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 الرسالة باللغة العربيةملخص 

ومحمد بن  ،عمرو بن دينار المكي :مرويات اإلمامين" :الدراسة عنوان
دراسة نقدية " باالختالف في "كتاب العلل للدارقطني" المدني الُمَعلَّة إسحاق
 .تطبيقية"

عمرو  :الروايات الُمَعلَّة باالختالف على اإلمامين بيان العلل الخفية في هدف الدراسة:
 المدني. إسحاقبن دينار المكي، ومحمد بن ا

من خالل  ،اعتمد الباحث المنهج االستقرائي في جمع المادة العلمية منهج الدراسة:
 كتاب العلل للدارقطني، والمنهج النقدي في الحكم على المرويات.

 أهم نتائج الدراسة:
في هذا  ُصن ِّف العلل من أجل ِّ ماكتابه  ويعد ،الحديث عللإماًما في  ارقطنيالد ُيعد -1

 .الفن
 لألسانيد والمتون. شامل   إنَّ المنهج النقدي عند أئمة العللِّ منهج   -6
 ال يعني أنه صحيح وثابت عن أحد اإلمامين. األوجهِّ  أحدَ  دارقطنيال اإلمامِّ  ترجيحُ  -3

 أهم توصيات الدراسة:
َللهتماال -1  والمخطوطة. ،المطبوعة :وجوده في الكتب ومظانِّ   ،وكتبه ،ام بعلم العِّ
فهي مليئة بالروايات المفيدة في الترجيح عند  ،السنة بأنواعهااالهتمام بكتب  -6
 االختالف.

 .دارقطنيتي اعتنت بكتاب العلل للال ،االستفادة من الدراسات والتحقيقات المعاصرة -3

 الكلمات المفتاحية: 
 .الدارقطني -العلل -االختالف -إسحاق -دينار -عمرو -روياتم
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Abstract   

 ملخص الرسالة باللغة اإلنجليزية
Study Tool: Narratives of Imam Amr ibn Dinar in Mecca، Muhammad ibn 

Ishaq civil Her problem difference in"The Book of the ills of Darqtunai" " 

Empirical critical study " 

 

Study Sample:  

The most important Conclusions:  

1. Darqutni is considered  the most important scientist in the problem of 

hadith. 

2. curriculum critical at scholars of problem of hadith curriculum 

comprehensive to grounds and texts. 

3. the selection of Darqutni one of the faces does not mean it is true and 

consistent of the other scholars. 

The most important Recommendations: 

1.  interest in the science of problems of the hadith and it books and 

whereabouts in the printed and manuscript books. 

2. attention of all kinds of al_ sunna books its full of usefull in narrative 

preference when its difference.  

3. to benefit from contemporary studies which focused on the book the 

problems of Daraqutni. 

 

Key words: Narrative – Amro – Dinar – Ishaq – the difference – the problems 

– Darqutni. 
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 : - -قال هللا

  َوَما تَ ْوِفيِقي ِإَّلا ِِبَّللِا
ْلُت َوِإلَْيِه أُنِيبُ    َعَلْيِه تَ وَكا
 [88: هود]
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 ْاإِلهَدْاءُ 
"، هللا عليه وسلم ىإلى إمام المتقين وقدوة الصالحين، وحبيب رب العالمين، رسول هللا "صل

والدي ووالدتي، حفظهما ا ، ا، وعلماني كبيرً يرً ن ربياني صغا إلى اللذي  ا وتوقيرً ا به، وتصديقً إيمانً 
 ، وأسبغ عليهما لباس الصحة والعافية "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".هللا

إلى كل من عمل لنصرة دعوة الحق .. ممن قضوا نحبهم .. وممن ينتظر .. من شهداء .. 
ن .. آتعلو راية القر .. وكل من يجاهد لومجاهدين.. وأسرى.. وجرحى .. ودعاة .. وطالب علم 

إلى رواد الفكر .. وأعالم الهداية .. ومصابيح الدجى .. وحملة القران .. وورثة األنبياء .. 
 .ومشايخي األعالمأساتذتي 

 وأبنائها. أم محمود إلى خالتي العزيزة

 إلى زوجتي الغالية الوفية التي ناضلت وصبرت، وتحملت صعاب الطريق،

 اتوريحانتي "أمال" ، جعلها هللا من الصالح ،قلبي إلى ابنتي الحبيبة ، ثمرة

 وقدموا وما تأخروا، ،وأعطوا وما بخلوا ،طالما شجعوا وحثوا إلى الذين

 ، وأخص بالذكر أخي الكبير سعيدأشقائي األعزاء

 وأصدقائي الكرام 

 إليهم جميعا أهدي هذا البحث

 ا من هللا النفع والقبولراجيً                         
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 شكر وتقدير
 [16﴾ ]لقمان: َوَمْن َيْشُكْر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسهِ : ﴿من قوله تعالى اانطالقً 

شيخي ومشرفي لدم بالشكر الجزيل وخالص التقدير ا مني بالفضل ألهله أتقاعترافً 
 . حفظه هللا  "ةأحمد ادريس عود" /الدكتور

 ؛الذي حباني بكرمه وأفادني بعلمه وسددني بتوجيهه ولم يبخل علي بوقته ونصحه
 .ه في علمه ويجزيه عني خير الجزاءفأسال هللا تبارك وتعالى أن يحفظه ويبارك ل

ن تفضال بقبول مناقشة هذه لذي  لستاذي الكريمين الفاضلين األتقدم بالشكر والتقدير كما أ
ث  .يهاترائها بالملحوظات والتوجالرسالة وا 

 رائد شعت " رئيس قسم الحديث". / فضيلة الدكتور

 . "وليد عويضة "مدير عام الشؤون اإلدارية بوزارة األوقاف/ فضيلة الدكتور

مثلة برئيس مجلس األمناء بالشكر إلى منارة العلم الجامعة اإلسالمية م مكما أتقد
وعمادة الدراسات العليا وعميد  ،عادل عوض هللا أ.د.رئيس الجامعة و  ،نصر المزيني /الدكتور
، وجميع أساتذتي فيها وخاصة قسم الحديث الشريف أصول الدين د. عماد الدين الشنطيكلية 

لى كل القائمين على العمل بالجامعة اإلسالمية. وعلومه، لى العاملين في المكتبات وا   وا 

/ الوالد الحبيب األستاذ الدكتور ، إلىاليينالعزيزين الغ والدي الكريمينلكما أتقدم بالشكر 
حب العلم حيث  ، الذي ذلل لي الصعاب وهيأ لي األسباب وغرس فيَّ إسماعيل سعيد رضوان

لى والدتي الحنونة التي غمرتني  ، فأسال بحبها ودعائهاتعلمت على يديه علم علل الحديث، وا 
 .ما جزى والدين عن ولدهما ني خيرهللا تبارك وتعالى أن يحفظهما ويبارك فيهما ويجزيهما ع

  .قفت معنا في مسيرة العلم والحياةخالتي العزيزة التي و لكما وأشكر  

  .زوجتي الغالية التي سهرت معي الليالي وتحملت المشاقلكما وأشكر 

سعيد / الحبيب خواني، وأخص بالذكر منهم أخي الكبيرإكما وأتقدم بالشكر إلى 
  .ادعم جزاه هللا خيرً و في جهد  ما بخل عليَّ ، الذي رضوان

 . ي تذليل الصعاب ودعم مسيرة العلمكل من ساهم فلوالشكر موصول 
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 المقدمة

نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات و  إن  الحمد هلل نحمده
ال أعمالنا، من يهده هللا فهو المهتد، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده 

ه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة، وأدى األمانة، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله، وصفي   ،شريك له
 ونصح األمة، وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ال يضل عنها إال هالك، اللهم صلِّ  

 وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: ،وسلم وبارك على سيدنا محمد

ألن ه يتعلق  ؛أشرفها، وحق له أن يكون كذلكالعلوم، و  ي من أجل ِّ فإن  علم الحديث النبو 
 . بالحديث المنسوب إلى سيد الخلق وأفضلهم محمد 

والحديث النبوي هو المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم، 
هو علم "علل بل وأدقها أال و  ؛ء، عملوا في شتى علومهلحفظه علماء أجالَّ  وقد سخر هللا 

الدارقطني كء: الحديث"، هذا العلم الذي ال يقدر عليه، وال يتقنه إال الجهابذة والعلماء األجالَّ 
ألن ه يكشف األسباب الغامضة، والخفية، التي تقدح في صحة الحديث، وهو علم برأسه،  ؛وغيره

السقيم والجرح قال الحاكم النيسابوري: "معرفة علل الحديث، وهو علم برأسه غير الصحيح و 
. ميدانه أحاديث الثقات، وغايته كشف ما يعتري هؤالء الثقات من الخطأ والوهم، (1)والتعديل"

وتعارض الروايات الُمَعلَّة بالوقف والرفع، أو الوصل واإلرسال، أو الزيادة، أو النقصان، أو إبدال 
 فية.اإلسناد، أو الصحابي، أو الراوي، إلى غير ذلك من أنواع العلل الخ

واالشتغاُل به ُيورُِّث الباحَث دقًة في النظر، وُعمًقا في البحث، ودرايًة في العلل القادحة، 
 وروي ًة في الحكم على الر َِّجالِّ واألحاديث. 

 وانطالًقا من ذلك، سأتناول في بحثي موضوع: 

المدني الُمَعلَّة  إسحاقعمرو بن دينار المكي، ومحمد بن  :"مرويات اإلمامين
 .دراسة نقدية" –ختالف في كتاب العلل للدارقطنيباال

أن يلهمنــي ُرشــدي، ويعصــمني مــن شــر ِّ تحريــف الكلِّــم، أو الوقــوع فــي  - -أســأل هللا
ل ُت َوا َِّلي هِّ ُأنِّيبُ الوهم،  ِّ َعَلي هِّ َتَوكَّ فِّيقِّي إِّالَّ بِّاَّللَّ  [.88]هود:  َوَما َتو 

 

                                                           
 .(170ص) ،معرفة علوم الحديث ،الحاكم (1)
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 ه: أهمية الموضوع وبواعث اختيار  -الً أو         

 الموضوع في النقاط اآلتية:تكمن أهمية هذا 

نَّة النبوية  حفظُ  ه الرئيسةَ إن  معرفة العلل َأَجل  أنواع علوم الحديث وأَدق ها، وثمرتَ  -1 الس 
 وصيانتها، وتمييز ما قد يدخل على ثقات رواتها من الخطأ والوهم.

على أقوال األئمة الجهابذة  ، واالطالعَ هِّ على مباحث علم العلل وأدواتِّ  إن  التعرفَ  -6
ودراية في  خبرةً  الباحثَ  يور ثُ  ،في الكشف عن علل األحاديث، مع الممارسة العملية والتطبيق

 هذا العلم الدقيق. 

مامَ  الدارقطني كان فريدَ  إن  اإلمامَ  -3 األثر والمعرفة  وقته، انتهى إليه علمُ  عصره وا 
 العلل وأجمعها.بعلل الحديث، وكتابه العلل من أجود كتب 

المدني  إسحاقومحمد بن  ،عمرو بن دينار المكي :إن  موضوع "مرويات اإلمامين -0
في دراسة مستقلة على غرار  هُ تناولُ  العلل للدارقطني" لم يتمَّ "باالختالف في كتاب  الُمَعلَّة

 الدراسات التي أُعد ت في الباب.

م، ولما وجدته من رغبة عندي في االش من والدي وتشجيع    ،تغال بعلم العللألجل ما تقد 
 اخترت الكتابة في هذا الموضوع.  سعيد رضوان "حفظه هللا" إسماعيل/األستاذ الدكتور

 أهداف البحث: -ثانًيا
 يهدف البحث إلى ما يأتي: 

عمرو بن دينار  :بيان العلل الخفية في الروايات الُمَعلَّة باالختالف على اإلمامين -1
 المدني. إسحاقالمكي، ومحمد بن 

 بيان مكانة اإلمام الدارقطني الحديثية. -6

 الحديثية. ،المدني إسحاقعمرو بن دينار المكي، ومحمد بن  :بيان مكانة اإلمامين -3

معالجة في الوقوف على طرق الحديث التي لم يذكرها اإلمام الدارقطني، بما يسهم  -0
 العلة.

 الُمَعلَّة لإلمامين في كتاب العلل للدارقطني. ن الرواياتعتمييز الرو ايات المقبولة  -5
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بيان الوجه الراجح في تعارض الروايات الُمَعلَّة بالوقف والرفع، أو الوصل  -2
واإلرسال، أو الزيادة، أو النقصان، أو إبدال اإلسناد، أو الصحابي، أو الراوي، إلى غير ذلك 

 من أنواع العلل الخفية.

 الدراسات السابقة: -ثالًثا
 وجودِّ  تبي ن للباحث بعد البحث بوسائل متعددة، وسؤال بعض األساتذة الكرام، عدمُ 

 إسحاقومحمد بن  ،عمرو بن دينار المكي :دراسة مستقلة تناولت موضوع "مرويات اإلمامين
"، مع وجود العديد من دراسة نقديةً  –المدني الُمَعلَّة باالختالف في كتاب العلل للدارقطني

تتعلق بموضوع اإلعالل  التي تناولت فرعيات   ،(هوالدكتورا  ،)الماجستير :يةالدراسات العلم
، وسيستفيد الباحث منها في منهجية عرض الموضوع دارقطنيباالختالف في كتاب العلل لل
برازه، ومن هذه الدراسات:   وا 

 : هرسائل دكتورا -7

دراسة و  ،خريجهات :في كتاب العلل للدارقطني مرويات اإلمام الزهري الُمَعلَّة -أ
مطبوعة ومنشورة، للباحث: عبد هللا بن محمد حسن بن  هالحكم عليها، رسالة دكتورا و  ،أسانيدها

 هـ.1012يعقوب دمفو، وهي أربعة أجزاء، طبعت في مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، 

دراسة، رسالة و  ،تخريج :االختالف على األعمش في كتاب العلل للدارقطني -ب
 السعودية. -اه، للباحث: خالد السبيت، جامعة أم القرى دكتور 

الُمَعلَّة في كتاب العلل  ،ويحيى بن أبي كثير ،قتادة بن دعامة :مرويات اإلمامين -ج
بن عبد الشكور  والحكم عليها، رسالة دكتوراه، للباحث: عادل ،ودراستها ،تخريجها :للدارقطني

 السعودية. -ميةمام محمد بن سعود اإلسالالزرقي، جامعة اإل

 :التي ذكر الدارقطني فيها اختالًفا في كتابه العلل ،السبيعي إسحاقأحاديث أبي  -د
ام محمد بن سعود مودراسة، رسالة دكتوراه، للباحث: خالد محمد سعيد باسمح، جامعة اإل ،جمع

 السعودية. -اإلسالمية

ظرية تطبيقية، رسالة دراسة ن :االختالف على األوزاعي في كتاب العلل للدارقطني -ه
 السعودية. -سالميةمام محمد بن سعود اإلدكتوراه، للباحث: عبد الوهاب الزيد، جامعة اإل

االختالف على الثوري في كتاب العلل للدارقطني، رسالة دكتوراه، للباحث أيمن  -و
 السعودية. -سالميةمام محمد بن سعود اإلالشريدة، جامعة اإل
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 ،جمًعا :النسائي باالختالف على الرواة في كتابه المجتبىاألحاديث التي أعلها  -ز
 -ودراسة، رسالة دكتوراه، للباحث: عمر إيمان أبو بكر، جامعة اإلمام سعود اإلسالمية

 السعودية.

االختالف على شعبة في كتاب العلل للدارقطني من بداية الكتاب إلى نهاية المجلد  -ح
 -توراه، للباحث: محمد القحطاني، جامعة الملك فهدودراسة، رسالة دك ،اجمعً  :الحادي عشر

 السعودية.

 :الدارقطني كتاب في ،الُمعلَّةِّ  الروايات في أنس بن مالك اإلمام على االختالف -ط
الشمراني، جامعة أم  الشيخي زيد هللا عبد دكتوراه، للباحث: حليمة ودراسة، رسالة ،تخريًجا
 السعودية. -القرى 

 رسائل ماجستير: -6

باالختالف عليه في كتاب العلل  إلمام شعبة بن الحجاج الُمَعلَّةمرويات ا -أ
 -، رسالة ماجستير، للباحث عائد أبو غليون، الجامعة اإلسالمية بغزة-دراسة نقدية-للدارقطني
 فلسطين.

باالختالف عليه في كتاب العلل  حيى بن سعيد األنصاري الُمَعلَّةمرويات اإلمام ي -ب
 -يمان عودة، الجامعة اإلسالمية بغزةإ، رسالة ماجستير، للباحثة: -اسة نقديةدر -للدارقطني
 فلسطين. 

باالختالف عليه في كتاب العلل  يد هللا بن عمر الُمَعلَّةمرويات اإلمام عب -ج
 -سالمية بغزة، رسالة ماجستير، للباحثة: ميسر أبو عمرة، الجامعة اإل-دراسة نقدية-للدارقطني
 فلسطين.

-باالختالف عليه في كتاب العلل للدارقطني اإلمام هشام بن عروة الُمَعلَّة ياتمرو  -د
 فلسطين. -سالمية بغزة، رسالة ماجستير، للباحثة: أسماء عياش، الجامعة اإل-دراسة نقدية

مع دراسة تطبيقية على مرويات   ،االختالف على الراوي وأثره على الروايات والرواة -ه
ب الستة، رسالة ماجستير، للباحث: حاكم بن عبيسان المطيري، جامعة حماد بن سلمة في الكت

 السعودية. -أم القرى 
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باالختالف في كتاب العلل للحافظ  يوب السختياني الُمَعلَّةمام أمرويات اإل -و
ودراسة، رسالة  ،اجمعً  :من مسند أبي هريرة 6101الدارقطني من أول الكتاب إلى سؤال 

 السعودية. -ر بنت فهد القاسم، جامعة الملك سعودماجستير، للباحثة: أبرا

باالختالف في كتاب العلل للحافظ  مام أيوب السختياني الُمَعلَّةمرويات اإل -ز
ودراسة، رسالة  ،جمًعا :في مسند أبي هريرة  إلى نهاية مسند جابر 6132الدارقطني من سؤال 

 السعودية. -ماجستير، للباحثة: الجوهرة الزامل، جامعة الملك سعود

 وطبيعة عمل الباحث فيه: ،منهج البحث -رابًعا       

تاب العلل للدارقطني، ثم المنهج االستقرائي في جمع المادة العلمية من خالل كت تبعا
ا خالل عملي في منهًجا تفصيلي   ي في الحكم على المرويات، واتبعتبالمنهج النقد استعنت
 يتمثل في النقاط اآلتية: ،البحث

 نهجي في ترتيب الدراسة: م -7

أحاديث الدراسة على مسانيد الصحابة، حسب ورودهم في كتاب العلل  ترتب -أ
 للدارقطني.

