو
اِعيز6("مقارب: "اَألو( وبنحوه قال ابن ،ِديع)7(.  

 لَا الْمراِسيل، ويرفَع الَْأساِنيد، يقلب كَان حتَّى حفظه ساء ِممن كَان: "ِحبانقال ابن و
 يخَالف لم وِفيما محتَج ِبِه احتج فَِإن الثِّقَات وافق ِفيما َأمافَ انْفَرد، ِإذا ِبِه اِلاحِتجاج يجوز
  .)8("بْأساً بذلك أر لم معتَبر ِبِه اعتبر ِإن الَْأثْبات

   ،)13(النَّسائي، و)12(ِخراٍشوابن ، )11(، وأبو حاتم)10(زرعةَ، وأبو )9(مِعيٍنابن  ضعفه

                                                           
 ).266:ص(تقريب التهذيب، البن حجر  )1(
  ).12/503(تهذيب الكمال، للِمزي : انظر )2(
)3(اِئيقَسالقَر اِنيقَسبعد الْألف:  أو القَرة، وفْتُوحملَة مها سين مبعدهاِكنة، واء سا رينهمقد - نون ِبفَتْح القافين بو

، -بين نهري دجلة والفرات–،هذه النسبة إلى قَرقيِسيا، وهي ببلدة بالجزيرة -تحذف ويجعل عوضها ياء
  ).3/27(، واللباب في تهذيب األنساب، البن األثير )4/476(األنساب، للسمعاني : انظر

  .)10/360( إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي )4(
 .)2/599(اهللا ل، ألحمد، رواية ابنه عبدة الرجا العلل ومعرف)5(
  .)284:ص( سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )6(
  .)7/517( الكامل في ضعفاء الرجال، البن عِدي )7(
)8( انالمجروحين، البن ِحب )2/293(.  
  .)2/596 (رواية ابنه عبداهللالعلل ومعرفة الرجال، ألحمد، : انظر )9(
 .)8/103( البن أبي حاتم الجرح والتعديل،: انظر )10(
  .المرجع السابق والصفحة نفسها: انظر )11(
 .)4/450(تاريخ بغداد، للخطيب : انظر )12(
 .المرجع السابق والصفحة نفسها:  انظر)13(
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   .)4(، والذهبي)3(، والخطيب البغدادي)2(يطِْنالدارقُ، و)1(أبو أحمد الحاكمو

، )6(يِخلْالبو ،والعقيلي الجارود، وابن شاهين، وابن ،)5(الساِجي ذكره: "مغْلَطَايقال و
والدِبالَوبال وأبو ،ير8("الضعفاء جملة في )7(ع(.  

، )10(زرعةَ، وأبو )9( خاصة أحمد بن حنبل في موضع آخرياَألوزاِع في ضعفهو
 .)12(أبو أحمد الحاكم، و)11(جزرةوصالح 

  .ضعيف: خالصة القول فيه

5. نِكيِمس نٍر بكَيب :،اِنيرو هو الحَأب محِدالربِنع ،ذَّاءخطئ، صدوق الحصاحب وكان ي 
  )13(.هـ198 سنة مات ،حديث

                                                           
  )55/401(تاريخ دمشق، البن عساكر : انظر )1(
  .)3/234(ِعلَل الدارقُطِْني : انظر )2(
  .)4/448(تاريخ بغداد، للخطيب : انظر )3(
  .)2/222(الكاشف، للذهبي : انظر )4(
تقريب التهذيب، البن حجر  .هـ307البصري، ثقة فقيه، مات سنة  الساِجي هو زكريا بن يحيى )5(

ر إلى بفتح السين المهملة وبعدها الجيم، نسبة إلى الساج، وهو خشب يحمل من البح:  الساِجي.)216:ص(
 ).3/196( األنساب، للسمعاني .البصرة، تُعمل منه األشياء

 .هـ319تزلة البغداديين، توفي سنة اهللا بن َأحمد بن محمود، أبو القاسم البلِْخي، من متكلمي المع هو عبد)6(
بفتح الباء الموحدة وسكون الالم وفي آخرها الخاء :  البلِْخي.)11/25(تاريخ بغداد، للخطيب : ظران

 .)1/388( األنساب، للسمعاني .بلْخ: اسان يقال لها من بالد خرالمعجمة، هذه النسبة إلى بلدة
)7(اِنيورٍم القَيبِن تَِمي دمَأح بن دمحِب مرو العَأب اِلمخُ العَؤرسير أعالم : انظر .هـ333، توفي سنة  هو الم

 ).12/506(النبالء، للذهبي 
  .)10/360( إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي )8(
 .)277:ص(شرح علل الترمذي، البن رجب : انظر )9(
  .)55/407(تاريخ دمشق، البن عساكر : انظر )10(
 .)55/408(، وتاريخ دمشق، البن عساكر )4/450(تاريخ بغداد، للخطيب : انظر )11(
  .)3/323(األسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم : انظر )12(
 ).529:ص(تقريب التهذيب، البن حجر  )13(
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  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه

، )3("ِثقَة: "، قال الذهبي مرة)2("ِمنْه أسمع ولم ِثقَة، نهإ :يقُولُون" :)1(عمار ابن قَاَل
  .)5("يغِْرب صدوق: "، وثالثة)4("صدوق: "وأخرى

 حِديثه ِفي رَأيت: "وبنحوه قال أحمد بن حنبل وزاد ،)6("بْأس ِبِه لَيس: "مِعيٍن ابن وقال
  .)8("الحديث يحفظ الحديث صحيح كان به، بأس ال: "وقال أبو حاتم. )7("خطأ

  .)10("كثيرة مناكير له: "، ونقل عنه الذهبي)9("والخطأ الوهم كثير" :الحاكم أحمد وقَاَل أبو

فَهعحدث: "، وقال)11( أحمد بن حنبل في شعبةوض نعنه يروها لم بأحاديث شعبة ع 
  .)12("أحد

، وهو في هذا الوجه صدوق فقد "صدوق يخطئ: " حجر كما قال ابن:خالصة القول فيه
  .تُوبع

6. رمع ناِحِد بِدالْوبهو : عرمع ناِحِد بِدالْوبع قَ ِنبٍسي لَِمي13(الس(، الدِقشْممات،ثقة ،ي  
 .)14(بعدها وقيل هـ200 سنة

                                                           
تاريخ اإلسالم، : انظر. هـ242اللَِّه بِن عماٍر، الْحاِفظُ أبو جعفر الموصلي، توفي سنة  هو محمد بن عبِد)1(

 ).5/1230(للذهبي 
  .)311:ص(  تاريخ أسماء الثقات، البن شاهين)2(
  .)2/295 (، للذهبي المغني في الضعفاء)3(
 .)4/101( ميزان االعتدال، للذهبي )4(
  .)2/257( الكاشف، للذهبي )5(
  .)204:ص( تاريخ ابن معين، رواية الدارمي )6(
  .)273:ص( سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )7(
  .)8/329( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )8(
  .)58/17( تاريخ دمشق، البن عساكر )9(
  .)4/101( ميزان االعتدال، للذهبي )10(
  .)4/221(ي الضعفاء الكبير، للعقيل: انظر )11(
  .)8/329( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )12(
)13(لَِميٍم، وهي قبيلة من العرب مشهورة:  السلَياألنساب،. هذه النسبة بضم السين المهملة، وفتح الالم إلى س 

 ).3/278(للسمعاني 
  .)415:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )14(
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  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

، وتابعهم )بشر والوليد وشعيب وعمر ( أربع ثقاتعن اَألوزاِعي ورواهرجاله ثقات،  .1
  .)محمد بن مصعب ومسكين (اثنان آخران

  .أخرجه البخاري في صحيحه .2

 عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي عن الناس رواه: "الحديث عن تم لما سأله ابنهقال أبو حا .3
  .)1("صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن عمر، عن عباٍس، ابِن عن ِعكْرمة،

 كَِثيٍر، َأِبي بِن يحيى حِديِث ِمن ِإلَّا عمر عن يروى نَعلَمه لَا الْحِديثُ وهذَا : "قال البزار .4
 نةَ،عِعكِْرم نِن عاٍس، اببع نع ،رمع قَدو اهور رغَي اِعيزاَألو اهوفَر ِليع نب 

 اِب،الْخَطَّ بِن عمر عن عباٍس، ابِن عن ِعكِْرمةَ، عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر الْمبارِك،
 نعالنَِّبي لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا ع2(".ص(  

5. قُطِْنيارفُوظُ: "قال الدحِديثُ الْمةَ ح3("ِعكِْرم(. 

  .عباٍس ابِن عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
قُطِْنيارٍد من طريق  كما سلفذكره الدمحِن مٍب برولم  ح ،لَاِنيأجد بعد بحث من الْخَو

  .أخرجه

دمحم نٍب برح لَاِنيالِح: الْخَوِصمشُ ير5(هـ194 سنة ثقة، ماتبالمعجمة،  )4(اَألب(.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

محمد  جد من أخرجه، لنقف على حال الرواة عنكن لم أرجاله ثقات، وإسناده متصل، ل
  .بن حربا

  .مرسالً َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: خيرالوجه األ
  .ِزياٍد بن ، من طريق الِهقِْل)825، برقم 3/233(ذكره ابن أبي حاتم في العلل، 

                                                           
 .)825، برقم 3/233(العلل، البن أبي حاتم  )1(
 .)201، برقم 1/312(مسند البزار  )2(
)3( قُطِْنيارِعلَل الد )131 س،89، 2/88(.  
  ).6/260(الذي أصابه حرق، فبقي فيه من أثر الحرق نقطٌ سود وحمر، العين، للخليل :  اَألبرش)4(
  ).473:ص(تقريب التهذيب، البن حجر :  انظر)5(
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 بمهملتين )1(السكْسِكي زياد ابن الم، ثم القاف وسكون سر أولهبك  ِهقْل:ِزياٍد بن الِهقُْل
 عبداهللا، أو محمد واسمه لقب، ِهقْل :قيل بيروت، نزيل الدمشقي، ساكنة، كاف بينهما مفتوحتين

  .)2(هـ أو بعدها179سنة ، مات ثقة ،ياَألوزاِع كاتب وكان

لَى هع بِقيِهالتَّعجذَا الو:  

ولد سنة بضع وعشرين  لكنه مرسل، فأبو سلمة ابن عبدالرحمن بن عوف رجاله ثقات، .1
  .)3(للهجرة

  .ِزياٍد بن الِهقِْل عن لم أجد من أخرج هذا الوجه، لنعرف حال الراوي .2
 عن ،اَألوزاِعي عن ِزياٍد، بن الِهقُْل رواه حديٍث عن َأِبي سألتُ: "قال ابن أبي حاتم .3

 َأتَاني: وقَاَل  بالعقيقصلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النبي نَزل: قَاَل سلَمة؛ َأبو حدثني: قَاَل يحيى؛
 ؟، قَاَلحجٍة ِفي عمرةً: وقُْل المبارِك، الوادي هذَا ِفي صلِّ: فَقَال وجلَّ، عز ربي ِمن آٍت
 عمر، عن عباٍس، ابِن عن ِعكْرمة، عن حيى،ي عن ،اَألوزاِعي عن الناس ورواه: َأِبي

 نعالنَِّبي لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا ع4("ص(.  

  :الحكم على سند الحديثو ،اَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي-الوجه الراجح هو األول مما سبق يتبين أن 

 أما بقية األوجه فغير -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن ،عمر عن عباٍس، ابِن عن ِعكِْرمةَ،
  .محفوظة

  . الراجح صحيح، وأخرجه البخاري في صحيحهوجههسند الحديث من 

  

                                                           
)1( ِكيكْسك، بالكاف : السكَاسالساكنة بين السينين المفتوحتين المهملتين، وفي أخرها كاف أخرى، هذه النسبة إلى الس

 .)3/267( للسمعاني .دن، نزلته السكَاسك، األنسابوهو بطن من األزد، ووادي السكَاسك موضع باألر
  ).574:ص(تقريب التهذيب، البن حجر :  انظر)2(
 .)645:ص (المرجع السابق:  انظر)3(
 .)201، برقم 1/312(مسند البزار  )4(
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  الحديث الثالث

: سَألَه أنه" ؛صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم لنَِّبيا عن عمر، عن ،َأِبي هريرةَ حِديِث عن )1(سِئَل
  )2(."ِمنْه فُِرغَ شَيٍء ِفي بْل: قَاَل ِمنْه؟ فُِرغَ قَد شَيٍء ِفي َأم نَْأتَِنفُه، شَيٍء ِفي َأنَعمُل

 بِن عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي عن ،ِعياٍض ابن ضمرةَ َأبو يرِويِه: فَقَاَل
  .عمر عن ،ريرةََأِبي ه عن الْمسيِب،

خَالَفَهى ويحي ،الْقَطَّان اهور نع اِعيزاَألو، ِريهالز نٍد ،عِعيس نِن عِب، بيسالْم َأن 
لَم ،رمع ذْكُرا يةَ َأبريره.  

كَذَِلكو اهور ونُسي نب ،ِزيدي ِريهالز نع ،اهورو الز،ِدييب ِريهالز نٍد ،عِعيس نِن عب 
  .عمر عن الْمسيِب،

مخَالَفَهو اِلحص نِر، َأِبي بالَْأخْض اهور ِريهالز نع، ناِلٍم، عس نَأِبيِه، ع نع رمع.  

اهورٌل، وقَيع ِريهالز نالً عسرم، نع و ،رمُلعسرالْم حَأص. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

  : موضع آخر

 رسوَل يا: عمر قَاَل" ،َأِبي هريرةَ عن الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد يروى حِديٍث عن )3(سِئَل
 فَِفيم :فَقَاَل ِمنْه، فُِرغَ شَيٍء ِفي بْل: اَلقَ ِمنْه؟ فُِرغَ قَد شَيٍء ِفي َأم نَْأتَِنفَه شَيٍء ِفي َأنَعمُل اللَِّه

  ."نَجتَِهد ِإذًا: قَاَل ِبالْعمِل ِإلَّا ذَِلك يدرك لَا: قَاَل الْعمُل؟

 َأنَس ضمرةَ َأبو عنْه؛ فَقَاَل واخْتُِلفَ اَألوزاِعي عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ الزهِري يرِويِه: فَقَاَل
  .َأِبي هريرةَ عن المسيب، بن عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي عن :ِعياٍض بنا

هرغَيِويِه وري نع اِعيزلَا اَألوو ذْكُرا يةَ َأبريره.  

كَذَِلكو اهور ابحَأص ،ِريهالز ِريهالز نالصواب وهو ع. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )134، س2/91.( 
 هْل هو َأمر مستَْأنَفٌ، لَم يسِبقْ ِبِه قَدر، ولَا ِعلْم ِمن اللَِّه تَعالَى، وِإنَّما -من أعمال– والمعنى أن ما نعمل )2(

تحفة األحوذي،  : َأي قَد فَرغَ اللَّه تَعالَى عن قَضاِئِه وقَدِرِه، انظر) ...  ِفيما قَد فُِرغَ ِمنْهَأو(يعلَمه بعد وقُوِعِه، 
  .)6/339(للمباركفوري 

)3 ( قُطِْنيارِعلَل الد)1359، س7/288(. 
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اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهين ووقفت على ثالثذَكَر :-  
  .عمر عن ،َأِبي هريرةَ عن ،)2(الْمسيِب بِن عن سِعيٍد ،)1(عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .عمر َأن الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .عمر عن الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: خيرالوجه األ

  -:الختالفدراسة أوجه ا

  .عمر عن ،َأِبي هريرةَ عن الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول
، 14/204 (، والبزار في مسنده)165، برقم 1/72 (أخرجه ابن أبي عاصم في السنة: تخريجه

، 1/312( في صحيحه ِحبان، وابن )31، برقم 49:ص( القَدِر  في)3(والِفرياِبي، )7760برقم 
َأنَِس  ، كلهم من طريق أبي ضمرةَ)325، برقم 2/743( في الشريعة )4(ي، واآلجر)108برقم 

  .ِعياٍض بِنا

أبو  ،)5(اللَّيِثي ،عبدالرحمن أو ياٍض بِن ضمرةَِع َأنَس بن هو: ِعياٍض ابن أبو ضمرةَ
  .)6(هـ200 سنة مات ،المدني، ثقةضمرةَ 

                                                           
هرة بن كالب القرشي اهللا بن الحارث بن زحمد بن مسلم بن عبيداهللا بن عبداهللا بن شهاب بن عبد هو م)1(

 قبل ذلك بسنة أو :هـ، وقيل125الزهري، أبو بكر، الفقيه الحافظ، متفق على جاللته وإتقانه، مات سنة 
 ).506:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . سنتين

)2(انرِن ِعماِئٍذ بِن عِرو بمِن عِب بهِن َأِبي وٍن بزِن حِب بيسالْم نب ِعيدومي،  هو سخْزوٍم القرشي المخْزِن مب 
ال أعلم في : "أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار، اتفقوا على أن مرسالًته أصح المراسيل، وقال ابن المديني

 ).241:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . هـ90، مات بعد سنة "التابعين أوسع علما منه
)3(اِبييالراء ثم الياء المفتوحة آخر الحروف وفي آخرها الباء الموحدة، هذه النسبة بكسر الفاء وسكون :  الِفر

 األنساب، .لِفيرياِبي أيضا بإثبات الياءإلى فَارياب بليدة بنواحي بلْخ، وينسب إليها بالِفرياِبي والفَارياِبي وا
 ).4/376(للسمعاني 

)4(يروبيعه، ونسبة إلى درب بفتح األلف وضم الجيم وتشديد الر:  اآلج راء المهملة، هذه النسبة إلى عمل اآلج
 رااآلج1/59( األنساب، للسمعاني .أيض(.ِميدهو الِْقر رمقاييس اللغة، البن فارس :انظر.  واآلج )5/119.(  

)5(ِثياء منقوطة بثالث من بفتح الالم وتشديدها، وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين، في آخرها ث:  اللَّي
هِث بِن ِكنَانَة، حليف بني زة، وإلى ليث بن بكر بن عبدفوقها، هذه النسبة إلى لَياألنساب، للسمعاني .ةمنا ر 

)5/151.(  
  .)115:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )6(
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  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

عن  ،عن الزهِري ،عن اَألوزاِعي أسنده، أحدا نعلم وال ":قال البزاررجاله ثقات، و
  .)1("ِعياٍض بن أنس إالَّ َأِبي هريرةَ عن ،سِعيٍد

  .عمر أن الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
ى يحي  عن،)1/167 (الخيرة  في إتحاف)2(مسنده كما أفاد البوِصيِري في ددسمأخرجه : تخريجه

  .اِنطَّ القٍَديِع سِنبا

يحيى بنِع سطَّ القٍَديان:هو ي حىي بن ِعسٍدي ٍخ، ِنبوالراء وتشديد الفاء بفتح فَر 
 إمام حافظ متقن ، ثقةالبصري القَطَّان ٍديِعس أبو ،يِميِمالتَّ معجمة، ثم الواو وسكون المضمومة

  .)3(هـ198قدوة، مات سنة 

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .عن اَألوزاِعي رجاله ثقات، ويحيى بن سعيد القطان، وهو أوثق من يروي هذا الحديث .1

  .عن الزهِري )5( ومعمر بن راشد)4(يونس بن يزيد:  في هذا الوجه ثقتانياَألوزاِعتابع  .2

 بِن ِلسِعيِد يِصح" :مِعيٍن بِن ليحيى في هذا الوجه انقطاع فسعيد لم يسمع من عمر، ِقيَل .3
 الِْمنْبِر علَى رْؤيتُه ِإلَّا: "ومثله قال أبو حاتم وزاد ،)6("ال :قَاَل عمر؟ ِمن سماع الْمسيِب
 بن سِعيد: "عمر، قال أبو حاتم عن يحتج بمرسل سعيد، لكن )7("مقَرٍن بن النُّعمان ينِْعي

                                                           
  .)7760، حديث رقم 14/204( مسند البزار )1(
)2(وِصيِريالواو والصاد المهملة المكسورة بعدها الياء آخر الحروف وفي آخرها بضم الباء الموحدة بعدها :  الب

 ).1/414( األنساب، للسمعاني . إلى بوِصير وهي بلدة بصعيد مصرالراء، هذه النسبة
 .)591:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )3(
 هو: نس بن يزيد يو.)30، برقم 46:ص(والقدر للفريابي ، )20، برقم 109:ص(القدر، البن وهب : انظر) 4(

ِليالزهراَألي نتقريب التهذيب، البن :  انظر.ي وهما قليال وفي غير الزهري خطأ، ثقة إال أن في روايته ع
 ).614:ص(حجر 

 األزدي موالهم أبو عروة هو:  معمر بن راشد.)20063، برقم 11/111 (راشد بن معمر، لالجامع: انظر) 5(
 شيًئا وكذا فيما حدث به روايته عن ثابت واألعمش وهشام بن عروةالبصري، ثقة ثبت فاضل إال أن في 

 ).541:ص(تقريب التهذيب، البن حجر :  انظر.بالبصرة
 .)71:ص(المراسيل، البن أبي حاتم ) 6(
  .)73:ص( المرجع السابق )7(
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 سعيد: "، قيل ألحمد بن حنبل)1("الْمجاِز علَى الْمسنَِد ِفي يدخُُل مرسٌل عمر عن الْمسيِب
  عنسعيد يقبل لم إذا منه، وسمع عمر رأى قد حجة، عندنا هو: قال حجة؟ عمر عن
  .)2("يقبل؟ فمن عمر

  .)5(، والدكتور عبداهللا دمفُو)4(، وابن حجر)3(يالدارقُطِْنب إلى ترجيح هذا الوجه ذه .4

  .عمر عن الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: خيرالوجه األ

  .الْوِليِد بِن طريق بِقيةَ، من )162، برقم 1/71 (أخرجه ابن أبي عاصم في السنة: تخريجه

 بضم يحِمد، أبو ،)6(الكَالَِعي كعب بن الْوِليِد بِن صائد بن هو بِقيةُ: الْوِليِد بن بِقيةُ
  .)7(هـ197 سنة ، ماتالضعفاء عن التدليس كثير صدوقالميم،  وكسر المهملة وسكون التحتانية

  :أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه

كان شعبة يبلُج8(ه( ،و  ثَّقَهالحاكمو)9(، ٍنقال ابن  وِعيثقة : " مرةم ")من ظهر ي، لكن )10
، )14(ِحبان، ابن )13(زرعةَ، وأبي )12( ابن المبارك، وكذا)11(موضع آخرفي  مِعيٍنقول ابن 

  .، أنه كان صدوقاً في نفسه، عدالًر، وابن حج)15(والخطيب البغدادي

                                                           
  .)71:ص(المراسيل، البن أبي حاتم  )1(
  .)4/61(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم ) 2(
  ).1359، س7/288(، و)134، س2/91(ِعلَل الدارقُطِْني : ظران) 3(
 .)2/152(مختصر زوائد مسند البزار، البن حجر : انظر )4(
 ).834:ص (، لدمفو في كتاب العلل للدارقُطِْنيالمعلَّةمرويات اإلمام الزهري : انظر )5(
)6(نزلت الشام، كَالَع: ذه النسبة إلى قبيلة، يقال لهابفتح الكاف وفي آخرها العين المهملة، ه:  الكَالَِعي ،

 ).5/118( األنساب، للسمعاني .وأكثرهم نزل ِحمص
  .)126:ص(تقريب التهذيب، البن حجر :  انظر)7(
 .)2/435(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم : انظر )8(
  .)93:ص(سؤاالت السجِزي للحاكم : انظر )9(
 .)79:ص(اية الدارمي  تاريخ ابن معين، رو)10(
  .)2/263(، والكامل في ضعفاء الرجال، البن عِدي )2/435(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم : انظر )11(
  .)1/162(الضعفاء الكبير، للعقيلي : انظر )12(
 .)2/435(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم : انظر )13(
 .)1/200(المجروحين، البن ِحبان : انظر )14(
  .)7/623(تاريخ بغداد، للخطيب : ظران )15(
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 يشتهي الحديث، حتى أمسى حاطب ليل، يروي كل ما سمع من ثقة أو غيره يةُبِقوكان 
، )2(، وابن عيينة)1(من الضعفاء والمجاهيل والمتروكين، بل ويكثر عنهم، كما أفاد ابن المبارك

  .)8(يالدارقُطِْن، و)7(يلفَسِو، وا)6(زرعةَ، وأبو )5(الجوزجاِنيو، )4(مِعيٍن، وابن )3(مسِهٍروأبو 

 ، منها ما يرويه)9(شيبة بن يعقوب وبالتالي صار في حديثه الكثير من المناكير كما قال
 نوأكثرها يرويه)11(، والذهبي)10(الثقات كما قال أحمد بن حنبلع ، نالمجاهيل كما قال  ع

  .)12(الخطيب

  : إلى فريقينةَيِققسم النقاد في حكمهم على بناوبناء عليه 

 -: خالفه فهو ضعيف، لكنهم اختلفوا في شروطهم كما يلين ِإ؛بشرٍطوثَّقَه : أحدهما

 : غيرهم عن الثقات المعروفين، ضعيف إذا حدث عن ثقة وال بأس به إذا حدث .1

،)16(أحمد بن حنبل ، و)15(مِعيٍنابن  ، و)14(ابن سعد و، )13(مسِهٍرقال به أبو     

                                                           
  .)1/162(الضعفاء الكبير، للعقيلي : انظر )1(
  ).3/232 (رواية ابنه عبداهللالعلل ومعرفة الرجال، ألحمد، و، )1/200(المجروحين، البن ِحبان :  انظر)2(
  ).2/259(عِدي الكامل في ضعفاء الرجال، البن و، )2/435(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم :  انظر)3(
  .)2/263(الكامل في ضعفاء الرجال، البن عِدي :  انظر)4(
هذه : الجوزجاِني .)10/347(تاريخ دمشق، البن عساكر و، )298:ص(أحوال الرجال، للجوزجاِني :  انظر)5(

ان مما يلي باسانَان: لْخ يقال لهاالنسبة إلى مدينة بخُرج زو2/116(سمعاني  األنساب، لل.الج(.  
 .)2/435(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم :  انظر)6(
 من بفتح الفاء والسين، هذه النسبة إلى فَسا، وهي بلدة:  الفَسِوي.)2/424(ة والتاريخ، للفَسِوي المعرف:  انظر)7(

  .)4/384( األنساب، للسمعاني ."بسا: "بالد فارس يقال لها
  .)144:ص( للدارقُطِْني لَِميسؤاالت الس:  انظر)8(
  .)7/628(تاريخ بغداد، للخطيب :  انظر)9(
 .)1/200(المجروحين، البن ِحبان :  انظر)10(
  .)54:ص(ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، للذهبي، تحقيق محمد شكور :  انظر)11(
  .)7/623(تاريخ بغداد، للخطيب :  انظر)12(
 .)296:ص( للجوزجاِني أحوال الرجال،:  انظر)13(
 .)9/474(الطبقات الكبير، البن سعد :  انظر)14(
  ).2/240(، )1/79(تاريخ ابن معين، رواية ابن محرز :  انظر)15(
  .)2/261(، والكامل في ضعفاء الرجال، البن عِدي )2/435(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم :  انظر)16(
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، وابن )5(لفَسِوي، وا)4(زرعةَ، وأبو )3(، ويعقوب بن شيبة)2(، والِعجِلي)1(الجوزجاِنيو
ِدي7(، وأبو أحمد الحاكم)6(ع(.  

  .)8("وثَّقَه الجمهور فيما سمعه من الثقات: "وقال الذهبي

2. روى فيما صالح نوقال ابن )9( قال به ابن المديني:يرهمالشام، ضعيف جداً في غ أهل ع ،
ِديروى إذا: "ع نإذا ثبت، فهو الشام أهل عروى و ن10("خلط غيرهم ع(. 

هذا الشرط  أراد به، ولعل)11(النَّسائي قال به :ثقة إذا صرح بالسماع، ضعيف ما لم يصرح .3
 . والتي سنأتي عليها بعد قليل،ةَيِق بدعلة التدليس عنمعالجة 

 .)12(ِحبان قال به ابن :ة فيما وافق الثقات، ضعيف إذا انفردثق .4

  .)13("به يحتج وال بِقيةَ حديث يكتب: " الرازي فقالحاتمأما أبو 

، وخرج مسلم )14(ووجدتُ البخاري ذكره في صحيحه ضمن أسماء المتاِبعين للوليد بن مسلم
 .)15( في صحيحه شاهداًبِقيةَل

                                                           
  ).10/347(تاريخ دمشق، البن عساكر و، )298:ص(اِني أحوال الرجال، للجوزج: انظر )1(
  .)1/250(الثقات، للعجلي، تحقيق البستوي :  انظر)2(
  .)7/628(تاريخ بغداد، للخطيب :  انظر)3(
 .)2/435(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم :  انظر)4(
  .)2/424(المعرفة والتاريخ، للفَسِوي :  انظر)5(
  .)2/276( ضعفاء الرجال، البن عِدي الكامل في:  انظر)6(
 .)1/477(تهذيب التهذيب، البن حجر و، )3/7(إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي :  انظر)7(
  .)1/273(الكاشف، للذهبي  )8(
  .)7/627(تاريخ بغداد، للخطيب : انظر )9(
  .)2/276( الكامل في ضعفاء الرجال، البن عِدي )10(
 .)629، 7/628(للخطيب تاريخ بغداد، :  انظر)11(
 .)1/200(المجروحين، البن ِحبان :  انظر)12(
 .)2/435( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )13(
 .)707، حديث رقم 1/143(صحيح البخاري : انظر )14(
  .)1429، حديث رقم 2/1053(صحيح مسلم : انظر )15(
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 كان ما بِقيةَ من تسمعوا ال: " كابن عيينة الذي يقول،فعامله معاملة الضعيف: روأما الفريق اآلخ
، )2(خُزيمةَ مطلقاً ولم يحتج به ابن ضعفه، و)1("وغيره ثواب في كان ما منه سمعوااو ة،نَّس في
والجواِنقَر3(ي(أن على أجمعوا: "، بل قال البيهقي ِقببحجة ليس ةي")4(.  

 :تدليسه

ِقاشتهر ببتدليس الشيوخةُي نِك ، قال ابارباِني: الْميةُ َأعِقيب كَنِّي كَاني اِميي الَْأسمسيو 
، )6(ٍنمِعي، وبنحوه قال ابن )5("عبدالْقُدوِس هو الْوحاِظي، ِإنّما سِعيٍد َأبو حدثَِني: قَاَل الْكُنَى

 .)7(لفَسِوياو

 مثل أقوام عن روى ربما": ، قال أبو أحمد الحاكمكما اشتهر بتدليس التسوية
 بن محمد عن أخذها ،بالموضوعة شبيهة أحاديث الْعمِري وعبيداهللا ،الزبيِديو ،ياَألوزاِع

 حدثوه عمن ويرويها الوسط من فيسقطهم ،الضعفاء من وغيرهما ِرفَالس بن ويوسف ،عبدالرحمن
  .)8("عنهم بها

، ونفى عنه تدليس التسوية، ونسبه إلى تالميذه،  بتدليس اإلسنادبِقيةَ رمى ِحبانلكن ابن 
 ما وتتبعت الْوجه، علَى النّسخ وكتبت حِديثه، فتتبعت بِقيةَ شَْأن همي وأكْثر حمص دخلتُ: "فقال
ة من بعلو أجد لَمايلقدماءا ِرو ،نْهوناً ِثقَةً فرأيته عْأملكنه مو ن عبيداللَّه من سمع مدلساً، كَانب 

 عن متروكين ضعفاء كَذَّابين َأقوام عن سمع ثُم مستَِقيمة، يسيرة َأحاِديث وماِلك وشعبة عمر
 موسى بن وعمر عبدالحميد بن يِروالس عمرو بن المجاشع مثل وماِلك، وشعبة عمر بن عبيداهللا
 ما بالتدليس رآهم الَِّذين الثِّقَات كأولئ عن فروى بالكنى، ِإلَّا يعرفُون لَا وأقوام وأشباههم المثيمي
 ،كَذَا عنَاِف عن ماِلك وقَاَل ،نَاِفع عن عمر بن عبيداللَّه :قَاَل :يقُول وكَان الضعفَاء، هُؤالِء من سمع

 ،بِقيةَِب الْموضوع فالتزق ،بينهما الواهي طَسِقوُأ ،ماِلك عن وبِقية ،عبيداللَّه عن بِقيةَ عن فحملوا
                                                           

  .)2/435(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم  )1(
  .)10/349(خ دمشق، البن عساكر تاري: انظر )2(
)3( قَاِنيرواألباطيل والمناكير، للج )و)2/85، 1/431 ،قَاِنيروبضم الجيم وسكون الواو والراء وفتح : الج

 .)2/114( األنساب، للسمعاني .القاف وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى جورقَان، وهي من نواحي همذَان
  .)3/141(يهقي  الخالفيات، للب)4(
)5( ِويالمعرفة والتاريخ، للفَس )2/424(.  
  .)2/435(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم : انظر )6(
  .)2/424(المعرفة والتاريخ، للفَسِوي : انظر )7(
 .)1/477(، تهذيب التهذيب، البن حجر )3/7( إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي )8(
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 حِديثه من الضعفَاء يسقطون كَانُوا لَه بتالميذ بِقيةُ امتحن وِإنَّما ،الْوسط من الْواِضع وتخلص
  .)1("ِبِه كُله كذَِل فالتزق ،ويسوونه

 ابن زرعةَأبو الضعفاء والمجاهيل وتدليس التسوية  عن  بكثرة التدليسبِقيةَووصف 
من  وعده في المرتبة الرابعة ،)5(ابن حجر، و)4(، والعالئي)3(يِمج، وسبط ابن الع)2(العراقي

   .)6(مراتب المدلسين

 :إرساله

 قل: "، وقال العالئي)7("شَيًئا عجلَان ابِن ِمن يسمع لَم" :حاتم أبو له فقد قالإرسا عن أما
   .)8("انقطاعه تبين مما أرسل ما

  -:وإال فضعيفكلها  ما توفرت فيه الشروط اآلتية صدوق: خالصة القول فيه

 .الثقات المعروفين عن أن يحدثَ .1

 .الَّ يعنعنأ .2

  . به منكراًأالَّ يكون ما يحدثَ .3

  .وهو صدوق في هذا الوجه فقد توفرت جميع الشروط

                                                           
)1(المجروحين، البن ِحب  ان)1/200(. 
  .)37:ص (المدلسين، ألبي زرعةَ ابن العراقي: انظر )2(
بفتح العين المهملة، والجيم، وكسر : ، العجِمي)16:ص(التبيين ألسماء المدلسين، لِسبِط ابِن العجِمي : انظر )3(

 للسمعاني األنساب،. ارسيةوبالد فارس، ومن لسانه غير العربية وهو بالف" العجم"الميم، هذه النسبة إلى 
)4/161.(  

  .)150، 105:ص(جامع التحصيل، للعالئي : انظر )4(
  .)126:ص(تقريب التهذيب، البن حجر :  انظر)5(
  ).49، 14:ص(طبقات المدلِِّسين، البن حجر :  انظر)6(
  .)19:ص( المراسيل، البن أبي حاتم )7(
  .)150:ص( جامع التحصيل، للعالئي )8(
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  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 بِن عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي-مما سبق يتبين أن الوجه الراجح هو الثاني 

ن أوثق من راويي الوجهين اآلخرين، وذب إلى القطا، فراويه يحيى بن سعيد -عمر َأن الْمسيِب،
قُطِْنيار2(، وابن حجر)1(هذا الترجيح الد(فُوموالدكتور عبداهللا د ،)3(.  

 مراسيل سعيد بن المسيبمن  هو رجاله رجال الصحيح، الراجح وجهه من الحديثسند 
 .التي يحتج بها

   

  

  

                                                           
  ).1359، س7/288(، و)134، س2/91(ِعلَل الدارقُطِْني : انظر) 1(
 .)2/152(مختصر زوائد مسند البزار، البن حجر : انظر )2(
 ).834:ص (، لدمفو في كتاب العلل للدارقُطِْنيالمعلَّةمرويات اإلمام الزهري : انظر )3(
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  الحديث الرابع
  

 النَِّبي زوِج سلَمةَ ُأم ِلَأِخي وِلد: قَاَل عمر، عن الْمسيِب، بِن يٍدسِع حِديِث عن )1(سِئَل
لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص غُلَام وهمفَس ،ِليدوُل فَقَاَل الْوساللَِّه ر لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص :"وهيتممس ِليد؟الْو! 

 الُْأمِة ِلهِذِه شَر هو الْوِليد،: لَه يقَاُل رجٌل الُْأمِة هِذِه ِفي سيكُون فَِإنَّه بداللَِّه،ع فَسموه اسمه غَيروا
ِمن نوعِمِه ِفرِلقَو".  

عن  ،ِعياَألوزا عن عياٍش، بن ِإسماِعيُل  فَرواهعنْه؛ واخْتُِلفَ ،اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
ِريهالز، نِن عِب، ابيسالْم نع رمع.  

هرغَيِويِه وري نع اِعيزلَا ،اَألوو ذْكُرِفيِه ي نع ،رمع وهو ابوانتهى جواب  .الص
قُطِْنيارالد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو: قُطِْنيارالد قفت على آخرين وجهين ووذَكَر:-  
  .عمر يرفعه عن الْمسيِب،  بِنعن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .مرسالًالْمسيِب،   بِنعن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .مرسالً ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :الوجه الثالث

  . يرفعهَأِبي هريرةَ عن الْمسيِب،  بِنعن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ

  -:دراسة أوجه االختالف

  .عمر يرفعه عن الْمسيِب،  بِنعن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول
 والمناكير  في األباطيلالجورقَاِني، و)109، برقم 1/265 (في مسنده رجه أحمدأخ: تخريجه

ابن الجوزي في ، و)63/322 (دمشق وابن عساكر في تاريخ، )655، برقم 2/309(
  .عياٍش ، كلهم من طريق إسماعيل بِن)2/46(، )1/158 (الموضوعات

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )186، س2/159.(  
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 عتبة أبو ،بالنون ،)1(العنِْسي سلَيٍم بِنعياِش  نُل بياِعمسهو ِإ: عياٍش ُل بنياِعمسِإ
  .)2(هـ182هـ أو 181سنة  مات ،غيرهم في طٌلِّخَم بلده أهل عن روايته في صدوقالِحمصي، 

  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه

  .)4("عياش بن إسماعيل من أحفظ عراقياً وال شامياً رأيت ما" :)3(هارون بن قال يزيد

 بن وعبداللَِّه، عياٍش بن ِإسماِعيُل: بلَِدِهما حِديِث صاِحبا هما رجلَاِن: "وقال ابن المديني
  .)5("لَِهيعةَ

 جوَأر: "، وفي موضٍع ثالث)7("بأس به ليس: "، وفي موضٍع ثاٍن)6("ِثقَة: "مِعيٍنوقال ابن 
 يكرهون والعراقيون ،الشام أهل من بأس به ليس: "، وفي موضٍع رابع)8("بْأس ِبِه يكون لَا َأن

  .)9("صالحان كالهما :فقال عياش؟ بن إسماعيل أو بِقية أثبت أيهما :له حديثه، فقيل

 ثَّقَهِهٍرأبو وس10(م( ٍن، وابنِعيم)إذا حدث)11  نالفَ إسحاق وقال أبوثقة،  عاِريإذا": ز 
ثَكفُ عمن حدرع12("فاكتب عنه ي(.  

 ِفي نظرتُ ِإلَي، أحب بِقيةُ" :فَقَاَل عياش، بن وِإسماِعيل بِقيةَ عن حنبل بن أحمد وسِئَل
  .)13("مضطربة َأحاِديث المصنّف وِفي ِصحاح، َأحاِديث سعيد بن يحيى عن ِإسماِعيل عن كتاٍب

                                                           
)1(نِْسينْس"بفتح العين المهملة، وسكون النون، وفي آخرها سين مهملة، هذه النسبة إلى :  العبن "ع نْسوهو ع ،

 للسمعاني األنساب،. مالك بن ُأدٍد بن زيد، وهو من مذِْحج في اليمن، وجماعة منهم نزل الشام، وأكثرهم بها
)4/252.( 

  ).109:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )2(
)3(دِزيهو ي  ،مالَهوم لَِميو خَاِلٍد السالَِم، َأبخُ اِإلسةُ، شَيوالقُد ،اماِإلم ،مالَهوم لَِمياِذي السبِن ز نواره بن 

 ).9/358(هـ، سير أعالم النبالء، للذهبي 206الواِسِطي، الحاِفظُ، توفي سنة 
  .)2/191(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم ) 4(
  .)1/89(الضعفاء الكبير، للعقيلي ) 5(
  .)4/412( تاريخ ابن معين، رواية الدوري )6(
  .)2/192( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )7(
  .)69:ص( تاريخ ابن معين، رواية الدارمي )8(
 .)1/473(الكامل في ضعفاء الرجال، البن عِدي ) 9(
  .)296:ص( أحوال الرجال، للجوزجاِني : انظر)10(
  .)1/80(تاريخ ابن معين، رواية ابن محرز : انظر )11(
  .)2/239 (مرجع السابقال) 12(
  ).2/192(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم و، )3/53 (رواية ابنه عبداهللا العلل ومعرفة الرجال، ألحمد، )13(
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 ففيه بلده أهل غير عن حدث وإذا فصحيح، بلده أهل عن حدث إذا":  البخارياإلمام قال
، )6(ودحيم، )5(، وأحمد بن حنبل)4(، وابن المديني)3(مِعيٍن، وابن )2(وبه قال أبو اليمان، )1("نظر

ِقير7(والب( ،و بن عليوعمر الفَالَّس)9(ويعقوب بن شيبة ،)8(ةَ ، وأبوعرز)10(و ،ِويالفَس)11( ،
، )17(عِدي وابن ،)16(، والعقيلي)15(، والدوالبي)14(الساِجي، و)13(النَّسائيو، )12(والترمذي

  .)21(، والذهبي)20(الجورقَاِني، و)19(يالدارقُطِْنو، )18(أحمد الحاكم  وأبو

                                                           
 ).390، 220، 59:ص(علل الترمذي الكبير : ، وانظر)7/186(تاريخ بغداد، للخطيب ) 1(
 هو الْحكَم بن نافع، أبو اليمان الِحمِصي : أبو اليمان.)297:ص(أحوال الرجال، للجوزجاِني : انظر )2(

  ).5/557(تاريخ اإلسالم، للذهبي :  انظر. بعدها:هـ، وقيل221البهراني، موالهم، توفي سنة 
 رواية ابنه عبداهللافة الرجال، ألحمد، العلل ومعرو، )68:ص(سؤاالت عثمان بن طالوت البن معين :  انظر)3(

 ).7/192(تاريخ بغداد، للخطيب و، )1/124(المجروحين، البن ِحبان و، )3/9(
  .)7/193(تاريخ بغداد، للخطيب و، )161:ص(سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني :  انظر)4(
سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد و، )141:ص (وغيره يِذورمالْ رواية حمد،ألالرجال،  ومعرفة العلل:  انظر)5(

  .)2/192(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم و، )264:ص(
عبدالرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني موالهم، :  دحيم هو.)3/176(تهذيب الكمال، للِمزي :  انظر)6(

 تقريب .هـ245فظ متقن، مات سنة الدمشقي، أبو سعيد، لقبه دحيم بمهملتين مصغر ابن اليتيم، ثقة حا
  ).335:ص(التهذيب، البن حجر 

محمد بن عبداللَّه بن عبدالرحيم بن سعيه بن أبي :  البرِقي هو.)2/197(إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي :  انظر)7(
  ).5/1231(م، للذهبي تاريخ اإلسال: هـ، انظر249زرعةَ، أبو عبداهللا ابن البرقي الِمصري الحافظ، توفي سنة 

  .)7/194(تاريخ بغداد، للخطيب :  انظر)8(
  .)7/193(المرجع السابق :  انظر)9(
  .)2/192(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم : انظر )10(
  ).2/424(المعرفة والتاريخ، للفَسِوي :  انظر)11(
  .)1/325(تهذيب التهذيب، البن حجر :  انظر)12(
  .)1/325( المرجع السابق: انظر )13(
  .)2/197(إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي :  انظر)14(
  ).1/326(تهذيب التهذيب، البن حجر : انظر )15(
  .)1/88(الضعفاء الكبير، للعقيلي :  انظر)16(
 ).1/479(و) 1/488(الكامل في ضعفاء الرجال، البن عِدي : انظر )17(
 .)2/197(إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي :  انظر)18(
  ).5/208(و ،)3/432(سنن الدارقُطِْني :  انظر)19(
  .)2/107(األباطيل والمناكير، للجورقَاِني :  انظر)20(
  .)47:ص(محمد شكور ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، للذهبي، تحقيق :  انظر)21(
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، وفي موضٍع )1("إلي أحب فبِقية عياش بن وإسماعيل بِقيةُ اجتمع إذا": المبارك وقَاَل ابن
 أستحلي ال وأنا: -بن المبارك-عبداهللا  قال أستحليه، وال عنه أحدثك: الفَزاِري لي قال": آخر قال
  .)2("َأيضاً حديثه

  .)3("حديثه  يكتب لين: "وقال أبو حاتم
 ،خالد بن أبي إسماعيل أطراف مني فأخذ ،عياش بن إسماعيل علينا قدم: "وقال وكيع

  .)4("أخذه في يخلط وهو فرأيته
  .)6("وهمه كثرة لوال حجة": )5(حجر بن وقال علي

  .)7("حفظه لسوء منه يقبل لم بحديث انفرد ِإذَا جاللته مع: "وقال الحاكم
  .)9(، وعبدالرحمن بن مهدي)8(اِريالفَزوترك حديثه أبو إسحاق 

 ،)12(ِخراٍش ، وابن)11(، وابن المديني مرة)10(الفَزاِري مطلقاً أبو إسحاق ضعفهو
  ، )16( مرة  يالدارقُطِْن ، و)15(  المقدسي ابن طاهر ، و)14( خُزيمةَ  ابن ، و)13(  مرة النَّسائيو

                                                           
  ).2/150(التاريخ الكبير، للبخاري ) 1(
 )2/196(إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي ) 2(
  )2/192( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )3(
  .)2/191( المرجع السابق )4(
تاريخ : هـ، انظر244 هو علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مخادش َأبو الحسن السعدي، توفي سنة )5(

  ).13/362(بغداد، للخطيب 
 ).1/326(ن حجر ، تهذيب التهذيب، الب)2/198(إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي ) 6(
  .)217:ص(سؤاالت السجِزي للحاكم ) 7(
  .)2/192(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم :  انظر)8(
المعرفة و، )1/125(المجروحين، البن ِحبان و، )2/193(تاريخ ابن معين، رواية ابن محرز :  انظر)9(

 ِوي1/326(تهذيب التهذيب، البن حجر و، )7/193(تاريخ بغداد، للخطيب و ،)3/46(والتاريخ، للفَس.(  
تاريخ و، )19:ص( الباز بعة دار ط، للعجلي،الثقاتو، )2/192(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم :  انظر)10(

  ).7/194(بغداد، للخطيب 
  .)7/193(تاريخ بغداد، للخطيب :  انظر)11(
  .)7/195(المرجع السابق :  انظر)12(
  .)49:ص( للنسائي الضعفاء والمتروكين،:  انظر)13(
  .)1/325(تهذيب التهذيب، البن حجر :  انظر)14(
 .)258:ص(معرفة التذكرة، البن طاهر المقدسي :  انظر)15(
  ).5/412(سنن الدارقُطِْني :  انظر)16(
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 الدوالبي، بشر وأبو ،)3(المنتجالي ذكره: "مغْلَطَاي، وقال )2(، وابن الجوزي)1( مرةالجورقَاِنيو
  .)4("الضعفاء جملة في ،البلِْخي القاسم وأبو العرب، وأبو

  :اختالطه
 تغير كبر فَلَما حداثته، ِفي المتقنين الْحفاظ من عياش بن ِإسماِعيل كَان: "ِحبانقال ابن 

 الغرباء حِديث من الْكبر علَى حفظ وما ِجهته، علَى ِبِه َأتَى وحداثته صباه ِفي حفظ فَما حفظه،
 حتَّى نَعته هذَا كَان ومن يعلم، لَا وهو ِبالْمتِْن الْمتْن وألزق الِْإسنَاد، ِفي الِْإسنَاد وأدخل ِفيِه، خلط
  .)5("ِفيِه يخلط لَم ِفيما ِبِه اِلاحِتجاج عن خرج يكثر، حِديثه ِفي الْخَطَأ صار

 وهو رواه قَد َأو ِكبِرِه ِفي علَيِه ُأدِخَل قَد الْحِديثَ هذَا ولَعلَّ: "وقال ابن الجوزي
  .)6("مخْتَِلطٌ

 التَّهِذيب تَهِذيب كتابي ِفي ِفيِه الْمتَقَدمين كَلَام استوعبت: "ِحبانقال ابن حجر متعقباً البن 
 غير عن حِديثه ِفي الِْحفْظ سوء ِإلَى نسبوه وِإنَّما اِلاخِْتلَاط، ِإلَى نسبه َأنه ِمنْهم أحد عن أجد ولم

  .)7("َأحاِديثهم ِفي فيخطئ حفظه على اتكل الْعراق َأو الْحجاز ِإلَى رحل ِإذا كَان كََأنَّه الشاميين

 من جملة المختلطين، وما أراه اتُِهم )9(، وابن الكيال)8( سبط ابن العجميعده: قلت
  . السابق، وقول ابن الجوزي الذي تابعه، وقد نفاه ابن حجرِحبانباالختالط إال لقول ابن 

  :تدليسه

وأشار  األكثر، عند مقبول الشاميين عن وحديثه توثيقه، في مختلف: "قال ابن حجر

                                                           
  .)310، 2/269(و ،)548، 1/431(األباطيل والمناكير، للجورقَاِني :  انظر)1(
  .)296، 279، 1/64(بن الجوزي العلل المتناهية، ال:  انظر)2(
)3(در الصمو عن يونس، َأبم بن حزِيد بن سعد بمتوفى سنة  هو َأح ،األندلسي تاريخ :  انظر. هـ350في

الساكنة، بالجيم واإلمالة، والياء ": منت جِيل"، وينسب إلى بلد باألندلس يطلق عليه )7/883(اإلسالم، للذهبي 
  ).5/207(معجم البلدان، لياقوت الحموي :  انظر.نتجيليالم: والم، فيقال

 .)2/197(إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي ) 4(
)5 ( انالمجروحين، البن ِحب)1/125(.  
  .)1/159(الموضوعات، البن الجوزي ) 6(
  .)13:ص(القول المسدد في الذب عن المسند لإلمام أحمد، البن حجر  )7(
  ).59:ص(ن رمي باالختالط، لسبط ابن العجمي االغتباط بم: انظر )8(
 .)98:ص(الكواكب النيرات، البن الكيال :  انظر)9(
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، وعده ابن حجر في المرتبة الثالثة من "كان يدلس أنه إلى )2(الثقات في ِحبان ابن ثم )1(مِعيٍن ابن
  .)3(مراتب المدلسين

؛ بأن ابن عياش يعتبر مدلساً لتخليطه في حديث غير ييِنِمالدوقد أيده ووضح مقصوده 
  .)4(أهل الشام، وبالتالي قد يروي عنهم ما لم يسمع منهم

غيرهم، أو انفرد،  عن أهل الشام، ضعيف إذا روى عن دوق في روايتهص: خالصة القول فيه
  .أو لم يصرح بالسماع

  .وهو ضعيف في هذا الوجه؛ ألنه انفرد بذكر عمر بن الخطاب  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .رجاله ثقات، إال إسماعيل .1

 ما باِطٌل خَبر وهذَا: " الوجه في ترجمة إسماعيل بن عياش بعدما ذكر هذاِحبانقال ابن  .2
 الزهِري وال ِبِه حدثَ سِعيد وال رواه عمر وال هذَا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اللَِّه رسوُل قَاَل
اهوال رو وِديِث  عنهح اِعيزذَا اَألونَاِد ِبه5("اِإلس(.  

يعني –علَيِه  ُأدِخَل قَد الْحِديثَ هذَا ولَعلَّ: "ِحبانالم ابن وقال ابن الجوزي بعدما ذكر ك .3
  .)6("مخْتَِلطٌ وهو رواه قَد َأو ِكبِرِه ِفي -ابن عياش

 عمر ولَا هذَا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اللَِّه رسوُل قَاَل ما باِطٌل، حِديثٌ هذَا: "الجورقَاِنيوقال  .4
اهولَا رو ِعيدثَ سدلَا ِبِه، حو ِريهالز ،اهوذَا رنَاِد، ِبهاِعيُل اِإلسمِإسو ناٍش بيِعيفُ عض 

  .)7("الْحِديِث

وذكر الحافظ أبو الفضل العراقي الحديث من هذا الوجه، أنه أول حديث موضوع في  .5
  .)8(مسند أحمد

                                                           
ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز، فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه : "قال ابن معين) 1(

  ).7/192(، تاريخ بغداد، للخطيب "عنهم
 .، وهو قوله آنف الذكر)1/125(روحين، البن ِحبان لم أجده، وإنما هو في المج) 2(
  ).37:ص(طبقات المدلِِّسين، البن حجر : انظر) 3(
 ).288:ص(التدليس في الحديث، لمسفر الدميني :  انظر)4(
)5( انالمجروحين، البن ِحب )1/125.(  
 .)1/159 ( الموضوعات، البن الجوزي)6(
)7 (رواألباطيل والمناكير، للج قَاِني)2/310(.  
  .)6:ص(القول المسدد في الذب عن المسند لإلمام أحمد، البن حجر :  انظر)8(
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 عن صدرت نفي شَهادة: "، رد عليه ابن حجر فقالِحباناً البن ولما كان كالم الجميع تبع .6
 مقْبول غير عياش بن ِإسماِعيل ِفي وكَلَامه مردودة فَِهي هنسنبي ما على تَام استقراء غير
 ِفي ضعفُوه وِإنَّما ِمنْها وهذَا قَِوية الْجمهور ِعنْد الشاميين عن ِإسماِعيل ِرواية فَِإن كُله

 وِإنَّما الْجوِزي وابن ِحبان ابن قَاَل كَما ِبِه ينْفَرد لم: "، ثم قال"الشَّام أهل غير عن ِروايته
، ثم حكم على هذا "ذَِلك على يتفقوا لم عنه الرواة َأن على خَاصة ِفيِه عمر ِبذكر انْفَرد

 لَم ِفيِه عمر ذَكَر َأن الِْعلَِّة ِمن عياٍش بِن ِإسماِعيَل طَِريِق ِفي ظَهر ام وغَايةُ: "الوجه فقال
عتَابِه يلَي1(".ع(  

  .مرسالًالْمسيِب،   بِنعن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  . من طريق هقل بن زياد)63/323 (دمشق أخرجه ابن عساكر في تاريخ: تخريجه

، 2/794 (الحارث مسند زوائد  عنالباحث بغيةوأخرجه الحارث كما أفاد الهيثمي في 
  .عياٍش إسماعيل بِن، من طريق )2( في دالئل النبوةنُعيٍم، وعنه أبو )804 برقم

معرفة ويعقوب بن سفيان في ال، )328، برقم 1/133 ( في الفتناٍدمح بن ميعوأخرجه نُ
 دمشق ، وابن عساكر في تاريخ)6/505(، والبيهقي في دالئل النبوة )3/349(والتاريخ 

  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم )63/322(

 دمشق ، وعنه ابن عساكر في تاريخ)6/505(وأخرجه البيهقي في دالئل النبوة 
  .بكٍْر بِن ِبشٍْر، من طريق )63/323(

  : اَألوزاِعي عن رواةُ هذَا الوجِه

  .ثقة: هقُل بن زياد .1

2. ناٍش إسماعيُل بيضعيف في هذا الوجه؛ ألنه لم يصرح بالسماع: ع.  

3. ِليدالْو نِلٍم بسفقد عنعنضعيف في هذا الوجه؛ : م. 

4. ِبشْر نكٍْر بثقة:ب .  

                                                           
 البن ،فتح الباريو، )16 – 12:ص(القول المسدد في الذب عن المسند لإلمام أحمد، البن حجر : انظر )1(

  ).581، 10/580(حجر 
  ).13:ص(الذب عن المسند لإلمام أحمد لم أجده، ولكن أفاد بذلك ابن حجر في القول المسدد في  )2(
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 :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 .آخران  وتابعهما، ثقتانن اَألوزاِعيع اتفق على روايتهو، رجاله ثقات .1

 .)1("حسن مرسٌل هذَا: "قال البيهقيمراسيل سعيد بن المسيب، من لكنه  .2

، وفي )2("الصِحيِح علَى حجةٌ ومراِسيلُه الْمسيِب، ابِن عن ثَاِبتٌ هذَا: "قال الذهبيو
 .)3("يِلالْمراِس َأقْوى ِمن وهذَا: "موضع آخر

 ِمن لَه ِبسماِعِه الْمسيِب بن سِعيد صرح لَو الصِحيِح؛ علَى شَرطٌ  هو ":قال ابن حجرو
ا ُأمكَهرةَ، َأدلَمس ِمعسا، وِمنْه قَعوِديثُ لَنَا والْح ا ِمنِتهايِرو ٍه ِمنجو ،آخَر اهور ناقَ، ابحِإس 

 نٍدعمحِن مِرو بمِن عطَاٍء، بع نع نَبيِبنِْت ز ةَ، ُأملَمس نا عهخََل :قَالَتْ ُأمد لَيع النَِّبي 
لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عِعنِْدي صو غُالم ِة آِل ِمنِغيرالْم همِليد، اسفَقَاَل الْو: نذَا؟ مقُلْتُ ه: ،ِليدالْو 

 :لَه يقَاُل ِفرعون، اُألمِة هِذِه ِفي سيكُون فَِإنَّه اسمه، غَيروا ،)4(حنَّانًا الْوِليد اتَّخْذُتُم قَِد :اَلقَ
ِليدذَا ،الْوهو نَادِإس ،نسح هجَأخْر اِهيمرِإب ِبير5(الْح( ِديِث غَِريِب ِفيالْح لَه")6(.  

  .مرسالً ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثالث
  .ٍريِثكَ ِنب ٍدمحم من طريق )63/323 (دمشق أخرجه ابن عساكر في تاريخ: تخريجه

محمدكَ ب ِثنٍري: هو محمد بِثكَ نٍري يِبَأ ِنب الثَّقَ اٍءطَع7(في(، نْالصاِنعأبو ،ي ينزيل فَوس 
  )9(.عشرة للهجرة  وبضعمائتين سنة مات ،الغلط كثير صدوق، )8(ةصصيالِم

                                                           
  .)6/505(دالئل النبوة، للبيهقي ) 1(
  .)1/723(تاريخ اإلسالم، للذهبي ) 2(
 .)3/549 (لمرجع السابقا) 3(
 يسمى َأن فكَِره الفَراِعنة، َأسماِء ِمن َأنَّه ِروايٍة وِفي. وتُِحبونه اِلاسِم هذَا علَى تَتَعطَّفون َأي: "قال ابن األثير )4(

  .)452/ 1 (الحديث غريب في النهاية ."ِبِه
لم أجده في غريب الحديث للحربي، وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق ابن إسحاق، ) 5(

)63/324.(  
  ).15:ص( القول المسدد في الذب عن المسند لإلمام أحمد، البن حجر )6(
 .)1/508( األنساب، للسمعاني . والفاء، هذه النسبة إلى ثَِقيفة والقافبفتح الثاء المثلث:  الثَّقَفي)7(
بكسر أوله، وتشديد ثانيه، بعده ياء، ثم صاد أخرى مهملة، وقال ياقوت : قال أبو عبيد البكري:  الِمصيصة)8(

اللغويين، بالفتح ثم الكسر، والتشديد، وياء ساكنة، وصاد أخرى، كذا ضبطه األزهري وغيره من : الحموي
، )4/1235(معجم ما استعجم، ألبي عبيد البكري :  انظر.ر من ثغور الشام بالقرب من طرسوسوهي ثغ

  ).5/144(ومعجم البلدان، لياقوت الحموي 
 ).504:ص(تقريب التهذيب، البن حجر :  انظر)9(
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  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه

 إسحاق وأبو عنه يكْتَب وكان الناس، أوثق اليوم كثير بن محمد": عالربي بن الحسن قال
اِريالفَز ،فُ وكان حيرعيخرج أن عز وجل هللا الحديث يطلب لمن وينبغي كان، منذ بالخير ي 

  .)1("إليه

 ِفي اخْتَلَطَ َأنَّه نويذْكُرو وغَيِرِهما، اَألوزاِعيو معمٍر عن روى ،ِثقَةً كَان: "وقال ابن سعد
  .)2("عمِرِه آِخِر

  .)4("صدوقاً كان" :، وفي موضع آخر قال)3(عنه ، وحدثَ"ثقة: "مِعيٍنوقال ابن 

 الفريابي :قال سفيان؟ في كثير بن محمد أو إليك أحب الفريابي" :حنبل بن وسئل أحمد
 كثير بن ومحمد :قال صالحاً، الًرج الفريابي وكان كثير، بن محمد حديث أصح ما الخطأ، كثير
  .)5("بمكة منه سمع

  .)6("ِعنْدهم مرِضي والْبخَاِري، الذُّهِلي يحيى بن محمد ِمنْه سِمع ِثقَةٌ،: "وقال الخليلي

  .)7("اإلنكار بعض حديثه وفي ...صالحاً رجالً كان: "وقال أبو حاتم

  .)9(الساِجي، ووافقه )8("الخطأ كثير دوقص: "جزرةمحمد  بن قال صالح

  .)11("بشيء ليس: "، وفي موضع آخر قال)10("صدوقٌ": الحاكم عبداهللا أبو وقال

 حِديثُه، يكْتَب: "، وفي موضٍع ثاٍن)12("بآِخِره اختلط صدوق، فيه، مخْتَلَفٌ: "وقال الذهبي

                                                           
 .)8/69( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )1(
  .)9/495( الطبقات الكبير، البن سعد )2(
 ).55/123( تاريخ دمشق، البن عساكر )3(
 )357:ص( البن معين الجنَيِد سؤاالت ابن )4(
  .والنص منه ألنه فيه أتم) 55/123(تاريخ دمشق، البن عساكر و، )2/169(المعرفة والتاريخ، للفَسِوي : انظر )5(
  .)2/478( اإلرشاد في معرفة علماء الحديث، للخليلي )6(
  .)55/125(شق، البن عساكر  تاريخ دم)7(
  .)55/123 (المرجع السابق )8(
  ).10/321(إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي : انظر )9(
 ).3/87(، )1/258( المستدرك، للحاكم )10(
  ).10/321( إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي )11(
  ).2/212( الكاشف، للذهبي )12(
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  .)2("والنَّساِئي داود، َأبو ِبِه احتَج ضِعيفٌ،: "ثالث، وفي موضع )1("تَنهض فَالَ ِبِه الحجةُ َأما

، وفي موضع )3("أصل لها ليس مناكير بأحاديث يحدث بشيء، ليس: "قال أحمد بن حنبل
 باليمن، منه سمعت :قال معمر؟ من سمعت كيف :له قيل أنه بلغني ثقة، عندي يكن لم: "آخر قال

  .)4("اليمن من إنسان إلي بها بعث

: وقال جدا، فضعفَه الِْمصيِصي كثير بن محمد أبي ذَكَر: "حنبل أحمد بن بن عبداهللا وقال
 معمر عن حديثَه وضعفَ ا،فَرواه فََأخذها -)5(بكتاب فأتى-الْيمن  ِإلَى بعث ثم معمر، من سمع
  .)6("منكرة أشياء يروي :قال أو الحديث، منكَر هو :وقال جدا،

 الْيمِن ِإلَى كَتَب: ويقُوُل كَِثيٍر، بِن محمٍد علَى يحِمُل حنْبٍل بن َأحمد كَان: "ال البخاريق
، )7("منَاِكير يرِوي قَاَل ِمما قَِريب وهو: -ثم قَاَل البخاري-، فَرواه معمٍر ِكتَاب ِإلَيِه حِمَل حتَّى

  . )8("جدا لين": وقال في موضع آخر

  .)9("الحديث ضعيف": العجليوقال 

 في ،ياَألوزاِع كتاب إليه دِفع": فقال ،الِْمصيِصي كثير بن محمد عن زرعةَ وسئل أبو
عن  كثير بن محمد حدثنا :يقول إلى آخره، فقرأه كثير، بن محمد حدثنا مكتوب كان حديٍث كل

اِعيزوفي )11("به الراوي يسقط تغفيل، هذا: "، قال الذهبي معلقاً)10("كثير نب محمد وهو ،اَألو ،
  .)13("تَنهض فَالَ ِبِه الحجةُ َأما حِديثُه، فَيكْتَب حاٍل، وِبكُلِّ ،)12(التَّدِميغُ هو هذَا: "موضع آخر

                                                           
  .)10/383( سير أعالم النبالء، للذهبي )1(
 .)2/837( تاريخ اإلسالم، للذهبي )2(
  ).55/123( تاريخ دمشق، البن عساكر )3(
  .)8/69( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )4(
  .)1/218( التاريخ الكبير، للبخاري )5(
 .)8/69(، الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )3/251 (رواية ابنه عبداهللا العلل ومعرفة الرجال، ألحمد، )6(
  .)324:ص(ل الترمذي الكبير  عل)7(
)8( يتهذيب الكمال، للِمز )26/333(.  
  .)10/322( إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي )9(
  .)8/70( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )10(
  .)4/19(ميزان االعتدال، للذهبي ) 11(
  ).2/302 (اللغة، البن فارس قاييسم: انظر. ي اإلصابة في الدماغ من التشوش والغفلة إلى فقده بالكاملأ) 12(
  .)10/383(سير أعالم النبالء، للذهبي ) 13(
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  . )1("الحديث يفهم يكن لم" :داود أبو وقال

 حدثنا حديثًا المديني بن لعلي ذكرتُ: قَاَل حِبيٍب بن سمعتُ يونس" :وقال ابن أبي حاتم
صلَّى اُهللا  النبي نظر: قَاَل َأنٍَس، عن قَتادةَ، عن ،اَألوزاِعي عن ،الِْمصيِصي كَِثيٍر بن محمد به

لَّمسِه ولَيذَان{: فقال وعمر بكر َأِبي ِإلَى عا هديوِل سِل كُهنَِّة َأهفقال ،}الج أن أشتهي كنتُ: علي 
 ال َأنَس، عن قَتادة، فإن ؛صدقَ: -أبو حاتم–َأِبي  أراه، فقال أن أحب ال فاآلن الشيخَ، هذا أرى
2("المتن هذا يجيء(.  

  .)4(الحاكم أحمد أبو ، وبنحوه قال)3("الخطأ كثير بالقوي ليس: "النَّسائيوقال 

  .)5("شَيٍء علَى ِمنْها يتَابع لَا ِبمنَاِكير، معمٍر عن حدثَ: "وقال العقيلي

  .)6("ويغِْرب يخطُئ: "ِحبانوقال ابن 

 يتَاِبعه ال ِمما ِعداد َأحاِديث خَاصةً، اَألوزاِعيو معمٍر عن ِرواياتٌ لَه ":عِديوقال ابن 
دِه َأحلَي7("ع(.  

 هو ما وأضعف ضِعيف،: "وقال ابن القطان، )8("جداً ضِعيفٌ: "وقال ابن طاهر المقدسي
  .)9("اَألوزاِعي ِفي

 في البلِْخيو ،لفَسِويوا العرب، وأبو والدوالبي، الجارود، ابن ذكره: "لَطَايمغْوقال 
  .)10("الضعفاء جملة

                                                           
)1( يتهذيب الكمال، للِمز )26/333(.  
 ).8/69(، الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )6/475( العلل، البن أبي حاتم )2(
  .الرحمن، وروى الخبر ابنه عبد)55/122(ر  تاريخ دمشق، البن عساك)3(
  .)55/122 (ع السابقالمرج )4(
  .)4/128( الضعفاء الكبير، للعقيلي )5(
)6( انالثقات، البن ِحب )9/70(.  
  .)7/501( الكامل في ضعفاء الرجال، البن عِدي )7(
 ).3/1478(، )1/226( ذخيرة الحفاظ، البن طاهر المقدسي )8(
  ).5/126( بيان الوهم واإليهام، البن القطان الفاسي )9(
  .)10/322(تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي  إكمال )10(
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  :اختالطه

 في اختلط أنه يذكرون ":ابن سعد حين قال  سوى-فيما وقفتُ عليه–لم يتهمه باالختالط 
تلطين مستنداً فقط على  من جملة المخ)3(، فعده سبط ابن العجمي)2(، وتابعه الذهبي)1("عمره آخر

  .قول ابن سعد

  :تدليسه

 ترجمة في قال العقيلي: " عنده، قائالً)5( من مدلسي المرتبة الخامسة)4(عده ابن حجر
 ،}الدنيا في ازهد{ حديث سهل عن حزام أبي عن الثوري روى :الضعفاء أحد األموي بن عمر
 ولعله الثوري، عن الصنعاني كثير بن مدمح عليه تابعه وقد الثوري، عن له أصل ال وهذا :قال
  )6(".خالد به المشهور ألن ودلسه؛ عنه أخذه

  .ضعيف يدلس عن الضعفاء: خالصة القول فيه

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .، فهذا الوجه فيه انقطاع إلرسال الزهريكثير بن محمدعالوة على ضعف 

 . يرفعهَأِبي هريرةَ عن الْمسيِب،  بِنعن سِعيٍد ،لزهِريعن ا ،اَألوزاِعي: خيرالوجه األ

  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم) 8574، برقم 4/662(أخرجه الحاكم في المستدرك : تخريجه

ِليدالْو نِلٍم بسضعيف في هذا الوجه؛ فقد عنعن: م.  

                                                           
  .)9/495( الطبقات الكبير، البن سعد )1(
  ).2/212(الكاشف، للذهبي : انظر )2(
 .)342:ص(االغتباط بمن رمي باالختالط، لسبط ابن العجمي : انظر) 3(
 .)57:ص(طبقات المدلِِّسين، البن حجر : انظر )4(
ن ضعف بأمر آخر سوى التدليس م: " منهالخامسة وقال معرفاً لمسة مراتب، قسم ابن حجر المدلسين لخ)5(

، طبقات المدلِِّسين "فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع إال أن يوثق من كان ضعفه يسيرا كابن لهيعة
  ).14:ص(

  .)2/10(الضعفاء الكبير، للعقيلي :  انظر)6(
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  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

، )1(كثيرا يخطيء ، فهو صدوقحماٍد بن نُعيم وتلميذهله ثقات، إال الوليد بن مسلم، رجا .1
  .وقد تفرد بهذا الوجه

2. اِكمذَا ":قال الْحِديثٌ هح ِحيحلَى صِط عِن، شَرخَيالشَّي لَمو اهخِْرجلكن تعقبه ابن )2("ي ،
، وفي )3("فَشَاذَةَ ِفيِه  هريرةََأبا يذكر الْوِليد عن لَه حماٍد بِن نُعيٍم ِروايةُ وَأما: "حجر فقال

  .)4("َأعلَم واللَّه حماٍد بِن نُعيٍم َأوهاِم ِمن ِفيِه َأِبي هريرةَ ِذكْر َأن وِعنِْدي: "موضع آخر قال

  :الحكم على سند الحديثو ،اَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
  بِنعن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي-ما سبق يتبين أن الوجه الراجح هو الثاني م
  .، أما بقية األوجه فغير محفوظة-مرسالًالْمسيِب، 

  بِنسِعيٍدوهو من مراسيل رجاله رجال الصحيح، الراجح  وجهه من سند الحديث
  .)5(حه ابن حجرالتي يحتج بها، وقد صح الْمسيِب

                                                           
  .)564:ص(تقريب التهذيب، البن حجر : انظر) 1(
  .)8574، برقم 4/662(ك، للحاكم المستدر) 2(
  .)16:ص(القول المسدد في الذب عن المسند لإلمام أحمد، البن حجر ) 3(
  .)581، 10/580( البن حجر ،فتح الباري) 4(
  ).15:ص(القول المسدد في الذب عن المسند لإلمام أحمد، البن حجر : انظر )5(
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  الحديث الخامس
  

 عن عثْمان، عن حمران، عن الْبصِري، عبِداللَِّه َأِبي يساٍر بِن مسِلٍم حِديِث عن )1(سِئَل
 النَِّبيلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوِء ِصفَِة ِفي صضفَ الْوِلوض 2(ذَِلك(.  

 ِفيِه، علَيِه فَاخْتُِلفَ التَّيِمي، الْحاِرِث بِن ِإبراِهيم بن محمد الْحِديثَ هذَا وروى: ... قال
اهوفَر نْهى عيحي نكَِثيٍر، َأِبي ب ودمحم ناقَ بحِإس.  

 عن ،اَألوزاِعي عن :الِْعشِْرين َأِبي ابن فَقَاَل علَيِه، وافَاخْتُِلفُ كَِثيٍر َأِبي بن يحيى فََأما
 بن َأيوب وتَابعه عثْمان، عن حمران، عن طَلْحةَ، بِن ِعيسى عن ِإبراِهيم، بِن محمٍد عن يحيى،
َأِبي  بن وعمرو ،الْمِغيرِة وَأبو الْبابلُتِّي، ويحيى مسِلٍم، بن الْوِليد وقَاَل ،اَألوزاِعي عن سويٍد،
  .حمران عن سلَمةَ، بِن شَِقيِق عن ِإبراِهيم، بِن محمٍد عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي عن ،سلَمةَ

انتهى  .حمران عن ِإبراِهيم، بِن محمٍد عن يى،يح عن ،اَألوزاِعي عن كَِثيٍر، ابن وقَاَل
قُطِْنيارالمراد نقله من جواب الد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد ثالثةذَكَر :-  

 بِن ِعيسى عن ،)3(اِهيمِإبر بِن محمٍد عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .عفَّان عثْمان بِن عن ،)5(َأبان بِن حمران عن ،)4(طَلْحةَ

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )262، س27 -3/23.(  
حدثَنَا : حدثَنَا الْوِليد بن مسِلٍم قَاَل: الرحمِن بن ِإبراِهيم قَاَلحدثَنَا عبد: "اجه في سننهأخرج ابن م: الحديث )2(

: ثَِني شَِقيقُ بن سلَمةَ قَاَلحد: حدثَِني محمد بن ِإبراِهيم قَاَل: حدثَنَا يحيى بن َأِبي كَِثيٍر قَاَل: ي قَاَلاَألوزاِع
رَأيتُ عثْمان بن عفَّان قَاِعدا ِفي الْمقَاِعِد، فَدعا ِبوضوٍء فَتَوضَأ، : حدثَِني حمران، مولَى عثْمان بِن عفَّان، قَاَل

من تَوضَأ «: م ِفي مقْعِدي هذَا، تَوضَأ ِمثَْل وضوِئي هذَا، ثُم قَاَلرَأيتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّ: ثُم قَاَل
. »ولَا تَغْتَروا«:  وسلَّمرسوُل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه:  وقَاَل»ِمثَْل وضوِئي هذَا، غُِفر لَه ما تَقَدم ِمن ذَنِْبِه

  ).285، برقم 1/105(
هـ على 120اهللا المدني، ثقة له أفراد، مات سنة  الحارث بن خالد التيمي، أبو عبد محمد بن إبراهيم بن)3(

  .)465:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . الصحيح
تقريب التهذيب، البن . هـ100مات سنة اهللا التيمي، أبو محمد المدني، ثقة فاضل،  عيسى بن طلحة بن عبيد)4(

  .)439:ص(حجر 
 حمران، بضم أوله، ابن أبان، مولى عثمان بن عفان، اشتراه في زمن أبي بكر الصديق، ثقة، مات سنة )5(

 .)179:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . غير ذلك: هـ، وقيل75
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، حمران عن ،)1(سلَمةَ بِن شَِقيِق عن ِإبراِهيم، بِن محمٍدعن  يحيى، عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
نع انثْمع.  

  .حمران عن ِإبراِهيم، بِن محمٍد عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي :الوجه األخير

  -:دراسة أوجه االختالف

 بِن ِعيسى عن ِإبراِهيم، بِن محمٍد عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .عفَّان عثْمان بِن عن َأبان، بِن حمران عن طَلْحةَ،
 يَأِب بِنالْحِميِد امن طريق عبِد ،)285، برقم 1/105(أخرجه ابن ماجه في سننه : تخريجه

  .نِريالِعشْ

  .سويٍد بِن  من طريق َأيوب-كما سبق- في العلل ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

1. نَأِبي اب كاتب سعيد، أبو الدمشقي، العشرين أبي بن حبيب بن عبدالحميدهو : الِْعشِْرين 
  .)2(أخطأ ربما دوقغيره، ص عن يرو ولم ،ياَألوزاِع

  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه

 ثَّقَه4(، وأحمد بن حنبل)3(هشام بن عمارو( ةَ، وأبوعرز)5(قُطِْن، وارالدي)6(.  

  .)8("ِبِه بْأس لَا: "، وقال العجلي)7("بأس به ليس: "مِعيٍنوقال ابن 

                                                           
تقريب . العزيزمات في خالفة عمر بن عبد مخضرم،  شقيق بن سلمة األسدي، أبو وائل الكوفي، ثقة،)1(

 ).268:ص(التهذيب، البن حجر 
  .)333:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )2(
  .)34/57(تاريخ دمشق، البن عساكر : انظر )3(
 الثقات، البن شاهين أسماء تاريخ، و)2/363 (رواية ابنه عبداهللالعلل ومعرفة الرجال، ألحمد، : انظر )4(

  ).232:ص(
  .)6/11(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم : ظران )5(
 .)241:ص(سؤاالت الحاكم للدارقُطِْني : انظر )6(
  .)306:ص( البن معين الجنَيِد سؤاالت ابن )7(
  .)2/70( الثقات، للعجلي، تحقيق البستوي )8(
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، )3(سيار بن محمد بن عبداهللا، و)2(النَّسائي، وبه قال )1("القوي بذاك ليس: "وقال أبو حاتم
  .)4(وأبو أحمد الحاكم

  .)6("َأخطَأ مارب: "ِحبان، وقال ابن )5("حِديِثِه ِفي يخَاِلفُ ربما": البخاري قَاَلو

 يكتب ممن وهو غيره، يرويه ال حديٍث بغير اَألوزاِعي عن تفرد: "عِديوقال ابن 
  .)7("حديثه

  .)10( وبه قال أبو حاتم،)9( ليس بصاحب حديث، واعتبره)8(يمدح ضعفهو
  ".يخطئ صدوق": خالصة القول فيه

  .صدوق في هذا الوجه، فقد تُوبعوهو 

2. بوَأي ٍد بنيوس :،ِليمو الرَأب ِرييٍد الِحموعسم ،اِنيبيتحتانية ثم مفتوحة بمهملة الس 
  .)11(هـ202 سنة :وقيل هـ،193 سنة مات خطئ،ي صدوق موحدة، ثم ساكنة

  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه

  .)12("علَيِه متَّفٍَق غَير، ِحفْظَه يرضوا لَم ...الْحِديِث  صاِلح: "قال الخليلي

 أحمد أبو وقال ،)14("الْحِديِث متْروك: "، وفي موضع آخر)13("بثقة ليس" :النَّسائيوقال 

                                                           
  .)34/59( تاريخ دمشق، البن عساكر )1(
  .)169:ص(الضعفاء والمتروكين، للنسائي : انظر )2(
  .)34/59(تاريخ دمشق، البن عساكر : انظر )3(
، وتهذيب التهذيب، البن )أحمد بن الحاكم(، وقد تصحفت في المطبوع إلى )34/57 (المرجع السابق: انظر )4(

  ).6/113(حجر 
  .)6/45( التاريخ الكبير، للبخاري )5(
)6( انالثقات، البن ِحب )8/400(.  
  .)7/12(، البن عِدي  الكامل في ضعفاء الرجال)7(
  .)16/421(تهذيب الكمال، للِمزي : انظر )8(
 .)6/11(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم : انظر) 9(
  .)2/621(العلل، البن أبي حاتم ، والمرجع السابق والصفحة نفسها: انظر )10(
  .)118:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )11(
  .)1/419(للخليلي  اإلرشاد في معرفة علماء الحديث، )12(
  .)47:ص( الضعفاء والمتروكين، للنسائي )13(
  .)3/115( سنن النسائي )14(
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  .)1("عندهم بالقوي ليس": الحاكم

  .)3("لَيناً الِحفِْظ، سيَئ كَان: "، وقال الذهبي)2("الحديث لين: "وقال أبو حاتم

 ويكْتَب علَيِه يواِفقُوه ال ما ِفيِه ويقَع علَيِه الثِّقَاتُ يواِفقُه ما حِديِثِه ِفي يقَع: "عِديقال ابن و
ِديثُهلَ ِفي حمفَاِء ِةجع4("الض(، وقُطِْنيارقال الد" :رتَبعبه ي")5(.  

  .)6("متماسك بعد وهو الحديث واهي: "الجوزجاِنيقال 

 نأل عنه؛ َأيوب بن محمد ابنه ِرواية من حِديثه ىقَتَّي الِْحفْظ، رِديء كَان: "ِحبانوقال ابن 
  .)7("مستَِقيمة َأكْثَرها وجد عنه ابنه ِرواية غير من سيرت ِإذا أخباره

  .)9(، وبنحوه قال ابن يونس المصري)8("ِفيِه يتَكَلَّمون: "قال البخاريو

: ، وقال ابن المبارك)13(، والبيهقي)12(الساِجي، و)11(، وأبو داود)10(ضعفه أحمد بن حنبل
  .)14("ِبِه ارِم"

  

                                                           
  .)2/335( إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي )1(
  .)2/250( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )2(
  .)9/431( سير أعالم النبالء، للذهبي )3(
  .)2/28( الكامل في ضعفاء الرجال، البن عِدي )4(
  .)58:ص( سؤاالت البرقاني للدارقطني )5(
)6( اِنيجزوأحوال الرجال، للج )266:ص.(  
)7( انالثقات، البن ِحب )8/125(.  
 .)1/417( التاريخ الكبير، للبخاري )8(
 بِن عبِداَألعلَى َأبو سِعيد عبدالرحمِن بن َأحمد بِن يونُس: ابن يونس هو. )2/43(تاريخ ابن يونس : انظر )9(

 احبص ،ِريالِمص ،دِفيالص)راِء ِمصلَمسير أعالم النبالء، للذهبي : انظر. هـ347، توفي سنة )تَاِريِخ ع
)15/578.(  

  .)2/23(الكامل في ضعفاء الرجال، البن عِدي : انظر) 10(
  .)2/260( أبا داود اآلجريسؤاالت : انظر )11(
  .)2/335(ل تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي إكما: انظر )12(
  .)10/457(السنن الكبرى، للبيهقي : انظر )13(
  .)1/113( الضعفاء الكبير، للعقيلي )14(
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  )2("النَّاِس َأحاِديثَ يدِعي كَان"، )1("الَْأحاِديثَ يسِرقُ كَان ِبشَيٍء لَيس: "مِعيٍنقال ابن و
  . الحديث، وهو مقبول في هذا الوجه، فقد تُوبع لين:خالصة القول فيه

  .)4(يز، والِم)3(رجحه أبو حاتم :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 عن سلَمةَ، بِن شَِقيِق عن ِإبراِهيم، بِن محمٍد عن يى،يح عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
انرمح، نع انثْمع.  
  .الْمِغيرِة من طريق َأِبي ،)478، برقم 1/517(أخرجه أحمد في مسنده : تخريجه

 في السنن الكبرى النَّسائي، و)285، برقم 1/105(وأخرجه ابن ماجه في سننه 
من طريق الْوِليِد بِن ، كلهم )360، برقم 2/75( في صحيحه ِحبان، وابن )175قم ، بر1/144(

  .مسِلٍم
 بِن يحيى ، من طريق)2506، برقم 6/314 (اآلثار مشكل شرحوأخرجه الطحاوي في 

  .الْبابلُتِّيعبِداِهللا 

َأِبي  بِن ٍرومن طريق عم، )2467، برقم 4/246 (اإليمان وأخرجه البيهقي في شعب
  .سلَمةَ

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

 ثقة، مات ،يِصمالِح الْمِغيرِة أبو ،)5(الخَوالَِني الحجاج بن هو عبدالقدوس: الْمِغيرِةَأبو  .1
  .)6(هـ212سنة 

  .ثقة في هذا الوجه؛ فقد صرح بالسماع: الْوِليد بن مسِلٍم .2

3. يحىي نِداللَِّه ببلُتِّ عابالْبضعيف: ي.  

                                                           
، و تاريخ )68:ص(، وتاريخ ابن معين، رواية الدارمي )407:ص( البن معين الجنَيِدسؤاالت ابن :  انظر)1(

  .)451، 4/421(ابن معين، رواية الدوري 
 .)1/113(لضعفاء الكبير، للعقيلي  ا)2(
  ).444، س2/370(العلل، البن أبي حاتم : انظر )3(
 ).7/250(تحفة األشراف، للِمزي : انظر )4(
)5(الَِنيالَن :  الخَوالَن، وعبس وخَوبفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى خَو

 ).2/419( للسمعاني  األنساب،.قبيلتان نزل أكثرهما الشام
 ).360:ص(تقريب التهذيب، البن حجر  )6(
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4. رموع نةَ بلَمو: َأِبي سرمهو ع بةَ نلَمبمثناة َأِبي س ،ِسيتحتانية بعدها ثقيلة، ونون التِّنِّي 
 أو هـ213 سنة أوهام، مات له صدوق ،هاِشٍم بِني مولى الدمشِْقي، حفٍْص َأبو مهملة، ثم

  .)1(بعدها

  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه

 ثَّقَهوقال)5(، والذهبي)4(منده ابن زكريا ، وأبو)3(، وابن يونس المصري)2(الشافعيو  :
" ثَّقَهةٌواعم6("ج(.  

  .)7("وهم حِديِثِه ِفي: "وقال العقيلي

  .)8("به يحتج وال يثهحد يكتب: "وقال أبو حاتم

  .)10(الساِجي، و)9(مِعيٍن ابن ضعفهو

 من سمعه شيء عنده وكان المذهب، حسن كان: ")11(المصري صالح بن أحمد قال
 ،ياَألوزاِع حدثنا :سمع فيما يقول فكان له، أجازه وشيء عليه، عرضه وشيء ،ياَألوزاِع
  .)12("ياَألوزاِع :الباقي يف ويقول

  ".أوهام له صدوق: " قال ابن حجر كما:خالصة القول فيه

  .وال ينتفي عنه الوهم في هذا الوجه فهو مرجوح

                                                           
  .)422:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )1(
  .)46/61(تاريخ دمشق، البن عساكر : انظر )2(
 .)2/160(تاريخ ابن يونس : انظر )3(
الوهاِب يى بن َأِبي عمٍرو عبِدح ي هو: أبو زكريا ابن منده.)10/183(إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي : انظر )4(

 محمِد بِن ِإسحاقَ ابِن الحاِفِظ محمِد بِن يحيى بِن منده العبِدي، اَألصبهاِني، توفي عبِداِهللابِن الحاِفِظ الكَِبيِر َأِبي ا
  ).19/395(سير أعالم النبالء، للذهبي : انظر. هـ511سنة 

  .)2/66 (، للذهبيلمغني في الضعفاءا: انظر )5(
  .)10/214( سير أعالم النبالء، للذهبي )6(
  .)3/272( الضعفاء الكبير، للعقيلي )7(
  .)6/236( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )8(
  .)6/235 (المرجع السابق: انظر )9(
  .)2/66 (، للذهبيالمغني في الضعفاء: انظر )10(
سير أعالم النبالء، للذهبي : انظر. هـ248صِري، المعروفُ ِبابِن الطَّبِري، توفي سنة  هو َأبو جعفٍَر الِم)11(

)12/160(.  
  .)46/67( تاريخ دمشق، البن عساكر )12(
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  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 حدثني: َلقَا ؛اَألوزاِعي حدثنا: قَاَل الْوِليد؛ رواه حديٍث عن َأِبي سألتُ: "قال ابن أبي حاتم
 مولَى حمران حدثني: قَاَل سلَمة؛ بن شَقيق حدثني: قَاَل ِإبراِهيم؛ بن محمد حدثني: قَاَل يحيى؛
 بن عيسى عن إبراهيم، بن محمد: هو ِإنَّما خطٌأ؛ هذَا: قال َأِبي... عثْمان رأيتُ: قَاَل عثْمان؛
  .)1("َأرى ِفيما الْوِليِد ِمن الغَلَطُ هذَا  معنَى،-سلَمةَ بِن شَِقيِق- واِئٍل َألِبي ولَيس حمران،  عنطَلْحة،

تابع الوليد اثنان، فالظاهر أن : "وقال الشيخ مشهور سلمان معقباً على قول أبي حاتم
، فالحديث من طريق محمد بن ياَألوزاِع نفسه، ولعله اختلط على ياَألوزاِعاالختالف من 

، ال من مسند عثمان كما عند مسلم في الصحيح َأِبي هريرةَعيسى، من مسند  عن إبراهيم
  .)2("أن يكون الخالف هذا كله من محمد نفسه والبيهقي في السنن الكبرى، إال

 بن شَِقيقَ ِإسنَاِدِه يِف ذَكَر اَألوزاِعي نَأل":معلالًوطعن الطحاوي في هذا الوجه ثم قال 
  .)3("لَِقيه ِممن ولَا ِإبراِهيم بن محمد عنْه حدثَ ِممن نَعلَمه ال وشَِقيقٌ سلَمةَ،

  .حمران عن ِإبراِهيم، بِن محمٍد عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي :الوجه األخير
 بِن ، من طريق محمٍد)3، برقم 93:ص(د القاسم بن سالم في الطهور أخرجه أبو عبي: تخريجه

  .كَِثيٍر
دمحم نضعيف يدلس عن الضعفاء: كَِثيٍر ب.  

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 َأِبي عن يحيى بِن ،اَألوزاِعي-مما سبق يتبين أن الوجه األشبه بالصواب هو األول 

؛ -عفَّان عثْمان بِن عن َأبان، بِن حمران عن طَلْحةَ، بِن ِعيسى عن ِإبراِهيم، بِن محمٍد عن ،كَِثيٍر
  .الِمزيفقد رجحه أبو حاتم، و

أخرج ، وسويٍد بن َأيوب الِْعشِْرين َأِبي ابن  فقد تابعحسن، الراجح وجهه من الحديثسند 
  .)4(حمران به عن يِزيد، بِن عطَاِء البخاري في صحيحه الحديث من طريق

  

                                                           
  .)444، س2/370(العلل، البن أبي حاتم  )1(
 ).94:ص( تحقيق الطهور، ألبي عبيد القاسم بن سالم )2(
  ).6/3146( شرح مشكل اآلثار )3(
  .)159، حديث رقم 1/43( )4(
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  الحديث السادس
  

 ؛لَّمصلَّى اُهللا علَيِه وس النَِّبي عن َأِبيِه، عن عبِدالرحمن، بِن َأِبي سلَمةَ حِديِث عن )1(سِئَل
  .)2(الِْجنَازِة علَى الصلَاِة ِفي الدعاِء ِفي

عن يحيى بِن  يعقُوب، بن محمد فَرواهعنْه؛  واخْتُِلفَ كَِثيٍر، َأِبي بن يحيى يرِويِه: فَقَاَل
  .َأِبيِه عن ،َأِبي سلَمةَ عن ِإبراِهيم، َأِبي عن ،َأِبي كَِثيٍر

اهورو اِعيزاخْتُِلفَ ،اَألو؛ فَِقيَل ونْهع :،نْهِن َأِبي كَِثيٍر عى بيحي نع، نةَ علَمَأِبي س، نع 
  .َأِبي هريرةَ

  .مرسالً َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر عنْه،: وِقيَل

اهورو راِحٍد غَيو ِمن الْب،ينِريِن َأِبي كَِثيٍر صى بيحي نع، نَأِبي ع اِهيمرِإب ،اِريالَْأنْص 
 نَأِبيِه،ع نع النَِّبي لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عصوهو ، ِحيحالص.  

نعةَ ولَمٌل، َأِبي سسرم وهو ِحيحالص.  

 َأبا َأن: ِفيِه قَاَل )4(ومن ،)3(عبِدالَْأشْهِل بِني ِمن رجٌل ِديِثالْح ِفي ِقيَل ِإبراِهيم، وَأبو
اِهيمرِإب دباللَِّهع نةَ َأِبي بقَتَاد وهم فَقَد. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

  :موضع آخر

صلَّى اُهللا علَيِه  اللَِّه رسوِل صلَاةَ وصفَتْ َأنَّها ،شَةَعاِئ عن ،َأِبي سلَمةَ حِديِث عن )5(سْئَل
لَّمسلَى وِة، عنَازالْج َأنَّهو قُوُل كَاني :"نَا اغِْفريِتنَا ِلحيمِديث ...والْح.  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )556 وما بعدها، س4/270(.  
َأنَّه كَان يقُوُل : الرحمِن، عن َأِبيِه، عن النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمعن َأِبي سلَمةَ بِن عبِد:  المقصود الحديث)2(

لَى الْملَاِة عِتِفي الصِتنَا: "ييمنَا ويِلح اغِْفر مغَاِئِبنَا، اللَّهشَاِهِدنَا وُأنْثَانَا، وذَكَِرنَا وِغيِرنَا، وصو ، نكَِبيِرنَا مو
  ).1045، برقم 3/254(، مسند البزار "َأحييتَه ِمنَا فََأحيِه علَى الِْإسلَاِم، ومن تَوفَّيتَه ِمنَا فَتَوفَّه علَى الِْإيماِن

)3(ِليِل :  اَألشْهبفتح األلف وسكون الشين المعجمة وفتح الهاء وفي آخرها الالم، هذه النسبة إلى بني عبد اَألشْه
  .)1/172( للسمعاني األنساب،. من األنصار

، اآلحاد والمثاني، البن " بن َأِبي قَتَادةَعبداِهللاَأبو ِإبراِهيم هو :  بن َأِبي شَيبةَقَاَل َأبو بكٍْر: "ي عاِصٍمقَاَل ابن َأِب) 4(
  ).4/204(أبي عاصم 

)5( قُطِْنيارِعلَل الد )3650، س309، 14/308.(  
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عن يحيى بِن  عماٍر، بن كِْرمةُِع  فَرواهعنْه؛ اخْتُِلفَ وقَد كَِثيٍر، َأِبي بن يحيى يرِويِه: فَقَاَل
  .عاِئشَةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،َأِبي كَِثيٍر

خَالَفَهو اِعيزاخْتُِلفَ ،اَألو؛ ونْهَل عفَِقي: نع اِعيزاَألو، نى، عيحي نةَ علَمَأِبي س، نع 
 َأِبي عن يحيى، وعن ،مرسالً ،َأِبي سلَمةَ عن يحيى، عن ،زاِعياَألو عن والمحفُوظُ ،َأِبي هريرةَ

اِهيمرِإب ،اِريالَْأنْص نَأِبيِه، ع نع النَِّبي لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص.  

كَذَِلكقَاَل و تَ ِهشَامسالد،اِئيو انَأبو نب ،دِزيي يحي نِن َأِبي كَِثيٍرعى ب، نَأِبي ع ماِهيرِإب 
،اِرياَألنْص نِه عَأِبي.  

 َأِبي عن يحيى، حِديثُ والصِحيح َأِبيِه، عن قَتَادةَ، َأِبي بِن عبِداللَِّه عن يحيى، عن :وِقيَل
،اِهيمرِإب نَأِبيِه، ع نعى، ويحي نةََأِبي  علَمالً ،سسرم. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد ثالثةذَكَر :-  

َأِبي  عن ، بِن عبِدالرحمِنَأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .اً، مرفُوعهريرةَ

  .مرسالً َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

 ،)2(ِبيِهَأ عن ،)1(الَْأنْصاِري ِإبراِهيم َأِبي عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ
  .مرفُوعاً

  -:دراسة أوجه االختالف

، َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .مرفُوعاً
، 5/132(وابن حزم في المحلى ، )3201، برقم 583:ص (داود في سننه أخرجه أبو: تخريجه
والقدر  في القضاء، و)6972، برقم 4/67 (الكبرى لبيهقي في السننا، و)575مسألة 

  .ِإسحاقَ بِن شُعيٍبمن طريق كلهم ، )387، برقم 271:ص(

                                                           
 تقريب التهذيب،: اهللا ابن أبي قتادة، وال يصح، انظرإنه عبد: لي، المدني، مقبول، قيل هو أبو إبراهيم األشه)1(

  ).617:ص(البن حجر 
 ).1076، برقم 3/551(، العلل، البن أبي حاتم "هو مجهوٌل، هو وأبوه: َأبو ِإبراِهيم: " قال أبو حاتم)2(
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، 1/505(الحاكم في المستدرك ، و)1024، برقم 3/334(أخرجه الترمذي في سننه و
ِهقٍْل بِن طريق ، كلهم من )6971، برقم 4/67 (الكبرى البيهقي في السنن، وعنه )1327برقم 
  .ِزياٍد

 والليلة اليوم في عمل، و)10852، برقم 9/396 (الكبرى  في السننالنَّسائيأخرجه و
من طريق  كالهما )1174، برقم 3/1352(الطبراني في الدعاء ، و)1080، برقم 584:ص(

  .الْمِغيرِةأبي 

مشكل اآلثار الطحاوي في شرح ، و)8584، برقم 15/195( أخرجه البزار في مسندهو
  .كَِثيٍر بِن محمٍدطريق من كالهما  )971، برقم 2/428(

الطبراني في الدعاء و ،)6009، برقم )10/403(وأخرجه أبو يعلي الموصلي في مسنده 
  .عياش بن من طريق إسماعيلكالهما  )1174، برقم 3/1352(

  .ِليِد بِن مسِلٍممن طريق الْو )3070، برقم 7/339( في صحيحه ِحبانأخرجه ابن و

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو :  

1. بيشُع ناقَ بحمي به من إرجاء في هذا الحديث: ِإسثقة، وال يضر ما ر. 

2. دمحم نالضعفاء عن ضعيف يدلس: كَِثيٍر ب. 

 .ثقة: الْحجاِج بن  عبدالْقُدوِسالْمِغيرِةَأبو  .3

 .صدوق في هذا الوجه: عياش نب إسماعيل .4

 .فقد عنعنضعيف في هذا الوجه؛ : الوليد بن مسلم .5

 .ثقة: ِهقٌْل بن ِزياٍد .6

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

1. اهوررجاله ثقات، و اِعيزاَألو نأصحاب  ثالث ثقات منهم هقل أوثق عاِعيزلكن اَألو ،
  .خير َأيضاًاختلف عنه، فروي عنه الوجه األ

، )1("يخَرجاه ولَم ،الشَّيخَيِن شَرِط علَى صِحيح حِديثٌ هذَا: "هذا الوجه عن قال الحاكم .2
  .)2(ووافقه األلباني

                                                           
  .)1327، برقم 1/505( المستدرك، للحاكم )1(
  ).1/527(مشكاة المصابيح، للتبريزي تحقيق : انظر )2(



 

- 89 -  

: سلَمة َأبو: يقُولُون ِإنَّما ؛هريرةَ َأبو: يقُولُون ال الحفَّاظُ خطٌأ؛ هذَا ":إالَّ أن أبا حاتم قال .3
َأنالنَِّبي  لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عضاً، بل وقال )1("صقُوُل ال: " َأيو: يةَ َأبريرلُه وال ،هصوي نع 

 .)2("متِْقٍن غير ِإال َأِبي هريرةَ

  .مرسالً َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
، من طريق الْوِليِد بِن مزيٍد) 6969، برقم 4/66 (الكبرى أخرجه البيهقي في السنن: ريجهتخ
  .بكٍْر بِن ِبشٍْرمن طريق ) 6970برقم (و

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو :  

 وسكون المهملة بضم ،)3(العذِْري التحتانية، وفتح الزاي وسكون الميم بفتح: الْوِليد بن مزيٍد .1
 ثم الواو وسكون الراء وضم التحتانية وسكون الموحدة بفتح ،البيروِتي العباس أبو المعجمة،
 .)5(هـ203 سنة ، مات)4(يدلس وال يخطئ ال كان :النَّسائي قال ثبت، مثناة، ثقة

2. ِبشْر نكٍْر بثقة: ب.  

  :ا الوجِهالتَّعِقيب علَى هذَ

َأِبي  عن كَِثيٍر، َأِبي بِن يحيى رواه: "قال أبو حاتممع ذلك ، ورجاله ثقات، لكنه مرسل
، )7(يالدارقُطِْن، ووافقه )6("مرسٌل والصِحيح...  مرسالً ،صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم َأن النَِّبي: سلَمةَ

  .)8(والبيهقي

                                                           
  ).1047، برقم 3/517(العلل، البن أبي حاتم  )1(
  .)1058، برقم 3/526 (المرجع السابق )2(
)3(ذِْريبضم العين المهملة، وسكون الذال المعجمة، وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى :  الع)ةذْرابن : وهو) ع

زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كعب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، وهي 
 ).4/171( للسمعاني نساب،األ. قبيلة معروفة

  ).583:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )4(
)5( يابنه العباس في تهذيب الكمال، للِمز نكذا جاء ع )لكن في تقريب التهذيب، قال ابن حجر)31/84 ، :

 ".هـ183مات سنة "
  ).1047، برقم 3/517: (، وانظر)1058، برقم 3/526(العلل، البن أبي حاتم  )6(
  .)556 وما بعدها، س4/270(ِعلَل الدارقُطِْني : نظرا )7(
  .)6970، برقم 4/66(السنن الكبرى، للبيهقي : انظر )8(
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 َأِبيِه، عن الَْأنْصاِري، ِإبراِهيم َأِبي عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: خيرالوجه األ
  .مرفُوعاً
  .ِهقٍْل بِن ِزياٍدطريق من ) 1024، برقم 3/334(أخرجه الترمذي في سننه : تخريجه

 والليلة اليوم لفي عم، و)10856، 9/397 (الكبرى  في السننالنَّسائيأخرجه و
  .طريق الْمعافَى من )1084، برقم 585:ص(

  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم )11/575(أخرجه الطبري في تاريخه و

 البيهقي في السننو ).969، برقم 2/428(أخرجه الطحاوي في شرح مشكل اآلثار و
 بِن ِبشٍْرطريق ن مكلهم  )1085، 2/22 (الصغير في السننو) 6970، برقم 4/66 (الكبرى
  .بكٍْر

 في معرفة الصحابة نُعيٍمأبو ، و)1167، برقم 3/1349 (أخرجه الطبراني في الدعاء
  .يالْبابلُتِّ عبداهللا بن طريق يحيى من  كالهما)7095، برقم 6/3070(

  .من طريق الْوِليِد بِن مزيٍد )6969، برقم 4/66 (الكبرى أخرجه البيهقي في السننو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو :  

 .ثقة: ِهقٌْل بن ِزياٍد .1

 عابد ، ثقةيِلالموِص مسعود أبو ،)2(الفَهِمي )1(اَألزِدي ِعمران بن هو المعافَى: الْمعافَى .2
 .)3(هـ186 سنة :وقيل هـ،185 سنة فقيه، مات

 .في هذا الوجه، فقد صرح بالسماعثقة : ٍمِلس من بديِلوالْ .3

4. ِبشْر نكٍْر بثقة: ب.  

 .ضعيف: يالْبابلُتِّ عبِداللَِّه بن يحيى .5

6. الوليد ٍد بنيزثبت ثقة: م. 
                                                           

)1(ِديهذه النسبة إلى أزدشنوءة، بفتح األلف وسكون الزاي وكسر الدال المهملة، وهو أزد بن الغوث بن :  اَألز
 ).1/120(للسمعاني  األنساب،. نبت بن مالك بن زيد بن وكهالن بن سبأ

)2(ِميٍم، وهم بطن من قيس عم الفاء وسكون الهاء وفي آخرها البفتح:  الفَهالنييم، هذه النسبة إلى فَه .
  ).4/413( للسمعاني األنساب،

  ).537:ص(تقريب التهذيب، البن حجر  )3(
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  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

، وأباه )1(أبا إبراهيمقي رجاله ثقات، إال ، وبااَألوزاِعيأصحاب رواه خمس ثقات من 
... صِحيح حسن حِديثٌ ِإبراِهيم َأِبي واِلِد حِديثُ: "قال الترمذي، ومع ذلك )2(مجهوالنفهما 

 عن كَِثيٍر، َأِبي بِن يحيى حِديثُ هذَا؛ ِفي الرواياِت َأصح: "يقُوُل -يعني البخاري–محمدا  وسِمعتُ
  .)5(البيهقي، و)4(يالدارقُطِْن، ووافقهما )3("َأِبيِه عن اَألشْهِلي، ِإبراِهيم َأِبي

  :الحكم على سند الحديثو، اَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
َأِبي  عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي-مما سبق يترجح لدي الوجهان الثاني 

 عن الَْأنْصاِري، ِإبراِهيم َأِبي عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي-، واألخير مرسالً مةَسلَ
  .، أما األول فغير محفوظ كما قال أبو حاتممرفُوعاً َأِبيِه،

ي َأِبفسند الوجه الثاني فيه انقطاع إلرسال ضعيف، وجهيه الراجحين  من سند الحديث
  . فيه أبو إبراهيم وأبوه مجهوالنخيرسند الوجه األو، سلَمةَ

  

                                                           
، برقم 3/334(، سنن الترمذي " فَلَم يعِرفْه عن اسِم َأِبي ِإبراِهيم-يعني البخاري–سَألْتُه :  قال الترمذي)1(

 ).4/486(، ميزان االعتدال، للذهبي "ال يعرف: "، وقال الذهبي)1024
 ).1076، برقم 3/551(، العلل، البن أبي حاتم "هو مجهوٌل، هو وأبوه: َأبو ِإبراِهيم: " قال أبو حاتم)2(
  .)1024، برقم 3/334( سنن الترمذي )3(
  .)556 وما بعدها، س4/270(ِعلَل الدارقُطِْني : نظرا )4(
  .)6970، برقم 4/66(السنن الكبرى، للبيهقي : انظر )5(
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  الحديث السابع

 عوٍف، بِن عبِدالرحمِن عن َأِبيِه، عن قَاِرٍظ، بِن عبِداللَِّه بِن ِإبراِهيم حِديِث عن )1(سِئَل
 نعالنَِّبي لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عقَاَل ،ص :"قُوُلي اللَّه زلَّ عجَأنَا: و نمحالر ِهيو ،ِحما شَقَقْتُ الرلَه 
ِمي، ِمناس نا فَملَهصو ،لْتُهصو نما وهقَطَع تُهقَطَع".  

 عن يحيى، عن اِئي،والدستَ ِهشَام فَرواهعنْه؛  واخْتُِلفَ كَِثيٍر، َأِبي بن يحيى يرِويِه: فَقَاَل
اِهيمرِن ِإبِداللَِّه ببِن عقَاِرٍظ، ب َأن اهَأب ،ثَهدح نِن عمحِدالربِن عٍف بوع.  

اهورو ،انبشَي نى، عيحثَِني: قَاَل يدح اِهيمرِإب نِداللَِّه ببِن عقَاِرٍظ، ب لًا َأنجر هرَأخْب، نع 
كَذَِلكِن، ومحِدالربقَاَل ع ،انَأب نى عيحي.  

 عن ،اَألوزاِعي عن :الِْعشِْرين َأِبي وابن ِإسحاقَ، بن شُعيب ؛ فَقَاَلاَألوزاِعي عن واخْتُِلفَ
  .عوٍف بِن عبِدالرحمِن عن فُلَان، دثَِنيح: قَاَل قَاِرٍظ، بِن عبِداللَِّه بِن ِإبراِهيم عن يحيى،

 بِن عبِداللَِّه عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي عن :حمزةَ بن ويحيى ،مزيٍد بن الْوِليد وقَاَل
  .لَه قَِريب فَعاده عبدالرحمِن مِرض: قَاَل محمٍد،

  .فََأرسلَه عبِدالرحمِن، ِإلَى رجٌل جاء يحيى، عن ،اَألوزاِعي عن ي،الِْفرياِب قَاَل

 عن عوٍف، بِن ِلعبِدالرحمِن نَِسيب حدثَِني يحيى، عن :عماٍر بن ِعكِْرمةُ وقَاَل
 واللَّه وَأبان، شَيبان قَالَه ما عنْه قَولًا وَأحسنَهم ِفيِه، ِهعلَي يحيى َأصحاب اخْتلفَ عبِدالرحمِن، وقَِد

لَمَأع. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو: قُطِْنيارالد ثالثة، ووقفت على رابعذَكَر :-  

 عن فُلَان، حدثَِني: قَاَل ،)2(قَاِرٍظ بِن عبِداللَِّه بِن براِهيمِإ عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .عوٍف، يرفعه بِن عبِدالرحمِن

 عوٍف بِن عبِدالرحمِنن ع ،)3(محمٍد بِن عبِداللَِّه عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  .مرسالً

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )576، س256، 4/295(.  
)2 ( نب اِهيمرِداِهللاهو ِإببِن قَاِرٍظ، بقاف وظاء معجمة، وقيلعاِهللاهو :  بدباِهعرِإب نِهم بِن قَاِرٍظ، وب من زعم يم 

  ).91:ص(تقريب التهذيب، البن حجر أنهما اثنان، صدوق، 
 .بحثتُ عنه طويالً ولم أعرفه، فلم يذكر ضمن شيوخ يحيى بن أبي كثير، ولم أجد ليحيى رواية عنه غير هذه )3(
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  .مرسالً ،يحيى عن ،اَألوزاِعي :الوجه الثالث

  .، يرفعهَأِبي هريرةَ عن ،ِنمحالرِدب عِنب َأِبي سلَمةَ عن ،يحيى عن ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ

  -:دراسة أوجه االختالف

 فُلَان، حدثَِني: قَاَل قَاِرٍظ، بِن عبِداللَِّه بِن ِإبراِهيم عن يحيى، عن ،وزاِعياَأل: الوجه األول
 نِنعمحِدالربِن عٍف، يرفعه بوع.  

 بِن شُعيٍب من طريق -كما سلف- ذكره الدارقُطِْنيلم أجد بعد بحث من أخرجه، و
  .شِْرينالِْع َأِبي وابِن ِإسحاقَ،

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

1. بيشُع ناقَ بحال يضيره ما اتهم به من إرجاء في هذا الحديثثقة، و: ِإس. 

2. نَأِبي اب في هذا الوجه، فقد تُوبعصدوق : الِْعشِْرين. 

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

1. اِهيمررجاله ثقات إال ِإب نب ِداللَِّهعِن بقَاِرٍظ فصدوق، وشيخه مجهول، وحتى لو رجحنا  ب
 .ه، لظل مجهوالً أنه أبو-)1(كما قال الضياء المقدسي-واِئيالدستَ ِهشَاٍمرواية 

 َأِبي ِإسحاقَ، وهو من أوثق أصحابه، وتابعه ابن بن شُعيب اَألوزاِعي عن رواه .2
الِْعشِْرين . 

 بن انبيشَابن أبي كثير اثنان من أوثق أصحابه،   عن على هذا الوجهيزاِعاَألوتابع  .3
 .)3(العطار يزيد بن انبَأ في يحيى، وياَألوزاِع وهو أوثق من )2(النحوي عبدالرحمن

  .)4("وَأبان شَيبان قَالَه ما عنْه قَولًا وَأحسنَهم: "يحيى فقال عن  هذا الوجهيالدارقُطِْنرجح  .4

                                                           
  ).3/97( األحاديث المختارة، للضياء المقدسي: انظر )1(
، والمتابعة )269:ص(، تقريب التهذيب، البن حجر )4/373(ب التهذيب، البن حجر تهذي:  ترجمته انظر)2(

  ).1/312( أخرجها البخاري في التاريخ الكبير
تابعة ، والم)87:ص(، تقريب التهذيب، البن حجر )1/101(تهذيب التهذيب، البن حجر :  ترجمته انظر)3(

، لكن بدون ذكر شيخ ابن قارظ )37 ، برقم83:ص(الرحمن بن عوف أخرجها البرتي في مسند عبد
 .المجهول، ورجح محقق الكتاب كون ذلك سقطاً من نسخة الكتاب

)4( قُطِْنيارِعلَل الد )576، س256، 4/295(.  
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 عوٍف بِن عبِدالرحمِنعن  محمٍد، بِن عبِداللَِّه عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  .مرسالً
، من طريق )170، برقم 126:ص ("المفقود الجزء" اآلثار أخرجه الطبري في تهذيب: تخريجه

  .من طريق الْوِليِد بِن مزيٍد )171م ، برق127:ص(بكٍْر، وفي  بِن ِبشٍْر

  .حمزةَ بِن يحيى من طريق -كما سلف- ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

1. ِبشْر نكٍْر بثقة: ب. 

2. ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت: م. 

 الدمشقي عبدالرحمن أبو ،)1(الحضرِمي واقد بن ةَحمز بن هوَ يحيى: حمزةَ بن يحيى .3
 )2(.هـ183 سنة  مات،بالقَدر رِمي ثقة القاضي،

  :قوله بالقدر

 ِفي ثَبتاً كَان: "، وقال الذهبي)5(، أبو داود)4(، المفضل بن غسان)3(مِعيٍنرماه بالقدر ابن 
  .)6("داِعيةً يكُن فَلَم القَدِر ِإلَى ِميُلي كَان وِإن الحِديِث،

  .ثقة، وال يضيره ما رِمي به من قَدٍر في هذا الحديث: قلت

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

محمٍد، ومعلول  بِن عبِداللَِّهبجهالة  معلول لكنه  ثالث ثقات،عن اَألوزاِعي رواه
  .باإلرسال

                                                           
)1(ِميرضت، وهي من :  الحومرضبفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المنقوطة وفتح الراء، هذه النسبة إلى ح

  .)2/230( للسمعاني األنساب،. أقصاهابالد اليمن من 
  ).589:ص(تقريب التهذيب، البن حجر ) 2(
  ).474 ،4/442(تاريخ ابن معين، رواية الدوري : انظر) 3(
  .)64/131(تاريخ دمشق، البن عساكر : انظر )4(
  ).2/207( أبا داود اآلجريسؤاالت : انظر )5(
  .)8/355( سير أعالم النبالء، للذهبي )6(
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  .مرسالً يحيى، عن ،اَألوزاِعي: لثالوجه الثا
  . من طريق الِفرياِبيذكره الدارقُطِْنيلم أجد بعد بحث من أخرجه، و

اِبييالِفر :هو محمد بن يعثمان بن واقد بن فَوس موالهم، الضبي اِبييالفاء بكسر ،الِفر 
 فاضل، ثقة، الشام ساحل من )1(قَيساِريةَ نزيل موحدة، األلف وبعد تحتانية بعدها الراء وسكون

 على عندهم ذلك مع فيه مقدم وهو ،-الثوري-سفيان حديث من شيء في أخطأ :يقال
  .)2(هـ212 سنة مات، -الصنعاني-عبدالرزاق

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .، والوجه معلول بإرسال يحيى بن أبي كثيرالِفرياِبي  عنال يمكن معرفة حال الراوي

  .، يرفعهَأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي: خيرالوجه األ
، )5/406(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )3/432(أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد : تخريجه
  .بِن مسِلٍممن طريق الْوِليِد كالهما 

  .ضعيف في هذا الوجه؛ فقد عنعن: الوليد بن مسلم

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

عن   الاً في هذا الوجه، فلم أجد له متابع قد لزم الطريق الوليد بن مسلميبدو أن
اِعيزوالاَألو  نيحيى، وال ع نةَ علَمعلى هذا الوجه، إذ المحفوظَأِبي س ع  ةَنلَمَأِبي س نع 

 ِثياد اللَّيدأو أبي ال–رِثياد اللَّيدر- ن3( بن عوفعبدالرحمن ع(.  

  :الحكم على سند الحديثو، اَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي-مما سبق يتبين أن الوجه األشبه بالصواب هو األول 

اِهيمرِن ِإبِداللَِّه ببِن عثَِني: قَاَل قَاِرٍظ، بدح ،فُلَان نِن عمحِدالربِن عٍف، يرفعه بوأما بقية -ع ،
  .األوجه فغير محفوظة

.قَاِرٍظ مجهول بِن عبِداللَِّه بِن ِإبراِهيمألن شيخ  ضعيف؛ الراجح وجهه من الحديثسند 
                                                           

بلد على ساحل بحر الشام تعد في : بالفتح ثم السكون، وسين مهملة، وبعد األلف راء ثم ياء مشددة:  قَيساِرية)1(
 ).4/421(أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثالثة أيام، معجم البلدان، لياقوت الحموي 

 .)515:ص(تقريب التهذيب، البن حجر  )2(
، 3/212(مسند أحمد و، )20234، برقم 11/171 ( مصنف عبدالرزاق مع معمر بن راشد،جامعال:  انظر)3(

  ).1680برقم 
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  الحديث الثامن

 ضيقَ من": صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمالنَِّبي  عن الْجهضِمي، َأنٍَس بِن معاٍذ حِديِث عن )1(سِئَل
  ."لَه ِجهاد فَلَا طَِريقًا، قَطَع َأو )2(منِْزلًا

 بِن ُأسيٍد عن ،اَألوزاِعي عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ الْخَثْعِمي، عبِدالرحمِن بن ُأسيد يرِويِه: فَقَاَل
صلَّى اُهللا النَِّبي  عن َأِبيِه، عن َأنٍَس، بِن معاٍذ بِن سهٍل عن مجاِهٍد، بِن فَروةَ عن عبِدالرحمِن،
لَّمسِه ولَيع.  

 بن ِإسماِعيُل بعه، وتَااَألوزاِعي عن جويِريةَ، بن )3(]عباد[و الْوِليِد، بن بِقيةُ ذَِلك قَاَل
  .ُأسيٍد عن عياٍش،

اهورو واقَ َأبحِإس ،اِريالْفَز نع اِعيزاَألو، نٍد، عيُأس نٍل عجر نَةَ ِمنيهج لَم ،مسي نع 
  .صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمالنَِّبي  عن يسم، لَم آخَر رجٍل

لَم فَِظيح اِريالْفَز ،هنَادِإس ِفظَهحةُ وِقيب. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهينذَكَر :-  
 معاٍذ بِن سهٍل عن ،)5(مجاِهٍد بِن فَروةَ عن ،)4(عبِدالرحمِن بِن ُأسيٍد عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  . وسلَّمصلَّى اُهللا علَيِهالنَِّبي  عن ،)7(َأِبيِه عن ،)6(َأنٍَس بِنا

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1002، س6/91.(  
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة . َأي علَى غَيِرِه ِبَأن َأخَذَ منِْزلًا لَا حاجةَ لَه ِفيِه، َأو فَوقَ حاجِتِه:  ضيقَ منِْزالً)2(

  .)6/2522(بيح، لعلي القاري المصا
  .، والصواب ما أثبته]عبادةُ[ جاء في المطبوع )3(
 ).112:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . هـ144الرحمِن الْخَثْعِمي الرمِلي، ثقة، مات سنة  ُأسيد بن عبِد)4(
تقريب .  الفلسطيني األعمى، مختلف في صحبته، وكان عابداً فَروةُ بن مجاِهٍد أو مجاِلد اللَّخِْمي موالهم،)5(

 ).445:ص(التهذيب، البن حجر 
)6(  نُل بهاٍذسعِن َأنٍَس المب ِميضهالعجلي، وقال ابن حجرج ثَّقَهوضعفه ابن معين، "ال بأس به: "، نزيل مصر، و ،

صدوق إال فيما : اِئٍد، وتابعه ابن حجر، وخالصة القول فيهوخص ابن ِحبان تضعيفه فيما روى عنه زبان بن فَ
انب1/440(، والثقات، للعجلي، تحقيق البستوي )4/204(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم : انظر. روى عنه ز( ،

 ان4/321(والثقات، البن ِحب( انوالمجروحين، البن ِحب ،)258:ص(، تقريب التهذيب، البن حجر )1/347(.  
)7(ِمصر كَنَأحاديثَ، وس نهى عوور ،لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص النَّبي ِحبص ،ِنيهَأنٍَس الج نعاذُ بالطبقات .  م

 ).9/507(الكبير، البن سعد 
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 عن يسم، لَم آخَر رجٍل عن يسم، لَم جهينَةَ ِمن رجٍل عن ُأسيٍد، عن ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
 النَِّبيلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص.  

  -:دراسة أوجه االختالف

 بِن سهٍل عن مجاِهٍد، بِن فَروةَ عن لرحمِن،عبِدا بِن ُأسيٍد عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمالنَِّبي  عن َأِبيِه، عن َأنٍَس، بِن معاٍذ

، وابن قانع في معجم الصحابة )2630، برقم 462:ص( أخرجه أبو داود في سننه :تخريجه
، والبيهقي في السنن الكبرى )435، برقم 20/194(، والطبراني في المعجم الكبير )3/27(
  .، كلهم من طريق بِقيةَ بِن الْوِليِد)3/244( في تهذيب الكمال الِمزي، و)18460، برقم 9/256(

  .ِهقٍْل بِن ِزياٍدمن طريق  ،)44، برقم 1/36 (اآلثار مشكل وأخرجه الطحاوي في شرح

  .جويِريةَ بِن  من طريق عباِد-كما سبق- في العلل ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

  . ضعيف في هذا الوجه، فقد عنعن:بِقيةُ بن الْوِليِد .1

  . ثقة:ِهقٌْل بن ِزياٍد .2

3. ادبع نةَ بِرييوج:ِريصأقْواُل النُّقَاِد ِفيِه : الب:-  

  .)1("يهم وكان صالحا، كان ":الساِجي قال

 علَى يتَابع لَا: "، وقال العقيلي)2("عنه يحدث أن أرى ما بشيء، ليس: "زرعةَوقال أبو 
 يقلب ِممن كَان: "ِحبان، وقال ابن )4("الحديث متروك: "النَّسائي، وقال )3("ِبِه ِإلَّا يعرفُ ولَا حِديِثِه،
  .)5("التّرك فَاستحقَّ الْمنَاِكير، الَْأشْياء الْمشَاِهير عن ويروي الْمراِسيل، عويرفَ الَْأساِنيد

                                                           
 .)4/387( لسان الميزان، البن حجر )1(
 .)6/78( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )2(
  .)3/142(، للعقيلي  الضعفاء الكبير)3(
 .)173:ص( الضعفاء والمتروكين، للنسائي )4(
)5( انالمجروحين، البن ِحب )2/172(. 
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  .)1("َأفَّاك كَذَّاب: "وقال أحمد بن حنبل

  . كَذَّاب:خالصة القول فيه

 يسم، لَم آخَر ٍلرج عن يسم، لَم جهينَةَ ِمن رجٍل عن ُأسيٍد، عن ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
 نع النَِّبيلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص.  

 في نُعيٍم، وأخرجه أبو )2/653(أخرجه الحارث في مسنده، بغية الباحث للهيثمي : تخريجه
  .الْفَزاِري ِإسحاقَ ، كالهما من طريق َأِبي)7157، برقم 6/3101(معرفة الصحابة 

، والبيهقي في السنن )7157، برقم 6/3101(في معرفة الصحابة  نُعيٍموأخرجه أبو 
، كلهم من طريق )48/275(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )18459، برقم 9/256(الكبرى 

  .الْمِغيرِةَأِبي 

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

 حصن بن خارجة بن أسماء بن الحارث بن محمد بن إبراهيم هو: الفَزاِري ِإسحاقَ َأبو .1
 :وقيل هـ،285 سنة مات تصانيف، له حافظ ثقة إسحاق، أبو اإلمام، الفَزاِري حذيفة بنا

 .)2(بعدها

  .ثقة: الْحجاِج بن  عبدالْقُدوِسالْمِغيرِةَأبو  .2

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 سهٍل عن فَروةَ، عن ُأسيٍد، عن ،اَألوزاِعي-الراجح هو األول مما سبق يتبين أن الوجه 

 اَألوزاِعيأصحاب ؛ فقد رواه أوثق -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن َأِبيِه، عن َأنٍَس، بِن معاٍذ بِنا
، أما الوجه اآلخر -يالدارقُطِْنكما أشار -سناد  حفظا رجال اإل، وتابعه بِقيةُ، وقدِهقٌْل بن ِزياٍد
  .فغير محفوظ

  . فهو صدوقمعاٍذ بن سهَل حسن؛ رجاله ثقات إال الراجح وجهه من الحديثسند 

                                                           
  .)2/41 (رواية ابنه عبداهللا العلل ومعرفة الرجال، ألحمد، )1(
 .)92:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )2(
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  الحديث التاسع

  

: صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اللَِّه رسوُل قَاَل َأِبيِه، عن ادةَ،قَتَ َأِبي بِن عبِداللَِّه حِديِث عن )1(سِئَل
 ولَا ركُوعها، يِتم لَا: قَاَل صلَاتَه؟ يسِرقُ كَيفَ: قَالُوا صلَاتَه، يسِرقُ الَِّذي سِرقَةً النَّاِس َأسوُأ"

  ."سجودها

عن يحيى بِن َأِبي  ،اَألوزاِعي عن مسِلٍم، بِن الْوِليِدن  عموسى، بن الْحكَم ِبِه تَفَرد: فَقَاَل
  .َأِبيِه عن قَتَادةَ، َأِبي بِن عبِداللَِّه عن ،كَِثيٍر

خَالَفَهو ِهشَام ناٍر، بمع اهوفَر نِن عَأِبي اب ،الِْعشِْرين نع اِعيزاَألو، نى، عيحي نع 
  .َأِبي هريرةَ عن ،ِبي سلَمةََأ

شِْبهيو َأن كُونِديثُ يةَ حريرتَ، َأِبي هأعلم واهللا َأثْب. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

  :موضع آخر

 َأسوَأ ِإن": مصلَّى اُهللا علَيِه وسلَّ النَِّبي عن ،َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ حِديِث عن )2(سِئَل
  .الْحِديثَ ..."صلَاتَه يسِرقُ الَِّذي سِرقَةً، النَّاِس

 الِْعشِْرين، َأِبي ابن عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،َألوزاِعيا يرِويِه: فَقَاَل
 نعاِعيزاَألو، نى، عيحي نةَ علَمَأِبي س، نةَ عريرَأِبي ه.  

اهورو كَمالْح نى، بوسم نِليِد عِن الْوِلٍم، بسم ناَأل عاِعيزو، نى، عيحي نِداللَِّه عبِن عب 
  .َأِبيِه عن قَتَادةَ، َأِبي

ثَنَاهدح نِنيٍع، ابم نكَِم عِن الْحى بوسم اهورو ،ِبذَِلك ِليع نب ،ِديِنيالْم نكَِم عِن الْحب 
  .انتهى جواب الدارقُطِْني .كَذَِلك موسى

                                                           
)1 ( قُطِْنيارِعلَل الد)1033، س6/141.(  
  ).1379، س8/15 (المرجع السابق )2(
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  : وجهينذَكَر الدارقُطِْني :االختالف على اَألوزاِعيأوجه 
  .، يرفعه)2(َأِبيِه عن ،)1(قَتَادةَ َأِبي بِن عبِداللَِّه عن ، عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍراَألوزاِعي،: الوجه األول

َأِبي  عن َأِبي سلَمةَ بِن عبِدالرحمِن، عن ، عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍراَألوزاِعي،:  اآلخرالوجه
  .هريرةَ، يرفعه

  -:دراسة أوجه االختالف

  .َأِبيِه، يرفعهعن  قَتَادةَ، َأِبي بِن عبِداللَِّه عن ، عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍراَألوزاِعي،: الوجه األول
، )22643 ، برقم37/321(و) 22642، برقم 37/319(أخرجه أحمد في مسنده : تخريجه

، )663، برقم 1/331(، وابن خُزيمةَ في صحيحه )1367، برقم 2/838(والدارمي في سننه 
، برقم 3/174( وابن المنذر في األوسط، )431، برقم 2/37(والبغوي في معجم الصحابة 

، 8/130(، وفي المعجم األوسط )3283 ، برقم3/242(، والطبراني في المعجم الكبير )1452
، برقم 1/341(، والحاكم في المستدرك )1379، س8/15(، والدارقُطِْني في العلل )8179برقم 
، برقم 4/482(وفي شعب اإليمان ، )3996، برقم 2/539(والبيهقي في السنن الكبرى ، )838

، والخطيب في تاريخ بغداد )2003، برقم 2/751(عيٍم في معرفة الصحابة وأبو نُ، )2849
  .، كلهم من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم)15/53(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )9/126(

ِليدالْو نِلٍم بسفقد عنعنضعيف في هذا الوجه؛  :م.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه
  .)3(الحديثُ هذا فيه وليس ،"الصالة ِكتَاب "صنَّف الوليدهذا الوجه؛ ألن أنكر أبو حاتم 

  .َأِبي هريرةَ، يرفعه عن َأِبي سلَمةَ، عن ، عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍراَألوزاِعي،: الوجه اآلخر
المعجم األوسط ، والطبراني في )1888، برقم 5/209( في صحيحه ِحبانأخرجه ابن : تخريجه

، والبيهقي في السنن الكبرى )839، برقم 1/341(، والحاكم في المستدرك )4665، برقم 5/59(

                                                           
  ).318:ص(هـ، تقريب التهذيب، البن حجر 95هو عبداهللا بن أبي قتادة، األنصاري المدني، ثقة، مات سنة  )1(
)2(بن ب مة بن خُناس بن سنان بن عبيد هو الصحابي أبو قتادة بن ِربعيبن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة،  لد

الطبقات : هـ، انظر54النعمان، وقيل عمرو، توفي سنة : لالحارث، وقي: األنصاري اختلف في اسمه، فقيل
  ).8/138(، )4/378(الكبير، البن سعد 

 ).487، س424-2/421(العلل، البن أبي حاتم :  انظر)3(
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، وابن عساكر في تاريخ )، )2848، برقم 4/482 (اإليمان ، وفي شعب)3997، برقم 2/539(
  .الِْعشِْرين َأِبي ، كلهم من طريق ابِن)15/54(دمشق 

نَأِبي اب عيف في هذا الوجه؛ إذ لم أجد من يتابعه عليهض :الِْعشِْرين.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

قُطِْنيارقال الد" :شِْبهي َأن كُونِديثُ يةَ حريرتَ، َأِبي ه1("أعلم واهللا َأثْب(.  

  :الحكم على سند الحديث، واَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
عن يحيى بِن َأِبي  ،اَألوزاِعي- ألخيراألشبه بالصواب هو يتبين مما سبق أن الوجه ا

وذلك اعتماداً على قول الدارقُطِْني، وإلنكار أبي ، يرفعه، َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،كَِثيٍر
  .حاتٍم الوجه األول

 فيه، وقد تفرد ِعشِْرينالْ َأِبي ابِن ضعيف؛ الحتمال خطأ الراجح وجهه من الحديثسند 
 .)2( مما جعل أبا حاتم الرازي ينكرهبه

  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1033، س6/141.(  
 ).487، س424-2/421(العلل، البن أبي حاتم :  انظر)2(
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  الحديث العاشر

 تَِحلُّ متَّى: صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي سَأَل رجلًا َأن اللَّيِثي؛ واِقٍد َأِبي حِديِث عن )1(سِئَل
  ."ِبها فَشَْأنُكُم ،)3(بقْالً تَحتَفُوا َأو ،)2(تَغْتَِبقُوا َأو ،تَصطَِبحوا لَم ِإذَا": قَاَل الْميتَةُ؟ لَنَا

 وَأبو مسِلٍم، بن الْوِليد واِقٍد، قَالَه َأِبين  ععِطيةَ، بِن عن حساٍن ،اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
  .عاِصٍم

اهوراللَِّه ودبع نالْقَاِرُئ، كَِثيٍر ب نع اِعيزاٍن ،اَألوسح نع، نِلٍم عسِن مب ،ِزيدي نَأِبي ع 
  .واِقٍد

  .َأِبي هريرةَ عن غَنٍْم، بِن ِدالرحمِنعب عن ،عن حساٍن ،اَألوزاِعي عن :وِقيَل

 ومن مسِلٍم، بن الْوِليد قَالَه ما والْمحفُوظُ واِقٍد، َأِبي حِديثُ والصواب هذَا، يِصح ولَا
هعتَاب. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

اِعيزا: أوجه االختالف على اَألوالد ذَكَرقُطِْنيِنفق ثالثة، ووريتُ على آخَر:-  

  .)4(واِقٍد اللَّيِثي َأِبي عن عِطيةَ، بِن عن حساٍن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .واِقٍد َأِبي عن ،)5(يِزيد بِن مسِلٍم عن ،عن حساٍن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .َأِبي هريرةَ عن ،)6(غَنٍْم بِن عبِدالرحمِن عن ،عن حساٍن ،اَألوزاِعي :الوجه الثالث

  .واِقٍد َأِبي عن مرثٍَد، َأِبي َأو مرثٍَد عن ،عن حساٍن ،اَألوزاِعي :الوجه الرابع

  .واِقٍد َأبا سِمع من حدثَِني: قَاَل عن حساٍن ،اَألوزاِعي :الوجه األخير

                                                           
)1(قُطِْنيارِعلَل الد  )1154، س6/299.(  
)2(احِطبالغَداء:  االص وهوح، وبوق. أكُْل الصوالغَب :شَاءتُعِمال ِفي الَْأكِْل. الْعاس وأصلُهما ِفي الشُّرب، ثُم : َأي

  ).3/6(النهاية في غريب الحديث، البن األثير . لَيس لَكُم َأن تَجمعوهما ِمن الميتَة
)3( ِمن وقُوُل  هؤكل، يي قَدو ،طْب ِمنْهاألبيِض الر ِديرل البأص وهو ،ورقْصم وزمهفَِأ؛ مذَا "الحتَقْتَِلعوا ه ا لَمم

نه فَتَْأكُلُوهي1/411(النهاية في غريب الحديث، البن األثير ". بع.(  
الْحاِرثُ بن ماِلٍك، : يِثي، مخْتَلَفٌ ِفي اسِمِه، واسِم َأِبيِه فَِقيَل هو الصحابي الْحاِرثُ بن عوٍف، َأبو واِقٍد اللَّ)4(

  ).2/757(معرفة الصحابة، ألبي نُعيٍم . هـ68هـ أو 65عوفُ بن ماِلٍك، توفي سنة : وِقيَل
  ).531:ص(تقريب التهذيب، البن حجر .  هو مسلم بن يزيد السعدي حجازي، مقبول)5(
لرحمن بن غَنْم، بفتح المعجمة وسكون النون، األشعري، مختلف في صحبته، وذكره العجلي في كبار ا عبد)6(

  ).348:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . هـ78ثقات التابعين، مات سنة 
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  -:دراسة أوجه االختالف

  .واِقٍد اللَّيِثي َأِبي عن عِطيةَ، بِن عن حساٍن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
، والدوالبي في الكنى واألسماء )21898، برقم 36/227(د في مسنده أخرجه أحم: تخريجه

 بِن ، كلهم من طريق محمٍد)19637، برقم 9/598(، والبيهقي في السنن الكبرى )1/177(
  .الْقَاِسِم

  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم )21901، برقم 36/232(وأخرجه أحمد في مسنده 

، 4/230(، والحاكم في المستدرك )2039، برقم 2/1269(وأخرجه الدارمي في سننه 
  .، كالهما من طريق َأِبي عاِصٍم)7236برقم 

، والبغوي في شرح السنة )19638، برقم 9/598(وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
  .كَِثيٍر بِن ، كالهما من طريق محمٍد)3007، برقم 11/346(

  .يالْبابلُتِّ عبِداللَِّه بِن ، من طريق يحيى)12/438(وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

1. دمحم نالْقَاِسِم ب ِديمات،كذَّبوه كاو، لقبه األصل، شامي الكوفي، القاسم هو أبو: اَألس  
   .)1(هـ207 سنة

  .لوجه، فقد صرح بالسماعثقة في هذا ا: الْوِليد بن مسِلٍم .2

 عاِصٍم َأبو ،)2(الشَّيباِني مسلٍم بِن الضحاِك بِن مخْلٍَد بن هو الضحاك: النَِّبيُل عاِصٍم َأبو .3
  .)3(بعدها أو هـ212 سنة ثبت، مات ثقة البصري، ،النَِّبيُل

4. دمحم نالضعفاء  عنيدلسضعيف : كَِثيٍر ب.  

  .ضعيف: يالْبابلُتِّ عبِداللَِّه بن يحيى .5

                                                           
  .)502:ص(تقريب التهذيب، البن حجر  )1(
)2(اِنيبمن تحتها، والباء الموحدة بعدها، وفي آخرها بفتح الشين المعجمة، وسكون الياء المنقوطة باثنتين:  الشَّي 

 األنساب،. النون، هذه النسبة إلى شَيبان، وهي قبيلة معروفة في بكر بن وائل، وهو شَيبان بن ذهل بن ثعلبة
 ).3/482(للسمعاني 

  .)280:ص(تقريب التهذيب، البن حجر  )3(
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  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

: الِمزي، فحسان لم يسمع من أبي واقد، قال )1(أبي واقد  عن حسانإرسالمعلول ب
  .)2("يِزيد بن مسِلمبينهما "

  .واِقٍد َأِبي عن يِزيد، بِن مسِلٍم عن ،اٍنعن حس ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
، والطبراني في )33، برقم 15:ص (ياَألوزاِع حديث من أخرجه ابن حذلم في جزء: تخريجه

  .كَِثيٍر بِن اللَِّهمن طريق عبِد، كالهما )3316، برقم 3/251(المعجم الكبير 

 سنة مات مقرئ، صدوق الجامع، إمام الطويل الدمشقي :ميموٍن بِن كَِثيٍر بن عبداللَِّه
  .)3(هـ196

  .)5("يغِْرب: "ِحبان، وقال ابن )4("به بأس ال: "زرعةَقال أبو 
  . صدوق:خالصة القول فيه

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

رج6(ه الطبرانيح(.  

  .َأِبي هريرةَ عن غَنٍْم، بِن بِدالرحمِنع عن ،عن حساٍن ،اَألوزاِعي :الوجه الثالث
 وال" :، وعقب عليه بقولهعن اَألوزاِعي  رواته الدارقُطِْنيذكرلم أجد من أخرجه، ولم ي

ِصحذَا يه."  

  .واِقٍد َأِبي عن ،مرثٍَد َأِبي َأو مرثٍَد عن عِطيةَ، بِن عن حساٍن ،اَألوزاِعي :الوجه الرابع
، والبيهقي في السنن )3315، برقم 3/251(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير : تخريجه
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، كالهما )19636، برقم 9/598(الكبرى 

                                                           
  ).12/437( تاريخ دمشق، البن عساكر )1(
 ).6/35( للِمزي  تهذيب الكمال،)2(
  ).318:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )3(
  .)5/144( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )4(
)5( انالثقات، البن ِحب )8/346.(  
  .)3/251(المعجم الكبير، للطبراني : انظر )6(
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  .ضعيف في هذا الوجه، فقد عنعن: الْوِليد بن مسِلٍم

جذَا الولَى هع بِقيِهالتَّع:  

  .)1("وهم هو: "قال الطبراني

  .واِقٍد َأبا سِمع من حدثَِني: قَاَل عن حساٍن ،اَألوزاِعي :الوجه األخير
  .، من طريق ِهقٍْل بِن ِزياٍد)2253، برقم 3/1047(أخرجه ابن األعرابي في معجمه : تخريجه

  .ثقة: ِهقٌْل بن ِزياٍد

  :، والحكم على سند الحديثوزاِعياَألالوجه الراجح عن 
 َأِبي عن عِطيةَ، بِن عن حساٍن اَألوزاِعي، - ولمما سبق يتبين أن الوجه الراجح هو األ

ِثياِقٍد اللَّيفقد رواه عن -و اِعيزثقتان الوليد بن مسلم وأبي عاصم النبيل، وروى عنهما اَألو 
  . أما بقية األوجه فغير محفوظةدارمي،ثقتان أحمد بن حنبل وال

  .)2(واِقٍد اللَّيِثي يَأب سمع من لم يعِطيةَ بن حسانف، منقطعالراجح  وجهه من سند الحديث

                                                           
  .)3/251( المعجم الكبير، للطبراني )1(
  .)6/35 (الكمال، للِمزي ، وتهذيب)12/437 (عساكر البن دمشق، تاريخ: انظر )2(
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  الحديث الحادي عشر

  

: قَاَل صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم َأن النَِّبي ،ةَبلَعثَ يِبَأ عن ،ِبيسمالْ بِن سِعيٍد حِديِث عن )1(سِئَل
  ."قَوسك علَيك ردتْ ما كُْل"

 عن ،اَألوزاِعي عن رِبيعةَ، بن )2(ضمرةُ فَرواهعنْه؛  واخْتُِلفَ ،اَألوزاِعي يرِويِه: قَاَلفَ
  .ثَعلَبةَ َأِبي عن الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد سِعيٍد، بِن يحيى

هرغَيِويِه، وري نع اِعيزاَألو، نى عيحِن يِعيٍد، بس نةَ َأِبي علَبالً ثَعسرُل ،مسرالْمو 
حَأص. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو: قُطِْنيارالد على ثالث وجهين، ووقفتُذَكَر :  

  .، يرفعه)4(ثَعلَبةَ َأِبي عن الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد ،)3(سِعيٍد بِن يحيى عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .ثَعلَبةَ َأِبي عن سِعيٍد، بِن يحيى عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .ثَعلَبةَ َأِبي عن ،)5(شُعيٍب بِن عمِرو عن ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1164، س6/318(. 
  ).154:ص(بمفتوحة وسكون ميم، المغني في ضبط أسماء الرجال، للهندي :  ضمرة)2(
. هـ أو بعدها144 هو يحيى بن سعيد بن قيس األنصاري المدني، أبو سعيد القاضي، ثقة ثبت، مات سنة )3(

 ).591:ص( التهذيب، البن حجر تقريب
ابن لَاِشِر بِن : ابن نَاِشٍر، وِقيَل: ابن نَاِشٍم، وِقيَل: جرثُوم بن نَاِشٍب، وِقيَل:  صحابي، اختلف في اسمه قيل)4(

، وخُشَنَةُ بطْن ِمن قُضاعةَ، سكَن الشَّام، جرهم، وِقيَل غَير ما ذَكَرنَا، كُنْيتُه َأبو ثَعلَبةَ الْخُشَِني: وبرةَ، وِقيَل
 ).2/619(معرفة الصحابة، ألبي نُعيٍم : هـ، انظر75وتُوفِّي سنَةَ 

تقريب : هـ، انظر118اهللا بن عمرو بن العاص، صدوق مات سنة هو عمرو بن شُعيب بن محمد بن عبد )5(
  ).423:ص(التهذيب، البن حجر 
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  -:دراسة أوجه االختالف

ثَعلَبةَ،  َأِبي عن الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد سِعيٍد، بِن يحيى عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .يرفعه
 الرمي في  في فضائل)1(، والقَراب)3211برقم ، 2/1071(أخرجه ابن ماجه في سننه : تخريجه

من كلهم ، )47/337، 24/405(ابن عساكر في تاريخ دمشق ، و)38، برقم 75:ص(سبيل اهللا 
 .رِبيعةَ بِن ضمرةَطريق 

 سنة مات، يالًقل همي صدوق، دمشقي أصله ،اهللاعبد أبو ،)2(الِفلَسِطيِني :رِبيعةَ بن ضمرةُ  
  .)3(هـ202

  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه

  .)5("ضمرة من رأسه من يخرج لما عقلأ اأحد رأيت ما" :)4(إياس أبي بن قال آدم

، وقال )10(النَّسائي، و)9(، والعجلي)8(، وأحمد بن حنبل)7(مِعيٍن، وابن )6(ابن سعدوثَّقَه و
 ابنوثَّقَه  بالشام، امشهور فقيهاً كان: قال" الثقات "في )11(خَلْفُون ابن ذكره لماو": مغْلَطَاي

                                                           
الرحمن، الحافظ أبو يعقوب السرخَسي، ثم الهروي بي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبدأ هو إسحاق بن )1(

  ).9/458(تاريخ اإلسالم، للذهبي : هـ، انظر429القراب، توفي سنة 
)2(ِنيِطيخر بكسر الفاء وفتح الالم وسكون السين المهملة، وبعدها الطاء المهملة المكسورة وبعدها الياء آ:  الِفلَس

 ).4/397( للسمعاني األنساب،. الحروف وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى ِفلَسِطين
 .)280:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )3(
: ، انظرهـ220 َأبو الحسِن الخُراساِني، المروِذي، ثُم البغْداِدي، ثُم العسقَالَِني، توفي سنة :آدم بن َأِبي ِإياٍس )4(

 ).10/335(سير أعالم النبالء، للذهبي 
  .)24/411( تاريخ دمشق، البن عساكر )5(
  .)9/475(الطبقات الكبير، البن سعد : انظر )6(
  .)135:ص(تاريخ ابن معين، رواية الدارمي : انظر )7(
 داود لإلمام أحمد سؤاالت أبيو، )549، 2/366 (رواية ابنه عبداهللالعلل ومعرفة الرجال، ألحمد، : انظر )8(

  ).4/467(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم و، )249:ص(
  .)1/473(الثقات، للعجلي، تحقيق البستوي : انظر )9(
  .)13/319(تهذيب الكمال، للِمزي : انظر )10(
)11(األندلسي ِديكْر الحافظُ اَألزو بد بن خَلْفُون، َأبمحاِعيل بن ممد بن ِإسمحتوفي سنة  هو م ،نَِبياألو 

  ).14/222(تاريخ اإلسالم، للذهبي : هـ، انظر636
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و1(اٍحض(، كِْريوالب)2(، وابن ٍحاِلص)4("وغيرهم )3(.  

  .)5("صالح: "وقال أبو حاتم

  .)6("زمغْم فيه ما ،مشهور: "وقال الذهبي

  .)8("غلطات لَه َأن ِإلَّا ِثقَةً كَان: ")7(الصفَِديوقال 

  .)9("مناكير عنده ،يهم صدوق": الساِجي يحيى أبو قالو

 علَى ضمرةُ يتَابع ولَم" :قال} حر وفَه محرٍم رِحٍم ذَا ملَك من{ حديثه الترمذي ذكر ولما
 ردا ورده  أحمد بن حنبلَأنْكَره، وقد )10("الحِديِث َأهِل ِعنْد خَطٌَأ حِديثٌ وهو الحِديِث، هذَا
13(مخطئاً يكن لم )12(كذب هذا إن رجل قال لو: "، وقال)11(شَِديد(."  

  ".قليالً همي صدوق" :ركما قال ابن حج: خالصة القول فيه

                                                           
الملك بن مروان، حمد بن وضاح بن بِزيع أبو عبداهللا مولى عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد هو م)1(

 .)133:ص(بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس، للضبي : هـ، انظر286توفي سنة 
داهللا بن عبدالعزيز بن محمد، أبو عبيٍد البكِْري، كان إماما، لُغويا، إخباريا، متِقنًا، علّامة، صاحب كتاب  هو عب)2(

تاريخ اإلسالم، للذهبي :  هـ، انظر487، توفي في شوال سنة )معجم ما استعجم من البالد والمواضع(
)10/577.( 

)3(مِن، َأحسو الحَأب ،ِليهو الِعج  بن ِداِهللادباِفظُ، اَألوعالح ،امِلٍم، اِإلمسِن ماِلٍح بتوفي سنة  بِن ص ،اِهدالز ،حد
  ).12/505(، وسير أعالم النبالء، للذهبي )5/349(تاريخ بغداد، للخطيب :  انظر.هـ261

 .)7/37( إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي )4(
  .)4/467( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )5(
  .)2/330( ميزان االعتدال، للذهبي )6(
هـ، 764 هو خَِليل بن أيبك، الشَّيخ صلَاح الدين الصفَِدي، ولد في صفٍَد بِفلَسِطين وإليها نسبته، وتوفي سنة )7(

  ).2/315(األعالم، للزركلي و، )10/5(طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي : انظر
  .)16/212 (صفدي، لل الوافي بالوفيات)8(
  .)7/37( إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي )9(
  ).1365، برقم 3/639( سنن الترمذي )10(
  .)1167، برقم 459:ص(تاريخ أبي زرعةَ الدمشقي : انظر) 11(
 .)24/408( تاريخ دمشق، البن عساكر )12(
 .)7/38( إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي )13(
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  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 ُأسامةَ َأِبي بن محمد حدثَِنيِه حِديٍث عن حنْبٍل نب َأحمد عبِداللَِّه َأبا سَألْتُ": زرعةَ أبو قال
 ولَيس: قَاَل يعِجبه، ولَم ؟!ثَعلَبةَ وَأِبي مسيِبالْ بِن ِلسِعيِد ما: فَقَاَل...  اَألوزاِعي عن عن ضمرةَ

 فسعيد بن المسيب بلد الراوي وشيخه، فقد أعل اإلمام أحمد هذا الوجه الفتراق، )1("ِبشَيٍء هذَا
  .)2(الشام في وحديثه شامي، ثعلبة وأبو مدني،

  .ثَعلَبةَ َأِبي عن ،سِعيٍد بِن يحيى عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  .عن اَألوزاِعي  من رواه الدارقُطِْنيذكرلم أجد من أخرجه بعد بحث، ولم ي

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

، وهو معلول باالنقطاع بين يحيى بن سعيد وأبي عن اَألوزاِعي راويهحال لم أعرف 
  .)3("أصح والْمرسُل: " عنهيقال الدارقُطِْنثعلبة، ومع ذلك 

  .ثَعلَبةَ َأِبي عن شُعيٍب، بِن عمِرو عن ،اَألوزاِعي: خيرالوجه األ
، برقم 718:ص، 1167، برقم 459:ص( الدمشقي في تاريخه زرعةَأخرجه أبو : تخريجه
  .عبِدالْواِحِد بِن عمرطريق من ) 2292

  .عن اَألوزاِعي ، دون بيان الراوي)1168، س6/322( في العلل ذكره الدارقُطِْنيو

  رمع ناِحِد بِدالْوبثقة: ع.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 الدمشقي لما ذكر هذا زرعةَ باالنقطاع بين عمرو بن شعيب وأبي ثعلبة، لكن أبا معلول
 بن محمود حدثَِنيِه، شُعيٍب بِن عمِرو عن اَألوزاِعي عن الشَّاِمِب الْحِديِث هذَا وَأصُل": الوجه قال

 عن شُعيٍب، بِن عمِرو عن ، والحديث مشهور)4("عن اَألوزاِعي عبِدالْواِحِد ِنب عمر عن خَاِلٍد
 حدثَنَا الضِرير، الِْمنْهاِل بن محمد حدثَنَا": ، فقد أخرجه أبو داود في سننه قالجدِه عن َأِبيِه،

                                                           
  .)2292، برقم 718:، ص1167، برقم 459:ص(الدمشقي  تاريخ أبي زرعةَ )1(
  ).2/919(تحرير علوم الحديث، للجديع :  انظر)2(
)3( قُطِْنيارِعلَل الد )1164، س6/318(. 
  .)2293، برقم 718:ص( تاريخ أبي زرعةَ الدمشقي )4(
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ِزيدي نٍع، بيرثَنَا زدح ِبيبح ،لِّمعالْم نِرو عمِن عٍب، بيشُع نَأِبيِه، ع نِه، عدج ا َأناِبيرقَاُل َأعي 
و لَهةَ َأبلَبا: فَقَاَل ...ثَعوَل يسِسي؟ ِفي َأفِْتِني اللَِّه را كُْل": قَاَل قَوتْ مدر كلَيع كس1("قَو(.  

  :الحكم على سند الحديث، واَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
، -ثَعلَبةَ َأِبي عن شُعيٍب، بِن عمِرو عن ،اَألوزاِعي-مما سبق يترجح لدي الوجه األخير 

، أما الوجه -ثَعلَبةَ َأِبي عن سِعيٍد، بِن ىيحي عن ،اَألوزاِعي- الوجه الثاني يالدارقُطِْنكما رجح 
  .األول فغير محفوظ

، ثَعلَبةَ َأِبيو شُعيٍب، بِن وعمٍرضعيف لالنقطاع بين الراجح  وجهه من سند الحديث
  .بن سعيد وأبي ثعلبة  الوجه الثاني ضعيف لالنقطاع بين يحيىوكذلك

  

                                                           
  .)2857، برقم 507:ص(سنن أبي داود  )1(
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  الحديث الثاني عشر

  

 عن ىهنَ صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم َأن النَِّبي" ،معاِويةَ عن الصنَاِبِحي، حِديِث عن )1(سِئَل
  .)2("الغَلُوطَاِت

 عن ،اَألوزاِعي عن يونُس، بن ِعيسى عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ ،اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
  .معاِويةَ عن الصنَاِبِحي، عن سعٍد، بِن عبِداللَِّه

 رجٍل عن الصنَاِبِحي، عن سعٍد، بِن عبِداللَِّه عن ،اَألوزاِعي عن :ادةَعب بن روح وقَاَل
اِب ِمنحَأص النَِّبي لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص ِه لَممسي.  

 نُسي، بِن عبادةَ عن لَْأزِدي،ا سعٍد بِن عبِداللَِّه عن ،اَألوزاِعي عن :مسِلٍم بن الْوِليد وقَاَل
 نةَعاِويعم.  

 بِن عبادةَ عن سعٍد، بِن عمِرو عن ،اَألوزاِعي عن :الصنْعاِني محمٍد بن عبدالْمِلِك وقَاَل
،ينُس نةَ عاِويعم.  

ِحيحالصِديثُ وى حِن ِعيسب ،ونُسقَ يى اَلووسم نب نيَأع: نع اِعيزاَألو، نِداللَِّه عبع 
  .انتهى جواب الدارقُطِْني .ي نُسبن عبادةَ ولَا الصنَاِبِحي، يذْكُر ولَم مةَ،سِل بِنا

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1219، س7/67(. 
، وقال ابن )23687، برقم 39/92(مسند أحمد ". ِشداد الْمساِئِل وِصعابها: الغَلُوطَات: "ياَألوزاِعقَاَل  )2(

ِئِل، ما يغالَطُ ِبِه ِمن الْمسا: واُألغْلُوطةُ... َأن تَعيا ِبالشَّيِء فَلَا تَعِرفَ وجه الصواِب ِفيِه: الغَلَطُ: "منظور
َأنه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، نَهى عن الغَلُوطَات، وِفي ِروايٍة اُألغْلُوطاِت؛ قَاَل : والْجمع اَألغاِليطُ، وِفي الْحِديِث

ِويرِة، قَاَل: الْهزمِك الْهِبتَر رملَح اءا تَقُوُل جةُ كَمزما الْهطَات تُركت ِمنْهالغَلُو : عمن قَاَل ِإنها جغَِلطَ م قَدو
 الْمساِئَل الَِّتي يغالَطُ ِبها الْعلَماء ليِزلُّوا فيِهيج ِبذَِلك شَر وِفتنة، وِإنما نهى -أي الخَطَّابي–وَأراد ... غَلُوطٍة

َأنْذَرتُكم ِصعاب :  لَا يقَع، وِمثْلُه قَوُل ابِن مسعوٍدعنْها َألنها غَير نَاِفعٍة ِفي الدين ولَا تَكَاد تَكُون ِإال ِفيما
لسان العرب، ". فَأما اُألغْلُوطاتُ فَِهي جمع ُأغْلوطة ُأفْعولة ِمن الغَلَط. المنِْطق؛ يِريد المسائَل الدقيقةَ الغاِمضةَ

 ).7/363(البن منظور 
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اِعيزأوجه االختالف على اَألو: قُطِْنيارالد أخرى خمسة، ووقفت على ثالثة ذَكَر:-  
  .)3(معاِويةَ عن ،)2(الصنَاِبِحي عن ،)1(سعٍد بِن عبِداللَِّه عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

 النَِّبي َأصحاِب ِمن رجٍل عن ،الصنَاِبِحي عن سعٍد، بِن عبِداللَِّه عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص.  

  .معاِويةَ عن ،)4(نُسي بِن عبادةَ عن سعٍد، بِن اللَِّهعبِد عن ،اَألوزاِعي :الوجه الثالث

  .معاِويةَ عن نُسي، بِن عبادةَ عن ،)5(سعٍد بِن عمِرو عن ،اَألوزاِعي :الوجه الرابع

  .معاِويةَعن ، )6(مةَسِل بِن عبِداللَِّه عن ،اَألوزاِعي :الوجه الخامس

  .معاِويةَ عن نُسي، بِن عبادةَ عن ،اَألوزاِعي :الوجه السادس

  .معاِويةَ عن الصنَاِبِحي، عن نُسي، بِن عبادةَ عن سعٍد، بِن عبِداللَِّه عن ،اَألوزاِعي: الوجه السابع

  .)7(خَاِرجةَ بِن قَيِس عن الصنَاِبِحي، عن نُسي، بِن عبادةَ عن ،اِعياَألوز: الوجه األخير

                                                           
)1( جة، البوموالهم، الدمشقي الكاتب، مقبول، تقريب التهذيب، البن حجر هو عبداهللا بن سعد بن فَر ِلي)305:ص.( 
)2( نَاِبِحياِهر بن : الصنَاِبِح بن زة ِإلَى صبِذه النِّسحاء، ه ة ثموركْسة محدواء مبعد الْألف بفتح النُّون واد وم الصِبض

 وهاِهر بن يحابر وامر بن عوثبان بن زاد، اللباب في تهذيب األنساب، البن األثير عروالراوي هنا )2/247(م ،
عبدالرحمن بن عسيلَة، بمهملتين، مصغر، المراِدي، أبو عبداهللا الصنَاِبِحي، ثقة، قدم المدينة بعد موت النبي : هو

  ).346:ص(التهذيب، البن حجر  تقريب .يام مات في خالفة عبدالملكصلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم بخمسة أ
الرحمِن، توفي  منَاٍف، يكْنَى َأبا عبِد هو معاِويةُ بن َأِبي سفْيان صخِْر بِن حرِب بِن ُأميةَ بِن عبِد شَمِس بِن عبِد)3(

  ).5/2496(معرفة الصحابة، ألبي نُعيٍم : هـ، انظر60سنَةَ 
)4(ةُ بادبة هو عِريأبو عمر الشامي، قاضي طَب ،بضم النون وفتح المهملة الخفيفة، الِكنِْدي ،ينُس ثقة فاضل، ن ،

  ). 292:ص( تقريب التهذيب، البن حجر .هـ118مات سنة 
  ).421:ص( هو عمرو بن سعد، الفَدِكي، أو اليماِمي، ثقة، تقريب التهذيب، البن حجر )5(
  ).306:ص(ِلمة، بكسر الالم، المراِدي الكوفي، صدوق تغير حفظه، تقريب التهذيب، البن حجر هو عبداهللا بن س )6(
ال :  البغويقيس بن خارجة، ذكره البغوي، والباوردي، والطبراني في الصحابة، وقال: " قال ابن حجر)7(

  ).5/250( اإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر ."أدري له صحبة أم ال
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  -:دراسة أوجه االختالف

  .معاِويةَ عن ي،صنَاِبِحال عن سعٍد، بِن عبِداللَِّه عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
البخاري في التاريخ ، و)23688، برقم 39/93(جه أحمد بن حنبل في مسنده أخر: تخريجه
 المعرفة والتاريخ  فيلفَسِويا، و)3656برقم ، 657:ص (داود في سننه أبو، و)5/106(الكبير 

، 8/137(في المعجم األوسط ، و)892، برقم 19/380(، والطبراني في المعجم الكبير )1/305(
، 1/400(  اإلبانة الكبرىابن بطة فيو، )109:ص( العلماء ي أخالق، واآلجري ف)8204برقم 
والمتفقه  الخطيب البغدادي في الفقيه، و)1/354(، والخطابي في غريب الحديث )300برقم 

، برقم 2/1055 (العلم بيان جامع ، وابن عبدالبر في)636، برقم 2/21(، )635، برقم 2/20(
  فيالِمزي، و)47، 29/46(في تاريخ دمشق ، وابن عساكر )2038، 2/1056(، )2037

  .يونُس بِن ِعيسى، كلهم من طريق )15/21(تهذيب الكمال 

، وابن عساكر في تاريخ )6066، برقم 5/2498(الصحابة   في معرفةنُعيٍموأخرجه أبو 
  .كَِثيٍر بِن محمٍد، كالهما من طريق )29/46(دمشق 

  : اَألوزاِعي هذَا الوجِه عن رواةُ

 وكسر المهملة بفتح ،)1(السِبيِعي إسحاق أبي بِن ايونُس بن ِعيسىهو : يونُس بن ِعيسى .1
 :وقيل هـ،187 سنة مأمون، مات مرابطًا، ثقة الشام نزل كوفي إسرائيل، أخو الموحدة،

 .)2(هـ191 سنة

2. حمدم نالضعفاء عن ضعيف يدلس: كَِثيٍر ب. 

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

: يونُس، قال الطبراني بعدما أخرجه بن  أحد أوثق أصحابه ِعيسىاَألوزاِعي عن رواه
"ِو لَمرذَا يِديثَ ها الْحدوجم نع اِعيزى ِإلَّا اَألوِعيس نب ونُسقُطِْن، وقد رجح )3("يارالدهذا ي 

  .)4("يونُس بِن ِعيسى حِديثُ والصِحيح" : قال-كما سبق-الوجه 

                                                           
)1(الس ِعيبفتح السين المهملة، وكسر الباء المنقوطة بواحدة، وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين، وفي : ِبي

  ).3/218( األنساب، للسمعاني .ى سِبيٍع، وهو بطن من همدانآخرها العين المهملة، هذه النسبة إل
 .)441:ص(تقريب التهذيب، البن حجر :  انظر)2(
 .)8204، برقم 8/137(، للطبراني  المعجم األوسط)3(
)4( قُطِْنيارِعلَل الد )1219، س7/67(. 
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 َأصحاِب ِمن رجٍل عن ي،صنَاِبِحال عن سعٍد، بِن عبِداللَِّه عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
النَِّبي لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص.  

 ، والحارث في مسنده، بغية)23687، برقم 39/92(أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده : تخريجه
أبو ، و)302، برقم 1/401(، وابن بطة في اإلبانة الكبرى )62، برقم 1/202(الباحث للهيثمي 

 الكبرى السنن إلى المدخلالبيهقي في و، )7244، برقم 6/3147(الصحابة   في معرفةنُعيٍم
، وابن )634، برقم 2/20(والمتفقه  الخطيب البغدادي في الفقيه، و)303برقم ، 229:ص(

 .عبادةَ بِن روح، كلهم من طريق )29/45(عساكر في تاريخ دمشق 

 شيبة في مسنده أبي ابن، و)1179، برقم 1/285 (منصور في سننه بن وأخرجه سعيد
، برقم 3/41(، )537، برقم 3/39( وأهله  في ذم الكالم)1(، والهرِوي)973برقم ، 2/429(

  .يونُس بِن ِعيسى، كلهم من طريق )538

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

1. حور نةَ بادبع :حوهو ر نةَ بادبِن عِن العالء بحسان ب ِسيالبصري، محمد أبو ،)2(القَي 
 .)3(هـ207هـ أو 205 سنة تصانيف، مات له فاضل ثقة

 .ثقة: يونُس بن ِعيسى .2

  .معاِويةَ عن نُسي، بِن عبادةَ عن سعٍد، بِن عبِداللَِّه عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثالث
سند الشاميين ، وفي م)865، برقم 19/368(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير : تخريجه

من طريق الْوِليِد بِن ، كالهما )29/47 (دمشق تاريخ عساكر في ، وابن)2233، برقم 3/269(
  .مسِلٍم

ِليدالْو نِلٍم بسفي هذا الوجه، فقد عنعنضعيف: م .  

                                                           
)1(ِويراٍة، وهي إحدى بالد خراسان:  الهراألنساب،. بفتح الهاء والراء المهملة، هذه النسبة إلى بلدة ه 

 ).5/637(للسمعاني 
)2(ِسيسبفتح القاف وسكون الياء وكسر السين، هذه النس:  القَيللسمعاني األنساب،. بة إلى جماعة اسمهم قَي 

)4/575.( 
 .)211:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )3(
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  .عاِويةَم عن نُسي، بِن عبادةَ عن سعٍد، بِن عمِرو عن ،اَألوزاِعي: الوجه الرابع
 محمٍد بِن الْمِلِكمن طريق عبِد -كما سبق– ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

اِنينْعالص.  

 راء بينهما والمهملة الموحدة بفتح البرسِمي، )1(الِحميِري: الصنْعاِني محمٍد بن عبدالْمِلِك
  )3(.الحديث ينلَ ،)2(دمشق صنعاء أهل من اكنةس

 .ولم يتابع على هذا الوجه فهو ضعيف: قلت

  .معاِويةَعن مةَ، سِل بِن عبِداللَِّه عن ،اَألوزاِعي: الوجه الخامس
  .َأعين بِن  موسى من طريق-كما سبق– ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

 أو هـ،175 سنة  مات،عابد ثقة ،سعيد أبو ،قريش مولى ،)4(الجزِري: َأعين بن موسى
 .)5(هـ177

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 راوي الوجه األول سلَمةَ، أما موسى بن أعين فليس بأوثق من بِن معلول بإرسال عبِداللَِّه
  .-يونُس بِن ِعيسى-

  .معاِويةَ عن نُسي، بِن عبادةَ عن ،اَألوزاِعي: الوجه السادس
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، )301، برقم 1/401( أخرجه ابن بطة في اإلبانة الكبرى: تخريجه

ِليدالْو نِلٍم بسضعيف في هذا الوجه، فقد عنعن: م.  

                                                           
)1(ِرييبكسر الحاء المهملة، وسكون الميم، وفتح الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها، وكسر الراء المهملة، :  الِحم

ِحمير القبيل الذي ينسب : قال الدارقُطِْنيليمن، هذه النسبة إلى ِحميِر وهي من أصول القبائل، نزلت أقصى ا
 ).2/270( للسمعاني األنساب،. إليه الِحميِريون من اليمن

 ).3/429( معجم البلدان، لياقوت الحموي . الِمزة مقابل مسجد خاتون خربت هي قرية على باب دمشق دون)2(
 .)365:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )3(
)4(الج ِريِزيرة : زوهي بالد بين الدجلة والفرات... بفتح الجيم والزاي، وكسر الراء، هذه النسبة إلى الج. 

  ).2/55(األنساب، للسمعاني 
 .)549:ص(تقريب التهذيب، البن حجر  )5(
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 عن الصنَاِبِحي، عن نُسي، بِن عبادةَ عن سعٍد، بِن عبِداللَِّه عن ،اَألوزاِعي: لسابعالوجه ا
  .معاِويةَ
من طريق ، )2039، برقم 2/1056 (وفضله العلم بيان جامع أخرجه ابن عبدالبر في: تخريجه

  .الْوِليِد بِن مسِلٍم

ِليدالْو نِلٍم بسضعيف في هذا الوجه، فقد عنعن:م .  

  .خَاِرجةَ بِن قَيِس عن الصنَاِبِحي، عن نُسي، بِن عبادةَ عن ،اَألوزاِعي: الوجه األخير
 في معرفة نُعيٍم، وأبو )1969، برقم 5/24(أخرجه البغوي في معجم الصحابة : تخريجه

  .فُلَاٍن بِن سلَيمان عن الْوِليِد بِن  بِقيةَطريق ، كالهما من)5731، برقم 4/2330(الصحابة 

انملَيس نلم أقف على ترجمة له: فُلَاٍن ب. 

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 الشهير الْوِليِد بن الراوي عنه هو بِقيةُأن  طالما فُلَاٍن؛ بِن  سلَيمانجهالةال عجب في 
  .يوخبتدليس الش

  :الحكم على سند الحديث، واَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 عن سعٍد، بِن عبِداللَِّه عن ،اَألوزاِعي-مما سبق يتبين أن الوجه الراجح هو األول 

،نَاِبِحيالص نةَ عاِويعأما بقية األوجه فغير محفوظة-م ،.  

 من اأحد َأن أعلم ولَا": )1(ياِس الفَاِنطَّالقَ ن قال ابضعيف،الراجح  وجهه من سند الحديث
  .)2("صِحيح: ِفيِه يقُول الْمحدثين

، )4("يخطئ: "ِحبان، وقال ابن )3(سعٍد مجهول، قاله أبو حاتم بن عبداللَِّهألن وذلك 

                                                           
)1(صاهبفتح الفاء وفي آخرها السين المهملة، هذه النسبة إلى فَاٍس، وهي بلدة بالمغرب في أق:  الفَاِسي .

 ).4/338( للسمعاني األنساب،
 .)4/66(بيان الوهم واإليهام، البن القطان الفاسي ) 2(
 .)5/64(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم : انظر )3(
)4(  انالثقات، البن ِحب)7/39(.  
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 يعِني وِإنَّما: "ب ابن القطان الفاسي بقوله وعق)1("الحديث في الشام أهل ضعفه: "الساِجي  وقال
أي حيث -)3("مقبول" :، وقال ابن حجر)2("ِبحالِه الْعلم وعدم ِروايته عدم من -أعلم واهللا- بذلك
، فجميع )5(، وشعيب األرنؤوط)4( أجد له متابعاً فهو ضعيف، وبهذا قال الشيخ األلباني ولم،-تُوبع

لم  ضعيفة َأيضاًمتابعة أخرى لح لتقوية هذا الحديث، وعند الطبراني األوجه التي ذكرتُ ال تص
 داود بن سلَيمان ثنا الَْأصبهاِني، نَاِئلَةَ بن ِإبراِهيم حدثَنَا:  الطبرانيقاليعتد بها شعيب، 

،ِلِك ثنا الشَّاذَكُوِنيالْمدبع نِداِهللا ببع ،ِإ ثنا الْكَفَاِنياِهيمرب نلَةَ، َأِبي ببع نع اءجِن رةَ، بويح نع 
 بن سلَيمانو، )6("الُْأغْلُوطَاِت عن صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اِهللا رسوُل نَهى": قَاَل سفْيان َأِبي بِن معاِويةَ
داومتروك الحديث د 7(الشَّاذَكُوِني(.  

                                                           
  .)7/379(إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي  )1(
  .)4/67(بيان الوهم واإليهام، البن القطان الفاسي  )2(
 .)305:ص (تقريب التهذيب، البن حجر )3(
  ).1/81(مشكاة المصابيح، للتبريزي تحقيق ، و)45:ص(تمام المنة في التعليق على فقه السنة : انظر) 4(
  ).39/93(تحقيقه لمسند أحمد : انظر) 5(
 .)2108قم ، بر3/211(، مسند الشاميين للطبراني )913، برقم 19/389(المعجم الكبير، للطبراني  )6(
  ).2/205(ميزان االعتدال، للذهبي :  انظر)7(
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  الحديث الثالث عشر

 عن سِئَل لَما" صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن جدِه، عن َأِبيِه، عن بهٍز، حِديِث عن )1(سِئَل
  .")2(الْحِديثَ... زوِجها علَى الْمرَأِة حقِّ

 َأسٍد بن محمد عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ ،اَألوزاِعي يرِويِه بهٍز، عن صِحيح حِديثٌ: فَقَاَل
3(الْخُشَِني(، نِليِد، عالْو نع اِعيزثَِني: قَاَل ،اَألودو حٍد َأبيبع وهو اِحبص ،انملَيس نٍل عجر ِمن 

  .جده عن أبيه، عن حِكيٍم، بِن بهِز عن قُشَيٍر، بِني
 حدثَِني: قَاَل ،اَألوزاِعي عن روياه، بِدالْواِحِدع بِن وعمر الْوِليِد، عن واِحٍد، غَير وخالفه

 ِمن الصواب هو وهذَا ،صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي ِإلَى قُشَيٍر بِني ِمن رجٌل جاء: قَاَل عبيٍد، َأبو
  .انتهى جواب الدارقُطِْني .اَألوزاِعي حِديِث

  : وجهينذَكَر الدارقُطِْني: وجه االختالف على اَألوزاِعيأ
 عن ،)6(حِكيٍم بِن بهٍز عن ،)5(قُشَيٍر بِني ِمن رجٍل عن ،)4(عبيٍد َأبي عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1233، س7/90(.  
حدثَنَا يِزيد، َأخْبرنَا شُعبةُ، عن َأِبي قَزعةَ، : "، قال)20013، برقم 33/217(والحديث أخرجه أحمد في مسنده  )2(

: سَألَه رجٌل ما حقُّ الْمرَأِة علَى الزوِج؟ قَاَل: ِبيِه، عن النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَاَلعن حِكيِم بِن معاِويةَ، عن َأ
 ."بيِتتُطِْعمها ِإذَا طَِعمتَ، وتَكْسوها ِإذَا اكْتَسيتَ، ولَا تَضِرِب الْوجه، ولَا تُقَبح، ولَا تَهجر ِإلَّا ِفي الْ"

)3(بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى قبيلة وقرية، أما القبيلة فهي :  الخُشَِني
أما ...ضاعةبطن من قضاعة وهو خشين بن النمر بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن ق

، ويعرف أيضاً بالخُشِّي، قال )2/370( للسمعاني األنساب،. هو موضع بإفريقية... النسبة إلى القرية
بضم الخاء المنقوطة وفي آخرها الشين المعجمة المشددة، هذه النسبة إلى خُش وهي : الخُشِّي: "السمعاني

األنساب، للسمعاني . وكان ثقة... لخُشِّي قرية من قرى إسفرايين، والمشهور به محمد بن أسد بن أحمد ا
  ).2/428 (، للخطيب، تاريخ بغداد"كان ثقة جيد الفهم: "اهللا بن أسامة الكلبي، قال عبد)375، 2/374(

)4( ذِْحِجيبفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة والجيم، هذه النسبة إلى - هو أبو عبيد الم
: الملك، وقيلاسمه عبد:  حاجب سليمان، قيل-)12/161( للسمعاني األنساب،. من اليمنمذِْحج، وهي قبيلة 

  )656:ص( هـ، تقريب التهذيب، البن حجر 100مات بعد سنة ... حي أو حيي أو حوي، ثقة 
النِّسبة ِإلَى  بضم القاف وفتح الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفي آخرها الراء، هِذه )5(

، واللباب )4/501(األنساب، للسمعاني : قُشَيٍر بن كَعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، قَبيلَة كَِبيرة، انظر
  ).3/37(في تهذيب األنساب، البن األثير 

)6(ِن مِم بِكيح نب زهأبو عبد هو ب ،ِرية القُشَياِويتقريب : ـ، انظره160الملك، صدوق، مات قبل سنة ع
  ).128:ص(التهذيب، البن حجر 
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  .)2(هدج عن ،)1(ِهيِبَأ
  .عبيٍد َأبي عن ،اَألوزاِعي: خيرالوجه األ

  -:دراسة أوجه االختالف

 عن حِكيٍم، بِن بهِز عن قُشَيٍر، ِنيب ِمن رجٍل عن عبيٍد، َأبي عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .ِهدج عن ،ِهيِبَأ

  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم -كما سلف– ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

ِلالويدب نم على عبارة : ٍمِلس قُطِْنبناءارالدالسابقة؛ فقد عنعن ولم يصرح بالسماع فهو ي 
  .يف لتدليسهضع

  .عبيٍد َأبي عن ،اَألوزاِعي: خيرالوجه األ
  من طريقي الوِليِد بِن مسِلٍم، وعمِر-كما سلف– ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

  .عبِدالْواِحِد بِنا

 ولم يصرح بالسماع فهو  السابقة؛ فقد عنعنيالدارقُطِْنبناء على عبارة : الوِليد بن مسِلٍم .1
  .ضعيف لتدليسه

2. رمع ناِحِد بِدالْوبثقة: ع.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

، وعن عبِدالْواِحِد بِن عمرن  عمعلول باإلرسال، وال يمكن الوقوف على حال الرواة
 حِديِث ِمن الصواب هو وهذَا: "ل فقا هذا الوجهيالدارقُطِْنرجح ، ولكن  مسِلٍم بِنِدالوِلي

اِعيز3("اَألو(.  

                                                           
  ).177:ص(تقريب التهذيب، البن حجر :  هو حِكيم بن معاِويةَ بِن حيدة القُشَيِري، صدوق، انظر)1(
لنَّبي صلَّى  هو معاويةُ بن حيدةَ بن معاويةَ بن قُشَير بن كَعب بن ربيعةَ بن عاِمر بن صعصعةَ، وفَد علَى ا)2(

  ).9/34(اُهللا علَيِه وسلَّم، فََأسلَم وصِحبه، وسَألَه عن َأشياء، الطبقات الكبير، البن سعد 
)3( قُطِْنيارِعلَل الد )1233، س7/90(.  
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  :الحكم على سند الحديثو ،اَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
  .، أما األول فغير محفوظ-عبيٍد َأبي عن اَألوزاِعي،- يترجح الوجه األخير

 إلى الحسن لغيره  ضعيف؛ لما فيه من إرسال، لكنه يرتقيالراجح وجهه من الحديثسند 
  .)1("بهز عن حديث صحيح: "قال الدارقُطِْنيبالمتابعات، فقد 

 َأِبي عن شُعبةُ، َأخْبرنَا يِزيد، حدثَنَا: "، قال)2(ومن متابعاته ما أخرجه أحمد في مسنده
 حقُّ ما رجٌل سَألَه: قَاَل ى اُهللا علَيِه وسلَّمصلَّ النَِّبي عن َأِبيِه، عن معاِويةَ، بِن حِكيِم عن قَزعةَ،
 ولَا الْوجه، تَضِرِب ولَا اكْتَسيتَ، ِإذَا وتَكْسوها طَِعمتَ، ِإذَا تُطِْعمها": قَاَل الزوِج؟ علَى الْمرَأِة
،حلَا تُقَبو رجِت ِفي ِإلَّا تَهي3(، وأخرجه كذلك ابن ماجه في سننه بسند صحيح"الْب(.  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1233، س7/90(.  
 .)20013، برقم 33/217 ()2(
)3( )1/593 ،1850(.  
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  الحديث الرابع عشر

ى اُهللا علَيِه صلَّ النَِّبي َأتَيتُ :قَاَل موسى، َأِبي عن مخَيِمرةَ، بِن الْقَاِسِم حِديِث عن )1(سِئَل
لَّمسِنٍش ِبنَِبيٍذ وفَقَاَل ،)2(ي :"ِربذَا اضاِئِط ِبهالْح لَا فَِإنَّه بشْرذَا يه نم كَان ْؤِمنِم ِباللَِّه يوالْيو 
  ."الْآِخِر

 ويحيى عبادةَ، بن وروح النَِّبيُل، عاِصٍم َأبو عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ ،اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
،الْقَطَّان نع اِعيزاَألو، نع ٍدممِن حى، َأِبي بوسم نِن الْقَاِسِم عةَ، بِمرخَيم نى، َأِبي عوسِإلَّا م 

ا َأناِصٍم َأبع ،لَهسقَاَل َأرِفيِه و ا ِإنى َأبوسَأتَى م النَِّبي لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص، مخَالَفَهو ِليدالْو نب 
  .موسى َأِبي عن الْقَاِسِم، عن سلَيمان، بِن موسى عن ،اَألوزاِعي  عنفَرواه مسِلٍم،

اهورو تَ ِهشَامسالد،اِئياخْتُِلفَ و؛ فَقَاَل ونْههشام، بن معاذ ع نأبيه، ع نقتادة، ع نع 
اِعيزاَألو، نِن الْقَاِسِم عةَ بِمرخَيم :النبي أتى موسى أبا َأن لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص.  

  .عنْه محمٍد بن حوثَرةُ ذَِلك قَاَل
خَالَفَهو ِلمسم نب ،اِهيمرفَقَاَل ِإب: نِهشَاٍم، ع نٍل عجر ِل ِمنالشَّاِم، َأه نع اِعيزاَألو.  
  .ِهشَاٍم بِن معاٍذ عن حوثَرةَ، وِلقَ ِمن َأصح ِهشَاٍم عن مسِلٍم، وقَوُل
اهورو ادمح ناِقٍد، بو نِهشَاٍم، ع نع اِعيزاَألو، لَم ذْكُري نَهيب نيبو اِعيزا اَألودَأح.  

 مجهوٌل، رجٌل مخَيِمرةَ بِن الْقَاِسِم وبين بينَه الَِّذي ِلَأن اَألوزاِعي عن مضطَِرب والْحِديثُ
  .انتهى جواب الدارقُطِْني .القاسم عن َأرسلَه وربما

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد أربعة، ووقفتُ على ثالثة أخرىذَكَر :-  
  .)5(موسى َأِبي عن ،)4(مخَيِمرةَ بِن الْقَاِسِم عن ،)3(موسى َأِبي بِن محمٍد عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

                                                           
  ).1316، س7/234(لَل الدارقُطِْني  ِع)1(
، النهاية "نَشَِّت الخَمر تَِنشُّ نَِشيشاً: يقَاُل. َأي ِإذَا غَال» ِإذَا نَشَّ فَلَا تَشْرب«وِفي حِديِث النَّبيذ : " قال ابن األثير)2(

  ).5/56(في غريب الحديث 
، "شيخ مجهول: ي، سألت أبي عنه فقالاَألوزاِعةَ، روى عنه روى عن القاسم بن مخَيِمر: " قال ابن أبي حاتم)3(

 ).509:ص(، تقريب التهذيب "مستور: "، وقال ابن حجر)8/84(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم 
 هو القاسم بن مخَيِمرةَ، بالمعجمة مصغر، أبو عروة الهمداِني بالسكون، الكوفي، نزيل الشام، ثقة فاضل، )4(

  .)452:ص(تقريب التهذيب، البن حجر : هـ، انظر100ة مات سن
هـ، 52َأسلَم ِبمكَّةَ، وهاجر ِإلَى الْحبشَِة، ذُو الِْهجرتَيِن، تُوفِّي سنَِة ، ٍس، َأبو موسى الَْأشْعِري بن قَيعبداِهللا هو )5(

 ).4/1749(حابة، ألبي نُعيٍم معرفة الص: هـ، انظر44سنة : ودِفن ِبمكَّةَ، وِقيَل
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  .مخَيِمرةَ، مرسالً بِن الْقَاِسِم عن موسى، َأِبي بِن محمٍد عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .موسى َأِبي عن مخَيِمرةَ، بِن الْقَاِسِم عن ،)2(سلَيمان بِن موسى عن)1( ،اَألوزاِعي :الوجه الثالث

  .الًمخَيِمرةَ، مرس بِن الْقَاِسِم عن ،اَألوزاِعي :الوجه الرابع

  .موسى َأِبي عن ،مخَيِمرةَ بِن الْقَاِسِم عن ،اَألوزاِعي :الوجه الخامس

  .موسى َأِبي عن ،)3(بردةَ َأِبي عن ،مخَيِمرةَ بِن الْقَاِسِم عن ،اَألوزاِعي :الوجه السادس

  .مخْيِمرةَ بِن الْقَاِسِم عن ،)4(موسى بِن سلَيمان  عن،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ

  -:دراسة أوجه االختالف

  .موسى َأِبي عن مخَيِمرةَ، بِن الْقَاِسِم عن موسى، َأِبي بِن محمٍد عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
 في حلية األولياء نُعيٍموأبو  ،)3193، برقم 8/168(ر في مسنده أخرجه البزا: تخريجه

  . قَتَادةَ بِن ِدعامةَطريق، من )56/85 (دمشق ابن عساكر في تاريخ، و)6/147(

 في حلية األولياء نُعيٍمأبو و ،)3192، برقم 8/167(وأخرجه البزار في مسنده 
  .طَّاِنالْقَ سِعيٍد بِن طريق يحيىمن  ،)6/148(

 ابن عساكر في تاريخ، و)11، برقم 37:ص(وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر 
  .عمارةَ بِن طريق عاِصِم، من )56/86 (دمشق

  .عبادةَ بِن ، من طريق روِح)6/148( في حلية األولياء نُعيٍموأخرجه أبو 

                                                           
  .)4/50(ميزان االعتدال، للذهبي : ، وانظر)8/84( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )1(
 هو موسى بن سليمان بن موسى األموي، أبو عمرو الدمشقي، نزيل بيروت، مقبول، تقريب التهذيب، البن )2(

 ).551:ص(حجر 
هـ، وقيل 104الحارث، ثقة، مات سنة : اسمه عامر، وقيل: ، قيل هو أبو بردة بن أبي موسى األشعري)3(

  .)621:ص(تقريب التهذيب، البن حجر : غير ذلك، انظر
 هو سليمان بن موسى األموي موالهم، الدمشقي األشدق، صدوق فقيه في حديثه بعض لين، وخُوِلطَ قبل )4(

خُوِلط الرجُل فَهو مخالَطٌ، : يقَاُل: "ور، قال ابن منظ)255:ص(موته بقليل، تقريب التهذيب، البن حجر 
  ).7/295(، لسان العرب "واخْتَلَطَ عقلُه فَهو مخْتَِلط ِإذا تَغَير عقلُه
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، )56/84 (دمشق ي تاريخوابن عساكر ف ،)11/322 (بغداد وأخرجه الخطيب في تاريخ

  .عطَاٍء بِن طريق الْوِضيِنمن 

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

 ثقة ،البصري ابطَّالخَ أبو ،)1(السدوِسي قَتَادةَ بِن هو قَتَادةُ بن ِدعامةَ: قَتَادةُ بن ِدعامةَ .1
   .)2(ومائة للهجرة شرةع بضع سنة  مات،ثبت

  :قوله بالقدر

 نب قال حنظلة، و)6(ِحبان ، وابن)5(شَوذَب ، وابن)4(الجوزجاِني، و)3(رماه بالقدر ابن سعد
، )9("ِفيِه يتَكَلَّم ولَا ِإلَيِه عويد لَا وكَان: "، وزاد العجلي)8("بالقدر قتادة يتهم كَان: ")7(سفيان َأبي

 بحديثه االحتجاج عن أحد تأخر ما الردي االعتقاد هذا ومع: "وبنحوه قال الذهبي وزاد
  .)10("اهللا سامحه

                                                           
)1(ِسيودبضم الدال المهملة والواو بين السينين المهملتين أوالهما مفتوحة، هذه النسبة إلى جماعة قبائل، :  الس

هو في ربيعة، وهو سدوس بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر سدوس بن شيبان و: منها
  ).3/235( للسمعاني األنساب،. ومنها قتادة... بن وائل

  .)453:ص(تقريب التهذيب، البن حجر  )2(
 .)9/228(الطبقات الكبير، البن سعد : انظر )3(
 .)310:ص(أحوال الرجال، للجوزجاِني : انظر )4(
 ابن شَوذَب، بفتح الشين والذال المعجمتين، بينهما الواو الساكنة، .)3/303(تاريخ اإلسالم، للذهبي : انظر )5(

 بن عمر بِن َأحمد بِن عِلي بِن شَوذٍَب الواِسِطي، توفي سنة عبداِهللاوفي آخرها الباء الموحدة، هو َأبو محمٍد 
  .)15/466(، وسير أعالم النبالء، للذهبي )3/469(اني األنساب، للسمع: هـ، انظر342

  .)5/322(الثقات، البن ِحبان : انظر )6(
)7(بد هو حبن ع فياننظَلَةُ بن َأبي س فّيٍح، تومذافَةَ بن جةَ بن خَلَف بن وهب بن حيبن ُأم فوانن بن صحمالر

  ).8/55(هـ، الطبقات الكبير، البن سعد 151سنَةَ 
)8( يتهذيب الكمال، للِمز )23/509(.  
  .)2/215( الثقات، للعجلي، تحقيق البستوي )9(
  .)1/93( تذكرة الحفاظ، للذهبي )10(
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  : إرساله

 من يكثر": ، وقال العالئي)1(" لم يسمع منهمثالثين رجالً عن حدث قتادة: "قال أبو داود
 .)2("اإلرسال

، )4(الطُّفَيِل وأبي ،)3(سرِجس وابِن من َأنٍَس الصحابة ولم يسمع ِإلَّا عن دةفقد روى قتا
 النَّخِعي وسلَيمان ِإبراِهيم (-:عدد كبير من الشيوخ ما لم يسمع منهم، وهم عن وروى

 ، وأبو)7(الهذلي سلمة بن ، وسنان)6(حيوة بن الم ورجاءس بن ، وحبيب)5(الْيشْكُِري والشعبي
 بن ، والربيع)11(، ونافع)10(بريدةَ بِن ، وعبداللَّه)9(المحتفز بن عائذ ، وبشر)8(الثَّقَِفي ثمامة
ردةَ ب َأبو، و)15(يعمر بن ، ويحيى)14(مقَرٍن بن ، والنُّعمان)13(الْمنْذر بن ، وحصين)12(حجير

ِقلَابةَ،  ووَأب ،الْعاِليِة والْهاِشِمي، وَأب الْحاِرِث بن اللَِّهعمٍرو، وعبد بن  وِخلَاس،راِفٍع َأبوو
 بن سِعيدو الْحميِري، عبِدالرحمِن بن  وحميد،ملَيكَةَ َأِبي  وابنيساٍر، ومجاِهد، بن وسلَيمان
 ،مغْفٍَل بن  وعبداللَِّهبرثَن، َأم مولَى  وعبدالرحمِن، وطَاوس، وساِلم،يساٍر بن ِلم ومس،جبيٍر

 ،هريرةَ َأبو و،يساٍر بن  ومعِقل، ومعاذَةَ،موسى َأبو و،الَْأحوِص َأبو و، والْقَاِسم،وعروة
                                                           

  ).2/138( أبا داود اآلجري سؤاالت )1(
  .)254:ص( جامع التحصيل، للعالئي )2(
ء الساكنة، والجيم المكسورة بين السينين بالرا: ، وابن سرِجس)168:ص(المراسيل، البن أبي حاتم :  انظر)3(

 بن سرِجس الْمزِني، َأكََل مع النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم خُبزا ولَحما، واستَغْفَر لَه، عبداِهللالمهملتين، هو 
  ).3/243(، واألنساب، للسمعاني )3/1676(معرفة الصحابة، ألبي نُعيٍم : ِعداده ِفي الْبصِريين، انظر

 بِن حميِس بِن عبِداِهللاعاِمر بن واِثلَةَ بِن : ، وأبو الطُّفَيل هو)255:ص(جامع التحصيل، للعالئي :  انظر)4(
ع هِلدوم ،كِْريٍث، الْبِن لَيِد بعِن سب يدجمز ِمن كرٍد، َأدُأح النَِّباام ن آِخر ،اِن ِسِنينثَم لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص ي

  ).4/2067(معرفة الصحابة، ألبي نُعيٍم : هـ، انظر110من ماتَ ِمن الصحابِة سنَةَ 
  .)4/100(تاريخ ابن معين، رواية الدوري :  انظر)5(
  .)4/140 (المرجع السابق:  انظر)6(
  ).340:ص( البن معين يِدالجنَسؤاالت ابن :  انظر)7(
  ).165:ص(سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني :  انظر)8(
 ).2/79(التاريخ الكبير للبخاري :  انظر)9(
  ).4/12 (المرجع السابق:  انظر)10(
  ).1/435( أبا داود اآلجريسؤاالت :  انظر)11(
 ).2/47 (المرجع السابق:  انظر)12(
  ).2/159 (المرجع السابق:  انظر)13(
  ).4/160(سنن الترمذي :  انظر)14(
  ).2/141(المعرفة والتاريخ، للفَسِوي :  انظر)15(
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 ، وأبو)3(الديلي األسود  وأبو،حصين بن  وعمران،فينة، وس)2(الْكَاِتب ، وحنْظَلَة)1(وعاِئشَة
نهيك  بن  وبشير،عبدالرحمن بن سلمة  وأبو،إسحاق ، وأبو)4( والزهري،الجدلي عبداهللا
 .)5(ذؤيب بن  وقبيصة،األزدي  وعلي،المسيب بن  وسعيد،الجرمي وزهدم

  :تدليسه 

 حجةٌ هو ":والذهبي وقال، )9(، والحاكم)8(ِحبانابن و، )7(النَّسائي، و)6(شعبةوصفه بالتدليس 
 ابن زرعةَ، وأبو )11( والعالئي،)10("ِبذَِلك معروفٌ مدلِّس فَِإنَّه السماع، بين ِإذَا ِباِإلجماِع
 من مراتب  وعده في المرتبة الثالثة)14(، وابن حجر)13(، وسبط ابن العجمي)12(العراقي
  .المدلسين

 حدثَنَا: قَاَل سِمع ما جاء فَِإذَا ،يسمع لَم ِمما سِمع ما قَتَادةَ حِديثَ َأعِرفُ كُنْتُ": ةُشُعب قال
َأنَس ناِلٍك بثَنَا ،مدحو نسثَنَا ،الْحدحو ِعيدثَنَا ،سدحفٌ وطَرِإذَا ،مو اءا جم لَم عمسي كَان 
  .)15("ِقالَبةَ َأبو وقَاَل ،جبيٍر بن سِعيد اَلقَ :يقُوُل

 حدثَ: قَاَل وِإذَا حِفظْتُه، وسِمعتُ، حدثَنَا: قَاَل فَِإذَا قَتَادةَ، فَم َأتَفَقَّد كُنْتُ": َأيضاًشُعبة  وقال
،فُلَان كْتُه16(تَر( ضاً، وقالَأي: "تُكُمكَفَي ِليسشَ،: ٍةثَلَاثَ تَدمَأِبي الَْأعاقَ، وحةَ ِإسقَتَادو")17(.  