 ا.أحاديث الدراسة ترقيًما تسلسلي   تُ م  رقَّ  -ب

 ]الحديث...[.دائًما بوضع عنوان يحمل رقم الحديث المراد دراسته:  ابتدأت -ج

 بالحديث؛ فإن  كالم الدارقطني المتعلق  تدسر السؤال عن الحديث، ومن ثم  تذكر  -د
ن   هقصيًرا ذكرتُ  كان الحديثُ  موضع  يهعل منه ما يدل تُ ذكر ه، و تُ كان طوياًل اختصر  بتمامه، وا 

 الدراسة.

فيه أوجه االختالف على عمرو بن  تحددو ، "أوجه االختالف"عنوان  تضعو  -ه
 راد دراسته.المدني بحسب الحديث الم إسحاقدينار المكي، أو محمد بن 

فيه بتخــريج أوجه االختالف  ـمتقو ، "تخريج أوجه االختالف"عنوان  ثم وضعت -و
بحسب الحديث المراد دراسته، كما سأبي ن في  إسحاقعلى عمرو بن دينار، أو محمد بن 

 منهجي في تخريج األحاديث.

األوجه فيه بدراسة حال رواة تلك  تمقو ، "دراسة أوجه االختالفعنوان " تضعثم و  -ز
 دراسة الرواة.في ن في منهجي ، كما سأبي  إسحاقأو محمد بن  ،عمرو بن دينار :عن اإلمامين
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الوجه الراجح "، أو "الوجه الراجح عن عمرو بن دينار" ا:مناسبً  اعنوانً  تضعثم و  -ح
فيه بالترجيح بين األوجه الواردة عن عمرو بن دينار، أو محمد  تمقو "، إسحاقمحمد بن عن 

بحسب الحديث، وذلك حسب قرائن الترجيح عند أهل العلم، ومن أهم قواعد الترجيح  حاقإسبن ا
أخرى،  استووا فبقرائنَ  استوى الرواة في ذلك، فباألكثر، فإنِّ  عند االختالف: ترجيح األقوى، فإنِّ 

 ، أو بمراعاة بلد الراوي، ونحوها.في الصحيحين، أو باألكثر مالزمةً  الروايةكأن تكون 

فيه الحكم على الحديث من خالل  تنبي  و  الحكم على الحديث"،عنوان "ضعت و ثم  -ط
 .إسحاقبن محمد ، أو بن دينار عمرو عنالوجه الراجح 

 منهجي في تخريج الحديث:  -6

 .)في متن الرسالة( بتخريج الحديث بما يكفل معالجة المشكلة قمت -أ

 بنسبتها إليه. ، اكتفيتة ذكرها اإلمام الدارقطنيإذا لم أجد تخريًجا لرواي -ب
 منهجي في الترجمة للرواة:  -4

 للرواة بذكر اسم الراوي، ونسبته، وكنيته، ولقبه، وتاريخ مولده، ووفاته إن   تترجم -أ
 وجد.

متفًقا على توثيقه، أو  كان الراوي  الذي له عالقة بالعلة فقط، فإن   ،للراوي  تترجم -ب
فيما يتعلق في  تتوسعا إذا كان مختلًفا فيه، أمَّ فيه،  بذكر خالصة القول تكتفيتضعيفه، ا

 الوقوف على خالصة القول فيه. علىبما يساعد  -بقدر الحاجة -الجرح والتعديل

جمته، بذكر رقم الحديث تر  إلى تلود الراوي المترجم له مرة أخرى، أحإذا تكرر ور  -ج
 فيه حكًما موجًزا القتضاء المقام.  تذكر فحسب، ثم 

 خدمة الحديث:منهجي في  -3

 األعالم، والكلمات التي تحتاج إلى ضبط من مظانها. تضبط -أ

 غريب الحديث من كتب غريب الحديث، واللغة. تبي ن -ب

 بالبلدان من كتب معاجم البلدان. تفعر   -ت

 كل ذلك في الحاشية السفلية.
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 منهجي في التوثيق:  -5

، والتراجم، وذلك في متن الرسالة، خالل التخريج بالعزو إلى المصادر باختصار   تكتفيا
 تمع ذكر اسم المصنف أو ما اشتهر به، والجزء، والصفحة، ورقم الحديث إن وجد، ثم ذكر 

 الكتاب كاملة في قائمة المراجع. معلومات
 الرموز المستخدمة في الرسالة: -2

فإن كان حديثه عنده معلقًا )خت(، وللبخاري في األدب  ،فالبخاري في صحيحه )خ(
 .لقراءة )ر(، وفي رفع اليدين )ي(، وفي جزء االمفرد )بخ(، وفي خلق أفعال العباد )عخ(

ه )مد(، وفي ، وفي المراسيل للمقدمة صحيحه مق[ وألبي داود )د(]و  .ولمسلم )م(
، وفي المسائل ، وفي التفرد )ف(فضائل األنصار )صد(، وفي الناسخ )خد(، وفي القدر )قد(

د(. وللترمذي )ت(، وفي الشمائل له )تم(. وللنسائي )س(، وفي مسند )ل(، وفي مسند مالك )ك
ي كتاب العمل اليوم والليلة )سي(، وفي خصائص . ]وفعلي له )عس(، وفي مسند مالك )كن(

. فإن كان حديث الرجل في أحد األصول وفي التفسير له )فق( ،علي )ص( [. والبن ماجه )ق(
ذا اجتمعت فالرقم )ع( يالستة، أكتفي برقمه، ولو أخرج له ف ( فهي 0، وأما عالمة )غيرها. وا 

 .لهم سوى الشيخين. ومن ليست له عندهم رواية مرقوم عليه: )تمييز(

 خطة البحث: -خامًسا       

 ن، وخاتمة وفهارس.تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، وبابي  

ف البحث، وتشتمل على أهمية الموضوع، وبواعث اختياره، وأهدا :المقدمة -7
 ، وخطة البحث.ومنهج البحث وطبيعة عملي فيهوالدراسات السابقة، 

  .)تعريف العلة، وأهميتها، وأقسامها، وطرق معرفتها( التمهيد -6

 وفيه أربعة مطالب:

 تعريف العلة. -المطلب األول

 أهمية علم العلل. -المطلب الثاني

 أقسام العلة، وفيه: -المطلب الثالث

 عتبار محلها.             العلة با -أواًل 

 العلة باعتبار جنسها. -ثانًيا
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 طرق معرفة العلة. -المطلب الرابع

 )الدراسة النظرية(: الباب األول

 المدني، والدارقطني إسحاقعمرو بن دينار المكي، ومحمد بن  :ترجمة األئمة

 والتعريف بكتاب العلل للدارقطني

 ويشتمل على فصلين:

 الفصل األول:

 المدني إسحاقإلمام عمرو بن دينار المكي، واإلمام محمد بن ترجمة ا

 وفيه مبحثان:

 .كيترجمة اإلمام عمرو بن دينار الم -المبحث األول
 :وفيه مطلبان 

)اسمه، نسبه، لقبه،  :بن دينار المكي الشخصية وعمر حياة اإلمام  -المطلب األول
 كنيته، مولده، وفاته(.
ه، تالميذه، )حياته، شيوخ :بن دينار المكي العلمية ور عمحياة اإلمام  -المطلب الثاني

 أقوال العلماء فيه(.
 

 .المدني إسحاقترجمة اإلمام محمد بن  -المبحث الثاني
 وفيه مطلبان:
)اسمه، نسبه، لقبه،  :المدني الشخصية إسحاقحياة اإلمام محمد بن  -المطلب األول
 كنيته، مولده، وفاته(.

)حياته، شيوخه،  :المدني العلمية إسحاقام محمد بن حياة اإلم -المطلب الثاني
 تالميذه، أقوال العلماء فيه(.

 الفصل الثاني:

 ترجمة اإلمام الدارقطني، والتعريف بكتابه العلل 

 وفيه مبحثان:
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 .ترجمة اإلمام الدارقطني -المبحث األول
 وفيه مطلبان: 

سبه، لقبه، كنيته، مولده، )اسمه، ن :حياة اإلمام الدارقطني الشخصية -المطلب األول
 وفاته(.

ه، تالميذه، أقوال العلماء )حياته، شيوخ :حياة اإلمام الدارقطني العلمية -المطلب الثاني
 فيه(.

 .التعريف بكتاب العلل للدارقطني، ومنهجه فيه -المبحث الثاني
 وفيه مطلبان:
 قطني.ار التعريف بكتاب العلل لإلمام الد -المطلب األول
 منهج اإلمام الدارقطني العام في كتابه العلل. -انيالمطلب الث

 )الدراسة التطبيقية(: الباب الثاني

 ة المرويات الُمَعلَّة باالختالفدراس

 وفيه فصالن:

 :الفصل األول

 مرويات اإلمام عمرو بن دينار المكي الُمَعلَّة باالختالف

 وهي كاآلتي: 

 (.6، عدد الروايات ) بكر الصديق مسند أبي -

 (.3، عدد الروايات )مسند عمر بن الخطاب  -

 (.1، عدد الروايات )مسند عبد الرحمن بن عوف  -

 (.6، عدد الروايات ) بن جبل معاذمسند  -

 (.1، عدد الروايات ) ذر الغفاري  يمسند أب -

 (.16، عدد الروايات ) هريرة يمسند أب -

 (.1، عدد الروايات ) سعيد الخدري  يأبمسند  -
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 (.7، عدد الروايات )هللا عنهما يرض سند عبد هللا بن عمر بن الخطابم -

 (.1، عدد الروايات ) ةَ مَ رَ خ  ر بن مَ وَ س  المِّ مسند  -

 (.6، عدد الروايات )هللا عنهما يرض مسند جابر بن عبد هللا -

 (.1، عدد الروايات ) مسند جرير بن عبد هللا البجلي -

 (.0د الروايات )، عدهللا عنها يعائشة رضمسند  -

 (.1عدد الروايات ) ،هللا عنها يمسند ميمونة رض -

 (.1، عدد الروايات )رضي هللا عنها يس  مَ مسند أسماء بنت عُ  -

 

 :الفصل الثاني

 المدني الُمَعلَّة باالختالف إسحاقمرويات اإلمام محمد بن 

 وهي كاآلتي: 

 (.1، عدد الروايات )مسند عمر بن الخطاب  -

 (.3، عدد الروايات ) ى بن أبي طالبمسند عل -

 (.6، عدد الروايات ) مسند عبد الرحمن بن عوف -

 (.1، عدد الروايات ) مسند عبد هللا بن مسعود -

 (.1، عدد الروايات ) قتادة األنصاري  مسند أبي -

 (.1، عدد الروايات )رافع  مسند أبي -

 (.1ات )، عدد الرواي معاوية بن جهم السلمي مسند أبي -

 (.0، عدد الروايات ) هريرة مسند أبي -

 (.1، عدد الروايات ) سعيد الخدري  مسند أبي -

 (.1، عدد الروايات ) مالكبن سند أنس م -

 (.6، عدد الروايات )هللا عنهماي مسند عبد هللا بن عمر رض -
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 (.1، عدد الروايات ) مسند معبد بن كعب بن مالك -

 (.3، عدد الروايات ) مسند جبير بن مطعم -

  (.1، عدد الروايات ) مسند مسعود بن العجماء -

 (.0عدد الروايات ) ا،هللا عنه يمسند عائشة رض -

 (.6عدد الروايات ) ،هللا عنها يضر مسند سيدة العالمين فاطمة  -

 (.1عدد الروايات ) ،هللا عنها يمسند أم سلمة رض -

 (.1وايات )عدد الر  ،هللا عنها يمسند ميمونة رض -

 (.1عدد الروايات ) ،هللا عنها يس رضاطمة بنت قيفمسند  -
 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة:  

فهرس األحاديث النبوية و ، هرس اآليات القرآنيةف فهارس متنوعة: وتتضمن :الفهارس
ة المصادر قائمو  ،األماكن والبلدانفهرس و ، األعالم المترجمينفهرس الرواة و و ، اآلثارو 

 والمراجع.

وتدقيًقا، وعرًضا  ،دراسةً  :وختاًما، فإنني قد بذلت َجهدي المستطاع في إتمام هذا البحث
ثراء بالمراجع، ووصواًل إلى النتائج والتوصيات حتى كان بهذه الصورة ولكن اإلنسان  ؛لألقوال، وا 

المعرفة، ويسعى لتأهيل  ال يأمن على نفسه الخطأ والنسيان، فما أنا إال طالب علم يتطلع إلى
فُِّر هللا، وحسبي  َتغ  ن تكن األخرى، َفَأس  نفسه في علم الحديث الشريف، فإن ُوف ِّقت فالحمد هلل، وا 

   أنَّه عمل بشر.

 فإن وقفت قدرتي دون همتي *** فمبلغ علمي والمعاذير ُتقبل

تسليًما كثيًرا  وصل ِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن َتبَِّعهم بإحسان وسل م
ين   .إلى يوم الد ِّ



 

 
 التمهيد

 

 وفيه أربعة مطالب:
  .تعريف العلة -المطلب األول
  .ة علم العللأهمي -المطلب الثاني
  .العلة أقسام -المطلب الثالث
 .ة العللطرق معرف -المطلب الرابع
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 تعريف الِعلَّة -المطلب األول
 الِعلَّة لغًة:  -أواًل        

 هذه المعاني وأجادابن فارس ، وقد أوضح ق العلة في اللغة على معان  عديدة  لُتط
، واآلخر َعائِّق  َيُعوُق، والثالث بقولِّه ر  أو تك رِّير  : "العين والالم أصول ثالثة صحيحة: أحدها َتَكر 

.  َضع ف  في الشيءِّ

ْرَبُة الثانية -فاألول دالَعَلُل، وهي الشَّ ُل َيُعل وَن َعاًل  . وُيَقاُل: َعَلل  َبع  . والفِّع  ، وَعَلاًل  َنَهل 
ُسَها َتُعل  َعَلاًل  بُِّل َنف  ُم، إذا َشرَِّبت  إِّبُِّلُهم  َعَلاًل واإلِّ : في ... وُيَقاُل: أََعلَّ ال َقو  َرابِّي ِّ . قال ابن اأَلع 

بِّلِّ التي تَ  ث ُل اإلِّ ُم َعالَّة ( َأي  مِّ : )ما زيارتك إِّيَّانا إِّالَّ َسو  َم َعالَّة (. الَمَثلِّ . و)َعَرَض عليه َسو  ُعل 
بَِّها الثَّانِّي. ُب كان أَقلَّ لُِّشر  ر  َر عليها الش  نما قِّيَل هذا أَلنََّها إذا ُكر ِّ  وا 

َغُل صاحبه عن وجهه. (1). قال الَخلِّيلُ الَعاِئُق َيُعوقُ  -واألصل اآلخر لَُّة َحَدث  َيش  : العِّ
تَ  َتلَُّه عن كذا، َأي اع  .وُيَقاُل: اع  َلل  ه رِّ عِّ ه ُر ولِّلدَّ َتلَُّه الدَّ  اَقُه. قال: َفاع 

ل  اْلِعلَُّة: الَمَرُض  -واألصل الثالث : َعلَّ ال َمرِّيُض َيعِّ َرابِّي ِّ . قال ابن اأَلع  َتلٌّ ، وصاحُبَها ُمع 
" َللِّ . َوَرُجل  ُعَلَلة ، َأي  َكثِّيُر ال عِّ لًَّة فهو َعلِّيل  عِّ
(2). 

يدَ  ابنِّ من  كلٌّ وقد ذهب  الح ، وابنِّ (3)هسِّ ، والفيروزآبادي ِّ (4)الصَّ
، إلى (6)، والنََّووِّي ِّ (5)

مُ  ُلول فِّي الل َغة اس  مفعول من  تخطئة استعمال لفظ )معلول( للحديث الذي فيه علة؛ ألن ال َمع 
 ،(7)الُبَخارِّي ِّ ك ،ثعلماء الحدي لكن وقع ذلك في كالم ؛)َعلَُّه( إِّذا سَقاُه السقية الثَّانَِّية،

ي ِّ  مِّذِّ والتِّر 
(8)، 

                                                           
 .(1/88العين، )الخليل،  (1)
 ، وما بعدها(.0/16مقاييس اللغة، )، ابن فارس (2)
يَده : هو علي  بن إسماعيل، أبو الحسن الُمرسي  ، ابُن سِّ (11/071لسان العرب، ) ،ابن منظور انظر: (3)

، توفي سنة  (.11/22تاريخ اإلسالم، ) ،لذهبياو  ،هـ058الل َغوي 
الح ابن الصالح، انظر: (4)  .(82)ص ،مقدمة ابن الصَّ
 (.1135القاموس المحيط، )ص ،لفيروزآباديا انظر:( 5)
 .(03التقريب والتيسير، )ص ،لنووي ا انظر: (6)
". ،(612)ص ،علل الترمذي الكبير الترمذي، :انظر (7) ُلول  يث  َمع  ن دِّي َحدِّ  قال البخاري: "ُهَو عِّ
"، وحيث ، 1/126/27سنن الترمذي الترمذي، انظر:  (8) ُلول  يث  َمع  حيث  ،(3/012/1112)قال: "َوَهَذا َحدِّ

." ُلول  يث  َمع  يُث َعلِّي   َوَجابِّر  َحدِّ  قال: "َحدِّ
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نِّي ِّ  اَرُقط  والدَّ
لِّي ِّ  ،(2)والحاكم ،(1) والَخلِّي 

ثين. ،(3)  وغيرهم من الُمحد ِّ

يَّةونقل طاهر الجزائري عن  ء َأَصاَبته قوله (4)ابن ال ُقوطِّ ي  ن َسان َمرَِّض َوالشَّ : "َعلَّ اإل ِّ
ظ أولى  َمال َهَذا اللَّف  تِّع  َنى الَّذِّي أرادوه غير ُمنكر، بل َقاَل َبعضهم: اس  َماله بِّال َمع  تِّع  لَّة َفيكون اس  العِّ

ة  على من لم يحفظ" َباَرات أهل ال َفن  َمَع ُثُبوته ُلَغًة َومن حفظ ُحجَّ  .(5)لُوُقوعه فِّي عِّ

ُلول  الفيوميوقال  ، : "أََعلَُّه َّللاَُّ فهو َمع  رِّ التي جاءت  على غي رِّ قياس  قيل: من النََّوادِّ
ُلول  أو  من َعلَُّه، فيكوُن  ، واألصل: أََعلَُّه َّللاَُّ َفُعلَّ فهو َمع  وليس كذلك؛ فإنَّه من تداُخلِّ الل غتينِّ