                                                           
  ).175 – 169:ص(المراسيل، البن أبي حاتم :  انظر)1(
  ).7/439(تهذيب الكمال، للِمزي :  انظر)2(
 ).513 – 23/500 (المرجع السابق:  انظر)3(
  ).8/355(تهذيب التهذيب، البن حجر :  انظر)4(
  ).255:ص(جامع التحصيل، للعالئي :  انظر)5(
  .)204 برقم 1/152(معرفة السنن واآلثار، للبيهقي : انظر )6(
 .)121:ص(ذكر المدلسين، للنسائي : انظر) 7(
  .)5/322(الثقات، البن ِحبان : انظر )8(
  .)103:ص(معرفة علوم الحديث، للحاكم : انظر )9(
  .)5/271(هبي  سير أعالم النبالء، للذ)10(
  .)254، 108:ص(جامع التحصيل، للعالئي : انظر )11(
  .)79:ص(المدلسين، ألبي زرعةَ ابن العراقي : انظر )12(
  .)46:ص(سبط ابن العجمي ل ،التبيين ألسماء المدلسين: انظر )13(
  .)43:ص(طبقات المدلِِّسين، البن حجر : انظر )14(
 .)9/228( الطبقات الكبير، البن سعد )15(
  .)203 برقم 1/151( معرفة السنن واآلثار، للبيهقي )16(
  .)204 برقم 1/152 (المرجع السابق )17(
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 في فينظر ،ياَألوزاِع...  مثل الشيوخ، يرويها التي قتادة، أحاديث": )1(البرِديِجي قال
 وعن ،لَّى اُهللا علَيِه وسلَّمص النَِّبي عن طريقهم غير من يحفظ الحديث كان فإن: الحديث
صلَّى اُهللا علَيِه  النَِّبي عن أحد عن يعرف ال كان وإن ،يدفع لم آخر، وجه مالك، بن أنس
لَّمسطريق من وال و ن2("منكراً كان لك ذكرت الذي هذا رواية من إال أنس ع(.  

 بل هو ثقة ثبت إذا صرح بالسماع،  قولُه بالقدر،قتادةال يضر حديثَ  :خالصة القول فيه
  .ضعيف ما لم يصرح؛ إالَّ فيما حكم بصحته األئمة كالبخاري ومسلم

  .ضعيففهو بالسماع  لم يصرحوفي هذا الوجه 

 .ثقة :الْقَطَّان سِعيٍد بن يحيى .2

3. اِصمع نةَ بارمبن الحسن بن إسماعيل عروة، وعنه بن هشام عنه مدني، روى: ع 
 .)4("مجهول": )3(ِنكَالس بنا علي أبو ، قالعمارة

  .ما سبقفلم أقف له بعد بحث على ترجمة سوى ، مجهول: خالصة القول فيه

4. حور نةَ بادبثقة:ع . 

5. ِضينالْو نطَاٍء بهو : عِضينون،ن ثم ساكنة تحتانية بعدها المعجمة وكسر أوله بفتح ،الْو 
طَاٍء ابنِن عاِع ِكنَانَة، أبو أو عبداهللا، أبو ِكنَانَة، بالخُز5(ي(، سيء صدوق ،الدمشقي 

  .)6(هـ156 سنة  مات،الحفظ

                                                           
)1(ِجيِديربفتح الباء المنطوقة بواحدة، وسكون الراء وبعدها الدال المهملة وبعدها الياء المنقوطة باثنتين من :  الب

ي بليدة بأقصى أذربيجان، وهو َأحمد بن هارون بِن روٍح تحتها وفي آخرها الجيم، هذه النسبة إلى برِديج، وه
، )4/84(طبقات المحدثين بأصبهان، ألبي الشيخ : هـ، انظر301الْحاِفظُ َأبو بكٍْر الْبرِديِجي، توفي سنة 

 ).1/314(، واألنساب، للسمعاني )1/113(وذكر أخبار أصبهان، ألبي نُعيٍم 
 .)2/697 (، البن رجبذي شرح علل الترم)2(
توفي سنة . ي، البزاز الحافظ هو سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكَن، أبو علي البغدادي ثم المصر)3(

 ).8/55(تاريخ اإلسالم، للذهبي : هـ، انظر353
 .)4/373(لسان الميزان، البن حجر  )4(
)5(اِعيةبضم الخاء المعجمة وفتح الزاي، وفي آخرها الع:  الخُزاعاألنساب،. ين المهملة، هذه النسبة إلى خُز 

 ).2/358(للسمعاني 
  .)581:ص(تقريب التهذيب، البن حجر  )6(
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  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه
 ثَّقَهٍنابن وِعي2(، وأحمد بن حنبل)1(م(و ،ميحد)ٍمتوثيق ، ورجح ابن طاهر المقدسي )3يحد 

  .)5(الذهبيوثَّقَه ، و)4("ِبِه أعرف ِلَأنَّه: "قائالً
، وبنحوه قال أحمد بن حنبل في موضع )6("به بأس ال":  في موضع آخرمِعيٍن بناوقال 

، )9("صالح الحديث: "، وقال أبو داود)8("بأسا بأحاديثه أدري ما: "عِدي، وقال ابن )7(آخر
  .)10("منه أوثق غيره": الحربي حاقإس بن إبراهيم وقال

  .)11("وتنكر تعرف: "وقال أبو حاتم
فَوضع13(، وابن سعد)12( الوليد بن مسلمه(والسعدي ، اِنيجزوالج)بن ، وعبدالباقي)14 

  .)16("الضعفاء جملة في العرب أبو ذكره: "مغْلَطَاي، قال )15(قانع
 داود أبا ورأيت: قال ،"هالس وكاء العينان" ... منكر واحد حديث عنده": الساِجي وقال

  .)18("صحيح عنده وهو إال فيه وضعه أراه وال ،)17(السنن كتاب في الحديث هذا أدخل

                                                           
  .)63/51(تاريخ دمشق، البن عساكر : انظر )1(
  .)9/50(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم و، )3/115(العلل ومعرفة الرجال، ألحمد، رواية ابنه عبداهللا : انظر )2(
  .)394:ص(تاريخ أبي زرعةَ الدمشقي : انظر )3(
  .)4/1947(و) 3/1611( ذخيرة الحفاظ، البن طاهر المقدسي )4(
  .)2/349(الكاشف، للذهبي : انظر )5(
  .)9/50( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )6(
 .)2/537 (رواية ابنه عبداهللا العلل ومعرفة الرجال، ألحمد، )7(
  .)8/377(، البن عِدي  الكامل في ضعفاء الرجال)8(
  ).2/206( أبا داود اآلجري سؤاالت )9(
  .)15/668(تاريخ بغداد، للخطيب ) 10(
  .)9/50( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )11(
  .)4/329(الضعفاء الكبير، للعقيلي : انظر )12(
 .)9/470(الطبقات الكبير، البن سعد : انظر )13(
 .)8/376(الكامل في ضعفاء الرجال، البن عِدي و، )288:ص(زجاِني أحوال الرجال، للجو: انظر )14(
  .)15/668(تاريخ بغداد، للخطيب : انظر) 15(
  .)12/220( إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي )16(
ثَنَا بِقيةُ عن  حد...وةُ بن شُريٍح الِْحمِصيحدثَنَا حي: "، قال أبو داود)203، برقم 1/81( سنن أبي داود )17(

قَاَل رسوُل : الرحمِن بِن عاِئٍذ عن عِلى بِن َأِبى طَاِلٍب  قَاَلوِظ بِن علْقَمةَ عن عبِدالْوِضيِن بِن عطَاٍء عن محفُ
 ".يتَوضْأِوكَاء السِه الْعينَاِن فَمن نَام فَلْ: "-صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم-اللَِّه 

  .)12/220( إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي )18(
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 )4(، وابن حجر)3(يوسفَ ، وذكر ابن)2(، وأبو داود)1(رماه بالقدر أحمد بن حنبل :قوله بالقدر
  .اتهامه بالقدر

، وهذا الوجه هو صدوق فقد تُوبع، كذلك ال وقدري ، يخطئ صدوق:خالصة القول فيه
  .يضر قوله بالقدر هنا

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

روح بن عبادة، ويحيى بن سعيد القطان، وتابعها غيرهما، :  ثقتانعن اَألوزاِعي رواه
ثاني، وثالثة لكن اختلف على يحيى فمرة يروى عنه الحديث بهذا الوجه، وأخرى بالوجه ال

  .بالوجه الرابع

وفي هذا الوجه الْقَاِسم نةَ  بِمرخَيى َأِبي لم يسمع منوهو موسٍن، قال ابن مِعيلم: "م 
 َأحسبه ما: "ِحبان، وقال ابن )5("صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي َأصحاب من أحد من سمع َأنه أسمع
ِمعا سى َأبوس6("م(.  

  .مرسالًمخَيِمرةَ،  بِن الْقَاِسِم عن موسى، َأِبي بِن محمٍد عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

الجزء  "ابن بشران في أماليهو، )23، برقم 42:ص (في أماليه )7(يِدنْاغَأخرجه الب: تخريجه
 ابن عساكر في تاريخو، )6/147( في حلية األولياء نُعيٍم وأبو، )185، برقم 95:ص(" األول
  .النَِّبيِل عاِصٍم طريق َأِبيمن  ،)8()56/87 (دمشق

                                                           
 .)2/537 (رواية ابنه عبداهللالل ومعرفة الرجال، ألحمد، الع: انظر )1(
  ).2/206( أبا داود اآلجريسؤاالت : انظر )2(
  .اهللا بن يوسف التنيسىعبد، وابن يوسف هو )4/329(الضعفاء الكبير، للعقيلي : انظر) 3(
  .)581:ص(تقريب التهذيب، البن حجر : انظر )4(
 .)3/430 (تاريخ ابن معين، رواية الدوري )5(
)6(  انالثقات، البن ِحب)7/332(.  
)7(اغَنِْديبفتح الباء الموحدة والغين المعجمة، وسكون النون، وفي آخرها الدال المهملة، هذه النسبة إلى :  الب

 ).1/262( للسمعاني األنساب،. باغَنْد، وظني أنها قرية من قرى واسط
 ".عن محمِد بِن موسى َأِو ابِن َأِبي موسى: " أبو عاصم النبيل فقال في روايتي أبي نعيم وابن عساكر، شك)8(
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، 1/361(  في مسنده)1(، والروياِني)3191برقم ، 8/167(وأخرجه البزار في مسنده 

  .لْقَطَّاِنا سِعيٍد بِن طريق يحيى من ،)459برقم 

 ، وابن عساكر في تاريخ)17435، برقم 8/526(وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
  .من طريق الْوِليِد بِن مزيٍد، )56/86 (دمشق

  .كَِثيٍر بِن محمٍدطريق ، من )56/86 (دمشق وأخرجه ابن عساكر في تاريخ

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

 .ثقة ثبت: النَِّبيُل اِصٍمع َأبو .1

 .ثقة: الْقَطَّان سِعيٍد بن يحيى .2

3. ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت :م. 

4. دمحم نالضعفاء عن ضعيف يدلس :كَِثيٍر ب.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .، لكنه معلول بإرسال القاسماَألوزاِعيأصحاب اه ثالثة من أوثق رو

 َأِبي عن مخَيِمرةَ، بِن الْقَاِسِم عن سلَيمان، بِن موسى عن ،اَألوزاِعي: الثالثالوجه 
  .موسى

وابن عساكر في  ،)7259، برقم 13/242 (الموصلي في مسنده أخرجه أبو يعلى: تخريجه
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، )56/87 (دمشق تاريخ

ِليدالْو نب ِلٍممضعيف في هذا الوجه؛ فقد عنعن: س.  

                                                           
)1(اِنييوبضم الراء، وسكون الواو، وفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، وفي آخرها النون، هذه النسبة :  الر

 ).3/106( للسمعاني األنساب،. إلى رويان، وهي بلدة بنواحي طبرستان
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  .مرسالًمخَيِمرةَ،  بِن الْقَاِسِم عن ،اَألوزاِعي: الوجه الرابع
 ابن عساكر في تاريخو، )239، برقم 89:ص(أخرجه أحمد بن حنبل في األشربة : تخريجه
  .الْقَطَّاِن سِعيٍد بِن طريق يحيى، من )56/88(دمشق 

  .الْحراِني يِزيد بِن  طريق مخْلَِد، من)13/485(يب في تاريخ بغداد وأخرجه الخط

طريق قَتَادةَ بِن ِدعامةَ، ، من )86، 56/85 (دمشق وأخرجه ابن عساكر في تاريخ
  .الشَّاِم َأهِل ِمن رجٍل ، ومن طريق)56/88(و

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

 .ثقة :الْقَطَّان سِعيٍد بن يحيى .1

2. خْلَدم نب ِزيدي اِنيرالْح :خْلَدالقرشي، يزيد بن )1(هو م ،اِنيرماتأوهام، له صدوق الح  
  .)2(هـ193سنة 

  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه

 ثَّقَهٍنابن وِعي3(م(ويعقوب ا ،ِويلفَس)5(، والذهبي)4(بل وقال " :عمجلَى مثقته ع")وفي)6 ، 
  .)7("مشهور صدوق" :موضع آخر قال

  .)8(".يهم وكان عنه، كتبت به، بأس ال: "وقال أحمد بن حنبل

  .)10("شَيخٌ: "، وقال أبو داود)9("صدوق: "وقال أبو حاتم

                                                           
 ).226:ص(بمفتوحة وسكون معجمة وفتح الم، المغني في ضبط أسماء الرجال، للهندي :  مخْلَد)1(
  .)524:ص(تقريب التهذيب، البن حجر  )2(
  .)8/347(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم و، )206، 205:ص(تاريخ ابن معين، رواية الدارمي : انظر )3(
  .)2/459(المعرفة والتاريخ، للفَسِوي : انظر )4(
  ).2/249(الكاشف، للذهبي و، )9/237(سير أعالم النبالء، للذهبي : انظر) 5(
  .)4/1204( تاريخ اإلسالم، للذهبي )6(
 .)4/84( ميزان االعتدال، للذهبي )7(
  .)8/347( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )8(
  .المرجع السابق والصفحة نفسها )9(
 .)188:ص( سنن أبي داود )10(
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  .)1("يهم كان": ياِجالس وقال
  .، وفي هذا الوجه تُوبع فهو صدوقأوهام له صدوق :خالصة القول فيه

3. ةَقَتَادامِدع نفقد صرح بالسماعفي هذا الوجه؛ ثقة ثبت : ةُ ب.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه
  . والقاسم، وبإرسال القاسمياَألوزاِعمعلول باالنقطاع بين 

  .موسى َأِبي عن مخَيِمرةَ، بِن الْقَاِسِم عن ،اَألوزاِعي: الوجه الخامس
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، )573، برقم 1/375( في مسنده وياِنيالرأخرجه : تخريجه

  عساكر في تاريخ، وابن)328، برقم 347:ص(وأخرجه أبو الفضل الزهري في حديثه 
  .طريق قَتَادةَ بِن ِدعامةَ، من )56/85 (دمشق

، )56/87 (مشقد ، وابن عساكر في تاريخ)11/323 (بغداد وأخرجه الخطيب في تاريخ
  .عطَاٍء بِن طريق الوِضيِن، من )16، برقم 1/31(  في الطيوريات)2(السلَِفيأبو طاهر و

  .اللَِّهعبِد َأِبي بِن ، من طريق ِهشَاِم)56/88 (دمشق وأخرجه ابن عساكر في تاريخ

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

 .فقد صرح بالسماعفي هذا الوجه؛ ثقة : مسِلٍم بن يدالْوِل .1

  . بالسماعضعيف في هذا الوجه؛ ألنه لم يصرح: قَتَادةُ بن ِدعامةَ .2

3. ِضينالو نطَاٍء بتُوبع، كما ال يضر قوله بالقدرفقدفي هذا الوجه؛ صدوق : ع . 

4. ِهشَام نِداللَِّه َأِبي ببع: هو ِهشَام نِداللَِّه يَأِب ببِرعنْبوزن موحدة، ثم نون ثم بمهملة ، س 
 ثم المثناة وفتح المهملتين السين وسكون الدال بفتح الدستَواِئي، البصري بكر أبو جعفَر،
  .)3(هـ154 سنة  مات،بالقدر رمي وقد ثبت ثقة مد،

                                                           
  .)11/114(إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي  )1(
)2(لَِفيبكسر السين المهملة، وفتح الالم، وفي آخرها الفاء، هو أبو طاهر أحمد بن محمد بن ِسلَفَة :  الس

  ).3/274( للسمعاني األنساب،. وهذه النسبة إلى جده ِسلَفَة األصبهاني من أهل أصبهان،
  .)573:ص(تقريب التهذيب، البن حجر  )3(
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  :قوله بالقدر

 ،)3(الجوزجاِني، و)2(مِعيٍن، وزاد وابن )1("الْقدر من شَيًئا يرى إنه":    قال ابن علَيةَ
 )5(أنه لم يكن يدعو إليه، وال يؤثر ذلك على حديثه، ونفى ابن المديني )4(والعجلي
أنه كان يرمى " بذكر )7( والذهبي)6(القدر قبل موته، واكتفى ابن سعد عن رجوعه
  .، وكلهم اتفقوا على توثيقه"بالقدر

  .ثبت، وال يضر حديثه قوله بالقدر ثقة :خالصة القول فيه

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .م، وعدم سماع القاسم من أبي موسى والقاسياَألوزاِعمعلول باالنقطاع بين 

  .موسى َأِبي عن ،بردةَ َأِبي عن مخَيِمرةَ، بِن الْقَاِسِم عن ،اَألوزاِعي: الوجه السادس
  .عاِصٍم بِن عِلي بِن  من طريق الْحسِن،)6/84( في حلية األولياء نُعيٍمخرجه أبو أ: تخريجه

نسالْح نب ِليِن عاِصٍم بع :نسهو الْح نب ِليِن عاِصِم بِن عٍب بيهص اِسِطيمات)8(الو ، 
  .)10(التّابعين أدرك وقد ،)9(والده قبل

                                                           
 .)2/68 (رواية ابنه عبداهللالعلل ومعرفة الرجال، ألحمد،  )1(
، الضعفاء )45:ص(، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )4/139(تاريخ ابن معين، رواية الدوري : انظر )2(

 ).4/245(، تاريخ اإلسالم، للذهبي )3/144(الكبير، للعقيلي 
  ).313-310:ص(ي أحوال الرجال، للجوزجاِن: انظر )3(
  .)2/330(الثقات، للعجلي، تحقيق البستوي : انظر )4(
 )45:ص(سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني : انظر )5(
  .)9/279(الطبقات الكبير، البن سعد : انظر )6(
 .)4/245(تاريخ اإلسالم، للذهبي : انظر )7(
)8( اِسِطيأولها-الحسن بن علي إلى-بة إلى خمسة مواضع، وينسب بكسر السين والطاء المهملتين، هذه النس: الو  :

واسط القصب، بناها الحجاج بن يوسف أمير العراق في سنة ثالث وثمانين من الهجرة، : واسط العراق، ويقال لها
  ).5/561( للسمعاني األنساب،. البصرة والكوفة، وهي واسطتها: واسط، ألنها في وسط العراقَين: وقيل لها

، والكامل في ضعفاء الرجال، البن )9/315(الطبقات الكبير، البن سعد : هـ، انظر201والده سنة  مات )9(
 ).6/325(عِدي 

 ).4/1091(، وتاريخ اإلسالم، للذهبي )1/235(الضعفاء الكبير، للعقيلي :  انظر)10(
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  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه

  .)1("الصدق محله: "قال أبو حاتم

 بن محمد حدثَنَاه ما ِإال حِديٍث كَِثير عاِصٍم بِن عِلي بِن ِللْحسِن َأر ولَم: "عِديوقال ابن 
 َأنَّه وَأرجو مستَِقيمةٌ وكُلُّها غَيِرِه وعن عن اَألوزاِعي عِلي بِن الْحسِن َأِخيِه عن عاِصٍم عن يحيى،

  .)2("يرِويِه ما ِبِمقْداِر ِبِه بْأس ال
  .)4("بثقة هو ليس: "، وقال)3("ِبشَيٍء لَيس: " مِعيٍنوقال ابن 

  .)5("شيئاً عنه أكتب والناس، لم وسعيد، ،ياَألوزاِع من سمع رأيته: "وقال ابن المديني

  .صدوق :خالصة القول فيه

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 دوِن ِمن موسى َأِبي عن الْقَاِسِم، عن اَألوزاِعي عن وغَيره الْوِليد رواه: "نُعيٍمقال أبو 
 عن موسى َأِبي بِن محمٍد عن ،زاِعياَألو عن والنَّاس الْقَطَّان ويحيى قَتَادةُ، ورواه بردةَ، َأِبي

  .)6("بردةَ َأبا يذْكُروا ولَم موسى َأِبي عن الْقَاِسِم،

  .مرسالً ،مخَيِمرةَ بِن الْقَاِسِم عن موسى، بِن سلَيمان عن ،اَألوزاِعي: ألخيرالوجه ا
 بِن محمٍد، من طريق )4/261 (الرجال ضعفاء ل في في الكامعِديأخرجه ابن : تخريجه
  .اَألسِدي )7(الْقَاِسِم

دمحم نالْقَاِسِم ب ِديوهكذَّب: اَألس.  

                                                           
  .)3/21( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )1(
  .)3/165(ي  الكامل في ضعفاء الرجال، البن عِد)2(
  ).3/164(، الكامل في ضعفاء الرجال، البن عِدي )1/235( الضعفاء الكبير، للعقيلي )3(
  .)3/164( الكامل في ضعفاء الرجال، البن عِدي )4(
  .)8/348( تاريخ بغداد، للخطيب )5(
  .)6/84( حلية األولياء وطبقات األصفياء )6(
وهو متوفر  –مخطوطال، ولما عدت لصورة )الهاشم( إلى مطبوعكتاب الكامل الفي ) القاسم( وقد تصحفت )7(

 في الورقة الثانية من المجلد الثاني، وجدتها كتبت -www.alukah.netفي موقع األلوكة اإللكتروني 
 على محمِد بِن الْقَاِسِم اَألسِدي، ولم أقف: الرحمن بن خالد القطان تالميذ اَألوزاِعي وشيوخ عبد، ومن)القسم(

ِديِن الْهاشم اَألسد بمحترجمة لراٍو اسمه م.  

http://www.alukah.net
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  :الحكم على سند الحديثو، اَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 َأِبي بِن ٍدمحم عن ،اَألوزاِعي-مما سبق يتبين أن الوجه األشبه بالصواب هو الثاني

؛ فقد اتفق على روايته ثالثة من أوثق أصحاب -مرسالًمخَيِمرةَ،  بِن الْقَاِسِم عن موسى،
  .أما بقية األوجه فغير محفوظة، )أبو عاصم النبيل ويحيى بن سعيد والوليد بن مزيد(األوزاعي 

مخْيِمرةَ، وألن  ِنب إلرسال الْقَاِسِموجهه األشبه بالصواب ضعيف؛  من سند الحديث
 عن  مضطرب)2(قال الدارقُطِْني، والحديث كما )1(موسى مجهول كما قال أبو حاتم أبي بن محمد

اِعيزالقاسم، ومرة يرسله إلى القاسم  عنشيخ  عن فمرة يرويهاَألو.  

                                                           
  .)4/50(ميزان االعتدال، للذهبي : ، وانظر)8/84( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )1(
)2( قُطِْنيارِعلَل الد )1316، س7/234.(  
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  الحديث الخامس عشر

 ِفي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن ،َأِبي هريرةَ عن الْمسيِب، بِن سِعيِد ِديِثح عن )1(سِئَل
  .)2(ِبطُوِلِه الْحِديثَ الْجنَِّة سوِق ِصفَِة

 عن الِْعشِْريِن، َأِبي بِن حِبيِب بن عبدالْحِميِد عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
اِعيزاٍن ،اَألوسح نِن عةَ، بِطيٍد عِعيس نِن عِب، بيسالْم نةَ عريرَأِبي ه.  

اهورو ديوس نِزيِز، بِدالْعباخْتُِلفَ ع؛ فَقَاَل ونْهع نفَّى، ابصم نٍد، عيوس نع اِعيزاَألو، 
ح ناٍنعس، نٍد عمحِن مب ،ِسيِرين نةَ عريرَأِبي ه، ِهموِلِه ِفي وِن قَواب ِسيِرين.  

اهورو دمَأح نكٍْر بب ،اِلِسيالْب نٍد عمحِن مٍب، بعصم نع اِعيزاَألو، ِريهالز نع،  نع
  .عن الزهِري قَوِلِه، ِفي ، ووِهمِبي هريرةََأ عن الْمسيِب، بِن سِعيٍد

اهوراٍد وِزي نِهقٌْل ب، نع اِعيزْئتُ: قَاَل ،اَألوٍد نُبِعيس نِن عِب بيسالْم.  

خَالَفَهو وِة َأبِغيرالْم، اهوفَر نع اِعيزْئتُ: قَاَل ،اَألونُب ا َأنَأب رةَهري لَِقي ِعيدس نِب بيسالْم 
 .انتهى جواب الدارقُطِْني .بالصواب َأشْبهها الْمِغيرِة َأِبي وقَوُل

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد خمسة، ووقفت على سادسذَكَر :-  
  .َأِبي هريرةَ عن الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد ةَ،عِطي بِن عن حساٍن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .َأِبي هريرةَ عن ِسيِرين، بِن محمٍد عن عِطيةَ، بِن عن حساٍن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .َأِبي هريرةَن  عالْمسيِب، بِن عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :الوجه الثالث

  .الْمسيِب بِن عن سِعيٍد نُبْئتُ: قَاَل ،اَألوزاِعي :الوجه الرابع

  .الْمسيِب بن سِعيد لَِقي هريرةَ َأبا َأن نُبْئتُ: قَاَل ،اَألوزاِعي :لخامسالوجه ا

  .َأِبي هريرةَ عن الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد حرملَةَ، بِن ِنعبِدالرحم عن ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1348، س276، 7/275(.  
َأسَأُل اللَّه َأن يجمع بيِني :  بِن المسيِب، َأنَّه لَِقي َأبا هريرةَ فَقَاَل َأبو هريرةَِعيٍدعن س: (الحديث المقصود )2(

ِعيدنَِّة، فَقَاَل سوِق الجِفي س نَكيبوقٌ؟ قَاَل: وا سَأِفيه :سِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اللَِّه صسِني ررَأخْب ،منَعَل «: لَّمَأه َأن
 فَيزورون ربهم،  ِمن َأياِم الدنْياالجنَِّة ِإذَا دخَلُوها نَزلُوا ِفيها ِبفَضِل َأعماِلِهم، ثُم يْؤذَن ِفي ِمقْداِر يوِم الجمعِة

  ).2549، برقم 4/686(سنن الترمذي ). ...ويبِرز لَهم عرشَه ويتَبدى لَهم ِفي روضٍة ِمن ِرياِض الجنَِّة
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  -:دراسة أوجه االختالف

  .َأِبي هريرةَ عن الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد عِطيةَ، بِن عن حساٍن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
، 2/1450(وابن ماجه في سننه ، )2549، برقم 4/685(أخرجه الترمذي في سننه : تخريجه

، وابن )587، برقم 1/260(و) 585، برقم 1/258(، وابن أبي عاصم في السنة )4336برقم 
ان3/41(، والعقيلي في الضعفاء الكبير )7438، برقم 16/466( في صحيحه ِحب( وابن ،

نوعم3، برقم 85:ص( في أماليه )1(س( امسام في فوائده، الروض البوتَم ،)برقم 5/236 ،
الِمزي في ، و)54/65(، )53/66(، )50، 34/49( ، وابن عساكر في تاريخ دمشق)1787
  .الِْعشِْرين َأِبي من طريق ابِن، كلهم )16/423 (الكمال تهذيب

اء الكبير ، والعقيلي في الضعف)586، برقم 1/260(وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة 
، وتَمام في فوائده، الروض البسام )599، برقم 2/1004(، واآلجري في الشريعة )3/41(
  .عبِدالْعِزيِز بِن سويِد  من طريق)1788، برقم 5/239(

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو: 

1. نٍدمتابع، وال تنفعه ضعيف في هذا الوجه: الِْعشِْريِن َأِبي ابيوة س.  

2. ديوس نِزيِز بِدالْعبع :ديوهو س نِزيِز  بِدالْعبِنعٍر، بينُم ،لَِميوقيل موالهم الس ،مشقيالد: 
  .)2(هـ194 سنة  مات،ضعيف ذلك، غير وقيل ،يِصمِح أصله

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 لَيس: "وقال العقيلي، )3("الوجِه هذَا ِمن ِإلَّا نَعِرفُه لَا ِريبغَ حِديثٌ هذَا: "قال عنه الترمذي
جخْرِديِث مِحيٍح الْح4("ِبص(.  

                                                           
بفتح السين المهملة، وسكون الميم، وضم العين المهملة، وفي آخرها النون بعدها الواو، وهو :  ابن سمعون)1(

ين محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس بن إسماعيل، الواعظ السمعوِني، من أهل بغداد، وسمعون أبو الحس
  ).3/304(األنساب، للسمعاني : هـ، انظر387اسم لجده، توفي سنة 

  ).260:ص(تقريب التهذيب، البن حجر ) 2(
  ).2549، برقم 4/685( سنن الترمذي )3(
 ).3/41( الضعفاء الكبير، للعقيلي )4(
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الِْعشِْريِن وهو صدوق يخطئ، وتابعه  َأِبي ابن -اَألوزاِعيصحاب مخالفاً أل-فقد رواه 
ديوس نِزيِز وال تنفع متابعته، وبهذا قا بِدالْعب3(، واأللباني)2(، والخليلي)1(ل أبو أحمد الحاكمع(.  

  .َأِبي هريرةَ عن ِسيِرين، بِن محمٍد عن عِطيةَ، بِن عن حساٍن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  .عبِدالْعِزيِز بِن  من طريق سويِد-كما سلف- ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

وسدي نِزيِز بِدالْعبضعيف: ع.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

قُطِْنيارقال الد" :ِهمِلِه ِفي وِن قَواب 4("ِسيِرين(.  

  .َأِبي هريرةَ عن الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثالث
، وابن عساكر في )1790، برقم 5/240(مام في فوائده، الروض البسام أخرجه تَ: تخريجه

  .الْحجاِج بِن عبِدالْقُدوِس الْمِغيرِة من طريق َأبي، )34/54 (تاريخ دمشق

  .مصعٍب بِن محمٍد من طريق )34/54( وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق

 نِه عجذَا الواةُ هورزاَألواِعي: 

  . ثقة:الْحجاِج بن عبدالْقُدوِس الْمِغيرِة َأبو .1

2. دمحم نٍب بعصضعيف: م. 

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 نفع متابعةوهو مجهول الحال، وال ت )5(عبدالرحيم بن  أحمدالْمِغيرِة َأبي عن تفرد به

                                                           
  .)34/56(تاريخ دمشق، البن عساكر : انظر )1(
  .) 117، برقم 1/446(اإلرشاد في معرفة علماء الحديث، للخليلي : انظر )2(
 .)1722، برقم 4/211(سلسلة األحاديث الضعيفة، لأللباني : انظر )3(
)4( قُطِْنيارِعلَل الد )1348، س276، 7/275.(  
ال يعرف : " بن يزيد بِن فَِصيٍل، أبو زيد الحوِطي الِحمصي، قال ابن القطان الفاسيالرحيم هو أحمد بن عبد)5(

وسير )6/486(، وتاريخ اإلسالم، للذهبي )3/114(بيان الوهم واإليهام، البن القطان الفاسي : ، انظر"حالُه ،
  ).1/524(، ولسان الميزان، البن حجر )13/153(أعالم النبالء، للذهبي 
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  .وهو أضعف منه )1(بكٍْر بن تفرد به عنه َأحمدعالوة على ذلك ، ولضعفهمصعٍب  بِن محمٍد

قُطِْنيارقال الد" :ِهمِلِه، ِفي وقَو ِريهالز ن2("ع(.  

  .الْمسيِب بِن عن سِعيٍد نُبْئتُ :قَاَل ،اَألوزاِعي: الوجه الرابع
  .عبِدالْعِزيِز بِن من طريق سويِد )34/54( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: تخريجه

  .ِهقٍْل بِن ِزياٍد من طريق -كما سلف– ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو: 

1. ديوس نِد ببِزيِزعضعيف: الْع.  

  .ثقة: ِهقٌْل بن ِزياٍد .2

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 هذا الوجه رواةعلى حال تعذَّر الوقوف ، لكن اَألوزاِعيأصحاب من أوثق  ِهقٌْل بن ِزياٍد
 .عبِدالْعِزيِز بِن سويِد عنه، كما ال تنفعه متابعة

  .الْمسيِب بن سِعيد لَِقي هريرةَ َأبا َأن نُبْئتُ: قَاَل ،اَألوزاِعي: الوجه الخامس
، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة )66، برقم 7/88(أخرجه ابن بطة في اإلبانة الكبرى : تخريجه

  .ِهقٍْل بِن ِزياٍد، من طريق )245، برقم 181:ص(

من طريق  )54/66(، )43/172( ،)34/52 (وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق
  .الْوِليِد بِن مزيٍد

  .الْمِغيرِة من طريق َأبي -كما سلف– ذكره الدارقُطِْنيو

                                                           
روى أحاديث مناكير عن : "ابن بكْرويه، الباِلِسي، أبو بكٍْر، قال ابن عدي:  هو َأحمد بن بكٍْر، ويقال له)1(

لَه : "، وقال الذهبي"كَان يخطيء: "، وقال ابن ِحبان"كان يضع الحديث: "، وقال أبو الفتح األزدي"الثقات
نْكَرثٌ مِديالثقات: ، انظر"ح ان8/51(، البن ِحب( ِديوالكامل في ضعفاء الرجال، البن ع ،)وسير )1/308 ،

 ).1/411(، ولسان الميزان، البن حجر )1/86(، وميزان االعتدال، للذهبي )13/64(أعالم النبالء، للذهبي 
)2( قُطِْنيارِعلَل الد )1348، س276، 7/275.(  
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 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو: 

 .ثقة: ِهقٌْل بن ِزياٍد .1

 . ثقة ثبت:مزيٍد نب ديِلوالْ .2

  . ثقة:الْحجاِج بن عبدالْقُدوِس الْمِغيرِة َأبو .3

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

قُطِْنيارُل" : فقالرجحه الدِة َأِبي قَوِغيرا الْمههاتفق على روايته ، فقد )1("بالصواب َأشْب
  .ِبالْمسي بن  وسِعيداَألوزاِعي، لكنه معلول باالنقطاع بين اَألوزاِعيأصحاب ثالثة من أوثق 

  .َأِبي هريرةَ عن الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد حرملَةَ، بِن عبِدالرحمِن عن ،اَألوزاِعي: الوجه األخير
، وعنه ابن عساكر في )1789، برقم 5/240(أخرجه تَمام في فوائده، الروض البسام : تخريجه

  .عبِدالْعِزيِز بِن ِدمن طريق سوي، )444، 34/54 (تاريخ دمشق

ديوس نِزيِز بِدالْعبضعيف: ع.  

  :الحكم على سند الحديث، واَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 َأبا َأن نُبْئتُ: قَاَل ،اَألوزاِعي-مما سبق يتبين أن الوجه األشبه بالصواب هو الخامس 

هقل (؛ فقد اتفق على روايته ثالثة من أوثق أصحاب األوزاعي -الْمسيِب بن سِعيد لَِقي هريرةَ
  . أما بقية األوجه فغير محفوظة،)والوليد بن مزيد وأبو المغيرة

  .الْمسيِب بن  وسِعيداَألوزاِعيبين  ضعيف؛ لالنقطاع الراجح وجهه من الحديثسند 
  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1348، س276، 7/275.(  
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  الحديث السادس عشر
  

 اللَِّه رسوَل يا" :قُلْنَا ،َأِبي هريرةَ عن الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد وىير حِديٍث عن )1(سِئَل
نَا َأكَانِسيرذَا مه اِبقَ؟ الِْكتَابقَاَل الس :منَع".  

 عبِدالْمِلِك بن وعبداللَِّه الْعواِم، بن مراِجم عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ ،اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
اخْتُِلفَ الشَّاِميا، ومنْهفَِقيَل ع: نع اِعيزاَألو، ِريهالز نع، ِعيس نِنٍد عِب، بيسالْم نَأِبي  ع
  هريرةَ

 بن الْحسين مراِجٍم، وقَالَه عن بِشيٍر، بن وعبدالْمِلِك الساِمي، الْحجاِج بن ِإبراِهيم ذَِلك قَاَل
  .عبِدالْمِلِك بِن عبِداللَِّه عن الْواِسِطي، منْصوٍر

عن  ،اَألوزاِعي عن عبِدالْمِلِك، بن اللَِّهوعبِد مراِجٍم، عن :عاِصٍم بن عمرو وقَاَل
ِريهالز، نةَ علَمَأِبي س، نةَ عريرَأِبي ه.  

َأِبي ن  ع،َأِبي سلَمةَ عن عمٍرو، بِن محمٍد عن مراِجٍم، عن عاِصٍم، بِن عمِرو عن :وِقيَل
  .انتهى جواب الدارقُطِْني .الْحِديثَ يِصح ولَا. هريرةَ

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهينذَكَر :  
  .َأِبي هريرةَ عن الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .َأِبي هريرةَ عن ، بِن عبِدالرحمِنَأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل

  -:دراسة أوجه االختالف

  .َأِبي هريرةَ عن الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول
، 14/206(، والبزار في مسنده )118، برقم 1/54(اصم في السنة أخرجه ابن أبي ع: تخريجه

ابن عساكر في تاريخ ، و)35، برقم 1/101(ام في فوائده، الروض البسام متَ، و)7762برقم 
  .الْعواِم بِن طريق مراِجِم، كلهم من )7/279(، )5/6(دمشق 

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1358، س7/287(.  
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 عبِدالْمِلِك بِن اللَِّهمن طريق عبِد )29/354(ابن عساكر في تاريخ دمشق وأخرجه 
الشَّاِمي.  

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

1. اِجمرم ناِم بوالْع :اِجمرهو م ناِم بوِن الْعاِجِم برِسي، وقيل ماِحم، واألول : الْقَيزم
ال تجريح، لذا فهو ، ولم أقف على تعديل له و)2( في الثقاتِحبان، ذكره ابن )1(أصح

  .عندي مجهول الحال

، )3(الجمِحي القُرِشي العباِس أبو عبِدالْمِلِك، بن هو عبداللَِّه :الشَّاِمي عبِدالْمِلِك بن عبداللَِّه .2
  .جهول الحال، لم أقف على تعديل له وال تجريح، لذا فهو عندي م)4(اَألوزاِعي عن روى

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
 بِن ، من طريق مراِجِم)29/354(، )7/279(أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق : تخريجه
  .الْعواِم

  .الشَّاِمي عبِدالْمِلِك بِن اللَِّهبِدمن طريق ع أنه يروى َأيضاً -كما سبق–ي الدارقُطِْنوأفاد 

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو: 

1. اِجمرم ناِم بومجهول الحال :الْع.  

2. دباللَِّهع نِلِك بِدالْمبع مجهول الحال: الشَّاِمي.  

                                                           
، )4/2077(المؤتلف والمختلف، للدارقُطِْني و، )113:ص(طبقات األسماء المفردة، للبرديجي :  انظر)1(

  ).8/113(، وتوضيح المشتبه، البن ناصر الدين )2/670(الغني األزدي المؤتلف والمختلف، لعبدو
  .)9/188( ِحبان  الثقات، البن)2(
)3(ِحيمش :  الجيح، وهم بطن من قُرمبضم الجيم وفتح الميم وفي آخرها الحاء المهملة هذه النسبة إلى بني ج

 األنساب،. وهو جمح بن عمرو بن هصيص ابن كَعب بن لَؤي بن غَالب بن فهر بن مالك بن النَّضر
 ).1/291(نساب، البن األثير ، واللباب في تهذيب األ)2/85(للسمعاني 

  .)29/353( تاريخ دمشق، البن عساكر )4(
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  :الحكم على سند الحديثو، اَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
وجين على اآلخر، فكالهما يرويه عن لدي من معطيات ال يكفي لترجيح أحد التوفر ما 

اِجمرم اِعيزاَألو ناِم بوالْعدباللَِّه وع نِلِك بِدالْمبع.  

 عبِدالْمِلِك بن اللَِّهكذلك عبدالْعواِم و بن مراِجم ضعيف؛ ألن في كال الوجهين الحديثسند 
  .)2( األلبانيضعفه، كما )1("الْحِديثَ يِصح وال": قال الدارقُطِْني، وال متابع لهما، ولي الحالمجه

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1358، س7/287(.  
  ).1/54(ظالل الجنة مع السنة البن أبي عاصم : انظر) 2(
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  الحديث السابع عشر

  

 رسوَل يا: عمر قَاَل" ،َأِبي هريرةَ عن الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد يروى حِديٍث عن )1(سِئَل
 فَِفيم فَقَاَل ِمنْه، فُِرغَ شَيٍء ِفي بْل: قَاَل ِمنْه؟ فُِرغَ قَد شَيٍء ِفي َأم نَْأتَِنفَه شَيٍء ِفي َأنَعمُل اللَِّه

  ."نَجتَِهد ِإذًا: قَاَل ِبالْعمِل ِإلَّا ذَِلك يدرك لَا: قَاَل الْعمُل؟

 َأنَس ضمرةُ َأبو عنْه؛ فَقَاَل واخْتُِلفَ اَألوزاِعي واهعنْه؛ فَر واخْتُِلفَ الزهِري يرِويِه: فَقَاَل
  .َأِبي هريرةَ عن المسيب، بن عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي عن ِعياٍض، بنا

هرغَيِويِه وري نع اِعيزلَا اَألوو ذْكُرا يةَ َأبريره.  

  .انتهى جواب الدارقُطِْني .الصواب وهو عن الزهِري الزهِري، َأصحاب رواه كوكَذَِل
  

  .تقدمت دراسته مع الحديث الثالث
  

                                                           
)1 ( قُطِْنيارِعلَل الد)1359، س7/288(. 
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  الثامن عشر الحديث

علَيِه صلَّى اُهللا  اللَِّه رسوُل قَاَل ،َأِبي هريرةَ عن الْمسيِب، بِن سِعيِد حِديِث عن )1(سِئَل
لَّمسِإذَا": و ِلمع كُمدَأح ا َأِخيِه ِمنرخَي هِلمعفَلْي ذَِلك اددزةً ِفيِه ِليغْبر".  

 عن عياٍش، بِن ِإسماِعيَل عن الْيماِن، َأبو فَرواهعنْه؛  واخْتُِلفَ اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
اِعيزاَألو، ِريهالز نٍد ،عِعيس نِن عِب، بيسالْم نع يرةََأِبي هر، نع ِه  النَِّبيلَيلَّى اُهللا عص

لَّمسو.  
 محمدو الطَّبراِني، سلَمةَ بِن بِشيِر بن صاِلح ِبِه حدثَ الْحِديثُ هذَا عن الزهِري يِصح ولَا

 ِإسماِعيَل عن الْيماِن، َأِبي عن يرِويِه هماوغَير الْيماِن، َأِبي عن الصوِري، كَِثيٍر بِن ِإبراِهيم بنا
  .مرسالً الْمسيِب بِن عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي عن عياٍش، بِنا

 ِإبراِهيم نب محمد حدثنا: قاال الفارسي، ِإسماِعيَل بن محمدو الْحاِفظُ، طَاِلٍب َأبو حدثَنَا
،وِريثَنَا الصدو حاِن َأبمالْي تَِّصلًا ِبذَِلكم.  

هذَكَرو ناِعٍد، ابص ناِلِح عِن صِشيِر بِن بةَ بلَمتَِّصالً سم. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو: قُطِْنيارالد وجهينذَكَر :  
صلَّى  النَِّبي عن ،َأِبي هريرةَ عن الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :جه األولالو

لَّمسِه ولَياُهللا ع.  

  .مرسالً الْمسيِب بِن عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل

  -:تالفدراسة أوجه االخ

 النَِّبي عن ،َأِبي هريرةَ عن الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول
لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص.  

، كالهما من  ذكره)2(أن ابن صاعد ، وأفاد-كما سلف- في العلل يالدارقُطِْنأخرجه : تخريجه
  .عياٍش بِن طريق ِإسماِعيَل

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1371، س7/304.(  
، .يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب، مولى َأِبي جعفر المنصور الهاشْمي، أبو محمد البغدادي الحافظ هو )2(

  ).7/348(هـ، تاريخ اإلسالم، للذهبي 318توفى سنة 
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  . ولم يصرح بالسماعانفردضعيف في هذا الوجه؛ ألنه : عياٍش بن ِإسماِعيُل

  .مرسالً الْمسيِب بِن عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
 عن الْيماِن ، من طريق َأِبي)60برقم (ن أماليه أخرجه ابن السماك في الجزء الثاني م: تخريجه
  .عياٍش بِن ِإسماِعيَل

  . ولم يصرح بالسماعانفردضعيف في هذا الوجه؛ ألنه : عياٍش بن ِإسماِعيُل

  :الحكم على سند الحديث، واَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
وجين على اآلخر، فكالهما يرويه عن توفر لدي من معطيات ال يكفي لترجيح أحد الما 
 اِعيزاِعيُلاَألومِإس ناٍش بيع.  

عياٍش وعدم تصريح  بِن ِإسماِعيَل  النفرادفي كال الوجهين ضعيف؛ الحديثسند 
  ،)1("الْحِديثُ هذَا  عن الزهِرييِصح ولَا" :قال الدارقُطِْنيبالسماع، و

  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1371، س7/304.(  
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  ع عشرالحديث التاس

  

 َأسوَأ ِإن": صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن ،َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ حِديِث عن )1(سِئَل
  .الْحِديثَ "صلَاتَه يسِرقُ الَِّذي سِرقَةً، النَّاِس

 الِْعشِْرين، َأِبي ابن عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
 نعاِعيزاَألو، نى، عيحي نةََأِب علَمي س، نةَ عريرَأِبي ه.  

اهورو كَمالْح نى، بوسم نِليِد عِن الْوِلٍم، بسم نع اِعيزاَألو، نى، عيحي نِداللَِّه عبِن عب 
  .َأِبيِه عن قَتَادةَ، َأِبي

ثَنَاهدح نِنيٍع، ابم نكَِم عِن الْحى بوسم و ،ِبذَِلكاهور ِليع نب ،ِديِنيالْم نكَِم عِن الْحب 
  .انتهى جواب الدارقُطِْني .كَذَِلك موسى

  .تقدمت دراسته مع الحديث التاسع
  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1379، س8/15.(  
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  الحديث العشرون
  

 ِمن": مصلَّى اُهللا علَيِه وسلَّ اهللا رسول قال ،َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ حِديِث عن )1(سِئَل
  ."يعِنيِه الَ ما تَركُه ،الْمرِء ِمِإسالَ حسِن

 وعمارةُ ،مزيٍد بن والْوِليد شُعيٍب، بن محمد فَرواهعنْه؛  تُِلفَواخْ ،اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
عن  قُرةَ، عن ،اَألوزاِعي عن بكٍْر، بن ِبشْرو سماعةَ، بِن عبِداللَِّه بن وِإسماِعيُل بِشيٍر، بنا

ِريهالز، نةَ علَمَأِبي س،نةَ  عريرَأِبي ه.  

مخَالَفَهو رمع ناِحِد، بِدالْوبةُ عِقيبو نِليِد، بو الْوَأبِة وِغيرالْم ،هووفَر نع اِعيزاَألو،  نع
ِريهالز، نةَ علَمَأِبي س، نةَ عريرَأِبي ه، وا لَمذْكُرةَ ِفيِه يقُر.  

اهورشِّ وبمر ناِعيَل بمِإس ،لَِبيالْح نع اِعيزاَألو، ِريهالز نع، نةَ علَمَأِبي س، انملَيسو 
 يحيى، بن محمد عنْه حدثَ ِثقَةٌ، وهو الْبرِدي، هارون بن موسى قَالَه ،َأِبي هريرةَ عن يساٍر، بنا

هرغَيو، نشٍِّر عبم.  

اهوراِق وزالردبع نب ،رمع ِريهالز نع، نةَ علَمَأِبي س، نةَ عريرَأِبي ه.  

وِوري ناِعيَل عمِن ِإساٍش، بيع ودمحم نكَِثيٍر ب يِصيالِْمص، نع اِعيزى  ،اَألويحي نع
  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،ٍربِن َأِبي كَِثيا

اهوراللَِّه ودبع نٍل، بيدب ِريهالز نع، ناِلٍم، عس نَأِبيِه، ع نع ِه  النَِّبيلَيلَّى اُهللا عص
لَّمسفُوظُ ،وحالْمِديثُ وةَ حريرِديثُ ،َأِبي هحو ِليِن عب يسالً ِنالْحسرم، كَذَِلكو وطَِّأ ِفي هوالْم.  

كَذَِلكو اهور خَاِلد نِن بمحِدالربع ،وِميخْزالْم ناِلٍك، عم ِريهالز نع، نع ِليِن عب 
 وهو الْعمِري عمر بِن عبِداللَِّه بِن عبِدالرحمِن عن وروي ِبالْقَِوي، لَيس وخَاِلد َأِبيِه، عن الْحسيِن،
  .سهيٍل عن يِصح ولَا ،َأِبي هريرةَ عن َأِبيِه، عن سهيٍل، عن ضِعيفٌ،

ِحيحالصِديثُ وح ،ِريهالز نع ِليِن عب الحسالً ِنيسرم. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1389، س8/25.(  
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  -: أربعة، ووقفت على خامسذَكَر الدارقُطِْني : على اَألوزاِعيأوجه االختالف
َأِبي  عن ، بِن عبِدالرحمِنَأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،)1(قُرةَ عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .هريرةَ

   .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .َأِبي هريرةَ عن ،)2(يساٍر بِن وسلَيمان ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :الوجه الثالث

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي :لوجه الرابعا

  .)3(حسيٍن بِن علي عن ،عن الزهِري ماِلِك، عن ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ

  -:دراسة أوجه االختالف

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري قُرةَ، عن ،َألوزاِعيا: الوجه األول
، )9/198(، وابن عبدالبر في التمهيد )2317، برقم 4/558(أخرجه الترمذي في سننه : تخريجه
  .سماعةَ بِن عبِداللَِّه بِن من طريق ِإسماِعيَلكالهما 

 في صحيحه ِحبان، وابن )3976، برقم 2/1315( سننه وأخرجه ابن ماجه في
، وأبو الشيخ )7/184 (الرجال ضعفاء في  في الكاملعِدي، وابن )229، برقم 1/466(

 دمشق ، وابن عساكر في تاريخ)54، برقم 56:ص( الحديث  فيمثالاألاألصبهاني في 
  .بورشَا بِن شُعيٍب بِن محمٍدمن طريق ، كلهم )41/425(

، 336:ص (، والبيهقي في اآلداب)192، 1/144(أخرجه القضاعي في مسند الشهاب و
 اإليمان ، وفي شعب)291، برقم 224:ص (الكبرى السنن إلى ، وفي المدخل)1012برقم 

                                                           
اسمه : الرحمِن بِن حيِويَل، بمهملة مفتوحة ثم تحتانية وزن جبريل، المعاِفِري المصري، يقالهو قُرةُ بن عبِد) 1(

  ).455:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . هـ147يحيى، صدوق له مناكير، مات سنة 
: أم سلمة، ثقة فاضل، مات بعد المائة وقيل: مدني، مولى ميمونة، وقيل هو سلَيمان بن يساٍر الِهالِلي، ال)2(

  ).255:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . قبلها
 هو عِلي بن الحسيِن بِن عِلي بِن َأِبي طَاِلٍب الهاِشِمي، زين العابدين، ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور، قال )3(

تقريب التهذيب، البن . هـ، وقيل غير ذلك93رأيت قرشيا أفضل منه، مات سنة ما : ابن عيينة عن الزهري
  ).400:ص(حجر 
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، وابن عساكر في )4132، برقم 14/320 (السنة ، والبغوي في شرح)4633، برقم 7/54(
  .طريق الْوِليِد بِن مزيٍدمن  كلهم )41/425 (دمشق تاريخ

  .الْبغْداِدي لُْؤلٍُؤ بِن محمٍد بِن ، من طريق عِلي)9/198(وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد 

  .بكٍْر بِن ِبشٍْرو بِشيٍر، بِن ي أنه يروى من طريق عمارةَالدارقُطِْنوأفاد 

 نِه عجذَا الواةُ هواِعرزاَألوي :  

جده،  إلى ينسب وقد الرمِلي، عمر آل مولى ،العدِوي: سماعةَ بِن عبِداللَِّه بن ِإسماِعيُل .1
1(.ثقةٌ الموت، قديم(  

2. دمحم نٍب بيِن شُعب ورشَاب :موالهم، األموي ،صحيح صدوق بيروت، نزيل الدمشقي 
 .)2(هـ200 سنة الكتاب، مات

  -: النُّقَاِد ِفيِهأقْواُل

انورقال م نٍد بمحاِع مجلس في يفتى شعيب بن محمد كان" :مزاَألومن الرابع وهو ،ي 
 ِكباِر ِمن: "لفَسِوي، وقال ا)3("وفتياه وبحديثه ي،اَألوزاِعب الناس أعلم كانوا الذين العشرة

  .)4("اَألوزاِعيأصحاب 

 ثَّقَه5(ابن المباركو(و ،ميحد)9(والعجلي ،)8(خالد بن ، ومحمود)7(الموصلي عمار ناب، و)6( ،  

                                                           
 ).108:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )1(
 ).483:ص (المرجع السابق )2(
  .)7/286( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )3(
  .)2/475( اإلرشاد في معرفة علماء الحديث، للخليلي )4(
  .)53/251(خ دمشق، البن عساكر تاري: انظر )5(
 .)25/374(تهذيب الكمال، للِمزي : انظر )6(
اللَِّه بن عمار محمد بن عبدهو :الموصلي عمار ناب .)53/251(كر تاريخ دمشق، البن عسا: انظر )7(

  ).3/418(تاريخ بغداد، للخطيب : انظر. هـ242 أبو جعفر المخرمي نزيل الموصل، توفي سنة ،الموصلي
: هـ، وقيل247هو أبو علي السلمي، توفي سنة :  محمود بن خالد.)2/180(الكاشف، للذهبي : انظر )8(

  ).57/106(تاريخ دمشق، البن عساكر : انظر. هـ249
 .)2/240(الثقات، للعجلي، تحقيق البستوي : انظر )9(
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  .)3(، وابن عساكر)2(عِدي، وابن )1(الِهِسنْجاِني خالد بن يوسف بن وإبراهيم

   . )4("ثبت: " فقالياَألوزاِع داود عنه في أبو وسئل

  .)5("بأس الحديث في به ليس مرِجًئا، كان: "مِعيٍنوقال ابن 

  .)7(، وبنحوه قال الذهبي)6("خيرا إال علمت ما بأسا، به أرى ما" :وقال أحمد بن حنبل

 بن محمد ومن ،بِقيةَ ومن حمير، بن محمد من أثبت شعيب بن محمد: "اتموقال أبو ح
  .)8("األبرش حرب

 أحفظ كان الوليد: " فقالدحيم، أما )9("مسلم بن الوليد من أجل هو: "وقال هشام بن عمار
  .)10("صحيحا حدثه كتبه من الشيء حدث إذا محمد وكان منه،

  :قوله باإلرجاء

، وظاهر قوله أن إرجاءه ال يؤثر على مِعيٍنه باإلرجاء سوى ابن لم أقف على أحد رما
  .حديثه

  . ثقة:خالصة القول فيه

3. ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت:م . 

                                                           
الهاء والسين المهملة، وسكون النون، بكسر :  الِهِسنْجاِني.)53/252(تاريخ دمشق، البن عساكر : انظر )1(

ِهِسنْكَان، فعرب إلى : وفتح الجيم، وفي آخرها النون بعد األلف، هذه النسبة إلى قرية من قرى الري يقال لها
: انظر. هـ301هو أبو إسحاق الرازي الِهِسنْجاِني، توفي سنة : ِهِسنْجان، وإبراهيم بن يوسف بن خالد

  ).7/282(، وتاريخ دمشق، البن عساكر )5/642(األنساب، للسمعاني 
  ).5/178(، )3/394(الكامل في ضعفاء الرجال، البن عِدي : انظر )2(
  .)53/245(تاريخ دمشق، البن عساكر : انظر )3(
 .)1/204:ص ( أبا داوداآلجري سؤاالت )4(
  .)77:ص( سؤاالت عثمان بن طالوت البن معين )5(
  ).3/53(، والعلل ومعرفة الرجال، ألحمد، رواية ابنه عبداهللا )7/286( البن أبي حاتم الجرح والتعديل،: انظر )6(
 .)3/580( ميزان االعتدال، للذهبي )7(
  .)7/286( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )8(
  .)53/250( تاريخ دمشق، البن عساكر )9(
)10( يتهذيب الكمال، للِمز )25/374(. 
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 أهل من أظنه: "قال ابن عساكر ،)1(الشامي ِبشٍْر بن  هو عمارةُ:بِشيٍر بن عمارةُ .4
 .)2("دمشق

  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه

: ، وقال ابن حجر)4("فيه تكلم وال بل وثقه، أحدا رأيت ما: "، وقال)3("شيخ: "لذهبيقال ا
  .)5("مقبول"

 قال غنم، ابن عن يروي :بشر بن عمارة": )6(الجوزي ابن كتاب وفي: "مغْلَطَايقال 
، لكن الذهبي اعتبره )7("غيره؟ أم هذا أهو أدري ال. انتهى. "الحديث متروك": األزدي

  .)8("يعرفُ ال ": وقال عنهشخص آخر
  . مقبول:خالصة القول فيه

5. ِبشْر نكٍْر بثقة :ب.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 عبِداللَِّه بن ، وعلى رأسهم ِإسماِعيُلاَألوزاِعيأصحاب اتفق على روايته أربع ثقات من 
 .ِبشٍر بن سماعةَ، وتابعهم عمارةُ بِنا

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: لوجه الثانيا
  .، من طريق بِقيةَ بِن الوِليِد)323، برقم 1/411(أخرجه ابن بطة في اإلبانة الكبرى  :تخريجه

  .الْمِغيرِةق أبي ، من طري)2068، برقم 3/94 (وأخرجه أبو طاهر المخَلِّص في المخلِِّصيات

  .عبِدالْواِحِد بِن ي أنه يروى من طريق عمرالدارقُطِْنوأفاد 

                                                           
  .)408:ص(بن حجر  تقريب التهذيب، ال)1(
  .)43/299( تاريخ دمشق، البن عساكر )2(
  .)2/52( الكاشف، للذهبي )3(
  .)3/173( ميزان االعتدال، للذهبي )4(
  .)408:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )5(
 .)2/202( الضعفاء والمتروكون، البن الجوزي )6(
  .)10/7( إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي )7(
  .)3/173(تدال، للذهبي  ميزان االع)8(
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 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو: 

 . ضعيف في هذا الوجه؛ ألنه لم يصرح بالسماع:بِقيةُ بن الوِليِد .1

 .الحجاج، ثقة بن عبدالقدوس: الْمِغيرِةأبو  .2

3. رمع ناِحِد بِدالْوبثقة: ع.  

  .َأِبي هريرةَ عن يساٍر، بِن وسلَيمان ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثالث
 أنه يروي من طريق -كما سلف–ي الدارقُطِْن، و)2/9 (الكبير  ذكر العقيلي في الضعفاء:تخريجه
  .ِعيَلِإسما بِن مبشِِّر

شِّربم ناِعيَل بمِإس: شِّربإسماعيل ابن الثقيلة، المعجمة بكسر ،هو م أبو ،الحلبي 
  .)1(هـ200 سنة مات صدوق، موالهم، يِبلْالكَ إسماعيل

  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه

 ثَّقَه2(ابن سعدو( ٍن، وابنِعيم)3(بال بعضهم فيه تكلّم: "، والذهبي وقال جةح")4(.  

  .)6(النَّسائي، وبنحوه قال )5("بْأس ِبِه يكن لم: "وقال أحمد بن حنبل

  .)7("ضعيف": قانع ابن وقال
  . ثقة:خالصة القول فيه

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه الرابع
  .كَِثيٍر بِن محمٍد، من طريق )1101، برقم 3/330(فوائده، الروض البسام أخرجه تَمام في  :تخريجه

  .عياٍش بِن ِإسماِعيَلي أنه يروى من طريق الدارقُطِْنوأفاد   

                                                           
  .)519:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )1(
  .)9/476( الطبقات الكبير، البن سعد )2(
  ).8/344(، والجرح والتعديل، البن أبي حاتم )204:ص(تاريخ ابن معين، رواية الدارمي :  انظر)3(
  .)4/1186( تاريخ اإلسالم، للذهبي )4(
  .)270:ص( سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )5(
)6( يتهذيب الكمال، للِمز )27/192(. 
 .)11/61( إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي )7(
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 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

1. دمحم نالضعفاء عن ضعيف يدلس :كَِثيٍر ب.  

لم أقف على من أخرج هذا الوجه؛ ألتحقق من تصريحه بالسماع،  :ٍشعيا بن ِإسماِعيُل .2
  .ضعيف في هذا الوجهفي حكم اللذا يظل 

  .حسيٍن بِن علي عن ،عن الزهِري ماِلِك، عن ،اَألوزاِعي: خيرالوجه األ
 من طريق، )451، برقم 120:ص(أخرجه أبو الشيخ األصبهاني في ذكر األقران  :تخريجه

  .الْوِليِد بِن مزيٍد
ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت: م.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

ِليدرواه الْو نٍد بيزاِعب ا، وهو من أوثق أصحمزاَألوذَا": ، وقال الترمذييهنَا وِعنْد حَأص 
ِديِث ِمنةَ حلَمَأِبي س نةَ عريرَأِبي ه، وِليع نٍن بيسح لَم ِركدي ِليع نقال ، و)1("طَاِلٍب َأِبي ب

قُطِْنيارالد" :ِحيحالصو: ِريهالز نع، نع ِليِن عِن بيسالً الْحسرالمحفوظ: "قال ابن حجر، و)2("م :
  )3("مرسالً - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم - النَِّبي عن الحسين، بن علي عن ،عن الزهِري مالك،

  :الحكم على سند الحديث، واَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري قُرةَ، عن ،اَألوزاِعي- األول :مما سبق يترجح وجهان

  .وثق وأكثر من رواة الوجه الثاني والثالث والرابع أعن اَألوزاِعي ؛ فرواته-َأِبي هريرةَ

  .-حسيٍن بِن علي عن ،عن الزهِري ماِلِك، عن ،اَألوزاِعي-األخير كما يترجح الوجه 

وهو عندي ضعيف،  عبِدالرحمِن، بن األول ضعيف ألن فيه قُرةُ الحديث من الوجه سند
  .)4("قرة فيه أخطأ: "قال ابن حجر

  .الْحسيِن بِن عِلي إلرسال  ضعيفالوجه األخير هسندوكذلك 

                                                           
 .)4/558( سنن الترمذي )1(
)2( قُطِْنيارِعلَل الد )13/147(.  
  .)16/205( إتحاف المهرة، البن حجر )3(
  .المرجع السابق والصفحة نفسها )4(
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  الحديث الحادي والعشرون
  

 َأمٍر كُلُّ": صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن ،َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ حِديِث عن )1(سِئَل
  .")2(َأقْطَع ِللَِّه، ِبالْحمِد ِفيِه يبدُأ لَا باٍل ِذي

 الِْعشِْرين، َأِبي وابن موسى، بن عبيداللَِّه ؛ فَرواهعنْه واخْتُِلفَ ،اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
ِليدالْوو نِلٍم، بسم نابِك، واربو الْمَأبِة وِغيرالْم، نع اِعيزاَألو، نةَ، عقُر ِريهالز نع، نَأِبي  ع
  .صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن ،َأِبي هريرةَ عن ،سلَمةَ

اهورو دمحم نكَِثيٍر، ب نع اِعيزاَألو، ِريهالز نع كَذَِلك، لَم ذْكُرةَ يقُر.  

اهورو ،ِكيعو نع اِعيزاَألو، نةَ، عقُر ِريهالز نوُل قَاَل ،عسِه  اللَِّه رلَيلَّى اُهللا عص
لَّمسالً ،وسرم.  

اهورو دمحم نِعيٍد، بقَاُل سي ِصيفُ،: لَهالْو ِريهالز نع، نِن عِب ابِن كَعاِلٍك، بم نع 
  .َأِبيِه

ِحيحالصو ِريهالز نُل عسرالْم. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

اِعيزذَ :أوجه االختالف على اَألوقُطِْنيارالد ثالثةكَر :-  
 ،عبِدالرحمِن بِن َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،عبِدالرحمِن بِنقُرةَ  عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

 نةَعريرَأِبي ه.  

  .َأِبي هريرةَن  ع،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :الوجه الثاني

  .مرسالً ،عن الزهِري قُرةَ، عن ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ

                                                           
)1(  قُطِْنيارِعلَل الد)1391، س8/29(. 
 ).1/43(صحيح مسلم بشرح النووي ". قليل البركة: معنى أقطع: " قال النووي)2(
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  -:دراسة أوجه االختالف

 بِن َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،عبِدالرحمِن قُرةَ بِن عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  . هريرةََأِبي عن ،عبِدالرحمِن

، وابن ماجه في سننه )26683، برقم 5/339 (شيبة في مصنفه أبي ابن أخرجه :تخريجه
، وابن األعرابي في معجمه )7898، برقم 14/290(، والبزار في مسنده )1894، برقم 1/610(
 اإليمان ، وفي شعب)1، برقم 1/4 (الكبير ، والبيهقي في الدعوات)362، برقم 1/206(
، وفي )932، برقم 2/253(والمتفقه  ، والخطيب البغدادي في الفقيه)4062قم ، بر6/214(

 واالستمالء اإلمالء ، والسمعاني في أدب)1210، برقم 2/70 (الراوي ألخالق الجامع
  .موسى بِن ، كلهم من طريق عبيِداللَِّه)52:ص(

  .اركالمب من طريق ابِن) 8712، برقم 14/329(وأخرجه أحمد في مسنده 

 في السنن الكبرى النَّسائي، و)4840، برقم 877:ص(وأخرجه أبو داود في سننه 
ي قي سننه الدارقُطِْن، و)494، برقم 345:ص (والليلة اليوم ، وفي عمل)10255، برقم 9/184(
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍمكلهم ) 883، برقم 1/427(

، 1/448(، والخليلي في اإلرشاد )1، برقم 1/173( في صحيحه ِحبانوأخرجه ابن 
 .الِْعشِْرين َأِبي ، كالهما من طريق ابِن)118برقم 

  .ِإسحاقَ بِن شُعيٍب، من طريق )2، برقم 1/174( في صحيحه ِحبانوأخرجه ابن 

  .َأعين بِن ، من طريق موسى)884، برقم 1/428(ي قي سننه الدارقُطِْنوأخرجه 

، والبيهقي في )17، برقم 38:ص (نعمته على هللا الشكر جه الخرائطي في فضيلةوأخر
  .الْمِغيرِة، كالهما من طريق َأِبي )5768، برقم 3/295 (الكبرى السنن

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو :  

 كان ثقة محمٍد، َأبو عبِسي الكوفي،ال باذَام بِن موسى بن  هو عبيداِهللا:موسى بن عبيداللَِّه .1
 سفيان في واستصغر ،نُعيٍم أبي من إسرائيل في أثبت كان" :حاتم أبو قال يتشيع،
 .)1(هـ213 سنة مات ،"الثوري

                                                           
  ).375:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )1(
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  :تشيعه

 ٍركَثي ِعند ِبذَِلك فَضعفَ، منكَرةً التَّشَيع في َأحاديثَ ويروي، يتَشَيع كان: "قال ابن سعد
1(".النّاِس ِمن(  

، بل )6(، وابن خلفون)5(ِحبان، وابن )4(، وابن قانع)3(لفَسِوي، وا)2(ورماه بالتشيع العجلي
، )9(، وأبو داود)8(الجوزجاِني، ووافقه )7(ترك أحمد بن حنبل حديثه وقال بغلوه في التشيع

  .)11(، والذهبي)10(الساِجيو

 .تشيعه في هذا الحديث ثقة شيعي، وال يضر :قلتُ

2. نك ابارباللَِّه: المدبهو ع نك باربالمِزيورعالم فقيه ثبت ثقة حنظلة، بني مولى ،)12( الم 
 )13(.هـ181 سنة مات الخير، خصال فيه جمعت مجاهد، جواد

3. ِليدالْو نِلٍم بسفقد عنعن ضعيف في هذا الوجه؛ :م. 

4. ابَأِبي ن صدوق في هذا الوجه، فقد تُوبع:الِْعشِْرين . 

5. بيشُع ناقَ بحثقة :ِإس. 

 . ثقة:َأعين بن موسى .6

  ثقة:الحجاج بن  عبدالقدوسالْمِغيرِةَأبو  .7

                                                           
  .)8/522( الطبقات الكبير، البن سعد )1(
 .)2/114(الثقات، للعجلي، تحقيق البستوي : انظر )2(
  .)3/140(المعرفة والتاريخ، للفَسِوي : انظر )3(
  .)9/70(إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي : انظر )4(
  .)7/152(الثقات، البن ِحبان : انظر )5(
 .)9/69(إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي : انظر )6(
  .)3/127(الضعفاء الكبير، للعقيلي : انظر )7(
  .)130:ص(أحوال الرجال، للجوزجاِني : انظر )8(
  .)1/154( أبا داود رياآلجسؤاالت : انظر )9(
  .)9/70(إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي : انظر )10(
  .)131:ص(ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، للذهبي، تحقيق محمد شكور : انظر )11(
)12(ِزيورو الشَّاِه:  المران، بفتح الميم والواو، بينهما الراء الساكنة، وفي آخرها الزاي، هذه النسبة إلى مج

 ).5/265(األنساب، للسمعاني . الشَّاِهجان، يعني شَاه جاء في موضع الملوك ومستقرهم: وإنما قيل لها
  ).320:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )13(
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  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  .مصعٍب بِن ، من طريق خَاِرجةَ)3/966(أخرجه الخليلي في اإلرشاد  :تخريجه

، )1210، برقم 2/69(الراوي  ألخالق وأخرجه الخطيب البغدادي في الجامع
  .ِإسماِعيَل بِن ، كالهما من طريق مبشِِّر)51:ص (واالستمالء اإلمالء والسمعاني في أدب

  .كَِثيٍر بِن محمٍدمن طريق  يروي  أنه-كما سبق-ي الدارقُطِْنوأفاد 

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو :  

 ،)1(السرخَِسي الحجاِج أبو خَاِرجةَ، بِن مصعٍب بن  هو خَاِرجةُ:مصعٍب بن خَاِرجةُ .1
 )2(.هـ168 سنة مات كذبه، مِعيٍن ابن إن :ويقال الكذابين، عن يدلس وكان متروك،

2. شِّربم ناِعيَل بمثقة:ِإس . 

3. دمحم نالضعفاء عن ضعيف يدلس :كَِثيٍر ب. 

  .مرسالً ،عن الزهِري قُرةَ، عن ،اَألوزاِعي: خيرالوجه األ
  .يٍعمن طريق وِك أنه يروي -كما سبق-ي الدارقُطِْنأفاد لم أجد من أخرجه، و

ِكيعو :نب ِكيعاِح هو ورِن الجِح بِليم َؤاِسيأبو مهملة، ثم وهمزة الراء بضم ،)3(الر 
  )4(.هـ197 سنة وأول هـ196 سنة آخر في مات عابد، حافظ ثقة الكوفي، سفيان

                                                           
)1(خَِسيرله، وسكون ثانيه، وفتح : هذه النسبة إلى بلدة قديمة من بالد خراسان يقال لها:  السخَس، بفتح أورس

معجمة، وآخره سين مهملة، ويقال سرخس، بالتحريك، واألول أكثر، وسرخَس، وهو اسم رجل من الخاء ال
األنساب، : الذعار في زمن كيكاوس، سكن هذا الموضع وعمره، وأتم بناءه ومدينته ذو القرنين، انظر

 ).3/208(، ومعجم البلدان، لياقوت الحموي )3/244(للسمعاني 
 ).186:ص(جر  تقريب التهذيب، البن ح)2(
)3( الراِسيَؤاس، وهو الحارث : وبضم الراء، وتخفيف الواو، وفي آخرها السين المهملة، فهو منسوب إلى بني ر

بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن ا
 ).3/97(األنساب، للسمعاني . من قيس عيالنقيس بن عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهم 

 ).581:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )4(
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  : سند الحديثالحكم على، واَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
َأِبي  عن ،عن الزهِري قُرةَ، عن ،اَألوزاِعي-مما سبق يتبين أن الوجه الراجح هو األول 

، أما الوجهان اَألوزاِعيأصحاب ، فقد اتفق على روايته خمس ثقات من -َأِبي هريرةَ عن ،سلَمةَ
  .اآلخران فغير محفوظين

 به وهو صدوق يخطئ، لكن ابن  لتفرد قُرةَراجح ضعيف؛ ألنال وجهه من سند الحديث
، كما حسنه )1(قُرةَ ِسوى الصِحيحيِن ِرجاُل ِرجالَه ِبَأن محتَجا حكم على الحديث بالحسن، الصالح
  .)2(يالنَّوِو

  

                                                           
  ).1/9( طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي )1(
  ).1/43(صحيح مسلم بشرح النووي :  انظر)2(
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  الحديث الثاني والعشرون
  

 صلَّى ِإذَا": صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن ،ي هريرةََأِب عن ،َأِبي سلَمةَ حِديِث عن )1(سِئَل
،كُمدلِّ َأحصِجٍد، ِإلَى فَلْيسم ٍة، ِإلَى َأورشَج ِعيٍر، ِإلَى َأوب فَِإن لَم ،ِجدخُطَّ يا، فَلْيخَط لَا ثُم هرضي 

نم رم".  

 عن ،اَألوزاِعي عن الْجراِح، بن رواد عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ ،اِعياَألوز يرِويِه: فَقَاَل
وبِن َأيى، بوسم نةَ علَمَأِبي س، نةَ عريرَأِبي ه.  

عن  ِصحي ولَا موسى، بِن َأيوب عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي عن رواٍد، عن :وِقيَل
ِريهالز.  

  .موقُوفاً َأِبي هريرةَ عن الْمِدينَِة، َأهِل ِمن رجٍل عن ،اَألوزاِعي عن :بِقيةُ وقَاَل

  .انتهى جواب الدارقُطِْني .يثْبتُ لَا والْحِديثُ

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد الثة ثذَكَر:-  
  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن موسى، بِن َأيوب عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن موسى، بِن َأيوب عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .موقُوفاً َأِبي هريرةَ عن الْمِدينَِة، َأهِل ِمن رجٍل عن ،اَألوزاِعي :الوجه األخير

  -:دراسة أوجه االختالف

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن موسى، بِن َأيوب عن ،اَألوزاِعي: لوجه األولا
 بِن  طريق رواِدمن، )126، برقم 147:ص(أخرجه ابن فيل في جزٍء حديثي له  :تخريجه
  .الْجراِح

  ادور ناِح براد،هو : الْجوالواو، بتشديد ر ناِح، ابرمن أصله العسقالني، عصام أبو الج 
   .)2(شديد ضعف الثوري عن حديثه وفي ِرك،فَتُ بَأخَرٍة اختلط صدوق ،خراسان

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1410، س8/50(.  
  .)211:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )2(
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  :أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه
 ثَّقَهٍنابن وِعي1(م(،حديث في غلط إنما بأس به ليس" : وقال مرة نسفيان ع")2(.  

، )3("منَاِكير َأحاِديث سفْيان عن حدث َأنه ِإلَّا سنة صاحب ِبِه بْأس لَا: "وقال أحمد بن حنبل
  .)4("خطأ حِديثه ِفي ِإن: "، وأخرى"أرى ِفيما صدوق: "ومرة

 محله وكان عمره آخر في حفظه رتغي الحديث، مضطرب هو: "وقال أبو حاتم
 من يحول: يقول أبى الضعفاء، سمعت كتاب في البخاري أدخله" :ابن أبي حاتم ، وقال)5("الصدق
  .)6("هناك

 حديث غير روى بالقوي ليس: "النَّسائي، وقال )7("حديث له يقوم يكاد ال: "وقال البخاري
، وقال )10("ويخَالف يخطئ كَان: "ِحبان ابن ، قال)9("مناكير عنده": الساِجي ، وقال)8("منكر

قال ، و)12("الحديث ضعيف: "لفَسِويوقال ا ،)11("يخِْطُئ ما كَِثيرا: الْحفَّاظُ قَاَل: "الخليلي
قُطِْنيار14("ضعف ِفيِه: "، وابن طاهر المقدسي)13("متروك: "الد(.  

 عن ِبها ينْفَِرد وغَراِئب وِإفْراداتٌ صاِلحةٌ َأحاِديثُ الْجراِح بِن ِلرواِد: "عِديقال ابن 
ريِر الثَّوغَيو ريةُ الثَّوامعا وِوي مري نشَاِيِخه عال م هتَاِبعي ِه النَّاسلَيع كَانخًا وا شَياِلحص 
  .)15("حِديثَه يكْتُب ِممن هَأنَّ إالَّ النَِّكرِة بعض الصاِلِحين حِديِث وِفي

                                                           
  ).18/209(، تاريخ دمشق، البن عساكر )110:ص(، رواية الدارمي  تاريخ ابن معين)1(
  .)18/209( تاريخ دمشق، البن عساكر )2(
  .)2/31 (رواية ابنه عبداهللا العلل ومعرفة الرجال، ألحمد، )3(
 .)250:ص( سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )4(
  .)3/524( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )5(
  .والصفحة نفسهاالمرجع السابق  )6(
  .)4/116( الكامل في ضعفاء الرجال، البن عِدي )7(
  .)104:ص( الضعفاء والمتروكين، للنسائي )8(
  .)5/5( إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي )9(
)10( انالثقات، البن ِحب )8/246(.  
  ).2/470( اإلرشاد في معرفة علماء الحديث، للخليلي )11(
  .)3/479(للفَسِوي  المعرفة والتاريخ، )12(
  .)30:ص(االت البرقاني للدارقطني  سؤ)13(
  .)1/446( ذخيرة الحفاظ، البن طاهر المقدسي )14(
 .)4/120( الكامل في ضعفاء الرجال، البن عِدي )15(
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  :اختالطه

الطائي، وأبو  عوف بن ، ومحمد)3(النَّسائي، و)2(، وأبو حاتم)1(رماه باالختالط البخاري
  )5(.)4(أحمد الحاكم، وابن خلفون

  . صدوق يخطئ، اختلط قبل موته:خالصة القول فيه

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 الراوي- الْعسقَلَاِني عبِداللَِّه بن كما أن ِعيسى عنه الخطأ، رده، فال ينتِف لتفروادمعلول ب
 نادعوقال عنه ابن  -رِدياد، ولم يتميز أسمع من )6("الحديث يسرق ضعيف: "عوقبل ر 

  .اختالطه أم بعده

َأِبي  عن ،َأِبي سلَمةَ عن موسى، بِن َأيوب عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  .هريرةَ

  .الْجراِح بِن  من طريق رواِدذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .عنهتفرد به رواد، وعالوة على ذلك يتعذر الوقوف على حال من روى 

  .)7("عن الزهِري يِصح ولَا": قال الدارقُطِْنيو

  .موقُوفاً َأِبي هريرةَ عن الْمِدينَِة، َأهِل ِمن رجٍل عن ،اَألوزاِعي :الوجه األخير
  .من طريق بِقيةَ بِن الْوِليِد ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

                                                           
  .)8/186( التاريخ الكبير، للبخاري )1(
  .)3/524( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )2(
  .)104:ص(للنسائي  الضعفاء والمتروكين، )3(
 .)5/5( إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي )4(
، )123:ص(، واالغتباط بمن رمي باالختالط، لسبط ابن العجمي )35:ص(المختلطين للعالئي :  انظر)5(

  ).176:ص(والكواكب النيرات، البن الكيال 
 .)6/454(الكامل في ضعفاء الرجال، البن عِدي  )6(
  .)1410، س8/50(طِْني  ِعلَل الدارقُ)7(
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ِقبةُي بالْن ِلوا الوجه؛ فهو مشهور بالتدليس خاصة التسوية، وقد أبهم  ضعيف في هذ:ِدي
  .ياَألوزاِعهنا شيخ 

  :الحكم على سند الحديث، واَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 َأهِل ِمن رجٍل عن ،اَألوزاِعي-مما سبق يتبين أن الوجه األشبه بالصواب هو األخير 

يكون من  لذا لعله -يالدارقُطِْنكما صرح -؛ فالحديث ال يثبت -وقُوفاًم َأِبي هريرةَ عن الْمِدينَِة،
  .َأِبي هريرةَقول 

  .أما الوجهان اآلخران فقد ثبت أنهما غير محفوظين

ال الرواة عنه، ومعرفة حال  لعدمبِقيةَ، والراجح ضعيف؛ لتدليس  وجهه من سند الحديث
  .اَألوزاِعي شيخ حال
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  الثالث والعشرونالحديث 

 النَِّبي عن ،َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَو الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد يروى حِديٍث عن )1(سِئَل
لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عِإذَا": ص قَام كُمدَأح ِل، ِمنِخْل فَلَا اللَّيدي هدتَّى الِْإنَاِء ِفي يِديث... ح2(الْح(".  

 فَرواه؛ اَألوزاِعي عن ، واخْتُِلفَزاِعياَألو فَرواهعنْه؛  واخْتُِلفَ الزهِري، يرِويِه: فَقَاَل
لُيدالْو نِلٍم، بسم ِليدالْوو نٍد بيزِميِد ،مالْحدبعو نَأِبي ب ،و الِْعشِْرينَأبِة وِغيرالْم، ودمحم نكَِثيٍر، ب 

 ،َأِبي سلَمةَو ،عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي عن ،َأِبي سلَمةَ بن وعمرو صدقَةَ، بن ومفَضُل
 نةَعريرَأِبي ه.  

مخَالَفَهو ِبشْر نكٍْر، باِعيُل بمِإسو نِداللَِّه ببِن عةَ، باعمس ودمحم نفَ بوسي ،اِبييالِْفر 
ودمحم نٍب بعصم الْقَراِنيقَس ،هوور نع اِعيزاَألو، ِريهالز نٍد ،عِعيس نع ،هدحو نَأِبي  ع

  .هريرةَ
عن  معمٍر، عن عبِدالرزاِق، عن والْجرجاِني، الرماِدي، فَرواه معمٍر؛ عن واخْتُِلفَ

ِريهٍد ،الزِعيس نع، ةََأولَمِبي س، نةَ عريرَأِبي ه.  
مخَالَفَهةٌ واعمج مِمنْه :دمحم نى، بيحو يَأبِر، وهالَْأز ودمحم ناقَ بحِن ِإسِه بيوشَب كَان 

  .َأِبي هريرةَ عن وحده، عن سِعيٍد ،عن الزهِري معمٍر، عن عبِدالرزاِق، عن رووه، ِبمكَّةَ
 سِعيٍد َأو ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري معمٍر، عن عبِدالرزاِق، عن الشَّاِعر، حجاج وقَاَل
كَذَِلكو ،قَاَل ِبالشَّك دمحم نى بيحي :اِق، ِإنزالردبقَاَل ع ةً لَهرذَ مَل، اهقَاَل الْقَوو ِزيدي نٍع، بيرز 
  .َأِبي هريرةَ عن وحده، َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري معمٍر، عن وعبدالَْأعلَى،

اهورو كْرب ناِئٍل، بو ِريهالز نٍد :فَقَاَل ،عِعيس نع، ةَولَمَأِبي س، نع ةََأِبي هرير، لَى قَالَهعي نب 
  .عنْه الْحاِرِث،

اهورو دمحم ناقَ، بحِإس ،قَِّريوالْمى ويحيو نى بيحي ،اِنيالْغَس انمالنُّعو ناِشٍد، بر  نع
ِريهٍد ،الزِعيس نع ،هدحو نةَ عريرَأِبي ه.  

  .َأِبي هريرةَ عن وحده، َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري يينَةَ،ع ابن وقَاَل
عن و ،َأِبي هريرةَ عن َأِبيِه عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي عن كَِثيٍر، بِن محمٍد عن :وِقيَل

ِريهٍد ،الزِعيس نةَو ،علَمَأِبي س، نةََأ عريرِبي ه. قُطِْنيارانتهى المراد نقله من جواب الد.  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1419، س80 - 8/75.(  
". فَلَا يدِخْل يده ِفي الِْإنَاِء، حتَّى يفِْرغَ علَيها مرتَيِن َأو ثَلَاثًا، فَِإن َأحدكُم لَا يدِري ِفيم باتَتْ يده: " تكملة الحديث)2(

 ).393 حديث رقم ،1/138(سنن ابن ماجه 
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اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد ثالثةذَكَر :-  
  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَو ،عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .َأِبي هريرةَ عن وحده، عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،ياَألوزاِع: الوجه الثاني

  .َأِبي هريرةَ عن َأِبيِه عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :الوجه األخير

  -:دراسة أوجه االختالف

  .َأِبي هريرةَ عن ،ةََأِبي سلَمو ،عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم) 393، برقم 1/138(ماجه في سننه   أخرجه ابن:تخريجه

، برقم 1/371 (الكبرى ، والبيهقي في السنن)8/78(ي في العلل الدارقُطِْنوأخرجه 
  .الْمِغيرِة ، كالهما من طريق َأِبي)1156

  .كَِثيٍر بِن محمٍد من طريق )8/80( العلل ي فيالدارقُطِْنوأخرجه 

الخطيب في تاريخ بغداد ، و)341:ص (الشيوخ الصيداوي في معجم جميع وأخرجه ابن
  .َأِبي سلَمةَ بِن من طريق عمٍرو، كالهما )13/187(

 َأِبي بِن ِدالْحِميِد، وعبمن طريق الْوِليِد بِن مزيٍدى ور أنه ي-كما سبق-ي الدارقُطِْنوأفاد 
  .صدقَةَ بِن الِْعشِْرين، ومفَضِل

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو :  

1. لُيدالْو نِلٍم بسح بالسماع:مثقة، فقد صر .  

  . ثقة:الْحجاِج بن  عبدالْقُدوِسالْمِغيرِة َأبو .2

3. دمحم نالضعفاء  عنضعيف يدلس :كَِثيٍر ب.  

  . صدوق في هذا الوجه؛ فقد تُوبع:َأِبي سلَمةَ بن عمرو .4

5. ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت:م .  

  . صدوق في هذا الوجه، فقد تُوبع:الِْعشِْرين َأِبي بن عبدالْحِميِد .6
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  )1(.الْحنَِفي الكُوِفي حماٍد َأبو سِعيٍد، بِن صدقَةَ بن هو مفَضُل: صدقَةَ بن مفَضُل .7

  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه

 ثَّقَهقُطِْنوار3("بالقوي ليس: "، وقال في موضع آخر)2(ي مرةالد(.  

  .)5("بأسا بحديثه أرى ما: "عِدي، وقال ابن )4("الحديث صالح: "وقال البغوي

 يكتب بقوي ليس: "، وقال أبو حاتم)7("ةبثق ليس: "، وقال)6("ِبشَيٍء لَيس: "مِعيٍنوقال ابن 
  .)8("حديثه

  .)11(، والذهبي)10(زرعةَ، وأبو )9(وضعفَه أحمد بن حنبل

  .)13(، وتبعه ابن طاهر المقدسي)12("الحديث متروك" النَّسائي وقال

 عن فَخرج ير،الْمنَاِك الَْأشْياء الْمشَاِهير عن يروي حتَّى يخطئ ِممن كَان: "ِحبانوقال ابن 
  .)14("بْأسا بذلك أر لم معتَبر ِبِه اعتبر فَِإن الثِّقَات وافق وِفيما انْفَرد، ِإذا ِبِه اِلاحِتجاج حد

  . صدوق يخطئ، وهو صدوق في هذا الوجه فقد تُوبع:خالصة القول فيه

  .َأِبي هريرةَ عن ه،وحد عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
 عبِداللَِّه بِن بِن من طريق ِإسماِعيَل) 441، برقم 1/215(في سننه  النَّسائي أخرجه :تخريجه
  .سماعةَ

                                                           
 ).7/406( التاريخ الكبير، للبخاري )1(
)2( لَِميسؤاالت الس قُطِْنيارللد )338:ص(.  
)3( قُطِْنيارالضعفاء والمتروكين، للد )263:ص(.  
  . معجم الصحابة للبغوي، ولم أجده فيه، نقله ابن حجر عن)8/138(ن حجر  لسان الميزان، الب)4(
  .)8/151(ضعفاء الرجال، البن عِدي  الكامل في )5(
  .)4/243( الضعفاء الكبير، للعقيلي )6(
  .)1/63( تاريخ ابن معين، رواية ابن محرز )7(
 .)8/316( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )8(
  ).45:ص( يِذورمالْ رواية حنبل، بن حمدألالرجال،  ومعرفة العلل: انظر )9(
 .)8/316(ل، البن أبي حاتم الجرح والتعدي: انظر )10(
  .)2/461 (، للذهبيالمغني في الضعفاء: انظر )11(
  .)263:ص( الضعفاء والمتروكين، للنسائي )12(
  .)1810، 1771، 3/1755(ذخيرة الحفاظ، البن طاهر المقدسي : انظر )13(
)14( انالمجروحين، البن ِحب )3/21(.  
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 معاني ، وفي شرح)5093، برقم 13/93 (اآلثار مشكل وأخرجه الطحاوي في شرح
  .بكٍْر بِن ِبشٍْرمن طريق ) 68، برقم 1/22 (اآلثار

، برقم 1/22 (اآلثار معاني ، وفي شرح)5094، برقم 13/93 (اآلثار مشكل ي شرحوف
  .يوسفَ الِْفرياِبي بِن محمٍدمن طريق ) 68

  .مصعٍب الْقَرقَساِني بِن محمٍد من طريق )8/78(ي في العلل الدارقُطِْنوأخرجه 

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:   

  . ثقة:سماعةَ بِن عبِداللَِّه بن ِإسماِعيُل .1

2. ِبشْر نكٍْر بثقة :ب.  

3. دمحم نفَ بوسي اِبييثقة:الِْفر .  

4. دمحم نٍب بعصم اِنيقَسضعيف :الْقَر.  

  .ةََأِبي هرير عن ،َأِبيِه عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ
ي في الدارقُطِْن، و)4/94 (بأصبهان المحدثين األصبهاني في طبقات الشيخ  أخرجه أبو:تخريجه
  .كَِثيٍر بِن محمٍد، كالهما من طريق )8/79(العلل 

دمحم نالضعفاء عن ضعيف يدلس :كَِثيٍر ب.  

  :الحكم على سند الحديث، واَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 عن ،َأِبي سلَمةَو ،عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي- األول:رجح وجهانيتمما سبق 

 ، وتابعهم أربعة غيرهم،اَألوزاِعيأصحاب ؛ فقد اتفق على روايته ثالث ثقات من -َأِبي هريرةَ
وقد  -َأِبي هريرةَ عن وحده، ٍدعن سِعي ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي-وكذلك يترجح الوجه الثاني 

  .، أما الوجه األخير فضعيف غير محفوظأصحاب اَألوزاِعي روايته ثالث ثقات من اتفق على

  . صحيح رجاله ثقاتينالراجح وجهيه من الحديثسند 
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  الحديث الرابع والعشرون

صلَّى اُهللا النَِّبي  عن ،َأِبي هريرةَ عن ،ةََأِبي سلَمو ،عن سِعيٍد يروى حِديٍث عن )1(سِئَل
لَّمسِه ولَيِإذَا": ع نَأم ،امنُوا الِْإم2("فََأم(.  

 الْولُيد فَرواه ؛اَألوزاِعي عن  واخْتُِلفَ-ثم قال-... عنه  واختلف الزهري، ويهير: فقال
عن  ،اَألوزاِعي عن الْوِليِد، عن الْجرجراِئي، الصباِح بن محمد عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ مسِلٍم، بنا

ِريهٍد ،الزِعيس نع،ع  ةَنريرَأِبي ه.  

خَالَفَهو ،ميحو درمعو نب انثْمع ،اهيور نِليِد، عالْو نع اِعيزاَألو، ِريهالز نع، نع 
  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ

كَذَِلكقَاَل و دمحم نكَِثيٍر، ب نع اِعيزِر ،اَألوهالز نعي، نةَ علَمَأِبي س، نَأِبي  ع
 يِزيد وقَاَل ،َأِبي هريرةَ عن الزهِري، سِمع من حدثَِني ،اَألوزاِعي عن بكٍْر بن ِبشْر وقَاَل ،هريرةَ

عن  حيِويِل، بِن عبِدالرحمِن بن قُرةُ حدثَِني ،اَألوزاِعي عن الْوِليِد، عن :رزيٍق بِن عبِداللَِّه بنا
ِريهالز، نةَ علَمَأِبي س، نةَ عريرَأِبي ه.  