 .(6)على ال قَِّياسِّ وجاء ُمَعلٌّ على ال قَِّياسِّ لكنَّه قليُل االستعمال"

"الراجح في هذه المسألة أن )معلول( موافق للغة ومنسجم مع يقول الدكتور همام سعيد: 
( في أصل اللغة الشربة الثانية، كما ذكر ابن فارس في  قواعدها ... ولما كان من معاني )َعلَّ
معنى هذه المادة، فيكون هذا االستعمال ال غبار عليه، ال في اللغة وال في االصطالح، وتكون 

لَّة ناشئة عن إعادة النظر في الحديث مرة بعد العالقة بين المعنى اللغوي وا الصطالحي أن العِّ
لَّة بمعنى  ( لَِّما دخل على الحديث من العِّ مرة. وكما يقال: )معلول( بهذا المعنى فإنه يقال: )ُمَعلٌّ
( فال تمنعه القواعد إذا كان مشتًقا من )َعلََّلُه( بمعنى ألهاه به وشغله ، المرض، وأما استعمال )ُمَعلَّل 

لَّة وشغلته فلم يعد صالًحا للعمل به"  .(7)ويكون معنى الحديث المعلل: هو الحديث الذي عاقته العِّ

 
 
 

                                                           
اَرقُ ا انظر: (1) نِّي ِّ لدَّ  (، قال: "ابتداء ذكر أحاديث معلولة...".161التتبع، )ص ،ط 
تاريخ  ،لذهبيا انظر:، (52معرفة علوم الحديث، )ص، لحاكماو (، 1/01المستدرك، ) ،لحاكماانظر:  (2)

 هللا الحاكم هذا. عبد ا(، وفي هذا البحث إذا ُقلت: )الحاكم( فقط، كان المقصود أب2/82اإلسالم، )
 (.1/157،361/57اإلرشاد في معرفة علماء الحديث، ) ،خليليلاانظر:  (3)
، توفي سنة  (4) وِّي  ُطبِّي  النَّح  ي  الُقر  الَعزِّي زِّ اأَلن َدُلسِّ ُد بُن ُعَمَر بنِّ َعب دِّ ر  ُمَحمَّ  ،لذهبيا هـ. انظر: 327هو َأُبو َبك 

 (.12/612أعالم النبالء، )سير 
 (. 6/285توجيه النظر، ) ،طاهر الجزائري  (5)
 (.653المصباح المنير، )ص ،لفيوميا (6)
 (.1/61مقدمة تحقيق همام سعيد لشرح علل الترمذي، ) ،ابن رجب (7)
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 ا:الِعلَّة اصطالحً  -ثانًيا       

الح عن علل الحديث: "وهي عبارة عن أسباب  َخفِّيَّة  غامضة  قادحة  فيه.  قال ابن الصَّ
ته، معَ فالحديُث الُمَعلَُّل هو الحديُث الذي اط لِّ  َدُح في صحَّ لَّة  َتق  الَمُة  َع فيه على عِّ َرُه السَّ أنَّ َظاهِّ

" ةِّ من حيث الظَّاهِّرِّ حَّ ، الجامِّعِّ شروَط الص ِّ  .(1)منها. وَيَتَطرَُّق ذلك إلى اإلسنادِّ الذي رَِّجاُلُه ثَِّقات 

لَُّة عبارة عن سبب  غامض  قادح  مع أنَّ الظاهَر السال : "العِّ مُة منه، ويتطرق وقال النََّووِّي 
 .(2)"اشروط الصحة ظاهرً  إلى اإلسناد الجامعِّ 

لَُّة عبارة عن أسباب  خالرحيم العراق وقال زين الدين عبد فَّية  غامضة ، طرأت  على ي: "العِّ
، فأثَّرت  فيه، أي: قدحت  في  "الحديثِّ  .(3)صحتِّهِّ

ي  في تعريف المعلول: "وقال ابن حجر فيما نقله عنه ا خبر  ظاهرُه السالمُة  هولبَِّقاعِّ
"اط لَِّع فيهِّ بعَد التفتيشِّ على   .(4)قادح 

ي  تعريف ابن حجر اختار تعريفً وبعدما ناقش البَِّقا فقال: "هو خبر  ظاهرُه السالمُة  اعِّ
"  .(5)اط لَِّع فيهِّ على قادح 

حُ  ش" َأكََّد ، فالستخدامه لفَظ "التفتيُه هو تعريف ابن حجر كونه جامًعا مانًعاوالذي ُأَرج ِّ
الح  على صعوبة الوصول إلى العلل، بخالف ما ذهب إليه البقاعي، أما تعريف ابن الصَّ
لَّةِّ في سند الحديث دون متنه، وأما تعريف العراقي فقد تكررت ألفاظه،  والنََّووِّي فقصرا وقوع العِّ

( يوحي بأن الحديث كان في األصل صحيحً  اكتشاف  دبعاًل ثم أصبح معلو ا، وقوله: )َطَرَأت 
لَّةِّ، وال يلزم ذلك  .(6) اًل بل قد يكون الحديث في األصل معلو  ؛العِّ

 

 

 

                                                           
الح ابن الصالح، (1)  (.21)ص ،)معرفة أنواع علوم الحديث( مقدمة ابن الصَّ
 (.00التقريب والتيسير، )ص ،لنووي ا (2)
 (.1/670شرح التبصرة والتذكرة، ) ،لعراقيا (3)
ي ِّ ا (4)  (.1/511النكت الوفية بما في شرح األلفية، ) ،لبَِّقاعِّ
 .الصفحة نفسها ،المرجع السابق (5)
 (.1/61مقدمة تحقيق همام سعيد لشرح علل الترمذي، ) ،للتوسع انظر: ابن رجب (6)
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 أهمية علم العلل -المطلب الثاني

 :أقوالهمودقته، فمن  ،وشرفهِّ  ،علم العلل في بيانِّ أهميةِّ  علماء الحديثتعددت أقوال 

إلي   أحب -هو عندي-ألن  أعرف علَة حديث  عبد الرحمن بن مهدي: "اإلمام قول  -1
ند الُجهَّال كِّهانة"(1)ليَس عندي" امن أن  أكتب عشرين حديثً   .(2)، وقوُلُه: "إنكاُرنا للحديثِّ عِّ

 .(3)ُربََّما أدركُت علَة حديث  بعد َأربعين سنة"" المديني: علي بنِّ  َوقول -6

 يسمعُت أبي َيقول: َجَرى َبي ني وَبين َأب" عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: َوقول -3
تمييز الحديث ومعرفته، فجعل يذكر أحاديَث ويذكر عللها، وكذلك كنُت أذكر  اُزرعة َيومً 

هم هذا! َما أََعز  َهَذا! إَِّذا  أحاديث خطأ َوعَلَلَها وخطأ الشيوخ، فقال لي: يا َأبا حاتم قلَّ من َيف 
ُد َمن   د  َواث َني نِّ َفَما َأَقلَّ َمن  َتجِّ َت َهَذا مِّن  َواحِّ ُن َهَذ! وربما َأُشك  فِّي شيء  أو َيَتَخاَلُجنِّي َرَفع  سِّ ُيح 

ن هُ شيء في حديث فإلى أن التقي م فِّينِّي مِّ ، (4)، َقاَل َأبِّى: وكذاَك كان أمري"عَك ال أجد من َيش 
"سمعُت أبي يقول: الذي كاَن يحسُن صحيَح الحديثِّ من سقيمهِّ  :اأبي حاتم أيًض َوَقاَل ابُن 

 ،وعلي بُن المديني ،ويحيى بن معين ،حسُن علَل الحديثِّ أحمُد بُن حنبلوعنده تمييُز ذلَك وي
 .(5)؟ َقاَل: ال"اكان يحسُن ذلَك، قيل ألبي: فغير هؤالء تعرف اليوم أحدً  ةزرع وبعدهم أبو

لةِّ أصحابِّ الرأي  ي"سمعُت أب وقال ابُن أبي حاتم: رحمه هللا يقوُل: جاءني رجل  من جِّ
، فقلُت في بعضها: هذا حديث  خطأ قد َدَخل مِّن  أهلِّ الفهم منهم،  َوَمَعه دفتر  فعرضه عليَّ

لصاحبه حديث  في حديث، وقلُت في بعضه: هذا حديث  باطل، وقلُت في بعضه: هذا حديث  
منكر، وقلُت في بعضهِّ: هذا حديث  كذب، وسائُر ذلك أحاديُث صحاح، فقال: من أين علمَت 

ن  هذا كذب، أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطُت وأني كذبُت        أن  هذا خطأ، وأنَّ هذا باطل، وأ
في حديث كذا؟ فقلُت: ال ما أدري هذا الجزء من رواية َمن  هو، غير أنى أعلم أن هذا خطأ، 
وأن  هذا الحديث باطل، وأن هذا الحديث كذب، فقال: َتدَّعي الَغيب؟ َقاَل قلت: ما هذا ادعاء 

ليل على ما تقول؟ قلُت: سل  عما قلُت من يحسن مثل ما أحسن فإن اتفقنا الغيب، َقاَل: فما الد

                                                           
فة علوم معر  ،لحاكما، و ا ليس عندي(( وعنده بلفظ )أكتب حديثً 1/387) ،مقدمة علل الحديث ،ابن أبي حاتم (1)

 (.6/620) ،الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،لخطيب البغداديا(، و 101)ص ،الحديث
 .الصفحة نفسها ،مرجع سبق ذكره، ابن أبي حاتم (2)
 (.6/657) ،مرجع سبق ذكره ،لخطيب البغداديا( 3)
 (.312)ص ،تقدمة الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  (4)
 (.6/63) ،يلالجرح والتعد ،ابن أبي حاتم (5)
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علمَت أنَّا لم نجازف ولم نقله إال بفهم، َقاَل: من هو الذي ُيحسن مثل ما ُتحسن؟ قلت:         
 أبو ُزرعة، َقاَل: ويقول أبو زرعة مثل ما قلَت؟ قلت: نعم، َقاَل: هذا عجب.

ي تلك األحاديث، ثم رجع إلي  وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو فأخذ فكتب في كاغذ ألفاظي ف
زرعة في تلك األحاديث فما قلت إنه باطل َقاَل أبو زرعة: هو كذب، قلُت: الكذب والباطل 
واحد، وما قلت إنه كذب َقاَل أبو زرعة: هو باطل، وما قلت إنه منكر َقاَل: هو منكر كما قلُت، 

رعة: هو صحاح، فقال: ما أعجب هذا تتفقان من غير مواطأة وما قلت إنه صحاح َقاَل أبو ز 
نما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا، والدليل على  فيما بينكما، فقلت: فقد علمت أنا لم نجازف، وا 

يحمل إلى الناقد فيقول هذا دينار نبهرج، ويقول لدينار: هو  (1)اَنب َهَرجً  اصحة ما نقوله بأن دينارً 
حين بهرج هذا الدينار؟ َقاَل: ال  ان أين قلت إن هذا نبهرج هل كنت حاضرً جيد، فإن قيل له: م

فإن قيل له فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ َقاَل: ال، قيل: فمن أين قلَت إن 
رزقت، وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك، قلُت له: فتحمل فص  ياقوت إلى  اهذا نبهرج؟ َقاَل: علمً 

ُبَصَراء من الجوهريين فيقول: هذا ُزجاج، ويقول لمثله: هذا َياقوت، فإن قيل له: من واحد  من ال
أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا ياقوت هل حضرت الموضع الذي ُصنع فيه هذا الزجاج؟ 

، َقاَل: ال، َقاَل: فمن أين اَقاَل: ال، قيل له: فهل أعلمك الذي صاغه بأنه َصاَغ هذا ُزجاجً 
ال يتهيأ لنا أن ُنخبرك كيف َعلمنا بأنَّ هذا  ا: هذا علم ُرزقت، وكذلك نحن ُرزقنا علمً علمت؟ َقالَ 

 .(2)الحديث كذب وهذا حديث منكر إال بما نعرفه"

لِّينِّي: "َسمعُت أبا زرعة َوَقاَل لُه رجل   : ما الُحجُة في تعليلكم َوَقاَل محمُد بُن َصالح الكِّي 
لة  فأذكُر علَته َقاَل: الُحجة أن  تسألني ؟الحديث لِّمِّ ب نِّ  ب نَ  ثم تقصُد ُمَحمَّدَ  ،عن حديث  لُه عِّ ُمس 

َواَرَة، وتسأله عنه، وال تخبره بأن ك قد َسألتني عنه فيذكر علته، ثم تقصُد أبا حاتم فيعلله، ثم تميُز 
كلم على منا ت في علته، فاعلم أن  كاًل  اكالَم كل  من ا على ذلَك الحديث، فإن  وجدَت بيننا خالفً 

ن  وجدَت الكلمة متفقة، فاعلم  حقيقَة هذا العلم، َقاَل: َفَفَعَل الرجُل، فاتفقت كلمُتهم عليه،  ُمرادهِّ، وا 
 .(3)فقال: أشهُد أنَّ هذا العلَم إلهام"

                                                           
 (.6/617) ،سان العربلابن منظور،  هو الباطل، والرديء من الشيء، :النبهرج (1)
 ( .315ص) ،مقدمة الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (2)
 ،الجامع ألخالق الراوي وآداب السامعوالخطيب البغدادي، (، 113ص) ،معرفة علوم الحديثالحاكم،  (3)
(6/655-652.) 
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َوَقاَل الحاكم أبو عبد هللا: "ذكر النوع السابع والعشرين من علوم الحديث هذا النوع  -0
فإن  معرفة  وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل... منه معرفة علل الحديث،

 .(1)هذه العلوم" علل الحديث من أجلِّ  
: اَوَقاَل أيًض  ،(2)أنواع علم الحديث" َوَقاَل الخطيُب البغدادي: "معرفُة العلل أجل   -5

 .(3)ضي الزمن البعيد""فمن األحاديث ما  تخفى عل ته فال ُيوقف عليها إال  بعد النظر الشديد، وم

َوَقاَل أبو عبد هللا الُحَمي دي: "ثالثُة كتب  من علوم الحديث يجُب االهتماُم بها:  -2
، والثاني: كتاُب المؤتلف والمختلف، وأحسُن  ارُقطني  كتاُب العلل، وأحسُن ما وضع فيه كتاب الد 

 .(5)"(4)وليس فيه كتاب  كوال، وكتاُب وفيات المشايخ، وضع فيه اإلكمال لألمير ابنِّ ما ما

علوم الحديث وأدقها  َوَقاَل ابُن الصالح: "اعلم أنَّ معرفة علل الحديث من أجلِّ   -7
نما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب"  .(6)وأشرفها، وا 

ُيَضعفون من حديث الثقة : "-عن أهل الحديث أنهم-تيمية  َوَقاَل شيُخ اإلسالم ابنُ  -8
علم علل بأمور يستدلون بها ويسمون هذا " ضابط أشياء َتَبيََّن لهم أنه َغلَِّط فيهاالصدوق ال

الحديث "وهو من أشرف ُعلومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة  ضابط  وغلَِّط فيه وَغَلُطه فيه 
 .( 7)ُعرِّف"

في القلبِّ  َوَقاَل ابن قيم الجوزية: "ومعرفُة هذا الشأنِّ وعللهِّ ذوق  ونور  يقذفه هللاُ  -2
يقطُع بهِّ من ذاقه وال يشك فيه، ومن ليس له هذا الذوق ال شعور له به، وهذا كنقدِّ الدراهم 
: َقاَل عبُد الرحمن  ألربابه فيه ذوق ومعرفة لي ستا لكبار العلماء، َقاَل ُمَحمَُّد ب ُن َعب دِّ هللا ب نِّ ُنَمي ر 

: إنَّ معرفَة الحديثِّ إلهام، َقاَل ابنُ ا ُنمير: َصَدَق لو قلَت له: مِّن  أيَن قلَت؟ لم يكن له  بُن مهدي 
 .(8)جواب"

                                                           
 (.108، 101)ص ث،ة علوم الحديمعرفالحاكم،  (1)
 (.6/620) ،الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع الخطيب البغدادي، (2)
 (.6/657) ،المرجع السابق (3)
بي ن ذلك ابُن الصالح، -لجميع الوفيات  وشاماًل  اجامعً ا بً : وليس فيه كتاب يريد كتامراد الُحَمي دي بقوله (4)

الَّ فقد ُألفت كت-والذهبي    ب  كثيرُة في معرفة الوفيات.، وا 
 .(165-12/160) ،سير أعالم النبالء ،لذهبيا (5)
 (.56)ص مرجع سبق ذكره،الحاكم،  (6)
 (.353-13/356) ،مجموع الفتاوى  ،ابن تيمية (7)
 (.635)ص ،الفروسية ،ابن القيم (8)
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، وأدقها َمسلكً  -11 : "وهذا الفُن أغمُض أنواعِّ الحديثِّ ، وال يقوُم بهِّ إال  َمن  اَوَقاَل العالئي 
دراكً احاويً  ا، واطالعً اغايًص  اَمنحه هللُا َفهمً  م فيه ولهذا لم يتكل ؛لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة ا، وا 

، وأبي زرعة، وأبي حاتم وأمثالهم" ،إال  أفراد أئمة هذا الشأنِّ وحذاقهم ، والبخاري  كابنِّ المديني 
(1). 

َوَقاَل ابُن رجب الحنبلي: "فالجهابذُة النقاُد العارفون بعللِّ الحديثِّ أفراد  قليل  من  -11
ل من اشاأهل الحديث جدً  يرين، ثم َخلفه أيوب س تهر في الكالم في نقد الحديث ابنُ ، وأوَّ

تياني، وأَخَذ ذلك عنه شعبُة، وأخذ َعن  شعبة: يحيى القطان وابن مهدي، وأخذ عنهما:  خ  السَّ
أحمُد وعلى بُن المديني وابُن معين، وأخذ عنهم مثل: البخاري  وأبي داود وأبي زرعة وأبي حاتم، 

إذا رفعت هذا من واحد واثنين  وكان أبو زرعَة في زمانه يقول: قلَّ من يفهم هذا! ما أعز هذا!
فما أقل  من تجد من يحسُن هذا، ولما ماَت أبو زرعة َقاَل أبوحاتم: َذَهَب الذي كان يحسن هذا 

أبا زرعة ما بقي بمصر وال بالعراق واحد يحسن هذا، وقيل له بعد موت أبي  المعنى، يعني:
ء جماعة منهم النَّسائي والُعقيلي جاَء بعد هؤاليوم واحد يعرف هذا؟ َقاَل: ال، و زرعة: يعرف ال

، وقل  َمن َجاء بعدهم َمن  ه ارُقطني  أبو الفرج ابن  و بارع في معرفة ذلَك حتى َقالَ وابن عدي والد 
 .(2)الجوزي في أول كتابه الموضوعات: قلَّ من يفهم هذا بل ُعدم، وهللا أعلم"

قلَّ من يعرفه من أهل هذا : "وقد ذكرنا في كتاب العلم أنه علم جليل، اَوَقاَل أيًض 
: "ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم شرف اَوَقاَل أيًض  .(3)الشأن، وأنَّ بساطه قد طوي منذ أزمان"

علم العلل وعزته، وأن  أهله المتحققين به أفراد يسيرة من بين الحفاظ وأهل الحديث، وقد َقاَل أبو 
من كثير ممن يدعي علم  ايسيرً  ابار نفرً عبد هللا بن منده: إن ما خص هللا بمعرفة هذه األخ

، عن األسود، عن عائشة رضي هللا عنها إسحاقبعد ذكره حديث أبي - اَوَقاَل أيًض  .(4)الحديث"
"وهذا الحديث مما اتفق  :(5)"َيَناُم َوُهَو ُجُنب  َواَل َيَمس  َماءً  َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ كان النبي "قالت: 

وأم ا الفقهاء المتأخرون: فكثير  منهم نظر  .إسحاقمن السلف على إنكاره على أبي أئمة الحديث 
إلى ثقةِّ رجالهِّ فظنَّ صحته، وهؤالء يظنون أنَّ كلَّ حديث  رواه ثقة فهو صحيح  وال يتفطنون 

 .(6)لدقائق علم علل الحديث"

                                                           
 (.6/777) ،النكت على كتاب ابن الصالحابن حجر،  (1)
 .(652)ص ،مع العلوم والحكمجا ،ابن رجب الحنبلي (2)
 .(6/618)، شرح علل الترمذي ،ابن رجب الحنبلي (3)
 .(6/115)، لمرجع السابقا (4)
 (.301بن المقرئ، معجم ابن المقرئ، )صا (5)
 (.323-1/326) ،فتح الباري في شرح صحيح البخاري  ،ابن رجب الحنبلي (6)
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وأدقها، وال يقوم به َوَقاَل ابُن حجر: "الُمَعلَّل: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث  -16
باألسانيد  ، ومعرفًة تامًة بمراتب الرواة، وملكًة قويةً اواسعً  ا، وحفظً اثاقبً  اإال  من رزقه هللا فهمً 

وأحمد بن حنبل، المديني،  ولهذا لم يتكلم فيه إال  القليل من أهل هذا الشأن؛ كعلي بن ؛والمتون 
 .(1)والدارقطني ...." ،والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وأبي حاتم، وأبي زرعة

، ولعل ما تقدم اوكالم األئمة والنقاد في أهميةِّ هذا العلم، وشرفهِّ، وعزته ودقته كثير  جدً 
 فيه الكفاية لبيان ذلك. 

 أقسام الِعلَّة -المطلب الثالث

لَّة باعتبار محلها وقدحها، وجنسها، وهذا ما سنوضحه في هذا  ،يمكن تقسيم العِّ
 المطلب.

 :باعتبار محلها الِعلَّة -أواًل        

لَّة في إسناد الحديث وفي متنه لكن وقوعها في اإلسناد أكثر منه في المتن،  ؛تقع العِّ
ذا وقعت في اإلسناد فقد تقدح فيه وحده، وأحيانً  ، تقدح في المتن معه، وقد ال تقدح أصاًل  اوا 

 .(2)اوهذا ينطبق على المتن أيًض 

لَّة   باعتبار محلها وقدحها إلى ستة أقسام:وبناًء عليه يمكن تقسيم العِّ
 .(3)مثاله: إبدال راو  ثقة بآخر ثقةوتقدح فيه وحده:  ،تقع الِعلَّة في اإلسنادأن  -7

مثاله: إبدال راو  ضعيف : مًعاالمتن وتقدح فيه وفي  ،تقع الِعلَّة في اإلسنادأن  -6
يه بآخر ثقة، مع عدم وجود طرق أخرى للحديث تقو ِّ
(4). 

                                                           
 (.626)ص، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ،ابن حجر (1)
 (.6/702النكت، ) ،ابن حجر انظر: (2)
 (.6/707) ،ذكره سبق مرجع، ابن حجرانظر:  (3)
نما ذكره  -كما فعلتُ -يميز ابن حجر هذا القسم  لم ، الصفحة نفسها،ذكره سبق مرجع: ابن حجر، انظر (4) وا 

وتقدح فيه دون المتن ما قد قال: "ومثال ما وقعت العلة فيه في اإلسناد ففي معرض حديثه عن القسم الثالث، 
َل راو   ثقة براو   من إبدال راو   -يقصد ابن الصالح-مثل به المصنف  ثقة، وهو بقسم المقلوب أليق، فإن ُأب دِّ

، إن لم يكن له طريق أخرى صحيحة. انظر: اضعيف براو  ثقة وتبين الوهم فيه استلزم القدح في المتن أيًض 
 الصفحة نفسها. ،المرجع السابق
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مثاله: كأن ُيروى حديث ع الِعلَّة في اإلسناد، وال تقدح فيه وال في المتن: أن تق -4
بوله، ثم توجد طريق أخرى صرح فيها بالسماع، فُيقبل عن مدلس  بالعنعنة، فيتوقف في قَ 

  .(1)الحديث

مثاله: ما انفرد مسلم بإخراجه في حديث أن تقع الِعلَّة في المتن وتقدح فيه وحده:  -3
ل قوم رواية اللفظ المذكور ، فعلَّ (بسم هللا الرَّحَمن الرحيم)للفظ المصرح بنفي قراءة: من ا (2)أنس

لما رأوا األكثرين إنما قالوا فيه: فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد هلل رب العالمين من غير تعرض 
َرواه ، ورأوا أن من (3)لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح

باللفظ المذكور َرواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله: "كانوا يستفتحون بالحمد هلل"؛ أنهم 
كانوا ال يبسملون، فرواه على فهم وأخطأ، ألنَّ معناه أنَّ السورة التي كانوا يفتتحون بها من 

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

 اراو  حديثً  مثاله: أن  يرويَ المتن وتقدح فيه مع اإلسناد:  أن تقع الِعلَّة في -5
  .(5)ابالمعنى فيخطئ ويخالف المعنى الحقيقي للحديث، فيقدح ذلك في المتن واإلسناد معً 

مثاله: ما وقع من اختالف أن تقع الِعلَّة في المتن، وال تقدح فيه وال في اإلسناد:  -2
أمكن رد الجميع إلى معنى واحد، فإن القدح ينتفي  ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين إذا

  .(6)عنها

 الِعلَّة باعتبار جنسها: -اثانيً  
هللا الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث عشرة أجناس للعلة، وذلك من  َعدَّ أبو عبد

نما جعلُتَها مثااًل  اديَث ألح خالل أمثلة ساقها لكل جنس، ثم قال: "بقَيت  أجناس  َلم  نذكرها، وا 
ُر في هذا العلم" ُلوَلة  ليهتدَي إليها الُمَتَبح ِّ  .(7)كثيرة  َمع 

                                                           
 (.6/707) ابن حجر، النكت،ظر: ان (1)
 (.1/622/322، )صحيح مسلممسلم،  (2)
 (.1/622/322) ،مرجع سبق ذكره(، مسلم، 1/102/703) ،صحيح البخاري البخاري،  (3)
، ) ،(، ومحفوظ الرحمن6/708، )مرجع سبق ذكره ،ابن حجر انظر: (4) اَرُقط نِّي ِّ  (.1/01مقدمة تحقيق علل الدَّ
 (.6/708) ،سبق ذكرهرجع ابن حجر، م (5)
 .الصفحة نفسها ،المرجع السابق (6)
 (.118-113)ص ،المرجع السابق (7)
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ي  (1)ثم جاء بعده الُبل قِّي نِّي   ُيوطِّ حا ما تدل عليه من فنقال تلك األمثلة، ووضَّ  ،(2)، والسَّ
لَّة.  أجناس العِّ

 :(3)وسأذكر هذه األجناس العشرة مختصرة

 ال ُيعَرف بالسماع ممن َروى عنه. أن  يكون السند ظاهُره الصحة، وفيه من -1

من وجه  رواه الثقاُت الُحفَّاظ، ويسنده من وجه  ظاهره  أن  يكون الحديُث مرَساًل  -6
 تمنع من صحة السند. ه علة  ل ولكن   ؛الصحة،

أن  يكون الحديُث محفوًظا َعن  صحابي، فُيروى عن غيره الختالف بالدِّ ُرواتِّه،  -3
 فيين.كرواية المدنيين عن الكو 

أن  يكون الحديُث محفوًظا عن صحابي، فُيرَوى عن تابعي يقع الوهُم بالتصريح بما  -0
 بل وال يكون معروًفا من جهته، وربما وقع وهم آخُر في إسناده. ؛يقتضي ُصحبَته

 .ة  محفوظ أخرى أن  يكون الحديُث ُروَِّي بعنعنة  سقط منها رجل  دلَّ عليه طريق  -5

رجل باإلسناد وغيره، ويكون المحفوظ عنه ما قابل اإلسناَد، فيكون  أن  ُيخَتلَف على -2
 ذلك علة في المسَند.

ه أو تجهيله. -7  االختالُف على رجل في تسميةِّ شيخِّ

لكن  َلم  يسمع  منه أحاديَث ُمَعيََّنة،  ؛أن يكون الراوي عن شخص  أدركه وسمع منه -8
لتُ  وساطةفإذا رواها عنه من غير ذكر   ها ببيان أنه لم يسمعها منه.تبينت عِّ

َأن يكون طريقه معروفة، يروي أحُد رجالها حديًثا من غيرِّ تلك الطريق؛ فيقع من  -2
 في الوهم. -بناًء على الجادة-رواه من تلك الطريق 

 من وجه آخر. اا من وجه ، وموقوفً أن ُيرَوى الحديُث مرفوعً  -11

                                                           
الح البلقيني، (1)  (.628-623)ص ،محاسن االصطالح مع مقدمة ابن الصَّ
 (.101-1/132) ،تدريب الراوي السيوطي،  (2)
الصفحة  ،مرجع سبق ذكره البلقيني،و (، 118 -113معرفة علوم الحديث، )ص الحاكم، للتفصيل انظر: (3)

، مقدمة تحقي ،ومحفوظ الرحمن ،الصفحة نفسها ،مرجع سبق ذكره ،السيوطيو  ،نفسها اَرُقط نِّي ِّ ق علل الدَّ
(1/03-02.) 
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 كيفية معرفة الِعلَّة -رابعالمطلب ال

لَّة ال بد م لمعرفة  ن األخذ بجملة من األمور أهمها:العِّ
جمع طرق الحديث: وقد أشار أئمة الحديث النقاد إلى ذلك، فقال علي  بن  -األول

: "الباُب إذا َلم  ُتجَمع ُطُرُقُه َلم  َيَتَبيَّن  َخَطُؤُه" المديني ِّ
(1).  

َمع  ُطُرَقُه َلم   ُه" وقال أحمد بن حنبل: "الحديُث إذا َلم  َتج  َهم  َتف 
(2).  

َمَع بين ُطُرقِّهِّ..." لَّةِّ الحديث َأن  ُيج   .(3)وقال الخطيب البغدادي: "السبيل إلى معرفة عِّ
ا وبلدانهم، وتحديد المقارنة بين طرق الحديث المختلفة، والنظر في حال رواته -الثاني
  .مدار الخالف

حَّ لك الحديُث  َت َأن  َيصِّ "قال ابن المبارك: "إذا أرد    .(4)فاضرب  بعضه ببعض 

لَّةِّ الحديث َأن  ُيجَمَع بين طرقه، وُينَظَر  وقال الخطيب البغدادي: "السبيل إلى معرفة عِّ
  .(5)فِّي اختالف ُرواتِّهِّ..."

ن اختلفوا "وقال ابن حجر:  أن يجمع طرقه، فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سالمته، وا 
لَّة، فمدار التعليل في ا  .(6)لحقيقة على بيان االختالف"أمكن ظهور العِّ

الترجيح بين الرواة: كما قال الخطيب: "... وُينَظر فِّي اختالف رواته وُيعَتَبر  -الثالث
 .(7)بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في اإلتقان والضبط"

ُة فيه عندنا الحفُظ، والَفهُم، والمعرفُة ال  كل ذلك بفهم  ومعرفة، كما قال الحاكم: "ال ُحجَّ
 .(8)َر"َغي  

                                                           
الح ابن الصالح، (1)  (.21)ص ،مقدمة ابن الصَّ
 (.6/616الجامع ألخالق الراوي، ) ،لخطيب البغداديا (2)
 .الصفحة نفسها ،المرجع السابق (3)
  .الصفحة نفسها ،المرجع السابق (4)
 .الصفحة نفسها ،المرجع السابق (5)
 (.6/711) النكت، ابن حجر، (6)
 (.6/625الجامع ألخالق الراوي، ) ،لخطيب البغداديا (7)
 (.113معرفة علوم الحديث، )ص ،لحاكما (8)
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وال يكون الترجيح إال بناًء على القواعد والطرائق والقرائن التي استخدمها أئمة نقاد 
الح: "ُيستعاُن على إدراكها  لَّة-الحديث، قال ابن الصَّ بتفر دِّ الرَّاوِّي وبُمَخاَلَفةِّ َغي رِّهِّ له،  -أي العِّ
أنِّ  ، َأو  َوق ف  في  مع قرائَن َتن َضم  إلى ذلك ُتَنب ُِّه العارَف بهذا الشَّ على إرسال  في الموصولِّ

م  بَغي رِّ ذلك، بحيث َيغلُِّب على ظن ِّهِّ ذلك،  ، َأو  َوه مِّ َواهِّ ، َأو  دخولِّ حديث  في حديث  المرفوعِّ
َد ذلك فيه" ةِّ ما ُوجِّ حَّ ُد فَيتَوقَُّف فيه. وكل  ذلك مانع  من الُحكمِّ بصِّ ُكُم به، َأو  يتردَّ َفَيح 
(1). 

، ادقيقً  اإغفال أحكام نقاد الحديث، الذين منحهم هللا تعالى حفظً  ايجوز مطلقً ال  -الرابع
دراكً شاماًل  ا، واطالعً اعميقً  اوفهمً  لمراتب الرواة وأحوالهم، حتى إن لم يصرحوا بسبب  اثاقبً  ا، وا 

تعليل الحديث، فقد قال ابن حجر: "وقد تقصر عبارة المعل ِّل منهم، فال يفصح بما استقر في 
 امن ترجيح إحدى الروايتين على األخرى، كما في نقد الصيرفي سواء، فمتى وجدنا حديثً  نفسه

تباعه في ذلك، كما نتبعه في تصحيح افاألولى  -بتعليله-إمام من األئمة المرجوع إليهم قد حكم 
 .(2)الحديث إذا صححه"

وال  كما ال يجوز التسرع في إطالق األحكام على األسانيد والروايات، -الخامس
االغترار بظواهرها، فقد كان األئمة النقاد يتوقفون السنين الطويلة في الحكم على حديث ما، إلى 

لََّة حديث  بعد أربعيَن سنًة" ُت عِّ َرك  : "ُربَّما َأد  أن يتبين لهم حاله، قال علي  بُن المديني ِّ
، وقال (3)

لَُّتُه فال ُيوَقفُ  َفى عِّ يث ما تخ  َن األحادِّ ي ِّ الزََّمنِّ  الخطيب: "فمِّ يدِّ وُمضِّ دِّ عليها إالَّ بعد النَّظرِّ الشَّ
" يدِّ  .(4)ال َبعِّ

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

فتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث للحديث، ومعر 
يشبه حديث فالن وال يشبه حديث فالن فيعللون األحاديث بذلك، وهذا مما ال يعبر عنه بعبارة 

وا بها عن سائر أهل العلم" ،تحصره نما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم، والمعرفة، التي ُخص   .(5)وا 

                                                           
الح ابن الصالح، (1)  (.21)ص ،مقدمة ابن الصَّ
 (.6/171) النكت، ابن حجر، (2)
 (.6/657الجامع ألخالق الراوي، ) ،لخطيب البغداديا (3)
  .الصفحة نفسها ،المرجع السابق (4)
 (.1/123شرح علل الترمذي، ) ،ابن رجب (5)
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َخاوِّي  وقال ال َسانِّيَّة   (1)سَّ ُه، وَهي َئة  َنف  ُجُم على قلوبِّهِّم ال ُيمكنهم َرد  عن تلك الَمَلَكةِّ: "أمر  َيه 
َل لهم عنها، ولهذا َتَرى الجامَع بين الفقه والحديث كاب نِّ ُخَزي َمَة، واإل دِّ ، سماعيلال َمع  ، والَبي َهقِّي ِّ ي ِّ

، وُربَّما ُيَطالُِّبهم الفقيُه أو األ ؛ال ُين كُِّر عليهم الَبر ِّ  وابن عبد َوُهم  ُذو َحذ  ُصولِّي  بل ُيشاركهم وَيح 
، كما  العاري عن الحديثِّ باأَلدل ِّةِّ، هذا مع ات ِّفاقِّ الفقهاء على الرجوع إليهم في التَّعديلِّ والتَّجريحِّ

، فاَّللَُّ تعالى اتَّفقوا على الرجوعِّ في كل ِّ َفن   إلى أهلِّهِّ، وَمن  تع اطى تحريَر َفن   غير َفن ِّهِّ فهو ُمتَعن  
ا أعماَرهم في تحصيلِّهِّ، والبحثِّ عن  بلطيفِّ عنايته أقام لعلمِّ الحديث رجااًل  َنو  ُنقَّاًدا تفرغوا له، وَأف 

، فتقليُدهم، والمشُي وراَءهم َللِّهِّ، ورجالِّهِّ، ومعرفةِّ مراتبِّهم في القوةِّ والل ِّينِّ ه، وعِّ معاُن غوامضِّ ، وا 
النظر في َتَوالِّيفِّهم، وكثرُة مجالسة حفاظِّ الوقتِّ مع الفهمِّ، وجودة التصور، وُمداومة االشتغال، 

"ِّ َننِّ النبوية، وال قوَة إالَّ باَّللَّ ُب لك إِّن  شاء َّللاَُّ معرفَة الس   .(2)ومالزمة التقوى والتواضع ُيوجِّ

 

 

                             

 

 

 

 

 

                                                           
: بفتح السين المهملة والخاء المعجمة، وبعدها ألف، هذه النسبة إلى َسَخا، وهي بُ  (1) َخاوِّي  ليدة بالغربية من السَّ

 (.3/301وفيات األعيان، ) ،لكانابن خ أعمال مصر.
 (.1/670) فتح المغيث، ،لسخاوي ا (2)



 

 