كَذَِلكقَاَل و ِليدالْو نٍد بيزو ،مرمعو نةَ بلَمو َأِبي سفٍْص َأبح ،ِسيو التَّنِّيَأباقَ وحِإس 
،اِريالْفَز ناَأل عاِعيزو، نةَ، عقُر ِريهالز نع، نةَ علَمَأِبي س، نةَ عريرَأِبي ه.  

كَذَِلكقَاَل و رحالسقاء، ب ِريهالز نع، نةَ علَمَأِبي س، نةَ عريرَأِبي ه، لَهسَأرو نَأِبي اب 
َأِبي  عن جِميعا، َأِبي سلَمةَو ،عن سِعيٍد ،عن الزهِري ظٌمحفُو والْحِديثُ ،عن الزهِري ذَْئٍب،
  .انتهى المراد نقله من جواب الدارقُطِْني. هريرةَ

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد أربعةذَكَر :-  

  .َأِبي هريرةَ عن  بِن الْمسيِب،يٍدعن سِع ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .َأِبي هريرةَ عن  بِن عبِدالرحمِن،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .َأِبي هريرةَ عن الزهِري، سِمع من حدثَِني :قال اَألوزاِعي :الوجه الثالث

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري عبِدالرحمِن، بِن قُرةَ عن ،اَألوزاِعي :الوجه األخير

                                                           
)1(  قُطِْنيارِعلَل الد)1422، س92 -8/84.(  
  ).8/92(ِعلَل الدارقُطِْني ". فَمن وافَق تَْأِمينُه تَْأِمين الْملَاِئكَة، غَفَر لَه ما تَقَدم ِمن ذَنِْبه: " تكملة الحديث)2(
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  -:دراسة أوجه االختالف

  .َأِبي هريرةَ عن  بِن الْمسيِب،عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم -كما سبق- في العلل ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

لُيدالْو نِلٍم بسالتحقق من تصريحه بالسماع:م ضعيف في هذا الوجه؛ إذ لم يتسن .  

  .َأِبي هريرةَ عن بِدالرحمِن، بِن عَأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، )11898، برقم 10/417( في السنن الكبرى النَّسائيأخرجه : تخريجه

  .كَِثيٍر بِن  من طريق محمٍد-كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

  .ضعيف في هذا الوجه؛ فقد عنعن: د بن مسِلٍمالْوِلي .1

2. دمحم نالضعفاء  عنضعيف يدلس: كَِثيٍر ب.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .)1("الزهِري ِمن يسمعه لَم اَألوزاِعي": النَّسائي قَاَل

  .َأِبي هريرةَ عن الزهِري، عسِم من حدثَِني :قال اَألوزاِعي :الوجه الثالث
  .بكٍْر بِن ِبشٍْر  من طريق-كما سبق- في العلل ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

ِبشْر نكٍْر بثقة: ب.  

 عن ،ةََأِبي سلَم عن ،عن الزهِري عبِدالرحمِن، بِن قُرةَ عن ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ
  .َأِبي هريرةَ
ي في العلل الدارقُطِْن، و)11899، برقم 10/417( في السنن الكبرى النَّسائيأخرجه : تخريجه

  .من طريق الْوِليِد بِن مزيٍد، )8/92(

  .َأِبي سلَمةَ بِن من طريق عمٍرو، )8900، برقم 14/291(وأخرجه البزار في مسنده 
                                                           

 ).11898، برقم 10/417( السنن الكبرى )1(
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 ِإسحاقَ مسِلٍم، وَأِبي بِن  من طريقي الْولُيِد-كما سبق- في العلل ِنيذكره الدارقُطْو
اِريالْفَز.  

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

1. ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت: م.  

  .صدوق في هذا الوجه؛ فقد تُوبع: َأِبي سلَمةَ بن عمرو .2

3. لُيدالْو نِلٍم بسالتحقق من تصريحه بالسماع:م ضعيف في هذا الوجه؛ إذ لم يتسن .  

  . ثقة:الْفَزاِري ِإسحاقَ َأبو .4

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
عن  عبِدالرحمِن، بِن قُرةَ عن ،اَألوزاِعي-بين أن الوجه الراجح هو األخير تمما سبق ي

الزِريه، نةَ علَمَأِبي س، نةَ عرير؛ فقد اتفق على روايته-َأِبي ه اِعيزاَألو نثقتان وتابعهما ع 
  .غيرهما، أما بقية األوجه فغير محفوظة

 صدوق يخطئ، وقد عبِدالرحمِن بن قُرةَ؛ ألن حسن لغيره الراجح وجهه من الحديثسند 
اِلك1(تابعه م(،  نعِريهالز نةَ علَمِعيٍد،َأِبي سوس  نةَ عريروأخرج البخاري الحديث في َأِبي ه ،
  .)2(من طريق ماِلٍك صحيحه

  

                                                           
  .)1/87(موطأ مالك  )1(
  .)780، برقم 1/156( )2(
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  الحديث الخامس والعشرون
  

1(َلِئس( نع ِدحِثي ،ِريقْبالْم نةَ عريرَأِبي ه، نع النَِّبي لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا علَّى ذَاِإ": صص 
،كُمدَأح ِه، فَخَلَعلَيْؤِذ فَلَا نَعا يا، ِبِهمدا َأحملْهعجتَ ِليِه، تَحلَيِرج لِّ َأوصا ِليِفيِهم".  

 عن الْمقْبِري، عن سِعيٍد عبِداللَِّه، بن ِعياض  فَرواهالْمقْبِري؛ عن سِعيٍد ِفيِه اخْتُِلفَ: فَقَاَل
  .َأِبي هريرةَ

ورواه اِعيزاَألو، نع ،ِدييبالز نع ،ِريقْبالْم نَأِبيِه، ع نةَ عريرَأِبي ه.  

 بكٍْر، بن ِبشْرو َأِبي سلَمةَ بن وعمرو الِْعشِْرين، َأِبي ابن  فَرواه؛اَألوزاِعي عن واخْتُِلفَ
ودمحم نكَِثيٍر، ب ناَأل عاِعيزو، نع ،ِدييبالز نع ،ِريقْبالْم نَأِبيِه، ع نةَ عريرَأِبي ه.  

اهور2( ...و(، نع اِعيزٍد ،اَألوِعيس نع ،ِريقْبالْم نَأِبيِه، ع نةَ عريرَأِبي ه، ذْكُِر لَمي 
ِدييبالز.  

كَذَِلكو اهور ناب مس،انٍد عِعيس نع ،ِريقْبالْم نَأِبيِه، ع نةَ عريرَأِبي ه، دَأيَل وقَو نم 
  .انتهى جواب الدارقُطِْني .َأِبيِه عن الْمقْبِري، عن :قَاَل

اِعيزأوجه االختالف على اَألو: قُطِْنيارالد ِنذَكَريوجهين، ووقفتُ على آخَر :-  
  .َأِبي هريرةَ عن ،)5(َأِبيِه عن ،)4(الْمقْبِري سِعيٍد عن ،)3(الزبيِدي عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .َأِبي هريرةَ عن َأِبيِه، عن الْمقْبِري، عن سِعيٍد ،اَألوزاِعي: لثانيالوجه ا

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1469، س8/149.(  
  .محفوظ الرحمن. دلمطبوع، وهو سقط كما أشار المحقق هكذا في ا)2(
هو محمد بن الوليد بن عامر الزبيِدي، بالزاي والموحدة، مصغر، أبو الهذيل الحمصي، القاضي، ثقة ثبت من  )3(

 ).511:ص (تقريب التهذيب، البن حجر. هـ149هـ أو 147هـ أو 146كبار أصحاب الزهري، مات سنة 
 سعيد بن أبي سعيد كيسان الْمقْبِري، أبو سعد المدني، ثقة، تغير قبل موته بأربع سنين، وروايته عن عاِئشَةَ )4(

تقريب التهذيب، البن . ، وقيل قبلها وقيل بعدها-هـ120أي سنة -وأم سلمة مرسلة مات في حدود العشرين 
". ما أحسب أن أحدا أخذ عنه في االختالط: "قال الذهبيال يضر اختالطه؛ فقد : ، قلتُ)236:ص(حجر 

 .)2/140(ميزان االعتدال، للذهبي 
هو الذي يقال له صاحب العباء، ثقة ثبت، :  هو كيسان أبو سعيد الْمقْبِري، المدني، مولى أم شريك، ويقال)5(

  ).463:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . هـ100مات سنة 
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  .َأِبي هريرةَ عن الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد ،عن الزهِري الزبيِدي، عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثالث

  .َأِبي هريرةَ عن ،الْمقْبِري عن سِعيٍد ،)1(عجلَان بِن ٍدمحم عن ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ

  -:دراسة أوجه االختالف

  .َأِبي هريرةَ عن َأِبيِه، عن الْمقْبِري، عن الزبيِدي، عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
، 1/381 (، والحاكم في المستدرك)655، برقم 119:ص(أبو داود في سننه أخرجه  :تخريجه

  .ِإسحاقَ بِن شُعيٍبو الْوِليِد، ، كالهما من طريق بِقيةَ بِن)960برقم 

 الشاميين ، والطبراني في مسند)2182، برقم 5/557 ( في صحيحهِحبانوأخرجه ابن 
، وفي اآلداب )4260، برقم 2/606( الكبرى ، والبيهقي في السنن)1828، برقم 3/74(
  .بكٍْر بِن ِبشٍْر، كلهم من طريق )635، برقم 211:ص(

  .الِْعشِْرين َأِبي ، من طريق ابِن)1828، برقم 3/74 (الشاميين وأخرجه الطبراني في مسند

 وِس عبِدالْقُدالْمِغيرِة ، من طريق أبي)14/103( وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق
  .الْحجاِج بِنا

  .كَِثيٍر بِن محمٍد، وَأِبي سلَمةَ بِن من طريق عمٍرو -كما سلف- ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

1. نةُ بِقيِليِد بح بالسماع:الْوصدوق في هذا الوجه، فقد صر .  

2. بيشُع ناقَ بحةثق :ِإس.  

3. ِبشْر نكٍْر بثقة :ب.  

4. نَأِبي اب صدوق في هذا الوجه :الِْعشِْرين.  

  .ثقة :الْحجاِج بن  عبدالْقُدوِسالْمِغيرِة أبو .5

  .صدوق في هذا الوجه :َأِبي سلَمةَ بن عمرو .6

7. دمحم نالضعفاء  عنضعيف يدلس :كَِثيٍر ب.  

                                                           
)1(ب دمحةَ، مات سنة  هو مريرالمدني، صدوقٌ، إال أنه اختلطت عليه أحاديث أبي ه لَانجع تقريب . هـ148ن

 ).496:ص(التهذيب، البن حجر 
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  .َأِبي هريرةَ عن َأِبيِه، عن الْمقْبِري، عن سِعيٍد ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  .عن اَألوزاِعي ي اسم الراويالدارقُطِْنسقط من نسخة علل لم أجد من أخرجه، و

  .َأِبي هريرةَ  عنالْمسيِب، بِن عن سِعيٍد ،عن الزهِري الزبيِدي، عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثالث
 عبِداللَِّه بِن من طريق يحيى) 783، برقم 2/61 (الصغير  المعجم أخرجه الطبراني في:تخريجه
لُتِّيابالْب.  

  .ضعيف :يالْبابلُتِّ عبِداللَِّه بن يحيى

  .َأِبي هريرةَ عن ،لْمقْبِريا عن سِعيٍد ،عجلَان بِن محمٍد عن ،اَألوزاِعي: ألخيرالوجه ا
  .كَِثيٍر بِن محمٍدمن طريق ) 783، برقم 2/61 (الصغير  المعجمالطبراني فيذكره  :تخريجه

دمحم نالضعفاء  عنضعيف يدلس :كَِثيٍر ب.  

  :الحكم على سند الحديثو ،اَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 عن الْمقْبِري، عن الزبيِدي، عن ،اَألوزاِعي- هو األول مما سبق يتبين أن الوجه الراجح

  .، أما بقية األوجه فغير محفوظة-.، يرفعهَأِبي هريرةَ عن َأِبيِه،

  .)1( صحيح، فرجاله ثقات، وبه قال األلبانيالراجح وجهه من الحديثسند 

  

                                                           
  ).655، برقم 119:ص(سنن أبي داود انظر تعليقه على  )1(
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  الحديث السادس والعشرون

 صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن ،َأِبي هريرةَ عن الْمقْبِري، عن يروى حِديٍث عن )1(سِئَل
  ."طَهور لَها التُّراب: قَاَل ،)2(رةَالْعِذ يطَُأ الرجُل": قَاَل

 عن سِعيٍد ،اَألوزاِعي عن مسِلٍم، بن الْوِليد عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ ،اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
،ِريقْبالْم نةَ عريرقَاَل ،َأِبي ه و ذَِلكاٍم، َأبمه نِليِد عالْو.  

خَالَفَهةُ وتْبع نِعيِد بِن سِض، بحالر داودو نِشيٍد بر ،اهيوفَر نلِيِد، عالْو نع اِعيزاَألو، 
  .َأِبي هريرةَ عن َأِبيِه، عن ،عن سِعيٍد

كَذَِلكِميِد قَاَل والْحدبع نَأِبي ب ،ٍد الِْعشِْرينِعيس نقَاَل ،عو وبَأي نٍد، بيوس نع اِعيزاَألو :
  .َأِبي هريرةَ عن َأِبيِه، عن ِبِه، حدثَ سِعيدا َأن نُبْئتُ

 عن الْمقْبِري، عن سِعيٍد عجلَان، بِن محمٍد عن ،اَألوزاِعي عن كَِثيٍر، بن محمد  وقَاَل
 بِن محمٍد عن :عيينَةَ ابن وقَاَل ،َأِبي هريرةَ عن ،عن سِعيٍد عنْه،: وِقيَل ،َأِبي هريرةَ عن َأِبيِه،

،لَانجٍد عِعيس نع ،ِريقْبالْم َأةً َأنرَألَتْ اماِئشَةَ سع ِضير ا، اللَّهنْهع قُوفٌمو.  

اهوراللَِّه ودبع ناِد بِن ِزيب ،انعمس نع ،ِريقْبالْم نقَاِع عِن الْقَعِكيٍم، بح نَأِبيِه، ع نع 
 كَان وِإن واِب،ِبالص َأشْبهها وهو ،صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي سَألَِت َأنَّها عنْها، اللَّه رِضي عاِئشَةَ
ناب انعممتروكاً س. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد أربعة، ووقفت على خامسذَكَر :-  
  .، يرفعهَأِبي هريرةَ عن الْمقْبِري، عن سِعيٍد ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .، يرفعهَأِبي هريرةَ عن َأِبيِه، عن الْمقْبِري، عن سِعيٍد ،اَألوزاِعي: ثانيالوجه ال

  .، يرفعهَأِبي هريرةَ عن َأِبيِه، عن ِبِه، حدثَ سِعيدا َأن نُبْئتُ : قالاَألوزاِعي :الوجه الثالث

  .، يرفعهَأِبي هريرةَ عن َأِبيِه، عن الْمقْبِري، عن سِعيٍد عجلَان، بِن محمٍد عن ،اَألوزاِعي :الوجه الرابع

ن  ع،)3(حِكيٍم بِن الْقَعقَاِع عن الْمقْبِري، عن سِعيٍد الْوِليِد، بِن محمٍد عن ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ
  .عاِئشَةَ، ترفعه

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1479، س8/159.(  
  .)3/199 (الحديث، البن األثير غريب في النهاية: انظر. الغائط: الْعِذرةَ )2(
)3 (قَاعالْقَعنثقة ب ،المدني ،ِكيٍم الِكنَاِنيتقريب التهذيب، البن حجر .  ح)456:ص.(  
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  -:دراسة أوجه االختالف

  .، يرفعهَأِبي هريرةَ عن الْمقْبِري، عن سِعيٍد ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

  .لم يتميز تصريحه بالسماع ضعيف في هذا الوجه، إذ :الوِليد بن مسِلٍم

  .، يرفعهَأِبي هريرةَ عن َأِبيِه، عن  الْمقْبِري،عن سِعيٍد ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
، وابن المنذر في األوسط )1403، برقم 4/249( في صحيحه ِحبان أخرجه ابن :تخريجه

  . مسِلٍممن طريق الْوِليِد بِن، كالهما )734، برقم 2/168(

  .ضعيف في هذا الوجه، فقد عنعن: الوِليد بن مسِلٍم

  .، يرفعهَأِبي هريرةَ عن َأِبيِه، عن ِبِه، حدثَ سِعيدا َأن نُبْئتُ : قالاَألوزاِعي: الوجه الثالث
، 1/257(، والحاكم في المستدرك )385، برقم 72:ص( أخرجه أبو داود في سننه :تخريجه
من طريق الْوِليِد بِن ، كلهم )4246، برقم 2/603(، والبيهقي في السنن الكبرى )593برقم 
  .مزيٍد

عبِدالْواِحِد، وَأِبي  بِن ، من طريق عمر)385، برقم 72:ص(وأخرجه أبو داود في سننه 
  .الْمِغيرِة

  .سويٍد بِن  من طريق َأيوب-كما تقدم- ذكره الدارقُطِْنيو  

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

1. ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت:م .  

2. رمع ناِحِد بِدالْوبثقة:ع . 

 . ثقة:الْمِغيرِةَأبو  .3

4. وبَأي نٍد بيومقبول في هذا الوجه، فقد تُوبع:س .  
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  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

رثالث ثقات من رجاله ثقات، و اهأصحاب واِعيزوتابعهم أيوب، لكن فيه انقطاع اَألو ،
 .الْمقْبِري  وسِعيٍداَألوزاِعيبين 

َأِبي  عن َأِبيِه، عن الْمقْبِري، عن سِعيٍد عجلَان، بِن محمٍد عن ،اَألوزاِعي :الوجه الرابع
  .، يرفعههريرةَ
، 1/148( هصحيح في خُزيمةَ، وابن )386، برقم 73:ص(أخرجه أبو داود في سننه  :تخريجه

 في صحيحه ِحبان، وابن )289، برقم 1/51 (اآلثار معاني والطحاوي في شرح، )292برقم 
 ، والبيهقي في السنن)592، برقم 1/257(، والحاكم في المستدرك )1404، برقم 4/250(

  .، كلهم من طريق محمٍد بِن كَِثيٍر)4247، برقم 2/603 (الكبرى

دمحم نضعيف يدلس عن الضعفاء :كَِثيٍر ب.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 هذَا الصنْعاِني كَِثيٍر بن محمد فَِإن مسِلٍم شَرِط علَى صِحيح حِديثٌ هذَا: "قال الحاكم
  .)1("يخَرجاه ولَم عجلَان ابِن ِذكْر ِإسنَاِدِه ِفي حِفظَ وقَد صدوقٌ

 بِن الْقَعقَاِع عن الْمقْبِري، عن سِعيٍد الْوِليِد، بِن محمٍد عن ،اَألوزاِعي: خيرالوجه األ
  .عاِئشَةَ، ترفعه عن حِكيٍم،
، 2/603(، والبيهقي في السنن الكبرى )387، برقم 73:ص(أبو داود في سننه أخرجه  :تخريجه

  .حمزةَ بِن ، كالهما من طريق يحيى)4248برقم 

  . قَدٍر في هذا الحديثثقة، وال يضيره ما رِمي به من: حمزةَ بن يحيى

  :الحكم على سند الحديثو ،اَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 َأِبيِه، عن ِبِه، حدثَ سِعيدا َأن نُبْئتُ : قالاِعياَألوز-الثالث  مما سبق ترجح لدي الوجه

 نةَعريروالوجه األخير -، يرفعهَأِبي ه ،-اِعيزاَألو، نٍد عمحِن مِليِد، بٍد الْوِعيس نع،ِريقْبالْم  
 نقَاِععِن الْقَعِكيٍم، بح ناِئشَةَ، ترفعه عألوجه فضعيفة غير محفوظة، أما بقية ا-ع. 

                                                           
  .)1/257( المستدرك، للحاكم )1(
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، وقال ِريالْمقْب  وسِعيٍداَألوزاِعيمن الوجه الثالث ضعيف لالنقطاع بين  الحديثسند 
  .)1("ياَألوزاِع أنبأ من جهالة لوال صحيح؛ إسناد ":األلباني

  .)2(أما سند الوجه األخير فصحيح، وصححه األلباني
  

                                                           
  ).2/240( صحيح سنن أبي داود، لأللباني )1(
 .)2/241 (المرجع السابق )2(
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  الحديث السابع والعشرون
  

 صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن ،َأِبي هريرةَ عن بردةَ، َأِبي بِن الْمِغيرِة حِديِث عن )1(سِئَل
  ."ميتَتُه الِْحلُّ ماُؤه، الطَّهور هو": الْبحِر ِفي

 سلَيٍم، بِن صفْوان عن َأنٍَس، بن ماِلك عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ سلَيٍم بن صفْوان يرِويِه: فَقَاَل
  ...َأِبي هريرةَ عن بردةَ، ِبيَأ بِن الْمِغيرِة عن سلَمةَ، بِن عن سِعيٍد

هعتَاباقُ وحِإس نب اِهيمرِن ِإبِعيٍد بس ،ِنيزالْم اهوفَر نع انفْوِن صٍم، بلَيِل ِمثَْل ساِلٍك قَوم.  

اهورِن ومحالردبع ناقَ بحفُ ِإسرعياٍد، وبِبع نع انفْوِن صب ٍم،سفَقَاَل لَي: نةَ علَمِن سب 
 عن بردةَ، َأِبي بِن الْمِغيرِة عن سلَمةَ، بِن سِعيِد َأو سِعيٍد، بِن سلَمةَ عن :ِبالشَّك قَاَل وربما سِعيٍد،

  .َأِبي هريرةَ

اهورو وٍس، َأبيُأو نع انفْوِن صٍم، بلَيٍد :فَقَاَل سِعيس نِن عةَ، بلَمس نبن بردة أبي ع 
  .قبله من قَاَل كَما بردةَ َأِبي بِن الْمِغيرِة عن :يقُْل ولَم ،َأِبي هريرةَ عن عبِداللَِّه،

اهورو دباللَِّهع ناِمٍر باَأل عِملَسي، نع انفْوِن صٍم بلَيالً، سسرمنةَ  عريرقَاَل ،َأِبي ه 
ذَِلك اِعيزاخْتُِلفَ ،اَألوو نع اِعيزفَقَاَل ،اَألو لِيدالْو نٍد بيزم: نع اِعيزاَألو، نِداللَِّه عبِن عب 

 بِن عبِداللَِّه عن ،اَألوزاِعي  عنالْبابلُتِّي، وَأرسلَه ،َأِبي هريرةَ عن سلَيٍم، بِن صفْوان عن عاِمٍر،
  .صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن عاِمٍر،

انتهى المراد نقله من جواب  .سلَيٍم بِن صفْوان عن تَابعه، ومن ماِلٍك قَوُل ِبالصواِب وأشبهها... 
قُطِْنيارالد.  

أوجه االختالف على اَألواِعيز :قُطِْنيارالد وجهين، ووقفتُ على آخرينذَكَر :-  
، ريرةََأِبي ه عن ،)3(سلَيٍم بِن صفْوان عن ،)2(عاِمٍر بِن عبِداللَِّه عن ،اَألوزاِعي :الوجه األول

  .يرفعه

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1614، س13-9/7.(  
تقريب التهذيب، . هـ151هـ أو 150 بن عاِمٍر اَألسلَِمي، أبو عامٍر المدني، ضعيف، مات سنة عبداِهللا هو )2(

  ).309:ص(البن حجر 
)3(انفْوٍم المدني، أبو عبد هو صلَيس نفٍْت عابٍد رمي بالقدر بوال يضر مع هذا -اهللا الزهري موالهم، ثقة م

  ).276:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . هـ132، مات سنة -ثالحدي
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  .صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن عاِمٍر، بِن عبِداللَِّه عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .، يرفعهَأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي :الوجه الثالث

  .جدِه، يرفعه عن َأِبيِه، عن شُعيٍب، بِن عمِرو عن ،اَألوزاِعي :الوجه األخير

  -:دراسة أوجه االختالف

  .، يرفعهَأِبي هريرةَ عن سلَيٍم، بِن صفْوان عن عاِمٍر، بِن عبِداللَِّه عن ،اَألوزاِعي :الوجه األول
  .ِإسماِعيَل بِن من طريق مبشِِّر) 2/132( الكبير  أخرجه العقيلي في الضعفاء:تخريجه

  .من طريق الْوِليِد بِن مزيٍد -كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

1. شِّربم ناِعيَل بمثقة: ِإس.  

2. الوليد ٍد بنيزثقة:م .  

ذَا الولَى هع بِقيِهالتَّعج:  

َأِبي و سلَيٍم، بِن صفْوان، وفي سنده انقطاع بين ضعيفعاِمٍر  بن اللَِّهعبدرجاله ثقات إال 
 بِني آِل ِمن سلَمةَ، بِن عن سِعيٍد سلَيٍم، بِن صفْوان عن كما رواه اإلمام مالك ، والمحفوظهريرةَ

  .)1(َأِبي هريرةَ عن الداِرعبِد بِني ِمن وهو بردةَ، َأِبي بِن الْمِغيرِة عن الَْأزرِق،

قُطِْنياراِب أشبهها": قال الدوُل ِبالصاِلٍك قَوم نمو ،هعتَاب نع انفْوِن صٍم بلَي2("س(.  

  .صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن عاِمٍر، بِن عبِداللَِّه عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  .يالْبابلُتِّ عبِداللَِّه بِن من طريق يحيى -كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

  .ضعيف: يالْبابلُتِّ عبِداللَِّه بن يحيى

                                                           
  ).12، برقم 1/22( موطأ مالك )1(
)2( قُطِْنيارِعلَل الد )1614، س13-9/7.(  
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، َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،يٍرعن يحيى بِن َأِبي كَِث ،اَألوزاِعي: الوجه الثالث
  .يرفعه
، برقم 1/48(ي في سننه الدارقُطِْن، و)2/132(العقيلي في الضعفاء الكبير أخرجه  :تخريجه

  .غَزوان بِن محمٍدمن طريق ، كلهم )499، برقم 1/226(، والحاكم في المستدرك )81

 أهل من شيخ: ِحبان ابن ، وقال)1("الْحِديِث منكَر": زرعةَ َأبو  قَاَل:غَزوان بِن محمٍد
  .)2("ِبِه اِلاحِتجاج يحل لَا الْموقُوف، ويسند الَْأخْبار، يقلب الشَّام،

  .منكر الحديث: خالصة القول فيه

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .)3("كثير أبي بن يحيى ولَا ي سلَمةََأِب حِديث من لَيس: "ِحبانقال ابن 

  .جدِه، يرفعه عن َأِبيِه، عن شُعيٍب، بِن عمِرو عن ،اَألوزاِعي: خيرالوجه األ
  .ِهقٍْل بِن ِزياٍدمن طريق  ،)502، برقم 1/227( أخرجه الحاكم في المستدرك :تخريجه

  . ثقة:ِهقٌْل بن ِزياٍد

ع بِقيِهالتَّعجذَا الولَى ه:  
 ،)4("محفُوٍظ غَير وهو الْمثَنَّى، بدَل اَألوزاِعي: الْحاِكِم ِروايِة ِفي وقَع: "قال ابن حجر

  .)5("-يعقُوب بِن محمٍد الْعباِس َأبي-شَيِخِه  ِمن َأو -أي الحاكم-ِمنْه  وهم هو: "وقال

  :، والحكم على سند الحديثوزاِعياَألالوجه الراجح عن 
 عاِمٍر، بِن عبِداللَِّه عن ،اَألوزاِعي-األول يتبين أن الوجه األشبه بالصواب هو مما سبق 

 نعانفْوِن صٍم، بلَيس نةَ عرير؛ فقد رواه ثقتان-، يرفعهَأِبي ه اِعيزاَألو نوبقية األوجه ع ،
  .ضعف رواتها، ولوقوع الوهم فيهاغير محفوظة؛ ل

                                                           
  ).2/51(، العلل، البن أبي حاتم )8/54( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )1(
)2( انالمجروحين، البن ِحب )2/299(.  
  .الصفحة نفسهاالمرجع السابق و )3(
  .)1/12( تلخيص الحبير، البن حجر )4(
  )9/473(إتحاف المهرة، البن حجر  )5(
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َأِبي و سلَيٍم بِن صفْوانانقطاٍع بين  ضعيف؛ لما فيه من الراجح وجهه من الحديثسند 
  .له متابعات صحيحة، لكن عاِمٍر بِن اللَِّهعبِد، ولضعف هريرةَ

 سلَمةَ، بِن عن سِعيٍد ،سلَيٍم بِن صفْوان عن: "إلمام مالك في الموطأ، قالاما أخرجه منها 
ِني آِل ِمنِق، برالَْأز نِة عِغيرِن الْمةَ، َأِبي بدرب وهو ِني ِمنِد بباِرعالد َأنَّه ِمعا سةَ َأبريرقُوُل هي :
اءٌل ججوِل ِإلَى رساللَِّه ر لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عا: فَقَاَل ،صي سِإنَّا اللَِّه وَلر كَبنَر ،رحِمُل الْبنَحو 
: صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اللَِّه رسوُل فَقَاَل ِبِه، َأفَنَتَوضُأ عِطشْنَا، ِبِه تَوضْأنَا فَِإن الْماِء، ِمن الْقَِليَل معنَا
وه ورالطَّه اُؤهالِْحلُّ م تَتُهي1("م(.  

  

                                                           
  ).12، برقم 1/22(موطأ مالك  )1(



 

- 189 -  

  الحديث الثامن والعشرون
  

صلَّى اُهللا علَيِه  النَِّبي عن ،َأِبي هريرةَ عن والَْأعرِج، الْمسيِب، ابِن حِديِث عن )1(سِئَل
ولَّمقَاَل ،س :"ِبْئس امالطَّع امِة طَعِليمالْو همطْعي ،اءالَْأغِْني هنَعميو اِكينسالْم نمو ِجِب لَمةَ يوعالد فَقَد 

  ."ورسولَه اللَّه عصى

 ،عن سِعيٍد ،عن الزهِري اِني،السخِْتي َأيوب عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ الزهِري يرِويِه: فَقَاَل
 نةَعريرَأِبي ه لَهقَو.  

هعتَابو انمالنُّع ناِشٍد بر ِة ِمنايِريِر ِروِن جاِزٍم بح نْهع.  

خَالَفَهو ادمح نٍد بيز ،اهور نان، عمالنُّع ِريهالز نالً، عسرم نةََأِبي  عريرضاً قوله هَأي.  

اهوراِع وزاَألوي اهو؛ فَرنْهشِْب واخْتُِلفَ عر بن ٍركْب الِفوراِبيي نع اِعيزاَألو،  نع
ِريهالز، نِج، عرالَْأع نةَ عريرَأِبي ه لَهقَو.  

اهوراِعيُل ومِإس ناٍش، بيع نع زاَألوذَا اِعينَاِد ِبهضاً، الِْإسقَاَل َأياهللا رسول قال: ِفيِه و 
لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص.  

 ...ِحيحالصو ِريهالز نٍد ،عِعيس نِن عِب، بيسالْم جرالَْأعو نةَ عريرفاً َأِبي هقُووانتهى المراد  .م
  .ينقله من جواب الدارقُطِْن

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهينذَكَر :  
  .، موقُوفاًَأِبي هريرةَ عن ،)2(الَْأعرِج عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .، مرفُوعاًَأِبي هريرةَ عن الَْأعرِج، عن ،ِريعن الزه ،اَألوزاِعي: الوجه اآلخر

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1669، س120-9/116.(  
سنة الرحمن بن هرمز األعرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم، مات  هو عبد)2(

  ).352:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . هـ117
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  -:دراسة أوجه االختالف

  .، موقُوفاًَأِبي هريرةَ عن الَْأعرِج، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .رِةالْمِغي، من طريق أبي )2110، برقم 2/1313( أخرجه الدارمي في سننه :تخريجه

من طريق ) 2/730(النقل  في المدرج للوصل وأخرجه الخطيب البغدادي في الفصل
  .الِفرياِبي، والوِليِد بِن مسِلٍم يوسفَ بِن محمٍد

  .بكٍْر بِن ِبشٍْرطريق  من -كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

  .ثقة: الْحجاِج بن  عبدالْقُدوِسلْمِغيرِةاَأبو  .1

2. دمحم نفَ بسوي اِبييثقة: الِفر.  

  . فقد عنعن؛ضعيف في هذا الوجه: الوِليد بن مسِلٍم .3

4. ِبشْر نكٍْر بثقة: ب.  

  .، مرفُوعاًريرةََأِبي ه عن الَْأعرِج، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
 مصعٍب، بِن محمٍد ، من طريق)4206، برقم 3/63( أخرجه أبو عوانة في مسنده :تخريجه
  .الضحاِك عبِداللَِّه بِن بِن ويحيى

  .عياٍش بِن  من طريق ِإسماِعيَل-كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هواَألراِعيزو:  

1. دمحم نٍب بعصضعيف:م .  

  .ضعيف :يالْبابلُتِّالضحاِك  عبِداللَِّه بِن بن يحيى .2

 .ضعيف في هذا الوجه؛ إذ لم يمكن التحقق من تصريحه بالسماع: ِإسماِعيُل بن عياٍش .3
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  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
َأِبي  عن الَْأعرِج، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي- أن الوجه الراجح هو األول واضح

  .أن الوجه اآلخر ضعيف غير محفوظو، -موقُوفاً، هريرةَ

  . رجاله ثقات صحيحالراجح وجهه من الحديثسند 
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  الحديث التاسع والعشرون
  

صلَّى اُهللا علَيِه النَِّبي  عن ،َأِبي هريرةَ عن عبِدالرحمِن، بِن َأِبي سلَمةَ حِديِث عن )1(سِئَل
لَّمسمن": و كرةً َأدكْعر لَاِة ِمنالص فَقَد كرلَاةَ َأدالص".  

 عمر، بن وعبيداهللا األنصاري، سعيد بن يحيى فَرواه الزهِري، علَى ِفيِه اخْتُِلفَ: فَقَاَل
َأِبي   عن،عن الزهِري ماِلٍك، عن ِخداٍش، بِن خَاِلٍد عن :عنه؛ فقيل أنس، واختلف بن ومالك
  ."َأدرك فَقَد ركْعةً الْعصِر ِمن َأدرك من": صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمالنَِّبي  عن ،َأِبي هريرةَ عن ،سلَمةَ
 بِن حماِد عن ِخداٍش، بن خَاِلد رواه فَِإنَّما الِْإسنَاد فََأما والِْإسنَاِد، الْمتِْن ِفي وهم الْحِديِث هذَا وِفي
  .الْموطَِّأ َأصحاِب ِبموافَقَِة ماِلٍك عن زيٍد،

كَذَِلكو اهور ابنَةَ، نييع نابٍج، ويرج ِليدالْوو نكَِثيٍر، ب وبيشُع نةَ، َأِبي بزمح ِعيدسو نب 
  .عتْبةَ بن وَأيوب ثَوبان، بن وثَاِبتُ عبلَةَ، َأِبي بن وِإبراِهيم عبِدالْعِزيِز،

َأِبي  عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري عنْه، الْحفَّاظُ فَرواه ،اَألوزاِعي عن واخْتُِلفَ
  .ركْعةً الصلَاِة ِمن َأدرك من: صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمالنَِّبي  عن ،هريرةَ

 ِمن ركْعةً َأدرك من: عنْه ِليِد،الْو عن :الِْإسكَنْدراِني ميموٍن بِن عبِداللَِّه بن محمد وقَاَل
  .الْقَوِل هذَا ِفي ووِهم الْجمعِة،

 ِفي ووِهم ،َأِبي هريرةَ عن ،عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي عن :الْمِغيرِة َأبو وقَاَل
  .سِعيٍد ِذكِْر

 بن واللَّيثُ وهٍب، وابن رجاٍء، بن وعبداللَِّه الْمبارِك، ابن فَرواه يونُس، عن واخْتُِلفَ
 علَى َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري يونُس، عن عمر، بن وعثْمان سعٍد،

  .الصواِب
مخَالَفَهو رمع نِبيٍب، بفَقَاَل ح:ع  نونُسذَا ينَاِد ِبهالِْإس :نم كرةَ، َأدعمفَقَاَل الْج ذَِلك 

دمحم نوٍن بمياطُ مالْخَي ،نْهع ِهموِفي و ،ذَِلك ابوالصو نم كرَأد لَاِة ِمنالص.  

اهورةُ وِقيب نِليِد، بالْو نع ،ونُسي ِهمنَ ِفي فَوتِْنِه، اِدِهِإسمفَقَاَل و: ِريهالز نع، ناِلٍم، عس 
 نَأِبيِهع :"نم كرَأد ِة ِمنعمةً الْجكْعر".  

ِحيحالصُل وِن قَوانتهى ال .تابعه ومن المبارك ابقُطِْنيارمراد نقله من جواب الد.  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1730، س224-9/213.(  
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اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد ثالثةذَكَر :-  

صلَّى اُهللا علَيِه  النَِّبي عن ،َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول
لَّمسمن": و كرَأد لَاِة ِمنالص ةً فَقَدكْعر كرلَاةَ َأدالص".  

صلَّى اُهللا  النَِّبي عن ،َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
لَّمسِه ولَيع:" نم كرةً َأدكْعر ِمن ِة فَقَدعمالْج كرلَاةَا َأدلص."  

صلَّى  النَِّبي عن ،َأِبي هريرةَ عن الْمسيِب،  بِنعن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :الوجه األخير
لَّمسِه ولَياُهللا ع:" نم كرَأد لَاِة ِمنا الصكَهرَأد ةً فَقَدكْعر."  

  -:دراسة أوجه االختالف

صلَّى  النَِّبي عن ،َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: ألولالوجه ا
لَّمسِه ولَيمن": اُهللا ع كرَأد لَاِة ِمنةً الصكْعرفَقَد  كرلَاةَ َأدالص".  

  .كَِثيٍر بِن محمٍديق ، من طر)1256، برقم 2/779( أخرجه الدارمي في سننه :تخريجه

، 2/211(، وفي السنن الكبرى )555، برقم 1/274 (-المجتبى- سننه النَّسائيوأخرجه 
  .َأعين بِن ، من طريق موسى)1550برقم 

 بِن اللَِّهمن طريق عبِد، )5988، برقم 10/389(وأخرجه أبو يعلي الموصلي في مسنده 
  .الْمبارِك

وأبو عوانة في مسنده ، )1849، برقم 3/173(في صحيحه  يمةَخُز وأخرجه ابن
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، كالهما )1535، برقم 1/415(

  .بكٍْر بِن ِبشٍْر، من طريق )2021، برقم 4/195(وأخرجه ابن المنذر في األوسط 
 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

1. دمحم نضعيف يدلس عن الضعفاء: يٍركَِث ب. 

 . ثقة:َأعين بِن موسى .2

 .ثقة ثبت :الْمبارِك بن عبداللَِّه .3

4. نب ِليدِلٍم الْوسضعيف في هذا الوجه؛ فقد عنعن:م . 

5. ِبشْر نكٍْر بثقة :ب. 
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  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 الصِحيح: "قال الدارقُطِْنيات، وتابعهم غيره، و ثالث ثقعن اَألوزاِعي اتفق على روايته
  .)1("تابعه ومن المبارك ابِن قَوُل

صلَّى  النَِّبي عن ،َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
لَّمسِه ولَياُهللا ع:" نم كرةً َأدكْعر ِة ِمنعمالْجفَقَد  كرلَاةَ َأدالص."  

الحاكم في المستدرك ، و)1850، برقم 3/173( في صحيحه خُزيمةَ أخرجه ابن :تخريجه
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، كالهما )1078، برقم 1/420(

  .ضعيف في هذا الوجه؛ فقد عنعن :مسِلٍم بِن الْوِليِد

ع بِقيِهالتَّعجذَا الولَى ه:  

الِْإسكَنْدراِني،  ميموٍن بِن محمٍدهذا الوجه معلول بعنعنة الوليد، وجهالة حال الراوي عنه 
  .)2(فلم أقف له على ترجمة سوى مجرد ذكٍر في تاريخ اإلسالم للذهبي

ِوي على أنه ، بل هو قول للزهري رقال الدارقُطِْنيوالوهم في هذا الوجه ظاهر كما 
 صلَاةَ َأن فَنَرى": الزهِري قَاَل: حديث مرفوع، فقد قال أبو عوانة بعدما روى الوجه األول

  .)3("ُأخْرى ِإلَيها فَلْيِضفْ ركْعةً ِمنْها َأدرك فَِإذَا ذَِلك، ِمن الْجمعِة

: الْخَبِر ولَفْظُ الْخَبِر، لَفِْظ علَى يَؤد لَم نَى،الْمع علَى رِوي خَبر هذَا: "خُزيمةَوقال ابن 
»نم كرَأد لَاِة ِمنةً الصكْعةُ رعمفَالْج لَاِة ِمنضاً الصا ،»َأيكَم قَالَه ،ِريهفَِإذَا الز ِوير رالْخَب 

 فَِإذَا الصلَاِة، ِمن الْجمعةُ ِإِذ ركْعةً، الْجمعِة ِمن َأدرك من: يقَاَل َأن جاز اللَّفِْظ علَى لَا الْمعنَى علَى
 الصلَواتُ كَانَِت »الصلَاةَ َأدرك فَقَد ركْعةً الصلَاِة ِمن َأدرك من«: صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي قَاَل
  .)4("الصلَواِت ِمن وغَيرها الْجمعةُ ،الْخَبِر هذَا ِفي داِخلَةً كُلُّها

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1730، س9/213(.  
)2() 6/622.(  
  .)1535، برقم 1/415( مسند أبي عوانة )3(
  .)1850، برقم 3/173 (خُزيمةَ صحيح ابن )4(
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 عن ،َأِبي هريرةَ عن الْمسيِب،  بِنعن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: خيرالوجه األ
النَِّبي لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص:" نم كرَأد لَاِة ِمنالص رَأد ةً فَقَدكْعاركَه."  

 السنن الكبرى ، وفي)556، برقم 1/274 (-المجتبى- سننه  فيالنَّسائي أخرجه :تخريجه
  .الْمِغيرِة، كالهما من طريق َأِبي )9/223(ي في العلل الدارقُطِْنو ،)1551، برقم 2/211(

  .ثقة: الْحجاِج بن  عبدالْقُدوِسالْمِغيرِةو بَأ

  :ى هذَا الوجِهالتَّعِقيب علَ

َأِبي  عن الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد قَوِلِه علَى الْمِغيرِة َأبا تَابع َأحدا نَعلَم لَا": النَّسائي قَاَل
  .)1("َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن والصواب ،هريرةَ

  .)2("سِعيٍد كِْرِذ ِفي وِهم: "قال الدارقُطِْنيو  

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
َأِبي  عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي-مما سبق يترجح الوجه األول 

؛ فقد -"الصلَاةَ َأدرك ركْعةً فَقَد الصلَاِة ِمن َأدرك من": صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن ،هريرةَ
  .ني أما الوجهان اآلخران فغير محفوظاتفق الثقات الحفاظ على روايته،

  . صحيحالراجح وجهه من الحديثسند 
  

                                                           
  .)1551، برقم 2/211(ي  السنن الكبرى، للنسائ)1(
)2( قُطِْنيارِعلَل الد )1730، س9/213(.  
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  الحديث الثالثون
  

صلَّى اُهللا  اِهللا رسوُل قَاَل ،َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن الزهِري، حِديِث عن )1(سِئَل
لَّمسِه ولَيا": عم َأِذن ٍء اللَّهكَِإذِْنِه ِلشَي تَغَنَّى ِلنَِبيآِن يِبالْقُر رهجِبِه ي".  

 ِإبراِهيم، بن محمدو ِدينَاٍر، بن وعمرو والزهِري، كَِثيٍر، َأِبي بن يحيى يرِويِه: فَقَاَل
ودمحم نٍرو، بمع نةَ علَمَأِبي س، نةَ عريرَأِبي ه.  

اهواَأل فَراِعيزاخْتُِلفَ و؛ فَقَاَل ونْهالِْهقُْل ع ناٍد، بِزي ِليدالْوو نٍد بيزم، وبَأيو نخَاِلٍد، ب 
ودمحم نفَ بوسي ،اِبييالِْفر ودمحم نٍب، بيشُع نابَأِبي و ،الِْعشِْرين وِبشْر نكٍْر بب: نع 

اِعيزاَألو، نى، عيحي نةَ علَمَأِبي س، نةَ عريرَأِبي ه.  

 عن مسِلٍم بن والْوِليد الِْعشِْرين، َأِبي ابن وقَاَل ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي عن رواه: وقَاَل
اِعيزاَألو، ِريهالز نى ،عيحيو نكَِثيٍر، َأِبي ب نةََأِب علَمي س، نةَ عريرانتهى جواب  .َأِبي ه
قُطِْنيارالد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهينذَكَر :  
  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن كَِثيٍر، َأِبي بن ويحيى ،عن الزهِري ،زاِعياَألو: آلخرالوجه ا

  -:دراسة أوجه االختالف

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  في المسند المستخرج علىنُعيٍم، وأبو )793، برقم 1/546(يحه أخرجه مسلم في صح: تخريجه
  .ِهقٍْل بِن ِزياٍد، كالهما من طريق )1800، برقم 2/383(مسلم  صحيح

  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، )8609، برقم 15/206(وأخرجه البزار في مسنده   

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1734، س9/238.(  
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 في المسند المستخرج نُعيٍم ، وأبو)3912، برقم 2/481(وأخرجه أبو عوانة في مسنده 
  .عبِداللَِّه بِن  من طريق يحيى كالهما،)1800، برقم 2/383(مسلم  صحيح على

 يوسفَ بِن محمٍد، من طريق )3912، برقم 2/481(وأخرجه أبو عوانة في مسنده 
اِبييالِْفر.  

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

1. ناٍدِهقٌْل بثقة: ِزي .  

2. ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت:م .  

3. وبَأي نخَاِلٍد ب:ِنيه1( الج(، عثمان أبو اِنيرضعيف ،الح)2(.  

4. دمحم نفَ بوسي اِبييثقة:الِْفر .  

5. دمحم نٍب بيِن شُعب ورثقة: شَاب.  

6. نالِْعشِْري َأِبي ابصدوق في هذا الوجه، فقد تُوبع :ن.  

7. ِبشْر نكٍْر بثقة :ب.  

  . ضعيف في هذا الوجه؛ فقد عنعن:الوِليد بن مسِلٍم .8

  .ضعيف: يالْبابلُتِّعبِداللَِّه  بِن يحيى .9

  .َأِبي هريرةَ عن ،مةََأِبي سلَ عن كَِثيٍر، َأِبي بن ويحيى ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه اآلخر
 بِن والْوِليِد الِْعشِْرين، َأِبي  من طريق ابِنذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرج هذا الوجه، و

  .مسِلٍم

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو: 

1. نَأِبي اب يد وال ينفعه؛ لم أجد له متابعة غير الولضعيف في هذا الوجه :الِْعشِْرين.  

                                                           
)1(ِنيهنَة، وهي قبيلة من قضاعة:  الجيهبضم الجيم وفتح الهاء وكسر النون في آخرها، هذه النسبة إلى ج .

 .)2/134(األنساب، للسمعاني 
 ).118:ص(ذيب، البن حجر  تقريب الته)2(
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  .إذ لم يتسن التحقق من تصريحه بالسماع ضعيف في هذا الوجه؛ :الوِليد بن مسِلٍم .2

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي-واضح أن الوجه الراجح هو األول 

نةَ عريرأما اآلخر فضعيف غير محفوظ-َأِبي ه ،.  

  . صحيح؛ فقد أخرجه اإلمام مسلم في صحيحهالراجح وجهه من الحديثسند 
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  الحديث الحادي والثالثون
  

: صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اِهللا رسوٌل قال ،َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ حِديِث عن )1(سِئَل
"سكُونِدي يعب خُلَفَاء لُونمعا يِبم ونلَمعي لُونفْعيا وم ونرْؤمي، كُونيسو مهدعب خُلَفَاء لُونمعا  يم
  ."وتَابع رِضي من ولَِكن سِلم َأمسك ومن بِرَئ َأنْكَر فَمن يْؤمرون، ما ال ويفْعلُون يعلَمون ال

 َأِبي بن وعبدالْحِميِد مسِلٍم، بن ِليدالْو عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
،و الِْعشِْرينَأبِة وِغيرالْم، نع اِعيزاَألو، ِريهالز نع، نةَ علَمَأِبي س، نةَ عريرَأِبي ه.  

مخَالَفَهو ِبشْر نكٍْر، بافَى بعالْمو نب ،انراِرثُ ِعمالْحو نِط بةَ،عي هوور نع اِعيزاَألو، 
 نعاِهيمرِإب ةَ ِنبرم، ِريهالز نع، نةَ علَمَأِبي س، نةَ عريرَأِبي ه.  

كَذَِلكو اهوٌل، رقَيع ،خَاِلدو ِريهالز نع.  

ِحيحالصُل وقَو نقَاَل، م نع اِعيزاَألو، نع رِإبِن اِهيمةَ برم. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهين، ووقفت على ثالثذَكَر :-  
  .َأِبي هريرةَ عن عبِدالرحمِن، بِن َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري مرةَ، بِن ِإبراِهيم عن ،اَألوزاِعي: لثانيالوجه ا

  .َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري مرةَ، بِن ِإبراِهيم عن ،اَألوزاِعي :الوجه األخير

  -:دراسة أوجه االختالف

  .َأِبي هريرةَ عن عبِدالرحمِن، بِن َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،َألوزاِعيا: الوجه األول
، وفي )6660، برقم 15/41(، و)6658، برقم 15/41( في صحيحه ِحبان أخرجه ابن :تخريجه
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، )2/337(الثقات 

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1735، س9/244.(  
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، والبيهقي في السنن )5902، برقم 10/308( في مسنده وأخرجه أبو يعلى الموصلي
  .الْمِغيرِة ، كالهما من طريق َأِبي)6/521 (النبوة ، وفي دالئل)16619، برقم 8/272(الكبرى 

ابن عساكر في تاريخ ، و)16618، برقم 8/272(وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
  .مزيٍدمن طريق الْوِليِد بِن ، كالهما )63/268(دمشق 

  .الِْعشِْرين َأِبي  من طريق ابِن-كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيو  

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

1. ِليدالْو نِلٍم بسبالسماع:م حرثقة في هذا الوجه؛ فقد ص . 

  .ثقة: الْحجاِج بن  عبدالْقُدوِسالْمِغيرِةَأبو  .2

 .ثقة ثبت :مزيٍد بن دالْوِلي .3

4. نَأِبي اب صدوق في هذا الوجه، فقد تُوبع: الِْعشِْرين.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 الْمِلِكعبِد بِن محمٍد بكٍْر َأِبي غَير الصِحيِح ِرجاُل وِرجالُه يعلَى، َأبو رواه" :قال الهيثمي
  .)1("ِثقَةٌ وهو زنْجويِه بِنا

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري مرةَ، بِن ِإبراِهيم عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  .، من طريق خيران)1035، برقم 1/329(أخرجه البخاري في التاريخ الكبير  :تخريجه

 بِن الْحاِرِث من طريق ،)643، برقم 1/371(وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين 
  .ِعمران بِن عِطيةَ، والْمعافَى

  .بكٍْر بِن ِبشٍْر، من طريق )7/222(وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

1. انرخَي :انرهو خَي نالَِء ببكر أبو ،الع الكَ الكَلِْبياِنيسي ،م2(دمشق أهل من اَألص(.  

                                                           
  .)7/270 (، للهيثمي مجمع الزوائد)1(
  .)17/73( تاريخ دمشق، البن عساكر )2(
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  :أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه

دمقال َأح نى بِعيس ِري1(الِمص(" :أصحاب  خيار من كاناِعيزاَألو")2(.  

 من ذلك للع منكر، خبر وثِّق، وله: "، وفي موضع آخر)3("اليسير روى: "وقال الذهبي
  .)4("شيخه

 ِحبان ابن جرحاً، وذَكَره فيه يذكرا ولم )6(حاتم وأبو ،)5(البخاري ذكره: "وقال ابن حجر
  )8(.")7(الثقات في

  . مقبول:خالصة القول فيه

  )9(.هـ199 سنة مات يهم، صدوق الِمصيصة، نزيل البصِري،: عِطيةَ بن الْحاِرثُ .2

  :يِهأقْواُل النُّقَاِد ِف

 ثَّقَهٍنابن وِعي10(م(قُطِْن، واريالد)وذكره ابن  ،)12(، والذهبي)11انفي الثقات وقالِحب  :
  .)13("َأخطَأ ربما"

  .)14("حديثه يكتب ممن عندي هو": خلفون ابن وقال

                                                           
 اإلسالم، تاريخ: انظر. هـ273 هو َأحمد بن ِعيسى بن زيد اللَّخِْمي الخَشَّاب التِّنِّيِسي الِمصِري، توفي سنة )1(

 ).6/490(للذهبي 
  .)17/76( تاريخ دمشق، البن عساكر )2(
  .)4/1102( تاريخ اإلسالم، للذهبي )3(
 .)1/669( ميزان االعتدال، للذهبي )4(
  .)3/229(التاريخ الكبير، للبخاري : انظر )5(
  .)3/405(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم : انظر )6(
  .)8/232(: انظر )7(
  .)3/388(ميزان، البن حجر  لسان ال)8(
  .)147:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )9(
  .)386:ص( البن معين الجنَيِدسؤاالت ابن : انظر )10(
 .)3/307(إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي : انظر )11(
  .)1/303(الكاشف، للذهبي : انظر )12(
)13( انالثقات، البن ِحب )8/183(.  
 .)3/307( لمغْلَطَاي  إكمال تهذيب الكمال،)14(
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 عنه، أكتب فلم إليه، جلست: حنبل بن أحمد عبداهللا أبو قال ضعيف،": ياِجالس وقال
  .)1("مسائل ن اَألوزاِعيع عنده وكان

  . صدوق:خالصة القول فيه

 . ثقة:ِعمران بن الْمعافَى .3

4. ِبشْر نكٍْر بثقة: ب.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه
 ،اَألوزاِعي عن :قَاَل من قَوُل الصِحيح: "قال الدارقُطِْني، و)2(رجح هذا الوجه البخاري

 نِإعاِهيمرِن بةَ بر3("م(.  

  .َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري مرةَ، بِن ِإبراِهيم عن ،اَألوزاِعي: خيرالوجه األ
 بِن شُعيٍب  من طريق،)1035، برقم 1/329(التاريخ الكبير  ذكره البخاري في :تخريجه
  .ِإسحاقَ

بيشُع ناقَ بحثقة: ِإس.  

  :عِقيب علَى هذَا الوجِهالتَّ

 ،ِإسحاقَ بِن شُعيٍب عن ، وكذلك لم يتسن التعرف على راويهَأِبي سلَمةَمعلول بإرسال   
  .والوقوف على حاله

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
عن  مرةَ، بِن ِإبراِهيمعن  ،اَألوزاِعي-مما سبق يتبين أن الوجه الراجح هو الثاني 

ِريهالز، نةَ علَمَأِبي س، نةَ عريرفهو أتم وقد رواه عن ؛ -َأِبي هاِعيزثقتان وتابعهما اَألو 
 بال الزهِري عن اَألوزاِعي الشتهار رواية غيرهما، أما الوجه األول فقد لزم رواته الطريق

  .جهان األول غير محفوظ، وكذلك األخير والذي سبق تعليلهواسطة، فيكون الو

  . صحيحالراجح وجهه من الحديثسند 
  

                                                           
 .)3/307( إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي )1(
  ).1035، برقم 1/329 (، للبخاريالتاريخ الكبير: انظر )2(
)3( قُطِْنيارِعلَل الد )1735، س9/244.(  
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  الحديث الثاني والثالثون
  

: قَاَل ،صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن ،َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ حِديِث عن )1(سِئَل
  .)2("سنَّةٌ السلَاِم حذْفُ"

 فَرواه ،اِعياَألوز عن واخْتُِلفَ عنْه، عن الزهِري قُرةَ، عن ،اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
  .مرفُوعاً الِْإسنَاِد ِبهذَا اَألوزاِعي عن ِبشٍْر، بن عمارةُ

هعتَابى ووسم نب ،نيَأع نع اِعيزاَألو، ناِلٍك عم.  

 عن نُس،يو بِن ِعيسى عن عباٍد، بن ِشهاب فَرفَعه يونُس، بِن ِعيسى عن واخْتُِلفَ
اِعيزاَألو، قَفَهوو ،ِليالنُّفَي نعيسى ع.  

 ،اَألوزاِعي عن الْمبارِك، ابِن عن عمارةَ، بن حرِمي فَرفَعه الْمبارِك، ابِن عن واخْتُِلفَ
قَفَهوو هرغَي ،نْهع هفَعرو واقَ َأبحِإس ،اِريالْفَزع  ناِعيزاخْتُِلفَ ،اَألوو نع ،اِريالْفَز هفَعفَر 
  .ِبمكَّةَ والِْفرياِبي ِبمكَّةَ ِمنْه سِمعاه الِْفرياِبي، عن يحيى، بن وزكَِريا عِلي، بن عمرو

ِحيحالصو نع اِبييقُوفٌ الِْفروم.  

كَذَِلكو اهور مدمح نو كَِثيٍر، بَأبِة وِغيرالْم، نع اِعيزفاً، اَألوقُووقَاَل مو ِليدالْو نِلٍم بسم 
 نعاِعيزاَألو، نةَ، عقُر ِريهالز نع، نةَ علَمَأِبي س لَهقَو لَم زاوتَجِبِه ي.  

  .انتهى جواب الدارقُطِْني .َأِبي هريرةَ علَى قُوفٌمو َأنَّه اَألوزاِعي عن والصحيح

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد أربعة، ووقفت على خامسذَكَر :-  

 ِدالرحمِن،عب بِن َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري عبِدالرحمِن، بِن قُرةَ عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
 نةَعريرعاً، َأِبي هفُورم.  

  .مرفُوعاً، َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ماِلٍك، عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .موقُوفاً، َأِبي هريرةَعن  ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري قُرةَ، عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثالث

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1736، س246، 9/245.(  
 النهاية في غريب الحديث". هو تَخِْفيفُه وتَرك الِْإطَالَِة ِفيِه:  الصلَاِة سنَّةحذْفُ السلَاِم ِفي: " قال ابن األثير)2(

)1/356.( 
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  .َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري قُرةَ، عن ،اَألوزاِعي :الوجه الرابع

  .موقُوفاً، َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ

  -:دراسة أوجه االختالف

 بِن َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري عبِدالرحمِن، بِن قُرةَ عن ،اَألوزاِعي: ولالوجه األ
  .مرفُوعاً، َأِبي هريرةَ عن ،عبِدالرحمِن

، 174:ص(، وأبو داود في سننه )10885، برقم 16/515(أحمد في مسنده أخرجه : تخريجه
، 1/343(، والحاكم في المستدرك )734، برقم 1/362( في صحيحه مةَخُزي، وابن )1004برقم 
، وابن عساكر في تاريخ دمشق )2990، برقم 2/256(والبيهقي في السنن الكبرى ) 845برقم 

  .الِْفرياِبي يوسفَ بِن محمٍد، كلهم من طريق )57/102(

  .ِبشٍْر بِن عمارةَطريق من ) 735، برقم 1/362( في صحيحه خُزيمةَوأخرجه ابن 

 بِن اللَِّهمن طريق عبِد، )2990، برقم 2/256(وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
  .الْحلَِبي ِإسماِعيَل بِن المبارِك، ومبشِِّر

  .الفَزاِري ِإسحاقَ ، من طريق َأِبي)57/102(وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 

  .يونُس بِن  من طريق ِعيسىطِْنيذكره الدارقُو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

1. دمحم نفَ بسوي اِبييثقة: الِفر.  

 .مقبول: بن ِبشٍْر عمارةُ .2

 .ثقة ثبت: المبارِك بن عبداللَِّه .3

4. شِّربم ناِعيَل بمثقة:ِإس .  

 .ثقة: ِريالفَزا ِإسحاقَ َأبو .5

  . ثقة:يونُس بن ِعيسى .6
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  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .رجاله ثقات إال قُرةَ، فهو ضعيف .1

 ِفي عبِدالرحمِن بِن ِبقُرةَ استَشْهد فَقَِد مسِلٍم، شَرِط علَى صِحيح حِديثٌ هذَا": قال الحاكم .2
  .)1("اَألوزاِعي عن الْحِديثَ هذَا الْمبارِك بن عبداللَِّه َأوقَفَ وقَد ِكتَاِبِه، ِمن موِضعيِن

  .)2("مرفوع أنه الصحيح" :عساكر ابن قالو .3

 فَكَان ترفعه، لَا :الْمبارك ابن لَه فَقَاَل يرفعه، يونُس بن ِعيسى كَان" :مِعيٍنلكن قال ابن  .4
  .)3("يرفعه لَا بعد

 سنَّةٌ، السالِم حذْفُ: َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ حديثُ: َألِبي قيل" :أبي حاتموقال ابن  .5
 عن يِصح لَيتَه: ؟، قَاَلصلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن ،َأِبي هريرةَ عن :يقُوُل من منهم

  .)4("َأِبي هريرةَ

 سِمعت: " قَالََثم  ،"الْحِديِث هذَا رفِْع عن الْمبارِك، ابن نَهاِني: ِعيسى قَاَل ":داود َأبو قَاَلو .6
 رفْع تَرك مكَّةَ، ِمن الِْفرياِبي رجع لَما: قَاَل الرمِلي، الْفَاخُوِري يونُس بن ِعيسى عميٍر َأبا
  .)5("رفِْعِه عن حنْبٍل بن َأحمد اهنَه: وقَاَل الْحِديِث، هذَا

  .، مرفُوعاًَأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ماِلٍك، عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  .َأعين بِن  من طريق موسىذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

  .ثقة: نَأعي بن موسى

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

َأعين، ولم أجد ذكراً  بِن موسى عن رجاله ثقات، لكن لم يتسن الوقوف على حال الرواة
  .ي، وحتى هو لم يعلِّق عليهالدارقُطِْنلهذا الوجه عند أحد من األئمة غير 

                                                           
  .)1/343( المستدرك، للحاكم )1(
 .)57/102( تاريخ دمشق، البن عساكر )2(
 .)3/89( تاريخ ابن معين، رواية الدوري )3(
  .)363، س2/265( العلل، البن أبي حاتم )4(
  .)1004، برقم 174:ص( داود  سنن أبي)5(
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، َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ، الزهِريعن قُرةَ، عن ،اَألوزاِعي: لثالوجه الثا
  .موقُوفاً
، برقم 1/362( في صحيحه خُزيمةَ، وابن )297، برقم 2/93(الترمذي أخرجه : تخريجه

، برقم 2/256(، والبيهقي في السنن الكبرى )846، برقم 1/343(، والحاكم في المستدرك )735
  .المبارِك بِن اللَِّهبِدمن طريق ع، كلهم )2991

  .ِهقٍْل بِن ِزياٍد، من طريق )297، برقم 2/93(وأخرجه الترمذي   

، وابن عساكر في تاريخ دمشق )735، برقم 1/362( في صحيحه خُزيمةَوأخرجه ابن   
  .الِْفرياِبي يوسفَ بِن محمٍدمن طريق ، كالهما )57/102(

  .يونُس بِن ، من طريق ِعيسى)735، برقم 1/362( في صحيحه خُزيمةَوأخرجه ابن   

  .الْمِغيرِة ، من طريق َأِبي)701، برقم 3/208(وأخرجه البغوي في شرح السنة 

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

 .ثقة ثبت: المبارِك بن عبداللَِّه .1

 .ثقة: ِهقٌْل بن ِزياٍد .2

3. دمحم بفَ نسوي اِبييثقة: الِفر.  

 . ثقة:يونُس بن ِعيسى .4

  .ثقة: الْحجاِج بن  عبدالْقُدوِسالْمِغيرِةَأبو  .5

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .رجاله ثقات إال قُرةَ، فهو ضعيف

 الِْفرياِبي عن الصِحيح": يقال الدارقُطِْن، و)1("صِحيح حسن حِديثٌ هذَا: "قال الترمذي
  .)3("حسن حِديثٌ هذَا: "قال البغويو ،)2("موقُوفٌ

                                                           
 .)297، برقم 2/93( سنن الترمذي )1(
)2( قُطِْنيارِعلَل الد )1736، س246، 9/245.(  
  .)3/208( شرح السنة، للبغوي )3(
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 بِن هللاوعبِد يونس، بِن عيسى عن وهب، ابن رواه" :الحديث عن قال ابن أبي حاتم ألبيه
 عبدالرحمن، بن َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري عبدالرحمن، بن قُرةَ عن ،اَألوزاِعي عن المبارك،

 نةَعريرذْفُ: قَاَل ؛َأِبي هالِم حنَّةٌ، فَقَاَل السَأِبي س :وحديثٌ ه نكَر1("م(.  

  .َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري قُرةَ، عن ،اَألوزاِعي :الرابعالوجه 
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم ذكره الدارقُطِْني، ولم أجد من أخرجه

  . ضعيف في هذا الوجه؛ إذ لم يتسن التحقق من تصريحه بالسماع:الوِليد بن مسِلٍم

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 عن ، فهو َأيضاً معلول بضعف قرة، وجهالة الرواةَأِبي سلَمةَ بإرسال هعالوة على إعالل
  .مسِلٍم ِنب الْوِليِد

  .، موقُوفاًَأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األخير
  .المبارِك بِن اللَِّهمن طريق عبِد، )7905، برقم 14/296( أخرجه البزار في مسنده :تخريجه

  .ثقة ثبت: المبارِك بن عبداللَِّه

  :عِقيب علَى هذَا الوجِهالتَّ

رجاله ثقات، لكن بناء على األوجه السابقة هو معلول بحذف قُرةَ، على الرغم من أن 
  . سمع الزهريياَألوزاِع

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
عن  قُرةَ، عن ،اَألوزاِعي-مما سبق يتبين أن الوجه األشبه بالصواب هو الثالث 

ِريهالز، نةَ علَمَأِبي س، نةَ عريرفاً، َأِبي هقُووأما بقية األوجه فغير محفوظة-م ،.  

 موقُوفاً لَا يصح لَا: " ضعيف، قال ابن القطان الفاسيالراجح وجهه من الحديثسند 
 بن عبدالرحمن بن قُرة ِرواية من حاليه ِفي أجل َأنه نم داود، َأبو ذكره كَما مرفُوعاً ولَا هكَذَا،

                                                           
  .)363، س2/265( العلل، البن أبي حاتم )1(
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 مقْرونا بل ِبِه، محتجاً مسلم لَه يخرج ولم، ضِعيف وهو الْمد، كاسر: لَه يقَال الَِّذي حيوئيل
  .)1("ِبغَيِرِه

ول ق ألن يضر؛ ال رفعه في االختالف كان وإن الحق، هو وهذا: "األلباني معقباًوقال 
  .)2("األصول في مقرر هو كما المرفوع، حكم في) سنة: (الصحابي

  

                                                           
  .)5/142( بيان الوهم واإليهام، البن القطان الفاسي )1(
  .)1/380 (لأللبانيداود،  سنن أبي ضعيف )2(
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  الحديث الثالث والثالثون
  

 كَان صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم َأن رسوَل اِهللا": َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ حِديِث عن )1(سِئَل
 وفَاء تَرك َأنَّه حدثَ فَِإن قَضاٍء، ِمن ِلديِنِه تَرك هْل فَيسَأُل ين،الد علَيِه الْمتَوفَّى ِبالرجِل يْؤتَى
  .)2("الْحِديثَ.... علَيِه اللَّه فَتَح فَلَما صاِحِبكُم، علَى صلُّوا: قَاَل وِإلَّا علَيِه، صلَّى

 يِزيد، بن ويونُس ،ِذْئٍب َأِبي وابن خَاِلٍد، بن عقَيُل عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ الزهِري يرِويِه: فَقَاَل
  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري عنْه؛ واخْتُِلفَ اَألوزاِعي عمٍرو بن وعبدالرحمِن

اهوفَر ِليدالْو نِلٍم، بسم نع اِعيزاَألو، هِمعس ِمن ،ِريهالز نلَ عةََأِبي سم، نةَ عريرَأِبي ه.  

خَالَفَهو رمع ناِحِد، بِدالْوبع اهورو نع اِعيزاَألو، نع ونُسي ،ِليالَْأي ِريهالز نع 
  .صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن مرسالً،

كَذَِلك اهور ننَةَ، ابييِر عهالز نعالً يسرم.  

اهورو دمحم نةَ، َأِبي بفْصح ِريهالز نٍد ،عِعيس نِن عِب، بيسالْم نةَ عريرَأِبي ه.  

ِحيحالصو نةَ علَمَأِبي س نةَ عريرَأِبي ه. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

اِعيزذَكَ: أوجه االختالف على اَألوقُطِْنيارالد وجهينر :  
  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .الًمرس عن الزهِري ،)3(الَْأيِلي يونُس عن ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1737، س248، 9/247(.  
َأنَا َأولَى ِبالْمْؤِمِنين ِمن َأنْفُِسِهم، فَمن تُوفِّي ِمن المْؤِمِنين «: فَلَما فَتَح اللَّه علَيِه الفُتُوح، قَاَل: " تكملة الحديث)2(

قَض لَينًا، فَعيد كثَِتِهفَتَرراالً فَِلوم كتَر نمو ،2298، برقم 3/97(صحيح البخاري ". اُؤه(.  
)3( ِليبفتح األلف وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفي آخرها الالم، هذه بلدة على ساحل بحر القلزم : الَْأي

 يونس بن يزيد بن أبي النِّجاِد ، وهو)1/237(األنساب، للسمعاني .  مما يلي ديار مصر-أي البحر األحمر-
 ِليالزهري وهماً قليالً، وفي غير الزهري ... اَألي نأبو يزيد مولى آل أبي سفيان، ثقة إال أن في روايته ع

  ).614:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . هـ160هـ على الصحيح، وقيل سنة 159خطأ، مات سنة 
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  -:دراسة أوجه االختالف

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم )23/240(أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد 

  .فقد عنعنضعيف في هذا الوجه؛ : الوِليد بن مسِلٍم

  .مرسالً عن الزهِري الَْأيِلي، يونُس عن ،اَألوزاِعي: خراآلالوجه 
  .عبِدالْواِحِد بِن  من طريق عمرذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

رمع ناِحِد بِدالْوبثقة: ع.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 بِن عمر عن الرواةعدم معرفة حال ال الزهري، ورجاله ثقات، لكنه معلول بإرس
  .عبِدالْواِحِد

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 لكن توفر لدي من معطيات ال يمكن ترجيح أحد الوجهين على اآلخرما حسب 

قُطِْنيارِر-رجح الوجه األول  الدهالز نع ،اِعيزاَألو،ي نةَ، علَمَأِبي س نةَ عريرفقال-َأِبي ه  :
"ِحيحالص نةَ علَمَأِبي س نةَ عرير1 ("َأِبي ه(.  

  . الوليد بن مسلمضعف، لضعيف الدارقُطِْنيالذي رجحه  وجهه من الحديثسند 
  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1737، س9/248(.  
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  الحديث الرابع والثالثون
  

: صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اِهللا رسوُل قَاَل ،َأِبي هريرةَن  ع،َأِبي سلَمةَ حِديِث عن )1(سِئَل
"فَعا ِزينَةُ تُرنْينَةَ الدٍس سخَم ِعشِْرينِمَئٍة وو".  

 عن مسِلٍم، بِن الْوِليِد عن مرِضيا، يكُن ولَم الْحلَِبي محمٍد بن بركَةُ يرِويِه: فَقَاَل
اِعيزاَألو، ِريهالز نع، نةَ علَمَأِبي س، نةَ عريرقال ومرة ،َأِبي ه: نع اِعيزى  ،اَألويحي نع

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،بِن َأِبي كَِثيٍرا

  .َأِبيِه عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي عن :قال ومرة

كَذَِلكو اهور بعصم نٍب، بعصم ِريهالز نع، نلَ عةََأِبي سم، نَأِبيِه ع سلَيفُوٍظ، وحِبم 
ِريهالز نلَا ،عِن َأِبي كَِثيٍر وى بيحي نع.  

اهورو ِعيدس ناِشٍم به وِميالْفَي وهِعيفٌ وض ِل ِمنوِم، َأهالْفَي ناِلٍك، عم ِريهالز نع، 
 نةَعلَمَأِبي س، نَأِبيِه ع.  

رواهو ،ِبيبح ناِلٍك، عم نابَأِخي و ،ِريهالز ِريهالز نع، نةَ علَمَأِبي س، نلَا َأِبيِه، عو 
ِصحي ناِلٍك، علَا مو نِن عَأِخي اب ،ِريهالز بعصمو نٍب بعصم ِديثَاِن، لَهح ِريهالز نع وهو 
،ِنيديَلِق م :ِإنَّه لَِد ِمنِن ومحِدالربِن عٍف بوذَا عا، همهدَأح الْآخَرو ِريهالز نع، نةَ علَمَأِبي س، 
 نوُل قَاَل: قَاَل َأِبيِه،عساللَِّه ر لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص :"كُمرخَي اِفعدالْم نِلِه عا َأهم ْأثَ لَميم".  

دا تَفَرِبِهم نٍك، َأِبي ابيفُد نِد عبِلِكعِن الْمٍد، بينْ ِقيَل زعه :ِإنَّه لَِد ِمنو رمِن عالْخَطَّاِب، ب 
  .انتهى جواب الدارقُطِْني .نُفَيٍل بِن عمِرو بِن زيِد بِن سِعيِد ِمن ِإنَّه: وِقيَل

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد ثالثةذَكَر :-  

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،هِريعن الز ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .َأِبيِه عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1739، س251، 9/250.(  
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  -:الختالفدراسة أوجه ا

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم ،)2/226( في الكامل عِديأخرجه ابن  :تخريجه

  .ضعيف في هذا الوجه؛ فقد عنعن: الوِليد بن مسِلٍم

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،زاِعياَألو: الوجه الثاني
من طريق  ،)3/193(، وابن الجوزي في الموضوعات -كما سبق- ذكره الدارقُطِْني :تخريجه

  .الْوِليِد بِن مسِلٍم

  .لتحقق من تصريحه بالسماعضعيف في هذا الوجه؛ إذ لم يتسن ا: الوِليد بن مسِلٍم

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 في هو كذا يحيى ال الزهري، الزينة ترفع حديث في ياَألوزاِع شيخ: "قال ابن حجر
 عن فوائده، في أحمد أبو الحاكم رواه بركة، نعم حدثَنَا علي، بن صالح حدثَنَا الرافقي، جزء
 اإلسناد، هذا له وركب بركة سرقه وقد كثير، أبي بن يحيى: فقال بركة عن المسيب، بن محمد
 عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري مصعب، بن مصعب عن زيد، بن بعبدالملك معروف وهو
  .)1("أبيه

  .َأِبيِه عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ
 ، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات)2/225( في الكامل عِديأخرجه ابن  :تخريجه

  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم ،)3/193(

  .ضعيف في هذا الوجه؛ إذ لم يتسن التحقق من تصريحه بالسماع: الوِليد بن مسِلٍم

                                                           
 .)2/272( لسان الميزان، البن حجر )1(
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  :ديث، والحكم على سند الحاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 يرويها كل األوجه واهية موضوعة، وال يترجح أي وجه منها على اآلخر؛ ألنها كلها

مسِلٍم، وبركَة يضع الحديث ويسرقه، والْوِليد مدلس لم  بِن الْوِليِد عن ،)1(الْحلَِبي محمٍد بن بركَةُ
  .ماعيصرح بالس

 .)2("غَيره يرِويها ال كُلُّها باِطٌل َأيضاً منَاِكير بركَةَ َأحاِديِث ساِئر: "عِديقال ابن 

  .)3("عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ولَا ،عن الزهِري ِبمحفُوٍظ لَيس ":قال الدارقُطِْنيو

  .)4("صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اللَِّه رسوِل علَى ضوعمو حِديثٌ هذَا: "وقال ابن الجوزي

  

                                                           
)1( ،هو أبو سعيد األنصاري قُطِْنيارِديثَ: "قال الدالْح عضسنن : انظر". متهم بالكذب: "، وقال ابن حجر"ي

، ولسان الميزان، البن حجر )5/1092( للذهبي ، وتاريخ اإلسالم،)409، حديث رقم 1/207(الدارقُطِْني 
)2/271.(  

  .)2/226(الكامل في ضعفاء الرجال، البن عِدي  )2(
)3( قُطِْنيارِعلَل الد )1739، س251، 9/250.(  
 .)3/193( الموضوعات، البن الجوزي )4(
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  الحديث الخامس والثالثون
  

: قَاَل ،صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن ،َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ حِديِث عن )1(سِئَل
  ."ِفطْرا َأعجلُهم لَيِإ ِعباِدي َأحب: تَعالَى اللَّه يقُوُل"

 ،اَألوزاِعي عن الِْمصيِصي، كَِثيٍر بن محمد رواهعنْه؛ فَ واخْتُِلفَ اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
ِريهالز نع، نةَ علَمَأِبي س، نةَ عريرَأِبي ه.  

خَالَفَهو واِصٍم، َأبع اهوفَر نع اِعيزاَألو، نةَ، عقُر ِريهالز نع.  

هعتَابلَى وع و ذَِلكِةالْ َأبِغيرم، نع اِعيزاَألو.  

  .انتهى جواب الدارقُطِْني .ِبالصواِب َأشْبه عاِصٍم َأِبي وقَوُل

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد ث على ثال وجهين، ووقفتُذَكَر:-  

  .َأِبي هريرةَ عن ،عبِدالرحمِن بِن ةََأِبي سلَم عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول

َأِبي  عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري عبِدالرحمِن، بِن قُرةَ عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  .هريرةَ

  .َأِبي هريرةَ عن ،لَمةََأِبي س عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: خيرالوجه األ

  -:دراسة أوجه االختالف

  .َأِبي هريرةَ عن عبِدالرحمِن،  بِنَأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .كَِثيٍر بِن محمٍد من طريق -كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

حمدم نالضعفاء  عنضعيف يدلس: كَِثيٍر ب.  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1744، س9/256.(  
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َأِبي  عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري عبِدالرحمِن، بِن قُرةَ عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  .هريرةَ
، برقم 3/74 (في سننه ، والترمذي)7241، برقم 12/182( أخرجه أحمد في مسنده :تخريجه

 في صحيحه خُزيمةَ وابن، )5974، برقم 10/378(وأبو يعلى الموصلي في مسنده ، )700
، برقم 8/276(، )3507، برقم 8/275(في صحيحه  ِحبان ، وابن)2062، برقم 3/276(

  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم كلهم ،)1733، برقم 6/256 (السنة شرح، والبغوي في )3508

، )701، برقم 3/74 (في سننه ، والترمذي)8360، برقم 14/98(وأخرجه أحمد مسنده 
، )2062، برقم 3/276 (في صحيحه خُزيمةَ ، وابن)7899، برقم 14/291(والبزار في مسنده 

  . النَِّبيِلعاِصٍم  كلهم من طريق َأِبي،)3/485 (الكبير والعقيلي في الضعفاء

، 4/399 (الكبرى لبيهقي في السننا، و)701، برقم 3/74 (في سننه الترمذيأخرجه و
  .الْمِغيرِةمن طريق َأِبي ، كالهما )8120برقم 
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  .ثقة: الْحجاِج بن  عبدالْقُدوِسِغيرِةالْمَأبو  .3

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  . فهو ضعيفعبِدالرحمِن بن قُرةَرجاله ثقات، إال  .1

 .)1("غَِريب حسن حِديثٌ هذَا: "قال الترمذي .2

  .ةر قُيقصد )2("علَيِه يتَابع لَا: "قال العقيليو .3

  .)3("ِبالصواِب َأشْبه عاِصٍم َأِبي قَوُل: "ارقُطِْنيقال الدو .4

                                                           
  .)701رقم ، حديث 3/74( سنن الترمذي )1(
  .)3/485(الضعفاء الكبير، للعقيلي ) 2(
)3( قُطِْنيارِعلَل الد )1744، س9/256.(  
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  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه األخير
 بِن محمٍد، من طريق )1490، برقم 2/134( أخرجه الطبراني في المعجم األوسط :تخريجه

  .يٍركَِث

دمحم نالضعفاء  عنضعيف يدلس: كَِثيٍر ب.  

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 بِن قُرةَ عن ،اَألوزاِعي-مما سبق يتبين أن الوجه األشبه بالصواب هو الثاني 

؛ التفاق ثالث ثقات على -يرفعه، ِبي هريرةََأ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري عبِدالرحمِن،
  .، أما الوجهان اآلخران فضعيفان غير محفوظينعن اَألوزاِعي روايته

 بن محمد، وقد تابعه عبِدالرحمِن بن قُرةَ ضعيف؛ لضعف الراجح وجهه من الحديثسند 
علَي  بن ، لكن في إسناده مسلَمة)1(المعجم األوسطالزبيِدي، كما أخرج الطبراني في  الْوِليِد

  .، لذا ال تنفع متابعته)2(متروك الحديث
  

                                                           
نا مسلَمةُ بن علَي، : نا محمد بن سفْيان الْحضرِمي قَاَل: حدثَنَا َأحمد بن يحيى بِن خَاِلِد بِن حيان قَاَل: "قال )1(

محم نع لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص النَِّبي نةَ، عريرَأِبي ه نةَ، علَمَأِبي س نع ،ِريهالز نع ،ِدييبِليِد الزِن الْوِد ب
ا الْحِديثَ عن الزبيِدي ِإلَّا مسلَمةُ لَم يرِو هذَ. »َأحب ِعباِدي ِإلَي َأعجلُهم ِفطْرا: قَاَل اللَّه تَبارك وتَعالَى«: قَاَل
  ).149، برقم 1/54(". بن علَيا

  ).531:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )2(
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  الحديث السادس والثالثون
  

صلَّى  اللَِّه رسوُل قَاَل ،َأِبي هريرةَ عن يساٍر، بن وسلَيمان ،َأِبي سلَمةَ حِديِث عن )1(سِئَل
سِه ولَياُهللا علَّم :"ِإن ودهى الْيارالنَّصلَا و غُونبصي مفَخَاِلفُوه".  

 عن ،عن الزهِري ومعمر، كَيسان، بن صاِلح عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ ِريالزه يرِويِه: فَقَاَل
 بن عمر وقَاَل ،عن الزهِري يونُس، عن وهٍب، ابن قَاَل ، وكَذَِلكَأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ
وناره: نع ونُسي، هالز نعِري، نع انملَيِن ساٍر بسي ،هدحو نةَ عريرقَاَل ،َأِبي هو ننَةَ ابييع: 

ِريهالز نع، نع انملَيِن ساٍر، بسي ةَولَمَأِبي س، نةَ عريرَأِبي ه.  

َأِبي  عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي  عن:عاِصٍم بن الْحسن فَقَاَل ،اَألوزاِعي عن واخْتُِلفَ
  .َأِبي هريرةَ عن وحده، سلَمةَ

 عن :بكٍْر بِن ِبشْرو يونُس، بن وِعيسى ،مزيٍد بن والْوِليد مسِلٍم، بن الْوِليد وقَاَل
اِعيزاَألو، ِريهالز نع، نةَ علَمَأِبي س ،]وانملَيِن ساٍر بس2(]ي(، نةَ عريرَأِبي ه.  

عن  ،اَألوزاِعي عن الِْفرياِبي، عن الذُّهِلي، يحيى بن محمد فَرواه الِْفرياِبي، عن واخْتُِلفَ
ِريهالز، نةَ علَمَأِبي س، انملَيسو ناٍر، بسي نةََأِبي  عريره.  

خَالَفَهُل وفَض نب قُوبعي ،خَاِميالر اهوفَر نع ،اِبييالِْفر نع اِعيزاَألو، ِريهالز نع، 
  .سِعيٍد ِذكِْر ِفي ، ووِهمَأِبي هريرةَ عن يساٍر، بن وسلَيمان ،َأِبي سلَمةَو ،عن سِعيٍد

 عمٍرو، بِن محمٍد عن ،اَألوزاِعي عن الَْأسِدي، الْقَاِسِم بِن محمٍد عن الْحساِني،ن  ع:وِقيَل
 نةَعلَمَأِبي س، نةَ عريرَأِبي هذَِلكو ، مهو قَاِئِلِه ِمن.  

ِحيحالصو نْهع نع اِعيزاَألو، نٍد عمحم رغَي وٍبمنْس وهو دمحم نِلٍم بسم ،ِريهالز 
  .جِميعا يساٍر بن وسلَيمان ،َأِبي سلَمةَ عن محفُوظٌ والْحِديثُ

نمٍد :قَاَل وِعيس نِن عِب، بيسالْم فَقَد ِهما وم مخلد، أبو حدثناه الرخامي، فضل إال قَالَه 
  .انتهى المراد نقله من جواب الدارقُطِْني .بذلك الفريابي عن مي،الرخا فضل حدثنا

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1747، س265-9/263.(  
لنساخ وإما غفل عنه من هذا الموضع، وذلك إما من ا" سلَيمان بِن يساٍر" بعد دارستي للحديث تبين سقوط )2(

  .أيضاًمحفوظ الرحمن المؤلف، وإلى هذا ذهب المحقق 
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اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد أربعةذَكَر ،ين ووقفتُ على آخر:-  

  .َأِبي هريرةَ  عنوحده، عبِدالرحمِن  بِنَأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .َأِبي هريرةَ عن ،)1(يساٍر بِن وسلَيمان ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

 يساٍر، بِن وسلَيمان ،َأِبي سلَمةَو ِب، بِن المسيعن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :الوجه الثالث
 نةَعريرَأِبي ه.  

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،)2(عمٍرو بِن محمٍد عن ،اَألوزاِعي :الوجه الرابع

  .َأِبي هريرةَ عن ،يساٍر بِن سلَيمان عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :الوجه الخامس

  .َأِبي هريرةَ عن ،)3(وعروةَ يساِر، بِن سلَيمان عن ،اَألوزاِعي :الوجه األخير

  -:دراسة أوجه االختالف

َأِبي  عن وحده، ِدالرحمِنعب  بِنَأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .هريرةَ
 بِن محمٍدمن طريق  ،)3676، برقم 9/297(أخرجه الطحاوي في شرح مشكل اآلثار : تخريجه
  .الَْأسِدي الْقَاِسِم

  .بِن عاصم عِلي بِن ، من طريق الْحسِن)3/164( في الكامل عِديوأخرجه ابن 

  :اَألوزاِعيعن رواةُ هذَا الوجِه 

1. دمحم نالْقَاِسِم ب ِديكذبوه: اَألس.  

2. نسالْح نب ِليِن عاِصٍم بصدوق: ع.  

                                                           
أم سلمة، ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة، مات بعد :  هو سلَيمان بن يساٍر الِهالَِلي المدِني، مولى ميمونة، وقيل)1(

 ).255:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . المائة وقيل قبلها
  .ي أحد بهذا االسماَألوزاِعن شيوخ  لم يذكر ضم)2(
هـ على 135 هو عروةُ بن رويٍم، بالراء، مصغراً، اللَّخِْمي، أبو القاسم، صدوق يرسل كثيراً، مات سنة )3(

  ).389:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . الصحيح
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َأِبي  عن يساٍر، بِن وسلَيمان ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  .هريرةَ
، وفي السنن الكبرى )5072، برقم 8/137( -المجتبى-في سننه  النَّسائيأخرجه : تخريجه

  .من طريق ِعيسى بِن يونُس ،)9290، برقم 8/325(

، والطحاوي )802، برقم 454:ص" (الجزء المفقود"وأخرجه الطبري في تهذيب اآلثار 
 ، كلهم)46/61(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )3677، برقم 9/297 (اآلثار مشكل في شرح

  .َأِبي سلَمةَ بِن من طريق عمٍرو

، وأبو عوانة )801، برقم 454:ص" (الجزء المفقود"وأخرجه الطبري في تهذيب اآلثار 
من طريق ، كلهم )26/450(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )8713، برقم 5/273(في مسنده 

  .الْوِليِد بِن مزيٍد

  .بكٍْر بِن ِبشٍْر، من طريق )8712، برقم 5/273(وأخرجه أبو عوانة في مسنده 

، وابن عساكر في )3674، برقم 9/296 (اآلثار مشكل وأخرجه الطحاوي في شرح
  .، كالهما من طريق الِْفرياِبي)8/382(تاريخ دمشق 

  .ِإسحاقَ بِن شُعيٍبطريق ، من )13/154(وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 

  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم -ما سبقك- ذكره الدارقُطِْنيو  

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

  .ثقة: يونُس بن ِعيسى .1

 .في هذا الوجه؛ فقد تُوبعصدوق : التِّنِّيِسي َأِبي سلَمةَ بن عمرو .2

3. الوليد ٍد بنيزثبت ثقة:م . 

4. ِبشْر نكٍْر بثقة: ب. 

5. دمحم بن يوفَس اِبييثقة: الِفر. 

6. بيشُع ناقَ بحثقة: ِإس. 

 .ضعيف في هذا الوجه؛ إذ لم يتسن التحقق من تصريحه بالسماع: الوِليد بن مسِلٍم .7
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  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

َأِبي  عن يسار، بِن نسلَيما عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي روى": ابن أبي حاتم قَاَل
  .)1("صحيح وهو جِمعا، قَد: َأِبي سلَمة؟ قَاَل أبا يذكُر لم ؛صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمالنَِّبي  عن ،هريرةَ

  .)2("جِميعا يساٍر بن وسلَيمان ،َأِبي سلَمةَ عن محفُوظٌ الْحِديثُ": قال الدارقُطِْنيو

 بِن وسلَيمان ،َأِبي سلَمةَو ، بِن المسيِبعن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :الوجه الثالث
  .َأِبي هريرةَ عن يساٍر،
ي في العلل الدارقُطِْن، أخرجه )7649، برقم 14/133(أخرجه البزار في مسنده : تخريجه

 ، وفي المتفق)871، برقم 1/378(الراوي  ألخالق غدادي في الجامع، والخطيب الب)9/265(
  .، كلهم من طريق الِْفرياِبي)1322، برقم 3/1770 (والمفترق

دمحم نفَ بسوي اِبييثقة: الِفر. 

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

قُطِْنيارقال الد" :نٍد :قَاَل مِعيس نِن عِب، بيسالْم فَقَد ِهما وم َل إال قَالَهفَض 
خَاِمي4(")3(الر(.  

 واهللا ذلك، في مِهو وقد ،سعيٍد ذكر على فَضالً أحد يتابع لم: "قال الخطيب البغداديو
  .)5("أعلم

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن عمٍرو، بِن ٍدمحم عن ،اَألوزاِعي :الوجه الرابع
، برقم 4/254 (صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمأخرجه أبو الشيخ األصبهاني في أخالق النبي : تخريجه

  .الْقَاِسِم الَْأسِدي بِن محمٍد ِإبراِهيم َأِبيمن طريق  ،)890
دمحم نالْقَاِسِم ب ِديكذبوه: اَألس.  

                                                           
  .)1452، س4/321(العلل، البن أبي حاتم  )1(
)2( قُطِْنيارِعلَل الد )1747، س265-9/263.(  
، الفَضُل بن يعقُوب بِن ِإبراِهيم بِن موسى الرخَاِمي، بضم الراء بعدها عن اَألوزاِعي هو راوي هذا الوجه )3(

  ).447:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . هـ258معجمة، أبو العباِس البغْداِدي، ثقة حافظ، مات سنة 
  ).1747، س265-9/263(دارقُطِْني  ِعلَل ال)4(
  .)14/334( تاريخ بغداد، للخطيب )5(
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  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

قُطِْنيارقال الد :"َذَِلك مهو ِمن ِحيحالصقَاِئِلِه، و نْهع نع اِعيزاَألو، نٍد عمحم رغَي 
 .)1("الزهِري مسِلٍم بن محمد وهو منْسوٍب

  .َأِبي هريرةَ عن يساٍر، بِن سلَيمان عن ،عن الزهِري ،ِعياَألوزا: خامسالوجه ال
  .عن اَألوزاِعي ، ولم يذكر راويه)2287، س6/27( ذكره ابن أبي حاتم في العلل :تخريجه

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .زاِعيعن اَألو رجاله ثقات، لكن لم يتم التعرف على حال رواته

  .)2("الحديث هذَا ِفي اَألوزاِعي وِهم: "قال أبو حاتم

  .َأِبي هريرةَ عن وعروةَ، يساِر، بِن سلَيمان عن ،اَألوزاِعي: خيرالوجه األ
هذا ، فيكون حال اَألوزاِعي عن ، ولم يذكر راويه)3/164( في الكامل عِديذكره ابن : تخريجه

  .الوجه كسابقه

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي-مما سبق يتبين أن الوجه الراجح هو الثاني 

انملَيسِن واٍر، بسي نةَ عريرت؛ فقد اتفق على روايته خمس ثقا-، يرفعهَأِبي ه اِعيزاَألو نع ،
  .أما بقية األوجه فغير محفوظة ووقع فيها الوهم

  .الراجح صحيح، رجاله ثقات وجهه من سند الحديث
  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1747، س265-9/263.(  
  .)2287، س6/27(العلل، البن أبي حاتم  )2(
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  الحديث السابع الثالثون

: صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اِهللا رسوُل قَاَل ،َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ حِديِث عن )1(سِئَل
"ِعثْتُب نيِي بدِة، ياعِعَل السجِقي وِحي، ظُلِّ ِفي ِرزمِعَل رجالذُّلُّ و غَارالصلَى وع نخَالَفَِني، م 

نمو هٍم تَشَبِبقَو وفَه مِمنْه".  

 ضِعيفٌ، وهو السِمين بِن اللَِّهعبِد بن صدقَةُ عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
 نعاِعيزاَألو، نى، عيحي نةَ علَمَأِبي س، نةَ عريرَأِبي ه.  

خَالَفَهو ِليدالْو نِلٍم، بسم اهور نع اِعيزاٍن ،اَألوسح نِن عةَ، بِطيع نِنيٍب َأِبي عم 
،ِشيرالْج نع ِناب رمالصحيح وهو ع. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد على ثالث وجهين، ووقفتُذَكَر :-  

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .عمر بِن عبِداِهللا عن ،)3(الْجرِشي مِنيٍب َأِبي عن ،)2(عِطيةَ بِن عن حساٍن ،اَألوزاِعي :الوجه الثاني

  .صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمالنَِّبي  عن ،)5(ٍسطَاو عن ،)4(جبلَةَ بِن عن سِعيٍد ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ

  -:دراسة أوجه االختالف

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه األول
 أعالم ، والذهبي في سير)474، برقم 2/388(وأهله  أخرجه الهرِوي في ذم الكالم :تخريجه
، كلهم من طريق صدقَةَ )956، س3/387 (، وذكره ابن أبي حاتم في العلل)16/242 (النبالء

  .بِن عبِداِهللا
                                                           

)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1754، س9/272.(  
  ).158:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . هـ120، مات بعد هو المحاربي موالهم، أبو بكر الدمشقي، ثقة فقيه عابد )2(
  ).676:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . أبو المِنيٍب الْجرِشي، بضم الجيم وفتح الراء بعدها معجمة، الدمشقي، ثقة )3(
". ليس عندهم بذاك: "، وقول محمد بن خفيف الشيرازي"شامي: " لم أجد له ترجمة سوى قول أبي حاتم)4(

  ).8/116(، وذيل ميزان االعتدال، للعراقي )4/10(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم : نظرا
)5(سان اليماني، أبو عبد هو طَاوسكَي نيقال ب ،موالهم، الفارسي ِرييس : الرحمن الِحمان، وطَاواسمه ذَكْو

 .)281:ص(يب، البن حجر تقريب التهذ. بعد ذلك: هـ، وقيل106لقب، ثقة فقيه فاضل، مات سنة 
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 سنة مات ضعيف، الدمشقي، محمد أبو أو معاوية، أبو السِمين، :عبِداللَِّه بن صدقَةُ
 .)1(هـ166

ِقيِهالتَّعجذَا الولَى هع ب:  

ميحذَا: "قال دالحديثُ ه 2("بشيء ليس(.  

 بِن عبِداِهللا عن الْجرِشي، مِنيٍب َأِبي عن عِطيةَ، بِن عن حساٍن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
رمع.  

  حذْلَم في جزءابن، و)231، برقم 1/213 (اآلثار مشكل أخرجه الطحاوي في شرح: تخريجه
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، كالهما )3( )31، برقم 14:ص (ياَألوزاِع حديث من

ِليدالْو نِلٍم بسضعيف في هذا الوجه؛ فقد عنعن:م .  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

قُطِْنيار4( على الوجه األولرجحه الد(.  

  .صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمالنَِّبي  عن طَاوٍس، عن جبلَةَ، بِن عن سِعيٍد ،زاِعياَألو: الوجه األخير
   .اَألوزاِعي عن )105، برقم 116:ص(أخرجه ابن المبارك في الجهاد : تخريجه

 )33010، برقم 6/470(، و)19437، برقم 4/216(وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
  .من طريق سفْيان الثَّوِري ،)33011، برقم 6/470(يونُس، وفي  بِن  ِعيسىمن طريق

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

  .ثقة ثبت: المبارك بن عبداللَِّه .1

  . ثقة:يونُس بن ِعيسى .2

                                                           
  .)275:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )1(
  .)956، س3/387( العلل، البن أبي حاتم )2(
 .، وهو خطأ، وقد أشار إليه المحقق"ابن عمر"بدالً عن " عمر" جاء فيه )3(
)4( قُطِْنيارِعلَل الد )1754، س9/272.(  
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3. ِريالثَّو انفْيس :نب انفْيٍد هو سِعيِن سٍق بورسأبو م ،ِريِداِهللا الثَّوبع ،ِفيحافظ ثقة الكُو 
  .)1(هـ161 سنة مات دلَّس، ربما وكان حجة، إمام عابد فقيه

  )2(. ال يضر تدليسه؛ فقد عده ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين:قلت

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .ةَ، وهو معلول بإرسال طَاوٍسجبلَ بن رجاله ثقات إال سِعيداً

  .)4(، وحسن إسناده ابن حجر)3(دحيمورجحه 

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 طَاوٍس، عن جبلَةَ، بِن عن سِعيٍد ،اَألوزاِعي-بناء على سبق يترجح لدي الوجه األخير 

 نع لَّى اُهللالنَِّبيصلَّمسِه ولَيالوجه ؛ فقد اتفق ثالث ثقات على روايته، - ع قُطِْنيارح الدوقد رج
  .فغير محفوظ ، أما الوجه األول)5(الثاني

حسنَه، أما الوجه  ، لكن ابن حجرطَاوٍس، معلول بإرسال الوجه األخير من الحديثسند 
  .الْوِليِد بِن مسِلٍم عنعنة ل؛الثاني فضعيف

  

                                                           
  ).244:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )1(
 .)32:ص(طبقات المدلِِّسين، البن حجر :  انظر)2(
  .)956، س3/387( العلل، البن أبي حاتم )3(
 .)6/98( البن حجر ، فتح الباري)4(
)5( قُطِْنيارِعلَل الد )1754، س9/272.(  
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  الحديث الثامن والثالثون
  

: صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اِهللا رسوُل قَاَل ،َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ حِديِث عن )1(سِئَل
 َأبنَاءنَا وعلَّمنَاه اهتَعلَّمنَ اللَِّه، رسوَل يا وكَيفَ: عساٍل بن صفْوان فَقَاَل ،ِ"الِْعلْم ِذهاِب قَبَل تَعلَّموا"

هِعلِّمينَاُؤنَا وَأب مهنَاءِديثَ ... َأب2("الْح(.  

 عن عِلي، بن ومسلَمةُ ،ِهقٌْل بن ِزياٍد عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
اِعيزاَألو، نى، عيحي نةَ علَمَأِبي س، نةَ عريرَأِبي ه.  

انتهى  .الصواب وهو مرسالً، َأِبي سلَمةَ عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي عن يرِويِه وغَيرهما
قُطِْنيارجواب الد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد ووقفتُ على ثالثوجهين ذَكَر ،:-  
  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .، مرسالًَأِبي سلَمةَ عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .)3(عساٍل بِن صفْوان عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،كَِثيٍرعن يحيى بِن َأِبي  ،اَألوزاِعي: الوجه األخير

  -:دراسة أوجه االختالف

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .عِلي بِن مسلَمةَمن طريق ، )6/403(األسماء المبهمة أخرجه الخطيب البغدادي في : تخريجه

  .ِهقٍْل بِن ِزياٍد من طريق -كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيو  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1758، س9/277.(  
َأولَيستْ التَّوراةُ : ِه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم حتَّى عِرفَ ذَِلك ِفيِه، وقالفَغَِضب رسوُل اللَّ: قَاَل: "تكملة الحديث )2(

األسماء المبهمة، للخطيب البغدادي  ".واِإلنِْجيُل ِفي يدِي النَّصارى والْيهوِد فَما َأغْنَتْ عنْهم ِحين تَركُوا ما ِفيها
)6/403.( 

بي صفوان بن عساٍل المرادي، وهو ِمن بني الربض بن زاهر بن عاِمر بن عوبثان بن زاهر بن  هو الصحا)3(
، واإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، البن حجر )8/149(الطبقات الكبير، البن سعد : مراٍد، انظر

)3/248.(  
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 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

 مشِْقيالد سِعيٍد أبو نون، ثم المعجمة الشين وفتح الخاء بضم الخُشَِني،: عِلي بن مسلَمةُ .1
2(هـ190سنة  قبل متروك، مات ،)1(الِبالَِطي(.  

  .ثقة: ِهقٌْل بن ِزياٍد .2

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 له؛ ألنه لم يتسن الوقوف ِهقٍْل بِن ِزياٍدعِلي، وال تنفعه متابعة  بن مسلَمةَرجاله ثقات إال   
  .من طريقهلرواة عنه، إذ لم أجد من أخرجه على حال ا

  .، مرسالًَأِبي سلَمةَ عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
، عن اَألوزاِعي  ولم يذكر رواته-سبقكما - ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

  .ورجحه على الوجه األول

  .عساٍل بِن صفْوان عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه األخير
 في الكمال عِدي، وابن )7398، برقم 8/70( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير :تخريجه

  .علَي بِن ، كالهما من طريق مسلَمةَ)8/12(

  .متروك :عِلي بن مسلَمةُ

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيجح عن الوجه الرا
اآلخرين، فاألول واألخير  عن توفر لدي من معطيات ال يكفي لترجيح أحد األوجهما 

عِلي وهو متروك الحديث، ولم أجد متابعة تنفعه، أما الوجه الثاني والذي  بن يرويهما مسلَمةُ
قُطِْنيارةَسال إر معلول ب فهو،رجحه الدلَمَأِبي س،،اِعيزلذا  ولم أقف على حال رواته عن اَألو 

  .ي للوجه الثاني تاركاً العهدة عليهالدارقُطِْنم بترجيح سلُِّأ

  . ضعيفالراجح وجهه من الحديثسند 
  

                                                           
)1(ف، وفي آخرها الطاء المهملة، هذه النسبة إلى الِبالٍَط وهي بكسر الباء الموحدة، وبعدها الالم أل:  الِبالَِطي

  .)1/424(األنساب، للسمعاني . قرية من غُوطَِة دمشق
 ).531:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )2(
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  الحديث التاسع والثالثون
  

 ِبمر صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم لنَِّبي اكَان: َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ حِديِث عن )1(سِئَل
صلَّى اُهللا علَيِه  النَِّبي فَقَاَل صاِئمان، إنَّا: قاال وعمر، بكٍْر، َأبا فَدعا ِبطَعاٍم فَُأِتي ،)2(الظَّهراِن

لَّمسلُوا": وحار كُمياِحبلُوا ِلصمِل اعكُمياِحب3(ص(".  

َأِبي  عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي عن الثَّوِري، عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
  .َأِبي هريرةَ عن ،سلَمةَ

َأِبي  عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي عن روياه ابلُتِّي،الْب ويحيى حمزةَ، بن يحيى وخالفهم
   .الصحيح وهو مرسالً سلَمةَ

 وحدثنا) ح (الْحفَِري، داود أبو حدثنا المقرئ، خلف بن محمد حدثنا الْمحاِمِلي، حدثنا
 الحفري، داود َأبو حدثَنَا لصفَّار،ا عبِداللَِّه بن عبدةُ حدثنا اإلسكافي، سوطا بن يحيى بن محمد
 كُنَّا: قَاَل ،َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي عن سفْيان، حدثنا
عوِل مساللَِّه ر لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص راِن، ِبمرالظَّه اٍم،ِب فَُأِتيكٍْر، ِلَأِبي فَقَاَل طَعب رمعا: ونُواد 

 ولَا الْمحاِمِلي، فَزاد فَكُلَا ادنُوا ِلصاِحبيكُم ارحلُوا ِلصاِحبيكُم اعملُوا: فَقَاَل صاِئماِن، ِإنَّا: قَالَا فَكُلَا،
هلَمقَاَل ِإلَّا َأع :بذَه ونفِْطرالْم موِرِب الْيالَْأج".  

 سعٍد بن عمر الْحفَِري ِإلَّا الدنْيا ِفي لَيس: قَاَل داود، َأِبي غَير الثَّوِري عن رواه: ِقيَل
كَانو الثِّقَاِت ِمن اِلِحينالص. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

اِعيزقُ: أوجه االختالف على اَألوارالد ذَكَروجهينطِْني :  

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .مرسالً ،َأِبي سلَمةَ عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1762، س9/281.(  
-وبين مر والبيت . ن، بالظاء المعجمة المفتوحةبفتح أوله، وتشديد ثانيه، مضاف إلى الظَّهرا:  مر الظَّهران)2(

  ).4/1212(معجم ما استعجم، ألبي عبيد البكري .  ستّة عشر ميالً-الحرام بمكة
: اِبِه، فيقولمعنَاه َأن الصاِئم ِفي السفَِر يضعفُ عن مزاولَِة شَْأِنِه، فَيحتَاج ِإلَى االسِتعانَِة ِبَأصح: " قال الخطابي)3(

 ).1/540(غريب الحديث ". فال تفعال ذَِلك؛ فإنّه يفِْضي بكما إلى أن تَقُوال مثَل هذا القول
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  -:دراسة أوجه االختالف

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،يى بِن َأِبي كَِثيٍرعن يح ،اَألوزاِعي: الوجه األول
، وأحمد في مسنده )8973، برقم 2/279(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : تخريجه

 في الصيام اِبيِفريوال، )8598، برقم 15/201(، والبزار في مسنده )8436، برقم 14/155(
، 3/147(، وفي السنن الكبرى )2264، برقم 4/177(سننه في  النَّسائي، و)82، برقم 76:ص(

 في صحيحه ِحبان، وابن )2031، برقم 3/261( في صحيحه خُزيمةَوابن ، )2584برقم 
الحاكم في المستدرك ، و)1762، س9/281(ي في العلل الدارقُطِْنو، )3557، برقم 8/324(
، كلهم من طريق )8176، برقم 4/414 (والبيهقي في السنن الكبرى، )1584، برقم 1/598(

ِريالثَّو انفْيس.  

ِريالثَّو انفْيثقة: س.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 َأبو إالَّ الثوري عن والَ الثوري، إالَّ عن اَألوزاِعي رواه نَعلَم ال الْحِديثُ هذَا: "قال البزار
  .)3(، وبنحوه قال البيهقي)2(")1(يِرفَالح داود

 والصواب الروايِة، هِذِه علَى داود َأبا تَابع َأحدا نَعلَم لَا خَطٌَأ، هذَا": النَّسائي قَاَلو
  .)4("مرسٌل

  .)5("يخَرجاه ولَم ،الشَّيخَيِن شَرِط علَى صِحيح حِديثٌ هذَا": قال الحاكمو

  .مرسالً ،َأِبي سلَمةَ عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
برقم ، 9/147(، وفي السنن الكبرى )2265، برقم 4/178( في سننه النَّسائيأخرجه : تخريجه
  .لْوِليِد بِن مسِلٍممن طريق ا، )2586، برقم 9/147(شُعيٍب، وفي  بِن محمٍد، من طريق )2585

  .يالْبابلُتِّ ويحيى حمزةَ، بِن  من طريق يحيى-كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيو
                                                           

 هو عمر بن سعد بن عبيد، أبو داود الحفَِري، بفتح المهملة والفاء نسبة إلى موضع بالكوفة، ثقة عابد، مات )1(
 ).413:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . هـ203سنة 

 .)8598، برقم 15/201( مسند البزار )2(
  .)4/414( السنن الكبرى، للبيهقي )3(
  .)2584، برقم 3/147( السنن الكبرى، للنسائي )4(
  .)1584، برقم 1/598( المستدرك، للحاكم )5(
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 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

1. دمحم نٍب بيِن شُعب ورثقة: شَاب.  

  .نعنضعيف في هذا الوجه؛ فقد ع: الوِليد بن مسِلٍم .2

  .ثقة: حمزةَ بن يحيى .3

  . ضعيف:يالْبابلُتِّ اللَِّهعبِد بن يحيى .4

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .)2(يالدارقُطِْنو ،)1(النَّسائيرجحه 

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
مرسالً؛  ،َأِبي سلَمةَ عن يحيى، عن ،زاِعياَألو-مما يسبق يثبت ترجيح الوجه األخير 

، أما )3( نفسه على هذا الوجهاَألوزاِعي، بل وتُوبع ن على روايته ومتابعة غيرهما لهماالتفاق ثقتي
  .الوجه األول فغير محفوظ

  .َأِبي سلَمةَ صحيح لوال إرسال الراجح وجهه من الحديثسند 
  

                                                           
  .)2584، برقم 3/147( السنن الكبرى، للنسائي )1(
)2( قُطِْنيارِعلَل الد )1762، س9/281.(  
حدثَنَا عثْمان بن : َأخْبرنَا محمد بن الْمثَنَّى، قَاَل): "2587، برقم 3/148(النسائي في السنن الكبرى  قال )3(

عمر كَانُوا حدثَنَا عِلي، عن يحيى، عن َأِبي سلَمةَ، َأن رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وَأبا بكٍْر و: عمر، قَاَل
 ".ِبمر الظَّهراِن، مرسٌل
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  الحديث األربعون
  

1(ِئَلس( نِديِث عةَ حلَمَأِبي س، نةَ عرير؛َأِبي ه َأنَّه كَان فَعرِه ييدٍة، كُلِّ ِفي يقُوُل تَكِْبيريو :
"تْ لَوِدي قُِطعتُ يفَعاِعي، لَرِذر لَوتْ واِعي قُِطعتُ ِذرفَعِدي لَرضع".  

 ِبي سلَمةََأ )2(عن يحيى عن ،اَألوزاِعي عن الْغَساِني، قُضاعةَ بن ِرفْدةُ رواه هذَا: فَقَاَل
كَذَِلك.  

خَالَفَهو شِّربم ناِعيَل، بمِإس ،هرغَيو هووفَر نع اِعيزاَألو، نى، عيحي نةَ علَمَأِبي س، 
 ،لَّى اُهللا علَيِه وسلَّمص اللَِّه رسوَل لَصلَاةُ ِإنَّها: آِخِرِه وِفي الرفْع يذْكُِر لَم يكَبر هريرةَ َأبا رَأيتُ
  .انتهى جواب الدارقُطِْني .الصواب هو وهذَا

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهينذَكَر :  
 يرفَع كَان َأنَّه ؛َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  ...يديِه

 يكَبر، وليس فيه ِذكْر هريرةَ َأبا رَأيتُ ،َأِبي سلَمةَ عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
  ...الرفِْع

  -:دراسة أوجه االختالف

 َأنَّه ؛َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه األول
كَان فَعرِه ييدي...  

  .الْغَساِني قُضاعةَ بِن ةَِرفْد من طريق ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

 مات، ضعيف ،يِقشْمالد ،موالهم الْغَساِني قُضاعةَ ابن الفاء، وسكون الراء بكسر ِرفْدةُ،
  .)3(هـ180  سنةبعد

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1763، س9/282.(  
 .أثبتُّه، والصواب ما "بن" في المطبوع )2(
 ).210:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )3(
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وليس فيه  يكَبر، هريرةَ َأبا رَأيتُ ،َأِبي سلَمةَ عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
فِْع ِذكْرالر...  

، 1/428(، وأبو عوانة في مسنده )392، برقم 1/294(أخرجه مسلم في صحيحه : تخريجه
  في المسندنُعيٍم، وأبو )1335، برقم 1/222( معاني اآلثار ، والطحاوي في شرح)1594برقم 

  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍمكلهم  ،)868، برقم 2/15(مسلم  صحيح على المستخرج

  .ِإسماِعيَل بِن مبشِِّر من طريق ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

1. ِليدالْو بِلٍم نسبالسماع:م حثقة في هذا الوجه؛ فقد صر .  

2. شِّربم ناِعيَل بمثقة: ِإس.  

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 رَأيتُ ،َأِبي سلَمةَ عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي-شٍك أن الوجه الراجح هو األخير من ما 

 ثقتان، وأخرجه مسلم في عن اَألوزاِعي ؛ فقد رواه-...كَبر، وليس فيه ِذكْر الرفِْعي هريرةَ َأبا
  .صحيحه، أما الوجه األول فضعيف غير محفوظ

  . صحيحالراجح وجهه من الحديثسند 
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  الحديث الحادي واألربعون
  

َأِبي  عن الْحاِرِث، بِن عبِدالرحمِن بِن بكٍْر وَأِبي ،َأِبي سلَمةَو سِعيٍد، حِديِث عن )1(سِئَل
 ... مْؤِمن وهو يزِني ِحين الزاِني يزِني الَ": قَاَل ،صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اللَِّه رسوِل عن ،هريرةَ
  .)2("الْحِديثَ

 واخْتُِلفَ... َأِبي هريرةَ عن الثَّلَاثَِة، هُؤلَاِء عن ،عن الزهِري خَاِلٍد، بن عقَيُل يرِويِه: فَقَاَل
 نعاِعيزاَألو، اهوفَر دمحم ناِبٍر بج ،لَِبيالْح نع اِعيزِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوى بيحي نع،  نع

ِريهالز، نةَ علَمَأِبي س، نةَ عريرَأِبي ه.  

 يذْكُر ولَم ،َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي عن :الِْفرياِبي وقَاَل
َأِبي  عن ،َأِبي سلَمةَو ،عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي عن :ِهقٌْل بن ِزياٍد وقَاَل يحيى،
  .هريرةَ

هعتَابو وِة َأبِغيرالْم، نع اِعيزاَألو.  

 بكٍْر وَأِبي ،َأِبي سلَمةَو ،عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي عن يونُس بن ِعيسى وقَاَل
  .يونُس بن ِعيسى قَاَل كَما عبِدالرحمِن، بِنا

 بِن بكٍْر وَأِبي ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي عن :مسِلٍم بن الْوِليد وقَاَل
  .يرةََأِبي هر عن عبِدالرحمِن،

 بكٍْر، وَأِبي ،عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي عن ِهقٍْل، عن :عمارةَ بن سوار وقَاَل
  .َأِبي هريرةَ عن الزبيِر، بن وعروةُ

اهورو ،رمعم ِريهالز نع، نةَ علَمَأِبي س ،هدحو نةََأِبي عريره .  

ابوالصُل وقَو نٍد :قَاَل مِعيس نع، ةَولَمَأِبي ،َأِبي سكٍْر وِن بِن، بمحِدالربع عمفَج منَهيب 
  .قُطِْنيانتهى المراد نقله من جواب الدار .محفُوٍظ غَير حميٍد عن :قَاَل من وقَوُل ومفْتَِرِقين، مِعيٍنمجتَ

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1802، س348 -9/342.(  
هو ِحين يزِني مْؤِمن، ولَا يسِرقُ الساِرقُ وهو ِحين يسِرقُ مْؤِمن، ولَا يشْرب لَا يزِني الزاِني و: " الحديث)2(

 ِحين وهو مهارصا َأبِه ِفيهِإلَي ْؤِمنُونالْم فَعرٍف يةً ذَاتَ شَربنُه نْتَِهبلَا يو ،ْؤِمنا مهبشْري ِحين وهو رالْخَم
يْؤِمنا مه7092، برقم 6/401(السنن الكبرى، للنسائي ". نْتَِهب.(  
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اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد ِن سبعة، ووقفتُذَكَريعلى آخر :-  

 عبِدالرحمِن، بِن َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه األول
 نةَعريرَأِبي ه.  

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: نيالوجه الثا

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَو الْمسيِب، بِن عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :الوجه الثالث

 ،)1(عبِدالرحمِن بِن بكٍْر وَأِبي ،َأِبي سلَمةَو ،ن سِعيٍدع ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :الوجه الرابع
 نةَعريرَأِبي ه.  

ي َأِب عن عبِدالرحمِن، بِن بكٍْر وَأِبي ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :الوجه الخامس
  .هريرةَ

َأِبي  عن الزبيِر، بن وعروةُ بكٍْر، وَأِبي ،عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :سادسالوجه ال
  .هريرةَ

 عن ،َأِبي سلَمةَو وسِعيِد، ،)2(عبِدالرحمِن بِن حميٍد عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :سابعالوجه ال
  .َأِبي هريرةَ

 ٍد، وحمي)3(عبِداِهللا وعبيِداِهللا بِن ،َأِبي سلَمةَ، وعن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :الوجه الثامن
  .َأِبي هريرةَ عن ،عبِدالرحمِن بِنا

  .َأِبي هريرةَ عن عبِدالرحمِن، بِن حميٍد عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ

                                                           
: اسمه محمد، وقيل: الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني، قيل هو أبو بكر بن عبد)1(

ـ، ه94اسمه كنيته، ثقة فقيه عابد، مات سنة : الرحمن، وقيلأبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد: لالمغيرة، وقي
  .)623:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . وقيل غير ذلك

إن : هـ على الصحيح، وقيل105الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، مات سنة  هو حميد بن عبد)2(
 ).182:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . روايته عن عمر مرسلة

هـ، 94 المدني، ثقة فقيه ثبت، مات سنة اهللان عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبداهللا ب هو عبيداهللا بن عبد)3(
  ).372:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . غير ذلك: هـ، وقيل98سنة : وقيل
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  -:دراسة أوجه االختالف

 بِن ةََأِبي سلَم عن ،عن الزهِري ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .َأِبي هريرةَ عن عبِدالرحمِن،

  .الْحلَِبي جاِبٍر بِن محمٍد من طريق -كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

دمحم ناِبٍر بج لَِبيأقْواُل النُّقَاِد ِفيِه: الْح:-  

  .)1("علَيِه يتَابع لَا اَألوزاِعي عن يالْحلَِب جاِبٍر بن محمد: "قال العقيلي

 مجهول ألنه الحلبي؛ جابر بن محمد من )2(الْحِديث هذَا ِفي البالء لعل: "عِديوقال ابن 
  .)3("أتي أجله ومن يعرف، ال

  .)5(يالدارقُطِْن ضعفه، و)4("المجاهيل أحد: "الِمزيوقال 

  . ضعيف:خالصة القول فيه

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
 في السنن الكبرى النَّسائي، و)2152، برقم 2/1337(أخرجه الدارمي في سننه : تخريجه

 يوسفَ بِن محمٍدمن طريق ، كلهم )9/346( ي في العللالدارقُطِْن، و)7088، برقم 6/400(
اِبييالِْفر.  

دمحم بن يوفَس اِبييثقة: الِفر.  

  .َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَو الْمسيِب،  بِنعن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثالث
ي في العلل الدارقُطِْن، و)7089، برقم 6/400( في السنن الكبرى النَّسائيأخرجه : تخريجه

  في المسندنُعيٍموأبو ، )1150، برقم 2/852 (الكبرى ابن بطة في اإلبانة، و)9/346(

                                                           
  .)4/43( الضعفاء الكبير، للعقيلي )1(
)2(لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عول اِهللا صسيقصد حديث ر " :دراٍء الْبُل كُلِّ داِبٍر،"َأصج نب مدحِن ، يرويه ماِم بتَم نع 

  ).2/279(الكامل في ضعفاء الرجال، البن عِدي . نُجيٍح، عن الْحسِن، عن َأنَس
  .)2/280( الكامل في ضعفاء الرجال، البن عِدي )3(
)4( يتهذيب الكمال، للِمز )4/324(.  
)5( قُطِْنيارِعلَل الد )12/73(. 
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  .الْمِغيرِة من طريق َأِبي، كلهم )201، برقم 1/145 (مسلم صحيح على المستخرج

  .مصعٍب بن محمد، )515، برقم 232:ص (األخالق في مساوئ الخرائطيوأخرجه 

    .ِهقٍْل بِن ِزياٍد، من طريق )9/342( في العلل ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

  .ثقة: الْحجاِج بن  عبدالْقُدوِسالْمِغيرِةَأبو  .1

2. دمحم نٍب بعصضعيف: م.  

  .ثقة: ِهقٌْل بن ِزياٍد .3

 بِن بكٍْر وَأِبي ،َأِبي سلَمةَو ،عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اِعياَألوز :الوجه الرابع
  .َأِبي هريرةَ عن عبِدالرحمِن،

وأبو عوانة في مسنده ، )7092، برقم 6/401( في السنن الكبرى النَّسائيأخرجه : تخريجه
من طريق الْوِليِد ، كلهم )4978 ، برقم7/267 (اإليمان والبيهقي في شعب، )37، برقم 1/29(
 .بِن مزيٍدا

السنن الكبرى ، وفي )5660، برقم 8/313( -المجتبى-سننه  في النَّسائيأخرجه و
، برقم 1/414( في صحيحه ِحبانابن ، و)7091، برقم 6/401(، و)5150، برقم 5/99(

  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، كالهما )186

من  ،)201، برقم 1/145 (مسلم صحيح على المستخرج  في المسندنُعيٍمأبو وأخرجه 
  .يونُس بِن ِعيسىطريق 

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

1. ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت: م.  

  .ضعيف في هذا الوجه؛ فقد عنعن: الوِليد بن مسِلٍم .2

  .ثقة :يونُس بن ِعيسى .3
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 عن عبِدالرحمِن، بِن بكٍْر وَأِبي ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :لخامسالوجه ا
  .َأِبي هريرةَ
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، )9/347(ي في العلل الدارقُطِْنأخرجه : تخريجه

  .عنعنضعيف في هذا الوجه؛ فقد : الوِليد بن مسِلٍم

 عن الزبيِر، بن وعروةُ بكٍْر، وَأِبي ،عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :سادسالوجه ال
  .َأِبي هريرةَ
، )747، برقم 1/392(، و)142، برقم 1/95(أخرجه ابن األعرابي في معجمه : تخريجه

  .ِهقٍْل بِن ِزياٍد طريق من، كالهما )9/348(ي في العلل الدارقُطِْنو
  .ثقة: ِهقٌْل بن ِزياٍد

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

ارورجاله ثقات إال س نةَ  بارمالراوي-ع نوكذلك )1( فهو صدوق ربما خالف-ِهقُْل ع ،
 إذ ؛ فهو مجهول الحال،-سوار عن ويالرا- الُْأطْروش الكَلِْبي الرمِلي ِعصمةَ بِن َأحمد بن محمد

 .لم أجد فيه جرحاً وال تعديالً

 ،َأِبي سلَمةَو وسِعيِد، عبِدالرحمِن، بِن حميٍد عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :سابعالوجه ال
 نةَعريرَأِبي ه.  

ي في العلل الدارقُطِْن، و)7090برقم ، 6/401( في السنن الكبرى النَّسائيأخرجه : تخريجه
  .كَِثيٍر بِن محمٍد، كالهما من طريق )9/347(

  .عِطيةَ بِن ، من طريق الْحاِرِث)9/347(ي في العلل الدارقُطِْنوأخرجه 

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

1. دمحم نضعيف يدلس عن الضعفاء: كَِثيٍر ب.  

2. اِرثُالْح نةَ بِطيصدوق: ع.  

                                                           
 ).259:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )1(
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عبِداِهللا،  وعبيِداِهللا بِن ،َأِبي سلَمةَ، وعن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :الوجه الثامن
  .َأِبي هريرةَ عن عبِدالرحمِن، بِن وحميٍد
  .كَِثيٍر بِن محمٍدطريق ، من )7650، برقم 14/134(أخرجه البزار في مسنده : تخريجه

دمحم نضعيف يدلس عن الضعفاء: كَِثيٍر ب.  

  .َأِبي هريرةَ عن عبِدالرحمِن، بِن حميٍد عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ
 بِن ٍدمحم، من طريق )517، برقم 232ص(أخرجه الخرائطي في مساوئ األخالق : تخريجه

  .كَِثيٍر
دمحم نضعيف يدلس عن الضعفاء: كَِثيٍر ب.  

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
َأِبي  عن ، عن الزهِرياَألوزاِعي،-الثاني  -:مما سبق يتبين أن األوجه الراجحة أربعة

 وَأِبي سلَمةَ، الْمسيِب،  بِن عن سِعيٍد، عن الزهِرياَألوزاِعي،-، والثالث -َأِبي هريرةَ عن سلَمةَ،
 نةَعريروالرابع -َأِبي ه ،-،اِعيزاَألوِريهالز نٍد، عِعيس نةَ، ، علَمَأِبي سَأِبي وكٍْر وِن بب 

 بِن بكٍْر وَأِبي َأِبي سلَمةَ، عن ، عن الزهِرياَألوزاِعي،-خامس ، وال، عن َأِبي هريرةَعبِدالرحمِن
، فقد رواها الثقات عن اَألوزاِعي، إال راوي الوجه الخامس -َأِبي هريرةَ عن عبِدالرحمِن،

  . عنه احتمال التدليس لعنعنتهبن مسلم وهو ثقة لكن لم ينتِف الوليد

َأِبي و ، عن سِعيٍد:قَاَل من قَوُل الصواب":  األوجه األربعة حين قالالدارقُطِْنيوقد رجح 
 .)1("ومفْتَِرِقين مِعيٍنمجتَ بينَهم فَجمع عبِدالرحمِن، بِن بكٍْر وَأِبي ،سلَمةَ

  .فغير محفوظةأما بقية األوجه 

و ضعيف لعنعنة أوجهه الراجحة صحيح، إال الوجه الخامس فه من الحديثسند 
  .بن مسلم الوليد

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1802، س348 -9/342.(  
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  الحديث الثاني واألربعون
  

صلَّى اُهللا  اللَِّه رسوُل سلَّم: قَاَل ،َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَو سِعيٍد، حِديِث عن )1(سِئَل
لَّمسِه ولَيِن ِفي عتَيكْعر ِن، ذُو فَقَامالَيِت: فَقَاَل الشِّملَاةُ َأقُِصرالص ِديثَ ... نَِسيتَ؟ َأم2(الْح(.  

عن  ،اَألوزاِعي عن كَِثيٍر، بن محمد عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
ِريهٍد ،الزِعيس نع، ةَولَمِداللَِّه ،َأِبي سيبِن وعِداللَِّه، ببع نع ةََأِبي هرير.  

خَالَفَهو رمع ناِحِد، بِدالْوبع ،اِبييالِْفرو نابَأِبي و ،الِْعشِْرين هووفَر نع اِعيزاَألو،  نع
ِريهالز، نالً الثَّلَاثَِة عسرم. قُطِْنيارانتهى المراد نقله من جواب الد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهينذَكَر :  
  بِن عبِدالرحمِن،َأِبي سلَمةَو  بِن المسيِب،عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .َأِبي هريرةَ عن عبِداللَِّه، بِن وعبيِداللَِّه

  .مرسالً عبِداللَِّه، بِن للَِّهاوعبيِد ،َأِبي سلَمةَو ،عن سِعيٍد ،ِريعن الزه ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل

  -:دراسة أوجه االختالف

 بِن َأِبي سلَمةَو  بِن المسيِب،عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .َأِبي هريرةَ عن بِداللَِّه،ع بِن وعبيِداللَِّه عبِدالرحمِن،

 بِن ، من طريق مبشِِّر)5860، برقم 10/244(جه أبو يعلى الموصلي في مسنده أخر: تخريجه
  .ِإسماِعيَل

  .كَِثيٍر بِن محمٍد، من طريق )1040 برقم ،2/124 (في صحيحه خُزيمةَ وأخرجه ابن

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1810، س9/375.(  
سلَّم رسوُل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم عن ركْعتَيِن، فَقَاَل لَه ذُو الشِّمالَيِن، ِمن خُزاعةَ حِليفٌ ِلبِني : " الحديث)2(

رهوَل اللَِّه؟ قَاَل: ةَزسا رنَِسيتَ ي لَاةُ َأمِت الصرَأقَص :»كُني كُلٌّ لَم « لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اللَِّه صسَل رفََأقْب
لَم يسجد سجدتَِي السهِو ِحين نَعم، فََأتَم ما بِقي ِمن صلَاِتِه، و: قَالُوا» َأصدقَ ذُو الْيديِن؟«: علَى النَّاِس، فَقَاَل

النَّاس قَّنَهةَصحيح ابن ". يمي1040، برقم 2/124 (خُز.( 
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 نِه عجذَا الواةُ هواِعرزاَألوي:  

1. شِّربم ناِعيَل بمثقة: ِإس.  

2. دمحم نالضعفاء  عنضعيف يدلس: كَِثيٍر ب.  

  .مرسالً عبِداللَِّه، بِن وعبيِداللَِّه ،َأِبي سلَمةَو ،عن سِعيٍد ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه اآلخر
 بِن محمٍد، من طريق )1()1041، برقم 2/124 (في صحيحه خُزيمةَ  أخرجه ابن:تخريجه

اِبييفَ الِْفروسي.  

  .الِْعشِْرين َأِبي ، ابِنعبِدالْواِحِد بِن  من طريق عمر-كما سلف- ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

1. دمحم نفَ بسوي اِبييثقة: الِفر.  
2. عرم ناِحِد بِدالْوبثقة: ع.  
3. نَأِبي اب صدوق في هذا الوجه، فقد تُوبع: الِْعشِْرين.  

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 بِن وعبيِداللَِّه وَأِبي سلَمةَ، ، عن سِعيٍد، عن الزهِرياَألوزاِعي،-يترجح الوجه األخير 

ِداللَِّه،عالً بسرأوثق وأكثر-م اِعيزاَألو نألن رواته ع ،.  
 رجاله ثقات ويحتج به على الرغم من إعالله باإلرسال، الراجح وجهه من الحديثسند 

  .)2( التي نص العلماء على االحتجاج بهاسِعيٍد بِن المسيِبإال أنه من مراسيل 
 في هذا الحديث، لما وقع من اختالف عليه في هِريالزوللعلماء كالم طويل في توهيم 

  .)3(إسناده ومتنه

                                                           
، "ياَألوزاِعثنا محمد بن يحيى، نا محمد بن يوسفَ، نا يوسفُ، نا : "  جاء في المطبوع من تحقيق األعظمي)1(

، وقد نص على ذلك "ياَألوزاِعحمد بن يحيى، نا محمد بن يوسفَ، نا ثنا م: " وهو تصحيف، والصواب
  ).2/233 (خُزيمةَالدكتور ماهر الفحل في تحقيقه لصحيح ابن 

 ).26:ص(معرفة علوم الحديث، للحاكم :  انظر)2(
)3( ارلَّة في كتاب العلل الدعقُطِْني، لعبداهللا دمفو للتوسع راجع مرويات اإلمام الزهري الم)2312 - 4/2278.( 
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  الحديث الثالث واألربعون

 الَ": صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اِهللا رسوُل قَاَل ،َأِبي هريرةَ عن ِسيِرين، ابِن حِديِث عن )1(سِئَل
  .")3(السوقَ َأتَى ِإذَا ِبالِْخياِر فَصاِحبه ِمنْه، فَاشْتَرى يلْقَاه فَمن ،)2(الْجلَب تَلَقَّوا

 ِسيِرين، ابِن عن ،اَألوزاِعي عن بكٍْر، بن ِبشْر ؛ فَرواهاَألوزاِعي علَى ِفيِه اخْتُِلفَ: فَقَاَل
 نةَعريرعاً َأِبي هفُورم.  

خَالَفَهةُ وقْبع نب اهوةَ؛ فَرلْقَمع نع اِعيزاَألو، نِن ِهشَاِم عب ،انسح نِن عاب ،نِريِسي نع 
  .انتهى جواب الدارقُطِْني .ِبمحفُوٍظ ولَيس .صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن ،َأِبي هريرةَ

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهينذَكَر :  
  .مرفُوعاً َأِبي هريرةَ عن ِسيِرين، محمٍد بِن عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

 النَِّبي عن ،َأِبي هريرةَ عن ِسيِرين، ابِن عن ،)4(حسان بِن ِهشَاِم عن ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا ع5(ص(.  

  -:دراسة أوجه االختالف

  .مرفُوعاً َأِبي هريرةَ عن ِسيِرين، ابِن عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
، وفي السنن الصغير )10917، برقم 5/569 (الكبرى أخرجه البيهقي في السنن: تخريجه

  .بكٍْر بِن ِبشٍْرمن طريق ) 1961، برقم 2/270(

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )1861، س10/58.(  
". لَا تستقبلوا الَّذين يحملون الْمتَاع ِإلَى الْبلَد لالشتراء ِمنْهم، قبل قدوم الْبلَد ومعِرفَة السعر: َأي: " قال العيني)2(

  ).11/275(عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
عمدة ". ِإن الجالب ِبالِْخياِر ِإذا دخل السوق متى ما دخله، ولَو بعد َأعوام ِفي ِإمضاء البيع َأو رده: " أي)3(

 ).11/276(القاري شرح صحيح البخاري 
أثبت الناس في اهللا البصري، ثقة، من ي، بالقاف وضم الدال، أبو عبد هو ِهشَام بن حسان اَألزِدي القُردوِس)4(

هـ، أو 147كان يرسل عنهما، مات سنة : ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ ألنه قيل
 ).572:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . هـ148

)5(هةَ قَاَل:  نَصريرَأِبي ه نتَلَقِّي الْ«: ع نع لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اللَِّه صسى رى، نَهتَلَقَّى فَاشْتَر نلَِب، فَمج
قُّ ِبِه، ِإذَا قَِدمَأح هاِحب3993، برقم 4/207(المعجم األوسط، للطبراني . »فَص.( 
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ِبشْر نكٍْر بثقة: ب.  

 عن ،َأِبي هريرةَ عن ِسيِرين، ابِن عن حسان، بِن ِهشَاِم عن ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
النَِّبي لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص.  

 في الكامل عِديابن ، و)3993، برقم 4/207(أخرجه الطبراني في المعجم األوسط : تخريجه
  .علْقَمةَ بِن من طريق عقْبةَ، كالهما )6/492(

  .ضعيف في هذا الوجه؛ لتفرده به: علْقَمةَ بن عقْبةُ

  : التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 ِإلَّا عقْبةَ عن ولَا علْقَمةَ، بن عقْبةُ ِإلَّا اَألوزاِعي عن الْحِديثَ هذَا يرِو لَم: "قال الطبراني
اِرثُالْح نب انملَي1(س(، دِبِه تَفَر ِليع نب داود)3(")2( وبنحوه قال ابن ،ِديع)4(.  

  .)5("ِبمحفُوٍظ لَيس: "قال الدارقُطِْنيو

  :، والحكم على سند الحديثياَألوزاِعالوجه الراجح عن 
، أما الوجه -مرفُوعاً َأِبي هريرةَ عن ِسيِرين، ابِن عن ،اَألوزاِعي-يترجح الوجه األول 
  .اآلخر فضعيف غير محفوظ

، فهو لم يسمع من ابن سيرين ياَألوزاِع ضعيف، إلرسال الراجح وجهه من الحديثسند 
  .)7(يالدارقُطِْن و،)6(بانِحكما نص على ذلك ابن 

  

                                                           
)1(انان، قال ابن ِحبملَيو سَأب ،ِليمالر انملَيس ناِرثُ بوقال ابن عدي:  هو الْح ،غِْربللحارث بن سليمان : "ي

، الكامل في ضعفاء الرجال، )8/183(الثقات، البن ِحبان : انظر". بة أحاديث ليست هي بالمحفوظةعن عق
 ).6/492(البن عِدي 

تاريخ بغداد، للخطيب : انظر. هـ272 هو عِلي بن داود، َأبو الحسِن التَِّميِمي الْقَنْطَِري، كان ثقة، توفي سنة )2(
)13/373.(  

  ).4/207(م األوسط، للطبراني  المعج)3(
 ).6/492( الكامل في ضعفاء الرجال، البن عِدي )4(
)5( قُطِْنيارِعلَل الد )1861، س10/58.(  
  ).7/63(الثقات، البن ِحبان : انظر) 6(
 ).1/105(سنن الدارقُطِْني : انظر) 7(
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  الحديث الرابع واألربعون

: صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمالنَِّبي  عن ،َأِبي هريرةَ عن عمر، ابِن مولَى نَاِفٍع حِديِث عن )1(سِئَل
  ."عواِتِقكُم عن َألْقَيتُموه شَرا كَان وِإن عجلْتُموه، خَيرا كَان فَِإن ِبجنَاِئِزكُم، َأسِرعوا"

 عن َأيوب، عن الثَّقَِفي، عبدالْوهاِب عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ السخِْتياِني، َأيوب يرِويِه: فَقَاَل
  .صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمالنَِّبي  عن ،َأِبي هريرةَ عن نَاِفٍع،

  .الرفِْع نَحو ِبِه فَنَحا: قَاَل ،َأِبي هريرةَ عن نَاِفٍع،ن  عَأيوب، عن :علَيةَ ابن وقَاَل

قَفَهوو ادمح نٍد، بياِرِث، زالْودبعو نع ،وبَأي نةَ عريرَأِبي ه.  

ِويرو نِن عاب ،لَانجع ننَاِفٍع، ع نةَ عريرعاً َأِبي هفُورم.  

 بن محمد وهو الزبيِدي، عن ،اَألوزاِعي عن ،)2(]الْبابلُتِّي[ فَرواه ؛اَألوزاِعيعن  واختلف
  .معاذٌ ووقَفَه الِْعشِْرين، َأِبي ابن ووقَفَه ،َأِبي هريرةَ عن رجٍل، عن نَاِفٍع، عن الْوِليِد،

اهورو وَأب ميرالْغَفَّاِر مدبع نالْقَاِسِم، ب ننَاِفٍع، ع نٍل، عجر نةَ عريرَأِبي ه، هفَعرِإلَى و 
النَِّبي لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص.  

 عن ،ةََأِبي هرير عن نَاِفٍع، عن ماِلٍك، عن مسِلٍم، بن الْوِليد فَرواه ماِلٍك، عن واخْتُِلفَ
 النَِّبيلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا ععاً صفُورم.  

خَالَفَهو ابحطَّأ "َأصوالْم"، قَفُوهلَى فَوةَ عريرَأِبي ه، وهفُوظُ وحالْم ناِلٍك عانتهى جواب  .م
قُطِْنيارالد.  

اِعيزقُطِْن: أوجه االختالف على اَألوارالد ذَكَروجهين، ووقفتُ على أربعة أخرىي :-  

  .، مرفُوعاًَأِبي هريرةَ عن رجٍل، عن ،)3(نَاِفٍع  عنالْوِليِد الزبيِدي، بِن محمٍد عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

 .، موقُوفاًَأِبي هريرةَ عن رجٍل، عن نَاِفٍع، عن الْوِليِد الزبيِدي، بِن محمٍد عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )2189، س11/153،154.(  
ي بهذا االسم، اَألوزاِع، وذلك ألنه لم يعرف أحد من تالميذ أثبتُّه، والصواب ما "النابلسي"في المطبوع  جاء )2(

  ).1683، س9/146(وكذلك ذكر الدارقُطِْني هذا الوجه مرة أخرى في العلل 
تقريب . بعد ذلكهـ، أو 117اهللا المدني، مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور، مات سنة  هو نافع، أبو عبد)3(

  .)559:ص(التهذيب، البن حجر 
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  .، مرفُوعاًَأِبي هريرةَ عن رجٍل، عن نَاِفٍع، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :الوجه الثالث

  .، مرفُوعاًي هريرةََأِب عن نَاِفٍع، عن ،اَألوزاِعي :لرابعالوجه ا

  .، موقُوفاًَأِبي هريرةَ عن نَاِفٍع، عن ،اَألوزاِعي :خامسالوجه ال

  .مرفُوعاً ،َأِبي هريرةَ عن نَاِفٍع، عن محمٍد، بِن محمٍد عن ،اَألوزاِعي :ألخيرالوجه ا

  -:دراسة أوجه االختالف

َأِبي  عن رجٍل، عن نَاِفٍع، عن الْوِليِد الزبيِدي، بِن محمٍد عن ،وزاِعياَأل: الوجه األول
  .، مرفُوعاًهريرةَ

، 9/146( َأيضاً، وفي العلل -كما سبق- ذكره الدارقُطِْني و،لم أجد من أخرجه
  .يالْبابلُتِّ، من طريق )1683س

  .ضعيف: يالْبابلُتِّ لَِّهعبِدال بن يحيى

َأِبي  عن رجٍل، عن نَاِفٍع، عن الْوِليِد الزبيِدي، بِن محمٍد عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  .، موقُوفاًهريرةَ

  .معاٍذالِْعشِْرين، و َأِبي  من طريق ابِن-كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

1. نَأِبي اب صدوق في هذا الوجه؛ فقد تُوبع: الِْعشِْرين.  

الْبصرة،  أهل  منِحبانبِن  سلَيم الَْأنْصاِري ابن أخي ِحبان محمٍد بِن بن هو معاذٌ: معاذٌ .2
 في ِحبانالْمقدِمي، كذا قال ابن  بكٍْر َأِبي بن محمد نهع روى ،اَألوزاِعي عن يروي
  .)1(الثقات

  .)2("غَيِرِه علَى رجٍل حِديثَ وهم، يحِمُل حِديِثِه ِفي: "وقال العقيلي
 َأِبي  صدوق يخطئ، وهو في هذا الوجه صدوق؛ لمتابعة ابِن:خالصة القول فيه

  .الِْعشِْرين له

                                                           
)1() 9/177.(  
 .)4/202( الضعفاء الكبير، للعقيلي )2(
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  .، مرفُوعاًَأِبي هريرةَ عن رجٍل، عن نَاِفٍع، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :ه الثالثالوج
 ، من طريق عقْبةَ)1683، س9/146( في العلل ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

  .علْقَمةَ بِنا

  .نه لم يتابع عليهضعيف في هذا الوجه؛ أل: علْقَمةَ بن عقْبةُ

  .، مرفُوعاًَأِبي هريرةَ عن نَاِفٍع، عن ،اَألوزاِعي :لرابعالوجه ا
عن  ، ولم يذكر الراوي)16/32(لم أجد من أخرجه، وذكره ابن عبدالبر في التمهيد 

اِعيزاَألو.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

، وإنما بينهما )2(زرعةَ، وأبو )1(مِعيٍن من نافع، كذا قال ابن ياَألوزاِعمعلول بعدم سماع 
  .رجل

  .، موقُوفاًَأِبي هريرةَ عن نَاِفٍع، عن ،اَألوزاِعي :خامسالوجه ال
قُطِْنيارولم يذكر الراوي)1683، س9/146( في العلل ذكره الد ، اِعيزاَألو نولم ع ،

  .أجد من أخرجه

  .هذا الوجه معلول بما أعلَّ به سابقهو

  .مرفُوعاً ،َأِبي هريرةَ عن نَاِفٍع، عن محمٍد، بِن محمٍد عن ،اَألوزاِعي :ألخيرالوجه ا
 ، من طريق رواِد)1072، س3/544(ذكره ابن أبي حاتم في العلل لم أجد من أخرجه، 

  .الجراِح بِنا

ادور ناِح برتابع عليه: الْجضعيف في هذا الوجه؛ ألنه لم ي.  

                                                           
 ).4/419(تاريخ ابن معين، رواية الدوري ) 1(
  .)16/32(البر التمهيد، البن عبد )2(
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  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 ابن رواد رواه حديٍث عن َأِبي سألتُ: "محمٍد، قال ابن أبي حاتم بِن معلول بجهالة محمٍد
 ال: قَاَل محمٍد؟ بن محمد من: َألِبيُ فقلت... محمٍد  بِن محمٍد عن ،اَألوزاِعي عن الجراح،
  .)1("عمر ابن مولى: هو ونافع أعرفُه،

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 ،نَاِفٍع عن الْوِليِد الزبيِدي، بِن محمٍد عن ،اَألوزاِعي-الثاني الوجه مما سبق يترجح لدي 

 نٍل،عجر نةَ عريرفاًَأِبي هقُوو؛ فقد اتفق على روايته-، م اِعيزاَألو نصدوقان، أما بقية ع 
  .لعدم معرفتهم وإما عن اَألوزاِعي األوجه فغير محفوظة إما لضعف رواتها

  .، أو الرواة عنهمعن اَألوزاِعي  رواتهابعدم معرفةوكل األوجه معلولة   

 عنه يلجهالة الرجل الذي يرو ضعيف؛ للعلة السابقة، والراجح وجهه من الحديثسند 
  :وللحديث متابعات في صحيحي البخاري ومسلمنافع، 

 عن سِعيٍد الزهِري، ِمن حِفظْنَاه: قَاَل سفْيان، حدثَنَا عبِداللَِّه، بن عِلي حدثَنَا: "قال البخاري
 َأسِرعوا«: قَاَل صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن عنْه، اللَّه رِضي َأِبي هريرةَ عن لمسيِب،ا بِنا

  .)2("»ِرقَاِبكُم عن تَضعونَه فَشَر ذَِلك، ِسوى يك وِإن تُقَدمونَها، فَخَير صاِلحةً تَك فَِإن ِبالِْجنَازِة،

 قَاَل عيينَةَ، ابِن عن جِميعا حرٍب، بن وزهير شَيبةَ، َأِبي بن بكٍْر َأبو حدثَنَا: "وقال مسلم
 صلَّى اُهللا النَِّبي عن ،َأِبي هريرةَ عن ،عن سِعيٍد ،عن الزهِري عيينَةَ، بن سفْيان حدثَنَا: بكٍْر َأبو

لَّمسِه ولَيوا«: قَاَل عِرعِة، َأسنَازِبالْج فَِإن ةً تَكاِلحص رفَخَي - لَّها - قَاَل لَعونَهمِه، تُقَدلَيع ِإنو تَكُن 
رغَي ،ذَِلك فَشَر ونَهعتَض نع 3("»ِرقَاِبكُم(.  

  

                                                           
  .)1072، س3/544(العلل، البن أبي حاتم  )1(
  ).1315، برقم 2/86(صحيح البخاري  )2(
  ).944، برقم 2/651(سلم صحيح م )3(
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  الحديث الخامس واألربعون
  

صلَّى اُهللا علَيِه  اِهللا رسوُل قَاَل ،َأِبي هريرةَ عن الْحسحاِس، ِبنِْت ِريمةَكَ حِديِث عن )1(سِئَل
لَّمسثَلَاثٌ": و نه ِب، شَقُّ: ِباللَِّه الْكُفِْر ِمنيةُ، الْجاحالنِّيو نالطَّعِب ِفي والنَّس".  

 بن شُعيب واهعنْه؛ فَر واخْتُِلفَ عنْهما، عبيِداللَِّه بِن ِإسماِعيَل عن ،اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
  .مرفُوعاً ،اَألوزاِعي عن والِْفرياِبي، ،)2(]وِبشْر[ ِإسحاقَ،

قَفَهوةُ ورمض نةَ، بِبيعر نع اِعيزاَألو، هفْعرو ِحيحص. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :ارالد ذَكَروجهينقُطِْني :  
َأِبي  عن ،)4(الْحسحاِس ِبنِْت كَِريمةَ عن ،)3(عبيِداللَِّه بِن ِإسماِعيَل عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

 . مرفُوعاً،هريرةَ

، َأِبي هريرةَ عن الْحسحاِس، ِبنِْت كَِريمةَ عن عبيِداللَِّه، بِن ِإسماِعيَل عن ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
 .موقُوفاً

  -:دراسة أوجه االختالف

َأِبي  عن الْحسحاِس، ِبنِْت مةَكَِري عن عبيِداللَِّه، بِن ِإسماِعيَل عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
 .، مرفُوعاًهريرةَ

، 1/535(، والحاكم في المستدرك )1465، برقم 4/326( في صحيحه ِحبانأخرجه ابن : تخريجه
  .بكٍْر بِن ِبشٍْر، كلهم من طريق )70/50(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )1416برقم 

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )2202، س11/176.(  
، ويدل على صحة ذلك محفوظ الرحمن. د وبه قال محقق العللأثبتُّه، والصواب ما ]وبكْر[ في المطبوع )2(

 .مه بكري اساَألوزاِعتخريج ابن ِحبان وغيره للحديث من طريق بشر، وأيضاً لم أجد أحداً من تالميذ 
)3( وِميخْزاِجِر الْمهِن َأِبي الْمِداللَِّه بيبع ناِعيُل بمِد هو ِإسبو عَأب ،مِيد، ثقة، مات سنة موالهم، الدمشقيالْح

  ).109:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . هـ131
  ).752:ص(بن حجر تقريب التهذيب، ال.  هي كَِريمةُ بنتُ الْحسحاِس الْمزِنيةُ، ثقة)4(
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وابن بطة في اإلبانة الكبرى ، )3161، برقم 7/432( في صحيحه ِحبانوأخرجه ابن 
  .يوسفَ الِْفرياِبي بِن محمٍد ، كالهما من طريق)996، برقم 2/730(

  .ِإسحاقَ بِن شُعيٍب من طريق -كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيو  

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

1. ِبشْر نكٍْر بثقة: ب.  

2. دمحم نفَ بسوي اِبييثقة: الِفر.  

3. بيشُع ناقَ بحثقة: ِإس.  

َأِبي  عن الْحسحاِس، ِبنِْت كَِريمةَ عن عبيِداللَِّه، بِن ِإسماِعيَل عن ،اَألوزاِعي: الوجه اآلخر
 .، موقُوفاًهريرةَ

  .كَِثيٍر بِن من طريق محمٍد، )67/297(أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق : تخريجه

  .رِبيعةَ بِن  من طريق ضمرةَ-كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

1. دمحم نالضعفاء  عنضعيف يدلس: كَِثيٍر ب.  

  .قليالً يهم صدوق: رِبيعةَ بن ضمرةُ .2

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعي الوجه الراجح عن
 عبيِداللَِّه، عن كَِريمةَ بِن ِإسماِعيَل عن اَألوزاِعي،-ال شك أن الوجه الراجح هو األول 

؛ التفاق ثالث ثقات على روايته عن اَألوزاِعي، أما -َأِبي هريرةَ، مرفُوعاً عن الْحسحاِس، ِبنِْت
  .وجه اآلخر فغير محفوظال

  .)1( صحيح رجاله ثقات، وبه قال الحاكمالراجح وجهه من الحديثسند 

                                                           
 ).1416، برقم 1/535(المستدرك، للحاكم : انظر )1(
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  الحديث السادس واألربعون
  

 ُأِتي ،صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم َأن النَِّبي ،َأِبي هريرةَ عن هاِشٍم، َأِبي حِديِث عن )1(سِئَل
  ."الْمصلِّين قَتِْل عن نُِهيتُ ِإنِّي": فَقَاَل تَقْتُلُه؟ َألَا: فَقُلْنَا فَنَفَاه، ِبالِْحنَّاِء وِرجلَيِه يديِه خَضب ِبمخَنٍَّث

 َأِبي عن ،اَألوزاِعي عن يونُس، بن مفَضُل عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ ،اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
  .َأِبي هريرةَ عن هاِشٍم، َأِبي  عنالْقُرِشي، يساٍر

خَالَفَهى وِعيس نب ،ونُسي اهوفَر نع اِعيزاَألو، نِض ععاِبِه، بحَأص النَِّبي لَّى اُهللا  َأنص
لَّمسِه ولَيع.  

  .هى جواب الدارقُطِْنيانت .الْحِديثُ يثْبتُ ولَا مجهولَاِن، يساٍر وَأبو هاِشٍم، وَأبو

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهينذَكَر :  
  .َأِبي هريرةَ  عن،)3(هاِشٍم َأِبي عن ،)2(الْقُرِشي يساٍر َأِبي عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم َأن النَِّبي َأصحاِبِه، بعِض عن ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل

  -:دراسة أوجه االختالف

  .َأِبي هريرةَ عن هاِشٍم، َأِبي عن الْقُرِشي، يساٍر َأِبي عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
 قدر نصر في تعظيم بن ، ومحمد)4928، برقم 891:ص(أخرجه أبو داود في سننه : تخريجه
، )6126، برقم 10/509(وأبو يعلي الموصلي في مسنده  ،)963، برقم 2/917(الصالة 

، برقم 8/391(، والبيهقي في السنن الكبرى )1758، برقم 2/399(ي في سننه الدارقُطِْنو
، برقم 4/292(، وفي شعب اإليمان )559، برقم 1/217(، وفي السنن الصغير )16987

 بِن ، كلهم من طريق مفَضِل)16782، برقم 12/299 (واآلثار السنن ، وفي معرفة)2541
ونُسي.  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )2252، س11/230.(  
  ).685:ص(تقريب التهذيب، البن حجر .  أبو يسار، عن أبي هاشم الدوِسي، مجهول الحال)2(
  ).680:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . مجهول الحال أبو هاِشٍم الدوِسي، ابن عم أِبي هريرةَ، )3(
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  .)2(هـ178 سنة ثقة، مات الكُوِفي، يونُس َأبو ،)1(الْجعِفي :يونُس بن الْمفَضُل

  .صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم َأن النَِّبي َأصحاِبِه، بعِض عن ،اَألوزاِعي: خره اآلالوج
  .يونُس بِن  من طريق ِعيسى-كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

  . ثقة:يونُس بن ِعيسى

  :ديث، والحكم على سند الحاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
، فلعدم  ترجيح أحد الوجهين على اآلخرنيبناء على ما توفر لدي معطيات ال يمكن

  .أو العكسحه على الوجه األول ييمكن ترج الوقوف على الوجه األخير وحال رواته، ال

وأتوقف في ، هاِشٍم َأِبيو يساٍر، َأِبي ضعيف؛ لجهالة حال الوجه األول من الحديثسند 
  . شيوخه وكذلكياَألوزاِعتلميذ  عن  رواته الثاني لعدم معرفةحكم سند الحديث

                                                           
)1(ِفيعفَى بن سعد :  الْجعبضم الجيم وسكون العين المهملة وفي آخرها الفاء، هذه النسبة إلى القبيلة هي ج

  ).2/67(األنساب، للسمعاني . العشيرة وهو من مذحج
  .)544:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )2(
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  الحديث السابع واألربعون
  

صلَّى اُهللا علَيِه  اِهللا رسوُل قَاَل َأنٍَس، عن حمِن،عبِدالر َأِبي بِن رِبيعةَ حِديِث عن )1(سِئَل
لَّمسو :"عتْباَل يجالد ونعبَألْفًا س وِد ِمنهي ،انهبَأص ِهملَيةُ عاِلسالطَّي".  

 عن ،اَألوزاِعي عن مصعٍب، بن محمد عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ ،اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
  .َأنٍَس عن رِبيعةَ،

خَالَفَهو دِليالْو نِلٍم، بسم وِبشْر نكٍْر، بب ودمحم نى بسِن ِعيٍع بِميس، هووفَر نع 
اِعيزاَألو، ناقَ عحِن ِإسِداللَِّه ببِن عةَ، َأِبي بطَلْح نَأنٍَس، ع وهو حِحيالص. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهين، ووقفتُ على ثالثذَكَر :-  
  .َأنٍَس بِن مالٍَك عن ،)2(حمِنعبِدالر َأِبي بِن رِبيعةَ عن ،اِعياَألوز: الوجه األول

  .بِن مالٍَك َأنٍَس عن ،)3(طَلْحةَ َأِبي بِن عبِداللَِّه بِن ِإسحاقَ عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .َأنٍَس بِن مالٍَك عن ،عِطيةَ ِن بعن حساٍن ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ

  -:دراسة أوجه االختالف

  .َأنٍَس عن حمِن،عبِدالر َأِبي بِن رِبيعةَ عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
، برقم 6/317(، وأبو يعلى الموصلي )13344، برقم 21/55(أخرجه أحمد في مسنده : تخريجه
 بِن ، كلهم من طريق محمٍد)4930، برقم 5/156(، والطبراني في المعجم األوسط )3639
  .مصعٍب

دمحم نٍب بعصضعيف: م.  

                                                           
  ).2447، س12/82(طِْني  ِعلَل الدارقُ)1(
الرحمن، التيمي موالهم، أبو عثمان المدني، المعروف بربيعة الرأي، واسم أبيه  بن أبي عبد هو ربيعة)2(

تقريب التهذيب، البن حجر . هـ133هـ على الصحيح، وقيل سنة 136فَروخ، ثقة فقيه مشهور، مات سنة 
 ).207:ص(

هـ، وقيل 132 األنصاري المدني، أبو يحيى، ثقة حجة، مات سنة اهللا بن أبي طلحة، هو إسحاق بن عبد)3(
  ).101:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . بعدها
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  .َأنٍَس عن طَلْحةَ، َأِبي بِن عبِداللَِّه بِن ِإسحاقَ عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  .حمزةَ بِن ، من طريق يحيى)2944، برقم 4/2266(أخرجه مسلم في صحيحه : خريجهت

  .بكٍْر بِن ِبشٍْر، من طريق )6416، برقم 13/73(وأخرجه البزار في مسنده 

، وابن عساكر في تاريخ دمشق )6798، برقم 15/209 (ِحبانوأخرجه ابن 
  . مسِلٍممن طريق الْوِليِد بِن ، كالهما)52/359(

، وابن عساكر في )840، برقم 1/463 (لِِّصياتالمخَمخَلِّص في الوأخرجه أبو طاهر 
  .الموِصِلي ساِلٍم بِن ، كالهما من طريق عِفيٍف)27/167(تاريخ دمشق 

  .من طريق الْوِليِد بِن مزيٍد ،)27/167(، و)6/31(وأخرجه ابن عساكر 

  .سِميٍع بِن ِعيسى بِن  من طريق محمٍد-كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

  .ثقة: حمزةَ بن يحيى .1

  .ثقة في هذا الوجه؛ فقد صرح بالسماع: الوِليد بن مسِلٍم .2

3. ِبشْر نكٍْر بثقة: ب.  

  .)1(هـ180 بعد مات صدوق، عمرو، أبو  موالهم،البجِلي: الموِصِلي ساِلٍم بن عِفيفٌ .4

  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه

 ثَّقَهٍنابن وِعي3(، وأبو داود)2(م(وا ،ِويلفَس)5("به بأس ال: "، وأبو حاتم وزاد)4(.  

  .)6("-انرمِع ِنب-ىافَعالم من أحفظ عفيف كان: "عمار ابن وقال

                                                           
  .)394:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )1(
  .)4/411(تاريخ ابن معين، رواية الدوري : انظر )2(
 ).2/275( أبا داود اآلجريسؤاالت : انظر )3(
  .)2/452( للفَسِوي المعرفة والتاريخ،: انظر )4(
  .)7/30( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )5(
  .)14/260( تاريخ بغداد، للخطيب )6(
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  .)2("الحديث صالح: "، وقال الذهبي)1("الناس خيار من صدوق ":ِخراٍشوقال ابن 

  .)4(، وتبعه ابن حجر)3("-عنه الرواية تترك أي ال-يترك  ال أخطأ ربما: "قال الدارقُطِْنيو

  . صدوق:خالصة القول فيه

5. ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت: م. 

6. دمحم نى بسِن ِعيٍع بِميهو : سدمحم نى بسِن ِعيِن القَاِسِم بٍع، بيمبالتصغير،س  
شِْقيمالد ِويخطئ صدوق موالهم، اُألمدلس، يوي ِميهـ، 204 سنة مات بالقدر، ور

  .)5(هـ206 :وقيل
  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه

 ثَّقَه8(، وابن شاهين)7(عبدالصمد بن محمد بن ، ويزيد)6(عمار بن هشامو(.  
  .)11("صدوق: "وقال الذهبي ،)10(يالدارقُطِْن ، وتبعه)9("بأس به ليس": وقال أبو داود

  .)12("عثْمان مقْتَِل حِديثَ علَيِه نْكَرُأ والَِّذي الْحِديِث حسن: "عِديوقال ابن 
  .)1(، وتبعه أبو أحمد الحاكم)13("خَبره ِفي السماع بين ِإذا الحِديث مستَِقيم: "ِحبانوقال ابن 

                                                           
  .)14/260( تاريخ بغداد، للخطيب )1(
  .)3/84( ميزان االعتدال، للذهبي )2(
  .)55:ص( سؤاالت البرقاني للدارقطني )3(
  .)9/372(لسان الميزان، البن حجر : انظر )4(
  .)501:ص( التهذيب، البن حجر  تقريب)5(
  .)2/200( أبا داود اآلجريسؤاالت : انظر )6(
هو أبو القاِسِم الدمشقي، مولَى : الصمد يزيد بن محمد بن عبد.)55/67(ر تاريخ دمشق، البن عساك: انظر) 7(

تاريخ اإلسالم، : انظر. ـه276الصمد، توفي سنة يزيد بن عبد:  ِإلَى جده، فيقالبِني هاِشٍم، وقد ينْسب
  ).6/640(للذهبي 

  .)26/257(تهذيب الكمال، للِمزي : انظر )8(
  .)2/200( أبا داود اآلجري سؤاالت )9(
  .)9/391(تهذيب التهذيب، البن حجر : انظر )10(
 .)166:ص( ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، للذهبي، تحقيق محمد شكور )11(
  .)7/489(ء الرجال، البن عِدي  الكامل في ضعفا)12(
)13( انالثقات، البن ِحب )9/43(.  
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  .)1(الحاكم
  .)2("به يحتج وال حديثه يكتب شيخ: "وقال أبو حاتم
ميحغْلَطَاي، وقال )3("الحديث أهل من ليس" :وقال دفي الجارود وابن العقيلي، ذكره: "م 

  .)5(فيه ضعف: "، وقال ابن حجر)4("الضعفاء جملة
  .)6("جالالد" :مسِهٍر أبو قال

  :تدليسه

ابن أبي ذئب، وهو لم يسمعه منه كما قال  عن رِوي عنه حديث في مقتل عثمان،
، وعده ابن حجر في المرتبة )9(، وتبعه جماعة)8( بالتدليسِحبان، فوصفه ابن )7(البخاري

 لسد بأنه ِحبان بنا جزم: "، لكنه قال في تهذيب التهذيب)10(الرابعة من مراتب المدلسين
 خبر في تقدم كما ،التسوية تدليس عليه سلِّد أنه والظاهر ،نظر وفيه ذئب أبي ابن حديث
   .)12(")11(جزرة صالح

                                                           
 .)55/67(تاريخ دمشق، البن عساكر : انظر )1(
  .)8/38( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )2(
)3( يتهذيب الكمال، للِمز )26/255(. 
  .)10/306( إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي )4(
 .)51:ص(، البن حجر  طبقات المدلِِّسين)5(
  .)2/200( أبا داود اآلجري سؤاالت )6(
 .)1/203( التاريخ الكبير، للبخاري )7(
لم يسمعه من ابن أبي ِذْئب، سمعه من ِإسماِعيل بن يحيى بن عبيداهللا التيمي، عن ابن أبي ِذْئب، فدلس : " قال)8(

 ).9/43(الثقات ". عنه، وِإسماِعيل واه
، وسبط ابن )86:ص(، وأبو زرعةَ ابن العراقي في المدلسين )109:ص(لعالئي في جامع التحصيل  ا)9(

  ).52:ص(العجمي في التبيين ألسماء المدلسين 
  ).51:ص( طبقات المدلِِّسين، البن حجر )10(
قَاِسِم، عن ابِن َأبي ذئب، عن الزهِري حديث حدثَنَا محمد بن ِعيسى بن الْ: حدثَنَا هشام بن عمار قال: "قال صالح )11(

قال . عن ابِن َأبي ذئب: حدثَنَا ابن َأبي ذئب، فأبى أن يقول إال: فجهدت ِبِه الجهد أن يقول: قال. مقتل عثمان بن عفان
بن عبيداهللا، عن ابِن هو في كتاب جدي، عن إسماعيل بن يحيى ا: قال لي محمود ابن بنت محمد بن عيسى: صالح

 ).26/256(تهذيب الكمال، للِمزي ". وإسماعيل بن يحيى هذا يضع الحديث: قال صالح. َأبي ذئب
)12() 9/391.(  
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   :قوله بالقدر

  .)2("بالقدر يتهم كان: "، وقال أبو داود)1("قدري هو" :دحيمقال      
ضعيف وال بد من تصريحه بالسماع، وهو  صدوق يخطئ، قدري، :خالصة القول فيه

  .في هذا الوجه؛ إذ لم يتسن الوقوف على تصريحه بالسماع

  .َأنٍَس بِن مالٍَك عن ،عِطيةَ ِن بعن حساٍن ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ
  .كَِثيٍر بِن ، من طريق محمٍد)6/77( في حلية األولياء نُعيٍمأخرجه أبو : تخريجه

دمحم نالضعفاء  عنف يدلسضعي :كَِثيٍر ب.  

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 طَلْحةَ، َأِبي بِن عبِداللَِّه بِن ِإسحاقَ عن ،اَألوزاِعي-واضح أن الوجه الراجح هو الثاني 

 ناتفق على روايته-َأنٍَسع ، اِعيزاَألو نالوجهان اآلخران  أربع ثقات وتابعهم غيرهم، أما ع
  .فضعيفان غير محفوظين

  . صحيح، أخرجه مسلم في صحيحهالراجح وجهه من الحديثسند 
  

                                                           
)1( يتهذيب الكمال، للِمز )26/255(. 
  .)2/200( أبا داود اآلجري سؤاالت )2(
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  الحديث الثامن واألربعون
  

 وعن قَاِئما، شَِرب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم َأن النَِّبي َأنٍَس عن الزهِري، حِديِث عن )1(سِئَل
  ."فَاَأليمن اَأليمن": وقَاَل اَألعراِبي، فََأعطَى بكٍْر، َأبو ِشماِلِه وعن اِبي،َأعِر يِميِنِه

 بكير، بن مسكين عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ ،َأنٍَس عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي يرويه: فقال
 نعاِعيزفقال ،اَألو :النَِّبي َأن لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص ا،قَاِئ شَِربا: قوله في ووهم مقَاِئم.  

 بكٍْر، بن وِبشْر عبدالواحد بن وعمر مسلم، بن الوليد: منهم ،اَألوزاِعيأصحاب  وخالفه
 شَِرب لَبنًا، وهو صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم َأن النَِّبيَأنٍَس  عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي عن فرووه

  .الصواب

 حمزة، أبي بن شعيب ألفاظًا، وتابعه فيه وزاد ،عن الزهِري عيينة، ابن رواه كوكذل
 صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم َأن النَِّبي: ِفيِه ، وقالواعن الزهِري مسلم، بن وإسماعيل سوار، بن وأشعث

  .اِهللا رسوَل يا بكٍْر َأبا َأعِط: عمر فقال يمينه،  عنوَأعِراِبي ِشماِلِه، عن بكٍْر وأبو شَِرب لَبنًا،

اهورو ،بيهو نٍر، عمعم انمالنُّعو ناِشٍد، بر ِريهالز نع، نفقال: فيه وقال ،َأنٍَس ع 
  .ِفيِه ووِهم بكٍْر، َأبا َأعِط: عوف بن عبدالرحمن

  .بكٍْر َأبا عِطَأ: عمر فقال: قال من قول والصحيح

اهورأنس، بن مالك و ِريهالز نا، ععمر وال عبدالرحمن،: فيه يذكر لم مختصر.  

  .انتهى جواب الدارقُطِْني .وهم مسكين وحديث

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهينذَكَر :  
شَِرب  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم َأن النَِّبي" ماِلٍك، بِن َأنٍَس عن ،هِريعن الز ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  ".قَاِئم وهو لَبنًا، شَِرب"، أو "قَاِئما

شَِرب  سلَّمصلَّى اُهللا علَيِه و َأن النَِّبي" ماِلٍك، بِن َأنٍَس عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
  ".لَبنًا

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )2581، س12/168.(  
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  -:دراسة أوجه االختالف

صلَّى اُهللا علَيِه  َأن النَِّبي" ماِلٍك، بِن َأنٍَس عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول
لَّمسا وقَاِئم أو "شَِرب ،"نًا، شَِربو لَبوه قَاِئم."  

، وأبو يعلي الموصلي في مسنده )6334، برقم 13/29(أخرجه البزار في مسنده : تخريجه
 في عِدي، وابن )8224، برقم 5/157(، وأبو عوانة في مسنده )3561، 3560، برقم 6/260(

، وأبو )713، برقم 3/418 (صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، وأبو الشيخ في أخالق النبي )1/335 (الكامل
، )3052، برقم 11/385(، والبغوي في شرح السنة )6/146(لياء  األصبهاني في حلية األونُعيٍم

  .بكَيٍر بِن كلهم من طريق ِمسِكيِن

  .يوسفَ بِن من طريق محمٍد ،)6335، برقم 13/30(وأخرجه البزار في مسنده 

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

1. نِكيِمس نٍر بكَيه في هذا الوجه فهو مرجوحلم ينتِف الوهم عن: ب.  

2. دمحم نفَ بسوي اِبييثقة: الِفر.  

صلَّى اُهللا علَيِه  َأن النَِّبي" ماِلٍك، بِن َأنٍَس عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
لَّمسنًا ولَب شَِرب."  

  .الْمِغيرِةمن طريق َأِبي  ،)2162، برقم 2/1345(أخرجه الدارمي في سننه : تخريجه

  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم ،)5336، برقم 12/152( في صحيحه ِحبانوأخرجه ابن 

  .بكٍْر بِن ِبشٍْرو، عبِدالْواِحِد بِن عمر من طريق -كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

  . ثقة:الْحجاِج بن  عبدالْقُدوِسالْمِغيرِةَأبو  .1

  .ضعيف في هذا الوجه؛ فقد عنعن: الوِليد بن مسِلٍم .2

3. رمع ناِحِد بِدالْوبثقة:ع .  

4. ِبشْر نكٍْر بثقة: ب.  
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  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
صلَّى اُهللا  َأن النَِّبي" ماِلٍك، بِن َأنٍَس عن ،عن الزهِري ،زاِعياَألو-يترجح الوجه األخير 

لَّمسِه ولَينًا علَب ؛ التفاق ثالث ثقات على روايته-"شَِرب نع اِعيزوعلى رأسهم اَألو ،رمع نب 
  . أحد أوثق أصحابهعبِدالْواِحِد

حيح رجاله ثقات، والحديث أخرجه البخاري ومسلم  صالراجح وجهه من الحديثسند 
  .الزهِري من طريق )1(وفي صحيحيهما

  

                                                           
  ).2029، حديث رقم 3/1603(، وصحيح مسلم )5612، حديث رقم 7/109(صحيح البخاري :  انظر)1(
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  الحديث التاسع واألربعون

 صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اِهللا رسوُل َأقَام" َأنٍَس، عن كَِثيٍر، َأِبي بِن يحيى حِديِث عن )1(سِئَل
  ."الْمساِفِر صالَةَ يصلِّي لَيلَةً ِعشِْرين ِبتَبوك

 بن عيسى عن الكالبي، عثمان بن عمرو عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ ،اَألوزاِعي يرِويه: فَقَاَل
  . مرفُوعاًاَألوزاِعي عن يونس،

انتهى جواب  .مرفوٍع غير ذلك يفعل كان َأنَسا أن يحيى عن ،اَألوزاِعي عن والصحيح
قُطِْنيارالد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد على ثالث وجهين، ووقفتُذَكَر :-  

  .ماِلٍك، مرفُوعاً بِن َأنَِس عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: لوجه األولا

  .مرفوٍع غير ذلك يفعل كان َأنَسا أن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .، مرسالًِثيٍرعن يحيى بِن َأِبي كَ ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ

  -:دراسة أوجه االختالف

  .ماِلٍك، مرفُوعاً بِن َأنَِس عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه األول
، وتمام في فوائده، )3927، برقم 4/185( أخرجه الطبراني في المعجم األوسط :تخريجه

  .يونُس بِن  من طريق ِعيسى، كالهما)431، برقم 2/41(الروض البسام 

  .ثقة: يونُس بن ِعيسى

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 في يصلى أنسا رأى وقد مرسالً، أنس عن روى: "عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر قال أبو حاتم .1
  .)2("منه يسمع ولم الحرام المسجد

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )2651، س12/225.(  
  ).9/141( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )2(
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 عمرو ِإلَّا ِعيسى عن ولَا ِعيسى، ِإلَّا اَألوزاِعي عن يثَالْحِد هذَا يرِو لَم: "قال الطبراني .2
نب ،انثْمع دِبِه تَفَر :دمحم ناِس بب1("الْع(.  

  .)2( ضعيف-عيسى بن يونس عن الراوي- عمرو بن عثمان .3

  .مرفوٍع غير ذلك يفعل كان َأنَسا أن ،حيى بِن َأِبي كَِثيٍرعن ي ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  . اَألوزاِعيعن  رواته الدارقُطِْنيذكرلم أجد من أخرجه، ولم ي

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .عدم سماع يحيى من أنس، وعدم معرفة رواته عن اَألوزاِعيرجال ثقات، لكنه معلول ب

  )3(.حه الدارقُطِْنيرجوقد 

  .، مرسالًعن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ
  .يونُس بِن ، من طريق ِعيسى)2/153( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبير :تخريجه

  .ثقة: يونُس بن ِعيسى

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .كَِثيٍر َأِبي بِن معلول بإرسال يحيىرجاله ثقات، لكنه 

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 عن يحيى بِن َأِبي اَألوزاِعي،-مما سبق يتبين أن الوجه األشبه بالصواب هو األخير 

  .اني، أما الوجه األول فغير محفوظالدارقُطِْني الوجه الث، فرجاله ثقات، وقد رجح -، مرسالًكَِثيٍر

، وأتوقف في حكم سند كَِثيٍر َأِبي بِن يحيىضعيف إلرسال  األخير وجه من الحديثسند 
  . عن اَألوزاِعيالوجه الثاني لعدم معرفة رواته

  

                                                           
  .)3927، برقم 4/185( المعجم األوسط، للطبراني )1(
هـ، أو 217، الرقي، ضعيف، وكان قد عمي، مات سنة  عمرو بن عثمان بن سيار الكالبي موالهم)2(

 ).424:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . هـ219
)3( قُطِْنيارِعلَل الد )2651، س12/225.(  
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  الحديث الخمسون
  

 َألن": صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اِهللا رسوُل قَاَل َأنٍَس، عن يِزيد الرقَاِشي، حِديِث عن )1(سِئَل
دَأقْع عٍم مقَو نوذْكُراَهللا ي الَِة ِمناِة صالغَد بَأح ا ِإلَيتْ ِممِه طَلَعلَيع سالشَّم".  

 عن ،اَألوزاِعي عن كَِثيٍر، بِن محمٍد عن :فقيل عنه، اختلف وقد ،اَألوزاِعي يرويه: فقال
 عن ،اَألوزاِعي رواه وإنما وهم، سِعيٍد، بِن يحيى َأنٍَس، وقوله عن الرقَاِشي، عن سعيد، بن يحيى
  .الرقَاِشي عن سعد، بن عمرو

اهورضعيفًا، وكان الفارسي عبدالرحمن بن نصر بن فتح و نِن ِبشٍْر عكٍْر، بب نع 
اِعيزاَألو، نقتادة، ع نيصح َأنٍَس وال ع نع زاَألواِعي، نقتادة ع. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد ثالثة، ووقفتُ على رابعذَكَر :-  

  .ماِلٍك بِن َأنٍَس عن ،)2(يِزيد الرقَاِشي عن ، اَألنْصاِريسِعيٍد بِن يحيى عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .ماِلٍك بِن َأنٍَس عن يِزيد الرقَاِشي، عن سعٍد، بِن عمرو عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .ماِلٍك بِن َأنٍَس عن قَتَادةَ، عن ،اَألوزاِعي :الوجه الثالث

  .ماِلٍك بِن َأنٍَس عن يِزيد الرقَاِشي، عن ،اَألوزاِعي :رخيالوجه األ

  -:دراسة أوجه االختالف

  .ماِلٍك بِن َأنٍَس عن يِزيد الرقَاِشي، عن سِعيٍد، بِن يحيى عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .كَِثيٍر بِن  من طريق محمٍد-كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )2654، س12/227.(  
)2(قَاِشيقَاش، كثرت بفتح الراء والقاف المخففة وفي آخرها شين معجمة، هذه النسبة إلى:  الرامرأة اسمها ر 

هو ابن أبان الرقَاِشي، أبو عمرو البصري القاص، : ويزيد. أوالدها حتى صاروا قبيلة، وهي من قيس عيالن
، )599:ص(تقريب التهذيب، البن حجر : انظر. هـ120بتشديد المهملة، زاهد ضعيف، مات قبل سنة 

  ).3/81(واألنساب، للسمعاني 
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دمحم نالضعفاء  عنضعيف يدلس: كَِثيٍر ب.  

  .ماِلٍك بِن َأنٍَس عن يِزيد الرقَاِشي، عن سعٍد، بِن عمرو عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
، 2/87(إليمان ، وفي شعب ا)15960، برقم 8/68(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : تخريجه

  .من طريق الْوِليِد بِن مزيٍد، )556برقم 

ِليدالْو بٍد نيزثقة ثبت: م.  

  .ماِلٍك بِن َأنٍَس عن قَتَادةَ، عن ،اَألوزاِعي :الوجه الثالث
  .بكٍْر بِن ِبشٍْر من طريق -كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

ِبشْر نكٍْر بثقة: ب.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

، وقال ابن -ِبشٍْر عن الراوي- الفارسي عبدالرحمن بن نصر بن ي فتحالدارقُطِْنضعف 
  .)1("منه نسمع فلم وضعفوه، فيه فتكلموا منه، نسمع ألن فوائده كتبنا: "أبي حاتم

  .ماِلٍك بِن َأنٍَس عن رقَاِشي،يِزيد ال عن ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ
  .كَِثيٍر بِن ، من طريق محمٍد)1/133(أخرجه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد : تخريجه

دمحم نالضعفاء  عنضعيف يدلس: كَِثيٍر ب.  

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
يِزيد  عن سعٍد، بِن عمرو عن ،اَألوزاِعي-و الثاني مما سبق يتبين أن الوجه الراجح ه

،قَاِشيالر نِن َأنٍَس عاِلٍك؛ فقد رواه أحد أوثق  بأصحاب ماِعيز؛ أما بقية األوجه فغير اَألو
  .محفوظة

  .يِزيد الرقَاِشي ضعيف؛ لضعف الراجح وجهه من الحديثسند 

                                                           
  ).7/91(يل، البن أبي حاتم  الجرح والتعد)1(
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  الحديث الحادي والخمسون

 فُقَراء ِإنَّه كَان يعود" ؛صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن ،ٍفينَ حبِن سهٍل حِديِث عن )1(سئل
 ِإلَى فَمشَىالْعواِلي،  َأهِل ِمن امرَأةٌ فِّيِتفَتُو ماتُوا، ِإذَا جنَاِئزهمويتْبع  مِرضوا، الْمِدينَِة ِإذَا َأهِل

  ."َأربعا وكَبر علَيها فَصلَّى قَبِرها،
 بِن سفْيان  فَرواهعنْه؛ واخْتُِلفَ حنَيٍف، بِن سهٍل بِن ُأمامةَ َأِبي عن الزهِري، يرويه: فقال

 بن سعيد وهو الحميري، سفيان أبو أبيه، قاله عن ،سهٍل بِن ُأمامةَ َأِبي عن ،عن الزهِري حسيٍن،
 بِن سفْيان عن فَرواه، هارون، بن يزيد عنه، وخالفهما الواسطي يزيد بن ومحمد الواسطي، يحيى

  .مرسالً سهٍل بِن ُأمامةَ َأِبي عن ،يعن الزهِر حسيٍن،
 ُأمامةَ، َأِبي عن ،عن الزهِري ِذْئٍب، َأِبي ابِن عن شَبابةَ، ذئب؛ فَرواه أبي عن واختلف

 نغيره، أبيه، وأرسلهع نذئب أبي ابن ع.  
 بِن سِعيِد بن عبداللَِّه: صفوان وأب ؛ فَرواهعن الزهِري يزيد، بن يونس عن واختلف

  .أبيه عن ُأمامةَ، َأِبي عن ،عن الزهِري يونُس، عن مروان، بن عبِدالْمِلِك
 عن فرووه سعد، بن والليث سعيد، بن وشبيب مبرور، بن والقاسم وهب، ابن وخالفه

،ونُسي ِريهالز نع، نةَ َأِبي عامِض أن ؛ُأمعاِب بحَأص النَِّبي لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عأخبره،  ص
  .عن الزهِري خالد، بن عقيل رواه وكذلك

 مصعب بن ومحمد عبدالواحد، بن وعمر مسِلٍم، بن الْولُيد ؛ فَرواهاَألوزاِعي عن واخْتُِلفَ
صلَّى اُهللا  النَِّبي َأصحاِب بعِض عن ُأمامةَ، َأِبي عن ،لزهِريعن ا ،عن اَألوزاِعي القرقساني،
لَّمسِه ولَيع.  
 ،عن الزهِري ،عن اَألوزاِعي فَرواه مصعب، بن محمد عن :وقيل يونس، بن عيسى وخالفهم

 نةَ َأِبيعامِن ُأمٍل بهالً سسرم.  
اهورِن جريج، وابن عيينة، بن وسفيان أنس، بن مالك ومحالردبعو ناقَ، بحِإس  نع

ِريهالز، نةَ َأِبي عامِن ُأمٍل بهس اهورالً، وسرمعمر، م ِريهالز نالً، عسربه يجاوز لم م.  
اهورهالل، أبي بن سعيد و نةَ َأِبي عامِن ُأمٍل بهس،  نِضععاِب بحَأص لَّى اُهللا  النَِّبيص

لَّمسِه ولَيع.  
صلَّى  النَِّبي َأصحاِب بعِض حدثني: ُأمامةَ َأِبي عن ،عن الزهِري :قَاَل من قَوُل والقول
لَّمسِه ولَيمسمى غير ،اُهللا ع. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )2714، س12/278.(  
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  : وجهينذَكَر الدارقُطِْني: ى اَألوزاِعيأوجه االختالف عل
 َأصحاِب بعِض عن ،)1(حنَيٍف بِن سهٍل بِن ُأمامةَ َأِبي عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: ولالوجه األ
  . وسلَّمصلَّى اُهللا علَيِه اِهللا رسوِل

  .حنَيٍف، مرسالً بِن سهٍل بِن ُأمامةَ َأِبي عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل

  -:دراسة أوجه االختالف

 بعِض عن حنَيٍف، بِن سهٍل بِن ُأمامةَ َأِبي عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: ولالوجه األ
حوِل اِبَأصساِهللا ر لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص.  

 بِن محمٍد عن )274، برقم 1/372(الباحث للهيثمي  الحارث في مسنده، بغيةأخرجه : تخريجه
  .مصعٍب

  .بكٍْر بِن ، من طريق ِبشٍْر)7019، برقم 4/79(وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 

 بِن ، من طريق محمٍد)7182، برقم 6/3113( الصحابة  في معرفةنُعيٍموأخرجه أبو 
  .كَِثيٍر

  .عبِدالْواِحِد بِن عمر، ومن طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم -كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

1. دمحم نٍب بعصضعيف: م.  

2. ِبشْر نكٍْر بثقة :ب.  

3. دمحم نضعيف يدلس عن الضعفاء: كَِثيٍر ب.  

  .ضعيف في هذا الوجه إذ لم يتسن التحقق من تصريحه بالسماع: الوِليد بن مسِلٍم .4

5. رمع ناِحِد بِدالْوبثقة: ع.  

                                                           
 هو َأسعد بن سهٍل بِن حنَيٍف، بضم المهملة، األنصاري، أبو ُأمامةَ، معروف بكنيته، معدود في الصحابة، له )1(

  ).104:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . هـ100رؤية ولم يسمع من النبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، مات سنة 
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  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 َأِبي عن ،عن الزهِري :قَاَل من قَوُل لالقو: " حين قالرجحه الدارقُطِْنيإنه موافق لما 
  ".مسمى غير ،صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي َأصحاِب بعِض حدثني: ُأمامةَ

  .حنَيٍف، مرسالً بِن سهٍل بِن ُأمامةَ َأِبي عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
ذكره الدقُطِْنيى من طريق -كما سبق- ارسِن ِعيب ونُسٍديمحِن ، ومٍب بعصم.  

 :رواة هذا الوجه عن الوزاعي

  .ثقة: يونُس بن ِعيسى .1

2. دمحم نٍب بعصضعيف: م.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .يونُس بِن سىِعي عن معلول باإلرسال ولم يتسن الوقوف على حال رواته

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 عن حنَيٍف، بِن سهٍل بِن ُأمامةَ َأِبي عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي- يترجح الوجه األول

، عن اَألوزاِعي ن على روايته؛ التفاق ثقتي-صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اِهللا رسوِل َأصحاِب بعِض
  .، أما الوجه اآلخر فغير محفوظاَألوزاِعيأصحاب   وهو أوثقعبِدالْواِحِد بن عمرأحدهما 

  . صحيح رجاله ثقاتالراجح وجهه من الحديثسند 
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  الحديث الثاني والخمسون

 ِإلَى جاء من": صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمالنَِّبي  عن عمر، ابِن عن ساِلٍم، حِديِث عن )1(سِئَل
  ."فَلْيغْتَِسْل الْجمعِة

 وابن كيسان، بن وصالح ذئب، أبي ابن عنْه، فَرواه واخْتُِلفَ الزهِري، يرِويِه: فَقَاَل
 وشعيب وقرة، ومعمر، نشيط، بن وإبراهيم الحارث، بن وعمرو الماجشون، وعبدالعزيز عيينة،

 عن ،عن الزهِري عمر، بن اِقوعبدالرز والزبيدي، موسى، بن عمر بن وعثمان حمزة، أبي بنا
  .َأِبيِه عن سالم،

اهورو اِعيزواختلف ،اَألو اهوعنه؛ فَر ،لُتِّيابشْوِب الْبر بن ٍركْب، ومحمد بشُ نعٍبي ِنب 
،ورةُو شَابِقي2(أبي وابن ،ب(، نع اِعيزاَألو، ِريهالز نع،  ناِلٍم،عس نِه عَأِبي.  

اهورمسلم، بن الوليد و نع اِعيزاَألو، ِريهالز نع، نِداللَِّه عبِن عِداللَِّه ببِن عب ،رمع 
 نِهعَأِبي.  

اهورسعد، بن وليث جريج، ابن و ِريهالز نع، ناِلِم عِن سِداللَِّه، ببع نعِداللَِّه وبِن عب 
  .عمر ابن عن جميعا، عمر، بِن عبِداللَِّه

  .عمر ابِن عن عمر، بِن عبِداللَِّه آل حدثني: عن الزهِري :قوم وقال
اهورعامر بن عبداهللا و ،لَِمياَألس ِريهالز نع، نِداللَِّه عبِن عِداللَِّه ببِن عب ع،رم نع 
  .محفوظة كلها َأِبيِه، واألقاويل
 َأيضاً، كتبناه عنه صحيح عمر، عن َأِبيِه، عن سالم، عن :آخر إسناد فيه الزهري وعند

  .إعادته عن فاستغنى عمر، مسند في
 الْمسيِب، ابِنعن  ،عن الزهِري األيلي، يونُس عن :الْعذِْري يحيى بن عبدالرحمِن وقال

 نةَعريرَأِبي ه، نع  النَِّبيلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص.  
 السباق، بن عبيد عن ،عن الزهِري الَْأخْضِر، َأِبي بِن صاِلِح عن :غُراٍب بِن عِلي وقال

 نِنعاٍس، اببع نع  النَِّبيلَيلَّى اُهللا عصلَّمسِه و ،  
  .مرسالً السباق ابن عن ،عن الزهِري :فقال مالك، وخالفه
  .أنس عن ،عن الزهِري عقيل، عن لَِهيعةَ، ابِن عن :صاِلٍح بن عثْمان وقال
 بِن عطَاِء عن ،هِريعن الز :الصدِفي يحيى بن معاِويةُ وقَاَل، وهم الثالثة األقاويل وهذه

،ِزيدي نَأِبي ع قَالَه ،وبعنه الرازي سليمان بن إسحاق َأي. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )2721، س290 -12/288.(  
 ." ابن أبي العشرينهولعل: " وقال أنها هكذا في المخطوط، محمد الدباسي أفاد المحقق)2(
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اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهين، ووقفتُ على ثالثة أخرىذَكَر :-  

  .َأِبيِه عن ،)1(ساِلٍم عن ،يعن الزهِر ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .َأِبيِه عن ،)2(عمر بِن عبِداللَِّه بِن عبِداللَِّه عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .عمر ابِن عن نَاِفٍع، عن ،ن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍرع ،اَألوزاِعي :الوجه الثالث

  .عمر ابِن عن نَاِفٍع، عن ،)3(قَيٍس بِن عمرو عن ،اَألوزاِعي :الوجه الرابع

 . عمر ابِن عن ،َأِبي هريرةَ عن ،ي سلَمةََأِب عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي :الوجه األخير

  -:دراسة أوجه االختالف

  .َأِبيِه عن ساِلٍم، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .شُعيٍب بِن محمٍد من طريق ،)2563، برقم 2/133(أخرجه أبو عوانة : تخريجه

  .الِْعشِْرين َأِبي ابِنوبِقيةَ، و ،بكٍْر بِن وِبشٍْر من طريق الْبابلُتِّي، ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  
1. دمحم نٍب بيِن شُعب ورثقة:شَاب .  

  .ضعيف: يالْبابلُتِّ عبِداللَِّه بن يحيى .2

3. ِبشْر نكٍْر بثقة: ب.  

4. ِقيِدبِليالْو نالتحقق من تصريحه بالسماع: ةُ ب ضعيف في هذا الوجه؛ إذ لم يتسن. 

5. نَأِبي اب فقد تُوبع في هذا الوجه، صدوق: الِْعشِْرين.  