 
 )الدراسة النظرية(: األولالباب 

ترجمة األئمة عمرو بن دينار 
المدني،  إسحاقالمكي، ومحمد بن 

 والدارقطني"
 والتعريف بكتاب العلل للدارقطني

 

 ويشتمل على فصلين:

 إسحاقترجمة اإلمام عمرو بن دينار المكي، واإلمام محمد بن  -الفصل األول
 .المدني

  .ي، والتعريف بكتابه العللترجمة اإلمام الدارقطن -الفصل الثاني



 

 

 الفصل األول:
ترجمة اإلمام عمرو بن دينار 

 إسحاقالمكي، واإلمام محمد بن 
 المدني

 

 وفيه مبحثان:

  .ترجمة اإلمام عمرو بن دينار المكي -المبحث األول

 .المدني إسحاقترجمة اإلمام محمد بن  -المبحث الثاني
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 ن دينار المكيرجمة اإلمام عمرو بت -المبحث األول

 :بن دينار المكي الشخصية وحياة اإلمام عمر  -المطلب األول        

 اسمه:  -أواًل  

 . (1)عمرو بن دينار الحافظ اإلمام عالم الحرم أبو محمد الجمحي موالهم المكي األثرم
 نسبه:  -ثانًيا

هذه النسبة لمن  ،اأَلث َرُم: بفتح األلف وسكون الثاء المثلثة وفتح الراء في آخرها الميم
  .(2)كانت سنه مفتتة

: بضم الجيمو  ي   ،هذه النسبة إلى بني جمح ،مهملةآخرها الحاء ال ،وفتح الميم ،الُجَمحِّ
 .(3)وهم بطن من قريش وهو جمح بن عمرو

  كنيته: -ثالًثا

  .(4)أبا محمد ت لإلمام عمرو بن دينار أن كنيتهأجمعت المصادر التي ترجم

 لقبه:  -رابًعا

  .(5)بشيخ الحرم المكي لقب
 مولده:  -خامًسا

 .(6)ولد سنة ست وأربعين
 

                                                           
الجرح  ابن أبي حاتم،و  ،(51)ص ،طبقات الحفاظ ،لسيوطياو  ،(1/85) ،تذكرة الحفاظ ،لذهبي: اانظر (1)

 ،الرسالةط:  ،سير أعالم النبالءالذهبي، و  ،(8/31ج) ،تهذيب التهذيبابن حجر، و  ،(1/631/ق3ج) ،والتعديل
(5/311.) 
 (.1/68)، اللباب الدين ابن األثير، عزو . (1/83)، األنساب السمعاني، (2)
 (.1/621)، مرجع سبق ذكره ثير،ابن األو  ،(6/85)، مرجع سبق ذكره السمعاني، انظر: (3)

مرجع  بي حاتم،وابن أ ،(51)ص ،مرجع سبق ذكره السيوطي،و  ،(1/85) ظ،تذكرة الحفا : الذهبي،انظر (4)
 .(8/31ج) ،مرجع سبق ذكره ابن حجر،و  ،(1/631/ق3ج) ،سبق ذكره

 (.5/311) ،الرسالةط: سير أعالم النبالء الذهبي،  (5)
 (.1/82) ،تذكرة الحفاظالذهبي،  (6)
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 : وفاته -سادًسا

اَئة َوُهَو اب ن َثَمانِّيَن سنة رين َومِّ ت    ،(1)َماَت سنة خمس َوعش  لِّ َسَنةِّ سِّ وقيل: ُتُوف َِّي فِّي َأوَّ
اَئة رِّيَن َومِّ ش   .(2)َوعِّ

 :المكي العلمية بن دينار وحياة اإلمام عمر   -المطلب الثاني       

 شيوخه: -أواًل 
، وَعبد هللا ب ن ارِّي  ـــــــجابر بن َعبد هللا األَن ص: (3)لإلمام عمرو بن دينار شيوخ، منهم

ِّ بن َكي سَ َعبد اس، و ــــعب بد َّللاَّ ب ن عَ رو ب ن العاص، و ـــــــَعبد هللا ب ن َعم  اء، و ــــــاَن مولى أسمـــــَّللاَّ
عامر ب ن َعبد صفوان، و  َعبد هللا بنن ُعَبيد َّللاَّ ب ن َأبي مليكة، و َعبد َّللاَّ ب  ُعَمر ب ن الخطاب، و 

ِّ ب ن الزبير ُسَلي مان بن ، وطلق بن حبيب، وطاووس بن كيسان، وصهيب أبي موسى الحذاء، و َّللاَّ
يد بن جبير، و يسار يد بن الُمَسيَّب. ، و َسعِّ  َسعِّ

 تالميذه: -انيً ثا
: (4)منهـمكبير من طالب العلم والحديث،  رو بن دينار عدد  تتلمذ على يد اإلمام عم

براهيمو  ،أبان ب ن يزيد العطار براهيم، و إسماعيلبن  ا  سماعيلو بن يزيد الخوزي،  ا  ن مسلم ب ا 
 ،ن زيدوحماد ب، ن َأبي صغيرةوحاتم ب، وجعفر بن محمد الصادق، وأيوب السختيانيالمكي، 
ن الحجاج، شعبة بو  بن ُعَيي َنة وهو أثبت الناس فيه،ن سفيان سلمة، وسفيان الثوري، و وحماد ب

رِّي، ومحمد َشرِّيك المكي،   ومحمد بن مسلم الطائفي.وَعم رو بن الحارث المِّص 

 

 

 

                                                           
 (.51)ص ،طبقات الحفاظ السيوطي، )1(
 (.3/076) ،تاريخ اإلسالم ت بشار الذهبي، (2)
 (.66/2) ،تهذيب الكمال في أسماء الرجالالمزي،  (3)
 (.66/7) ،المرجع السابق( 4)
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 لته:رح -اثالثً 
 إلى الجزيرة العربية، والبصرة، والمدينة، وغيرها.بن دينار  اإلمام عمرو رحل

 محدثين:أقوال العلماء فيه، ومنزلته عند ال -ارابعً 
لقد كان لإلمام عمرو بن دينار مكانة عظيمة آثر لنفسه أن يكون فيها، فقد حاز على 

 رضى العلماء والثناء عليه بما هو أهله.
 ،(6)وأبو حاتم ،(5)وأبو زرعة ،(4)والعجلي ،(3)وابن عيينة ،(2)وابن سعد ،(1)وثقه النسائي

وزاد ابن عيينة: "ثقة  ،كثير الحديث" اكان ثبتً وزاد ابن سعد: " ،النسائي: "ثبت" ، زاد(7)وابن حجر
ب ان في  ،وزاد ابن حجر: "ثبت" ،وزاد أبو حاتم: "ثقة" ،"ثقة – وقال  ،(8))الثقات(وذكره ابن حِّ

قيل حماد بن زيد قال أعلم  ،ينة أثبت الناس في عمرو بن ديناربن عييحيى بن معين: "سفيان 
اختلف ابن عيينة وسفيان الثوري في عمرو بن  قيل فإن ،بن دينار من حماد بن زيد بعمرو

              .                    (10)لذهبي: الحافظ اإلمام عالم الحرموقال ا ،(9)"دينار قال سفيان أعلم بعمرو منه
يرمونه بالتشيع والتحامل. علي و  اقال ابن معين: أهل المدينة ال يرضون عمرً ، وقد ُرمي بالتشيع
: عامة أحاديث عمرو بن دينار وقال الحاكم ،(11)بأس به، وهو برئ مما يقولون ابن الزبير ال 

فقد صرح عنه في  ،ا؛ فرد العالئي: هذه مجازفة منه واهية جدً (12)عن الصحابة غير مسموعة
                                                                   .                                             (13)أحاديث كثيرة التصريح بالسماع من ابن عمر ومن جابر وغيرهما

                                                           
 (.66/5) ل،تهذيب الكماالمزي،  )1(
 (5/081) ،الطبقات الكبرى ابن سعد،  )2(
ي ل ،ابن أبي حاتم )3(  (.3/631) ،الجرح والتَعدِّ
 .(6/75) ،معرفة الثقاتابن كثير،  )4(
 .الصفحة نفسها ،مرجع سبق ذكره ،ابن أبي حاتم )5(
 نفسها. الصفحة ،المرجع السابق )6(
 (.1/730) ،تقريب التهذيبابن حجر،  )7(
ب ان )8(  (.5/127) ،مرجع سبق ذكره، ابن حِّ
 (.1/88) ،تاريخ ابن معينالدوري،  )9(
 (.1/113) ،تذكرة الحفاظالذهبي،  )10(
 (.5/316) ،سير أعالم النبالءالذهبي،  )11(
 (.117)ص ،معرفة علوم الحديثالحاكم،  )12(
 (.603)ص ،حصيلجامع الت ،لعالئيا )13(
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.                       (1)قال الحاكم: هو من كبار التابعين وقد سمع من ابن عمر وجابر وابن الزبير وغيرهما
قلت: وعليه فإن هذا القول يرد القول السابق للحاكم؛ في أنه لم يسمع من أحد من الصحابة. 

ما كونه من كبار التابعين فقد رد عليه الذهبي في دعواه من أنه من كبار التابعين، فقال وأ
ل والجاللة فهذا يمكن .                        (2)الذهبي: إال أن يكون أبو عبد هللا عني بقوله: أنه من كبارهم في الَفض 

بر بن عبد هللا وابن عباس فقال سمع من جا ،عمرو بن دينار من جابروقد أثبت الذهبي سماع 
 .(3)وابن عمر وأنس بن مالك

 :مؤلفاته وكتبه -اسً خام
 ار التابعين، وال أعلم له مؤلفات.كان من كب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.5/311) الذهبي، سير أعالم النبالء، )1(
 (.5/311) ،المرجع السابق )2(
 (.1/113) ،تذكرة الحفاظالذهبي،  )3(
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 المدني إسحاقجمة اإلمام محمد بن تر  -المبحث الثاني
 :المدني الشخصية إسحاقحياة اإلمام محمد بن  -المطلب األول       

 اسمه:  -أواًل 
 . (1)بن يسار القرشي المخرمي المطلبي إسحاقبن  محمد
  نسبه: -ثانًيا

الُمطَّلِّبى: هذه النسبة إلى المطلب بن عبد مناف بن قصي، وهو بضم الميم وتشديد 
المخر ِّمي: بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد و  .(2)الطاء المهملة وفتحها وكسر الالم والباء

نما قيل لها الراء المكسورة، هذه النسبة إ  ؛«المخرم»لى المخرم، وهي محلة ببغداد مشهورة، وا 
 .(3)ألن بعض ولد يزيد بن المخرم نزلها فسميت به

 كنيته: -ثالًثا
 .(4)يكنى أبا بكر، وقيل: أبا عبد هللا إسحاقمحمد بن 

 لقبه: -رابًعا
  .)6(وقيل: صاحب المغازي  ،(5)قيل: صاحب السيرة

 مولده: -خامًسا
  .)1(نيف وثمانين للهجرة في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصالة والسالم ولد سنة

                                                           
 ابن عدي،و  ،(7/381) ،الثقاتابن حبان، و  ،(1/01) ،التاريخ الكبير بحواشي المطبوع : البخاري،انظر (1)

 ،األنسابالسمعاني، و  ،(6/7)، بشار :ريخ بغداد تتا الخطيب البغدادي،، و (7/650) ،ضعفاء الرجال
(16/131.) 
 (.16/312) ،مرجع سبق ذكرهالسمعاني،  )2(
 (.16/131)، المرجع السابق (3)
الخطيب ، و (7/650) ،مرجع سبق ذكره ابن عدي،و  ،(7/381) ،مرجع سبق ذكرهابن حبان،  انظر: (4)

 .(6/7)، مرجع سبق ذكره البغدادي،
 .الصفحة نفسها ،مرجع سبق ذكره ،لسمعانيا (5)
 . الصفحة نفسها، مرجع سبق ذكره ابن عدي، (6)
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 وفاته: -اسادسً 
  .)2(وقيل سنة خمسين ومائة ،ببغداد ،مات سنة إحدى أو اثنتين وخمسين ومائة

  :المدني العلمية إسحاقحياة اإلمام محمد بن  -المطلب الثاني

 شيوخه: -أواًل 
 ن بلده مدة طويلة في طلب العلم أن يلتقي بشيوخ كثر،إن  من الطبيعي لمن رحل ع

ة، منهم إسحاقولإلمام محمد بن  ن عفان، أبان بن َصالِّح، وأبان بن ُعث َمان ب: )3(شيوخ عد 
براهيمو  ِّ بن حنين، و  ا  براهيمبن َعبد َّللاَّ براهيمبن عقبة، و  ا  ن يسار، ب إسحاقن مهاجر، وأبيه ب ا 
سماعيلو  سماعيلبن أمية، و  ا  ، وأيوب السختياني، أيوب ب ن ُموَسى القرشي، و ن َأبي حكيمب   ا 
 بشير ب ن يسار.و 

 تالميذه: -ثانًيا
: (4)منهمعدد كبير من طالب العلم والحديث،  إسحاقتتلمذ على يد اإلمام محمد بن 

ن عبد الرحمن بن عوف، وأحمد بن خالد الوهبي، وجرير بن حازم، ب إبراهيمبن سعد بن  إبراهيم
عبد الحميد، وحفص بن غياث، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وزهير بن معاوية  وجرير بن

سفيان بن الجعفي، وزياد بن عبد هللا البكائي، وسعدان بن يحيى اللخمي، وسفيان الثوري، و 
 عيينة. 

 أقوال العلماء فيه، ومنزلته عند المحدثين: -ثالًثأ
لنفسه أن يكون فيها، فقد حاز على  مكانة عظيمة آثر إسحاقمحمد بن لقد كان لإلمام 

 رضى العلماء والثناء عليه بما هو أهله.

                                                                                                                                                                     
 ،التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفةالسخاوي، ، و (0/123) ،تاريخ اإلسالم ت بشار الذهبي، انظر: (1)
(6/007.) 
 (.1/356) ،تاريخ مولد العلماء ووفياتهم الربعي،و  ،(7/381) ،الكامل الثقات ،ابن حبان (2)
 (.60/012) ،هذيب الكمال في أسماء الرجالالمزي، ت (3)
 (.60/011) ،المرجع السابق (4)
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وقال أبو عبد هللا    ،(1)أمير المحدثين بحفظه إسحاق بن قال شعبة بن الحجاج: محمد
 .(2)البوشنجي: هو عندنا ثقة ثقة

اد ابن ، وز (6)، وذكره ابن حبان في الثقات(5)، والعجلي(4)، وابن معين(3)ووثقه: ابن سعد
وقال ابن البرقي: لم أر أهل  ،(8)، وقال مرة: "وكان حسن الحديث"(7)معين: "ولكنه ليس بحجة"

وقال  ،(9)الحديث يختلفون في ثقته وحسن حديثه وروايته وفي حديثه عن نافع بعض الشيء
؟ عندك صحيح   إسحاقيعقوب بن شيبة: سألت علي بن المديني قلت: كيف حديث محمد بن 

، وقال البخاري: "رأيت علي بن عبد هللا يحتج بحديث ابن (10)، حديثه عندي صحيحفقال: نعم
، وقال صالح بن (11)"إسحاقوقال علي عن ابن عيينة: ما رأيت أحًدا يتهم ابن " " ثم قال:إسحاق

: لَِّم َلم  قيل له إسحاقسئل عن محمد بن أحمد بن حنبل عن علي بن المديني: سمعت سفيان و 
بضع وسبعين سنة وما يتهمه أحد منذ  إسحاق؟ قال سفيان: جالست ابن ة عنهيرو أهل المدين

جالس فاطمة بنت المنذر؟  إسحاق: كان ابن من أهل المدينة وال يقول فيه شيًئا، قلت لسفيان
وقال عبد هللا بن أحمد بن حنبل:  ،(12)أنه دخل عليهاأنها حدثته، و  إسحاق: أخبرنى ابن فقال
، قالأبو بكر بن خال حدثنا سعيد يقول: سمعت هشام بن عروة  : سمعت يحيى بند الباهلى 
!، قال عبد هللا بن (13)عن امرأتي فاطمة بنت المنذر وهللا إن  رآها قط إسحاق: يحدث ابن يقول

                                                           
 (.60/017) ،هذيب الكمال في أسماء الرجالالمزي، ت (1(
 (.2/02) ،تهذيب التهذيب ابن حجر، (2(
 (.7/361) ،الطبقات الكبرى  ابن سعد، نظر:ا (3(
 (.3/665تاريخ يحيى بن معين، )الدوري،  (4(
 (.6/636)، الثقات العجلي، نظر:ا (5(
 (.7/381)، المرجع السابق (6(
 (.3/665)، مرجع سبق ذكرهالدوري، انظر:  (7(
 (.6/7)، تاريخ بغدادالخطيب البغدادي،  (8(
 (.2/02) ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (9(
 (.662-1/668) ،مرجع سبق ذكرهالخطيب البغدادي،  (10(
 (.1/631) ،قباالمرجع الس (11(
 (.7/37) ،سير أعالم النبالء الذهبي، قال الذهبي رحمه هللا معلًقا: هو صادق في ذلك بال ريب. (12(
قال الذهبي رحمه هللا معلًقا: هشام صادق  في يمينه، فما رآها قط ، وال زعم الرجل أنه رآها، بل ذكر أنه  (13(

، وكذلك روى  ثته، وقد سمعنا من عدة نسوة وما رأيتهن  الذهبي، . اعدة من التابعين، وما رأوا لها صورة أبدً  حد 
 .، الصفحة نفسهاالمرجع السابق
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لعله جاء فاستأذن عليها فأذنت ، فقال: و لم ينكر هشام إسحاق: فحدثت أبى بحديث ابن أحمد
وقال شعبة بن الحجاج في موضع آخر، وابن معين، وأبو زرعة،  ،(1)لم يعلمله، أحسبه قال: و 

وقال ابن المديني: "صالح  ،(3)هو حسن الحديث"" وقال اإلمام أحمد:، (2)صدوق"" والذهبي:
، وقال محمد بن عبد هللا بن نمير: "إذا حدث عن من سمع منه من المعروفين فهو (4)وسط"

نما ُأتي من أنه يحد ، وقال أبو (5)ث عن المجهولين أحاديث باطلة"حسن الحديث صدوق، وا 
قول مالك، يعني فيه، فرأى أن ذلك ليس للحديث إنما هو ألنه اتهمه  اذاكرت دحيمً " زرعة:
، وقال مرة أخرى يقول إسحاقلم يزل الناس يتقون حديث محمد بن " وقال ابن معين:. (6)بالقدر"

بن امحمد ، وقال في موضع آخر: "(8)ثهيكتب حدي  ، وقال أبو حاتم:(7)ليس بذاك هو ضعيف"
ضعيف الحديث وهو أحب إلي من أفلح بن سعيد يكتب  ي ليس عندي في الحديث بالقو  إسحاق
نما يعتبر به"(10)، وقال النسائي: "ليس بالقوي"(9)حديثه" ، (11)، وقال الدارقطني: "ال يحتج به، وا 

. وقال أحمد بن (12)"إسحاق وقال حماد بن سلمة: " لوال االضطرار ما حدثت عن محمد بن
ومد  -الحالل والحرام فيحتاج إلى مثل هذا ما في أو  ،بما في المغازي وأشباهه فيكتأ" حنبل:

من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد " قال الشافعي:، و (13)يده وضم أصابعه"
أحد أعلم بأنساب الناس  ألنَّه لم يكن ؛(15)وقال مالك عنه: "دجال من الدجاجلة" .(14)"إسحاقبن 

                                                           
 (.663-1/666)، تاريخ بغدادالخطيب البغدادي،  (1(
الذهبي، و  ،(6/7)، مرجع سبق ذكرهالخطيب البغدادي، و  ،(7/126)، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  نظر:ا( 2(

 (.6/152)، الكاشف
 (.1/663) ،مرجع سبق ذكرهغدادي، الخطيب الب (3(
 (.82سؤاالت ابن أبي شيبة، )صابن أبي شيبة،  (4(
 (.6/7)، مرجع سبق ذكرهالخطيب البغدادي،  (5(
 (.60/017)، تهذيب الكمالالمزي،  (6(
 (. 7/120)، مرجع سبق ذكرهابن أبي حاتم،  (7(
 (.7/126) ،المرجع السابق (8(
 (.7/120)، المرجع السابق (9(
 (.21)ص ،الضعفاء والمتروكون النسائي،  (10(
 (.58ص)، سؤاالت البرقانيالبرقاني،  (11(
 (. 7/123)، مرجع سبق ذكرهابن أبي حاتم،  (12(
 الصفحة نفسها. ،مرجع سبق ذكرهالبرقاني،  (13(
 (.6/7)، مرجع س بق ذكرهالخطيب البغدادي،  (14(
 (. 7/123)، مرجع سبق ذكرهابن أبي حاتم، نظر: ا (15(
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وكان يزعم أن مالك مولى ذي صبح، وكان مالك يزعم من أنفسهم  إسحاقوأيامهم من محمد بن 
 إسحاقفلما صنف مالك الموطأ قال ائتوني به فإني بيطاره فتكلم مالك فيه، ثم عزم محمد بن 

نصف ثمرته  اارً حينئذ فأعطاه مالك عند الوداع خمسين دين ابالعراق فتصاحعلى الخروج إلى 
تلك السنة، وكان مالك لم يقدح به من أجل الحديث إنما قدح به من أجل أنه يتتبع غزوات 

 إسحاق. وقال يحيى بن سعيد القطان قلت لهشام بن عروة: إن ابن (1)من أنباء اليهود النبي 
ذي قاله يحدث عن فاطمة بنت المنذر، قال كان يصل إليها ؟ فعلق عليه ابن أبي حاتم هذا ال

ألنَّ األسود وعلقمة من أهل العراق حدثا عن عائشة،  ؛ليس مما يجرح به اإلنسان في الحديث
. وقال أبو حفص (2)سمعه منها وبينهما ستار إسحاقولم يروها ولكن سمع صوتها وكذلك ابن 

ين أالفالس: "كنا عند وهب بن جرير فانصرفنا من عنده فمررنا بيحيى بن سعيد القطان فقال 
، قال إسحاقكنتم؟ قلنا كنا عند وهب بن جرير يعنى يقرأ علينا كتاب المغازي عن أبيه عن ابن 

، وقال (4)من أبناء اليهود ملسو هيلع هللا ىلصكان يتتبع غزوات النبي  ، ألن ه(3)"تنصرفون من عنده بكذب كثير
 ؟ قال قلت يقولون إسحاقبن منذر: "أنه ابن عيينة قال: ما يقول أصحابك في محمد بن  إبراهيم

 إسحاق: ابن : سمعت أبا عبد هللا يقولإسحاق، وقال حنبل بن (5)أنه كذاب قال ال تقل ذلك"
، وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد: (7)وقال هشام بن عروة: ذاك كذاب، (6)ليس بحجة

، فقال له : كان أبى يتبع إسحاقسأله رجل عن محمد بن سمعت عبد هللا بن أحمد بن حنبل و 
حديثه قط، قيل له: يحتج ما رأيته أنفى والنزول و يخرجه فى المسند، و كتبه كثيًرا بالعلو حديثه في
، وقال ابن حجر: إمام المغازي، صدوق يدلس ورمي (8): لم يكن يحتج به فى السننبه ؟ قال

 .(9)بالتشيع والقدر

                                                           
 (.7/386) ،الثقاتابن حبان، نظر: ا (1(

 (. 7/381)، المرجع السابقنظر: ا (2(
 (7/123)، الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  (3(
 (. 7/386) ،مرجع سبق ذكره ابن حبان، نظر:ا (4(

 (.7/123) ،مرجع سبق ذكرهابن أبي حاتم،  (5(
 (.1/631) ،تاريخ بغدادالخطيب البغدادي،  (6(
 .الصفحة نفسها ،مرجع سبق ذكرهاتم، ابن أبي ح (7(
 .الصفحة نفسها ،مرجع سبق ذكرهالخطيب البغدادي،  (8)
 (.027)ص ،تقريب التهذيب ابن حجر، (9)
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 إمام في المغازي، صدوق حسن الحديث إن شاء هللا، وممن رماه :خالصة القول فيه
لذلك ذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من طبقات  ؛(2)وغيره (1)بالتدليس اإلمام أحمد

نه لم ، التي ال بد  من التصريح فيها بالسماع لقبول حديثها، وأما بدعته فال تضر؛ أل(3)المدلسين
 ينص أحد على دعوته لبدعة.

 رحلته: -اخامسً 
، حالته سنة خمس عشرة ومائةية في ر اإلسكندر إلى  إسحاقاإلمام محمد بن رحل 

 .(4)وروى عن جماعة من أهل مصر

 مؤلفاته وكتبه. -اسادسً 
يرة والمبتد  والمغازي، رواه  أوله من الكتب: كتاب الخلفاء رواه عنه المزني، وكتاب الس 

.(5)بن سعد إبراهيمعنه 

                                                           
 (.0/1611) ،الضعفاء ،لعقيليا (1)
 ،التبيين ألسماء المدلسين ،لسبط ابن العجمياو  ،51( رقم 81)ص ،المدلسين ،زرعة العراقي وأب انظر: (2)

 .05( رقم 81)ص سين،أسماء المدلالسيوطي، و  ،21م ( رق07)ص
 .165( رقم 51)ص ن،طبقات المدلسيابن حجر،  (3)
 (.6/126) ،انظر: وتاريخ ابن يونس المصري  (4)
 (.121)ص ،الدر الثمين في أسماء المصنفين (5)



 

 

 

 الفصل الثاني:
 ترجمة اإلمام الدارقطني
 والتعريف بكتابه العلل

 

 ن:وفيه مبحثا

 .ترجمة اإلمام الدارقطني -المبحث األول

 .التعريف بكتاب العلل للدارقطني، ومنهجه فيه -المبحث الثاني
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اَرُقْطِني ِ  -المبحث األول ترجمة اإلمام الدَّ
(1) 

 الشخصية: الدارقطنيحياة اإلمام  -المطلب األول       

 :اسمه -أواًل 

َمَد بنِّ مَ  ي َنار  بنِّ َعب دِّ هو َعلِّي  بُن ُعَمَر بنِّ َأح  َمانِّ بنِّ دِّ د  بنِّ الن ع  ُعو  ي   بنِّ َمس  دِّ هللاِّ،  ه 
نِّي   اَرُقط   .(2)الدَّ

 كنيته: -اثانيً 

َنى َأَبا الَحَسنِّ اإلمام كان ولقد   .(3)الدارقطني ُيك 

 مولده: -ثالًثا

 .(4)بت بقوله هو عن نفسهألنه ث ؛هـ، واألول أصح312هـ، وقيل: سنة 315ولد سنة 

 وفاته: -ارابعً 
َن من ذي القعدة، َوُدفَِّن فِّي مقبرة َبابِّ 385توفي سنة  هـ ليلة األربعاء لثمان ليال  َخَلو 

ي رِّ   .(6)بالقرب من بغداد، وكان قد بلغ من العمر ثمانين سنة (5)الدَّ

                                                           
نِّي ِّ بعد الخطيب في تاريخ بغداد، كثيرون من أهل عصره وحتى يو  (1) اَرُقط  منا هذا، خاصًة ممن حقق ترجم للدَّ

هللا الرحيلي رسالًة علمية نال بها درجة الدكتوراه، بعنوان "اإلمام أبو الحسن  بل وضع الدكتور عبد ؛كتبه
اَرُقط نِّي  وآثاره العلمية"، لذلك آثرُت االختصار في ترجمته، ومن أراد التوسع فليراجع:  الخطيب البغدادي، الدَّ

-8/572تاريخ اإلسالم، )الذهبي، (، و 032-6/037األنساب، )السمعاني، ، و (020-13/087تاريخ بغداد، )
 -3/026قات الشافعية الكبرى، )طبالسبكي، (، و 021-12/002سير أعالم النبالء، )الذهبي، (، و 581
 (، ورسالة الرحيلي آنفة الذكر.022

: بفتح الدال المهملة، بعدها األلف، ثم الراء، وال (2) اَرُقط نِّي  قاف المضمومة، والطاء المهملة الساكنة، وفي الدَّ
، وهي كانت َمَحلًَّة ببغداد كبيرة، خربت الساعة.  األنساب، السمعاني، آخرها النون، هذه النسبة إلى َدارِّ الُقط نِّ

(6/037.) 
 (.13/087) ،مرجع سبق ذكرهالخطيب البغدادي،  (3)
 (.13/023) ،المرجع السابقانظر: ( 4)

: توجد في منطقة َديرِّ الثعالِّب، قال عنه ياقوت الحموي: "دير مشهور، بينه وبين بغداد مقبرة َباب  (5) ي رِّ الدَّ
."  (.6/516) ،معجم البلدان شهاب الدين الحموي، ميالن أو أقل 

 (.13/020) ،مرجع سبق ذكرهالخطيب البغداي، انظر:  (6)



01 
 
 

 مام الدارقطني العلمية.حياة اإل -المطلب الثاني       

 مكانته العلمية: -أواًل 

مام وقته،  اقال الخطيب البغدادي: "كان فريد عصره، وقريع دهره، ونسيجً  وحده، وا 
انتهى إليه علم األثر، والمعرفة بعلل الحديث، وأسماء الرجال، وأحوال الرواة، مع الصدق 

قاد، وسالمة المذهب، واالضطالع بعلوم واألمانة، والثقة والعدالة، وقبول الشهادة، وصحة االعت
ي أبواب ا مختصًرا موجًزا، جمع األصول فسوى علم الحديث منها القراءات، فإن له فيها كتابً 

الذي صنفه يدل  (السنن)المعرفة بمذاهب الفقهاء، فإن كتاب  :ومنها ،عقدها أول الكتاب...
 .(1)ة باألدب والشعر"المعرف :اومنها أيًض  ،على أنه كان ممن اعتنى بالفقه...

الَغنِّي ِّ بن سعيد   وقال عبدُ 
ِّ  ا: "أحسن الناس كالمً (2) ثالثة:   على حديث َرُسول َّللاَّ

نِّي  في وقته، و ف (3)ن هارون لي بن المديني في وقته، وموسى بع اَرُقط  ي علي بن ُعَمر الدَّ
 .(4)وقته"

وال عجب في بلوغه تلك المرتبة إذا ما عرفنا ما كان لديه من الفطنة وشدة الحفظ، فقد 
نِّيَّ حضر فِّي حداثته مجلس (5)قال األزهري  اَرُقط  فَّار إسماعيل: "بلغني أن الدَّ ، فجلس (6)الصَّ

سينسخ جزًءا كان معه، و  يملي، فقال له بعض الحاضرين: ال يصح سماعك، وأنت  ماعيلا 
: فهمي لإلمالء خالف فهمك، ثم َقاَل: تحفظ كم أملى الشيخ من  نِّي  اَرُقط  تنسخ، فقال له الدَّ
َدت   : أملى ثمانية عشر حديًثا، َفُعدَّت  األحاديُث، َفُوجِّ نِّي  اَرُقط  حديث  إَِّلى اآلن؟ فقال: ال، فقال الدَّ

: الحديث األول منها عن فالن عن فالن، ومتنه كذا، والحديث كما قَ  اَل، ثم َقاَل َأُبو الَحَسنِّ
                                                           

 .(13/020) ،الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد (1)
العزيز بن مروان، أبو محمد بن أبي  لغني بن سعيد بن علي بن سعيد بن بشر بن مروان بن عبدا هو عبد (2)

 (.32/325تاريخ دمشق، ) ابن عساكر، هـ. انظر:012بشر األزدي، الحافظ المصري، توفي سنة 
هـ. 620نة هللا بن مروان، أبو عمران البزاز، المعروف والده بالحمال، توفي س هو موسى بن هارون بن عبد (3)

 (.15/08) ،مرجع سبق ذكره الخطيب، انظر:
 (.13/082) ،المرجع السابق (4)
َنى أبا القاسم إبراهيمهللا بن أبي الفتح، واسمه: أحمد بن عثمان بن الفرج بن األزهر بن  هو عبيد (5) ، ُيك 

 هـ. انظر:350الصيرفي، وهو األزهري، ويعرف بابن السوادي، وهو شيخ الخطيب البغدادي، توفي سنة 
 (.16/161، )مرجع سبق ذكره الخطيب،

اُر، النحوي، توفي سنة  هو إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح بن عبد (6) فَّ الرحمن، أبو علي الصَّ
 (.7/311) ،المرجع السابقهـ. انظر: 301
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ي األحاديث ومتونها على ترتيبها ف الثاني عن فالن عن فالن، ومتنه كذا، ولم يزل يذكر أسانيد
 .(1)اإلمالء حتى أتى على آخرها، فتعجب الناس منه"

 :شيوخه -اثانيً 

بِّي ن أَ بكر ب أبو القاسم البغوي، وأبو :همأشهر  كثر، من اوخً شي دارقطنيإن لإلمام ال
َمــــــــد ب ن أَ ، وبدر ب ن الهيثـــــــم القاضــــــي، و دـــــــــى ب ن صاعــــــيحيداود، و  ب ن البهلــــــول،  إسحاقح 

َمد الزبيدي، وأبو ُيوُسف القاضي،  َمر ُمَحمَّد ب نعُ  وعبد الوهاب ب ن َأبِّي حية، والفضل ب ن َأح 
نيسابوري، وأبو حامد سعيد العدوي، ويوسف ب ن يعقوب ال القاسم الفرائضي، وأبوأحمد ب ن و 

ن ُمَحمَّد ب ن الحافظ، ومحمد ب ن نــــــوح النيسابوري، سعيد ب  محمد ب ن هارون الحضرمي، و 
سماعيلوأحمـــــــــد ب ن عيسى ب ن السكين البلدي، و  براهيمو  ب ن العباس الوراق، ا  ب ن حماد القاضي،  ا 

َمد ب ن نصر الحافظ، وغيرهم.  ب ن ُمَحمَّد ب ن سعيد الجمال، وأبوَّللاَّ  عبدو   (2)طالب َأح 
 :تالميذه -اثالثً 

َأُبو ُنَعي م  األصبهاني، وأبو بكر  :(3هم)من أشهر  ،كثير دارقطنيتتلمذ على يد اإلمام ال
، وأبو القاسم ب ن بشران، ح َقانِّي  مزة ب ن ُمَحمَّد ب ن طاهر، واألزهري، والَخالَّل، والجوهري، الَبر 

 ُبو الطيب الطبري،قاضي أالوالتنوخي، وعبدالعزيز األزجي، وأبو بكر اب ن بشران، والعتيقي، و 
 وجماعة غيرهم.

 مصنفاته: -ارابعً 

نِّي ِّ عن مصنفات الدَّ  (4)هللا الرحيلي الدكتور عبدفضيلة تحدث  اَرُقط 
المطبوعة  :(5)

 والمخطوطة، والمفقودة.