                                                           
 الفقهاء اهللا المدني، أحدقرشي العدوي، أبو عمر أو أبو عبداهللا بن عمر بن الخطاب ال هو سالم بن عبد)1(

هـ على 106السبعة، وكان ثبتاً عابداً فاضالً، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، مات في آخر سنة 
  ).226:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . الصحيح

الرحمن المدني، كان وصي أبيه، ثقة مات سنة  هو عبداهللا بن عبداهللا بن عمر بن الخطاب، أبو عبد)2(
  ).310:ص(بن حجر تقريب التهذيب، ال. هـ105

تقريب التهذيب، . هـ140 هو عمرو بن قيس بن ثور بن مازن الكندي، أبو ثور الحمصي، ثقة، مات سنة )3(
  ).426:ص(البن حجر 
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  .َأِبيِه عن عمر، بِن عبِداللَِّه بِن عبِداللَِّه عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم ذكره الدارقُطِْنيد من أخرجه، ولم أج

  .ضعيف في هذا الوجه؛ إذ لم يتسن التحقق من تصريحه بالسماع: الوِليد بن مسِلٍم

  .عمر ابِن عن نَاِفٍع، عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي :الوجه الثالث
، برقم 2/136(، وأبو عوانة في مسنده )5828، برقم 10/87(أخرجه أحمد في مسنده : تخريجه
، كلهم من )56، برقم 1/22(، و)26، برقم 1/13 (األوسط المعجم ، والطبراني في)2580

  .الْمِغيرِة طريق َأِبي

  .ثقة: الْحجاِج بن  عبدالْقُدوِسالْمِغيرِةو بَأ

  .عمر ابِن عن نَاِفٍع، عن قَيٍس، بِن عمرو عن ،زاِعياَألو :الوجه الرابع
 ، والطبراني في المعجم)1234، برقم 2/626(أخرجه ابن األعرابي في معجمه : تخريجه
  .ِهقٍْل بِن ِزياٍد، كالهما من طريق )3074، برقم 3/256 (األوسط

  .ثقة: ِهقٌْل بن ِزياٍد

لَى هع بِقيِهالتَّعجذَا الو:  

 تَفَرد هاِشٍم، بن عمرو ِإلَّا الِْهقِْل عن ولَا الِْهقُْل، ِإلَّا اَألوزاِعي عن يرِوِه لَم: "قال الطبراني
  .)1("سهٍل بن بكْر ِبِه

 بن ا بكْر، ولم ينتِف هنا عنه الخطأ، وأم)2(هاِشٍم البيروِتي فصدوق يخطئ بن أما عمرو
  .)3(النَّسائي فضعيف كما قال  الدمياطيسهٍل

 عن ،َأِبي هريرةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي :الوجه األخير
  . عمر ابِن

لْوِليِد بِن من طريق ا ،)696، برقم 1/115(أخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثار : تخريجه
  . مسِلٍم

                                                           
  ).3/256( المعجم األوسط، للطبراني )1(
  ).428:ص(تقريب التهذيب، البن حجر :  انظر)2(
 ).10/380(تاريخ دمشق، البن عساكر :  انظر)3(
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  .ثقة في هذا الوجه؛ فقد صرح بالسماع: الوِليد بن مسِلٍم

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

في هذا الوجه وهاخ، إذ يوافق الحديث المشهورمواضح، أحسبه وقع من النُّس  نعمر  ع
 َأخْبرنَا ِإبراِهيم، بن ِإسحاقُ حدثَنَا: "ي صحيحهبن الخطاب وليس ابنه عبداهللا، وقد أخرجه مسلم فا

ِليدالْو نِلٍم، بسم نع اِعيزثَِني: قَاَل ،اَألودى حيحي نثَِني كَِثيٍر، َأِبي بدو حةَ َأبلَمس نب 
  .)1(..."الْجمعِة يوم النَّاس الْخَطَّاِب يخْطُب بن عمر بينَما: قَاَل ،هريرةَ َأبو حدثَِني عبِدالرحمِن،

 ثنا ميموٍن، بِن عبِداللَِّه بن محمد نا: " في صحيحه قالخُزيمةَبل وأخرج الحديث ابن 
ِليدو)2(..."الْو ،دمحم نِداللَِّه هذا هو نفسه راوي هذا الوجه ببع نالوليد ع.  

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعي الراجح عن الوجه
 -َأِبيِه عن ساِلٍم، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي-األول : بناء على ما سبق يترجح وجهان

ارقُطِْني الدح وقد رج، -عمر ابِن عن نَاِفٍع، عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي-والثالث 
بقية األوجه أما ،  )3("محفوظة كلها واألقاويل" :الوجه الثاني أيضاً وهذا ضمن كالمه حين قال

  .غير محفوظةف

من الوجهين األول والثالث صحيح رجاله ثقات، وأتوقف في حكم الوجه  سند الحديث
   . ولم أعرف رواته،بالسماع  مسِلٍمالوِليِد بِنإذ لم يتسن التحقق من تصريح الثاني 

  

                                                           
ما باُل ِرجاٍل يتََأخَّرون بعد النِّداِء؟ : ِإذْ دخََل عثْمان بن عفَّان، فَعرض ِبِه عمر، فَقَاَل: "... كملة الحديث ت)1(

انثْملْتُ: فَقَاَل عَأقْب ْأتُ، ثُمضتَو َأن اءتُ النِّدِمعس تُ ِحينا ِزدم ْؤِمِنينالْم ا َأِميريرمفَقَاَل ع ، : وءضالْوو
صحيح مسلم . »ِإذَا جاء َأحدكُم ِإلَى الْجمعِة فَلْيغْتَِسْل«: َأيضا، َألَم تَسمعوا رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يقُوُل

 .)845، برقم 2/580(
  ).1748، حديث رقم 3/125 (خُزيمةَ صحيح ابن )2(
  ).2721، س290 -12/288(ل الدارقُطِْني  ِعلَ)3(
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  الحديث الثالث والخمسون

 تَوضَأ ِإذَا كَان صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم َأن النَِّبي" عمر؛ ابِن عن نَاِفٍع، حِديِث عن )1(سِئَل
كرِه عياِرضع".  

 عن ،اَألوزاِعي عن الِْعشِْرين، َأِبي ابن عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ ،اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
  .عمر ابِن عن نَاِفٍع، عن ،الواِحِد بِن قَيٍسعبِد

اهورو وِةالْ َأبِغيرم، نع اِعيزاَألو، نِد عبٍسعِن قَياِحِد بالو، ننَاِفٍع، ع ِل ِمنِن ِفعاب 
،رمع لَم ،هفَعري وهو ابوالص.  

ِويرو نع اِعيزاَألو، نِد عبٍسعِن قَياِحِد بالو، نع دِزيي ،قَاِشيالر نع  لَّالنَِّبيى اُهللا ص
لَّمسِه ولَيالً عسرم. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  
  :موضع آخر

 تَوضَأ ِإذَا كَان صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم َأن النَِّبي" عمر؛ ابِن عن نَاِفٍع، حِديِث عن )2(سِئَل
كرِه عياِرضع ضعِك برالْع".  

 ،عن اَألوزاِعي العشرين، َأِبي بن عبدالْحِميِد عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
 نِدعبٍسعِن قَياِحِد بالو، ننَاِفٍع، ع نِن ع؛ ابرمع النَِّبي َأن لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عهشام به ، تفردص 

  .عن اَألوزاِعي الوليد، عن مصفى، ابن وتابعه عمار، بنا
 عن ،عن اَألوزاِعي فرووه  الْبابلُتِّي،)3(]و[ ،الْمِغيرِة وأبو الوليد، بن بِقيةُ وخالفهما

  .الصحيح وهو مرفوع، غير فعله، عمر، ابن عن نافع، عن ،الواِحِد بِن قَيٍسعبِد
 َأيضاً، فَرواه فيه عنه اختلف ،الواِحِد بِن قَيٍسعبِد عن آخر، دإسنا فيه ياَألوزاِع وعند

عن  الزبير، ابن من سمع تابعي، والكبير الصغير، وهو الدمشقي، القارئ كثير بن عبداهللا
اِعيزاَألو، نِد عبٍسعِن قَياِحِد بالو، نويزيد قتادة، ع ،قَاِشيالر نَأنٍَس، عنع   لَّى اُهللا النَِّبيص
لَّمسِه ولَيع.  

 ،الواِحِد بِن قَيٍسعبِد عن ،عن اَألوزاِعي فَرواه سماعة، بن عبداهللا بن إسماعيل وخالفه
 نويزيد قتادة،ع ،قَاِشيالر نع  النَِّبيلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عالً صسرم.  

انتهى المراد نقله من جواب  .َأيضاً فأرسله ،عن اَألوزاِعي الْبابلُتِّي، هللاعبدا بن يحيى وتابعه
قُطِْنيارالد.  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )2785، س12/361.(  
)2( قُطِْنيارِعلَل الد )2895، س6 -13/4.(  
  .في المطبوع، والصواب إثباتها، فهما اثنان] و[ لم تكن )3(
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اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد ِنذَكَريخمسة، ووقفتُ على آخر :  
  .عمر، مرفُوعاً ابِن عن نَاِفٍع، عن ،)1(الواِحِد بِن قَيٍسعبِد عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .موقُوفاً ابِن عمر، عن نَاِفٍع، عن ،الواِحِد بِن قَيٍسعبِد عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

صلَّى اُهللا علَيِه النَِّبي  عن الرقَاِشي، يِزيد عن ،ٍسالواِحِد بِن قَيعبِد عن ،اَألوزاِعي :الوجه الثالث
لَّمسالً وسرم.  

  .َأنٍَس، مرفُوعاً عن ،الرقَاِشي ويِزيد، قَتَادةَ عن ،الواِحِد بِن قَيٍسعبِد عن ،اَألوزاِعي :الوجه الرابع

صلَّى النَِّبي  عن ،الرقَاِشي ويِزيد، قَتَادةَ عن ،الواِحِد بِن قَيٍسعبِد  عن،اَألوزاِعي :خامسالوجه ال
لَّمسِه ولَيالً اُهللا عسرم.  

  .عمر، موقُوفاً ِناب عن نَاِفٍع، عن ،)2(عاِمٍر بِن عبِداِهللا عن ،اَألوزاِعي :دسالوجه السا

  .عمر، موقُوفاً ابِن عن نَاِفٍع، عن ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ

  -:دراسة أوجه االختالف

  .مرفُوعاًعمر،  ابِن عن نَاِفٍع، عن ،الواِحِد بِن قَيٍسعبِد عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
، )6/518( في الكامل عِدي، وابن )432، برقم 1/149( سننه أخرجه ابن ماجه في: تخريجه

، والبيهقي في السنن الكبرى )555، برقم 1/277(، و)374، برقم 1/189(ي في سننه الدارقُطِْنو
  .، كلهم من طريق ابِن َأِبي الِعشِْرين)37/261(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )249، برقم 1/91(

                                                           
ابن معين، والعجلي، وقال وثَّقَه حوي، الواحد بن قيس السلَِمي، أبو حمزة الدمشقي، األفطس الن هو عبد)1(

ليس بالقوي، ودار كالم يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، وأبي حاتم، وابن ِحبان، وابن : النسائي
صدوق له : عدي، وأبي أحمد الحاكم، حول روايته للمناكير، لذلك فإن خالصة القول فيه كما قال ابن حجر

ةَ وأبي أمامةأوهام، ومراسيل فهو يرسل عريرأبي ه تاريخ ابن معين، رواية الدارمي : انظر. ن
، والثقات، )6/56(، والتاريخ الكبير، للبخاري )258:ص(، وسؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )141:ص(

، والضعفاء الكبير، للعقيلي )162:ص(، الضعفاء والمتروكين، للنسائي )2/107(للعجلي، تحقيق البستوي 
 البن ،المجروحينو، )7/123(، والثقات، البن ِحبان )6/23( والجرح والتعديل، البن أبي حاتم ،)3/52(

 ان2/153(ِحب( ِديوالكامل في ضعفاء الرجال، البن ع ،)واألسامي والكنى، ألبي أحمد الحاكم )6/518 ،
)4/40( يتهذيب الكمال، للِمز ،)367:ص(، وتقريب التهذيب، البن حجر )18/469.( 

تقريب التهذيب، . هـ151هـ أو 150اهللا بن عامر األسلَِمي، أبو عامر المدني، ضعيف، مات سنة  هو عبد)2(
  ).309:ص(البن حجر 
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  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، )2895، س13/4( في العلل ِنيذكره الدارقُطْو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

1. نَأِبي اب ضعيف في هذا الوجه، إذ لم أجد من أخرج متابعةً له: الِْعشِْرين.  

  .حه بالسماعضعيف في هذا الوجه؛ إذ لم يتسن التحقق من تصري: الْوِليد بن مسِلٍم .2

  .موقُوفاً ابِن عمر، عن نَاِفٍع، عن ،الواِحِد بِن قَيٍسعبِد عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
، والبيهقي )556، برقم 1/277(، و)375، برقم 1/189(ي في سننه الدارقُطِْنأخرجه : تخريجه

  .الْمِغيرِة  َأِبي، كالهما من طريق)251، برقم 1/92(في السنن الكبرى 

  .ي، وبِقيةَ بِن الْوِليِدالْبابلُتِّ، من طريق )2895، س13/4( في العلل ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

  . ثقة:الْحجاِج بن عبدالْقُدوِس الْمِغيرِةَأبو  .1

  .ضعيف: يلْبابلُتِّا عبِداللَِّه بن يحيى .2

  .ضعيف في هذا الوجه؛ إذ لم يتسن التحقق من تصريحه بالسماع: بِقيةُ بن الْوِليِد .3

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

قُطِْنياربقولهرجحه الد " :وه ابو1("الص(. 

صلَّى  النَِّبي عن الرقَاِشي، يِزيد عن ،ٍسالواِحِد بِن قَيعبِد عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثالث
لَّمسِه ولَيالً اُهللا عسرم.  

، 1/91(، والبيهقي في السنن الكبرى )559، برقم 1/278(ي في سننه الدارقُطِْنأخرجه : تخريجه
  .الْمِغيرِة ، كالهما من طريق َأِبي)250برقم 

  . ثقة:الْحجاِج بن قُدوِسعبدالْ الْمِغيرِةَأبو 

                                                           
  ).277، 1/189(، والسنن )2895، س13/4(، و)2785، س12/361(العلل :  انظر)1(
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  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

قُطِْنيار1("هو الصواب: " قائالًرجحه الد(.  

َأنٍَس،  عن ،الرقَاِشي ويِزيد ،قَتَادةَ عن ،الواِحِد بِن قَيٍسعبِد عن ،اَألوزاِعي: الوجه الرابع
  .مرفُوعاً
  .كَِثيٍر بِن اللَِّهمن طريق عبِد، )557، برقم 1/278(ي في سننه الدارقُطِْنرجه أخ: تخريجه

  . صدوق:ميموٍن بِن كَِثيٍر بن عبداللَِّه

 عن ،الرقَاِشي ويِزيد ،قَتَادةَ عن ،الواِحِد بِن قَيٍسعبِد عن ،اَألوزاِعي: الوجه الخامس
لَّ النَِّبيصلَّمسِه ولَيالً ى اُهللا عسرم.  

  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، )11416، برقم 10/41(أخرجه الطبري في تفسيره : تخريجه

 بِن عبِداللَِّه بِن ، من طريق ِإسماِعيَل)558، برقم 1/278(ي في سننه الدارقُطِْنوأخرجه 
  .سماعةَ

  .يالْبابلُتِّ عبِداللَِّه بِن ، من طريق يحيى)2895، س13/4( في العلل ذكره الدارقُطِْنيو
 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

 .ثقة في هذا الوجه؛ فقد صرح بالسماع: الْوِليد بن مسِلٍم .1

  .ثقة: سماعةَ بِن اللَِّهعبِد بن ِإسماِعيُل .2

 .ضعيف: يالْبابلُتِّ اللَِّهِدعب بن يحيى .3

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .)2("هو أشبه: " بقولهحاتمرجحه أبو 

  .موقُوفاًعمر،  ابِن عن نَاِفٍع، عن عاِمٍر، بِن اِهللاعبِد عن ،اَألوزاِعي: الوجه السادس
  .من طريق الْوِليِد بِن مزيٍد، )252 برقم ،1/92(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : تخريجه

                                                           
  .)559، برقم 1/278(السنن :  انظر)1(
  ).18، س1/484( العلل، البن أبي حاتم )2(
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ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت: م.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .)1(اهللا بن عامر فهو ضعيفرجال ثقات إال عبد

  .موقُوفاًعمر،  ابِن عن نَاِفٍع، عن ،اَألوزاِعي: الوجه األخير
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، )11391، برقم 10/35( في تفسيره أخرجه الطبري: تخريجه

  . ضعيف في هذا الوجه؛ فقد عنعن:الْوِليد بن مسِلٍم

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 من ياَألوزاِع يسمع لم: "مِعيٍن ونافع، فقد قال ابن ياَألوزاِعمعلول باالنقطاع بين 
  .)2("نَاِفع

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 عن عبِدالواِحِد ،اَألوزاِعي-الثاني  -:مما سبق يتبين أن األوجه األشبه بالصواب ثالثة

واِحِد بِن  عن عبِدال،اَألوزاِعي- والوجه الثالث، -موقُوفاً ابِن عمر، عن نَاِفٍع، عن ،بِن قَيٍسا
؛ فهما من رواية الثقة أبي -مرسالً صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم  عن النَِّبيالرقَاِشي، يِزيد عن ،قَيٍس

 ،قَتَادةَ عن ، عن عبِدالواِحِد بِن قَيٍس،اَألوزاِعي - الوجه الخامسالْمِغيرِة، ويقوي الوجه الثالثَ 
يوِزيد قَاِشيالر،النَِّبي نع  لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عالً صسر؛ والذي يرويه ابن سماعة أوثق -م

  .أصحاب اَألوزاِعي وتابعه الوليد بن مسلم، أما بقية األوجه فغير محفوظة

، قَيٍس بِن الْواِحِدعبِدبالنسبة لسند الحديث فإن مداره في األوجه الثالثة الراجحة على 
  .وهو ضعيف إذ لم أجد متابعةً تقويه

  

                                                           
  ).309:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )1(
 ).4/419(تاريخ ابن معين، رواية الدوري ) 2(
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  الحديث الرابع والخمسون
  

 فَقَاَل الفَتِْح، بعد الِهجرةُ انْقَطَعتْ: قَاَل عمر ابِن عن مجاِهٍد، عن يروى حِديِث عن )1(سِئَل
  ."الكُفَّار قُوِتَل ما الِهجرةُ ِطعتَنْقَ لَن": صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اللَِّه رسوُل

 محمد عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ مجاِهٍد، عن ،عبدةَ بِن َأِبي لُبابةَ عن ،ياَألوزاِع يرويه: فقال
 ابِن عن مجاِهٍد، عن ،عبدةَ بِن َأِبي لُبابةَ عن ،اَألوزاِعي عن ،َأِبيِه عن علْقَمةَ، بِن عقْبةَ بنا

،رمقول فيه وزاد ع النَِّبي لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص :لَن ةُ  تَنْقَِطعرآخره إلى... الِهج.  

  .انتهى جواب الدارقُطِْني .موقُوفاً ،اَألوزاِعي عن يرويه وغيره، الكلمة هذه على يتابع ولم

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهين ذَكَر:  
عمر،  بن اللَِّهعبِد عن ،)3(جبٍر بِن مجاِهٍد عن ،)2(عبدةَ بِن َأِبي لُبابةَ عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .مرفُوعاً

عمر،  بن اللَِّهعن عبِد جبٍر بِن مجاِهِد عن ِن َأِبي لُبابةَ،عبدةَ ب عن ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
  .موقُوفاً

  -:دراسة أوجه االختالف

 بن اللَِّهعن عبِد جبٍر، بِن مجاِهٍد عن ،عبدةَ بِن َأِبي لُبابةَ عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .عمر، مرفُوعاً

  .علْقَمةَ بِن  من طريق عقْبةَ-كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيأخرجه، وأجد من لم 

  .اًتَابعأجد له مضعيف في هذا الوجه؛ إذ لم : علْقَمةَ بن عقْبةُ

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )2798، س12/372.(  
. مولى قريش، أبو القاسم البزاز الكوفي، نزيل دمشق، ثقة:  هو عبدةُ بن َأِبي لُبابةَ األسدي موالهم، ويقال)2(

 ).369:ص(تهذيب، البن حجر تقريب ال
هـ 102هـ أو 101 هو أبو الحجاج المخزومي موالهم، المكي، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، مات سنة )3(

  ).520:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . هـ104هـ أو 103أو
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 بن لَِّهالعن عبِد جبٍر بِن مجاِهِد عن عبدةَ بِن َأِبي لُبابةَ، عن ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
  .عمر، موقُوفاً

، من )4311، برقم 5/152(، و)3899، برقم 5/57(أخرجه البخاري في صحيحه : تخريجه
  .حمزةَ بِن طريق يحيى

، والطبراني في المعجم الكبير )7/37(وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل اآلثار 
  .الْبابلُتِّي اِهللاِدعب بِن ، كالهما من طريق يحيى)13558، برقم 12/423(

 ، من طريق ابِن)41، برقم 19:ص (ياَألوزاِع حديث من وأخرجه ابن حذلم في جزء
  .سماعةَ

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو :  

  .ثقة: حمزةَ بن يحيى .1

  .ضعيف: يالْبابلُتِّ اللَِّهعبِد بن يحيى .2

 .ثقة: سماعةَ بِن اللَِّهعبِد بن ِإسماِعيُل .3

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 بِن مجاِهِد عن عبدةَ بِن َأِبي لُبابةَ، عن ،اَألوزاِعي-واضح أن الوجه الراجح هو األخير 

 يحيى، وتابعه اَألوزاِعيأصحاب سماعةَ أوثق   ابن؛ فقد رواه-موقُوفاًعمر،  بن اللَِّهعن عبِد جبٍر
  .، أما الوجه األول فضعيف غير محفوظحمزةَ بنا

  .الراجح صحيح، فقد أخرجه البخاري في صحيحه وجهه من سند الحديث
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  الحديث الخامس والخمسون

نَدخُُل  ِإنَّا" : لَه ِقيَل َأنَّه عمر؛ ابِنعن  الزبيِر، بِن عروةَ عن رِوي حِديِث عن )1(سِئَل
  ."نَفَاقًا ذَِلك نَعد كُنَّا": فَقَاَل ،"اُهللا وفَّقَك: فَنَقُوُل ِبالْجوِر، فَيقِْضي الواِلي، علَى

 بن ِعيِسى عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ ،اَألوزاِعي  فَرواهعنْه؛ واخْتُِلفَ الزهِري، يرِويِه: فَقَاَل
،نُسوافَى يعالمو نب ِعم،انر نب ِبشْركٍْر، وب دِليالوو نِلٍم، بسم رمعو نِد بباِحِد،عالْو نع 

اِعيزاَألو، ِريهالز نع، نةَ، عورع نِن عاب رمع.  
  .اَألوزاِعي عن ِهقِْل، عن موسى، بن الحكم قال وكذلك
 بِن زيِد بِن خَاِرجةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي عن :فقال ِهقِْل، عن ،مسِهٍر أبو وخالفه

  .عروةَ عن ثَاِبٍت،
 عروةَ، عن زيِد، بِن خَاِرجةَ بِن اللَِّهعبِد عن ،عن الزهِري رواه يِزيد، بن يونُس وخالفهم

  .ِنيانتهى جواب الدارقُطْ .الصواب وهو

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهينذَكَر :  
  .عمر بِن اللَِّهعبِد عن الزبيِر، بِن عروةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول

 الزبيِر، بِن عروةَ عن ،)2(ثَاِبٍت بِن يِدز بِن خَاِرجةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
 نِدعبِن اللَِّهعب رمع.  

  -:دراسة أوجه االختالف

  .عمر بِن اللَِّهعبِد عن الزبيِر، بِن عروةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول
، وأبو يعلي )1095، برقم 2/984(أخرجه الحارث في مسنده، بغية الباحث للهيثمي : تخريجه

 نُعيٍم، وأبو )920، برقم 2/693(، وابن بطة اإلبانة الكبرى )5679، برقم 10/46(في مسنده 
  .ِهقٍْل بِن ِزياٍد، كلهم من طريق )94، برقم 124:ص(األصبهاني في صفة النفاق 

  .الْواِحِدعبِد بِن ، من طريق عمر)63:ص(جه الِفرياِبي في صفة النفاق وأخر

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )2875، س12/439.(  
قبلها، تقريب التهذيب، البن حجر : هـ، وقيل100فقيه، مات سنة  هو األنصاري، أبو زيد المدني، ثقة )2(

 ).186:ص(
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 األصبهاني نُعيٍم، وأبو )13264، برقم 12/331وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
  .يالْبابلُتِّ اِهللاعبِد بِن ، كالهما من طريق يحيى)94، برقم 124:ص(في صفة النفاق 

 ِبشٍْرِعمران، و بِن والمعافَى ،يونُس بِن ِعيسى من طريق -كما سبق- ارقُطِْنيذكره الدو
  .والْوِليِد بِن مسِلٍم ،بكٍْر بِنا

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

  .ثقة: ِهقٌْل بن ِزياٍد .1

2. رمع نِد بباِحِدعثقة: الْو.  

  .ضعيف: يالْبابلُتِّ لَِّهالعبِد بن يحيى .3

  .ثقة: يونُس بن ِعيسى .4

  .ثقة: اَألزِدي ِعمران بن المعافَى .5

6. ِبشْر نكٍْر بثقة:ب .  

  .ضعيف في هذا الوجه؛ إذ لم يتسن التحقق من تصريحه بالسماع: الْوِليد بن مسِلٍم .7

 بِن عروةَ عن ثَاِبٍت، بِن زيِد بِن خَاِرجةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
  .عمر بِن اللَِّهعبِد عن الزبيِر،
ِهقٍْل بِن ، من طريق )95، برقم 125:ص( األصبهاني في صفة النفاق نُعيٍمأخرجه أبو : تخريجه

  .ِزياٍد

  .ثقة: ِهقٌْل بن ِزياٍد

  :، والحكم على سند الحديثياَألوزاِعالوجه الراجح عن 
 بِن عروةَعن ،  عن الزهِرياَألوزاِعي،-مما سبق تبين أن الوجه الراجح هو األول 

؛ التفاق خمس ثقات على روايته عن اَألوزاِعي، أما الوجه اآلخر -عمر بِن الزبيِر، عن عبِداللَِّه
  .فغير محفوظ

  . صحيح رجال ثقاتالراجح وجهه نم الحديثسند 
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  الحديث السادس والخمسون

 تَوضَأ ِإذَا كَان صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم َأن النَِّبي" عمر؛ ابِن عن نَاِفٍع، حِديِث عن )1(سِئَل
كرِه عياِرضع ضعِك برالْع".  

 ،عن اَألوزاِعي العشرين، َأِبي بن الْحِميِدعبد عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
 نِدعبٍسعِن قَياِحِد بالو، ننَاِفٍع، ع نِن ع؛ ابرمع النَِّبي َأن لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص.  

  .عن اَألوزاِعي الوليد، عن مصفى، ابن وتابعه عمار، بن هشام به تفرد
 عن ،عن اَألوزاِعي فرووه  الْبابلُتِّي،)2(]و[ ،الْمِغيرِة وأبو الوليد، بن بِقيةُ وخالفهما

  .الصحيح وهو مرفوع، غير فعله، عمر، ابن عن نافع، عن ،الواِحِد بِن قَيٍسعبِد
 َأيضاً؛ فَرواه فيه عنه اختلف ،الواِحِد بِن قَيٍسعبِد عن آخر، إسناد فيه ياَألوزاِع وعند

عن  الزبير، ابن من سمع تابعي، والكبير الصغير، وهو الدمشقي، القارئ كثير بن عبداهللا
اِعيزاَألو، نِد عبٍسعِن قَياِحِد بالو، نويزيد قتادة، ع ،قَاِشيالر نَأنٍَس، ع نع  لَّى اُهللا النَِّبيص
لَّمسِه ولَيع.  

 ، قَيٍسالواِحِد بِنعبِد عن ،عن اَألوزاِعي فَرواه سماعة، بن عبداهللا بن إسماعيل وخالفه
 نويزيد قتادة،ع ،قَاِشيالر نع  النَِّبيلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عالً، وتابعه صسرعبداهللا بن يحيى م 

،لُتِّيابالْب اِعيزاَألو نضاً فأرسله ،عَأي.  
 عنه، والكوفيين، فأسندوه البصريين من جماعة الرقَاِشي يزيد عن الحديث هذا روى وقد

 نِن َأنَِسعاِلٍك بم النَِّبي نمنهم ع ،لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عحسان، بن والهيثم ثروان، بن موسى: ص 
  .الخميسي إسحاق وأبو معاوية، بن الرحيل: الكوفيين سليمان، ومن بن وهشام

 عن الْفَزاِري، ِإسحاقَ وَأب عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ عائشة، أبي بن موسى الحديث هذا وروى
  .أعرفه ال: فقال عنه، سئل -النخعي عمر بن عبداهللا أنساً، وتابعه سمعت: قال عائشة، أبي بن موسى

 عن عائشة، أبي بن موسى عن فَرواه العيار، بن وسلمة صالح، بن الحسن وخالفهما
: أراد وإنما الجهني، موسىعن : فقال عيسى، بن دالسي أنس، ورواه عن ورواه الرقَاِشي، يزيد

  .أنس عن الرقَاِشي، يزيدعن : وقال عائشة، أبي بن موسى
  .انتهى جواب الدارقُطِْني .أعلم واهللا موسى، عن األشهب، أبي قول عندنا والقول

  

  .تقدمت دراسته مع الحديث الثالث والخمسون
  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )2895، س6 -13/4.(  
  .في المطبوع، والصواب إثباتها، فهما اثنان] و[ لم تكن )2(
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  الحديث السابع والخمسون

1(ِئَلس( نِديِث عنَاِفٍع، ح نِن عاب رمتُ": عَأير الَِّذين ونشْتَري امفَةً الطَّعازجم)2(، 
ونبرضلَى يِد عهوِل عساللَِّه ر لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص، َأن وهِبيعتَّى يح وهْؤوِإلَى ي اِلِهم3(ِرح(."  

 نَاِفٍع، عن ،اَألوزاِعي عن جويِريةَ، بن عباد عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ ،اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
 نِنعاب رمع.  

خَالَفَهو ورمع نِزيٍن، َأِبي بر اهوفَر نع اِعيزاَألو، ِريهالز نع، نةَ، عزمح نِن عاب 
رمع.  

  .انتهى جواب الدارقُطِْني .ي َأشَبهالزهِر وحِديثُ

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهين، ووقفتُ على ثالثذَكَر :-  

 .عمر ابِن عن نَاِفٍع، عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

 .عمر ابِن عن ،)4(عمر بِن اللَِّهِدعب ِنب حمزةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .عمر ابِن عن ساِلٍم، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ

  -:دراسة أوجه االختالف
 .عمر ابِن عن ٍع،نَاِف عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

، )5/555( في الكامل عِدي، وابن )5939، برقم 12/226(أخرجه البزار في مسنده : تخريجه
  .جويِريةَ بِن من طريق عباِد كالهما

ادبع نةَ بِرييوكَذَّاب:ج .  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه
  .)5("نَاِفع من ياِعاَألوز يسمع لم: "مِعيٍنقال ابن 

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )2951، س13/65.(  
)2(م جلَ: ةفَازلَا وزن وعمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني . ا تَقِْديرأي ِبلَا كيل و)11/356.(  
  .المرجع السابق والصفحة نفسها: انظر.  أي ينقلونه إلى ملكهم ليتحقق قبض المبيع)3(
 ).180:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . اللَِّه بِن عمر بِن الخَطَّاِب المدِني، شَِقيقُ ساِلٍم، ثقة حمزةُ بِن عبد)4(
 ).4/419(تاريخ ابن معين، رواية الدوري ) 5(
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 .عمر ابِن عن عمر، بِن اللَِّهِدعب بِن حمزةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

 في ِحبان، وابن )3151، برقم 8/184 (اآلثار مشكل أخرجه الطحاوي في شرح: تخريجه
  .رِزيٍن َأِبي بِن مٍرومن طريق ع ، كالهما)4987، برقم 11/363(صحيحه 

 عثمان أبو موالهم، يالخُزاِع رِزيٍن َأِبي بِن محمٍد بن  هو عمرو:رِزيٍن َأِبي بن عمرو
  .)1(هـ206 سنة مات أخطأ، ربما صدوق البصري،

  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه

  .)4("بأس به ليس": خلفون ، وقال ابن)3("صدوق: "، وقال الحاكم)2("صالح: "قانع قال ابن

  .)5("َأخطََأ ربما : "ِحبانقال ابن و
أما في هذا الوجه فلم يمكن نفي صدوق ربما أخطأ، : كما قال ابن حجر :خالصة القول فيه

  .الخطأ عنه إذ لم أجد متابعاً له

  .مرع ابِن عن ساِلٍم، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ
وأخرجه الطحاوي في شرح  ،)2131، برقم 3/68(أخرجه البخاري في صحيحه : تخريجه

  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، كالهما )3152، و3151، برقم 8/183(مشكل اآلثار 

  .من طريق الْوِليِد بِن مزيٍد ،)4993، برقم 3/285(وأخرجه أبو عوانة في مسنده 

ذَا الواةُ هور نِه عجاِعيزاَألو:  

  .ثقة في هذا الوجه، فقد صرح بالسماع: الْوِليد بن مسِلٍم .1

2. ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت: م.  

                                                           
  .)426:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )1(
  .)10/253( إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي )2(
  .)1/276( المستدرك، للحاكم )3(
  .)10/254( إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي )4(
)5( انالثقات، البن ِحب )8/482(.  
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  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 عن ساِلٍم،ن  ع،عن الزهِري ،اَألوزاِعي-مما سبق يتبين أن الوجه الراجح هو األخير 

ن على روايته، أما الوجهان اآلخران فغير محفوظين لكن ظاهر أن الثاني اق ثقتي؛ التف-عمر ابِن
  .أشبه بالصواب من األول

  . صحيحالراجح وجهه من الحديثسند 
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  الحديث الثامن والخمسون
  

 حلَفَ من": صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم للَِّها رسوُل قَاَل: عمر ابِن عن نَاِفٍع، حِديِث عن )1(سِئَل
  ."ِبالِْخياِر فَهو اُهللا، شَاء ِإن: قَاَل ثُم يِميٍن، علَى

  .صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن عمر، ابِن عن نَاِفٍع، عن السخِْتياِني، َأيوب يرِويِِْه: فَقَال

هعتَابو وبَأي نى، بوسم ننَاِفٍع ع.  

اهورو اِعيزاخْتُِلفَ ،اَألوو اهو؛ فَرنْهو عرمع ناِشٍم، به نع اِعيزاٍن ،اَألوسح نِن عب 
  .مرفُوعاً عمر، ابِن عن نَاِفٍع، عن عِطيةَ،

اهوراٍد وِزي نِهقٌْل ب، نع اِعيزاٍن ،اَألوسح نِن عةَ، بِطيع ننَاِفٍع، ع نِن عاب ،رمع 
وفاًمقُو.  

،اِلكم اهورو ننَاِفٍع، ع نِن عاب ،رمع لَهقَو. قُطِْنيارانتهى المراد نقله من جواب الد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد ِنذَكَريوجهين، ووقفتُ على آخَر :-  

  .مرفُوعاً عمر، ابِن عن نَاِفٍع، عن يةَ،عِط بِن عن حساٍن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .موقُوفاً عمر، ابِن عن نَاِفٍع، عن عِطيةَ، بِن عن حساٍن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

 ابِن عن نَاِفٍع، عن ،)3(عقْبةَ بِن موسىن  ع،)2(عطَاٍء بِن داوِد عن ،اَألوزاِعي :الوجه الثالث
،رمفاً عقُووم.  

 عمر، ابِن عن نَاِفٍع، عن عقْبةَ، بِن موسى عن عطَاٍء، بِن داوِد عن ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ
  .مرفُوعاً

                                                           
  ).2986، س105 -13/103(لدارقُطِْني  ِعلَل ا)1(
تقريب التهذيب، البن حجر .  هو داود بن عطاء المزِني موالهم أبو سليمان المدني، أو المكي، ضعيف)2(

 ).199:ص(
 هو موسى بن عقْبةَ بن أبي عياٍش، بتحتانية ومعجمة، األسدي مولى آل الزبير، ثقة فقيه إمام في المغازي، )3(

  ).552:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . بعد ذلك: هـ، وقيل141م يصح أن ابن معين لينه، مات سنة ل
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  -:دراسة أوجه االختالف

  .مرفُوعاً عمر، ابِن عن نَاِفٍع، عن عِطيةَ، بِن عن حساٍن ،اَألوزاِعي: وجه األولال
 في حلية نُعيٍم، وأبو )3075، برقم 3/257 (األوسط أخرجه الطبراني في المعجم: تخريجه

شق ، وابن عساكر في تاريخ دم)6/261(، والخطيب في تاريخ بغداد )6/79(األولياء 
  .هاِشٍم بِن من طريق عمٍرو، كلهم )51/102(، و)46/452(

  .)1(يخطئ صدوق وبالمثناة، التحتانية وسكون الموحدة بفتح ،هاِشٍم البيروِتي بن عمرو

  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه

  .)2("وثق صدوق، وقد: "قال الذهبي

  .)3("بأس به ليس" :عِديوقال ابن 

 حين صغيرا كان بذاك، الحديث، ليس قليل كان عنه، كتبت: ")4(بن مسلموقال محمد 
  .)5("عن اَألوزاِعي كتب

أما في هذا الوجه فال ينتفي عنه  صدوق يخطئ، -كما قال ابن حجر- :خالصة القول فيه
  .الخطأ، إذ لم أجد من تابعه عليه

  :هذَا الوجِهالتَّعِقيب علَى 

 هاِشٍم بن عمرو ِبرفِْعِه ِبِه تَفَرد وحسان اَألوزاِعي حِديِث ِمن غَِريب: "نُعيٍمقال أبو 
وِتيري6("الْب(.  

  .موقُوفاً عمر، ابِن عن نَاِفٍع، عن عِطيةَ، بِن عن حساٍن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  .ِهقٍْل بِن ِزياٍد من طريق -كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

  .ثقة: ِهقٌْل بن ِزياٍد

                                                           
 .)428:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )1(
  .)3/290( ميزان االعتدال، للذهبي )2(
  .)46/453( تاريخ دمشق، البن عساكر )3(
. هـ270اهللا الرازي، توفي سنة  أبو عبدهللا، ويعرف بابن وارة،اهو محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد )4(

  ).55/388(تاريخ دمشق، البن عساكر 
  .)6/268( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )5(
  ).6/79( حلية األولياء )6(
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  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .ِهقٍْل عن رجاله ثقات، لكن لم يتسن الوقوف على حال الرواة

 ابِن عن نَاِفٍع، عن عقْبةَ، بِن موسى عن ٍء،عطَا بِن داوِد عن ،اَألوزاِعي :الوجه الثالث
،رمفاً عقُووم.  
  .ِهقٍْل بِن ِزياٍدمن طريق  ،)3/550( في الكامل عِديأخرجه ابن : تخريجه

  .ثقة: ِهقٌْل بن ِزياٍد

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .عطَاٍء بِن معلول بضعف داوِد

 ابِن عن نَاِفٍع، عن عقْبةَ، بِن موسى عن عطَاٍء، بِن داوِد عن ،اَألوزاِعي :يرخالوجه األ
،رمعاً عفُورم.  
، وفي السنن الصغير )19925، برقم 10/81 (الكبرى أخرجه البيهقي في السنن: تخريجه

  .ِهقٍْل بِن ِزياٍد، من طريق )3163، برقم 4/99(

 ناٍدِهقٌْل بثقة: ِزي.  

  .كسابقهبضعف داود معلول أيضاً وهذا الوجه 

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 األول ضعيف، بناء على ما سبق من معطيات أتوقف في الترجيح بين األوجه، فالوجه

بع اضطُِرب فيهما عن والوجهان الثالث والرااَألوزاِعي، الثاني لم أعرف رواته عن ِهقْل عن و
  .ِهقْل
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  الحديث التاسع والخمسون

صلَّى  َأن النَِّبي ُأحٍد، قَتْلَى ِفي جاِبٍر عن صعيٍر، بِن ثَعلَبةَ بِن اللَِّهعبِد حِديِث عن )1(سِئَل
لَّمسِه ولَيقَاَل ،اُهللا ع :"نم ِرحج اءج موِة، يامالِْقي ناللَّو نٍم، لَود يحالرو حِك ِريِمس".  

 الهذَِلي، بكٍْر وَأبو راِشٍد، بن والنُّعمان معمر، عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ الزهِري، يرِويِه: فَقَاَل
ِريهالز نع، نِد عبِن اللَِّهعةَ بلَبثَع نٍر، بيعص ناِبٍر عج.  

 حنيف بِن عثْمان بِن اِهللاعبِد بِن العِزيِزعبِد بن الرحمِنعبدو سعٍد، بن ثُاللَّي وخالفهم
  .جاِبٍر عن ماِلٍك، بِن كَعِب بِن الرحمِنعبِد عن ،عن الزهِري روياه ُأمامةَ، أبي ولَِد ِمن األمامي،

  .جاِبٍر عن جاِبٍر، ابِن عن ،ن الزهِريع رواه سعيد، بن عبدربه وخالفهما

اهورو اِعيزاخْتُِلفَ ،اَألوو اهو؛ فَرنْهع ادبع نةَ، بِرييوج نع اِعيزاَألو، ِريهالز نع، 
 نِدعبِنعمحِن الراِبٍر، بج ناِبٍر عج.  

اهورو دمحم نب عصٍبم اِنيقَسالقَر، نع اِعيزاَألو، ِريهالز نع، ناِبٍر، عالً جسرم.  

اهورعقيٌل، و ِريهالز نع، نِد عبِن اللَِّهعةَ، بلَبثَع نع  النَِّبيلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص، لَم 
  .جاِبرا فيه يذكر

  .انتهى جواب الدارقُطِْني .ِبالصواِب هَأشْب اللَّيِث وقَوُل

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهين، ووقفتُ على ثالثذَكَر :-  

  .اِهللاعبِدجاِبٍر بِن  عن ،)2(جاِبٍر بِن الرحمِنعبِد عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .اِهللاعبِدجاِبٍر بِن  عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .َأِبي هريرةَ عن ،)4(ممري َأِبي عن ،)3(السيباِني عمٍرو َأِبي بِن يحيى عن ،اَألوزاِعي :الوجه األخير

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )3262، س374، 13/373.(  
. لم يصب ابن سعد في تضعيفهاهللا األنصاري، أبو عتيق المدني، ثقة  هو عبدالرحمن بن جابر بن عبد)2(

  ).337:ص(تقريب التهذيب، البن حجر 
 هو يحيى بن أبي عمرو السيباِني، بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة، أبو زرعةَ الحمصي، ثقة، )3(

  .)595:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . هـ أو بعدها148وروايته عن الصحابة مرسلة، مات سنة 
الرحمن ابن ماعز، اسمه عبد: سجد بدمشق أو حمص، قيل هو أبو مريم األنصاري، أو الحضرمي، خادم الم)4(

 ).672:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . هو مولى أبي هريرةَ، وهو ثقة: ويقال
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  -:دراسة أوجه االختالف

  .جاِبٍر عن جاِبٍر، بِن الرحمِنعبِد عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .ِريةَجوي بِن  من طريق عباِد-كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، 

ادبع نةَ بِرييوكَذَّاب: ج.  

  .جاِبٍر عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم) 3/521(أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبير : تخريجه

  .مصعٍب بِن محمٍد من طريق -كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

  .ضعيف في هذا الوجه، فقد عنعن: الْوِليد بن مسِلٍم .1

2. دمحم نٍب بعصضعيف: م.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .)1(معلول باالنقطاع بين الزهري وجابر، فهو لم يسمع منه

َأِبي  عن مريم، َأِبي عن السيباِني، عمٍرو َأِبي بِن يحيى  عن،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ
  .هريرةَ

، والطبراني في مسند الشاميين )247، برقم 2/595(أخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد : تخريجه
  .الْوِليِد بِن ، كالهما من طريق بِقيةَ)865، برقم 2/33(

ِقبةُيب الْن ِلوضعيف في هذا الوجه، فقد عنعن: ِدي.  

  

                                                           
  .)189:ص( المراسيل، البن أبي حاتم )1(



 

- 291 -  

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي-مما سبق يتبين أن الوجه األشبه بالصواب هو الثاني 

التي رجحها ، وهو األقرب لرواية الليث بن سعد عن اَألوزاِعي ، فقد رواه اثنان-جاِبٍر
  .ي، أما الوجهان اآلخران فغير محفوظينالدارقُطِْن

، الْوِليِد ضعيف، لالنقطاع بين الزهري وجابر، وعنعنة الراجح وجهه من الحديثسند 
  .، وجهالة الرواة عنهمصعٍب بِن محمٍدوضعف 
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  الحديث الستون

1(َلِئس( نع ِدحطَاٍء ِثيع، نع َأ" ٍراِبجن َأ جالًرالَغُ قَتَعلَ اميلَ سغَ هيرفَ ،هباعه رسُلو 
  ."صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اِهللا

 أبي عن ،اَألوزاِعي عن ،مزيٍد بن الْوِليد  فَرواهعنْه؛ واخْتُِلفَ ،اَألوزاِعي يرِويِه :اَلقَفَ
  .ِهيلَع عابتَي ملَو ٍراِبج عن ،عطَاٍء عن عمار،

فَالَخَوه قْعةُب بن قَلْعةَم، رواه نع اِعيزاَألو، نع اٍءطَع، وعروم ِد ِنباٍرنَي، نع ٍراِبج. 
قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد ووقفتُ على ثالث، وجهينذَكَر :-  

  .اللَِّهِدعب بِن جاِبٍر عن ،رباٍح َأِبي بِن عطَاٍء عن ،عماٍر َأِبي عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .اللَِّهعبِد بِن اِبٍرج عن ،اٍرنَيِد ِنب رومعو ،رباٍح َأِبي بِن عطَاٍء عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .اللَِّهعبِد بِن جاِبٍر عن ،رباٍح َأِبي بِن عطَاٍء عن ،اَألوزاِعي :الوجه األخير

  -:دراسة أوجه االختالف

  .اللَِّهعبِد بِن جاِبٍر عن ،رباٍح َأِبي بِن عطَاٍء عن ،عماٍر َأِبي عن ،اَألوزاِعي: األولالوجه 
من طريق الْوِليِد بِن  ،)21550، برقم 10/524(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : تخريجه
  .مزيٍد

ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت: م.  

 بِن اِبٍرج عن ،اٍرنَيِد ِنب رومعو ،رباٍح َأِبي بِن عطَاٍء عن ،وزاِعياَأل: الوجه الثاني
  .عبِداللَِّه

  .ةَمقَلْع ِنب ةَبقْع من طريق -كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

  .ليهضعيف في هذا الوجه؛ إذ لم أجد من يتابعه ع: علْقَمةَ بن عقْبةُ

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )3272، س13/381.(  
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  .اللَِّهعبِد بِن جاِبٍر عن ،رباٍح َأِبي بِن عطَاٍء عن ،اَألوزاِعي :الوجه األخير
، 10/47( في صحيحه ِحبان، وابن )3956، برقم 709:ص( داود في سننه أخرجه أبو: تخريجه

  .بكٍْر بِن ، كالهما من طريق ِبشٍْر)3933، برقم 11/305(، و)4234برقم 

من طريق عمر بِن  ،)4982، برقم 5/43( في السنن الكبرى النَّسائيجه وأخر
  .الواِحِدعبِد

والبيهقي في السنن الكبرى ، )5808، برقم 3/491( في مسنده وأخرجه أبو عوانة
  .من طريق الْوِليِد بِن مزيٍد، كالهما )21549، برقم 10/524(

 ، من طريق شُعيٍب)4922، برقم 12/444 (اآلثار مشكل وأخرجه الطحاوي في شرح
  .ِإسحاقَ بِنا

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

1. ِبشْر نكٍْر بثقة: ب.  

2. رمع نِد بباِحِدعثقة: الْو.  

3. ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت: م.  

4. بيشُع ناقَ بحثقة: ِإس.  

  :الحكم على سند الحديث، واَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 عن ،رباٍح َأِبي بِن عطَاٍء عن ،اَألوزاِعي-مما سبق تبين أن الوجه الراجح هو األخير 

، أما الوجهان اَألوزاِعيأصحاب ؛ فقد اتفق على روايته أربع ثقات من -اللَِّهعبِد بِن جاِبٍر
  .اآلخران فغير محفوظين

  . صحيح رجاله ثقاتاجحالر وجهه من الحديثسند 
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  الحديث الحادي والستون

 العمرى، ِفي ،صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمالنَِّبي  عن جاِبٍر، عن ،َأِبي سلَمةَ حِديِث عن )1(سِئَل
  .)2(والرقْبى

 شُعيبو َأنٍَس، بن وماِلك كَيسان، بن صاِلح عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ الزهِري، يرِويِه: فَقَاَل
 ِذْئٍب، َأِبي وابن خَاِلٍد، بن شُعيبو ومعمر، عٍد،س بن ولَيثُ ِزياٍد، َأِبي بن وعبيداِهللا حمزةَ، َأِبي بنا

ِريهالز نع، نةَ علَمَأِبي س، ناِبٍر عج.  

 بِن عروةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي عن )3( ... فَرواه:اَألوزاِعي عن واخْتُِلفَ
  .جاِبٍر عن الزبيِر،

 عن ،َأِبي سلَمةَو عروةَ، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي عن مسِلٍم، بِن الْوِليِد عن :قيلو
  .جاِبٍر

 عن وعروةَ، المسيِب، بِن عن سِعيٍد ،اَألوزاِعي عن ،يِن الْقَرقَسامصعٍب بن محمد وقال
  .جاِبٍر

 عن سِعيٍد، بن يحيى عن ،اَألوزاِعي عن مصعٍب، بِن محمٍد عن :الدورِقي عقُوبي وقال
  .جاِبٍر عن عروةَ،

جاِبٍر،  عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي عن :ِهقٌْل بن ِزياٍد وقَاَل
  .جاِبٍر عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر :اليمامي سليمان أبي بن مانسلي وقال

انتهى المراد نقله من جواب  .جاِبٍر عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري :قَاَل من قَوُل والصحيح... 
قُطِْنيارالد.  

                                                           
  ).3289، س396، 13/395(الدارقُطِْني  ِعلَل )1(
حدثَنَا مَؤمُل بن الْفَضِل الْحراِني، : نص الحديث حسب الوجه الراجح عن اَألوزاِعي، أخرج أبو داود في سننه )2(

ع نع ،ِريهالز نع ،اِعيزِني اَألورٍب، َأخْبيشُع نب دمحثَنَا مدح لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص النَِّبي اِبٍر، َأنج نةَ، عور
  ).3551، حديث رقم 637:ص.(»من ُأعِمر عمرى فَِهي لَه، وِلعِقِبِه يِرثُها من يِرثُه ِمن عِقِبِه«: قَاَل
َأي جعلتها لَه يسكُنها مدة عمِره، فَِإذَا ماتَ عادتْ إلي، وكَذَا كَانُوا : َأعمرتُه الدار عمرى: "قال ابن األثير   

وقَد . ي الْجاِهِليِة، فأبطل ذَِلك وأعلمهم أن من ُأعِمر شَيئاً َأو ُأرِقبه ِفي حياِتِه فَهو لورثَِته ِمن بعدهيفعلون ِف
لَى ذَِلكت الرواياتُ ععلها تَمِل. تَعاضجِديِث ويل ِبظَاِهِر الْحمعي نم ما مخْتَِلفون، فَِمنْهِفيه والفُقهاء مِمنْهيكا، و

 ).3/298(النهاية في غريب الحديث ". من يجعلُها كالعاِرية ويتَأول الْحِديثَ
  . محمد الدباسي موضع سقط في المخطوط نص عليه المحقق)3(
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اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد على سادسوقفتُ خمسة، وذَكَر :-  

  .اللَِّهعبِد بِن جاِبٍر عن الزبيِر، بِن عروةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .جاِبٍر عن الرحمِن،عبِد بِن َأِبي سلَمةَو عروةَ، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .جاِبٍر عن وعروةَ، المسيِب، بِن عن سِعيٍد ،اَألوزاِعي :الثالثالوجه 

  .جاِبٍر عن عروةَ، عن سِعيٍد، بن يحيى عن ،اَألوزاِعي :الوجه الرابع

  .جاِبٍر عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،ِثيٍرعن يحيى بِن َأِبي كَ ،اَألوزاِعي :خامسالوجه ال

  .جاِبٍر عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ

  -:دراسة أوجه االختالف

  .ِهاللَّعبِد بِن جاِبٍر عن الزبيِر، بِن عروةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .شُعيٍب بِن من طريق محمٍد ،)3551، برقم 637:ص(أخرجه أبو داود في سننه : تخريجه

وفي السنن الكبرى  ،)3740، برقم 6/274 (-المجتبى- في سننه النَّسائي وأخرجه
  .الْوِليِد بِن ، من طريق بِقيةَ)6536، برقم 6/195(

 ،)6536، برقم 6/195(السنن الكبرى  ، وفي)3740، برقم 6/274(وأخرجه في سننه 
  .الْواِحِدعبِدمن طريق عمر بِن 

 بِن ، من طريق ِبشٍْر)5457، برقم 14/69 (اآلثار مشكل وأخرجه الطحاوي في شرح
  .بكٍْر

  .من طريق الْوِليِد بِن مزيٍد، )11968، برقم 6/286(وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 

ذَا الواةُ هور نِه عجاِعيزاَألو:  

1. دمحم نٍب بيِن شُعب ورثقة: شَاب.  

  .ضعيف في هذا الوجه، فقد عنعن: بِقيةُ بن الْوِليِد .2

3. رمع نِد بباِحِدعثقة: الْو.  

4. ِبشْر نكٍْر بثقة: ب.  

5. ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت: م.  
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  .جاِبٍر عن الرحمِن،عبِد بِن َأِبي سلَمةَو عروةَ، عن ، الزهِريعن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
 -المجتبى- في سننه النَّسائي، و)3552، برقم 637:ص(أخرجه أبو داود في سننه : تخريجه

من طريق الْوِليِد ، كالهما )6538، برقم 6/196(، وفي السنن الكبرى )3742، برقم 6/275(
  . مسِلٍمبِنا

  .ضعيف في هذا الوجه؛ فقد عنعن: وِليد بن مسِلٍمالْ

  .جاِبٍر عن وعروةَ، المسيِب، بِن عن سِعيٍد ،اَألوزاِعي: الثالثالوجه 
، من )419:ص ()2(يِنز في الزيادات على كتاب الم)1(أخرجه أبو بكر النيسابوري :تخريجه

  .مصعٍب بِن طريق محمٍد

دمحم نٍب بعصضعيف:م .  

  .جاِبٍر عن عروةَ، عن سِعيٍد، بن يحيى عن ،اَألوزاِعي :الوجه الرابع
  .عٍبمص بِن  من طريق محمٍد-كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

دمحم نٍب بعصضعيف:م .  

  .جاِبٍر عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي :خامسالوجه ال
 معاني ، والطحاوي في شرح)5714، برقم 3/466(أخرجه أبو عوانة في مسنده : تخريجه
  .ِليِد بِن مسِلٍممن طريق الْو، كالهما )5857، برقم 4/92 (اآلثار

  .ِهقٍْل بِن ِزياٍد من طريق -كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيو
 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

  .ثقة في هذا الوجه؛ فقد صرح بالسماع: الْوِليد بن مسِلٍم .1

  .ثقة: ِهقٌْل بن ِزياٍد .2

                                                           
اللَّه بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون أبو بكر الفقيه، مولى أبان بن عثمان بن عفان من أهل  هو عبد)1(

  ).11/339(تاريخ بغداد، للخطيب : انظر. هـ324سابور، توفي سنة ني
 هو ِإسماِعيل بن يحيى بن ِإسماِعيل بن عمرو بن مسِلم، الفقيه أبو ِإبراِهيم المزني الِمصري، توفي سنة )2(

". لِْم محمِد بِن إدِريس الشَّاِفِعياخْتَصرت هذَا الِْكتَاب ِمن ِع: "، قال في مقدمته"المختصر"هـ، وكتابه هو 264
 ). 6/299(، وتاريخ اإلسالم، للذهبي )7:ص(مختصر المزني : انظر
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  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

، فلم يتسن الوقوف على أحوالهم، كذلك الحال بالنسبة ِهقِْل عن جاله ثقات، إال الرواةر
  .)1( فهو صدوق-الوليد عن الراوي- ميموٍن بِن اِهللاعبِد بِن محمٍد

  .جاِبٍر عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،يعن الزهِر ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ
السنن الكبرى  ، وفي)3741، برقم 6/275 (-المجتبى- في سننه النَّسائي أخرجه :تخريجه

من طريق  ، كالهما)5135، برقم 11/536( في صحيحه ِحبان، وابن )6537، برقم 6/196(
  .الْوِليِد بِن مسِلٍم

  .ف في هذا الوجه؛ فقد عنعنضعي: وِليد بن مسِلٍمالْ

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 عن عروةَ، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي-مما سبق يتبين أن الوجه الراجح هو األول 

ه فغير ، أما بقية األوجاَألوزاِعيأصحاب ؛ فقد اتفق على روايته أربعة ثقات من -جاِبٍر
  .محفوظة

  . صحيح رجاله ثقاتالراجح وجهه من الحديثسند 

                                                           
ابن يونس المصري، وقال ابن أبي وثَّقَه هـ، 262 هو اإلسكندراني، أبو بكر، بغدادي األصل، توفي سنة )1(

تُكُلِّم فيه ورمي بالكذب، ولم يتْرك أحد : "بن قاسم، وقال مسلمة "صدوق: "، وقال ابن حجر"صدوق ثقة: "حاتم
، وتاريخ ابن )7/304(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم : انظر". صدوق: "، وخالصة القول فيه"الكتابة عنه

 ).490:ص(، تقريب التهذيب، البن حجر )9/282(، وتهذيب التهذيب، البن حجر )2/215(يونس 



 

- 298 -  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  



 

- 299 -  

  الحديث الثاني والستون

: قَاَل ى،الحص مسِح ِفي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اللَِّه رسوِل عن ،معيِقيٍب حِديِث عن )1(سِئَل
  )2(."فَواِحدةً بد الَ فَاِعالً كُنْتَ وِإن تَمسح، الَ"

 ِهشَام عنْه ِبِه حدثَ ،معيِقيٍب عن ،َأِبي سلَمةَ عن كَِثيٍر، َأِبي بن يحيى رِويِهي: فَقَاَل
 َأِبي ابن فَرواه عنْه واخْتُِلفَ ،اَألوزاِعي يحيى، بن وهمام الرحمِن،عبِد بن وشَيبان واِئي،الدستَ

،نا الِعشِْريودِليلْو نِلٍم، بسةُ، مِقيبو نع اِعيزاَألو، نى، عيحي نةَ علَمَأِبي س.  

اهورو ناِح، ابرالج نع اِعيزاَألو، ِريهالز نع، نةَ علَمَأِبي س، نٍب عِقييعم، ِهموِه وِفي 
ذَا َألنه سلَي ِث ِمنِديح الزِريه.  

حِحيالصِديثُ وى حيحِن يكَِثيٍر َأِبي ب. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهينذَكَر :  
  .)3(معيِقيٍب عن مِن،الرحعبِد بِن َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .معيِقيٍب عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل

  -:دراسة أوجه االختالف

  .معيِقيٍب عن الرحمِن،عبِد بِن ةََأِبي سلَم عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه األول
، برقم 2/220 (في سننه ، والترمذي)1026، برقم 1/327(أخرجه ابن ماجه في سننه : تخريجه

، 4/63 (اآلثار مشكل ، والطحاوي في شرح)1897، برقم 1/507(، وأبو عوانة في مسنده )380
                                                           

  ).3411، س14/46(ي  ِعلَل الدارقُطِْن)1(
أن يكون عبثاً محضاً لغير : أحدهما: اعلم أن مسح الحصى في الصالة يكون على وجهين: " قال ابن رجب)2(

: الوجه الثاني... وجه، فهذا مكروه؛ ألن العبث في الصالة مكروه، كما يكره ذلك في حال استماع الخطبة 
ى، فيقلبه ليتمكن من وضع جبهته عليه في السجود، أو أن يكون عن حاجة إليه، مثل أن يشتد حر الحص

يكون فيه ما يؤذيه ود عليه، فيصلحه ويزيله، فهذا يرخص فيه بقدر ما يزول به األذى عنه، ويكون ذلك مرة 
 ).326 -9/324( البن رجب ،فتح الباري". واحدة

زِد، وَأسلَم ِبمكَّةَ قَديما، وهو ِمن مهاِجرة الحبشَة في  هو الصحابي معيِقيب بن َأبي فاِطمةَ الدوِسي، ِمن اَأل)3(
الطبقات : انظر. الهجرة الثّانية، ماتَ سنة َأربِعين بعد علي بن أبي طَالب وقد قيل ِإنَّه ماتَ ِفي خلَافَة عثْمان

  ).5/2589(حابة، ألبي نُعيٍم ، ومعرفة الص)3/404(، الثقات، البن ِحبان )4/109(الكبير، البن سعد 
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  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، كلهم )2275، برقم 6/51( في صحيحه ِحبان، وابن )1430برقم 

، وفي السنن الكبرى )1192، برقم 3/7( -المجتبى- في سننه النَّسائي وأخرجه
  .الْمبارِك بِن اِهللامن طريق عبِد، )1116، برقم 2/36(، و)538، برقم 1/288(

  .بكٍْر بِن ٍر، من طريق ِبشْ)1618، برقم 3/260(وأخرجه ابن المنذر في األوسط 

  .الْمِغيرِة، من طريق ًأِبي )824، برقم 20/350(الطبراني في المعجم الكبير  وأخرجه

  .وبِقيةَ بِن الْوِليِد ،الِْعشِْرين َأِبي ابن من طريق -كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيو  

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

1.  نب ِليدِلٍمالْوسبالسماع: م حثقة في هذا الوجه؛ فقد صر.  

2. دباللَِّهع نِك باربثقة ثبت: الم.  

3. ِبشْر نكٍْر بثقة: ب.  

  .ثقة: الْحجاِج بن عبدالْقُدوِس الْمِغيرِةَأبو  .4

5. نَأِبي اب صدوق في الوجه، فقد تُوبع: الِْعشِْرين.  

  .يف في هذا الوجه؛ إذ لم يتسن التأكد من تصريحه بالسماعضع: بِقيةُ بن الْوِليِد .6

  .معيِقيٍب عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
  .الْجراِح بِن طريق رواِد من -كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

ادور ناِح برتابعه عليه :الْجضعيف في هذا الوجه، إذ لم أجد من ي.  

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 عن ،َأِبي سلَمةَ عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي -ظاهر أن الوجه الراجح هو األول 

وتابعهم غيرهم، أما الوجه اآلخر ، عن اَألوزاِعي ؛ فقد اتفق أربع ثقات على روايته-معيِقيٍب
  .فغير محفوظ

  . صحيح رجاله ثقاتالراجح وجهه من الحديثسند 
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  الحديث الثالث والستون

 َأرَأيتَ": علَيِه وسلَّمصلَّى اُهللا  اللَِّه ِلرسوِل قَاَل َأنَّه :اَألسوِد بِن الِْمقْداِد حِديِث عن )1(سِئَل
تُ ِإنالً لَِقيجر ِمن نشِْرِكيالْم انى فََأبدِإح ،يدفَقَاَل ي نتُ ِحيدَأر الَ: قَتْلَه اُهللا ِإالَّ ِإلَه َأَأقْتُلُه َأم 

  ."الْحِديثَ ...اتْركْه الَ، بْل: قَاَل َأتْركُه؟

 وابن راِشٍد، وِإسحاقُ بن ،كَيسان بن صاِلح فَرواه عنْه واخْتُِلفَ الزهِري يرِويِه: فَقَاَل
 بن الْحِميِدعبدو ِلٍد،خَا بن وعقيُل راِشٍد، بن والنُّعمان سعٍد، بن ولَيثُ جريٍج، وابن الزهِري، َأِخي

 عبيِداللَِّه عن يِزيد، بِن عطَاِء عن ،عن الزهِري ِإسحاقَ، بن الرحمِنعبدو زيٍد، بن وُأسامةُ جعفٍَر،
  .اَألسوِد بِنالِْمقْداِد  عن الِْخياِر، بِن عِدي بِن

اهورو اِعيزاَألو، نِن  عب اِهيمرةَ،ِإبرم ِريهالز ناخْتُِلفَ ،عو نْهع اهواقَ  أبو فَرحِإس
،اِريالْفَز ودمحم نٍب، بيشُع ودمحم نِر، بيِحم ِليدالْوو نٍد بيزم، نع اِعيزاَألو، نِن  عب اِهيمرِإب

يِزيد  بن عطَاء فيه يذكروا لمالِْمقْداِد  عن الِْخياِر، بِن عِدي بِن عبيِداللَِّه عن ،هِريعن الز مرةَ،
 ،سعٍد بن واللَّيثُ ،اَألوزاِعي عن الْوِليِد، عن الْوِليِد القُرِشي، أبو مسِلٍم؛ فَرواه الْوِليِد بِن عن واخْتُِلفَ

ِريهالز نع، نِد عيبِن للَِّهاعب ِديع، ناِد  عيذكر لمالِْمقْد طَاءع نوأسقط ب ِزيدي اِهيمرِإب نةَ برم.  

خَالَفَهى وسِعي نب اهومساوٍر؛ فَر نِليِد، عالْو نع اِعيزاَألو، ِريهالز نع، نِد عيمِن حب 
 عطَاِء مكان وجعل مرةَ، بن ِإبراِهيم فيه يذكر لمالِْمقْداِد  عن ،عِدي بِن عبيِداللَِّه عن الرحمِن،عبِد
  .الرحمِنعبِد بن يِزيد حميد بِنا

اهورو ،اِبييالِفر نع اِعيزاَألو، نِن  عب اِهيمرةَ،ِإبرم عِريهالز الً، ،نسرم ناِد عالِْمقْد.  

  .انتهى جواب الدارقُطِْني .تَابعه ومن كَيسان بِن صاِلِح قَوُل والصحيح

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد أربعة، ووقفتُ على ثالثة أخرىذَكَر :-  

 بِن عِدي بِن عبيِداللَِّه عن ،عن الزهِري ،)2(مرةَِإبراِهيم بِن   عن،اَألوزاِعي: الوجه األول

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )3421، س14/62.(  
)2( هو ِإبةَ الشَّاِميرم نب اِهيمائيرضعفه الهيثم بن خارجة، وأقره الوليد بن مسلم "ليس به بأس: "، قال النَّس ،

تهذيب الكمال، للِمزي : رانظ .، وتبعه ابن حجر، قلتُ وهو كذلك"صدوق: "على ذلك، وقال الذهبي
، تقريب التهذيب، البن )1/164(، تهذيب التهذيب، البن حجر )3/610(، تاريخ اإلسالم، للذهبي )2/200(

  ).94:ص(حجر 
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  .)2(اَألسوِد بِن الِْمقْداِد عن ،)1(الِْخياِر
  .الِْمقْداِد عن ،عِدي بِن عبيِداللَِّه عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

 عن ،عِدي بِن يِداللَِّهعب عن ،)3(الرحمِنعبِد بِن حميِد عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :الوجه الثالث
  .الِْمقْداِد

  .الِْمقْداِد عن ،عن الزهِري مرةَ،ِإبراِهيم بِن  عن ،اَألوزاِعي :الوجه الرابع

  عن،عِدي بِن عبيِداللَِّه عن ،)4(يِزيد بِن عطَاِء عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :الوجه الخامس
  .الِْمقْداِد

  .الِْمقْداِد عن ،يِزيد بِن عطَاِء عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :الوجه السادس

 عبيِداللَِّه عن يِزيد، بِن عطَاِء عن ،عن الزهِري مرةَ،ِإبراِهيم بِن  عن ،اَألوزاِعي: خيرالوجه األ
  .الِْمقْداِد عن الِْخياِر، بِن عِدي بِنا

  -:دراسة أوجه االختالف

 بِن عِدي بِن عبيِداللَِّه عن ،عن الزهِري مرةَ،ِإبراِهيم بِن  عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .الِْمقْداِد عن الِْخياِر،
، والطبراني في مسند الشاميين )3/108(أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة : تخريجه

  .الْفَزاِري ِإسحاقَ ، كالهما من طريق َأِبي)646، برقم 1/372(

 بِن ومحمٍد، مزيٍد بِن والْوِليِد شُعيٍب، بِن  من طريق محمٍد-كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيو
ِرِحمي.  

                                                           
اهللا بن عدي بن الِخيار، بكسر المعجمة وتخفيف التحتانية، ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي هو عبيد )1(

بوه ببدر، وكان هو في الفتح مميزا فعد في الصحابة؛ لذلك وعده العجلي وغيره في النوفلي المدني، قتل أ
 ).373:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . الملك مات في آخر خالفة الوليد بن عبدثقات كبار التابعين،

َأبا عمٍرو، : ِري َأوِلي بدِري، يكْنَى َأبا معبٍد، وِقيَل هو الِْمقْداد بن الَْأسوِد الِْكنِْدي، حِليفٌ ِلبِني زهرةَ، مهاِج)2(
 ).5/2552(معرفة الصحابة، ألبي نُعيٍم : انظر. هـ33وهو الِْمقْداد بن عمِرو بِن ثَعلَبةَ، ماتَ سنَةَ 

إن : هـ على الصحيح، وقيل105مدِني، ثقة، مات سنة الرحمِن بِن عوٍف الزهِري ال هو حميد بن عبِد)3(
  ).182:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . روايته عن عمر مرسلَةٌ

تقريب التهذيب، البن . هـ107هـ، أو 105 هو عطَاء بن يِزيد اللَّيِثي، المدني، نزيل الشام، ثقة، مات سنة )4(
 ).392:ص(حجر 
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 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

  .ثقة: الفَزاِري ِإسحاقَ َأبو .1

2. دمحم نٍب بيِن شُعب ورثقة:شَاب .  

3. ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت: م.  

4. دمحم نِر بيهو  :ِحمدمحم ِر بنيٍس بِن ِحمُأنَي ِحيِليومهملتين، أوله ، بفتح)1(الس 
،ِصي2(هـ200 سنة مات صدوق، الِْحم(.   

  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه

 ثَّقَهوميح3(د( ٍن، وابنِعيم)5("به بأس ال: "، وقال في موضع آخر)4(ائي ، وتبعهالنَّس)6( ،
  .)7(يالدارقُطِْنو

  .)9("صالح" :قانع ابن ، وقال)8("راخي إال علمتُ ما: "وقال أحمد بن حنبل

  .)10("ِبالْقَِوي لَيس" :لفَسِويوقال ا

  .)11("ِبَأحاِديثَ انْفَرد وقَِد الِحساِن، ِفي يعد حِديثُه الحجِة، ِبذَاك هو ما: "وقال الذهبي

   .)12("منه إلَي حبأ بِقيةو حرب بن ومحمد به، يحتج وال حديثه يكتب: "وقال أبو حاتم

                                                           
)1(ِحيلَيبضم السين، وفتح الالم بعدها ياء منقوطة بنقطتين من تحت، وفي أخرها حاء مهملة، هذه النسبة : الس 

  ).284، 3/283(األنساب، للسمعاني . بفتح السين وكسر الالم: إلى سلَيٍح، وهي بطن من قُضاعة، وقد قيل
  .)475:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )2(
  .)2/166(الكاشف، للذهبي : انظر )3(
  .)204:ص( تاريخ ابن معين، رواية الدارمي : انظر)4(
  .)1/91(تاريخ ابن معين، رواية ابن محرز  )5(
 .)25/119(تهذيب الكمال، للِمزي : انظر )6(
 .)58:ص(سؤاالت البرقاني للدارقطني : انظر )7(
  .)7/240( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )8(
  .)9/135( تهذيب التهذيب، البن حجر )9(
)10( ِويالمعرفة والتاريخ، للفَس )2/309(.  
  .)2/166( الكاشف، للذهبي )11(
 .)7/240( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )12(
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  .أما في هذا الوجه فهو صدوق؛ فقد تُوبع صدوق يخطئ، :خالصة القول فيه

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .مرةَ، فهو صدوق ِإبراِهيم بنرجاله ثقات، إال  .1
  .وسكنا المدينة، لكنه عاصره، عِدي بِن لم أجد من نص على سماع الزهِري من عبيِداللَِّه .2
 .)1("بالصواب أشبه الفَزاِري قول: "قال الخطيب البغدادي .3

  .الِْمقْداِد عن ،عِدي بِن عبيِداللَِّه عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم ،)5/399(أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد : تخريجه

  .ضعيف في هذا الوجه؛ فقد عنعن: لْوِليد بن مسِلٍما

 بِن عبيِداللَِّه عن الرحمِن،عبِد بِن حميِد عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :الوجه الثالث
ِديع، ناِد عالِْمقْد.  

، برقم 11/54( صحيحه  فيِحبان، وابن )14:ص(أخرجه ابن أبي عاصم في الديات : هجريخت
، 1/203 (منده في اإليمان ، وابن)595، برقم 20/251(، والطبراني في المعجم الكبير )4750
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، كلهم )59برقم 

  .ضعيف في هذا الوجه؛ فقد عنعن: الْوِليد بن مسِلٍم

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .)2("وهم وهو" : عاصم بما روى هذا الوجهقال ابن أبي 

  .)3("مشْهور وعنْه الْوِليد ِبِه وتَفَرد اَألوزاِعي حِديِث ِمن وهٍم حِديثُ هذَا: "ابن مندهوقال 

  .اِدالِْمقْد عن ،عن الزهِري مرةَ،ِإبراِهيم بِن  عن ،اَألوزاِعي :الوجه الرابع
  .يِفرياِب من طريق الْ-كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

                                                           
  .)5/399( تاريخ بغداد، للخطيب )1(
  ).14:ص( البن أبي عاصم ، الديات)2(
  ).1/203( البن منده ، اإليمان)3(
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دمحم بن يوفَس اِبييثقة: الِفر.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .الِفرياِبي  عنالرواةعدم معرفة ، وبالِْمقْداِدمعلول باالنقطاع بين الزهِري و

 ،عِدي بِن عبيِداللَِّه عن ،يِزيد بِن عطَاِء عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :لخامسالوجه ا
 ناِدعالِْمقْد.  

  . من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم ،)156، برقم 1/96(أخرجه مسلم في صحيحه : تخريجه

  .عنضعيف في هذا الوجه؛ فقد عن: الْوِليد بن مسِلٍم

  : التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

: ي وغيره له، ثم قالالدارقُطِْني على إنكار النَّوِوأخرج مسلم هذا الوجه متابعةً، ونص 
 نَوع ِفيِه ما ِفيها يحتَمُل الْمتَابعاِت َأن ِعنْدهم تَقَرر وقَد متَابعةً، فَذَكَرها اَألوزاِعي ِروايةُ وَأما"

 الَِّذي اِلاضِطراب هذَا َأن فَالْحاِصُل اِلاسِتْئنَاِس، ِلمجرِد ِهي وإنما عليها، االعتماد لكونها ضعٍف
 وقَد ،ِصحِتِه ِفي ِخلَافَ فَلَا الْحِديِث، هذَا َأصِل ِصحِة ِفي يقْدح لَا اَألوزاِعي عن الْوِليِد ِروايِة ِفي

 وقَدمنَا الْمتُوِن، ِصحِة ِفي ذَِلك يَؤثِّر وال النحو، هذا من يالدارقُطِْن استدراكات َأكْثَر َأن قَدمنَا
 واللَّه علَيِه، اِلاعِتماد لَيس ِبَأنَّه هذَا؛ نَحِو عن -اللَّه رِحمه- مسِلٍم اعِتذَار الْفُصوِل ِفي َأيضاً
لَم1("َأع(.  

  .الِْمقْداِد عن ،يِزيد بِن عطَاِء عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :الوجه السادس
 بِن ، وِبشٍْرمن طريق الْوِليِد بِن مزيٍد، )60، برقم 1/204(أخرجه ابن منده في اإليمان : تخريجه

  .َأِبي سلَمةَ بِن وعمِرو بكٍْر،ا

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

1. ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت: م.  

2. ِبشْر نكٍْر بثقة: ب.  

  .صدوق في هذا الوجه؛ فقد تُوبع: التِّنِّيِسي َأِبي سلَمةَ بن عمرو .3

                                                           
  .)106، 2/105( صحيح مسلم بشرح النووي )1(
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  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .، إذ لم يدركهالِْمقْداِدو ،يِزيد بِن عطَاِءمعلول باالنقطاع بين 

 عن يِزيد، بِن عطَاِء عن ،عن الزهِري مرةَ،ِإبراِهيم بِن  عن ،اَألوزاِعي: خيرالوجه األ
  .الِْمقْداِد عن الِْخياِر، بِن عِدي بِن عبيِداللَِّه
  .مصعٍب ، من طريق محمٍد بِن)42 برقم ،36:ص(أخرجه ابن شاذان في مشيخته الصغرى : تخريجه

دمحم نٍب بعصضعيف: م.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .)1(رجحه ابن منده

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
عن  مرةَ، بِن ِإبراِهيم عن ،اَألوزاِعي- هو األول الراجحمما سبق يتبين أن الوجه 

ِريهالز، نِداللَِّه عيبِن عب ِديع، ناِد عأصحاب ؛ فقد اتفق على روايته ثالث ثقات من -الِْمقْد
اِعيزوتابعهم غيرهم؛ أما بقية األوجه فغير محفوظةاَألو ،.  

  .رةَ فهو صدوقم نِإبراِهيم بفرجاله ثقات إال  حسن، الراجح وجهه من الحديثسند 

                                                           
  .)1/203( البن منده ، اإليمان)1(
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  الحديث الرابع والستون

 عن اللَّه، رِحمه يالدارقُطِْن مهِدي بِن َأحمد بِن عمر بن عِلي الْحسِن َأبو الشَّيخُ )1(سِئَل
 صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن اللَّه، رِحمها عاِئشَةَ عن ي،اَألشْعِر موسى َأِبي عن رِوي حِديٍث
  ."الْغُسَل يوِجب": قَاَل َأنَّه الِْختَانَيِن، الِْتقَاِء ِفي

صلَّى اُهللا  النَِّبي ِإلَى رفِْعِه ِفي عنْها اُهللا رِضي عاِئشَةَ علَى ِفيِه اخْتُِلفَ حديث هو: فقال
لَّمسِه ولَيإيقافه وفي ع ...  

اهورمحمد، بن القاسم و ناِئشَةَ، عالقاسم، بن عبدالرحمن ابنه عنه به حدث ع نع 
 من بكر بن وبشر ،مزيٍد بن والوليد مسلم، بن الوليد عنه فرفعه عن اَألوزاِعي عاِئشَةَ، واختلف

 بن ومحمد ،يِسينِّالتِّ حفص وأبو ،الْمِغيرِة وأبو العشرين، أبي ابن ووقفه عنه، الرداد أبي رواية
  .انتهى المراد نقله من جواب الدارقُطِْني .عن اَألوزاِعي لُتِّي،الْباب ويحيى كثير،

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهينذَكَر :  
  .مرفُوعاً، عاِئشَةَ عن ،)3(َأِبيِه عن ،)2(الْقَاِسِم بِن الرحمِنعبِد عن ،اَألوزاِعي: األولالوجه 

  .موقُوفاً عاِئشَةَ، عن َأِبيِه، عن الْقَاِسِم، بِن الرحمِنعبِد عن ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل

  : دراسة أوجه االختالف

  .مرفُوعاً، عاِئشَةَ عن َأِبيِه، عن الْقَاِسِم، بِن حمِنالرعبِد عن ،اَألوزاِعي: األولالوجه 
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، )14/362(أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد  :تخريجه

  .بكٍْر بِن ِبشٍْرو ،من طريق الْوِليِد بِن مزيٍد -كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيو

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )3434، س82 -14/76.(  
الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، أبو محمد المدني، ثقة جليل، قال ابن  هو عبد)2(

 ).348:ص(جر تقريب التهذيب، البن ح. بعدها: هـ، وقيل126كان أفضل أهل زمانه، مات سنة : عيينة
ما رأيت أفضل منه، :  هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، ثقة أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب)3(

  ).451:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . هـ على الصحيح106مات سنة 
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ذَا الواةُ هور نِه عجاِعيزاَألو:-  

  .ضعيف في هذا الوجه؛ فقد عنعن: الْوِليد بن مسِلٍم .1

2. ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت: م.  

3. ِبشْر نكٍْر بثقة: ب.  

  .موقُوفاً عاِئشَةَ، عن َأِبيِه، عن الْقَاِسِم، بِن الرحمِنعبِد عن ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
، 1/199(، وابن ماجه في سننه )25281، برقم 42/167(أخرجه أحمد في مسنده : ريجهتخ

، )72، برقم 57:ص(، وفي العلل الكبير )108، برقم 1/180(والترمذي في سننه ، )608برقم 
 في ِحبان، وابن )9078، برقم 8/237(، و)194، برقم 1/151( في السنن الكبرى النَّسائيو

، 1/199(ي في سننه الدارقُطِْن، و)1185، برقم 3/458(، و)1176قم ، بر3/452(صحيحه 
  . من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، كلهم )3/18(، والخطيب في تاريخ بغداد )392برقم 

 معاني ، والطحاوي في شرح)93، برقم 34:ص(وأخرجه ابن الجارود في المنتقى 
  بكٍْر ِبشٍْر بِن، كالهما من طريق )315، برقم 1/55 (اآلثار

 بِن ، من طريق ِعيسى)4925، برقم 8/321(وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده 
ونُسي.  

، )1181، برقم 3/456(، و)1175، برقم 3/451( في صحيحه ِحبانوأخرجه ابن 
  .كَِثيٍر بِن اللَِّهمن طريق عبِد، )1186، برقم 3/459(و

، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )393، برقم 1/199(نه ي في سنالدارقُطِْنوأخرجه 
  .من طريق الْوِليِد بِن مزيٍد، كالهما )769، برقم 1/254(

 بِن ، من طريق ِإسماِعيَل)205، برقم 1/251(وأخرجه تمام في فوائده، الروض البسام 
  .سماعةَ بِن اللَِّهعبِد

 حفٍْص وَأِبي ،الْمِغيرِةوَأِبي  ،الِْعشِْرين َأِبي ابِن من طريق -كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيو  
،ِسيٍد التِّنِّيمحِن ومى كَِثيٍر، بيحِن ويِد ببلُتِّ اللَِّهعابالْبي.  

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

 .ح بالسماعثقة في هذا الوجه؛ فقد صر: الْوِليد بن مسِلٍم .1

2. ِبشْر نكٍْر بثقة: ب.  



 

- 311 -  

 .ثقة: يونُس بن ِعيسى .3

4. دباللَِّهع نصدوق: كَِثيٍر ب. 

5. ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت: م.  

 .ثقة: سماعةَ بِن اللَِّهعبِد بن ِإسماِعيُل .6

7. نَأِبي اب صدوق في هذا الوجه؛ فقد تُوبع:الِْعشِْرين . 

 .ثقة: الْحجاِج بن عبدالْقُدوِس ِةالْمِغيرو بَأ .8

 .عب صدوق في هذا الوجه؛ فقد تُو:َأِبي سلَمةَ بن مروعالتِّنِّيِسي َأبو حفٍْص  .9

10. دمحم نضعيف يدلس عن الضعفاء: كَِثيٍر ب. 

  .ضعيف: يالْبابلُتِّ اللَِّهعبِد بن يحيى .11

  :الوجِهالتَّعِقيب علَى هذَا 

 حِديثٌ هذَا: فَقَاَل الْحِديِث هذَا عن -يعني اإلمام البخاري-محمدا  سَألْتُ: "قال الترمذي
 الرحمِنعبِد عن اَألوزاِعي وروى. مرسالً الْقَاِسِم بِن الرحمِنعبِد عن اَألوزاِعي يرِويه ِإنَّما، خَطٌَأ

: الزنَاِد َأبو وقَاَل، الَْأذَى ِبها فَمسح الِْخرقَةَ فََأخَذَ: قَوِلها ِمن شَيًئا عاِئشَةَ عن ،َأِبيِه عن ،لْقَاِسِما بِنا
  .)1("الَ: قَاَل شَيًئا؟ الْباِب هذَا ِفي سِمعتَ: محمٍد بن الْقَاِسم سَألْتُ

 وابن القطان، ونقل إعالل ِحبانلترمذي وابن وقال ابن حجر بعدما نقل تصحيح ا
 َأو ابنَه، ِبِه فَحدثَ تَذَكَّر ثُم نَِسيه، كَان الْقَاِسم يكُون َأن يحتَِمُل ِبَأنَّه صححه من وَأجاب: "البخاري

ثَ كَاندِبِه ح نَهاب ثُم ،لَا نَِسيخْلُو وي ابوالْجن2("نَظٍَر  ع(.  

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 َأِبيِه، عن الْقَاِسِم، بِن الرحمِنعبِد عن ،اَألوزاِعي-ظاهر أن الوجه الراجح هو األخير 

 ناِئشَةَ،عفاً عقُووأصحاب ؛ فقد اتفق على روايته ست ثقات من -ماِعيزبعهم غيرهم، ، وتااَألو
  .أما الوجه األول فغير محفوظ

  . صحيح، رجال ثقاتالراجح وجهه من الحديثسند 

                                                           
  .)72، برقم 57:ص( علل الترمذي الكبير )1(
 .)233، 1/232( تلخيص الحبير، البن حجر )2(
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  لحديث الخامس والستونا

صلَّى  اللَِّه رسوَل جحٍش ِبنْتُ حِبيبةَ ُأم استَفْتَتْ" ،عاِئشَةَ عن عروةَ، حِديِث عن )1(سْئَل
لَّمسِه ولَيِةاال ِفي ،اُهللا عاضِتح2("س(.  
 عن ،عن الزهِري إسحاق، بن ومحمد كثير، بن وسليمان سعد، بن الليث يرويه: فقال

  .عاِئشَةَ عن ،عروةَ
 عن ،عن الزهِري فرووه راشد، بن ومعمر عيينة، بن وسفيان سعد، بن إبراهيم وخالفهم

  .عاِئشَةَ عن عمرة،
عن  الِفرياِبي، يوسف بن ومحمد كثير، بن محمد ؛ فَرواهَألوزاِعيعن ا واخْتُِلفَ... 
اِعيزاَألو، ِريهالز نع، نةَ عورع، ناِئشَةَ عع.  

 زياد، بن وِهقٌْل نزار، بن وخالد الْبابلُتِّي، عبداهللا بن ويحيى مسلم، بن الوليد وخالفهم
 عن ،عمرةَو عروةَ،عن  ،عن الزهِري ،عن اَألوزاِعي فرووه حميد، بن عنه، والهيثم واختلف
  .عاِئشَةَ

   .عاِئشَةَ عن عمرةَ، عن عروةَ، عن ،عن الزهِري ،عن اَألوزاِعي الِهقِْل، عن :وقيل
 مُأ أن ،عاِئشَةَ عن ،جميعاًعمرةَ و عروةَ، عن ،الزهِري حديث من صحيح والحديث... 

ِبحيةَب .قُطِْنيارانتهى المراد نقله من جواب الد.   

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد ثالثةذَكَر :-  
  .عاِئشَةَ عن عروةَ بِن الزبيِر، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .عاِئشَةَ عن ،)3(الرحمِنعبِد ِبنِْت وعمرةَ عروةَ، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )3449، س104 -14/101.(  
َأخْبرنَا َأبو الْمِغيرِة، عن اَألوزاِعي، عن الزهِري، : "أخرج الدارمي في سننه: نص الحديث حسب الوجه الراجح )2(

ِد بعِن سِن بمحِدالربةَ ِبنِْت عرمعِر، ويبِن الزةَ بورع نلَّى عص النَِّبي جوا زنْهع اللَّه ِضياِئشَةَ رع ةَ، َأناررِن ز
استُِحيضتْ ُأم حِبيبةَ ِبنْتُ جحٍش، وِهي تَحتَ عبِدالرحمِن بِن عوٍف سبع ِسِنين، فَشَكَتْ ذَِلك : اُهللا علَيِه وسلَّم قَالَتْ
وِل اللَِّه صسِإلَى رلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص فَقَاَل النَِّبي ،لَّمسِه ولَيقٌ «: لَّى اُهللا عِعر وا هِإنَّمِة، وضيتْ ِبالْحسِذِه لَيه ِإن

انَتْ تَغْتَِسُل ِلكُلِّ صلَاٍة، ثُم فَكَ:  قَالَتْ عاِئشَةُ»فَِإذَا َأقْبلَِت الْحيضةُ، فَدِعي الصلَاةَ، وِإذَا َأدبرتْ، فَاغْتَِسِلي ثُم صلِّي
اءلُو الْمِم لَتَعةَ الدرمح تَّى ِإنٍش ححِبنِْت ج نَبيا زكٍَن ِلُأخِْتهِفي ِمر دكَانَتْ تَقْعلِّي، و795، برقم 1/594". (تُص.(  

األنصارية المدنية، أكثرت عن عاِئشَةَ، ثقة، ماتت قبل الرحمِن بِن سعِد بِن زرارةَ  هي عمرةُ ِبنْتُ عبِد)3(
  ).750:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . بعدها: هـ ويقال100
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  .عاِئشَةَن  ععمرةَ، عن عروةَ، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ

  -:دراسة أوجه االختالف

  .عاِئشَةَ عن عروةَ بِن الزبيِر، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  . الِْفرياِبييوسفَ بِن ، من طريق محمٍد)805، برقم 1/601(أخرجه الدارمي في سننه : تخريجه

  .كَِثيٍر بِن  من طريق محمٍد-ا سبقكم- ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

1. دمحم نفَ بسوي اِبييثقة: الِفر.  

2. دمحم نضعيف يدلس عن الضعفاء: كَِثيٍر ب.  

  .عاِئشَةَ عن الرحمِن،عبِد ِبنِْت وعمرةَ عروةَ، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
، وأبو عوانة في مسنده )136، برقم 202:ص(أخرجه الشافعي في السنن المأثورة : تخريجه

  .َأِبي سلَمةَ بِن من طريق عمٍرو، كالهما )931، برقم 1/267(

، برقم 1/205(، وابن ماجه في سننه )795، برقم 1/594(وأخرجه الدارمي في سننه 
  .الْمِغيرِةمن طريق َأِبي  كلهم) 619، برقم 1/268(والحاكم في المستدرك ، )626

، وفي السنن الكبرى )203، برقم 1/117( -المجتبى- في سننه النَّسائيوأخرجه 
  .اِهللاعبِد بن ، من طريق ِإسماِعيُل)209، برقم 1/156(

، )210، برقم 1/157(، وفي السنن الكبرى )204، برقم 1/118(وأخرجه في سننه 
، برقم 7/161 (اآلثار مشكل ، والطحاوي في شرح)932، برقم 1/267(وأبو عوانة في مسنده 

  .حميٍد بِن ، كلهم من طريق الْهيثَِم)2739

 اآلثار مشكل ، والطحاوي في شرح)931، برقم 1/267(وأخرجه أبو عوانة في مسنده 
  .بكٍْر بِن ، كالهما من طريق ِبشٍْر)2740، برقم 7/161(

  . من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، )1353، برقم 4/186( في صحيحه ِحبانوأخرجه ابن 
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  .من طريق الْوِليِد بِن مزيٍد، )804، برقم 1/263(وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 

  .ِنزاٍر بِن وخَاِلِد ي،بابلُتِّالْ اللَِّهعبِد بِن  من طريق ويحيى-سبقكما - ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

  . صدوق في هذا الوجه؛ فقد تُوبع:َأِبي سلَمةَ بن عمرو .1

  .ثقة: الْحجاِج بن عبدالْقُدوِس الْمِغيرِةَأبو  .2

 .ثقة: سماعةَ بِن اللَِّهعبِد بن ِإسماِعيُل .3

  .)1(بالقدر رمي صدوق الحارث، أبو أو أحمد، أبو موالهم، الغَساِني :حميٍد بن لْهيثَما .4

  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه

 ثَّقَهوقالو ميحا: "، وقال أحمد بن حنبل)2("أعلم فيما مكحول بحديث الناس أعلم" :دم 
  ، )4("ثقة قدري،": داود أبو قال، و)3("اخير ِإلَّا علمت

  .)7("صدوق: "، وقال الذهبي)6(النَّسائي، وبنحوه )5("به بأس ال: "مِعيٍنوقال ابن 

 من وال ،األثبات من يكن ولم ،كتب صاحب وكان، قدرياً ضعيفاً كان: "مسِهٍروقال أبو 
  .)8("استضعفه عنه الحديث عن أمسكتُ كنتُ وقد ،الحفظ أهل

  . يضر قوله بالقدر مع هذا الحديثوال صدوق قدري، :خالصة القول فيه

5. ِبشْر نكٍْر بثقة: ب.  

                                                           
  ).577:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )1(
  .)74/108( تاريخ دمشق، البن عساكر )2(
 .)3/53 (رواية ابنه عبداهللا العلل ومعرفة الرجال، ألحمد، )3(
 .)2/220( أبا داود رياآلج سؤاالت )4(
  .)9/82( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم )5(
 .)74/108(تاريخ دمشق، البن عساكر : انظر )6(
 .)189:ص( ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، للذهبي، تحقيق محمد شكور )7(
 .)74/108( تاريخ دمشق، البن عساكر )8(
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 .ضعيف في هذا الوجه؛ فقد عنعن: الْوِليد بن مسِلٍم .6

7. ِليدالْو بٍد نيزثقة ثبت: م.  

 .ضعيف: يالْبابلُتِّ اللَِّهعبِد بن يحيى .8

9. خَاِلد ناٍر بِنز: اِنياَأل الغَسِليسنة مات يخطئ، صدوق ،التحتانية وسكون زةالهم بفتح ،ي 
  .)1(هـ222

  -:أقْواُل النُّقَاِد ِفيِه

 ثَّقَهةولمس2(القاسم بن م(، قُطِْناريالد)4(، والذهبي)3(.  

  .)5("ويخطئ بِرغْي": ِحبانقال ابن 

  .ق؛ فقد تُوبعوهو في هذا الوجه صدو صدوق يخطئ، :خالصة القول فيه

  .عاِئشَةَ عن عمرةَ، عن عروةَ، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ
  .الْمِغيرِة ، من طريق َأِبي)24538، برقم 41/84(أخرجه أحمد في مسنده : تخريجه

ِن ِهقٍْل ب، من طريق )4405، برقم 7/371(وأخرجه أبو يعلي الموصلي في مسنده 
  .ِزياٍد

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:  

  .ثقة: الْحجاِج بن عبدالْقُدوِس الْمِغيرِةَأبو  .1

  .ثقة: ِهقٌْل بن ِزياٍد .2

                                                           
  .)191:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )1(
اهللا بن حاتم، من هو ابن القاسم بن إبراهيم بن عبد، ومسلمة )4/155(إكمال تهذيب الكمال، لمغْلَطَاي : انظر )2(

تاريخ العلماء والرواة للعلم باألندلس، البن الفرضي : انظر. هـ353أهِل قُرطُبة، يكَنَى أبا القاسم، توفي سنة 
)2/128.(  

 .)199:ص(دارقُطِْني  للسؤاالت السلَِمي: انظر )3(
  .)1/369(الكاشف، للذهبي : انظر )4(
)5( انالثقات، البن ِحب )8/224(. 
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  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 عروةَ، عن ،ن الزهِريع ،اَألوزاِعي-مما سبق يتبين أن الوجه الراجح هو الثاني 

، وتابعهم عن اَألوزاِعي ؛ التفاق أربع ثقات على روايته-عاِئشَةَ عن الرحمِن،عبِد ِبنِْت وعمرةَ
  .غيرهم، أما الوجهان اآلخران فغير محفوظين

  . صحيح رجاله ثقاتالراجح وجهه من الحديثسند 
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  الحديث السادس والستون

 يِحب اَهللا ِإن": صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمالنَِّبي  عن ،عاِئشَةَ عن عروةَ، حِديِث عن )1(سِئَل
  ."كُلِِّه اَألمِر ِفي الرفْقَ

 بِن خَاِلِد بن الرحمِنعبدو يِزيد، بن يونُس عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ الزهِري، يرِويِه: فَقَاَل
  .عاِئشَةَ عن عروةَ، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعيو عيينَةُ، وابن ومعمر، مساِفٍر،

 عن الِْمصيِصي، كَِثيٍر بن محمدو َأنٍَس، بن ماِلك ؛ فَرواهاَألوزاِعي عن فيه واخْتُِلفَ
اِعيزاَألو، ِريهالز نع، نةَ، عورع ناِئشَةَ عع.  

مخَالَفَهو انورم نب اهوِبشٍْر؛ فَر نع اِعيزاَألو،  نعِريهالز، نِن الْقَاِسِم عٍد، بمحم نع 
  .عاِئشَةَ

حِحيالصِديثُ وةَ حورع. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهين ذَكَر:  
  .عاِئشَةَ  عنعروةَ، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .عاِئشَةَ عن محمٍد، بِن الْقَاِسِم عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: آلخرالوجه ا

  -:دراسة أوجه االختالف

  .عاِئشَةَ عن عروةَ، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول
، 2/1216(، وابن ماجه في سننه )24553، برقم 41/103(أخرجه أحمد في مسنده : تخريجه

  .مصعٍب بِن ، كالهما من طريق محمٍد)3689برقم 

، والخرائطي في مكارم األخالق )2836، برقم 3/1841(وأخرجه الدارمي في سننه 
  .يوسفَ بِن ، كالهما من طريق محمٍد)690، برقم 229:ص(

  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم ،)3689، برقم 2/1216(وأخرجه ابن ماجه في سننه 

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )3462، س14/113.(  
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، والخرائطي في مكارم )1072، برقم 2/549(وأخرجه ابن األعرابي في معجمه 
، والطبراني في )547، برقم 2/307( في صحيحه ِحبان، وابن )689، برقم 229:ص(األخالق 

والحاكم في ، )429، برقم 1/262(، وفي المعجم الصغير )3535، برقم 4/31(المعجم األوسط 
، والقضاعي في مسند )6/350( في حلية األولياء نُعيٍم، وأبو )217:ص(معرفة علوم الحديث 

  .َأنٍَس بِن ، كلهم من طريق ماِلِك)1063، برقم 2/142(الشهاب 

 كَِثيٍر بِن ، محمٍد)690، برقم 229:ص(وأخرجه الخرائطي في مكارم األخالق 
يِصيالِْمص.  

 بِن اللَِّهعبِد بِن ِإسماِعيَلمن طريق  )8/419(ن عساكر في تاريخ دمشق وأخرجه اب
  .سماعةَ

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

1. دمحم نٍب بعصضعيف: م.  

2. دمحم نفَ بسوي اِبييثقة: الِفر.  

  .عنعنضعيف في هذا الوجه؛ فقد : الْوِليد بن مسِلٍم .3

4. اِلكم َأنٍَس بن :اِلكم نِن باِلٍك َأنٍَس بِن ماِمٍر َأِبي بٍرو بِن عمع ،ِحيبو اَألصِد َأبباِهللاع 
،ِنيدالبخاري قال حتى ،المتثبتين وكبير المتقنين، رأس الهجرة، دار إمام الفقيه الم: 

  .)1(هـ179 سنة مات ،"عمر ابن عن نافع عن مالك ؛كلها األسانيد أصح"

5. دمحم نضعيف يدلس عن الضعفاء: كَِثيٍر ب.  

 .ثقة: سماعةَ بِن اللَِّهعبِد بن ِإسماِعيُل .6

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .)2("الْحِديثَ هذَا ِإلَّا اَألوزاِعي عن ماِلك، روى ما" :ِحبانقال ابن 

  .-كما سبق-طِْني رجحه الدارقُ

                                                           
  ).516:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )1(
)2( انصحيح ابن ِحب )2/307.(  
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  .عاِئشَةَ عن محمٍد، بِن الْقَاِسِم عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: آلخرالوجه ا
  .ِبشٍْر بِن  من طريق مروان-كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

انورم نلم أجد له ترجمة:ِبشٍْر ب .  

  :، والحكم على سند الحديثوزاِعياَألالوجه الراجح عن 
؛ -عاِئشَةَ عن عروةَ، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي-ظاهر أن الوجه الراجح هو األول 

، وتابعهم غيرهم، أما الوجه اآلخر فغير اَألوزاِعيأصحاب فقد اتفق على روايته ثالثة من أوثق 
  .محفوظ

  . صحيح رجال ثقاتاجحالر وجهه من الحديثسند 
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  الحديث السابع والستون

 صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اللَِّه رسوُل علَي رَأى: عاِئشَةَ عن عروةَ، حِديِث عن )1(سِئَل
 وتَصِبِغينَهما تَنْزِعين، هذَا، ِمن َأحسنِب ُأخِْبرِك": فَقَاَل ذَهب، علَيِهما ملِْويا وِرٍق ِمن )2(مسكَتَيِن

  ."ذَهب ِبزعفَران كََأنَّهما

 مضٍر بِن بكٍْر ِروايِة ِمن الْحاِرِث، بن عمرو عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ الزهِري، يرِويِه: فَقَاَل
،نْهع ِريهالز نع، نع ةَ،عور ناِئشَةَ ععهعتابو ، اِلحص نَأِبي ب ،راَألخْض نابَأِخي و ،ِريهالز 
ِة ِمنايَأِبي ِرو انغَس ،الِْكنَاِني نِه، عَأِبي ،نْهع ِريهالز نع.  

 َأو عروةَ، عن ،عن الزهِري معمٍر، عن يوسفَ، بن ِهشَام معمٍر؛ فَرواه عن واخْتُِلفَ
  .عاِئشَةَ عن عمرةَ،

خَالَفَهو دبعاهواِق؛ فَرزالر نٍر، عمعم ِريهالز نالً ،عسرم.  

كَذَِلكو اهور ،اِبييالِْفر نع اِعيزاَألو، ِريهالز نالً عسرم.  

خَالَفَهو ورمع نةَ بلَمَأِبي ساهو؛ فَر نع اِعيزاَألو، ِريهالز نع، نِد عبِميِدعِن الْحب 
 ِروايِة ِمن ،عقَيُلو الزبيِدي، وتَابعه مرسالً ،صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمالنَِّبي  عن زيٍد، بِن الرحمنعبِد
  نْه؛ع عقَيٍل َأِبي

 َأيضاً وَأرسلَه ،عاِئشَةَ عن عروةَ، عن ،عن الزهِري ،عقَيٍل عن لهيعة؛ فَرواه ابن وخالفه
نِذْئٍب، َأِبي اب اِلحصو نب ،انسكَي ،ونُسيو ِريهالز نع، َأنَّه لَغَهب :النَِّبي ِه  َأنلَيلَّى اُهللا عص
سوَأى ،لَّملَى راِئشَةَ عع.  

حِحيالصُل وقَو نقَاَل م: نِد عبِدعِميِن الْحِد ببِن،عمحالً الرسرم نع  ِه النَِّبيلَيلَّى اُهللا عص
لَّمسو. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهين، ووقفتُ على ثالثذَكَر :-  

  .مرسالً عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )3464، س116، 14/115.(  
النهاية في غريب الحديث، ". السوار ِمن الذَّبِل، وِهي قُرون األوعاِل: المسكَةُ ِبالتَّحِريِك: " قال ابن األثير)2(

)4/331.( 
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  .مرسالً ،)1(زيٍد الرحمِن بِنعبِد بِن الْحِميِدعبِد عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .مرفُوعاً ،عاِئشَةَ عن الرحمِن،عبِد بِن الْحِميِدعبِد عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ

  -:دراسة أوجه االختالف

  .مرسالً عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .ن طريق الِفرياِبي م-كما سبق-العلل  في ذكره الدارقُطِْنيلم أجد من أخرجه، و

دمحم بن يوفَس اِبييثقة: الِفر.  

  .مرسالً زيٍد، الرحمِن بِنعبِد بِن الْحِميِدعبِد عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
قٍْل بِن ِهمن طريق من طريق ) 2/568(أخرجه إبراهيم الحربي في غريب الحديث : تخريجه

  .ِزياٍد
  .َأِبي سلَمةَ بِن من طريق عمٍرو -كما سبق- في العلل ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

  .ثقة: ِهقٌْل بن ِزياٍد .1

  .صدوق في هذا الوجه؛ فقد تُوبع: َأِبي سلَمةَ بن عمرو .2

  .، مرفُوعاًعاِئشَةَ عن الرحمِن،عبِد بِن الْحِميِدعبِد عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األخير
  .علْقَمةَ بِن ، من طريق عقْبةَ)3/354(أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير : تخريجه

  .ضعيف في هذا الوجه؛ إذ لم أجد من يتابعه عليه: علْقَمةَ بن عقْبةُ

  :عِقيب علَى هذَا الوجِهالتَّ

  .)2("غير محفوظ: "قال عنه العقيلي

                                                           
. الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي، أبو عمر المدني، ثقة، توفي ِبحران في خالفة هشام عبدالحميد بن عبد)1(

  ).334:ص( حجر تقريب التهذيب، البن
  ).3/354( الضعفاء الكبير، للعقيلي )2(
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  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 بِن الْحِميِدعبِد عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي-الراجح هو الثاني مما سبق يتبين أن الوجه 

، وتابعه -اَألوزاِعيأصحاب أحد أوثق - ِهقٌْل بن ِزياٍد؛ فقد رواه -سالًمر زيٍد، الرحمِن بِنعبِد
  . هذا الوجه، أما الوجهان اآلخران فغير محفوظينرجح الدارقُطِْني، وَأِبي سلَمةَ بن عمرو

  .الرحمِنعبِد بِن الْحِميِدعبِد ضعيف؛ إلرسال الراجح وجهه من الحديثسند 
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  الحديث الثامن والستون

 صدقَِة ِمن يرد": صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن ،عاِئشَةَ عن عروةَ، حِديِث عن )1(سِئَل
  ."موِتِه ِعنْد الْمجِنِف وِصيِة ِمن يرد ما حياِتِه، ِفي )2(الْجاِنِف

 الْبيروِتي، عباس عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ عروةَ، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
 نِه،عيَأب نع اِعيزاَألو، ِريهالز نع، نةَ، عورع ناِئشَةَ عع، نع  النَِّبيلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص، 
ِهموِفيِه و.  

ابوالصو: نع اِعيزاَألو، ِريهالز نع،نةَ،  عورع ،لُهقَو سِه لَياِئشَة،: ِفيوال ع النَِّبي 
لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص.  

كَذَِلك اهوى ريحي نةَ، بزمح دِليالْوو نِلٍم، بسا ممهرغَيو نع اِعيزانتهى جواب  .اَألو
قُطِْنيارالد.  

  :وجهين ذَكَر الدارقُطِْني: يأوجه االختالف على اَألوزاِع
  .مرفُوعاً ،عاِئشَةَ عن عروةَ، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .عروةَ، قَولُه عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه اآلخر

  -:دراسة أوجه االختالف

  .مرفُوعاً ،عاِئشَةَ عن عروةَ، عن ، الزهِريعن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم )194، برقم 176:ص(أخرجه أبو داود في المراسيل 

  .من طريق الْوِليِد بِن مزيٍد، كالهما )1618، برقم 1/302(

ِليدالْو بٍد نيزثقة ثبت: م.  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )3476، س14/126.(  
: الجنَف: "، وقال ابن األثير)3/45( للخطابي ،غريب الحديث". العدول عن الحق: الجنَفُ: " قال الخطابي)2(

يخْتص بالوِصية، : وِقيَل الجاِنف.  وجار، فجمع ِفيِه بين اللُّغَتَينِإذَا مال: جنَفَ وَأجنَفَ: يقَاُل... الميل والجور
  ).1/307( النهاية في غريب الحديث". والمجِنف الماِئل عن الحقِّ
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  :ى هذَا الوجِهالتَّعِقيب علَ

 عن ومرةً عروةَ، عن مرةً ِبِه حدثْنَا: -مزيٍد بِن ابن الْوِليِد-الْعباس ": قَاَل: قال أبو داود
 يِصح لَا لْحِديثُ،ا هذَا يِصح لَا: داود َأبو قَاَل. صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم النَِّبي عن عاِئشَةَ، عن عروةَ،
هفَع1("ر(.  

  .)2("فَقَطْ عروةَ عن الْكَلَام وهذَا الْحِديِث، هذَا ِفي مزيٍد بن الْوِليد َأخْطََأ: "قال أبو حاتم

  .عروةَ، قَولُه عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
   .من طريق الْوِليِد بِن مزيٍد ،)194، برقم 176:ص(اسيل أخرجه أبو داود في المر: تخريجه

  .مصعٍب بِن محمٍد، من طريق )3/45(وأخرجه الخطابي في غريب الحديث 

، من طريق الْوِليِد )1618، برقم 1/302(وذكره ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 
  .ابِن مسِلٍم

 قُطِْنيارى- سبقكما-وذكره الديحِن  من طريق يةَ بزمح.  

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

1. ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت: م. 

2. دمحم نٍب بعصضعيف:م .  

  .ضعيف في هذا الوجه؛ إذ لم يتسن التحقق من تصريحه بالسماع: الْوِليد بن مسِلٍم .3

  .قة، وال يضيره ما رِمي به من قَدٍر في هذا الحديثث: حمزةَ بن يحيى .4

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
عروةَ، قَولُه، أما  عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي-ظاهر أن الوجه الراجح هو األخير 

  .مزيٍد بن وهم فيه الْوِليداألول فقد 

  . صحيح رجاله ثقاتالراجح وجهه من ثالحديسند 

                                                           
  ).176:ص (، ألبي داود المراسيل)1(
  ).1/302( تفسير القرآن العظيم، البن أبي حاتم )2(



 

- 325 -  

  الحديث التاسع والستون

 رَأى ِإذَا ،صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم  رسوَل اِهللاكَان ،عاِئشَةَ عن الْقَاِسِم، حِديِث عن )1(سِئَل
،طَرقَاَل الْم :"ما اللَّهبيا )2(صنَاِفع".  

 بِن عبيداهللا عن الرزاِق،عبد نَاِفٍع؛ فَرواه وعلى عمر، بِن عبيِداللَِّه علَى ِفيِه اخْتُِلفَ: فَقَاَل
،رمع نِن الْقَاِسِم عٍد، بمحم ناِئشَةَ ععخَالَفَهو ، ناب اهوِك؛ فَراربالْم نِداللَِّه عيبِن عب ،رمع نع 
 والَ ،ِئشَةَعا عن الْقَاِسِم، عن عبيداهللا، عن الْمبارِك، ابِن عن :، وِقيَلعاِئشَةَ عن الْقَاِسِم، عن نَاِفٍع،
ِصحقَاَل يى ويحي ،ةُ الْقَطَّاندبعو نب انملَيس: نِداللَِّه، عيبع ننَاِفٍع، ع نالْقَاِسِم، ع ناِئشَةَ عع، 
قَالَه :نَأِبي اب ،داود نع دباللَِّهع ناِشٍم به ،الطُّوِسي نى عيحي.  

،اهورٍل وقَيع نخَاِلٍد، ب ننَاِفٍع، ع نالْقَاِسِم، ع ناِئشَةَ ععكَذَِلكو ، ،اهور دباِهللاع نخَاِلٍد ب 
  .عاِئشَةَ عن الْقَاِسِم، عن نَاِفٍع، عن َأِبيِه، عن شَاِكٍر، َأبو مريم َأِبي بِن سِعيٍد بِنا

اهورو اِعيزاَألو، نواخْتُِلفَ ٍع،نَاِف ع ،اهو؛ فَرنْهع ]نَأِبي اب الِْعشِْرين دِليالْوو نب 
  .عاِئشَةَ عن الْقَاِسِم، عن نَاِفٍع، عن ،اَألوزاِعي عن ،)3(]مسِلٍم

اهوراِعيُل ومِإس نِد ببِن اللَِّهعةَ، باعمس نع اِعيزاَألو، نٍل، عجرننَاِفٍع،  ع نالْقَاِسِم، ع 
 ناِئشَةَ عقَاَلعو ،لُتِّيابالْب نع اِعيزاَألو، نٍد عمحِن مِد بِليالْو ،ِدييبالز ننَاِفٍع، ع نالْقَاِسِم، ع 
 ناِئشَةَ عقَاَلعةُ وقْبع نةَ، بلْقَمع نع اِعيزاَألو، ِريهالز نع، ننَاِفٍع، ع نالْقَاِسِم، ع نع 
 الْقَاِسِم، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي عن :جويِريةَ بن وعباد يونُس، بن ِعيسى وقَاَل ،عاِئشَةَ
 ناِئشَةَععكَذَِلكقَاَل ، و رمعي نِبشٍْر ب: نِن عِك، اباربالْم نع اَألواِعيز، ِريهالز نع، نع 

  .عاِئشَةَ عن الْقَاِسِم،

،حِحيالصو نِداللَِّه عيبِن عب ،رمع ننَاِفٍع، ع نالْقَاِسِم، ع ناِئشَةَ عِذِه ،عهةُ وايوي الرتُقَو 
 غَِريب، فَهو عنْه، ذَِلك حِفظَ ،عاِئشَةَ عن الْقَاِسِم،عن  نَاِفٍع، عن عبيِداللَِّه، عن الْمبارِك، ابِن ِروايةَ

ِريهالز نةُ وقول ،عقْبع نةَ، بلْقَمع نع اِعيزاَألو، ِريهالز نع، ننَاِفٍع، ع رفُوٍظ، غَيحم 
ثْنَاهدح نشٍِّر، اببم بقُوعيو نٍد، بمحا مو،اِمِليحثَنَا: قَالَوا لْمدح فْصح نٍرو، بمثَنَا: قَاَل عدح 
صلَّى اُهللا علَيِه  َأن رسوَل اِهللا محمٍد، بِن الْقَاِسِم عن نَاِفع، َأخْبرِني: قَاَل عبيِداِهللا، عن يحيى،
لَّمسو، َأى ِإذَا كَانر ،طَرقَاَل الْم :"اصبًئا يِنيه". قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )3594، س244 -14/242.(  
  ).2/32(صحيح البخاري ". المطَر: " قال ابن عباس)2(
  .ما ثبت بالتخريجل فقاًأثبتُّه، و، والصواب ما ]ابن أبي القاسم بن الوليد بن مسلم [المطبوع جاء في )3(
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اِعيزا: أوجه االختالف على اَألوالد ذَكَرقُطِْنيخمسة، ووقفتُ على سادسر :-  

  .عاِئشَةَ عن محمٍد، بِن الْقَاِسِم عن نَاِفٍع، عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .عاِئشَةَ عن الْقَاِسِم، عن نَاِفٍع، عن رجٍل، عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني

  .عاِئشَةَ عن الْقَاِسِم، عن نَاِفٍع، عن الزبيِدي، الْوِليِد بِن ٍدمحم عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثالث

  .عاِئشَةَ عن الْقَاِسِم، عن نَاِفٍع، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الرابع

  .ِئشَةَعا عن الْقَاِسِم، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: خامسالوجه ال

  .عاِئشَةَ عن الْقَاِسِم، عن ،اَألوزاِعي: خيرالوجه األ

  -:دراسة أوجه االختالف

  .عاِئشَةَ عن محمٍد، بِن الْقَاِسِم عن نَاِفٍع، عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
لكبرى  في السنن االنَّسائي، و)24589، برقم 41/137(أخرجه أحمد في مسنده : تخريجه

، والبيهقي في )739، برقم 1/571(، وأبو بكر الشافعي في الغَيالَِنياِت )10688، برقم 9/337(
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، كلهم )6467، برقم 3/504(السنن الكبرى 

، وأبو بكر الشافعي في الغَيالَِنياِت )3890، برقم 2/1280(وأخرجه ابن ماجه في سننه 
  .الِْعشِْرين َأِبي ، كالهما من طريق ابِن)739، برقم 1/571(

 بِن شُعيٍبمن طريق ، )739، برقم 1/571(وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغَيالَِنياِت 
  .ِإسحاقَ

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

  .ماعثقة في هذا الوجه؛ فقد صرح بالس: الْوِليد بن مسِلٍم .1

2. نَأِبي اب صدوق في هذا الوجه، فقد تُوبع: الِْعشِْرين.  

3. بيشُع ناقَ بحمي به من إرجاء في هذا الحديث: ِإسثقة، وال يضره ما ر.  
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  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .)1("نَاِفٍع من اَألوزاِعي يسمع لم: "مِعيٍنونَاِفٍع، قال ابن  اَألوزاِعيمعلول باالنقطاع بين 

  .عاِئشَةَ عن الْقَاِسِم، عن نَاِفٍع، عن رجٍل، عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
من طريق عمر بِن  ،)10689، برقم 9/337( في السنن الكبرى النَّسائيأخرجه : تخريجه

  .الْواِحِدعبِد

 بِن اللَِّهعبِد بن ، ِإسماِعيُل)740، برقم 1/572(وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغَيالَِنياِت 
  .سماعةَ

  .من طريق الْوِليِد بِن مزيٍد، )6468، برقم 3/504(وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

1. رمع نِد بباِحِدعثقة: الْو.  

  .ثقة: سماعةَ بِن ِهاللَّعبِد بن ِإسماِعيُل .2

3. ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت: م.  

 عن الْقَاِسِم، عن نَاِفٍع، عن الزبيِدي، الْوِليِد بِن ٍدمحم عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثالث
  .عاِئشَةَ
 الشافعي في ، وأبو بكر)10690، برقم 9/337( في السنن الكبرى النَّسائيأخرجه : تخريجه

  .الْبابلُتِّي اِهللاعبِد بن ، كالهما من طريق يحيى)738، برقم 1/571 (الغَيالَِنياِت

  .ضعيف: يالْبابلُتِّ اللَِّهعبِد بن يحيى

  .عاِئشَةَ عن الْقَاِسِم، عن نَاِفٍع، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه الرابع
، وأبو بكر الشافعي في )2236، برقم 3/1039(أخرجه ابن األعرابي في معجمه : ريجهتخ

  .علْقَمةَ بِن ، كالهما من طريق عقْبةَ)736، برقم 1/570(الغَيالَِنياِت 

  .ضعيف في هذا الوجه؛ إذ لم أجد من يتابعه عليه: علْقَمةَ بن عقْبةُ

                                                           
 ).4/419(تاريخ ابن معين، رواية الدوري ) 1(
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  .عاِئشَةَ عن الْقَاِسِم، عن ،ن الزهِريع ،اَألوزاِعي: خامسالوجه ال
حمد في مسنده ، أ)953، برقم 2/401(أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده : تخريجه

، والخرائطي )10687، برقم 9/336( في السنن الكبرى النَّسائيو، )24590، برقم 41/138(
، )993، برقم 3/274(ي صحيحه  فِحبانابن ، و)1023، برقم 333:ص(في مكارم األخالق 

  .يونُس بِن ، كلهم من طريق ِعيسى)8202، برقم 8/137(والطبراني في المعجم األوسط 

 بِن ، من طريق عباِد)734، برقم 1/569(وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغَيالَِنياِت 
  .جويِريةَ

  .المبارِك بِن اللَِّهق عبِدمن طري -كما سبق- في العلل ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

  .ثقة: يونُس بن ِعيسى .1

2. ادبع نةَ بِرييوكَذَّاب: ج.  

3. دباللَِّهع نِك باربثقة ثبت: الم.  

  .عاِئشَةَ عن الْقَاِسِم، عن ،اَألوزاِعي: خيرالوجه األ
 بِن من طريق ِعيسى، )735، برقم 1/570 (رجه أبو بكر الشافعي في الغَيالَِنياِتأخ: تخريجه
ونُسي.  

  .ثقة: يونُس بن ِعيسى

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 ثٌحِدي فَهو اَألوزاِعي عن الِْإسنَاد هذَا ضبطَ ِعيسى كَان ِإن": هارون بن موسى قَاَل
1("غَِريب(.  

                                                           
 ).1/570( الغَيالَِنيات، ألبي بكر الشافعي )1(
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  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 عن نَاِفٍع، عن رجٍل، عن ،اَألوزاِعي-مما سبق يتبين أن الوجه الراجح هو الثاني 

ية ، وال تقوى بقاَألوزاِعيأصحاب ؛ فقد اتفق على روايته ثالثة من أوثق -عاِئشَةَ عن الْقَاِسِم،
  .األوجه على مدافعته

، لكن الحديث صحيح، اَألوزاِعي ضعيف؛ لجهالة شيخ الراجح وجهه من الحديثسند 
  .)1( اَألوزاِعيأخرجه البخاري في صحيحه من غير طريق 

  

                                                           
َأخْبرنَا عبيداللَِّه، عن نَاِفٍع، : ، قَاَلعبداِهللاَأخْبرنَا : حدثَنَا محمد هو ابن مقَاِتٍل َأبو الحسِن المروِزي، قَاَل: قال )1(

اللَّهم صيبا «:  وسلَّم كَان ِإذَا رَأى المطَر، قَاَلَأن رسوَل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه: عن القَاِسِم بِن محمٍد، عن عاِئشَةَ
 ).1032، برقم 2/32.(»نَاِفعا
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  الحديث السبعون

 مع النَّوم َأراد ِإذَا علَيِه وسلَّمصلَّى اُهللا   النَِّبيكَان" ،عاِئشَةَ عن الْقَاِسِم، حِديِث عن )1(سِئَل
  ."ِإياها نَاولْتُه فَرغَ فَِإذَا ِخرقَةً، تُاتَّخَذْ َأهِلِه

 عنْه عنْه؛ فَرواه  واخْتُِلفَعاِئشَةَ عن َأِبيِه، عن الْقَاِسِم، بن الرحمِنعبد يرِويِه: فَقَاَل
اِعيزاخْتُِلفَ ،اَألوثَ ودح ،نْهِبِه ع نْهع رمع نِد بباِحِد،عقَةُ الْودصو ناِلٍد،خَ ب نع اِعيزاَألو، 

 نِدعبِنعمحِن الرالْقَاِسِم، ب نَأِبيِه، ع ناِئشَةَ عع نع  النَِّبيلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص.  

اهورو دِليالْو نٍد بيزو ،مَأبِة وِغيرالْم، نع اِعيزاَألو، نِد عبِنعمحِن الرلْقَاِسِم،ا ب نع 
  .َأصح وهو قَوِلها، ِمن موقُوفاً ،عاِئشَةَ عن َأِبيِه،

كَذَِلكو اهوى ريحي نٍد، بِعيس نالْقَاِسِم، ع ناِئشَةَ عفاً ،عقُووم. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

اِعيزقُطْ :أوجه االختالف على اَألوارالد ذَكَروجهينِني :  

  .، مرفُوعاًعاِئشَةَ عن َأِبيِه، عن الْقَاِسِم بِن محمٍد، بِن الرحمِنعبِد عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .موقُوفاً ،عاِئشَةَ عن َأِبيِه، عن الْقَاِسِم، بِن الرحمِنعبِد عن ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل

  -:ة أوجه االختالفدراس

، عاِئشَةَ عن َأِبيِه، عن الْقَاِسِم بِن محمٍد، بِن الرحمِنعبِد عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .مرفُوعاً
  .السِمين اللَِّهعبِد بِن ريق صدقَةَمن ط ،)9/283 (النبالء أعالم أخرجه الذهبي في سير: تخريجه

  .الْواِحِدعبِد بِن من طريق عمر ،)1245، س4/49( حاتم في العلل وذكره ابن أبي

  .خَاِلٍد بِن  من طريق صدقَةَ-كما سبق- في العلل ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

  .ضعيف: السِمين اللَِّهعبِد بن صدقَةُ .1

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )3597، س14/246.(  
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2. رمع نِد بباعثقة: ِحِدالْو. 

 :وقيل هـ،171 سنة مات ثقة، الدمشقي، العباس أبو موالهم، اُألمِوي :خَاِلٍد بن صدقَةُ .3
  .)1(بعدها أو هـ،180

  .موقُوفاً ،عاِئشَةَ عن َأِبيِه، عن الْقَاِسِم، بِن الرحمِنعبِد عن ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
 عن وابن العسكري في حديثه، )280، برقم 1/142( في صحيحه مةَخُزيأخرجه ابن : تخريجه
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم ، كالهما)87، برقم 62:ص(شيوخه 

  .مصعٍب بِن ، من طريق محمٍد)4134، برقم 2/567(وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 

  .الْمِغيرِة وَأِبي طريق الْوِليِد بِن مزيٍد، من -كما سبق-وذكره الدارقُطِْني في العلل 

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

  .ثقة في هذا الوجه، فقد صرح بالسماع: الْوِليد بن مسِلٍم .1

2. دمحم نٍب بعصضعيف: م.  

3. ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت: م.  

  .ثقة: الْحجاِج بن قُدوِسعبدالْ الْمِغيرِةَأبو  .4

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

  .)3(يالدارقُطِْن، و)2(رجحه أبو حاتم

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 ِم،الْقَاِس بِن الرحمِنعبِد عن ،اَألوزاِعي-مما سبق يتبين أن الوجه الراجح هو األخير 

 نَأِبيِه،ع ناِئشَةَ عفاً ،عقُووم ا ِمنِله؛ فقد اتفق على روايته ثالث ثقات-قَو نع اِعيزأما اَألو ،
  .الوجه األول فغير محفوظ

  . صحيحالراجح وجهه من الحديثسند 
  

                                                           
  ).275:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )1(
  .)1245، س4/49(العلل، البن أبي حاتم : انظر) 2(
 ).3597، س14/246 (ِعلَل الدارقُطِْني: اظر )3(
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  الحديث الحادي والسبعون

  

صلَّى اُهللا علَيِه  اللَِّه رسوِل صلَاةَ وصفَتْ َأنَّها ،عاِئشَةَ عن ،َأِبي سلَمةَ حِديِث عن )1(سْئَل
لَّمسلَى وِة، عنَازالْج َأنَّهو قُوُل كَاني :"نَا اغِْفريِتنَا ِلحيمِديث ...والْح".  

عن يحيى بِن  عماٍر، بن ِعكِْرمةُ  فَرواهعنْه؛ اخْتُِلفَ وقَد كَِثيٍر، َأِبي بن يحيى يرِويِه: فَقَاَل
  .عاِئشَةَعن  ،َأِبي سلَمةَ عن ،َأِبي كَِثيٍر

خَالَفَهو اِعيزاخْتُِلفَ ،اَألو؛ ونْهَل عفَِقي: نع اِعيزاَألو، نى، عيحي نةَ علَمَأِبي س، نع 
 ِبيَأ عن يحيى، وعن ،مرسالً ،َأِبي سلَمةَ عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي عن والمحفُوظُ ،َأِبي هريرةَ

اِهيمرِإب ،اِريالَْأنْص نَأِبيِه، ع نع النَِّبي لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص.  

كَذَِلكقَاَل و تَ ِهشَامسالد،اِئيو انَأبو نب ،دِزيِن َأِبي كَِثيٍر يى بيحي نع، نَأِبي ع ماِهيرِإب 
،اِرياَألنْص نِه عَأِبي.  

 َأِبي عن يحيى، حِديثُ والصِحيح َأِبيِه، عن قَتَادةَ، َأِبي بِن اللَِّهعبِد عن يحيى، عن :وِقيَل
،اِهيمرِإب نَأِبيِه، ع نعى، ويحي نةَ علَمالً ،َأِبي سسرم. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

  .دستقدمت دراسته مع الحديث السا

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )3650، س309، 14/308.(  
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  الحديث الثاني والسبعون
  

 صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم  رسوَل اِهللاكَان ،عاِئشَةَ عن نَوفٍَل، بِن فَروةَ حِديِث عن )1(سِئَل
  ."َأعمْل لَم ما شَر وِمن عِملْتُ، ما شَر ِمن ِبك َأعوذُ ِإنِّي اللَّهم": يقُوُل

 بن وحصين منْصور، عنْه ِبِه حدثَ نَوفٍَل، بن فَروةَ عن ِيساٍف، بن ِهلَاُل يرِويِه: فَقَاَل
 ما خَيِر ِمن َأسَألُك": ِزيادة اَألعمِش ِروايِة ِفي َأن غَير عنْه، فَاتَّفَقُوا واَألعمشُ، الرحمِن،عبِد

  ."َأعمْل ِلم ما خَيِر وِمن عِملْتُ،

اهورةُ ودبع نةَ، بابَأِبي لُب ناٍف، بن ِهلَاٍل عاخْتُِلفَ ِيسو اهو؛ فَرنْهع ،عِكيو نع 
اِعيزاَألو، نةَ، عدبع نِهلَاٍل ع، نةَ عوفٍَل، بن فَرنَو ناِئشَةَ عع.  

خَالَفَهو دِليالْو نِلٍم، بسم ،اِبييالِْفرو اهيوفَر نع اِعيزاَألو، نةَ عدبع، نِهلَاٍل ع، نع 
  .عنْه وِكيٍع، قَوِل ِمن  َأصحاَألوزاِعي عن :وقَولُهما ،عاِئشَةَ

ابوالصُل وٍر، قَوونْصٍن، ميصحشُ، وماَألعو نِهلَاٍل ع. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :ارالد ذَكَروجهينقُطِْني :  
 بِن فَروةَ عن ،)3(ِيساٍف بن ٍلِهال عن ،)2(َأِبي لُبابةَ بِن عبدةَ عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .عاِئشَةَ عن ،)4(نَوفٍَل

  .عاِئشَةَ عن ِيساٍف، بِن ِلِهال عن َأِبي لُبابةَ، بِن عبدةَ عن ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )3681، س14/336.(  
تقريب . مولى قريش، أبو القاسم البزاز الكوفي، نزيل دمشق، ثقة:  عبدةُ بن َأِبي لُبابةَ األسدي موالهم، ويقال)2(

  ).369:ص(التهذيب، البن حجر 
تقريب . ابن ِإساٍف اَألشْجِعي موالهم، الكوفي ثقة:  ِهالَُل بن ِيساٍف، بكسر التحتانية ثم مهملة ثم فاء، ويقال)3(

  ).576:ص(التهذيب، البن حجر 
تقريب .  فَروةُ بن نَوفٍَل اَألشْجِعي، مختلف في صحبته، والصواب أن الصحبة ألبيه، قتل في خالفة معاوية)4(

 ).445:ص(تهذيب، البن حجر ال
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  -:دراسة أوجه االختالف

 بِن فَروةَ عن ِيساٍف، بن ِهلَاٍل عن َأِبي لُبابةَ، بِن عبدةَ عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .عاِئشَةَ عن نَوفٍَل،
، 42/514(، وأحمد في مسنده )2716، برقم 4/2086(أخرجه مسلم في صحيحه : تخريجه

  .كالهما من طريق وِكيٍع )25784برقم 

نب ِكيعاِح ورثقة: الج.  

  .عاِئشَةَ عن ،ِيساٍف بِن ِهلَاِل عن َأِبي لُبابةَ، بِن عبدةَ عن ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
 ، وفي السنن الكبرى)5523، برقم 8/280 (-المجتبي- في سننه النَّسائيأخرجه : تخريجه

، كالهما من طريق )1261، برقم 3/1438(، والطبراني في الدعاء )7909، برقم 7/236(
  .شَيبةَ بِن موسى

 السنن الكبرى ، وفي)5524، برقم 8/280 (-المجتبى- في سننه النَّسائيوأخرجه 
  .الْمِغيرِة ، من طريق َأِبي)7910، برقم 7/236(

  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم ،)1260، برقم 3/1437(وأخرجه الطبراني في الدعاء 

  . من طريق الِْفرياِبي-كما سبق- في العلل ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

: ، وقال الذهبي)1( في الثقاتِحبان، ذكره ابن يِرصالِم يِمرضهو الح :شَيبةَ بن موسى .1
 )3("مقبول: "، وقال ابن حجر)2("وثِّقَ"

 . كما قال ابن حجر:وخالصة القول فيه

  .ثقة: الْحجاِج بن عبدالْقُدوِس الْمِغيرِةَأبو  .2

 .ضعيف في هذا الوجه؛ فقد عنعن: الْوِليد بن مسِلٍم .3
                                                           

)1() 7/453.( 
 ).2/304( الكاشف، للذهبي )2(
 ).551:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )3(
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4. دمحم بن يوفَس اِبييثقة: الِفر.  

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
قُطِْنيارخير الوجه األرجح الد -اِعيزاَألو، نةَ، عدبع نِهلَاِل، ع ناِئشَةَ عولعل ذلك ع ،

 عن ِهلَاٍل، عن عبدةَ، عن ،اَألوزاِعي-أرى أن الوجه الراجح هو األول بكثرة الرواة، لكني 
ِيساٍف،  بِن ِهلَاِل عن ، فقد أخرجه مسلم في صحيحه، وهو يوافق المحفوظ-عاِئشَةَ عن فَروةَ،

  .)1(وحصيٍن كما روى عنه منْصوٍر،

  .ات صحيح رجاله ثقالراجح وجهه من الحديثسند 
  

                                                           
  .)4/2085(صحيح مسلم :  انظر)1(
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  الحديث الثالث والسبعون

  

 صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم  رسوَل اِهللاكَان" ،عاِئشَةَ عن الْعِزيِز،عبِد بِن عمر حِديِث عن )1(سِئَل
ِتروفِْصُل ِبثَالٍَث، يي نيِن بتَيكْعةَ الركْعالرٍم وِلينَا ِبتَسِمعسيو".  

 بِن ُأسامةَ عن ،اَألوزاِعي  عن:جماعةٌ فَقَاَل عنْه، اخْتُِلفَ وقْد ،اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
 عن الْعِزيِز،عبِد بِن عمر عن الْعِزيِز،عبِد بِن عمر َأخَو وهو الْعِزيِز،عبِد بِن زبان عن زيٍد،
  .عاِئشَةَ

نمِه قَاَل وِفي: نع رمِن عِد ببِز،عِزيالْع نةَ عورع،ناِئشَةَ  عع، فَقَد ِهمانتهى جواب  .و

قُطِْنيارالد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهينذَكَر :  
 بِن عمر عن ،)3(عِزيِزالْعبِد بِن زبان عن ،)2(زيٍد بِن ُأسامةَ عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .عاِئشَةَ عن ،)4(الْعِزيِزعبِد

 الْعِزيِز،عبِد بِن عمر عن الْعِزيِز،ِدعب بِن زبان عن زيٍد، بِن ُأسامةَ عن ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
 نةَعورع، ناِئشَةَ عع.  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )3726، س14/378.(  
تقريب التهذيب، البن . هـ153ت سنة  هو ُأسامةُ بن زيٍد اللَّيِثي موالهم، أبو زيد المدني، صدوق يهم، ما)2(

 ).98:ص(حجر 
)3( نب انبِد هو زبقَاُلعيو ،ماِهيرو ِإبَأب ،ِويكَِم اُألمِن الْحب انورِن مِزيِز بٍرو، قُِتل سنة : الْعمو عهـ، لم 132َأب

يِريد : "، وتعقبه ابن حجر بقوله"يروي الْمراِسيل": أجد فيه جرحاً وال تعديالً ِسيما قول ابن ِحبان في الثقات
التاريخ الكبير، : انظر. مجهول الحال: ، خالصة القول فيه"الْعِزيز عن عاِئشَةَ مرسلَةر بن عبدأن ِرواية عم

 ، وتاريخ)6/347(، والثقات، البن ِحبان )3/616(، والجرح والتعديل، البن أبي حاتم )3/444(للبخاري 
  ).1/542 (، البن حجر، تعجيل المنفعة)3/653(، وتاريخ اإلسالم، للذهبي )18/301(دمشق، البن عساكر 

عد مع الخلفاء ... الْعِزيِز بِن مروان بِن الْحكَِم بِن َأِبي العاِص اُألمِوي، أمير المؤمنين  هو عمر بن عبِد)4(
  ).415:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . هـ101الراشدين، مات في رجب سنة 
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  -:دراسة أوجه االختالف

 بِن عمر عن الْعِزيِز،عبِد بِن زبان عن زيٍد، بِن ُأسامةَ عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .عاِئشَةَ عن الْعِزيِز،عبِد

  .الْمِغيرِة من طريق َأِبي ،)24539، برقم 41/86(خرجه أحمد في مسنده أ: تخريجه

، ابن )16، برقم 62:ص(عبدالعزيز  بن عمر مسند  الصغير فيالباغَنِْديوأخرجه 
  .الِْفرياِبي يوسفَ بِن من طريق محمٍد كالهما) 18/301(عساكر في تاريخ دمشق 

  .بكٍْر بِن من طريق ِبشٍْر ،)2665، برقم 5/188 (وأخرجه ابن المنذر في األوسط

 من طريق بِقيةَ بن الْوِليِد، وذكره، من )18/301(وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
  .)1(يالْبابلُتِّ اللَِّهعبِد بِن طريق يحيى

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

  .ثقة: الْحجاِج بن الْقُدوِسعبد الْمِغيرِةَأبو  .1

2. دمحم نفَ بسوي اِبييثقة: الِفر.  

3. ِبشْر نكٍْر بثقة: ب. 

4. ِقبةُيب الْن ِلوضعيف في هذا الوجه؛ فقد عنعن:ِدي . 

 .ضعيف: يالْبابلُتِّ اللَِّهعبِد بن يحيى .5

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

، )2(وعاِئشَةَ رضي اهللا عنها، فهو لم يدركها الْعِزيِزعبِد بِن االنقطاع بين عمرمعلول ب
  .)3(وقد أشار إلى ذلك ابن حجر

                                                           
 .، ولعل الصواب ما أثبته]الباهلي [تاريخ دمشق المطبوع جاء في )1(
. هـ58، وتوفيت أم المؤمنين عائشة سنة )7/324(الطبقات الكبير، البن سعد . هـ63 ولد عمر سنة )2(

  ).10/76(الطبقات الكبير، البن سعد 
  ).1/542 (، البن حجر تعجيل المنفعة)3(
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 بِن عمر عن الْعِزيِز،عبِد بِن زبان عن زيٍد، بِن ُأسامةَ عن ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
  .عاِئشَةَ عن ،عروةَ عن الْعِزيِز،عبِد

  .اَألوزاِعي عن  من رواه الدارقُطِْنيذكرلم أجد من أخرجه، ولم ي

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 بِن زبان عن زيٍد، بِن ُأسامةَ عن ،اَألوزاِعي -ظاهر أن الوجه الراجح هو األول 

 عن ؛ التفاق ثالث ثقات على روايته-عاِئشَةَ عن الْعِزيِز،عبِد بِن عمر عن ِز،الْعِزيعبِد
اِعيزأما الوجه اآلخر فغير محفوظاَألو ،.  

، وعاِئشَةَ الْعِزيِزعبِد بِن عمرضعيف؛ لالنقطاع بين  الراجح وجهه من الحديثسند 
  . ألنه لم أجد له متابعاًزيٍد؛ بِن ُأسامةَ ، ولضعفِزيِزالْععبِد بِن زبانولجهالة حال 
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  الحديث الرابع والسبعون

صلَّى اُهللا علَيِه النَِّبي  عن ،عاِئشَةَ عن حزٍم، بِن عمٍرو بِن بكٍْر َأِبي ُأم حِديِث عن )1(سِئَل
لَّمسِة، ِفي ،واضتَحسا" الْمِإنَّم وقٌ هِعر".  

 ي،الْبابلُتِّ الضحاِك بِن اللَِّهعبِد بن يحيى عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ ،اَألوزاِعي يرِويِه: فَقَاَل
ودباللَِّهع نالْقَاِرُئ، كَِثيٍر ب نع اِعيزاَألو، نى، عيحي نةَ علَمَأِبي س، نع كٍْر َأِبي ُأمِن بٍرو بمع 
  .عاِئشَةَ عن حزٍم، بِنا

 ،عاِئشَةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي عن مسِلٍم؛ فَرواه، بن الْوِليد وخَالَفَهما
لَمو ذْكُرا يمنَهيا، بدى َأحورةُ وياوعم نالٍم، بِن َأِبي كَِثيٍر سى بيحي نع، نةَ علَمَأِبي س، نع ُأم 
  .عاِئشَةَ عن بكٍْر،

 شيبة، أبي بن بكر أبو :قال شيبان، عن واختلف، يحيى، عن المعلم، حسين رواه وكذلك
 ناألشيب، الحسنع نع ،انبشَي نى، عيحي نةَ علَمَأِبي س، نبكر أم ع.  

 يحيى، عن شيبان، عن المروذي، وحسين األشيب، عن فَرواه حنبل، بن أحمد وخالفه
 نسلمة أبا يذكر ولم بكر، أمع.  

 بن علي عن العقدي، عامر وأبو بكار، بن بكر: فقال المبارك، بن علي عن واختلف
 أبي عن أخزم، بن زيد: وقال ،عاِئشَةَ عن بكر، أم عن ،َأِبي سلَمةَ عن يحيى، عن المبارك،
 ذكر في ووهم ،عاِئشَةَ عن عروة، عن ،َأِبي سلَمةَ عن يحيى، عن المبارك، بن علي عن عامر،
  .عروة

،حِحيالصو نع كٍْر َأِبي ُأمِن بٍرو بمِن عٍم بزح. قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهينذَكَر :  
 بكٍْر َأِبي ُأم  عنالرحمِن،عبِد بِن َأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .عاِئشَةَ عن ،)2(حزٍم بِن عمٍرو بِنا

  .عاِئشَةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )3790، س441، 14/440.(  
  ).755:ص(تقريب التهذيب، البن حجر .  ُأم بكٍْر أو ُأم َأِبي بكٍْر، ال يعرف حالها)2(
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  -:دراسة أوجه االختالف

 ُأم عن الرحمِن،عبِد بِن َأِبي سلَمةَ عن ، يحيى بِن َأِبي كَِثيٍرعن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .عاِئشَةَ عن حزٍم، بِن عمٍرو بِن بكٍْر َأِبي

  .كَِثيٍر بِن اللَِّهعبِدبكٍْر، و بِن من طريقي ِبشٍْر ،)31برقم ( في فوائده )1(أخرجه ابن دحيٍم: تخريجه

  .الْبابلُتِّي اللَِّهعبِد بِن  من طريق يحيى-كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

1. ِبشْر نكٍْر بثقة: ب.  

2. دباللَِّهع نِن كَِثيٍر بوٍن بميصدوق:م .  

  .ضعيف: يلُتِّالْباب اللَِّهعبِد بن يحيى .3

  .عاِئشَةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي: خرالوجه اآل
 مغْلَطَاي، وذكره )354، برقم 178:ص( في فوائده )2(ِميِمي الدقَّاقُ َأِخي أخرجه ابن: تخريجه

  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم، )907:ص(في شرح سنن ابن ماجه 

  .ضعيف في هذا الوجه؛ فقد عنعن: وِليد بن مسِلٍمالْ

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 َأِبي ُأم عن ،َأِبي سلَمةَ عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي-ظاهر أن الوجه الراجح هو األول 

  .، أما الوجه اآلخر فضعيف غير محفوظ-عاِئشَةَ عن ،بكٍْر

، لكن يرتقي إلى الحسن بكٍْر َأِبي ُأم ضعيف، لجهالة حال الراجح وجهه من الحديثسند 
  .بكٍْر َأِبي  ألمالرحمِنعبِد ِبنِْت وعمرةَ عروةَ،لغيره بمتابعة 

                                                           
، للذهبي سير أعالم النبالء: انظر. هـ352 هو َأبو جعفٍَر محمد بن عِلي بِن دحيٍم الشَّيباِني، توفي سنة )1(

)16/36.( 
)2( بن دمحِن ميسو الحِداِهللا هو َأببِن بِن عيسِداِهللا بِن الحبِن عفُ ِبابرعيالثِّقَاِت، و دقَّاقُ، َأحالد اِديغْدالب نواربِن ه 

 ).16/564(سير أعالم النبالء، للذهبي : انظر. هـ390َأِخي ِميِمي، توفي سنة 
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 عروةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي عن ،الْمِغيرِة َأبو َأخْبرنَا: "أخرج الدارمي في سننه
 النَِّبي زوج عنْها اللَّه رِضي عاِئشَةَ َأن زرارةَ، بِن سعِد بِن الرحمِنعبِد ِبنِْت وعمرةَ الزبيِر، بِنا

لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عتُِح: قَالَتْ صتْاسيض ةَ ُأمِبيبٍش، ِبنْتُ ححج ِهيتَ وِد تَحبِنعمحِن الرٍف بوع 
عبس ،فَشَكَتْ ِسِنين وِل ِإلَى ذَِلكساللَِّه ر لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عفَقَاَل ،ص النَِّبي لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص :
»ِذِه ِإنتْ هسِة لَيضيا ،ِبالْحِإنَّمو وقٌ هلَِت فَِإذَا ِعرةُ، َأقْبضيِعي الْحلَاةَ، فَدِإذَا الصتْ، وربَأد 

 ِمركٍَن ِفي تَقْعد وكَانَتْ تُصلِّي، ثُم صلَاٍة، ِلكُلِّ تَغْتَِسُل فَكَانَتْ: عاِئشَةُ قَالَتْ »صلِّي ثُم فَاغْتَِسِلي
  .)1("الْماء لَتَعلُو الدِم حمرةَ ِإن حتَّى جحٍش ِبنِْت زينَب ِلُأخِْتها

  

                                                           
  ).795، برقم 1/594( )1(
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  الحديث الخامس والسبعون
  

صلَّى اُهللا  اللَِّه رسوُل َأراد" ،عاِئشَةَ عن الرحمِن،عبِد بِن َأِبي سلَمةَ حِديِث عن )1(سِئَل
لَّمسِه ولَيع ِمن ضعةَ بِفيا صم ِريدُل يجالر ِلِه، ِمنا: قَالُوا َأهوَل يسا اللَِّه رِإنَّه ،اِئضفَقَاَل ح :
صلَّى اُهللا علَيِه  اللَِّه رسوُل ِبها فَنَفَر: قَاَل َأفَاضتْ، قَد ِإنَّها اِهللا رسوَل يا: قَالُوا ِهي؟ َأحاِبستُنَا
لَّمسو".  

 ،اَألوزاِعي عنْه ِبِه حدثَ ،َأِبي سلَمةَ عن الْحاِرِث، بِن يمِإبراِه بن محمد يرِويِه: فَقَاَل
 ،اَألوزاِعي عن ،مزيٍد بن والْوِليد ،بكٍْر بن ِبشْرو سِميٍع، بِن ِعيسى بن محمد عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ

  .َأِبي سلَمةَ عن اِهيم،ِإبر بن محمد حدثَِني: قَاَل

مخَالَفَهو دمحم نب اهوٍب؛ فَرعصم نع اِعيزِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوى بيحي نع، نِن  عٍد بمحم
،اِهيمرِإب ِهموِه، وا ِفيِإنَّمو اِعيزاَألوهعمس  ِمن اِهيمرِن ِإبٍد بمحم.  

واهواألعرج، هرمز بن عبدالرحمن ر نةَ علَمَأِبي س، ناِئشَةَ عثُ ، قالهعاللَّي نٍد، بعس 
 نفَِرععِن جةَ، بِبيعر نهرمز ابن ع.  

اهورو انرِن ِعمَأنٍَس، َأِبي ب نةَ علَمعنه به حدث ،َأِبي س دمحم ناقَ، بحاخْتُِلفَ ِإسو 
 عن ِإسحاقَ، بِن محمٍد عن عبيد، بن ومحمد سلمة، بن ومحمد سعد، بن ِإبراِهيم ه؛ فَرواهعنْ

انرِن ِعمأنس، أبي ب ناِئشَةَ عع.  

اهورعبداألعلى، و نإسحاق، بن محمد ع نفقال عمران، ع: نع انملَيِن ساٍر، بسي َأِبي و
 وعروة،عاِئشَةَ  عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري وروي محفوظ، وكالهمااِئشَةَ ع عن ،سلَمةَ
 ناِئشَةَ عالمنذر بن أرطاة عنه به تفرد غريب حديث وهو عنه، موسى، بن أيوب قالهع.  

 ، سلَمةََأِبي عن ،عن الزهِري ِإسحاقَ، بِن ومحمد األيلي، يزيد بن يونس رواه وكذلك
 .عاِئشَةَ عن عروة، بن وهشام ،عن الزهِري سعد، بن الليث قال وكذلكعاِئشَةَ  عن وعروة،

قُطِْنيارانتهى جواب الد.  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )3900، س141، 15/140.(  
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اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهين، ووقفتُ على ثالثذَكَر :-  

  .عاِئشَةَ عن الرحمِن،عبِد  بِنَأِبي سلَمةَ عن ،)1( حمٍد بِن ِإبراِهيمم عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول

 عن ،لَمةََأِبي س عن ،محمٍد بِن ِإبراِهيم عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  .عاِئشَةَ

  .عاِئشَةَ عن َأِبيِه، عن الْقَاِسِم، بِن الرحمِنعبِد عن ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ

  -:دراسة أوجه االختالف

  عنالرحمِن،عبِد  بِنَأِبي سلَمةَ عن ،محمٍد بِن ِإبراِهيم عن ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .عاِئشَةَ

  .بكٍْر بِن ، من طريق ِبشٍْر)2954، برقم 4/310( في صحيحه خُزيمةَأخرجه ابن : ريجهخت

من ، )3081، برقم 3/404( مسلم صحيح على المستخرج المسند في نُعيٍمأبو وأخرجه 
  .طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم

  .مزيٍد بِن سِميٍع، والْوِليِد بِن ِعيسى بِن ٍد من طريق محم-كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيو

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

1. ِبشْر نكٍْر بثقة: ب. 

  .ثقة في هذا الوجه؛ فقد صرح بالسماع: الْوِليد بن مسِلٍم .2

3. دمحم نى بسِن ِعيِن القَاِسِم بٍع بيمهذا الوجه؛ فقد عنعنضعيف في : س.  

4. ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت: م.  

                                                           
هـ على 120اهللا المدني، ثقة له أفراد، مات سنة  خَاِلٍد التَّيِمي، أبو عبد هو محمد بن ِإبراِهيم بِن الْحاِرِث بِن)1(

 ).465:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . الصحيح
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 ،َأِبي سلَمةَ عن ،محمٍد بِن ِإبراِهيم عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
 ناِئشَةَعع.  

  .حمزةَ ِنب من طريق يحيى ،)1211، برقم 2/965(أخرجه مسلم في صحيحه : تخريجه

، 2/323(، وأبو عوانة في مسنده )24558، برقم 41/107(وأخرجه أحمد في مسنده 
  .مصعٍب بِن من طريق محمٍد ، كالهما)3298برقم 

من  ،)3081، برقم 3/404( مسلم صحيح على المستخرج المسند في نُعيٍمأبو وأخرجه   
رمِن طريقي عِد ببِلعاِحِد، والْوِن يِدالْوِلٍم بسم.  

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

 .ثقة، وال يضيره ما رِمي به من قَدٍر في هذا الحديث: حمزةَ بن يحيى .1

2. دمحم نٍب بعصضعيف: م. 

3. رمع نِد بباِحِدعثقة: الْو. 

 .عنعنضعيف في هذا الوجه؛ فقد : الْوِليد بن مسِلٍم .4

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

 يحيى حدثَِني موسى، بن الْحكَم حدثَِني: "شك راوي الحديث في صحيح مسلم حيث قال
  ."عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر :قَاَل لَعلَّه ،اَألوزاِعي عن حمزةَ، بنا

 معظَِم عن -عياض-الْقَاِضي  نَقَلَه وكَذَا النُّسِخ معظَِم ِفي وقَع هكَذَا: " معقباًقال النَّوِويو
 "قَاَل لَعلَّه" وسقَطَ :قَاَل ،"عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر قَاَل لَعلَّه" قَولُه الطَّبِري ِعنْد وسقَطَ :قَاَل النُّسِخ،

 فََألْحقَه ِفيِه؛ أو شك بعضهم كتب من سقط كله اِلاسم َأن وَأظُن :قَاِضيالْ قَاَل الْحذَّاِء، ِلابِن فَقَطْ
  .)1("لَعلَّه" ِبقَوِلِه ِإلْحاِقِه علَى ونَبه الصواِب، الْمحفُوِظ علَى

وهذا يالوجه الثاني، ويسلبه الصحة التي استمدها من وروده في صحيح مسلمفُِعض .  

                                                           
 ).9/81(رح النووي  صحيح مسلم بش)1(
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  .عاِئشَةَ عن َأِبيِه، عن الْقَاِسِم، بِن الرحمِنعبِد عن ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ
  .كَِثيٍر بِن ، من طريق محمٍد)3297، برقم 2/323(أخرجه أبو عوانة في مسنده : تخريجه

دمحم نضعيف يدلس عن الضعفاء: كَِثيٍر ب.  

  : على سند الحديث، والحكماَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
َأِبي  عن ،محمٍد بِن ِإبراِهيم عن ،اَألوزاِعي-مما سبق يتبين أن الوجه الراجح هو األول 

 ثالث ثقات، أما الوجهان اآلخران فغير اَألوزاِعي عن ؛ فقد اتفق على روايته-عاِئشَةَ عن ،سلَمةَ
  .محفوظين

  .صحيح رجاله ثقات الراجح وجهه من الحديثسند 
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  الحديث السادس والسبعون

  يخْرجصلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم  رسوَل اِهللاكَان" ،عاِئشَةَ عن ،َأِبي سلَمةَ حِديِث عن )1(سْئَل
  ."صاِئم وهو يقَبُل كَان": ورِوي ،"يتَوضُأ والَ يقَبلُِني ثُم الصالَِة ِإلَى

  .ِإسحاقَ وَأبو الْمنْكَِدِر، بِن بكٍْر وَأبو ِثيٍر،كَ َأِبي بن ويحيى الزهِري، يرِويِه: فَقَاَل

عن  زاذان، بن منصور إسناده؛ فَرواه وفي لفظه، في عنه الزهِري فاختلف وأما
ِريهالز، نةَ علَمَأِبي س، ناِئشَةَ عع، َل اِهللاكَانوسر  لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عثم الصالة، إلى  يخرجص 
  .عن الزهِري زاذان، بن منصور عن بشير، بن سعيد به تفرد يتوضأ، وال يقبلني،

عن  فَرووه راشد، بن ومعمر عياض، بن ويزيد ذئب، أبي وابن خالد، بن عقيل وخالفه
ِريهالز، نةَ علَمَأِبي س، ناِئشَةَ عع، النَِّبي َأن لَّى اُهللا عصلَّمسِه وولم صائم وهو يقبل  كانلَي 
 ،ُأم سلَمةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن ،عن الزهِري المكي، مسلم بن إسماعيل ورواه...  الوضوء، يذكر

النَِّبي َأن لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عقوله في ووهم صائم وهو يقبل  كانص: نةَ علَمس هذا يورو ،ُأم 
 عن ،عروةَ عن ،عن الزهِري ومعمر، عيينة، وابن ي،اَألوزاِعو زيد، بن أسامة عن الحديث
  .صائم وهو يقبل  كانصلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم َأن النَِّبي ،عاِئشَةَ

 ،واِئيلدستَا هشام ؛ فَرواهَأِبي سلَمةَ عن روايته في عنه فاختلف كثير، أبي بن يحيى وأما
  .عاِئشَةَ عن ،عروةَ عن ، سلَمةََأِبي عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر الْمبارِك، بن وعلي

 رووه أرقم بن خوط، وسليمان بن وأيوب سالم، بن ومعاوية عبدالرحمن، بن شيبان  وخالفهما
 عن ،عروةَ عن عبدالعزيز، بن عمر عن عبدالرحمن، ن بَأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر

  .عاِئشَةَ
 عن زريق، بن عبداهللا بن زيدي رواية من مسِلٍم بن الْولُيد ؛ فَرواهاَألوزاِعي عن واخْتُِلفَ

  .تابعه ومن شيبان، رواية بمتابعةيحيى  عن ،اَألوزاِعي عن الوليد،

  .اَألوزاِعي عن الجزري، فروة أبو سنان بن يزيد وتابعه

 ،َأِبي سلَمةَ عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي عن فروياه وِهقُْل، إسماعيل، بن مبشر وخالفهم
 ناِئشَةَعع.  

انتهى المراد نقله من  .عبدالعزيز بن عمر فيه ذكر ممن تابعه ومن شيبان قول والقول 
قُطِْنيارجواب الد.  

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )3902، س144 -15/142.(  
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اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد ثالثةذَكَر :-  

  .عاِئشَةَ  عن،عروةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول

 بِن عمر عن الرحمِن،عبِد  بِنَأِبي سلَمةَ عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  .عاِئشَةَ عن ،عروةَ عن الْعِزيِز،عبِد

  .عاِئشَةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ

  -:دراسة أوجه االختالف

  .عاِئشَةَ عن ،عروةَ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول
  .عن اَألوزاِعي  رواته الدارقُطِْنيذكرلم أجد من أخرجه، ولم ي

 عن الرحمِن،عبِد  بِن سلَمةََأِبي عن ،عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
رمِن عِد ببِز،عِزيالْع نةَ عورع، ناِئشَةَ عع.  

 الصغير في مسند الباغَنِْدي، و)2872، برقم 2/210(أخرجه أبو عوانة في مسنده : تخريجه
من  لهم، ك)65/261(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )52، برقم 104:ص(عبدالعزيز  بن عمر

  .طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم

ِليدالْو نِلٍم بسبالسماع: م حرثقة في هذا الوجه؛ فقد ص.  

  :التَّعِقيب علَى هذَا الوجِه

ِزيدرجاله ثقات إال ي نِد ببِن اللَِّهعٍق بيزالراوي- )1(ر  نفهو ضعيف؛ ألنه -الوليدع 
  .الوليد عن تَفَرد به

  .عاِئشَةَ عن ،َأِبي سلَمةَ عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ
من طريق الْوِليِد بِن  ،)3383، برقم 2/91 (اآلثار معاني أخرجه الطحاوي في شرح: تخريجه
  .بكٍْر بِن ٍر، من طريق ِبشْ)3384برقم (، ومسِلٍم

                                                           
)1( نب ِزيدِداِهللا يبٍق، بتقعيزِن رتقريب التهذيب، البن . اهللا القرشي، مقبولديم الراء مصغر، الشامي، أبو عبد ب

  .)602:ص(حجر 
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، )64/297(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )8/455(وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 
  .الْبابلُتِّي اللَِّهعبِد بِن من طريق يحيى كالهما

  .ِهقٍْل بِن ِزياٍدو ِإسماِعيَل، بِن من طريق مبشِِّر -كما سبق- في العلل ذكره الدارقُطِْنيو

ور نِه عجذَا الواةُ هاِعيزاَألو:-  

1. ِليدالْو نِلٍم بسعنعن في هذا الوجه؛ فقد ضعيف: م.  

2. ِبشْر نكٍْر بثقة: ب.  

  .ضعيف: يالْبابلُتِّ اللَِّهعبِد بن يحيى .3

  .ثقة: ِهقٌْل بن ِزياٍد .4

5. شِّربم ناِعيَل بمثقة: ِإس.  

  :، والحكم على سند الحديثاِعياَألوزالوجه الراجح عن 
 عن ،َأِبي سلَمةَ عن يحيى، عن ،اَألوزاِعي-مما سبق يتبين أن الوجه الراجح هو األخير 

 ،)1( وقد رجح الدارقُطِْني الوجه الثاني،عن اَألوزاِعي ؛ التفاق ثالث ثقات على روايته-عاِئشَةَ
  .حفوظ األول فغير مأما الوجه

الوجه األخير صحيح رجاله ثقات، أما من الوجه الثاني فضعيف  من الحديثسند 
  .- بن مسلمالوليد عن الراوي- رزيٍق بِن اللَِّهعبِد بِن يِزيد لضعف

  

                                                           
  ).3902، س144 -15/142(ِعلَل الدارقُطِْني : انظر )1(
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  الحديث السابع والسبعون

 ،صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمالنَِّبي  عن حِبيبةَ، ُأم عن سفْيان، َأِبي بِن عنْبسةَ حِديِث عن )1(سِئَل
  .")2(الصلَواِت ِمن واللَّيِل النَّهاِر تَطَوِع ِفي"

 عن مسِلٍم، بن والْوِليد يونُس، بن ِعيسى عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ ،اَألوزاِعي ورواه.. : .فقال
اِعيزاَألو، ح ناٍنعِن سةَ، بِطيع نةَ، عسنْبع نع ةَ، ُأمِبيبعاً حفُورانتهى المراد نقله من جواب  .م
قُطِْنيارالد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد وجهاً، ولم أقف على غيرهذَكَر .  
  .مرفُوعاً ،)4(حِبيبةَ ُأم عن ،)3(عنْبسةَ عن عِطيةَ، بِن عن حساٍن ،اَألوزاِعي: الوجه

  -:دراسة أوجه االختالف

  .مرفُوعاً ،حِبيبةَ ُأم عن عنْبسةَ، عن عِطيةَ، بِن عن حساٍن ،اَألوزاِعي: الوجه
، والبيهقي في السنن الكبرى )26764، برقم 44/346(أخرجه أحمد في مسنده : تخريجه

  .عبادةَ بِن من طريق روِح ، كالهما)4165، برقم 2/664(

، وفي السنن الكبرى )1812، برقم 3/264 (-المجتبي- في سننه النَّسائيوأخرجه 
 ، كالهما)14، برقم 7:ص( ياَألوزاِعء من حديث ، وابن حذلم في جز)1484، برقم 2/186(

  .َأعين بِن من طريق موسى

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )4026، س280 -15/273.(  
لَما :  بِن عِطيةَ، قَاَلعن حساٍني، اَألوزاِعحدثَنَا : حدثَنَا روح، قَاَل: "أخرج أحمد في مسنده:  نص الحديث)2(

َأما ِإنِّي سِمعتُ ُأم حِبيبةَ، يعِني : ما هذَا الْجزع؟ قَاَل: يَل لَهنَزَل ِبعنْبسةَ بن َأِبي سفْيان، الْموتُ اشْتَد جزعه، فَِق
من صلَّى َأربعا قَبَل الظُّهِر، وَأربعا بعدها، حرم اللَّه «: قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم: ُأخْتَه، تَقُوُل
  ).26764، برقم 44/346". (ن منْذُ سِمعتُهنفَما تَركْتُه . »لنَّاِرلَحمه علَى ا

 هو عنْبسةُ بِن َأِبي سفْيان بِن حرِب بِن ُأميةَ القُرِشي الُْأمِوي، َأخُو معاِويةَ، يكْنَى َأبا الْوِليِد، وقيل غير ذلك، )3(
 وذكره ابن ِحبان في ثقات التابعين، مات قبل اتفق األئمة على أنه تابعي،: له رؤية، وقال أبو نعيم: يقال
  .)432:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . أخيه

شَمٍس، زوج النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم،  ن بن حرب بن ُأميةَ بن عبد ُأم حبيبةَ، واسمها رملَةُ ِبنتُ َأبي سفيا)4(
 ).10/94( الكبير، البن سعد الطبقات: انظر. هـ44توفيت سنة 
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 بِن ، من طريق يِزيد)2747، برقم 3/145(وأخرجه الطبراني المعجم األوسط في 
  .يوسفَ

  .مسِلٍم بِن والْوِليِد يونُس، بِن  من طريقي ِعيسى-كما سبق- ذكره الدارقُطِْنيو

ر نِه عجذَا الواةُ هواِعيزاَألو:-  

1. حور نةَ بادبثقة: ع  

  .ثقة: َأعين بن موسى .2

3. ِزيدي نفَ بوسي :ِبيحصنعاء الصنعاني موحدة، بعدها والمهملة الراء بفتح ،)1(الر 
  .)2(ضعيف دمشق،

  .ثقة: يونُس بن ِعيسى .4

  .ضعيف في هذا الوجه؛ ألنه لم يتسن التأكد من تصريحه بالسماع: د بن مسِلٍمالْوِلي .5

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 ثالث ثقات من أصحابه على قاتففقد  ، اَألوزاِعيعن ذا الوجه محفوظهيظهر أن 

  .روايته، ولم أقف على غير هذا الوجه

  . صحيح رجاله ثقاتن هذا الوجهم الحديثسند 

                                                           
)1(ِبيحِة، :  الربحبفتح الراء، وسكون الحاء المهملتين، وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة، هذه النسبة إلى الر

رحبة مالك بن طوق على شط : وهي بلدة من بالد الجزيرة، في آخر حد هساب على أول حد الشام، يقال لها
 ).3/48(سمعاني األنساب، لل. الفرات

 ).606:ص( تقريب التهذيب، البن حجر )2(
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  الحديث الثامن والسبعون

 والْوضوِء الذَّكَِر مس ِفي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمالنَِّبي  عن بسرةَ، حِديِث عن )1(سِئَل
2(ِمنْه(، ِذكْرالِْخالَِف و ِن ِهشَاِم لَىعةَ بورثم -.. .عقُطِْنيارقال الد-ِة  ِذكْرايِد ِروبِن اللَِّهعَأِبي ب 
 بن محمد  ورواه-ثم قال-.. .عنْه ِفيِه والِْخالَِف عروةَ، عن حزٍم، بِن عمِرو بِن محمٍد بِن بكٍْر
 ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي ورواه... عنْه واخْتُِلفَ بكٍْر، َأِبي بِن اللَِّهِدعب عن الزهِري، مسِلٍم

 ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي عن علْقَمةَ، وعقْبةُ بن الِْمصيِصي، كَِثيٍر بن محمد عنْه؛ فَرواه واخْتُِلفَ
 نةَعورع.  

اهورو دِليالْو نِلٍم، بسم نع اِعيزاَألو، ِريهالز نقَاَل ،ع ذَِلك ِهشَام ناٍر، بمع نابَأِبي و 
،اِريوالْح قَاِسمو ،الْجوِعي نِد عِليِن الْوِلٍم بسم.  

مخَالَفَهو ،ميحد اهوفَر نِليِد، عالْو نع اِعيزاَألو، ِريهالز نع، نِن عٍم، ابزح لَمه، ومسي 
 نةَ،عورع نةَ عرسب.  

اهورو دِليالْو نٍد[ بيزاِعيُل ،)3(]مموِإس نِد ببِن اللَِّهعةَ، باعمس رمعو نِد بباِحِدعو وَأ ،الْوب
 الْجراِح، بن ورواد ،َأِبي سلَمةَ بن وعمرو ،ِإسحاقَ بن شُعيبو ،نالِْعشِْري َأِبي وابن ،الْمِغيرِة
 ِنب ٍركْب يِبَأ عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي عن هوور التِّنِّيِسي، ِبشٍْر بن محمدو ي،الْبابلُتِّ ويحيى

عوٍرم ٍم، ِنبزح نع رةَ،عو نةَ عرسب. قُطِْنيارانتهى المراد نقله من جواب الد.  

اِعيزأوجه االختالف على اَألو :قُطِْنيارالد ِنذَكَريثالثة، ووقفتُ على آخَر :-  

  .)4(صفْوان ِبنِْت بسرةَ عن عروةَ بِن الزبيِر، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: الوجه األول

  .بسرةَ عن عروةَ، عن ،)دون تَسِميِتِه(حزٍم  ابِن عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :انيالوجه الث

                                                           
)1( قُطِْنيارِعلَل الد )4060، س356 -15/313.(  
ثنا الْوِليد بن ، حدثَنَا َأبو سِعيٍد عبدالرحمِن بن ِإبراِهيم: "أخرج ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني: نص الحديث )2(

عن بسرةَ ِبنِْت ، عن عروةَ، َأخْبرِني َأبو بكِْر بن عمِرو بِن حزٍم: وزاِعي، عن الزهِري، قَاَلعن اَأل، مسِلٍم
انفْوقُوُل، صي لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوَل اللَِّه صستْ رِمعا سْأ«: َأنَّهضتَوفَلْي هذَكَر سم ن3220، برقم 6/37. (»م.(  

 .، ولعل الصواب ما أثبته، فقد جاء موافقاً للتخريج]سويد[ جاء في المطبوع )3(
الطبقات الكبير، البن سعد . العزى بِن قُصيوفٍَل بِن َأسٍد بِن عبِد بِن نَِبنْتُ صفْوانالصحابية بسرةُ  هي )4(

)10/233.(  
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  .بسرةَ عن عروةَ، عن ،)1(حزٍم بِن عمِرو بِن بكٍْر َأِبي عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :الوجه الثالث

 عن ،)2(حزٍم بِن عمِرو بِن بكٍْر َأِبي بِن اللَِّهعبِد عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :رابعالوجه ال
ةَ،عور نةَ عرسب.  

 عروةَ، عن ،حزٍم بِن عمِرو بِن بكٍْر َأِبي بِن اللَِّهعبِد عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ
 نعانورِن مكَِم ب3(الْح(، نةَ عرسب.  

  -:دراسة أوجه االختالف

  .صفْوان ِبنِْت بسرةَ عن عروةَ بِن الزبيِر، عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي: لالوجه األو
  . مسِلٍم بِن كَِثيٍر، والْوِليِد بِن محمٍد، من طريقي )15/347(ي في العلل الدارقُطِْنأخرجه : تخريجه

  .علْقَمةَ وذكره من طريق عقْبةَ بِن

ور نِه عجذَا الواةُ هاِعيزاَألو:-  

1. دمحم نضعيف يدلس عن الضعفاء: كَِثيٍر ب.  

  .ضعيف في هذا الوجه، فقد عنعن: الْوِليد بن مسِلٍم .2

  .، ال تنفعه متابعة من تابعهضعيف في هذا الوجه: علْقَمةَ بن عقْبةُ .3

  .بسرةَ عن عروةَ، عن ،)دون تَسِميِتِه(حزٍم  ابِن عن ،ِريعن الزه ،اَألوزاِعي: الوجه الثاني
  .الْمِغيرِة من طريق َأِبي ،)751، برقم 1/564(أخرجه الدارمي في سننه : تخريجه

  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم في العلل ذكره الدارقُطِْنيو

                                                           
 هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم األنصاري النَّجاِري، بالنون والجيم، المدني القاضي، اسمه وكنيته )1(

تقريب التهذيب، البن حجر . غير ذلك: هـ، وقيل120أبا محمد، ثقة عابد، مات سنة إنه يكنى : واحد، وقيل
  ).624:ص(

. هـ135اهللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم األنصاري، المدني القاضي، ثقة، مات سنة  هو عبد)2(
  ).297:ص(تقريب التهذيب، البن حجر 

الملك، األموي المدني، ولي الخالفة في آخر سنة و عبدم بن أبي العاص بن أمية، أب هو مروان بن الحك)3(
  ).525:ص(تقريب التهذيب، البن حجر . هـ في رمضان، ال تثبت له صحبة65هـ، ومات سنة 64
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 نِه عجذَا الواةُ هوراَألواِعيز:-  

  .ثقة: الْحجاِج بن عبدالْقُدوِس الْمِغيرِةَأبو  .1

  .إذ لم يتسن التحقق من تصريحه بالسماعضعيف في هذا الوجه، : الْوِليد بن مسِلٍم .2

 عن روةَ،ع عن حزٍم، بِن عمِرو بِن بكٍْر َأِبي عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي :ثالثالوجه ال
  .بسرةَ

، والطبراني في )3220، برقم 6/37 (والمثاني أخرجه ابن أبي عاصم في اآلحاد: تخريجه
  .من طريق الْوِليِد بِن مسِلٍم ، كالهما)488، برقم 24/194(المعجم الكبير 

  .بكٍْر بِن من طريق ِبشٍْر ،)432، برقم 1/72 (اآلثار معاني وأخرجه الطحاوي في شرح

، برقم 2/231(، والبيهقي في الخالفيات )15/347(ي في العلل الدارقُطِْنوأخرجه 
  .من طريق الْوِليِد بِن مزيٍد، كالهما )508

  . الْمِغيرِة، من طريق َأِبي )15/347(ي في العلل الدارقُطِْنوأخرجه 

 َأِبي وابِن ،الْواِحِدعبِد بِن وعمر ،سماعةَ بِن اللَِّهعبِد بِن ِإسماِعيَلوذكره من طريق 
ٍبو ،الِْعشِْرينيِن شُعاقَ بحِرو ،ِإسمِن وعةَ بلَماِد ،َأِبي سوِن وراِح، برى الْجيحلُتِّ ويابالْب،ٍد يمحوم 

  .التِّنِّيِسي ِبشٍْر بِنا

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

  .ضعيف في هذا الوجه، فقد عنعن: الْوِليد بن مسِلٍم .1

2. ِبشْر نكٍْر بثقة :ب.  

3. ِليدالْو نٍد بيزثقة ثبت: م.  

  . ثقة:الْحجاِج بن عبدالْقُدوِس الْمِغيرِةَأبو  .4

  .ثقة: سماعةَ بِن اللَِّهعبِد بن ِإسماِعيُل .5

6. رمع نِد بباعثقة: ِحِدالْو.  
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7. نَأِبي اب صدوق في هذا الوجه، فقد تُوبع: الِْعشِْرين.  

8. بيشُع ناقَ بحيضره إرجاءه في هذا الحديثثقة، وال : ِإس.  

  .صدوق في هذا الوجه، فقد تُوبع: َأِبي سلَمةَ بن عمرو .9

10. ادور ناِح برصدوق في هذا الوجه، فقد تُوبع: الْج.  

  . ضعيف:يالْبابلُتِّ اللَِّهعبِد بن يحيى .11

12. دمحم نِبشٍْر ب ِسيبدمشق سمع: التِّنِّي اِعيزلم أجد فيه جرحاً وال تعديالً سوى )1(اَألو ،
  .)2("عندهم بالقوي ليس: "قول الحاكم

  . مقبول، وهو كذلك في هذا الوجه:خالصة القول فيه

 عن حزٍم، بِن عمِرو بِن بكٍْر َأِبي بِن اللَِّهعبِد عن ، الزهِريعن ،اَألوزاِعي :رابعالوجه ال
  .بسرةَ عن عروةَ،
 بِن ، من طريق يحيى)487، برقم 24/193(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير : تخريجه

  .الْبابلُتِّي اِهللاعبِد

، برقم 2/230(، والبيهقي في الخالفيات )15/347(ي في العلل الدارقُطِْنوأخرجه 
  .مصعٍب بِن ، كالهما من طريق محمٍد)507

 نِه عجذَا الواةُ هوراِعيزاَألو:-  

  . ضعيف:يالْبابلُتِّ اللَِّهعبِد بن يحيى .1

2. دمحم نٍب بعصضعيف: م.  

                                                           
  ).52/152( تاريخ دمشق، البن عساكر )1(
 ).197:ص( سؤاالت السجِزي للحاكم )2(



 

- 357 -  

 عن حزٍم، بِن عمِرو بِن بكٍْر َأِبي بِن اللَِّهعبِد عن ،يعن الزهِر ،اَألوزاِعي :خيرالوجه األ
  .بسرةَ عن ،الْحكَِم بِن مروان عن عروةَ،
 الْمِلِكمن طريق عبِد ،)3223، برقم 6/39(أخرجه ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني : تخريجه

  .محمٍد بِنا

دبِلِكعالْم نب اِنينْعٍد الصمحتابعه عليه: مضعيف في هذا الوجه، إذ لم أجد من ي.  

  :، والحكم على سند الحديثاَألوزاِعيالوجه الراجح عن 
 ،بكٍْر َأِبي عن ،عن الزهِري ،اَألوزاِعي-الثالث مما سبق يتبين أن الوجه الراجح هو 

 نةَ،عورع نةَ عرسأصحاب قد اتفق على روايته ست ثقات من  ف؛-باِعيزوتابعهم اَألو ،
  .غيرهم، أما بقية األوجه فغير محفوظة

  . صحيح رجاله ثقاتالراجح وجهه من الحديثسند 
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  الخاتمة

  
الحمد هللا الذي بفضله تتم الصالحات، والصالة والسالم على نبي الهدى والرحمات، 

  /آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعدوعلى 

بعد مضى عاٍم كامٍل مع علم العلل وكتاب الدارقطني، وكتب العلل والحديث وفإنني 
  :والرجال وغيرها؛ بحثاً ودرساً وكتابةً، توصلتُ إلى جملة من النتائج والتوصيات، أهمها

  -:النتائج: أوالً

الحديث، وأغمضها، وأدقها، مما يلزم المشتغلين فيه أخذ ل من أصعب علوم لَأن علم الِع .1
أقصى درجات الحيطة والحذر والدقة في الدراسة والترجيح والحكم، هذا بعد استفراغ الجهد 

  . من طرق الحديث، وأقوال العلماء المتعلقة بهع ودراسة كل ما يمكن الوصول إليهفي جم

اهللا تعالى في الحفظ والفهم والمعرفة بعلوم الحديث، أن اإلمام الدارقُطِْني آية من آيات  .2
 من بعض األوهام واألخطاء ملَس يم الكمال هللا، فالدارِقطِْني لَل، لكنلَوالبراعة في علم الِع

 .عد شيئاً مقارنةً بما أبدع فيهالتي ال تُ

3. يعد موسوعةً في علم العلل؛ لِكب قُطِْنياركتاب العلل للد ر حجمه، وكثرة أحاديثه وطرقه أن
لطالب الحديث عنهوفوائده، فال غنى . 

أن االهتمام بأحاديث المكثرين من الرواية من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ جمعاً وحفظاً  .4
 .ودراسةً، يختصر على المرء الكثير من الجهد في علم الحديث رواية ودراية

 مخالفة العلماء السابقين في أحكامهم زيادة البحث والتنقيب أنَّه ينبغي لمن ترجح لديه بالقرائن .5
 .عن أدلة وقرائن أخرى قبل إصدار الحكم

أن كثيراً من تصحيحات المتأخرين التي لم يسبقوا إليها مدخولة، خاصةً عند مخالفتهم  .6
 .العلماء السابقين، مما يعني وجوب الحذر من االعتماد على تصحيحاتهم

الترجيح باألقوى، فإن استوى الرواة : ترجيح بين الروايات عند االختالفمن أهم قواعد ال .7
 .في ذلك فباألكثر، وإالَّ فبقرائن أخرى
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 أربعة منها درستُها مع - ن حديثاًثمانية وسبعيبلغت أحاديث الدراسة في هذا البحث  .8
 منها مائةً وستةً مائتين وواحداً وخمسين وجهاً، ذكر الدارقُطِْنيدراسة خاللها تم ، -غيرها

 .وتسعين وجهاً، ووقفتُ على األوجه الباقية وِعدتُها خمسة وخمسين وجهاً

 -: به، نجدها ستة أصناف، وهيالمعلَّةعند تصنيف أحاديث الدراسة حسب االختالف  .9

 . فيها بإبدال راٍو بغيره في اإلسنادفَِلتُثالثون حديثاً، اخْ  .أ 

 .يها وصالً وإرساالًفاخْتُِلفَ واحد وعشرون حديثاً،   .ب 

 .فيها زيادة ونقصاناً في اإلسناداخْتُِلفَ تسعة عشر حديثاً،   .ج 

 .فيها رفعاً ووقفاًاخْتُِلفَ ثالثة عشر حديثاً،   .د 

 .ا في المتنمفيهاخْتُِلفَ حديثان،   .ه 

 .فيه رفعاً وقطعاًاخْتُِلفَ حديث واحد،   .و 

 

   :ثانياً التوصيات

في جميع تفاصيل حياتهم؛ إن أرادوا نيل العلم أوصى طلبة العلم كافة بتقوى اهللا تعالى 
  -: باألمور التاليةي، ثم أوص)1(}اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واتَّقُوا{: لقوله تعالى

ميزاً، لكنه ما زال بحاجة االهتمام بكتاب العلل للدارقطني تحقيقاً ودراسةً، فقد حقِّقَ تحقيقاً مت .1
  البحثاستحداث وسائللمزيد من العناية خاصةً بعد ظهور كثير من المخطوطات، و

 لم يقف التي، فقد وجدتُ كثيراً من الطرق والروايات اإللكترونية المتميزة بالسرعة والشمول
عليها ما الكتابقَقِّح.  

 . المخطوطةل وكتبه ومظان وجوده في الكتبلَاالهتمام بعلم الِع .2

االهتمام بكتب األجزاء الحديثية والفوائد والغرائب، فهي مليئة بالروايات المفيدة في الترجيح  .3
 .عند االختالف

                                                           
  ).282(من اآلية : سورة البقرة )1(
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االهتمام بالكتب والموسوعات المحوسبة مراجعةً ونقداً وتصحيحاً ودعماً للعاملين عليها،  .4
لل خاصة، بما توفره من وذلك لما لها من دور كبير في خدمة علوم الحديث عامة، وعلم الع

سرعة وسهولة وشمولية في البحث، مما يعالج ولو قليالً ما يعانيه أهل الحديث اليوم من 
 .االفتقار إلى الحفظ الشديد الشامل الذي تميز به أهل الحديث السابقين

ها، ودراسة أقوال العلماء ِللَالحذر من التسرع في الحكم على األحاديث دون البحث عن ِع .5
 .فيها

 

  .م تسليماً كثيراًى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّوصلَّ
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  .فهرس اآليات القرآنية
 .فهرس األحاديث واآلثار

اِعيزفهرس الرواة عن اَألو. 