 أما المطبوعة فمنها:

 األحاديث التي ُخولِّف فيها إمام دار الهجرة مالك بن أنس. -1

                                                           
 (.13/082) ،تاريخ بغداد الخطيب، (1)
 (.13/087) ،المرجع السابق (2)
 .الصفحة نفسها ،بقالمرجع السا (3)
هللا بن ضيف هللا الرحيلي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه، بجامعة اإلمام محمد بن سعود  هو الدكتور عبد (4)

 اإلسالمية، بالسعودية.
اَرُقط نِّي وآثاره العلمية، )ص ،هللا الرحيلي عبد انظر: (5)  (.601-175اإلمام أبو الحسن الدَّ
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 أحاديث الصفات. -6

 أحاديث الموطأ واتفاق الرواة عن مالك، واختالفهم فيه وزياداتهم، ونقصانهم. -3

 أحاديث النزول. -0

ظهار بدعته.أخبار عمرو بن ع -5  بيد، وا 

 اإلخوة واأَلخوات. -2

 هللا بن أبي ُبردة. من مسند بريد بن عبد اأربعون حديثً  -7

8- . َقانِّي ِّ  أسئلة الَبر 

نِّي ِّ عن شيوخه. -2 اَرُقط   أسئلة الحاكم للدَّ

11- . نِّي ِّ اَرُقط  َلمِّي ِّ للدَّ  أسئلة الس 

11- . نِّي ِّ اَرُقط   أسئلة السهمي للدَّ

 ات )التتبع(.االستدراك -16

 اإللزامات. -13

بَّاَن. -10  تعليقات على المجروحين، البن حِّ

ر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عند البخاري. -15 ك   ذِّ

ر أقوام أخرج لهم البخاري ومسلم في صحيحيهما، وضعَّفهم النََّسائي في "كتاب  -12 ك  ذِّ
. نِّي  اَرُقط   الضعفاء"، وسئل عنهم الدَّ

 الرؤية. -17

 .ملسو هيلع هللا ىلصالسنن عن رسول هللا  -18

 الضعفاء والمتروكون من المحدثين. -12
 .-وهو موضع هذه الدراسة- ،العلل الواردة في األحاديث النبوية -61

 المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال. -61
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 وأما مصنفاته المخطوطة فمنها:

 األحاديث الرباعيات. -1

، رواي -6  ة محمد اآلبنوسي.حديث عمر الكَِّنانِّي ِّ

كر روايات الصحيحين. -3  رسالة في ذِّ

 منتقاة من "كتاب الصفات". اعشرون حديثً  -0

 غريب الحديث. -5

 كتاب األربعين. -2
 وأما مصنفاته المفقودة، فمنها:

 أحاديث الوضوء من مس الذكر. -1

 أحاديث مالك التي ليست في الموطأ. -6

 أطراف مراسيل موطأ اإلمام مالك. -3

 أطراف موطأ اإلمام مالك. -0
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 المبحث الثاني: التعريف بكتاب العلل للدارقطني، ومنهجه فيه
اَرُقْطِني ِ التعريف بكتاب ال -األول المطلب         .علل للدَّ

 :قصة تأليف الكتاب -أواًل 

ارقطني عبارة عن أسئل يعد ارقطني حول أحاديث اإلمام ُوجهت إلى ة كتاب العلل للدَّ الدَّ
ارقطني يُ اإلمام كان و  ،ة أو أكثرا علَّ فيه  س يطيل النَّفَ  اأحيانً فتح هللا بهِّ عليه، و جيب عنها بما الدَّ
 للسؤال ثم يتبعه ثم َيسرد الحديث الُمتضمن ،وقد ُصدرت هذه األحاديث بـِــّ "ُسئِّل"ه، يقصر أو 

 .بـِــّ "فقال" االجواب مباشرة مصدرً 

َقانِّي   بين هذا اإلمام وقد فقال: "كان َأُبو منصور اب ُن  ،قصة تأليف كتاب العلل (1)الَبر 
ي ِّ  الَكر خِّ
َندً  (2) ، فُيَعل ُِّم له على ُمَعلَّاًل  ايريد أن يصنف ُمس  نِّي ِّ اَرُقط  ، فكان يدفع أصوله إَِّلى الدَّ

يدفعها َأُبو منصور إَِّلى الورَّاقين، فينقلون كل حديث منها فِّي رقعة، فإذا األحاديث الُمَعلََّلةِّ، ثم 
أردُت تعليق كالم الدارقطني على األحاديث، نظر فيها َأُبو الحسن، ثم أملى عليَّ الكالم من 

َّللاَّ ب ن مسعود الحديث الفالني، اتفق  حفظه، فيقول: حديث األعمش، عن أبي وائل، َعن َعب د
ن على روايته، وخالفهما فالن، ويذكر جميع ما فِّي ذلك الحديث، فاكتب كالمه فِّي فالن وفال

رقعة مفردة، وكنت أقول له: لَِّم تنظُر قبل إمالئك الكالم فِّي األحاديث؟ فقال: أتذكر ما فِّي 
حفظي بنظري، ثم مات َأُبو منصور والعلل فِّي الرقاع، فقلت ألبي الحسن بعد سنين من موته: 

مت أن أنقل الرقاع إلى األجزاء وأرتبها على المسند، فأذن لي فِّي ذلك، وقرأتها عليه إني قد عز 
 .(3)من كتابي، ونقلها الناس من نسختي"

 

 

                                                           
َمد ب ن ُمَحمَّد (1) ر الخوارزمي، توفي سنة  هو َأح  َمد ب ن غالب َأُبو َبك  َقانِّي  065ب ن َأح  : بفتح الباء هـ، والَبر 

المنقوطة بواحدة، وسكون الراء المهملة، وفتح القاف، هذه النسبة إلى قرية من قرى كاث بنواحي خوارزم وخربت 
 (.1/363األنساب، )السمعاني، (، و 2/62)، غدادتاريخ بالخطيب، أكثرها وصارت مزرعة. انظر: 

ي   (2) : "هذه النسبة إلى عدة مواضع اسمها الَكر خ، بفتح الكاف وسكون الراء وفي آخرها قال السمعاني: الَكر خِّ
" في تاريخ بغداد، وأبو منصور: هو  ي  ن الحسين ب ن ب   إبراهيمالخاء المعجمة". وقد ضبطت بالجيم "الَكر جِّ

 .(5/51) ،مرجع سبق ذكرهالسمعاني، (، و 2/527) ،مرجع سبق ذكرهالخطيب، حكمان، الصيرفِّي. انظر: 
 (.13/087، )مرجع سبق ذكرهالخطيب،  (3)
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 قيمة كتاب العلل: -اثانيً 

َللِّ عن أحمد بن  ها كتاُب العِّ َللِّ الحديث، ومن أجودِّ الح: "من ُكُتبِّ عِّ قال ابن الصَّ
َللِّ عن الدَّ  "حنبل، وكتاُب العِّ نِّي ِّ اَرُقط 

(1). 

: "َأَجل  كتاب  في العلل، كتاب الحافظ ابن المديني، وكذلك كتاب ابن أبي  وقال الُبل قِّي نِّي 
" نِّي ِّ اَرُقط  حاتم، وكتاب العلل للخالَّل، وأجمُعها كتاُب الحافظِّ الدَّ
(2). 

لم يسبق  بل َأَجل  ما رأيناه وضع في هذا الفن، ؛وقال ابن كثير: "هو من َأَجل ِّ كتاب
 .(3)إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده، فرحمه هللا وأكرم مثواه"

 منهج اإلمام الدارقطني العام في كتابه العلل. -المطلب الثاني       

 أسهب الدكتور محفوظ الرحمنطالع على مقدمة تحقيق الكتاب نجد أن من خالل اال
نِّي ِّ في كتاب ا اَرُقط  فقال: "أصل كتاب العلل للدارقطني مكون من  ،(4)لعللفي بيان منهج الدَّ

نِّي   اَرُقط  نِّي ِّ حول أحاديث فيها علة َأو أكثر، كان الدَّ اَرُقط  أسئلة غير منتظمة، ُوجهت إلى الدَّ
، كل ذلك خاضع لما اويقصر أحيانً  ايجيب عنها بما يفتح هللا به عليه، ويطيل النفس أحيانً 

َرت  هذه اأَلحاديث بـ "ُسئَِّل"، ثم يسرد الحديث المتضمن يقتضيه المقام من إيضاح. و  قد ُصد ِّ
رً   بـ "فقال". اللسؤال، ثم يتلوه الجواب مباشرة ُمَصدَّ

نِّي ِّ  محفوظ الرحمن وضح الدكتور هذا وقد اَرُقط  في أجوبته في تسع عشرة منهج الدَّ
 تكرار:، وأذكرها باختصار، دون (5)فقرة

نِّ -يذكر  -1 اَرُقط  الراوي الذي يقع اختالف اإلسناد عنه، ثم يذكر أوجه  -ي  أي الدَّ
 الخالف فيه.

: "هو حديث صحيح من حديث فالن، رواه عنه جماعة  من الث َِّقاتِّ أحيانا يقولو  -6
، فاتََّفُقوا على إسناده منهم فالن وفالن"، ثم يذكر من رواه عنه وخالف فيه الثقات.  الُحفَّاظِّ

                                                           
الحابن الصالح،  (1)  (.651)ص ،مقدمة ابن الصَّ
 (.628محاسن االصطالح، )ص ،لبلقينيا (2)
 (.128)ص ،شرحه الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث مع ابن كثير، (3)
اَرُقط نِّي ِّ ) (4)  ، وما بعدها(.1/82انظر: مقدمة تحقيق علل الدَّ
 ، الصفحة نفسها.المرجع السابقانظر:  (5)
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وهو لم -: "َيرويه فالن اب فيه من شخص واحد فيقول مثاًل االضطر  اأحيانً يذكر و  -3
 ويضطرب فيه فتارة يروي كذا وتارة يروي كذا". -يكن بالحافظ

ثم يذكر  ،الراوي الذي يختلف اإلسناد عنه، فيذكر عدة الرواة عنه اأحيانً يذكر نجده  -0
 ويفصل في ذكرها. ،عن هؤالء الرواة ااالختالف أيًض 

 يذكر أكثر من راو، ثم يذكر االختالف عنهم.ن وفي بعض األحيا -5

َم، والصواب كذا".وفي بعض األحيان  -2  يقول: "َحدَّث به فالن عن فالن وَوهِّ

ُل ويذكر االختالف في بعضهم. ايسرد عددً وفي بعض األحيان  -7  من الرواة، ثم ُيَفص ِّ

 الصواب".يقول: "تفرد به فالن، وغيره َيرويه كذا، وهو وفي بعض األحيان  -8

وبعد ما ينتهي من الكالم عليه يقول:  ،يذكر الخالف على راووفي بعض األحيان  -2
 "وروى هذا الحديث فالن واخُتلَِّف عنه"، ثم يذكر الخالف عن هذا الراوي.

بل يقول:  ؛ال يذكر أسماء الرواة الذين اختلفوا في الحديث َأو سنده اأحيانً نجده  -11
َم، وقال ما َلم  َيُقل ُه أحد  من أَهل العلم"."من روى هذا الحديث فقد   َوهِّ

نِّي  العلل الموجودة في إسناد الحديث من االتصالفي الغالب  -11 اَرُقط  و أ ،يذكر الدَّ
ا يذكر في متن الحديث وغيرها، وأحيانً  ،و إبدال راو براوأ ،و االنقطاع واالضطرابأ ،اإلرسال
 .اأيًض 

لَّة ،  ؛ر السند من عندهاأَلحاديث ال يذكأغلب في  -16 بل يكتفي بذكر ما فيه من عِّ
 يسرد اأَلحاديث بإسناده. اوأحيانً 

في يذكرها  اوأحيانً  ،يختم بها الجواب مع متونها كاملة ااألحاديث الُمسَندة غالبً في  -13
 أثناء ذكر الخالف.

يطول  اأحيانً يكتفي بذكر طريق َأو طريقين من اأَلحاديث الُمسَندة، و  اأحيانً ونجده  -10
 .طرق عديدةفيذكرها من 

 يعزو إلى من أخرجه. اال يذكر من أخرج الحديث، وأحيانً  اغالبً و  -15

 أحيانا في الراوي، فيقول: ثقة... َأو ضعيف... وغير ذلك.يتكلم نجده  -12

 يحكم عليه. ،بعد ما ينتهي من ذكر الطرق واالختالف في السند اغالبً نجده  -17
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في أول  أخرى  اأحيانً يحكم و أثناء ذكر العلل، في على الحديث  احيانً يحكم أنجده  -18
يكتفي بذكر العلل وال يحكم عليه  ابل يقول: "وهللا أَعلم"، وأحيانً  ؛ال يحكم ثالثة االجواب، وأحيانً 

 يقول: "واألشبه بالصواب قول ال أحكم فيه بشيء". ا، ونادرً بشيء  

 الباب للتعريف برجل أو لسبب آخر ر حديثآخر غي احديثً  اأحيانً يذكر نجده  -12

.يقتضيه المقام 



 

 

 

  الباب الثاني
 التطبيقية(: )الدراسة

دراسة المرويات الُمَعلَّة 
 باالختالف

 

 وفيه فصالن:

 .مرويات اإلمام عمرو بن دينار المكي الُمَعلَّة باالختالف -الفصل األول

.ي الُمَعلَّة باالختالفالمدن إسحاقمرويات اإلمام محمد بن  -الفصل الثاني



 

 

 

 

 

 :الفصل األول
مرويات اإلمام عمرو بن دينار 

 المكي الُمَعلَّة باالختالف
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 مسند

 بكر الصديق  يأب
 [7حديث ]       

 ِّ ن َد َرُسولِّ َّللاَّ ر  َمن  َكاَن َلُه عِّ ِّ، َعن  َأبِّي َبك  يهِّ َجابُِّر ب ُن َعب دِّ َّللاَّ وِّ يث  َير    َوُسئَِّل َعن  َحدِّ
يَث.دَ عِّ   ة  َفل َيأ تِّنِّي ال َحدِّ

 يْرِويِه ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلٍم الطَّاِئِفيُّ َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َجاِبٍر. :َفَقالَ 

نََّما َرَواُه َعْن َأِبي َجْعَفٍر ُمَحمَِّد ْبِن َعِليِ  بن الحسين عن  َوَلْم َيْسَمْعُه َعْمٌرو ِمْن َجاِبٍر َواِ 
 جابر.

كذلك رواه بن جريح، َواْبُن ُعَيْيَنَة َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍ  َعْن 
 (1)َجاِبٍر.

  أوجه االختالف: -أواًل 
رو ب نُ  -الوجه األول . َعم  ، َعن  َجابِّر  يَنار   دِّ

رو ب نُ  -الوجه الثاني ، َعن  ُمَحمَّدِّ ب نِّ َعلِّي   َعن  َجا َعم  يَنار  .دِّ  بِّر 

  تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
 ِديَناٍر، َعْن َجاِبٍر. َعْمرو ْبنُ  -الوجه األول

وفي  ،طريق سفيان بن عيينة( 3/023/1222ه أبو يعلى الموصلي في مسنده )أخرج
 عن عمرو بن دينار به.كالهما  ،من طريق محمد بن مسلم علل الدارقطني

 ْن ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍ  َعْن َجاِبٍر.ِديَناٍر، عَ  َعْمرو ْبنُ  -الوجه الثاني
 - 0/1812/21صحيح مسلم ) (، وفي3/22/6627أخرجه البخاري في صحيحه )

، وفي تهذيب اآلثار مسند علي (0/183/7353، وفي السنن الكبرى للبيهقي )(6310)
(، وفي الشريعة لآلجري 6/360/1628(، وفي مسند الحميدي )3/20/162)
 ة، كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به.( بقص0/1811/1671)

                                                           
 .(1/615/63) ،النبويةالعلل الواردة في األحاديث  =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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في مصنف عبد الرزاق الصنعاني (، و 3/181/6283وأخرجه البخاري في صحيحه )
(، وفي الشريعة لآلجري 1/367/352(، وفي شرح مشكل اآلثار )0/78/7130)
(، كلهم من طريق ابن 2/023/16705نن الكبرى للبيهقي )(، وفي الس0/1811/1673)

 جريج عن عمرو بن دينار به.

  دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
 ِديَناٍر، َعْن َجاِبٍر. َعْمرو ْبنُ  -الوجه األول

 ( محمد بن مسلم.6فيان بن عيينة )س (1يرويه عن عمرو بن دينار: )

أبو محمد  ،سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهاللي: سفيان بن عيينة( 7)
 .(1)ات في رجب سنة ثمان وتسعين وله إحدى وتسعون سنةم ،الكوفي ثم المكي

: كان أعلم الناس بحديث الحجاز، وقال يحيى بن (2)قال عبد الرحمن بن مهدي
: ثقة، ثبت في (5): وأثبت الناس في عمرو بن دينار، وقال العجلي(4)اثقة، وقال أيًض  :(3)معين

في  (8): ثقة، وذكره ابن حبان(7)حاتم الرازي : اإلمام الحافظ، وقال أبو (6)الحديث، وقال أبو داود
وكان ربما  ،نه تغير حفظه بأخرةإ: ثقة حافظ فقيه إمام حجة إال (9)الثقات، وقال ابن حجر

 وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. ،لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة ؛دلس
 ، وتدليسه عن الثقات.(10)نية"، وتدليسه ال يضر ألنه من "الثاةقلت: ثقة حافظ تغير بأخر 

                                                           
 .6051( 605ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص( 1)
 (.0/667أبي حاتم، الجرح والتعديل، ) ابن( 2)

 الصفحة نفسها. ،المرجع السابق(  3)

 (.0/662، )المرجع السابق (4)

 .577( 120العجلي، الثقات ط: الباز، )ص( 5)
 .11( 28أبو عبيد اآلجري، سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل، )ص(  6)
 (.0/667، )بق ذكرهمرجع سابن أبي حاتم، ( 7)

 .8311( 2/013ابن حبان، الثقات، )( 8)
 .6051( 605ص) ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (9)

 .56( 36ص) بالتدليس، الموصوفين بمراتب التقديس أهل تعريف= المدلسين ابن حجر، طبقات (10)
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وهو محمد بن مسلم بن سوسن أو سوس الطائفى )يعد فى أهل : محمد بن مسلم( 6)
 .  (1)امكة، وقد روى له الجماعة إال البخاري روى له تعليقً هـ بـ121توفي قبل  ،من الثامنة ،مكة(

به  "ثقة ال بأس َيعقوب بن ُسفيان: وقال ،(4)وأبو داود ،(3)والعجلي ،(2)معينوثقه ابن 
: "وهو يوقال ابن عد ،(6)(الثقات)وذكره ابن حبان فى كتاب  ،(5)وان كان ابن ُعيينة أحب منه"

وقال الساجى: "صدوق، يهم في الحديث،  ،(7)ا"ا منكرً صالح الحديث، ال بأس به، لم أر له حديثً 
 ،(8)اتهم بالقدر لروايته"ا يحتج به القدرية، لم يروه غيره، فأحسبه روى عن عمرو بن دينار حديثً 
وقال أحمد  ،(10)، وقال ابن حجر: "صدوق يخطىء من حفظه"(9)وقال الذهبي: فيه لين وقد وثق

 .(11)بن حنبل: "ما أضعف حديثه"ا

 قلت: صدوق له أوهام.  
 ِديَناٍر، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍ  َعْن َجاِبٍر. َعْمرو ْبنُ  -الوجه الثاني

 ابن جريج. (6سفيان بن عيينة ) (1نار: )يرويه عن عمرو بن دي
"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1سبقت ترجمته في حديث رقم " سفيان بن عيينة:( 7)

 وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشى األموى موالهم، أبو ابن جريج:( 6)
 .(12)هـ أو بعدها151توفي عام  ،ةمن السادس ،الوليد وأبو خالد المكى

                                                           
 (.512) ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 (.1/127)، تاريخ ابن معين ،الدارمي (2)
 (.010) ،الثقاتالعجلي،  (3)
 (.62/015) ،تهذيب الكمالالمزي،  (4)
 (.2/000) ،تهذيب التهذيبابن حجر،  (5)
 (.7/322) ،الثقاتابن حبان،  (6)
 (.7/622) ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  (7)
 (.2/000) ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (8)
 (.6/612) ،الكاشفالذهبي،  (9)
 (.512) ،سبق ذكرهمرجع ابن حجر،  (10)
 (.1/182) ،العلل ومعرفة الرجالعبد هللا بن أحمد،  (11)
 (.323، )ذيب التهذيبهتانظر: ابن حجر،  )12(
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وكان يدلس  ،ر: "ثقة فقيه فاضلوقال عنه ابن حج ،(1)قال عنه الذهبي: "أحد األعالم"
، (3)، وهو في الطبقة الثالثة في التدليس فيجب أن يصرح بالسماع حتى تقبل روايته(2)ويرسل"

ن مال فيما سمعه إال يدلس  فإنه قبيح التدليس ،بن جريجا: شر التدليس تدليس (4)قال الدارقطني
 مجروح.