 .فهرس الرواة واألعالم المترجمين

 .فهرس األنساب واأللقاب والصفات

 .فهرس الكلمات الغريبة
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  فهرس اآليات القرآنية

  

  الصفحة  السورة  رقمها  اآلية                           
  360   البقرة  282  }اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واتَّقُوا{
}نمو شْكُري افَِإنَّم شْكُرب      لقمان  12  }ِلنَفِْسِه ي  
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 فهرس األحاديث واآلثار
  

  الصفحة  الراوي  الحديث أو األثر
 الوادي هذَا ِفي صلِّ: فَقَال وجلَّ، عز ربي ِمن آٍت َأتَاني

  حجٍة ِفي عمرةً: وقُْل المبارِك،
  54  أبو سلمة

  48  عمر بن الخطاب  الْواِدي هذَا ِفي صلِّ: َلفَقَا: آٍت اللَّيلَةَ َأتَاِني
 ِبهذَا اضِرب: فَقَاَل يِنٍش، ِبنَِبيٍذ وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النَِّبي َأتَيتُ

  الْحاِئِط
  128  أبو موسى األشعري

  175  أبو هريرة  فََأمنُوا الِْإمام، َأمن ِإذَا
 ِليجعلْهما َأحدا، ِبِهما يْؤِذ فَلَا نَعلَيِه، خَلَعفَ َأحدكُم، صلَّى ِإذَا

  178  أبو هريرة  ِفيِهما ِليصلِّ َأو ِرجلَيِه، تَحتَ

 ِإلَى َأو شَجرٍة، ِإلَى َأو مسِجٍد، ِإلَى فَلْيصلِّ َأحدكُم، صلَّى ِإذَا
  167  أبو هريرة   ...خَطا فَلْيخُطَّ يِجد، لَم فَِإن بِعيٍر،

  152  أبو هريرة  رغْبةً ِفيِه ِليزداد ذَِلك فَلْيعِلمه خَيرا َأِخيِه ِمن َأحدكُم عِلم ِإذَا
  171  أبو هريرة   ...الِْإنَاِء ِفي يده يدِخْل فَلَا اللَّيِل، ِمن َأحدكُم قَام ِإذَا
  105  أبو واقد الليثي  ِبها فَشَْأنُكُم بقْالً، تَحتَفُوا َأو تَِبقُوا،تَغْ َأو تَصطَِبحوا، لَم ِإذَا
ادوُل َأرسلَّى اللَِّه رِه اُهللا صلَيع لَّمسو ةَ ِمنِفيص ضعا بم ِريدي 

  342  عائشة  ...َأهِلِه ِمن الرجُل

 فَقَاَل يدي، ِإحدى فََأبان الْمشِْرِكين ِمن رجالً لَِقيتُ ِإن َأرَأيتَ
نتُ ِحيدَأر الَ: قَتْلَه اُهللا ِإالَّ ِإلَه َأَأقْتُلُه ؟ َأمكُهْل: قَاَل َأتْر302  المقداد بن األسود  الَ ب  

 يك وِإن تُقَدمونَها، فَخَير صاِلحةً تَك فَِإن ِبالِْجنَازِة، َأسِرعوا
  245  أبو هريرة  ِرقَاِبكُم عن تَضعونَه فَشَر ذَِلك، ِسوى

 شَرا كَان وِإن عجلْتُموه، خَيرا كَان فَِإن ِبجنَاِئِزكُم، َأسِرعوا
وهتُمَألْقَي نع اِتِقكُمو242  أبو هريرة  ع  

  101  أبو قتادة  صلَاتَه يسِرقُ الَِّذي سِرقَةً النَّاِس َأسوُأ
ُل َأقَاموسلَّى اِهللا رِه اُهللا صلَيع لَّمسوك وِبتَب نلَةً ِعشِْريلِّي لَيصي 

  259  أنس بن مالك  الْمساِفِر صالَةَ
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  الصفحة  الراوي  الحديث أو األثر

َأ ِإنوِرقَةً، النَّاِس َأسِرقُ الَِّذي سسي لَاتَه101  أبو هريرة  ...ص ،
154  

اَهللا ِإن ِحبفْقَ يِفي الر 317  عائشة  كُلِِّه ِراَألم  
َأن لَّى النَِّبيِه اُهللا صلَيع لَّمسو، ا، شَِربقَاِئم نعِنِه وِميي 

ِراِبيَأع...  
  256  أنس بن مالك

َأن لَّى النَِّبيِه اُهللا صلَيع لَّمسو، َأ ِإذَا كَانضتَو كرِه عياِرضع 
ضعِك برالْع  

، 272  بن عمرعبداهللا 
281  

َأن لَّى النَِّبيِه اُهللا صلَيع لَّمسو، كَان ودعي اءِل فُقَرِدينَِة َأهالْم 
  ...ماتُوا، ِإذَا جنَاِئزهم ويتْبع مِرضوا، ِإذَا

  264  سهل بن حنيف

َأن لَّى النَِّبيِه اُهللا صلَيع لَّمس346  ئشةعا  صائم وهو يقبل كان و  
َأن لَّى النَِّبيِه اُهللا صلَيع لَّمسو، دري قَِة ِمنداِنِف صِفي الْج 

  323  عائشة  موِتِه ِعنْد الْمجِنِف وِصيِة ِمن يرد ما حياِتِه،

َأن لَّى النَِّبيِه اُهللا صلَيع ،لَّمسو خَنٍَّث ُأِتيِبم بخَض يدِهي 
  248  أبو هريرة  ...فَنَفَاه ِبالِْحنَّاِء وِرجلَيِه

  40   الصديقأبو بكر  يتَوضْأ ولَم صلَّى ثُم لَحما َأكََل ،وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النَِّبيأن 
ِإن ودهى الْيارالنَّصلَا و غُونبصي م217  أبو هريرة  فَخَاِلفُوه  
َلَأ َأننَِّة ها ِإذَا الجخَلُوهلُوا دا نَزِل ِفيهِبفَض ،اِلِهممَأع ثُم ْؤذَني 
  الجمعِة يوِم ِمقْداِر ِفي

  143  أبو هريرة

جالً َأنتَقَ را َأعغُالَم سلَي لَه ،هرغَي هاعُل فَبوسلَّى اِهللا رص 
  وسلَّم علَيِه اُهللا

  292  هللاجابر بن عبدا

َل َأنوسلَّى اِهللا رِه اُهللا صلَيع لَّمسو ْؤتَى كَانِل يجفَّى ِبالرتَوالْم 
  ...قَضاٍء ِمن ِلديِنِه تَرك هْل فَيسَأُل الدين، علَيِه

  209  أبو هريرة

ِذِه ِإنتْ هسِة، لَيضيا ِبالْحِإنَّمو وقٌ هلَِتَأ فَِإذَا ِعرةُ، قْبضيالْح 
  صلِّي ثُم فَاغْتَِسِلي َأدبرتْ، وِإذَا الصلَاةَ، فَدِعي

، 312  عائشة
341  

  339  عائشة  ِعرقٌ هو ِإنَّما
 ِمنْه؟ فُِرغَ قَد شَيٍء ِفي َأم نَْأتَِنفُه، شَيٍء ِفي َأنَعمُل: سَألَه أنه
  ".هِمنْ فُِرغَ شَيٍء ِفي بْل: قَاَل

  55  عمر بن الخطاب
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  الصفحة  الراوي  الحديث أو األثر
ِبْئس امالطَّع امِة طَعِليمالْو همطْعي ،اءالَْأغِْني هنَعميو 

اِكينسالْم...  
  189  أبو هريرة

  222  أبو هريرة  ...رمِحي ظُلِّ ِفي ِرزِقي وجِعَل الساعِة، يدِي بين بِعثْتُ
فَعا ِزينَةُ تُرنْينَةَ الدٍس سخَم ِعشِْرينِمَئٍة و211  أبو هريرة  و  

 الْوجه، تَضِرِب ولَا اكْتَسيتَ، ِإذَا وتَكْسوها طَِعمتَ، ِإذَا تُطِْعمها
، 124  معاوية بن حيدة  الْبيِت ِفي ِإلَّا تَهجر ولَا تُقَبح، ولَا

126  
  225  ةأبو هرير  ...الِْعلْم ِذهاِب قَبَل تَعلَّموا
 ِفي والطَّعن والنِّياحةُ، الْجيِب، شَقُّ: ِباللَِّه الْكُفِْر ِمن هن ثَلَاثٌ
  النَّسِب

  246  أبو هريرة

  203  أبو هريرة  سنَّةٌ السلَاِم حذْفُ
كُمرخَي اِفعدالْم نِلِه عا َأهم لَم ْأثَم211  عبدالرحمن ن عوف  ي  
 وِرٍق ِمن مسكَتَيِن وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى اللَِّه وُلرس علَي رَأى
  320  عائشة  ...ذَهب علَيِهما ملِْويا

 تَوضَأ هذَا، مقْعِدي ِفي وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى اللَِّه رسوَل رَأيتُ
 هذَا، وضوِئي ثَْلِم تَوضَأ من«: قَاَل ثُم هذَا، وضوِئي ِمثَْل
غُِفر ا لَهم متَقَد ذَنِْبِه ِمن«  

  78  عثمان بن عفان

  181  أبو هريرة  طَهور لَها التُّراب: قَاَل رةَ،ِذالْع يطَُأ الرجُل
لَّموُل سسلَّى اللَِّه رِه اُهللا صلَيع لَّمسِن ِفي وتَيكْعر ذُو فَقَام 

  238  أبو هريرة  ...نَِسيتَ؟ َأم الصلَاةُ َأقُِصرِت: فَقَاَل ،الشِّمالَيِن

وهيتممس ،ِليدوا الْورغَي هم64  عمر بن الخطاب  اس  
كُونيِدي سعب خُلَفَاء لُونمعا يِبم ونلَمعي لُونفْعيا وم 
ونرْؤم199  أبو هريرة  ...ي  

كُونيِذِه ِفي سِةاُأل هم ،نوعقَاُل ِفري لَه :ِليد71  أم سلمة  الْو  
نع لَّى النَِّبيِه اُهللا صلَيع لَّمسِن، الِْتقَاِء ِفي والِْختَانَي قَاَل َأنَّه :

"ِجبوَل يالْغُس"  
  309  عائشة

  148  أبو هريرة  "نَعم: قَاَل قَ؟الساِب الِْكتَاب هذَا مِسيرنَا َأكَان اللَِّه رسوَل يا: "قُلْنَا
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  الصفحة  الراوي  الحديث أو األثر
 وفَّقَك: فَنَقُوُل ِبالْجوِر، فَيقِْضي الواِلي، علَى نَدخُُل ِإنَّا": لَه ِقيَل
  "نَفَاقًا ذَِلك نَعد كُنَّا: "فَقَاَل ،"اُهللا

  279  بن عمرعبداهللا 

َأى ِإذَا كَانر ،طَرا: "قَاَل الْمبيًئا صِني325  سم بن محمدالقا  "ه  
  227  أبو هريرة   ِبطَعاٍم فَُأِتي الظَّهراِن، ِبمر وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النَِّبي ناكَ

َل كَانوسلَّى اِهللا رِه اُهللا صلَيع لَّمسو جخْرالَِة ِإلَى يالص ثُم 
  346  عائشة  ...يتَوضُأ والَ يقَبلُِني

 بين يفِْصُل ِبثَالٍَث، يوِتر وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى اِهللا رسوَل نكَا
  336  عائشة  "ويسِمعنَا ِبتَسِليٍم والركْعةَ الركْعتَيِن

كَان فَعرِه ييدٍة، كُلِّ ِفي يقُوُل تَكِْبيريو" :تْ لَوِدي قُِطعتُ يفَعلَر 
  230  أبو هريرة  ...ِذراِعي

  162  أبو هريرة  َأقْطَع ِللَِّه، ِبالْحمِد ِفيِه يبدُأ لَا باٍل ِذي َأمٍر كُلُّ
  114  عمرو بن العاص  قَوسك علَيك ردتْ ما كُْل
  110  أبو ثعلبة  قَوسك علَيك ردتْ ما كُْل
 ِإذَا ِبالِْخياِر فَصاِحبه ِمنْه، رىفَاشْتَ يلْقَاه فَمن الْجلَب، تَلَقَّوا الَ
  240  أبو هريرة  السوقَ َأتَى

  299  معيقيب  "فَواِحدةً بد الَ فَاِعالً كُنْتَ وِإن -الحصى- تَمسح الَ
  232  أبو هريرة  ...مْؤِمن وهو يزِني ِحين الزاِني يزِني الَ

َألن دَأقْع عٍم مذْكُ قَوينواَهللا ر الَِة ِمناِة صالغَد بَأح ا ِإلَيِمم 
  الشَّمس علَيِه طَلَعتْ

  261  أنس بن مالك

لَن ةُ تَنْقَِطعرا الِهجقُوِتَل م 277  بن عمرعبداهللا   الكُفَّار  
ماللَّه نَا اغِْفريِتنَا ِلحيمشَاِهِدنَا، وغَاِئِبنَا و86  ن عوفعبد الرحمن ب  و  
مذُ ِإنِّي اللَّهوَأع ِبك ِمن ا شَرِملْتُ، مع ِمنو ا شَرم ْل لَمم333  عائشة  َأع  
  196  أبو هريرة  ِبِه يجهر ِبالْقُرآِن يتَغَنَّى ِلنَِبي كَِإذِْنِه ِلشَيٍء اللَّه َأِذن ما
  192  أبو هريرة  الصلَاةَ دركَأ فَقَد الصلَاِة ِمن ركْعةً َأدرك من
نم كرَأد ِة ِمنعمةً الْجكْع192  بن عمرعبداهللا   ر  
نم كرَأد ِر ِمنصةً الْعكْعر فَقَد كر192  أبو هريرة  "َأد  
نم ِمرى ُأعرمع فَِهي ،ِقِبِه لَهِلعا وِرثُهي نم ِرثُهي ِقِبِه ِمن294  ن عبداهللاجابر ب  ع  
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  الصفحة  الراوي  الحديث أو األثر
نم اءِة ِإلَى جعمغْتَِسْل الْج268  بن عمرعبداهللا   فَلْي  
نم ِرحج اءج موِة، يامالِْقي ناللَّو نٍم، لَود يحالرو حِك ِري289  جابر بن عبداهللا  ِمس  
ِن ِمنسالَِم حِء، ِإسرالْم كُها تَرِنيِه الَ مع155  أبو هريرة  ي  
نلَفَ ملَى حٍن، عِميي قَاَل ثُم :ِإن اُهللا، شَاء واِر فَه285  بن عمرعبداهللا   ِبالِْخي  
نلَّى ما صعبَل َأرِر، قَبا الظُّهعبَأرا، وهدعب مرح اللَّه هملَح 
  350  أم حبيبة  النَّاِر علَى

  97  معاذ بن أنس  لَه ِجهاد فَلَا ِريقًا،طَ قَطَع َأو منِْزلًا ضيقَ من
نال م شْكُري ال النَّاس شْكُري ب  أبو هريرة  اللَّه  
نم سم هْأ ذَكَرضتَو353  بسرة بنت صفوان  فَلْي  
: فقال وعمر بكر َأِبي ِإلَى وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى النبي نظر
  74  أنس بن مالك  الجنَِّة هِلَأ كُهوِل سيدا هذَان

  122  معاوية بن أبي سفيان  الُْأغْلُوطَاِت عن وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى اِهللا رسوُل نَهى
وه ورالطَّه اُؤهالِْحلُّ م تَتُهي188  أبو هريرةَ  م  

ِه ِوكَاءنَاِن السيالْع نفَم ْأ نَامضتَو134  ي طالبعلي بن أب  فَلْي  
 ِمنْه؟ فُِرغَ قَد شَيٍء ِفي َأم نَْأتَِنفَه شَيٍء ِفي َأنَعمُل اللَِّه رسوَل يا
  151  عمر بن الخطاب  ... ِمنْه فُِرغَ شَيٍء ِفي بْل: قَاَل

عتْباَل يجالد ونعبَألْفًا س وِد ِمنهي ،انهبَأص ِهملَيةُ عاِلس251  س بن مالكأن  الطَّي  
  214  أبو هريرة  ِفطْرا َأعجلُهم ِإلَي ِعباِدي َأحب: تَعالَى اللَّه يقُوُل
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 اِعيزفهرس الرواة عن اَألو  

  

  الصفحة  ياِعزوالراوي عن اَأل
نَأِبي اب 79  الِْعشِْرين  
  99  الفَزاِري ِإسحاقَ َأبو

  82  الحجاج بن دوسعبدالق الْمِغيرِة َأبو
  56  ِعياٍض ابن ضمرةَ أبو

  106  النَِّبيُل عاِصٍم َأبو
  157  سماعةَ بِن عبِداللَِّه بن ِإسماِعيُل

  65  عياٍش بن ِإسماِعيُل
وبَأي ن197  خَاِلٍد ب  
بوَأي ٍد بنيو80  س  
ِبشْر نكٍْر ب49  ب  
  58  لْوِليِدا بن بِقيةُ

  201  عِطيةَ بن الْحاِرثُ
نسالْح نب ِليِن عاِصٍم ب139  ع  

  165  مصعٍب بن خَاِرجةُ
خَاِلد ناٍر ب315  ِنز  
انرخَي نالَِء ب200  الع  

  230  الْغَساِني قُضاعةَ بن ِرفْدةُ
ادور ناِح بر267  الْج  
حور نةَ بادب119  ع  
انفْيس ِري224  الثَّو  
انملَيس ن121  فُلَاٍن ب  

ديوس نِزيِز بِدالْعب144  ع  
بيشُع ناقَ بح49  ِإس  
  331  خَاِلٍد بن صدقَةُ
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  الصفحة  ياِعزوالراوي عن اَأل
  223  عبِداللَِّه بن صدقَةُ
  111  رِبيعةَ بن ضمرةُ
اِصمع نةَ بارم133  ع  
ادبع نةَ بِرييو98  ج  
  164  المبارك بن عبداللَِّه

  149  الشَّاِمي عبِدالْمِلِك بن عبداللَِّه
  107  ميموٍن بِن كَِثيٍر بن عبداللَِّه
  120  الصنْعاِني محمٍد بن عبدالْمِلِك

  163  موسى بن عبيداللَِّه
ِفيفٌع ناِلٍم بس ِصِليو252  الم  

  43  علْقَمةَ بن عقْبةُ
  159  بِشيٍر بن عمارةُ
رمع ناِحِد بِدالْوب52  ع  
  283  رِزيٍن َأِبي بن عمرو
  83  سلَمةَ َأِبي بن عمرو
  286  البيروِتي هاِشٍم بن عمرو

  118  يونُس بن ِعيسى
  130  ِدعامةَ بن قَتَادةُ
اِلكم 318  َأنٍَس بن  
شِّربم ناِعيَل بم160  ِإس  
دمحم نالْقَاِسِم ب ِدي106  اَألس  
دمحم نِبشٍْر ب ِسي356  التِّنِّي  
دمحم ناِبٍر بج لَِبي234  الْح  
دمحم نٍب برح لَاِني53  الْخَو  

دمحم نِر بي304  ِحم  
دمحم نٍب بيِن شُعب ور157  شَاب  
دمحم نى بسِن ِعيٍع بِمي253  س  
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  الصفحة  ياِعزوالراوي عن اَأل
  187  غَزوان بِن محمٍد
دمحم نٍر ب71  كَِثي  
دمحم نٍب بعص50  م  

دمحم نفَ بوسي اِبيي95  الِفر  
خْلَدم نب ِزيدي اِنير137  الْح  

اِجمرم ناِم بو149  الْع  
نِكيِمس نٍر بكَي51  ب  
  226  عِلي بن مسلَمةُ

  243  ِحبان بِن محمٍد بن معاذٌ
  90  ِعمران بن المعافَى
  173  صدقَةَ بن مفَضُل
  249  الْجعِفي يونُس بن الْمفَضُل

  120  َأعين بن موسى
  334  شَيبةَ بن موسى

ِهشَام نِداللَِّه َأِبي بب138  ع  
  54  ِزياٍد بن ِهقُْل
ثَميالْه نٍد بيم314  ح  
ِضينالْو نطَاٍء ب133  ع  
ِكيعو ناِح بر165  الج  
ِليدالْو نٍد بيز89  م  
دِليالْو نب ِلٍمم44  س  
  94  حمزةَ بن يحيى

  57  القَطَّان سِعيٍد بن يحيى
  46  الْحراِني عبِداللَِّه بن يحيى

ِزيدي نفَ بوس351  ي  
  42  الخَوالَِني شُعيٍب بن يوسفُ
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 فهرس الرواة واألعالم المترجمين

  

الصفحة  ملَالراوي أو الع  
اِهيمرِإب نِداللَِّه ببِن ع92  قَاِرٍظ ب  

اِهيمرِإب نةَ بر302  م  
  158  الِهِسنْجاِني خالد بن يوسف بن إبراهيم

نِمي َأِخي ابقَّاقُ ِمي340  الد  
  27  الْقُوِطية ابن
اٍش ابن43  ِخر  
  111  خَلْفُون ابن
  340  يٍمدح ابن
  131  سرِجس ابن
ابن نوعم144  س  
ابن ه26  ِسيد  
  130  شَوذَب ابن
  152  صاعد ابن

اِلٍح ابنص 112  العجلي  
  52  عمار ابن
43  قَاِنٍع ابن  
  112  وضاٍح ابن

  81  المصري يونس ابن
  87  الَْأنْصاِري ِإبراِهيم َأبو

  131  الطُّفَيل أبو
  51  العرب وأب
  222  الْجرِشي المِنيٍب أبو

  66  اليمان أبو
  265  حنَيٍف بِن سهِل بن ُأمامةَ َأبو

  129  بردةَ َأبو
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الصفحة  ملَالراوي أو الع  
  296  النيسابوري بكر أبو

  233  الحارث بن عبدالرحمن بن بكر أبو
  354  حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبو

  110  ثَعلَبةَ َأبو
  228  حفَِريال داود َأبو
  83  منده ابن زكريا أبو

  48  عوف بن الرحمن عبد بن سلَمةَ أبو
  124  المذِْحِجي عبيد أبو
  133  السكَِن ابن علي أبو
  102  األنصاري قتادة أبو
  289  األنصاري مريم أبو

  43  مسِهٍر أبو
  18  المقرِئي مصبح أبو
  35  الكَرِخي ابن منصور َأبو
  128  الَْأشْعِري موسى بوَأ

  248  الدوِسي هاِشٍم أبو
  105  اللَّيِثي واِقٍد َأبو
  248  الْقُرِشي يساٍر َأبو
دمَأح نكٍْر بب اِلِسي146  الب  
  83  المصري صالح بن أحمد
  145  الحوِطي عبدالرحيم بن أحمد
دمَأح نى بِعيس ِري201  الِمص  

  111  إياس أبي بن آدم
  21  األزهري

  336  اللَّيِثي زيٍد بن ُأسامةُ
  251  طلحة أبي بن عبداهللا بن إسحاق

  21  الصفَّار ِإسماِعيل
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الصفحة  ملَالراوي أو الع  
  246  الْمهاِجِر َأِبي بِن عبيِداللَِّه بن ِإسماِعيُل

ديُأس نِن بمحِدالرب18  ع  
كْ َأِبي ُأمِن ٍربٍرو بمِن عٍم بز339  ح  

ةَ ُأمبيبَأبي ِبنتُ ح فيان350  س  
ِجيِدير133  الب  
قَاِنير35  الب  
ِقير66  الب  

  213  الْحلَِبي محمٍد بن بركَةُ
  353  صفْوان ِبنْتُ بسرةُ

كِْري112  الب  
لِْخي51  الب  

زهب نِكيٍم ب124  ح  
بداهللا بن جاِبر41  ع  
  241  الرمِلي سلَيمان بن الْحاِرثُ

  27   أبو عبداهللالحاكم
  41  عطية بن حسان
مِكيح نةَ باِويع125  م  
  14  أسامة بن حماد

انرمح نان ب78  َأب  
  282  الخَطَّاِب بِن عمر بِن عبداللَِّه بِن حمزةُ
حم233  عوف بن عبدالرحمن بن دي  

  130  سفيان َأبي بن حنظلة
  279  ثَاِبٍت بِن زيٍد بن خَاِرجةُ

  18  العامري اللجالج بن خالد
  285  المزِني عطاء بن داود

ميح66  د  
  251  عبدالرحمن أبي بن ربيعة
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الصفحة  ملَالراوي أو الع  
انبز نِزيِز بِدالْعبِن عب انور336  م  

اِجي51  الس  
  269  عمر بن عبداهللا بن سالم
  178  الْمقْبِري سعيد أبي بن سعيد

ِعيدس نِب بيس56  الْم  
ِعيدس نلَةَ بب222  ج  
انملَيس نى بوس129  م  
انملَيس ناٍر بس156  ي  

  97  َأنٍَس بِن معاِذ بن سهُل
  79  سلَمةَ بن شَِقيقُ

  18  الصداِئي يٍرجب بن صالح
  45  جزرة صالح

فَِدي112  الص  
انفْوص نٍم بلَي185  س  
فوانص ناٍل بس225  ع  

نَاِبِحي117  الص  
سطَاو نان بس222  كَي  
  117  نُسي بن عبادةُ

  321  زيد بن عبدالرحمن بن عبدالحميد
  309  القاسم بن عبدالرحمن

  289  عبداهللا بن جابر بن منعبدالرح
  105  غَنٍْم بن عبدالرحمِن

  189  األعرج هرمز بن عبدالرحمن
  18  جاِبٍر بِن يِزيد بن عبدالرحمن

الغَِنىدبع نٍد بِعي21  س  
  22  الرحيلي عبداهللا

  354  حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن عبداهللا
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الصفحة  ملَالراوي أو الع  
  17  زكَِريا َأِبي بن عبداللَِّه
  102  قتادة أبي بن عبداهللا

  117  سعٍد بن عبداللَِّه
  117  سلَمةَ بن عبداللَِّه

  185  األسلَِمي عامر بن عبداهللا
  269  عمر بن عبداهللا بن عبداهللا

  273  السلَِمي قيس بن عبدالواحد
  277  األسدي لُبابةَ َأِبي بن عبدةُ
  233  عتبة بن عبداهللا بن بيداهللاع

  303  الِخيار بن عدي بن عبيداهللا
  218  رويٍم بن عروةُ
  41  رباح أبي بن عطاء
طَاءع نب ِزيدي ِثي303  اللَّي  

  48  ِعكِْرمة
  67  حجر بن علي
156  حسيٍن بِن علي  
ِليع نب داو241  د  

رمع نِز بِدالْعبِن يِزعب انور336  م  
  312  عبِدالرحمِن ِبنْتُ عمرةُ

  117  سعٍد بن عمرو
  110  شُعيٍب بن عمِرو

  260  سيار بن عثمان بن عمرو
  16  الفَالَّس علي بن عمرو
  269  ثور بن قيس بن عمرو
  350  سفْيان َأِبي بِن عنْبسةُ

نوع نِكيٍم ب13  ح  
ىِعيس نةَ ب78  طَلْح  
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الصفحة  ملَالراوي أو الع  
  97  مجاِهٍد بن فَروةُ
  333  نَوفٍَل بن فَروةُ

  220  الرخَاِمي يعقُوب بن الفَضُل
  309  الصديق بكر أبي بن محمد بن القاسم

الْقَاِسم نةَ بِمرخَي128  م  
اب111  القَر  

  156  حيِويَل بِن عبِدالرحمِن بن قُرةُ
قَاعالْقَع نِكيٍم ب181  ح  
سقَي نةَ ب117  خَاِرج  
  246  الْحسحاِس بنتُ كَِريمةُ
  178  الْمقْبِري سعيد أبو كيسان

اِهدجم نٍر بب277  ج  
محمد نب اِهيمرِن ِإب78  الحارِث ب  

  41  عائشة أبي بن محمد
دمحم نى َأِبي بوس128  م  
  178  الزبيِدي الوليد بن محمد
  56  الزهِري شهاب بن محمد

  157  الموصلي عمار بن عبداللَِّه بن محمد
دمحم نِداِهللا ببِن عوٍن بمي297  م  

دمحم نالَ بجع179  ن  
  286  وارة ابن مسلم بن محمد

  157  خالد بن محمود
  354  الحكم بن مروان

زالم296  ِني  
ِلمسم نب ِزيد105  ي  
  315  القاسم بن مسلمة

  97  الجهِني َأنٍَس بن معاذُ
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الصفحة  ملَالراوي أو الع  
  117  سفيان أبي بن معاوية

  125  حيدةَ بن معاويةُ
  57  راشد بن معمر
ِقيبيعةَ َأبي بن م299  فاِطم  

  42  مغْلَطَاي
ادالِْمقْد نِد بو303  الَْأس  

كْح41  وٌلم  
  68  المنتجالي

  129  سلَيمان بن موسى
  285  عقْبةَ بن موسى
  21  هارون بن موسى
  18  يساٍر بن موسى

  242  عمر ابن مولى نافع
ِهشَام نب انس240  ح  
  333  ِيساٍف بن ِهالَُل
ِليدالْو نٍد بيز14  م  

  289  السيباِني عمرو أبي بن يحيى
  48  كَِثيٍر َأِبي بن يحيى

  110  سِعيٍد بن يحيى
ِزيدي قَاِشي261  الر  

ِزيدي نِداِهللا ببِن عٍق بيز347  ر  
  253  عبدالصمد بن محمد بن يزيد

  65  هارون بن يزيد
ونُسي ِلي209  الَْأي  
  57  يزيد بن يونس
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 فهرس األنساب واأللقاب والصفات

  
  الصفحة  النسب أو اللقب أو الصفة

ير56  اآلج  
ِدي90  اَألز  
ِلي86  الَْأشْه  
اِعيز11  اَألو  
ِلي209  الَْأي  
لُتِّياب46  الْب  
اغَنِْدي135  الب  
ِليج49  الب  
ِجيِدير133  الب  
قَاِنير35  الب  
226  الِبالَِطي  
لِْخي51  الب  

البِريِصي57  و  
ِسي49  التِّنِّي  
71  الثَّقَفي  
ِريز120  الج  
ِفيع249  الْج  
ِحيم149  الج  
ِنيه197  الج  
قَاِنيرو61  الج  
اِنيجزو59  الج  
اِنير46  الْح  
ِميرض94  الح  
ِريي120  الِحم  

  الصفحة  النسب أو اللقب أو الصفة
اِعي133  الخُز  
124  الْخُشَِني  
الَِني41  الخَو  
قُطِْنيار20  الد  
الَِبيو41  الد  

َؤاِسيأو الر اِسيو165  الر  
ِبيح351  الر  
قَاِشي261  الر  
اِنييو136  الر  
اِجي51  الس  
ِعيِبي118  الس  
خَاِوي34  الس  
ِسيود130  الس  
خَِسير165  الس  

  54  سِكيالسكْ
لَِفي138  الس  
لَِمي52  الس  
ِحيلَي304  الس  
اِنيب106  الشَّي  
نَاِبِحي117  الص  
اِوي44  الطَّح  
ِميج62  الع  
ذِْري89  الع  
نِْسي65  الع  
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  الصفحة  النسب أو اللقب أو الصفة
121  الفَاِسي  
اِبيي56  الِفر  
اِري12  الفَز  
ِوي59  الفَس  
  111  يالِفلَسِطيِن
ِمي90  الفَه  
اِئيقَس50  القَر  
ِسي119  القَي  
ِخي35  الكَر  
58  الكَالَِعي  

  الصفحة  النسب أو اللقب أو الصفة
ِثي56  اللَّي  

ذِْحِجي124  الم  
ِزيور164  الم  
ي118  الِمز  
اِفريع43  الم  
  68  المنتجالي
ِوير119  اله  
اِني158  الِهِسنْج  
اِسِطي139  الو  
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  فهرس الكلمات الغريبة
 

  الصفحة  الكلمة
  53  اَألبرشُ
  56  اآلجر
162  َأقْطَع  
  105  بقْالً تَحتَفُوا

  105  تَصطَِبحوا
  105  تَغْتَِبقُوا
  323  الجنَفُ

  203  السلَاِم حذْفُ
  71  حنَّان

  325  صيبال
  181  الْعِذرة

  294  والرقْبى العمرى
116  طَاتالغَلُو  
  12  ةلجاجال

  291  مجازفَةٌ
  320  مسكَة

  128  يِنٍش ِنَِبيذٌ

  



 

- 382 -  

 كن والبلدانفهرس األما

  
  الصفحة  المكان أو البلد

  11  الَْأوزاع
  11  بعلَبك
  120  دمشق صنعاء
ةُقَياِري95  س  

  42  الالَِّذِقية
ران مر227  الظَّه  

  71  الِمصيصة
  12  المعاِفر

  20  الديِر باِب مقبرة
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 فهرس المصادر والمراجع

 الهمذَاِني إبراهيم بن والمشاهير، ألبي عبد اهللا الحسين والصحاح والمناكير األباطيل .1
 - الصميعي الفريوائي، دار الجبار عبد بن الرحمن دعب.د: ، تحقيق)هـ543:ت (الجورقاني
 .م2002 - هـ1422 الرابعة، الهند، الطبعة - الدعوة دار مؤسسة الرياض،

، ألبي "اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة"الكبرى المسمى  اإلبانة .2
نعسان  رضا: ، تحقيق)هـ387:ت (ي،الحنبل بطَّة العكْبِري بن محمد بن اهللا عبد اهللا عبيد

  .م1995 -هـ 1415الرياض، الطبعة الثانية،  - الراية معطي، وغيره، دار
البوِصيِري،  إسماعيل بن بكر أبي بن العشرة، ألحمد المسانيد بزوائد المهرة الخيرة إتحاف .3

 إبراهيم، دار بن ياسر تميم أبي :بإشراف العلمي، للبحث المشكاة دار: ، تحقيق)هـ840:ت(
  .م1999 - هـ1420 األولى، الوطن، الطبعة

 العسقالني، حجر بن علي بن العشرة، ألحمد أطراف من المبتكرة بالفوائد المهرة إتحاف .4
 المصحف لطباعة فهد الملك الناصر، مجمع ناصر بن زهير.د: ، تحقيق)هـ852:ت(

  .م1994 - هـ1415 األولى،  المدينة المنورة، الطبعة-الشريف 
 الجوابرة، دار أحمد فيصل باسم.د: ، تحقيق)هـ287:ت( عاصم والمثاني، البن أبي اآلحاد .5

  .م1991 - هـ1411 األولى، الرياض، الطبعة - الراية
 في ومسلم البخاري يخرجه لم مما المختارة األحاديث من المستخرج أو المختارة األحاديث .6

: ، تحقيق)هـ643:ت (المقدسي، الواحد دعب بن محمد اهللا صحيحيهما، لضياء الدين أبي عبد
 - هـ1421 الرابعة، بيروت، الطبعة -خضر  دهيش، دار بن اهللا عبد بن الملك عبد.د.أ

  .م2001
 الجوزجاِني، السعدي إسحاق بن يعقوب بن الرجال، ألبي إسحاق إبراهيم أحوال .7

 - آباد فيصل - اكادمي البستَِوي، حديث العظيم عبد العليم عبد: ، تحقيق)هـ259:ت(
  .باكستان

 :، تحقيق)هـ360:ت (البغدادي، اآلجري اهللا عبد بن الحسين بن العلماء، ألبي محمد أخالق .8
 البحوث إدارات األنصاري، وعبد اهللا بن عبد اللطيف آل الشيخ، رئاسة محمد بن إسماعيل
  .م1978 -هـ 1389السعودية،  - واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية

 حيان بن جعفر بن محمد بن اهللا عبد وآدابه، ألبي محمد النبي صلى اهللا عليه وسلم أخالق .9
 الونيان، دار محمد بن صالح.د: ، تحقيق)هـ369:ت (الشيخ، بأِبي المعروف األصبهاني،

  .م1998 -هـ 1418 األولى،  الرياض، الطبعة-المسلم 
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 السعيد اهللا عبد أبي: ، تحقيق)هـ458:ت (البيهقي، الحسين بن اآلداب، ألبي بكر أحمد .10
  .م1988 - هـ1408 األولى، بيروت، الطبعة -الثقافية  الكتب المندوه، مؤسسة

السمعاني،  التميمي منصور بن محمد بن الكريم واالستمالء، ألبي سعد عبد اإلمالء أدب .11
 ولى،األ بيروت، الطبعة - العلمية الكتب فايسفايلر، دار ماكس: ، تحقيق)هـ562:ت(

  .م1981 - هـ1401
الخليلي  الخليل بن أحمد بن اهللا عبد بن الخليل يعلى الحديث، ألبي علماء معرفة في اإلرشاد .12

الرياض،  - الرشد إدريس، مكتبة بن عمر سعيد محمد.د: ، تحقيق)هـ446:ت (القزويني،
  .هـ1409 األولى، الطبعة

حمد بن أحمد بن إسحاق، الحاكم الكبير محمد بن م أحمد والكنى، ألبي األسامي .13
 المدينة المنورة، - األثرية الغرباء الدخيل، مكتبة محمد بن يوسف: ، تحقيق)هـ378:ت(

  .م1994 -هـ 1414 األولى، الطبعة
 البغدادي، الخطيب ثابت بن علي بن أحمد المحكمة، ألبي بكر األنباء في المبهمة األسماء .14

 الثالثة، القاهرة، الطبعة - الخانجي كتبةالسيد، م علي الدين عز.د: ، تحقيق)هـ463:ت(
  .م1997 - هـ1417

 حسن محمود محمد محمود: ، تحقيق)هـ911:ت (السيوطي، الدين المدلسين، لجالل أسماء .15
  .م1992 -هـ 1412األولى،  بيروت، الطبعة - الجيل نصار، دار

  . بغداد-جاسم، مطبعة العاني  صبحي: حنبل، تحقيق بن األشربة، لإلمام أحمد .16
طبعة ، )هـ852:ت (العسقالني، حجر بن علي بن ألحمدالصحابة،  تمييز في اإلصابة .17

  . الهند-كلكتا 
  .م2002 بيروت، الطبعة الخامسة، -للماليين  العلم األعالم، لخير الدين الزركلي، دار .18
 أبو علي.د: ، تحقيق)هـ764:ت (الصفدي أيبك بن النصر، لخليل وأعوان العصر أعيان .19

 -المعاصر  الفكر محمد، دار سالم محمود.ود موعد، محمد.ود عشمة، أبو لنبي.ود زيد،
  .م1998 - هـ1418 األولى، دمشق، الطبعة -الفكر  دار بيروت،

العجمي، مع  ابن سبط خليل بن محمد بن باالختالط، ألبي إسحاق إبراهيم رمي بمن االغتباط .20
 الحديث رضا، دار علي الدين عالءباالختالط، ل الرواة من رمي بمن تحقيقه نهاية االغتباط

  .م1988 -هـ 1408 األولى، القاهرة، الطبعة -
الرجال، لمغلطاي بن قليج بن عبد اهللا البكجري الحنفي،  أسماء في الكمال تهذيب إكمال .21

إبراهيم،  بن أسامة محمد محمد، وأبي بن عادل الرحمن عبد أبي :، تحقيق)هـ762:ت(
  .م2001 -   هـ1422 األولى، شر، الطبعةوالن للطباعة الحديثة الفاروق



 

- 385 -  

 الشهير بالدارقطني، مهدي بن أحمد بن عمر بن علي والتتبع، ألبي الحسن اإللزامات .22
 -العلمية  الكتب الوداعي، دار هادي بن مقبل الرحمن أبي عبد: ، تحقيق)هـ385:ت(

  .م1985 - هـ1405 الثانية، بيروت، الطبعة
: البغدادي، تحقيق عنبس بن إسماعيل بن أحمد بن محمد ينالحس سمعون، ألبي ابن أمالي .23

 - هـ1423 األولى،  بيروت، الطبعة-اإلسالمية  البشائر صبري، دار حسن عامر.د
  .م2002

 صالح أشرف: ، تحقيق)هـ283:ت (الباغندي، سليمان بن الباغندي، ألبي بكر محمد أمالي .24
  .م1997 - هـ1417 األولى، القاهرة، الطبعة -قرطبة  علي، مؤسسة

: ، تحقيق)هـ430:ت(بشْران،  بن اهللا عبد بن محمد بن الملك ، لعبد-الجزء الثاني-األمالي  .25
  .م1999 - هـ1420 األولى، الرياض، الطبعة -الوطن  أحمد بن سليمان، دار

: ، تحقيق)هـ430:ت(بشْران،  بن اهللا عبد بن محمد بن الملك ، لعبد-الجزء األول-األمالي .26
 األولى، الرياض، الطبعة -الوطن  العزازي، دار يوسف بن عادل حمنالر عبد أبي

  .م1997 - هـ1418
 الرحيلي، دار اهللا ضيف بن اهللا العلمية، للدكتور عبد وآثاره الدارقطني الحسن أبو اإلمام .27

  .هـ1420 جدة، الطبعة األولى، -الخضراء  األندلس
 بأِبي المعروف حيان بن جعفر بن محمد بن اهللا عبد محمد النبوي، ألبي الحديث في األمثال .28

بومباي،  - السلفية الحميد، الدار عبد العلي عبد.د: ، تحقيق)هـ369:ت (األصبهاني الشيخ
  .م1982 - هـ1402 األولى، الطبعة

، )هـ562:ت(السمعاني،  سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي األنساب، ألبي .29
 - هـ1408األولى،   بيروت، الطبعة-الجنان  البارودي، دار عمر اهللا عبد: تحقيق
  .م1988

 النيسابوري، المنذر بن إبراهيم بن محمد بكر واالختالف، ألبي واإلجماع السنن في األوسط .30
الرياض،  - طيبة حنيف، دار محمد بن أحمد صغير حماد أبي: ، تحقيق)هـ319:ت(

  .م1985 -هـ 1405 األولى، الطبعة
 بن محمد بن علي.د: ، تحقيق)هـ395:ت (منْده، بن يحيى بن إسحاق بن اإليمان، لمحمد .31

  .م1985 -هـ 1406 الثانية، بيروت، الطبعة - الرسالة الفقيهي، مؤسسة ناصر
 ألحمد: ، الشرح)هـ774:ت(الحديث للحافظ ابن كثير  علوم الباعث الحثيث شرح اختصار .32

بن حسن بن علي الحلبي، مكتبة لعلي : ناصر الدين األلباني، والتحقيق: شاكر، وتعليق محمد
  .م1996 -هـ 1417 الرياض، الطبعة األولى، -المعارف 
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العتكي  الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر البزار، ألبي الزخار المعروف بمسند البحر .33
 عبد سعد، وصبري بن وعادل اهللا، زين الرحمن محفوظ: ، تحقيق)هـ292:ت(البزار، 
 بيروت، -المنورة، ومؤسسة علوم القرآن  المدينة - والحكم العلوم مكتبة الشافعي، الخالق
  .األولى الطبعة

الهيثمي  بكر أبي بن سليمان بن ، لعلي)هـ282:ت(الحارث  مسند زوائد عن الباحث بغية .34
 والسيرة السنة خدمة الباكري، مركز صالح أحمد حسين.د: ، تحقيق)هـ 807:ت (الشافعي،
  .م1992 - هـ1413 األولى، بعةالمنورة، الط المدينة - النبوية

 عميرة، بن أحمد بن يحيى بن األندلس، للضبي أحمد أهل رجال تاريخ في الملتمس بغية .35
  .م1967القاهرة،  - العربي الكاتب ، دار)هـ599:ت(

األحكام، البن القطان الفاسي أبي الحسن علي بن  كتاب الواقعين في واإليهام الوهم بيان .36
الرياض،  - طيبة سعيد، دار آيت الحسين.د: ، تحقيق)هـ628:ت(محمد بن عبد الملك، 

  .م1997 -هـ 1418 األولى، الطبعة
بن عبد األعلى  يونس بن أحمد بن الرحمن الصدفي، أبي سعيد عبد يونس ابن تاريخ .37

العلمية  الكتب عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح، دار.د: ، تحقيق)هـ347:ت (الصدفي المصري،
  .م2000 -هـ 1421 ولى،األ  بيروت، الطبعة-

النصري،  صفوان بن اهللا عبد بن عمرو بن الرحمن الدمشقي، عبد زرعة أبي تاريخ .38
  .القوجاني اهللا نعمة اهللا شكر: تحقيق ،)هـ281:ت(

 المعروف عثمان بن أحمد بن عمر حفص يالثقات ممن نقل عنهم العلم، ألب أسماء تاريخ .39
 -لمعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية عبد ا.د:  تحقيق،)هـ385 :ت (شاهين، بابن

  .م1986 - هـ1406 األولى، الطبعةبيروت، 
 الذهبي، عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد واألعالم، ألبي المشاهير ووفيات اإلسالم تاريخ .40

  بيروت، الطبعة-اإلسالمي  الغرب دار معروف، عواد بشار.د: ، تحقيق)هـ748:ت(
  م2003 -هـ 1424األولى، 

 ، دار)هـ261:ت(الكُوِفي،  الِعجِلي صالح بن اهللا عبد بن أحمد الحسن الثقات، ألبي تاريخ .41
  .م1984-هـ1405 الباز، الطبعة األولى،

، )هـ310:ت (الطبري، جرير بن ألبي جعفر محمد ،"والملوك الرسل تاريخ" الطبري تاريخ .42
  .الثانية الطبعة مصر، -محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف : تحقيق

 األزدي، يوسف بن محمد بن اهللا باألندلس، ألبي الوليد عبد العلماء والرواة للعلم تاريخ .43
الحسيني، مطبعة  العطار عزت السيد: ، تحقيق)هـ403:ت (الفرضي، بابن المعروف
  .م1988 - هـ1408 الثانية،  مصر، الطبعة-المدني 
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 ، دار)هـ256:ت(البخاري،  الجعفي إبراهيم بن إسماعيل اهللا الكبير، ألبي عبد التاريخ .44
  .م1986 -هـ 1407 بيروت، -العلمية  الكتب

: ، تحقيق)هـ262:ت (البصري، النميري شبة بن المنورة، ألبي زيد عمر المدينة تاريخ .45
  .شلتوت محمد فهيم

تاريخ مدينة السالم وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها "بغداد  تاريخ .46
: ، تحقيق)هـ463:ت (البغدادي، الخطيب ثابت بن علي بن أحمد بكر ، ألبي"وارديهاو
 - هـ1422 األولى، بيروت، الطبعة - اإلسالمي الغرب معروف، دار عواد بشار.د

  .م2001
معين،  بن يحيى زكريا ، عن أبي)هـ280:ت(الدارمي  عثمان بن سعيد تاريخ .47

 المأمون سيف، دار نور محمد أحمد. د: حقيق، في تجريح الرواة وتعديلهم، ت)هـ233:ت(
  .دمشق - للتراث

 بابن المعروف اهللا بن عبد اهللا هبة بن الحسن بن علي القاسم يدمشق، ألبمدينة  تاريخ .48
 هـ1415،  بيروت- الفكر العمروي، دار غرامة بن عمرو: ، تحقيق)هـ571:ت (عساكر،

 .م1995 -

 الربعي، أحمد بن اهللا عبد بن محمد انووفياتهم، ألبي سليم العلماء مولد تاريخ .49
 الرياض، الطبعة - العاصمة الحمد، دار سليمان أحمد اهللا عبد.د: ، تحقيق)هـ379:ت(

  .هـ1410 األولى،
 شفيق، يحيى: ، تحقيق)هـ841:ت (العجمي الشافعي، ابن المدلسين، لسبط ألسماء التبيين .50

  .م1986 - هـ1406 األولى، بيروت، الطبعة - العلمية الكتب دار
 األولى، بيروت، الطبعة - الريان الجديع، مؤسسة يوسف بن اهللا الحديث، لعبد علوم تحرير .51

  .م 2003 - هـ1424
 الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد الترمذي، ألبي العال جامع بشرح األحوذي تحفة .52

  .عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر: ، تحقيق)هـ1353:ت( المباركفوري
، ومعه النكت الظراف )هـ742:ت (،يزالِم األطراف، ألبي الحجاج بمعرفة رافاألش تحفة .53

 الصمد عبد: تحقيق، )هـ852:ت (العسقالني، حجر بن علي بن ألحمدعلى األطراف، 
  .م1983 هـ،1403 الثانية القيمة، الطبعة والدار اإلسالمي، الدين، المكتب شرف

 زرعة ابن أبي الحسين بن الرحيم عبد بن حمدالمراسيل، أل رواة ذكر في التحصيل تحفة .54
الرياض، الطبعة األولى،  - الرشد نوارة، مكتبة اهللا عبد :، تحقيق)هـ826:ت(العراقي، 

  .م1999 -هـ 1419
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 بكر السيوطي، أبي بن الرحمن النواوي، لجالل الدين عبد تقريب شرح في الراوي تدريب .55
 بيروت، الطبعة -دار الكتب العلمية صالح بن محمد بن عويضة، : ، تحقيق)هـ911:ت(

  .م1996 -هـ 1417األولى، 
التدليس في الحديث حقيقته وأقسامه وأحكامه ومراتبه والموصوفون به، للدكتور مسفر بن  .56

ِمغرم اهللا الدِنيم1992 -هـ 1412، الطبعة األولى، ي.  
 -العلمية  الكتب ر، دا)هـ748:ت (الذهبي، أحمد بن محمد اهللا الحفاظ، ألبي عبد تذكرة .57

  .بيروت
 العسقالني، حجر بن علي بن ألحمداألربعة،  األئمة رجال بزوائد المنفعة تعجيل .58

األولى،  بيروت، الطبعة -البشائر  الحق، دار إمداد اهللا إكرام.د: تحقيق، )هـ852:ت(
  .م1996 -هـ 1416

 عبد.د: ، تحقيق)ـه294:ت (المروِزي، الحجاج بن نصر بن الصالة، لمحمد قدر تعظيم .59
  .هـ1406 األولى، المنورة، الطبعة المدينة - الدار الفريوائي، مكتبة الجبار عبد الرحمن

 الطبري، جرير بن ، ألبي جعفر محمد"القرآن عن تأويل آي البيان جامع"تفسير الطبري  .60
  .مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية محمود وأحمد محمد شاكر،: ، تحقيق)هـ310:ت(

 لعبد العظيم مسنداً عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والصحابة والتابعين، القرآن رتفسي .61
 محمد أسعد: ، تحقيق)هـ327:ت (حاتم، أبي ابن الرازي إدريس بن محمد بن الرحمن
  .م1997 -هـ 1417 مكة المكرمة، الطبعة األولى، - الباز مصطفى نزار مكتبة الطيب،

عوامة،  محمد :، تحقيق)هـ852:ت (،العسقالني حجر بن علي بن ألحمد التهذيب، تقريب .62
  .م1991 - هـ1411 الثالثة، سوريا، الطبعة - الرشيد دار

، )هـ676:ت (النووي، شرف بن الدين النذير، لمحيي البشير سنن لمعرفة والتيسير التقريب .63
 - هـ1405 األولى، بيروت، الطبعة -العربي  الكتاب الخشت، دار عثمان محمد: تحقيق
  .م1985

 العسقالني، حجر بن علي بن ألحمدالكبير،  الرافعي أحاديث تخريج في الحبير تلخيص .64
مصر،  - قرطبة قطب، مؤسسة بن عباس بن حسن عاصم أبي: تحقيق، )هـ852:ت(

  .م1995 -هـ 1416 األولى، الطبعة
 الرياض، - الراية األلباني، دار الدين ناصر السنة، لمحمد فقه على التعليق في المنة تمام .65

  .هـ1417الرابعة،  الطبعة
 عبد بن محمد بن اهللا عبد بن يوسف عمر واألسانيد، ألبي المعاني من الموطأ في لما التمهيد .66

 الكبير عبد ومحمد، العلوي أحمد بن مصطفى: ، تحقيق)هـ463:ت(األندلسي  البر النمري
  .م1967 -هـ 1387المغرب،  - اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم البكري، وزارة
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، )هـ310:ت (الطبري، جرير بن ، ألبي جعفر محمد-المفقود الجزء-اآلثار  تهذيب .67
 األولى، دمشق، الطبعة - للتراث المأمون رضا، دار علي بن اهللا عبد بن رضا علي: تحقيق
  .م1995 - هـ1416

 ، دار)هـ676:ت(النووي،  شرف بن الدين محيي زكريا واللغات، ألبي األسماء تهذيب .68
  . بيروت-العلمية  الكتب

 المعارف دائرة مطبعة، )هـ852:ت (العسقالني، حجر بن علي بن ألحمدالتهذيب،  تهذيب .69
  .هـ1325 األولى، الهند، الطبعة -النظامية 

: ، المحقق)هـ742:ت (الِْمزي الحجاج يوسف يالرجال، ألب أسماء في الكمال تهذيب .70
  .م1983 - هـ1403 ،الثانيةيروت، الطبعة ب - الرسالة مؤسسة، معروف عواد بشار.د

 عبد: ، تحقيق)هـ1338:ت(األثر، لطاهر الجزائري الدمشقي،  أصول إلى النظر توجيه .71
  .م1995 - هـ1416 األولى، حلب، الطبعة - اإلسالمية المطبوعات غدة، مكتبة أبو الفتاح

 محمد الدين ناصر نوكناهم، الب وألقابهم وأنسابهم الرواة أسماء ضبط في المشتبه توضيح .72
العرقسوسي،  نعيم محمد: ، تحقيق)هـ842:ت (الدمشقي، القيسي محمد بن اهللا عبد بنا

  .م1993 األولى، بيروت، الطبعة - الرسالة مؤسسة
، مؤسسة الكتب )هـ354:ت (البسِتي، التميمي أحمد بن حبان بن محمد ي حاتمألبالثقات،  .73

  .م1973 -هـ 1393 األولى، الهند، الطبعة - عثمانيةال المعارف الثقافية، مطبعة دائرة
، )هـ761 :ت (العالئي، كيكلدي بن خليل ي سعيدألبالمراسيل،  أحكام في التحصيل جامع .74

 - هـ1407 الثانية، بيروت، الطبعة - الكتب السلفي، عالم المجيد عبد حمدي: تحقيق
  .م1986

، )هـ279:ت (سورة بن عيسى بن الترمذي، أبي عيسى محمد سنن الجامع الصحيح وهو .75
 مكتبة عوض، شركة عطوة الباقي، وإبراهيم عبد فؤاد شاكر، ومحمد محمد أحمد: تحقيق

  .م1977 - هـ1397 الثانية،: مصر، الطبعة - الحلبي البابي مصطفى ومطبعة
الجعفي البخاري،  إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن محمد ي عبداهللاألبالصحيح،  الجامع .76

 األولى،: النجاة، الطبعة طوق الناصر، دار ناصر بن زهير محمد: ، تحقيق)هـ256:ت(
  .هـ1422

 األشبال أبي: ، تحقيق)هـ463:ت (البر عبد بن يوسف وفضله، ألبي عمر العلم بيان جامع .77
  .م1994 - هـ1414 األولى، السعودية، الطبعة -الجوزي  ابن الزهيري، دار

 محمود.د: ، تحقيق)هـ463:ت (البغدادي امع، للخطيبالس وآداب الراوي ألخالق الجامع .78
  .م1983 -هـ 1403الرياض،  - المعارف الطحان، مكتبة
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 عبد.د: ، تحقيق)هـ458:ت (البيهقي، الحسين بن اإليمان، ألبي بكر أحمد الجامع لشعب .79
  .م2003 - هـ1423 األولى، الرياض، الطبعة - الرشد حامد، مكتبة الحميد عبد العلي

، وهو مع المصنف لعبد الرزاق الصنعاني، )هـ153 :ت(األزدي، راشد بن  لمعمرالجامع، .80
  بيروت، الطبعة- اإلسالمي األعظمي، المكتب الرحمن حبيب: ، تحقيق11-10المجلد 
  .م1972 -هـ 1392 األولى،

 التميمي المنذر بن إدريس بن محمد حاتم أبي بن الرحمن عبد ي محمدألب والتعديل، الجرح .81
  .بيروت، الطبعة األولى - العربي التراث إحياء ، دار)هـ327:ت(الرازي،  الحنظلي

 جوامع برنامج في نُشر ، مخطوطيِساِلالب فيل بن إبراهيم بن أحمد بن الحسن فيل، ابن جزء .82
  ).www.islamweb.net(اإلسالمية  الشبكة لموقع التابع المجاني الكلم

الدقاق،  يزيد بن اهللا عبيد بن أحمد بن عثمان عمرو أبي الجزء الثاني من أمالي ابن السماك، .83
اإلسالمية  الشبكة لموقع التابع المجاني الكلم جوامع برنامج في نُشر ، مخطوط)هـ344:ت(
)www.islamweb.net(باهللا، وأصله  المهتدي بن أحمد بن اهللا عبد بن ، نسخه محمد

  .بالمكتبة الظاهرية
 حذْلَم، بن اهللا عبد بن أيوب بن سليمان بن أحمد حسنال األوزاعي، ألبي حديث من جزء .84

عسيري  ماجد العدوي، دار العالء أبي بن وشريف السعدني، مسعد الرحمن عبد أبي: تحقيق
  .م2000 األولى، جدة، الطبعة -

، )هـ456:ت (األندلسي، حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد العرب، ألبي أنساب جمهرة .85
  . القاهرة، الطبعة الخامسة-مد هارون، دار المعارف عبد السالم مح: تحقيق

، )هـ287:ت (الشيباني، النبيل عاصم الضحاك أبي بن عمرو بن أحمد بكر ألبي الجهاد، .86
 المنورة، الطبعة المدينة - والحكم العلوم الجميد، مكتبة الراشد سليمان بن مساعد: تحقيق
  .م1989 -هـ 1409 األولى،

حماد، دار المطبوعات الحديثة  نزيه.د: ، تحقيق)هـ181:ت (لمبارك،ا بن اهللا الجهاد، لعبد .87
  . جدة-

، رواية أبي محمد )هـ381:ت(الرحمن،  عبد بن اهللا الزهري، ألبي الفضل عبيد حديث .88
السلف  البلوط، أضواء شبالة علي بن محمد بن حسن.د: الحسن بن علي الجوهري، تحقيق

  .م1998 - هـ1418 األولى، الرياض، الطبعة -
، دار )هـ430:ت (األصبهاني، اهللا عبد بن  أحمدنُعيٍماألصفياء، ألبي  وطبقات األولياء حلية .89

  .م1988 -هـ 1409 بيروت، الطبعة األولى، -الكتب العلمية 
 بن مشهور: ، تحقيق)هـ458:ت(الخالفيات، ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي،  .90

  .م1994 - هـ1414األولى،  ةالصميعي، الطبع سلمان، دار آل حسن

http://www.islamweb.net
http://www.islamweb.net
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 محمد بن سعيد محمد: ، تحقيق)هـ360:ت (الطبراني، أحمد بن الدعاء، ألبي القاسم سليمان .91
  .م1987 -هـ 1407األولى،  بيروت، الطبعة - البشائر البخاري، دار حسن

 بدر: ، تحقيق)هـ458:ت(بن موسى البيهقي،  الحسين بن أحمد بكر الكبير، ألبي الدعوات .92
 -هـ 1409 الكويت، الطبعة األولى، -البدر، جمعية إحياء التراث اإلسالمي  اهللا بدع بنا

  .م1989
 البيهقي، الحسين بن النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، ألبي بكر أحمد دالئل .93

 الريان دار  بيروت،-العلمية  الكتب قلعجي، دار المعطي عبد.د :، تحقيق)هـ458:ت(
  .م1988 - هـ1408 األولى، ة القاهرة، الطبع-للتراث 

 عبد جي، قلعه رواس محمد.د: ، تحقيق)هـ430:ت(األصبهاني،  نُعيٍم ألبي النبوة، دالئل .94
  .م1986 - هـ1406 الثانية، بيروت، الطبعة -النفائس  عباس، دار البر

، )هـ287:ت (الشيباني، النبيل أبي عاصم الضحاك عمرو بن أحمد بكر الديات، ألبي .95
 مصر، -د بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي األزهري، مطبعة التقدم محم: تحقيق

  .هـ1323الطبعة األولى، 
 عثمان بن أحمد بن محمدديوان الضعفاء والمتروكين وخَلْقٌ من المجهولين وثقات فيهم لين، ل .96

 مكة - حماد بن محمد األنصاري، مكتبة النهضة الحديثة :، تحقيق)هـ748:ت (الذهبي،
  .ةالمكرم

، )هـ507:ت(المقدسي،  طاهر بن المخرج على الحروف واأللفاظ، لمحمد الحفاظ ذخيرة .97
 - السلف  الهند، دار-بن عبد الجبار الفريوائي، دار الدعوة  الرحمن عبد.د: تحقيق

  .م1996 - هـ1416 األولى، الرياض، الطبعة
، دار الكتاب )هـ430:ت (األصبهاني، اهللا عبد بن أحمد نُعيٍمأصبهان، ألبي  أخبار ذكر .98

  .اإلسالمي
، )هـ748:ت (الذهبي، عثمان بن أحمد بن محمد، لموثَّقٌ وهو فيه كُلِّمتُ من أسماء ذكر .99

 الطبعة األردن، - المنار المياديني، مكتبة أمرير الحاجي محمود بن شكور محمد :تحقيق
  .م1986 - هـ1406 األولى،

 حيان بن جعفر بن محمد بن اهللا عبد محمد بيبعضا، أل بعضهم عن وروايتهم األقران ذكر .100
 الكتب مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار: ، تحقيق)هـ369:ت (الشيخ بأِبي المعروف
  .م1996 - هـ1417 األولى،  بيروت، الطبعة-العلمية 

 علي بن شعيب بن أحمد الرحمن ، ألبي عبد"تسمية مشايخ النسائي"المدلسين، مع  ذكر .101
 مكة - الفوائد عالم العوني، دار عارف بن حاتم الشريف: ، تحقيق)هـ303:ت(النسائي، 

  .هـ 1423 األولى، المكرمة، الطبعة
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 الهروي عبد اهللا بن محمد بن علي بن مت األنصاري، وأهله، ألبي إسماعيل الكالم ذم .102
  .األثرية الغرباء األنصاري، مكتبة عثمان بن محمد بن اهللا عبد جابر أبي :تحقيق

، )هـ281:ت(الدنيا القرشي البغدادي،  أبي بن محمد بن اهللا عبد مسكر، ألبي بكرال ذم .103
  .م1992 -هـ 1412 دمشق، الطبعة األولى، -ياسين محمد السواس، دار البشائر : تحقيق

 المعروف محاسن بن اهللا هبة بن الحسن بن محمود بن محمد اهللا ذيل تاريخ بغداد، ألبي عبد .104
 العلمية الكتب عطا، دار القادر عبد مصطفى: ، تحقيق)هـ643:ت( البغدادي، النجار بابن

  .م1997 - هـ1417األولى،   بيروت، الطبعة-
: ، تحقيق)هـ806:ت (العراقي، الحسين بن الرحيم عبد الفضل االعتدال، ألبي ميزان ذيل .105

أبي الرضا الرفاعي، مع ميزان االعتدال في نقد الرجال، لمحمد بن أحمد الذهبي، 
عبد الفتاح أبو .عبدالموجود، ود أحمد معوض، وعادل محمد علي: ، تحقيق)هـ748:ت(

  .م1995 - هـ 1416 األولى،: بيروت، الطبعة - العلمية الكتب سنة، دار
 الرازي اهللا عبد بن محمد بن وهو تمام-الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تَمام .106

 بيروت، -لدوسري، دار البشائر اإلسالمية ، ألبي سليمان بن سليمان الفهيد ا-)هـ414:ت(
  .م1987 -هـ 1408الطبعة األولى، 

أمرير،  الحاج محمود شكور محمد :الصغير للطبراني، تحقيق إلى المعجم الداني الروض .107
  .م1985 - هـ1405 األولى، عمان، الطبعة - عمار دار،  بيروت- اإلسالمي المكتب

 النيسابوري، زياد بن محمد بن اهللا بدع بكر المزني، ألبي كتاب على الزيادات .108
 الرياض، -السلف  أضواء المطيري، دار عريج بن هايف بن خالد.د: ، تحقيق)هـ324:ت(

  .م2005 - هـ1426 األولى، الكويت، الطبعة -الكوثر  دار
 يحيى زكريا ، ألبي)هـ260:ت(أبي إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا الختلي  الجنَيِد ابن سؤاالت .109

المنورة،  المدينة - الدار سيف، مكتبة نور محمد أحمد: ، تحقيق)هـ233:ت(ين مع بنا
  .م1988 -هـ 1408 الطبعة األولى،

 الرواة جرح في حنبل بن أحمد لإلمام السَِجستاني األشعث بن داود سليمان أبي سؤاالت .110
 نورة، الطبعةالم المدينة - والحكم العلوم منصور، مكتبة محمد زياد. د :وتعديلهم، تحقيق

  .م1994 -هـ 1414 األولى،
في معرفة ) هـ275:ت(سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود سليمان بن األشعث السجستاني  .111

عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة دار االستقامة، .د: الرجال وجرحهم وتعديلهم، تحقيق
  .م1997 -هـ 1418مؤسسة الريان، الطبعة األولى، 
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 غالب المعروف بن أحمد بن محمد بن ألبي بكر أحمد للدارقطني قانيالبر سؤاالت .112
القشقري،  أحمد محمد الرحيم عبد :، تحقيق-عنه الكرجي رواية- ،)هـ425:ت(بالبرقاني، 

  .هـ1404 األولى، باكستان، الطبعة - جميلي خانه كتب
 بن اهللا عبد بن موفق.د: للدارقطني في الجرح والتعديل، تحقيق النيسابوري الحاكم سؤاالت .113

  .م1984 - هـ1404 األولى، الرياض، الطبعة - المعارف القادر، مكتبة عبد
، )هـ412 :ت (السلَِمي، الحسين بن محمد الرحمن عبد السلَِمي للدارقطني، ألبي سؤاالت .114

 الرحمن عبد بن خالد.ود الحميد، اهللا عبد بن سعد.د :بإشراف الباحثين، من فريق: تحقيق
  .هـ1427 األولى،: يسي، الطبعةالجر

، وهو )هـ233:ت(سؤاالت عثمان بن طالوت البصري، ألبي زكريا يحيى بن معين،  .115
 علي بن محمد عمر أبي: تاريخ هاشم بن مرثد الطبراني عن يحيى بن معين، تحقيق

  .م2007 -هـ 1428القاهرة، الطبعة األولى،  - الحديثة األزهري، الفاروق
 موفق: المديني في الجرح والتعديل، تحقيق بن لعلي شيبة أبي بن انعثم بن محمد سؤاالت .116

 -هـ 1404 األولى، الرياض، الطبعة - المعارف القادر، مكتبة بن عبد اهللا بن عبدا
  .م1984

 اهللا  عبديألب، "الرواة أحوال عن البغداديين أسئلة" مع ِزي،جالس علي بن مسعود سؤاالت .117
 عبد بن اهللا عبد بن موفق.د: قيق، تح)هـ405:ت(النيسابوري،  الحاكم اهللا عبد بن محمد
  .م1988 -هـ 1408 األولى، الطبعة، بيروت - اإلسالمي الغرب دار القادر،

 األلباني، مكتبة الدين ناصر وفوائدها، لمحمد فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة .118
  .م1995 - هـ1415األولى،   الرياض، الطبعة-المعارف 

األلباني،  الدين ناصر األمة، لمحمد في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث ةسلسل .119
  .م1992 - هـ1412األولى،   الرياض، الطبعة-المعارف  مكتبة

 ومعه ،)هـ287:ت( الشيباني، مخلد بن الضحاك عاصم أبي بن بكر عمرو السنة، ألبي .120
 اإلسالمي، الطبعة باني، المكتباألل الدين ناصر السنة، لمحمد تخريج في الجنة ظالل

  .م1980 -هـ 1400األولى، 
 فؤاد محمد: ، تحقيق)هـ273:ت (القزويني، يزيد بن محمد اهللا عبد يألبماجه،  ابن سنن .121

  .العربية الكتب إحياء الباقي، دار عبد
: ، حكم على أحاديثه وآثاره)هـ275:ت (السَِجستاني، األشعث بن داود، لسليمان أبي سنن .122

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة : حمد ناصر الدين األلباني، واعتني بهم
  .هـ1424 الرياض، الطبعة الثانية، -المعارف 
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، وبذيله التعليق المغني على )هـ385:ت (الدارقطني، عمر بن الدارقطني، لعلي سنن .123
 وحسن رنؤوط،األ شعيب :الدارقطني، ألبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق

 بيروت، الطبعة -الرسالة  برهوم، مؤسسة وأحمد اهللا، حرز اللطيف وعبد شلبي، المنعم عبد
  .م2004 - هـ1424 األولى،

 المعطي عبد.د :، تحقيق)هـ458:ت (البيهقي، الحسين بن الصغير، ألبي بكر أحمد السنن .124
  .م1989 - هـ1410 األولى، باكستان، الطبعة -اإلسالمية  الدراسات قلعجي، جامعة

 محمد: ، تحقيق)هـ458:ت (البيهقي، علي بن الحسين بن ي بكر أحمدألبالكبرى،  السنن .125
  .م2003 - هـ1424 الثالثة، بيروت، الطبعة -العلمية  الكتب عطا، دار القادر عبد

 حسن: ، تحقيق)هـ303:ت (النسائي، شعيب بن أحمد الرحمن الكبرى، ألبي عبد السنن .126
 األولى، بيروت، الطبعة - الرسالة األرنؤوط، مؤسسة شعيب: ، بإشرافشلبي المنعم عبد

  .م 2001 - هـ1421
، رواية أبي جعفر الطحاوي )هـ204:ت(لإلمام محمد بن إدريس الشافعي،  المأثورة السنن .127

 أمين المعطي عبد: المزني تلميذ الشافعي، تحقيق يحيى بن الحنفي عن خاله إسماعيل
  .م1986 -هـ 1406 األولى، بيروت، الطبعة - المعرفة قلعجي، دار

 أبو الفتاح عبد: سنن النسائي، بشرح جالل الدين السيوطي، وحاشية اإلمام السندي، اعتنى به .128
  .م1986 -هـ 1406 الثانية، حلب، الطبعة - اإلسالمية المطبوعات غدة، مكتب

، )هـ227:ت(المكي،  الخراساني شعبة بن منصور بن منصور، لسعيد بن سعيد سنن .129
  .هـ1387بيروت،  -األعظمي، دار الكتب العلمية  الرحمن حبيب: تحقيق

 من مجموعة:  تحقيق،)هـ748:ت (الذهبي، عثمان بن أحمد بن محمدلالنبالء،  أعالم سير .130
  . بيروت- الرسالة مؤسسة المحققين،

، )هـ802:ت (،اَألبنَاِسي الدين تعالى، لبرهان اهللا رحمه الصالح ابن علوم من الفياح الشذا .131
  .م1998 - هـ1418 األولى،  الرياض، الطبعة-الرشد  هلل، مكتبة فتحي صالح: تحقيق

، )هـ806:ت (العراقي، الحسين بن الرحيم عبد والتذكرة، ألبي الفضل التبصرة شرح .132
 بيروت، الطبعة -العلمية  الكتب فحل، دار ياسين وماهر الهميم، اللطيف عبد.د: تحقيق
  .م2002 - هـ1423 األولى،

 األرنؤوط، ومحمد شعيب: ، تحقيق)هـ516:ت(البغوي،  مسعود بن السنة، للحسين شرح .133
  .م1983 - هـ1403 الثانية، دمشق، الطبعة - اإلسالمي الشاويش، المكتب زهير

 كامل :، تحقيق)هـ762: ت (الحنفي، اهللا عبد بن قليج بن لمغلطاي ماجه، ابن سنن شرح .134
 هـ1419 األولى،  المملكة العربية السعودية، الطبعة-لباز ا مصطفى نزار مكتبة عويضة،

  .م1999 -
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سعيد،  الرحيم عبد همام.د: ، تحقيق)هـ795:ت(الترمذي، البن رجب الحنبلي،  علل شرح .135
  .م2001 - هـ1421 الرياض، الطبعة الثانية، - الرشد مكتبة

: ، تحقيق)هـ321:ت (الطحاوي، سالمة بن محمد بن أحمد جعفر اآلثار، ألبي مشكل شرح .136
  .م1494 -هـ 1415 األولى،  بيروت، الطبعة-الرسالة  األرنؤوط، مؤسسة شعيب

 األزدي سلمة بن الملك عبد بن سالمة بن محمد بن أحمد  جعفريألب اآلثار، معاني شرح .137
 ومحمد النجار، زهري محمد: ، تحقيق)هـ321:ت (الطحاوي الحنفي، المصري الحجري

 -هـ 1414 األولى، ، الطبعة بيروت- الكتب عالم المرعشلي، يوسف.دو سيد جاد الحق،
  .م1994

 عمر بن اهللا عبد.د :، تحقيق)هـ360:ت (اآلجري، الحسين بن محمد بكر الشريعة، ألبي .138
  .م1997 - هـ1418 الرياض، الطبعة األولى، - الوطن الدميجي، دار سليمان بنا

 البسِتي، التميمي أحمد بن حبان بن محمد ي حاتمألببلبان،  ابن بترتيب حبان ابن صحيح .139
 الثانية، بيروت، الطبعة - الرسالة األرنؤوط، مؤسسة شعيب: ، تحقيق)هـ354:ت(

  .م1993 - هـ1414
، "مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم "خُزيمةَصحيح ابن  .140

ماهر .د: ، تحقيق)هـ311:ت(ي النيسابوري،  السلمخُزيمةَألبي بكر محمد بن إسحاق بن 
  .م2009 -هـ 1430 الرياض، الطبعة األولى، -ياسين الفحل، دار الميمان 

 النيسابوري، السلمي خُزيمةَ بن إسحاق بن محمد ي بكرألب، خُزيمةَ ابن صحيح .141
  .بيروت - اإلسالمي األعظمي، المكتب مصطفى محمد.د: ، تحقيق)هـ311:ت(

 األلباني، الدين ناصر داود سليمان بن األشعث السجستاني، لمحمد أبيسنن  صحيح .142
 األولى، الكويت، الطبعة -، وسمى المؤلف هذا الكتاب باألم، مؤسسة غراس )هـ1420:ت(

  .م2002 - هـ1423
 -غراس  ، مؤسسة)هـ1420:ت (األلباني الدين ناصر داود، لمحمد أبي صحيح سنن .143

  .م2002 - ـه1423 األولى، الكويت، الطبعة
هـ 1347 األولى،  مصر، الطبعة-بشرح النووي، المطبعة المصرية باألزهر  مسلم صحيح .144

  .م1929 -
: ، تحقيق)هـ261:ت(النيسابوري،  القُشَيِري الحجاج بن صحيح مسلم، ألبي الحسين مسلم .145

عة  بيروت، الطب-الكتب العربية، دار الكتب العلمية  إحياء الباقي، دار عبد فؤاد محمد
  .م1991 -هـ 1412األولى، 

، )هـ281:ت (القرشي، عبيد بن محمد بن اهللا عبد بكر الدنيا أبي أبي البن الجنة، صفة .146
  .جدة -العلم  القاهرة، مكتبة -تيمية  ابن سليم، مكتبة المنعم عبد عمرو: تحقيق



 

- 396 -  

لرقيب بن علي، عبدا: تحقيق الِفرياِبي، محمد بن جعفر المنافقين، ألبي بكر وذم النفاق صفة .147
  .م1990 - هـ1410 األولى،  بيروت، الطبعة-دار ابن زيدون 

المنافقين من السنن المأثورة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ألبي  ونعت النفاق صفة .148
صبري، دار  حسن عامر.د: ، تحقيق)هـ430:ت (األصبهاني، اهللا عبد بن أحمد نُعيٍم

  .م2001 - هـ1422 األولى، بعةبيروت، الط -اإلسالمية  البشائر
الندوي،  الوكيل عبد: ، تحقيق)هـ301:ت (الِفرياِبي، محمد بن جعفر بكر الصيام، ألبي .149

  .م1992 -هـ 1412 األولى، بومباي، الطبعة - السلفية الدار
 المكي، العقيلي حماد بن موسى بن عمرو بن محمد ي جعفرألبالكبير،  الضعفاء .150

 بيروت، الطبعة - العلمية المكتبة قلعجي، دار أمين المعطي دعب :، تحقيق)هـ322:ت(
  .م1984 - هـ1404 األولى،

أبي : تحقيق بن الجوزي، محمد بن علي بن الرحمن عبد والمتروكين، ألبي الفرج الضعفاء .151
  .م1986 -هـ 1406 األولى، بيروت، الطبعة - العلمية الكتب القاضي، دار اهللا الفداء عبد

: ، تحقيق)هـ303:ت(النسائي،  شعيب بن أحمد الرحمن وكين، ألبي عبدوالمتر الضعفاء .152
األولى،  بيروت، الطبعة -الثقافية  الكتب الحوت، مؤسسة يوسف وكمال الضناوي، بوران
  .م1985 - هـ1405

محمد بن : ، تحقيق)هـ385:ت (الدارقطني أحمد بن عمر بن والمتروكين، لعلي الضعفاء .153
  .م1980 -هـ 1400 بيروت، الطبعة األولى، -المي لطفي الصباغ، المكتب اإلس

 -غراس  ، مؤسسة)هـ1420:ت (األلباني الدين ناصر داود، لمحمد أبي ضعيف سنن .154
  .م2002 - هـ1423 األولى، الكويت، الطبعة

 هارون بن أحمد بكر الحديث، ألبي وأصحاب والتابعين الصحابة من المفردة األسماء طبقات .155
  دمشق، الطبعة-طالس  الشهابي، دار سكينة: ، تحقيق)هـ301:ت (البرديجي، روح بنا

  .م1987 األولى،
 السبكي، بن علي بن عبد الكافي الوهاب الكبرى، ألبي نصر عبد الشافعية طبقات .156

الحلو، دار إحياء الكتب  محمد الفتاح وعبد الطناحي، محمد محمود: ، تحقيق)هـ771:ت(
  .العربية

 محمد علي.د: ، تحقيق)هـ230:ت(الزهري،  منيع بن سعد بن الكبير، لمحمد الطبقات .157
  .م2001 - هـ1421 األولى، القاهرة، الطبعة -الخانجي  عمر، مكتبة

 حيان بن جعفر بن محمد بن اهللا عبد محمد عليها، ألبي والواردين بأصبهان المحدثين طبقات .158
 حسين قالح عبد الغفور عبد: ، تحقيق)هـ369:ت (األنصاري، الشيخ بأِبي المعروف

  .م1992 -هـ 1412 الثانية، بيروت، الطبعة - الرسالة البلوشي، مؤسسة
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 بن علي بن بالتدليس، ألحمد الموصوفين بمراتب التقديس أهل طبقات المدلسين أو تعريف .159
 - المنار القريوتي، مكتبة عبداهللا بن عاصم.د: ، تحقيق)هـ852:ت (العسقالني حجر

  .م1983 - هـ1403 األولى، األردن، الطبعة
سلمان،  محمود حسن مشهور :، تحقيق)هـ224:ت( سالّم، بن القاسم عبيد الطهور، ألبي .160

  .م1994 - هـ1414 األولى، الزيتون، الطبعة - التابعين مكتبة  جدة،-الصحابة  مكتبة
أصول كتب  األصبهاني، من السلَفي أحمد بن محمد بن أحمد الطُّيوِريات، انتخاب أبي طاهر .161

 معالي، يحيى دسمان :الصيرفي، تحقيق الطيوري الجبار عبد بن المبارك الحسين أبي الشيخ
  .م2004 - هـ1425 األولى، الرياض، الطبعة -السلف  الحسن، أضواء صخر وعباس

 المعاطي وأبو، السامرائي صبحي: القاضي، تحقيق طالب أبو: الكبير، ترتيب الترمذي علل .162
بيروت،  - العربية النهضة مكتبة، الكتب دي، عالمالصعي خليل ومحمود محمد، النوري
  .م1989 -هـ 1409 األولى، الطبعة

 الجوزي، بن علي بن الرحمن عبد الواهية، ألبي الفرج األحاديث في المتناهية العلل .163
 آباد، الطبعة فيصل -األثرية  العلوم األثري، إدارة الحق إرشاد: ، تحقيق)هـ597:ت(

  .م1981 -هـ 1401الثانية، 
، )هـ385:ت (الدارقطني عمر بن علي ي الحسنألبالنبوية،  األحاديث في الواردة العلل .164

طيبة  السلفي، دار اهللا زين الرحمن محفوظ: عشر؛ تحقيق الحادي إلى األول، من المجلدات
 الخامس إلى عشر، الثاني من م، والمجلدات1985 - هـ1405 األولى، الرياض، الطبعة-

  الدمام، الطبعة-الجوزي  ابن الدباسي، دار محمد بن صالح بن محمد: عشر؛ تحقيق
  .هـ1427 األولى،

: وغيره، تحقيق الْمروِذي حنبل، رواية بن عن اإلمام أحمد بن محمد الرجال ومعرفة العلل .165
  .م1988 - هـ1408 األولى،  الهند، الطبعة-السلفية  عباس، الدار محمد بن اهللا وصى.د

: ، رواية ابنه عبداهللا، تحقيق)هـ241:ت (حنبل، بن محمد بن حمدأل، الرجال ومعرفة العلل .166
  .م2001 - هـ1422 الثانية، الرياض، الطبعة -الخاني  عباس، دار محمد بن اهللا وصي.د

الرازي،  الحنظلي إدريس بن محمد حاتم أبي بن الرحمن عبد ي محمدألبالعلل،  .167
 بن خالد.ود الحميد، اهللا عبد بن سعد.د :بإشراف الباحثين، من فريق: ، تحقيق)هـ327:ت(

  .م2006 -هـ 1427 األولى، الحميضي، الطبعة الجريسي، مطابع الرحمن عبد
 مصطفى محمد: ، تحقيق)هـ234:ت (المديني، السعدي جعفر بن اهللا عبد بن العلل، لعلي .168

  .م1980 الثانية، بيروت، الطبعة - اإلسالمي األعظمي، المكتب
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، )هـ855:ت (العيني، أحمد بن محمود محمد البخاري، ألبي صحيح شرح القاري عمدة .169
هـ 1421 بيروت، الطبعة األولى، -عبد اهللا محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية : تحقيق

  .م2001 -
: ، تحقيق)هـ303:ت (النسائي، شعيب بن أحمد الرحمن والليلة، ألبي عبد اليوم عمل .170

  .م1985 -هـ 1405 الثانية، الطبعةبيروت،  - الرسالة حمادة، مؤسسة فاروق.د
 مهدي.د :، تحقيق)هـ170:ت (الفراهيدي، أحمد بن الخليل الرحمن العين، ألبي عبد .171

  .الهالل ومكتبة السامرائي، دار إبراهيم.ود المخزومي،
 سليمان.د :، تحقيق)هـ285:ت( الحربي، إسحاق بن إبراهيم ي إسحاقألبالحديث،  غريب .172

  .م1985 -هـ 1405 األولى، ر المدني، الطبعةالعايد، دا محمد إبراهيم
، )هـ388 :ت (البستي، الخطابي إبراهيم بن محمد بن حمد الحديث، ألبي سليمان غريب .173

 -هـ 1422العزباوي، جامعة أم القرى، الطبعة الثانية،  إبراهيم الكريم عبد: تحقيق
  .م2001

 البغدادي، الخطيب تثاب بن علي بن أحمد بكر الملتبس، ألبي إيضاح الملتمس غنية .174
الرياض،  - الرشد الشهري، مكتبة البكري اهللا عبد بن يحيى. د :، تحقيق)هـ463:ت(

  .م2001 - هـ1422 األولى، الطبعة
، )هـ852:ت(العسقالني،  حجر بن علي البخاري، ألحمد بن صحيح بشرح الباري فتح .175

 - المعرفة الباقي، دار عبد فؤاد محمد: باز، ترقيم بن اهللا عبد بن العزيز عبد: تحقيق
  .بيروت

بن عبد الرحمن السخاوي،  للعراقي، ألبي عبد اهللا محمد الحديث ألفية بشرح المغيث فتح .176
  .م2003 - هـ1424علي، دار اإلمام الطبري،  حسين علي: ، تحقيق)هـ902:ت(

 بن أمين سمير: ، تحقيق)هـ228 :ت (المروِزي، حماد بن نُعيٍم اهللا عبد الفتن، ألبي أبو .177
  .م1991 -هـ 1412 األولى، القاهرة، الطبعة - التوحيد الزهيري، مكتبة

 القَراب إسحاق أبي بن إسحاق اهللا تعالى، ألبي يعقوب سبيل في الرمي فضائل .178
 األولى، األردن، الطبعة -المنار  سلمان، مكتبة محمود حسن مشهور: ، تحقيق)هـ429:ت(

  .م1989 - هـ1409
 بن جعفر بن محمد بكر نعمته وما يجب من الشكر للمنْعِم عليه، ألبي على هللا الشكر فضيلة .179

الحافظ،  مطيع محمد: ، تحقيق)هـ327:ت (السامري المعروف بالخرائطي، سهل بن محمد
  .م1982 -هـ 1402 األولى، دمشق، الطبعة - الفكر دار
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: ، تحقيق)هـ463:ت (البغدادي، الخطيب ثابت بن علي بن أحمد بكر والمتفقه، ألبي الفقيه .180
 الثانية، السعودية، الطبعة - الجوزي ابن العزازي، دار يوسف بن عادل الرحمن عبد أبي

  .هـ1421
البغدادي،  الحسين أبي الحسين بن اهللا عبد بن الدقاق، محمد ميمي أخي ابن فوائد .181

 أضواء جرار، دار الدين سعد نبيل: ، ضمن مجموع أجزاء حديثية، تحقيق)هـ390:ت(
  .م2005 - هـ1426 األولى، الرياض، الطبعة -السلف 

 نُشر ، مخطوط)هـ352:ت (الشَّيباِني، دحيٍم بِن عِلي بِن محمٍد جعفٍَر دحيٍم، َأبي ابن فوائد .182
  ).www.islamweb.net(اإلسالمية  الشبكة لموقع التابع المجاني الكلم جوامع برنامج في

، )هـ354:ت (الشافعي، إبراهيم بن اهللا عبد بن محمد بكر يالَِنياِت، ألبيالشهير بالغَ الفوائد .183
 األولى، الرياض، الطبعة - الجوزي ابن الهادي، دار عبد أسعد كامل حلمي: تحقيق
  .م1997 - هـ1417

 تحقيق مكتب: ، تحقيق)هـ817:ت( الفيروزآبادي، يعقوب بن المحيط، لمحمد القاموس .184
بيروت،  - الرسالة العرقسوسي، مؤسسة نعيم محمد: الة، بإشرافالرس مؤسسة في التراث
  .م2005 - هـ1426 الثامنة، الطبعة

 المصري، القرشي مسلم بن وهب بن اهللا اآلثار، لعبد من ذلك في ورد وما القدر .185
 السلطان، الطبعة محمد العثيم، دار الرحمن عبد العزيز عبد.د: ، تحقيق)هـ197:ت(

  .م1986 -هـ 1406 األولى،
: ، تحقيق)هـ301:ت (الِفرياِبي، المستَفاض بن الحسن بن محمد بن جعفر بكر القدر، ألبي .186

 - هـ1418 األولى، الرياض، الطبعة - السلف المنصور، أضواء حمد بن اهللا عبد
  .م1997

عامر،  آل اهللا عبد بن محمد: البيهقي، تحقيق الحسين بن والقدر، ألبي بكر أحمد القضاء .187
  .م2000 - هـ1421 األولى، الرياض، الطبعة - العبيكان مكتبة

 العسقالني، حجر بن علي بن ألحمدأحمد،  لإلمام المسند عن الذب في المسدد القول .188
  .هـ1401 األولى، القاهرة، الطبعة - تيمية ابن مكتبة، )هـ852:ت(

، ذهبيال عثمان بن أحمد بن محمدالستة، ل الكتب في رواية له من معرفة في الكاشف .189
الحلبي،  العجمي ابن سبط محمد بن إبراهيم الوفاء ألبي وحاشيته،، )هـ748:ت(
 علوم القبلة، ومؤسسة الخطيب، دار نمر محمد وأحمد عوامة،  محمد: تحقيق،)هـ841:ت(

  .م1992 - هـ1413 األولى، الطبعة جدة، -القرآن 

http://www.islamweb.net
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 عادل: ، تحقيق)هـ365:ت (الجرجاني، عدي بن ي أحمدألبالرجال،  ضعفاء في الكامل .190
 - العلمية سنة، دار الكتب أبو الفتاح معوض، وعبد محمد الموجود، وعلي عبد أحمد

  .م1997 -هـ 1418 األولى، بيروت، الطبعة
الكوفي  شيبة أبي بن محمد بن اهللا عبد واآلثار، ألبي بكر األحاديث في الكتاب المصنف .191

 األولى،  بيروت، الطبعة-ر التاج الحوت، دا يوسف كمال: ، تحقيق)هـ235 :ت (العبسي،
  .م1989 -هـ 1409

 أبي: ، تحقيق)هـ310:ت (الدوالَِبي حماد بن أحمد بن محمد ي ِبشْرألبواألسماء،  الكنى .192
  .م2000 - هـ1421 األولى، بيروت، الطبعة - حزم ابن الفاريابي، دار محمد نظر قتيبة

 المعروف بابن أحمد بي البركات محمد بنالثقات، أل الرواة من معرفة في النيرات الكواكب .193
 مكة المكرمة، -النبي، المكتبة األمدادية  رب عبد القيوم عبد: ، تحقيق)هـ939:ت (الكيال،

  .م1999 -هـ 1420الطبعة الثانية، 
  . بغداد-، مكتبة المثنى )هـ630:ت (األثير، ابن الدين األنساب، لعز تهذيب في اللباب .194
، )هـ711:ت(المصري،  اإلفريقي منظور بن مكرم بن  محمدالعرب، ألبي الفضل لسان .195

  .بيروت - صادر دار
 أبو الفتاح عبد :، تحقيق)هـ852:ت (العسقالني، حجر بن علي بن الميزان، ألحمد لسان .196

  .م2002 -هـ 1423األولى،   بيروت، الطبعة-اإلسالمية  البشائر غدة، دار
 سعيد بن الغني وأجدادهم، لعبد آبائهم اءوأسم الحديث نقلة أسماء في والمختلف المؤتلف .197

التميمي،  إسماعيل عبد الشمري، وقيس حميد محمد مثنى: ، تحقيق)هـ 409:ت (األزدي
 - هـ1428 األولى، اإلسالمي، الطبعة الغرب معروف، دار عواد بشار.د: بإشراف
  .م2007

: ، تحقيق)هـ385:ت( الدارقطني البغدادي، عمر بن علي الحسن ألبي والمختَِلف، المؤتَِلف .198
 األولى، بيروت، الطبعة - اإلسالمي الغرب القادر، دار عبد بن اهللا عبد بن موفق.د

  .م1986 - هـ1406
، )هـ463:ت (،البغدادي الخطيب ثابت بن علي بن أحمد  بكريألب ،والمفترق المتفق .199

 - هـ1417 األولى، دمشق، الطبعة - القادري دار، الحامدي آيدن صادق محمد.د: تحقيق
  .م1997

 التميمي أحمد بن حبان بن والمتروكين، ألبي حاتم محمد والضعفاء المحدثين من المجروحين .200
،ِتيسبيروت، الطبعة - المعرفة زايد، دار إبراهيم محمود: ، تحقيق)هـ354:ت (الب 
  .م1992 -هـ 1412 األولى،
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 بتحرير العراقي وابن )هـ807:ت (الهيثمي بكر أبي الفوائد، لعلي بن ومنبع الزوائد مجمع .201
  . بيروت-حجر، دار الكتاب العربي 

أحمد محمد : ، تحقيق)هـ456:ت(حزم،  بن سعيد بن أحمد بن علي المحلى، ألبي محمد .202
  .هـ1347 القاهرة، الطبعة األولى، -شاكر، إدارة الطباعة المنيرية 

 إسماعيل المصري بن يحيى بن في فروع الشافعية، ألبي إبراهيم إسماعيل المزني مختصر .203
،ِنيزبيروت -محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية : ، تحقيق)هـ264:ت (الم 

  .م1998 -هـ 1419الطبعة األولى، 
 حجر بن علي بن ألحمدأحمد،  ومسند الستة الكتب على البزار مسند زوائد مختصر .204

 - الثقافية الكتب ذر، مؤسسة أبو الخالق عبد صبري: تحقيق، )هـ852:ت (العسقالني،
  .م1992 -هـ 1412 األولى، بيروت، الطبعة

 الباسط عبد علي المطلب، عبد فوزي رفعت.د :العالئي، تحقيق سعيد المختلطين، ألبي .205
  .م1996 - هـ1417 األولى، القاهرة، الطبعة - الخانجي مزيد، مكتبة

البغدادي  العباس بن لرحمنا عبد بن المخلِّص محمد طاهر ألبي أخرى، وأجزاء المخلِِّصيات .206
اإلسالمية  والشؤون األوقاف جرار، وزارة الدين سعد نبيل :، تحقيق)هـ393:ت (الذهبي،

  .م2008 - هـ1429 األولى، قطر، الطبعة-
: ، تحقيق)هـ458:ت (البيهقي الحسين بن الكبرى، ألبي بكر أحمد السنن إلى المدخل .207

  .هـ1404الكويت،  - اإلسالمي للكتاب الخلفاء دار األعظمي، الرحمن ضياء محمد.د
 رفعت.د: ، تحقيق)هـ826:ت (العراقي، ابن الرحيم عبد بن أحمد ي زرعةألبالمدلسين،  .208

 األولى،  المنصورة، الطبعة-الوفاء  حماد، دار حسين نافذ. ود المطلب، عبد فوزي
  .م1995 هـ،1415

الرازي،  الحنظلي، سإدري بن محمد بن أبي حاتم الرحمن عبد المراسيل، ألبي محمد .209
بيروت، الطبعة  - الرسالة قوجاني، مؤسسة اهللا نعمة اهللا شكر: ، تحقيق)هـ327:ت(

  .م1998 -هـ 1418الثانية، 
، )هـ1014:ت (القاري، محمد سلطان بن المصابيح، لعلي مشكاة شرح المفاتيح مرقاة .210

 -الفكر  ، دار)هـ741:ت(والمشكاة المصابيح، لمحمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي، 
  .م2002 - هـ1422 األولى، بيروت، الطبعة

مرويات اإلمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني، للدكتور عبد اهللا بن محمد حسن  .211
  .م1999 -هـ 1419 الرياض، الطبعة األولى، -دمفُو، مكتبة الرشد 
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 كتاب العلل لإلمام الحافظ مرويات اإلمامين قتادة بن دعامة ويحيي بن أبي كثير المعلة في .212
أبي الحسن الدارقُطِْني، تخريجها ودراستها والحكم عليها، رسالة دكتوراه للباحث عادل بن 

  .هـ1424عبدالشكور الزرقي، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
 الخرائطي، الشَّامري سهل بن جعفر بن محمد بكر ومذمومها، ألبي األخالق مساوئ .213

 جدة، الطبعة - السوادي الشلبي، مكتبة النصر أبو بن مصطفى :، تحقيق)هـ327:ت(
  .م1993 - هـ1413 األولى،

 النيسابوري، الحاكم اهللا عبد بن محمد اهللا  عبديالصحيحين، ألب على المستدرك .214
 - هـ1417 القاهرة، -الحرمين  الوادعي، دار هادي بن مقبل: ، تحقيق)هـ405:ت(

  .م1997
 عادل: ، تحقيق)هـ235:ت (شيبة، أبي محمد بن بن اهللا عبد شيبة، ألبي بكر أبي ابن مسند .215

  .م1997 -هـ 1418األولى،  الرياض، الطبعة - الوطن فريد، دار بن وأحمد يوسف، بنا
 عارف بن أيمن: ، تحقيق)هـ316:ت (اإلسفراييني، إسحاق بن عوانة، يعقوب مسند أبي .216

  .م1998 -هـ1419 األولى، بيروت، الطبعة - المعرفة دار الدمشقي،
 أسد، دار سليم حسين :التميمي، تحقيق المثُنى بن علي بن يعلى الموصلي، أحمد أبي مسند .217

  .م1990 - هـ1410 الثانية، دمشق، الطبعة - للتراث المأمون
 :ت(راهويه، اإلمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروِزي،  بن إسحاق مسند .218

 المدينة - اإليمان البلوشي، مكتبة الحق حسين بر عبد الغفور عبد.د: ، تحقيق)هـ238
  .م1991 - هـ1412 األولى، المنورة، الطبعة

 وآخرون، مؤسسة األرنؤوط، شعيب: ، تحقيق)هـ241:ت(حنبل،  بن أحمد اإلمام مسند .219
  .م1995 - هـ1416 األولى، الرسالة، الطبعة

 حسن: ، تحقيق)هـ219:ت(الحميدي  القرشي الزبير بن اهللا عبد ي بكرألبالحميدي،  مسند .220
  .م1996 األولى، دمشق، الطبعة -السقا  الداراني، دار أسد سليم

 بن الفضل بن الرحمن عبد بن اهللا عبد الدارمي، ألبي محمد بسنن المعروف الدارمي مسند .221
اض، الري - المغني الداراني، دار أسد سليم حسين: ، تحقيق)هـ255:ت (الدارمي، بهرام
  .م2000 - هـ1421 األولى، الطبعة

 أبو علي أيمن: ، تحقيق)هـ307:ت (الروياِني، هارون بن محمد بكر ، ألبيالروياِني مسند .222
  .م1995 -هـ 1416 األولى، القاهرة، الطبعة - قرطبة يماني، مؤسسة

، )هـ360:ت (،الطبراني اللخمي أيوب بن أحمد بن سليمان ي القاسمألبالشاميين،  مسند .223
 هـ1409 األولى، بيروت، الطبعة - الرسالة السلفي، مؤسسة عبدالمجيد بن حمدي :تحقيق

  .م1989 -
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 المجيد عبد بن حمدي :القضاعي، تحقيق سالمة بن محمد اهللا عبد الشهاب، ألبي مسند .224
  .م1985 - هـ1405 بيروت، الطبعة األولى، - الرسالة السلفي، مؤسسة

 إسحاق بن أحمد بن اهللا عبد بن أحمد نُعيٍم مسلم، ألبي اإلمام صحيح ىعل المستخرج المسند .225
 الكتب الشافعي، دار إسماعيل حسن محمد حسن محمد: ، تحقيق)هـ430:ت (األصبهاني،

  .م1996 - هـ1417 األولى، بيروت، الطبعة - العلمية
 الباغندي، مانسلي بن محمد بن العزيز، ألبي بكر محمد عبد بن عمر المؤمنين أمير مسند .226

 دمشق، بيروت، الطبعة الثالثة، -عوامة، دار ابن كثير  محمد: ، تحقيق)هـ312:ت(
  .م1987 -هـ 1407

: ، تحقيق)هـ280:ت (الِبرتي، عيسى بن محمد بن عوف، ألحمد بن الرحمن عبد مسند .227
  .م1994 -هـ 1414 األولى، بيروت، الطبعة - حزم ابن الشالحي، دار عايض بن صالح

 يوسف كمال: ، تحقيق)هـ262:ت(الصلْت،  بن شيبة بن الخطاب، ليعقوب بن  عمرمسند .228
  .م1985 -هـ 1405 األولى، بيروت، الطبعة - الثقافية الكتب الحوت، مؤسسة

: ، تحقيق)هـ354:ت (البستي، حبان بن أحمد بن األمصار، ألبي حاتم محمد علماء مشاهير .229
 بيروت، الطبعة األولى، -تب العلمية مجدي بن منصور بن سيد الشوري، دار الك

  .م1995 -هـ 1416
األلباني،  الدين ناصر محمد: تحقيق التبريزي، الخطيب اهللا عبد بن المصابيح، لمحمد مشكاة .230

  .م1979 -هـ 1399 الثانية، بيروت، الطبعة - اإلسالمي المكتب
 بن محمد بن سنالح بن إبراهيم بن أحمد بن الصغرى، ألبي علي الحسن شاذان ابن مشيخة .231

 المدينة - األثرية الغرباء هادي، مكتبة موسى عصام: ، تحقيق)هـ425 :ت (شاذان،
  .م1998 -هـ 1419 األولى، المنورة، الطبعة

الفيومي المقري، دار  علي بن محمد الكبير، ألحمد بن الشرح غريب في المنير المصباح .232
  .م2000 -هـ 1421 القاهرة، الطبعة األولى، -الحديث 

 الرحمن حبيب: ، تحقيق)هـ211:ت (الصنعاني، همام بن الرزاق عبد ي بكرألبلمصنف، ا .233
  .م1970 -هـ 1390 األولى، بيروت، الطبعة - اإلسالمي األعظمي، المكتب

 بن طارق: ، تحقيق)هـ360:ت (الطبراني، أحمد بن األوسط، ألبي القاسم سليمان المعجم .234
القاهرة،  - الحرمين الحسيني، دار يمإبراه بن المحسن وعبد، محمد بن اهللا عوض
  .م1995 -هـ 1415

، )هـ626:ت (الحموي البغدادي، الرومي اهللا عبد بن ياقوت اهللا ي عبدألبالبلدان،  معجم .235
  .م1977 -هـ 1397 بيروت، -صادر  دار
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: ، تحقيق)هـ402:ت (الصيداوي، بن جميع أحمد بن محمد الشيوخ، ألبي الحسين معجم .236
 طرابلس، الطبعة - اإليمان دار،  بيروت-الرسالة تدمري، مؤسسة المالس عبد عمر.د

  .م1985 -هـ 1405 األولى،
 سالم بن صالح: ، تحقيق)هـ351:ت (قانع، بن الباقي عبد الصحابة، ألبي الحسين معجم .237

  .هـ1418 األولى، المنورة، الطبعة المدينة - األثرية الغرباء المصراتي، مكتبة
، )هـ317:ت (البغوي، العزيز عبد بن محمد بن اهللا عبد القاسم الصحابة، ألبي معجم .238

 األولى، الكويت، الطبعة - البيان دار الجكني، مكتبة محمد بن األمين محمد: تحقيق
  .م2000 - هـ1421

 بن حمدي: ، تحقيق)هـ360:ت (الطبراني، أحمد بن الكبير، ألبي القاسم سليمان المعجم .239
  .م1983 -هـ 1404القاهرة، الطبعة الثانية،  - تيمية ابن السلفي، مكتبة المجيد عبد

 البكِْري العزيز عبد بن اهللا عبد ي عبيدألبوالمواضع،  البالد أسماء من استعجم ما معجم .240
،بيروت-الكتب  مصطفى السقا، عالم: ، تحقيق)هـ487:ت (األندلسي .  

 عبد: ، تحقيق)هـ395:ت(زكريا،  بن فارس بن اللغة، ألبي الحسين أحمد مقاييس معجم .241
  .م1979 - هـ1399الفكر،  هارون، دار محمد السالم

 بن المحسن عبد :تحقيق األعرابي، بن بشر بن زياد بن محمد بن أحمد سعيد المعجم، ألبي .242
  .الجوزي ابن دار الحسيني، أحمد بن إبراهيم
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  ملخص البحث
  

ين، الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمع
  :وبعد

مرِوياتُ عبِدالرحمِن بِن عمٍرو اَألوزاِعي المعلَّةُ ِباالخِْتالَِف علَيِه ِفي ": بحث بعنوانفهذا 
  ."كَتَاِب الِعلَِل للدارقُطِْني، ِدراسةٌ نَقِْديةٌ

  .مقدمة وفصلين وخاتمةعلى اشتمل 

ث اختياره وأهدافه، ومنهج الباحث فيه،  فتضمنت أهمية البحث، وبواع:أما المقدمة
  .والدراسات السابقة، وخطة البحث

  : فاشتمل على مبحثين: وأما الفصل األول

  .ترجمة اإلمامين اَألوزاِعي والدارقُطِْني: امأوله

  .، وأقسامها، وكيفية معرفتها، والتعريف بكتاب العلل للدارقُطِْنيالِعلَّةتعريف : واآلخر

 اَألوزاِعي، والتي لى باالختالف عالمعلَّةفتضمن دراسة األحاديث : ما الفصل الثانيوأ
 مرتبة على مسانيد الصحابة حسب ورودها في كتاب العلل ، وسبعين حديثاًثمانيةبلغت 

قُطِْنيارللد.  

  . إليها، والتوصياتفاشتملت على أهم النتائج التي توصلتُ: وأما الخاتمة

  .فهارس متنوعة لتسهل االستفادة من البحثووضعتُ 

  .وصلَّى اهللا وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين
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Research Summary 

 
Praise be to Allah, and peace and blessings be upon Mohammad the 

leaders prophets and messengers, and his family andcompanions. 

This research is entitled “Hadiths narrated by (Abdulrahman Ibn Amr 
Al-Awza’i) that are flawed by disagreeing on him ,in “Daraqutni book of 
Flaws”, a critical study.” 

Research includes the Introduction, two chapters andaconclusion. 

Introduction includes the importance of the topic chosen, objectives, 
approach of the study, previous studiesand plan of research 

The chapter 1 includes two parts: 

Part1: Biography of both Imams Daraqutni and Al-Awza’i. 

Part II: Definition of flaws, their components, how to expose them and 
introducing “Daraqutni book of Flaws”. 

Chapter II includes:the study of Hadiths narrated by (Al-Awza’i) that are 
flawed by disagreeing on him,which are 78 hadiths sorted according to 
companions Musnads mentioned in “Daraqutni book of Flaws” 

Conclusion includes the most important findings andrecommendations. 

I made a list of various indexesto facilitate making use of the research. 

 

Peace and blessings be upon our prophet Mohammad, and his family 
andcompanions. Praise be to Allah. 

  