 قلت: ثقة مدلس ومرسل.
  الترجيح بين أوجه االختالف: -ارابعً 

 ِديَناٍر، َعْن َجاِبٍر. َعْمرو ْبنُ  -الوجه األول

 من جابر. هالرواية من هذا الوجه غير راجحة، وقال الدارقطني عمرو لم يسمع
 ِد ْبِن َعِليٍ  َعْن َجاِبٍر.ِديَناٍر، َعْن ُمَحمَّ  َعْمرو ْبنُ  -الوجه الثاني

ومسلم،  ،البخاري  :اومنها صحيح ،الرواية من هذا الوجه راجحة، وقد ذكرتها كتب السنة
 ورواتها ثقات.

  الحكم على الوجه الراجح: -اخامسً 
سنادها صحيح، ورجاله-الثانية–الرواية الراجحة   في الصحيحين. ةدثقات، وموجو  ا، وا 

 [6حديث ]       

، َأنَُّه َقاَل: َلي َس َعَلى َوُسئِّ  يقِّ د ِّ ر  الص ِّ ِّ، َعن  َأبِّي َبك  يهِّ َجابُِّر ب ُن َعب دِّ َّللاَّ وِّ يث  َير  َل َعن  َحدِّ
 ال َخائِّنِّ َقط ع .

 َكَذا َقاَل اْبُن َلِهيَعَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َقاَل: َعْن َجاِبٍر، َعْن َأِبي َبْكٍر، َقْوَلُه. :َفَقالَ 

زَّاِق، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َوَرَوا ُه ُمَؤمَُّل ْبُن ِإَهاٍب، َعْن َعْبِد الرَّ
.َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َجاِبٍر، َعِن النَِّبيِ    ، َواَل َيِصحُّ

                                                           
 (.1/222الذهبي، الكاشف، ) )1(
 .الصفحة نفسها ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  )2(
 .(01صتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، ) =ابن حجر، طبقات المدلسين (3)
 .الصفحة نفسها ،المرجع السابق (4)
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َبْيِر، َعْن َجاِبٍر،  َعِن النَِّبيِ  َواْلَمْحُفوُظ، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َأِبي الزُّ
(1). 

 أوجه االختالف: -أواًل 
رو ب نُ  -الوجه األول . َعم  ر  ، َعن  َأبِّي َبك  ، َقاَل: َعن  َجابِّر  يَنار   دِّ

رو ب نُ  -الوجه الثاني ، َعنِّ النَّبِّي ِّ  عم  ، َعن  َجابِّر  يَنار   .دِّ

 تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
 : َعْن َجاِبٍر، َعْن َأِبي َبْكٍر.ِديَناٍر، َقالَ  َعْمرو ْبنُ  -الوجه األول

 (.1/612/60الدارقطني في علله ) ذكره

 .ِديَناٍر، َعْن َجاِبٍر، َعِن النَِّبيِ   عْمرو ْبنُ  -الوجه الثاني

(" 0057- 11/312/0052) "صحيح ابن حبان :بن حبان في صحيحهأخرجه ا
 بزيادة، من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار به.

 سة أوجه االختالف:درا -اثالثً 
 ِديَناٍر، َقاَل: َعْن َجاِبٍر، َعْن َأِبي َبْكٍر. َعْمرو ْبنُ  -الوجه األول

  يرويه عن عمرو بن دينار: ابن لهيعة.

 بة الحضرمي أبوعبدابن عق ،عبد هللا بن لهيعة بفتح الالم وكسر الهاء :ابن لهيعة
ورواية ابن المبارك وابن  ،ق كتبهخلط بعد احترا ،الرحمن المصري القاضي صدوق من السابعة

مات سنة أربع وسبعين وقد  ،وله في مسلم بعض شيء مقرون  ،وهب عنه أعدل من غيرهما
 .(2)الثمانين م د ت قناف على 

 .ِديَناٍر، َعْن َجاِبٍر، َعِن النَِّبيِ   عْمرو ْبنُ  -الوجه الثاني

  يرويه عن عمرو بن دينار: ابن جريج.
 "، وهو ثقة مدلس ومرسل.1جمته في حديث رقم "سبقت تر : ابن جريج

 الترجيح بين أوجه االختالف: -ارابعً 

                                                           
 .(1/612/60) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
 .(312/3523)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (2)
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 ِديَناٍر، َقاَل: َعْن َجاِبٍر، َعْن َأِبي َبْكٍر. َعْمرو ْبنُ  -الوجه األول

 الدارقطني. وذكرهاالرواية من هذا الوجه غير راجحة، 
 .النَِّبيِ  ِديَناٍر، َعْن َجاِبٍر، َعِن  عْمرو ْبنُ  -الوجه الثاني

 .ر راجحةالرواية من هذا الوجه غي

 الحكم على الوجه الراجح: -اخامسً 
 ال يوجد رواية راجحة.
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 مسند

 عمر بن الخطاب 
 [4حديث ]       

، َعن  ُعَمَر، َعنِّ النَّبِّي ِّ  لِّ  َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ َوُسئَِّل َعنِّ اب نِّ َعبَّاس  يظِّ فِّي ال ُبَكاءِّ فِّي التَّغ 
.  َعَلى ال َمي ِّتِّ

،  ُهَو َحِديٌث َرَواُه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛ َفَقاَل:  َفَرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلٍم الطَّاِئِفيُّ
 َوَوْرَقاُء ْبُن ُعَمَر، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن ُعَمَر.

نََّما َسِمَعُه ِمَن اْبِن  أِلَنَّ َعْمَرو ْبَن ِديَنارٍ  ؛اُدهُ قُصَر إسن َلْم َيْسَمْعُه ِمَن اْبِن َعبَّاٍس، َواِ 
، َعِن َأِبي ُمَلْيَكَة، َعْنُه. َكَذِلَك َرَواُه ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن َأِبي ُمَلْيَكةَ 

، َوَعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُجَرْيٍج، ونافع بن عمر،  اْبِن َعبَّاٍس، َعنْ  ْخِتَياِنيُّ ُعَمَر. َوَكَذِلَك َرَواُه َأيُّوُب السَّ
ِن وأبو َعاِمٍر اْلَخزَّاُز، َوَرَباُح ْبُن َأِبي َمْعُروٍف، َوَعْبُد اْلَجبَّاِر ْبُن اْلَوْرِد، َعِن اْبِن َأِبي ُمَلْيَكَة، عَ 

  .َمرَ اْبِن َعبَّاٍس، َعْن عُ 

َر، َوُهَو َحِديٌث َصِحيٌح ِمْن ِرَواَيِة َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َوَأيُّوَب، َواْبِن ُجَرْيٍج، َوَناِفِع ْبِن ُعمَ 
 .(1)َعِن اْبِن َأِبي ُمَلْيَكةَ 

 أوجه االختالف:  -واًل أ
 عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن عمر. -الوجه األول

 ن ابن أبي ُمليكة، عن ابن عباس، عن عمر.عمرو بن دينار، ع -الوجه الثاني

 بن أبي مليكة، عن عائشة.اعمرو بن دينار، عن  -الوجه الثالث

 س، عن عائشة.عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عبا -الوجه الرابع

  تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
 عمرو بن دينار عن ابن عباس عن عمر. -الوجه األول

                                                           
 .(6/77/3811) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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 (.6/77/3811ي في علله )الدارقطن ذكره
 عمرو بن دينار عن ابن أبي ُمليكة عن ابن عباس عن عمر. -الوجه الثاني

الطحاوي ( بنحوه وفيه قصة، واإلمام 1/627/666رجه اإلمام الحميدي في مسنده )أخ
(، من 6/77/3811( بنحوه، وفي علل الدارقطني )0/626/2271في شرح معاني اآلثار )
 ، عن عمرو بن دينار به.طريق سفيان بن عيينة
 بن أبي مليكة عن عائشة.عن ادينار  بنعمرو  -الوجه الثالث

 ( بنحوه، وفي علل الدارقطني1/518/1525رجه اإلمام ابن ماجة في سننه )أخ
 (، من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار به.6/77/3811)

 عائشة.عن عباس ابن  عن ابن أبي مليكةعن عمرو بن دينار  -الوجه الرابع

والصغرى  ،( بنحوه6/323/1222مام النسائي في السنن الكبرى)أخرجه اإل
الدارقطني  ( بنحوه، وفي علل7/010/3133وابن حبان في صحيحه ) ،( بنحوه0/18/1857)
 (، من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار به.6/77/3811)

  دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
 عمرو بن دينار عن ابن عباس عن عمر. -الوجه األول

 ورقاء بن عمر. (6محمد بن مسلم ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
 "، وهو صدوق له أوهام.1سبقت ترجمته في حديث رقم " محمد بن مسلم:( 7)

بو بشر ورقاء بن عمر بن كليب اليشكرى، ويقال الشيبانى أ ورقاء بن عمر:( 6)
وقد روى له  ،ارزم، ويقال من مرو(، من السابعةال أصله من خو يقالكوفى ) نزيل المدائن، و 

 . (1)الجماعة

 

 

                                                           
 (.581تقريب التهذيب، )انظر: ابن حجر،   )1(
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، وقال (3)ات، وذكره ابن حبان فى الثق(2)ليس به بأس"، وقال يحيى: "(1)وثقه أحمد
، وقال ابن (5)، وقال الذهبي: "الحافظ، صدوق صالح"(4): "تكلموا فى حديثه عن منصور"العقيلى
 .                                                  (6)ه عن منصور لين"صدوق، فى حديثحجر: "

 قلت: صدوق.

 عمرو بن دينار عن ابن أبي ُمليكة عن ابن عباس عن عمر. -الوجه الثاني

 يرويه عن عمرو بن دينار: سفيان بن عيينة.

وهو  ،"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة1سبقت ترجمته في حديث رقم ": سفيان بن عيينة
  من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 بن أبي مليكة عن عائشة.عن ادينار  بنعمرو  -الوجه الثالث

 يرويه عن عمرو بن دينار: سفيان بن عيينة.
"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة وهو 1سبقت ترجمته في حديث رقم ": سفيان بن عيينة

  من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 عائشة.عن ابن عباس  عن بن أبي مليكةعن او بن دينار عمر  -الوجه الرابع

 يرويه عن عمرو بن دينار: سفيان بن عيينة.
"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة وهو 1سبقت ترجمته في حديث رقم ": سفيان بن عيينة

 من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 ختالف:الترجيح بين أوجه اال -ارابعً 
 ، عن ابن عباس، عن عمر.عمرو بن دينار -الوجه األول

                                                           
 (.7/061الذهبي، سير أعالم النبالء، ) )1(
 (.1/86ابن محرز،  تاريخ ابن معين، ) )2(
 .(7/525ابن حبان، الثقات، ) )3(
 (.0/367العقيلي، الضعفاء، ) )4(
 (.6/308الذهبي، الكاشف، ) )5(
 .(581صابن حجر، تقريب التهذيب، ) )6(
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بين عمرو بن دينار وابن  الواسطةالرواية من هذا الوجه غير راجحة، فقد سقطت 
 عباس.

 عمرو بن دينار، عن ابن أبي ُمليكة، عن ابن عباس، عن عمر. -الوجه الثاني

 الرواية من هذا الوجه راجحة. 
 عمرو بن دينار، عن بن أبي مليكة، عن عائشة. -الوجه الثالث

 يوه ،بين ابن مليكة وعائشة الواسطةلرواية من هذا الوجه غير راجحة، فقد سقطت ا
 ابن عباس.

 عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن عائشة. -الوجه الرابع

  وهي موصولة. الرواية من هذا الوجه راجحة،

 الحكم على الوجه الراجح: -اخامسً 
سناد-رابعةالالثانية، و –الرواية الراجحة   ثقات. ماا صحيح، ورجالههم، وا 

 [3حديث ]       

، َعن  ُعَمَر، َعنِّ النَّبِّي ِّ  يثِّ اب نِّ َعبَّاس  : لعن َّللاَُّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ َوُسئَِّل َعن  َحدِّ
ُحوُم َفَجمَ ال َيُهوَد، ُحر ِّمَ   َوَأَكُلوا َأث َماَنَها. (1)ُلوَهات  َعَلي هِّمِّ الش 
 َقاَل: َرَواُه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َعْن طاووس، َواْخُتِلَف َعْنُه؛فَ 

َوُسْفَياُن بن عيينة، وورقاء بن عمر، عن طاووس، َعِن اْبِن  ،َفَرَواُه َرْوُح ْبُن اْلَقاِسِم
 َعبَّاٍس، َعْن ُعَمَر.

، َعْن عمرو بن دينار، عن طاووس َوَخاَلَفُهْم َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد، َوُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلٍم الطَّاِئفِ  يُّ
 ُمْرَساًل، َعْن ُعَمَر.

 َوَرَواُه َحْنَظَلُة ْبُن َأِبي سفيان، عن طاووس ُمْرَساًل.

 

                                                           
مَ  َمل تُ جَ  (1) م وَأج  ح  َمل تُ الشَّ ت ُده نه. وَجَمل ُت أف صح مِّن  َأج  َرج  َتخ  ، النهاية في غريب ، ابن األثيرل ُتُه: إَِّذا أَذب َته واس 

 (.1/628)الحديث واألثر
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َوابُ   .(1)أِلَنَُّهَما َحاِفَظاِن ِثَقَتانِ  ؛َوَقْوُل َرْوِح ْبِن اْلَقاِسِم، َواْبِن ُعَيْيَنَة ُهَو الصَّ

 أوجه االختالف:  -أواًل 
عباس عن عمر بن الخطاب عن  عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن -ألولالوجه ا

 .ي النب

َساًل، َعن  عُ  -الوجه الثاني  . َمَر عن النبيعمرو بن دينار، عن طاووس ُمر 

  تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
عباس عن عمر بن الخطاب  عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن -الوجه األول

 . عن النبي

صحيح ( بزيادة، وفي 0/171/3021(، )3/86/6663البخاري في صحيحه )أخرجه 
، (10/102/2653ا )محققً  -بنحوه، وفي صحيح ابن حبان ( 1586) - 3/1617/76مسلم )

وفي سنن ابن ماجه ت األرنؤوط ( بنحوه، 7/177/0657وفي سنن النسائي )
مصنف ابن أبي  ( بنحوه، وفي1/150/13( بنحوه، وفي مسند الحميدي )0/071/3383)

في مصنف ( بنحوه، و 683ص/1/101بنحوه، وفي مسند الشافعي )( 0/016/61215)شيبة 
( 6/1332/6151( بنحوه، وفي سنن الدارمي )8/125/10850عبد الرزاق الصنعاني )

، وفي مسند أبي يعلى الموصلي ( بنحوه1/363/617بنحوه، وفي مسند البزار= البحر الزخار )
ه، وفي السنن الكبرى ( بنحو 102/577، وفي المنتقى البن الجارود )صبنحوه (1/178/611)

( بنحوه، وفي مسند عمر بن 8/62/6101(، وفي شرح السنة للبغوي )2/61/11100للبيهقي )
وروح بن القاسم ( ، كلهم من طريق سفيان بن عيينة 02و 05الخطاب ليعقوب بن شيبة )ص

 عن عمرو بن دينار به.
 .ملسو هيلع هللا ىلصبن دينار، عن طاووس ُمْرَساًل، َعْن ُعَمَر عن النبي  عمرو -الوجه الثاني

( من طريق 07و 02شيبة في مسند عمر بن الخطاب )ص يعقوب بن أبي أخرجه
َساًل، َعن  ُعَمر. ومحمد بن مسلم حماد بن زيد  عن عمرو بن دينار عن طاووس ُمر 
 
 

                                                           
 .(6/81/163) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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  دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
طاووس عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب عمرو بن دينار عن  -الوجه األول

 .عن النبي 

 روح بن القاسم. (6سفيان بن عيينة ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1سبقت ترجمته في حديث رقم ": سفيان بن عيينة( 7)

 وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.
مي العنبري أبو غياث بالمعجمة والمثلثة روح بن القاسم التمي: روح بن القاسم( 6)

 .(1)خه ابن حبان خ م د س قأرَّ  ،مات سنة إحدى وأربعين ،البصري من السادسة

: ثقة، وقال ابن (5)، وأبو زرعة(4)حاتم ، وأبو(3)، وأحمد بن حنبل(2)قال يحيى بن معين
 : ثقة حافظ.(6)حجر

 .قلت: ثقة

 .ْرَساًل، َعْن ُعَمَر عن النبي مُ عمرو بن دينار، عن طاووس  -الوجه الثاني

 محمد بن مسلم. (6حماد بن زيد ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
 ،البصري  إسماعيلحماد بن زيد بن درهم األزدي الجهضمي أبو : حماد بن زيد (7)

 .(7)مات سنة تسع وسبعين وله إحدى وثمانون سنة ع ،من كبار الثامنة

: الثقة الثبت، (2): ثَِّقة َثبت، وقال أبو داود(1)ال العجلي: ثقة، وق(8)قال يحيى بن معين
ألنه صح أنه كان  ؛ولعله طرأ عليه ،اقيل إنه كان ضريرً  ،: ثقة ثبت فقيه(3)وقال ابن حجر

 يكتب.
                                                           

 .1271( 611، )صابن حجر، تقريب التهذيب (1)
 .0132( 0/637ي، تاريخ ابن معين، )الدور  (2)
 (.3/025ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ) (3)
 الصفحة نفسها. ،المرجع السابق (4)
 .الصفحة نفسها ،المرجع السابق (5)
 الصفحة نفسها. ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (6)
 .1028( 178، )صالمرجع السابق (7)
 .(1/20) ،تاريخ ابن معينابن محرز،  (8)
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 قلت: ثقة ثبت.
 "، وهو صدوق له أوهام.1سبقت ترجمته في حديث رقم ": محمد بن مسلم( 6)

  الف:الترجيح بين أوجه االخت -ارابعً 
عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب  -الوجه األول

 . عن النبي 

 ي الرواية من هذا الوجه راجحة، فقد ذكرت في كتب السنة ومنها: صحيحي البخار 
من أثبت الناس في  ومنهم سفيان بن عيينة وهو ،عن عمرو بن دينار ثباتاأل ومسلم، وقد رواها
َواُب، " ما قاله الدارقطني: أوافقو عمرو بن دينار،  مِّ، َواب نِّ ُعَيي َنَة ُهَو الصَّ ُل َرو حِّ ب نِّ ال َقاسِّ َوَقو 

." َنَُّهَما َحافَِّظانِّ ثَِّقَتانِّ  ألِّ
 .َر عن النبي عمرو بن دينار، عن طاووس ُمْرَساًل، َعْن ُعمَ  -الوجه الثاني

ابن أبي شيبة في مسند عمر،  الرواية المرسلة من هذا الوجه غير راجحة، فقد تفرد بها
سنادها انقطاع، فقد سقطت الواسطة بين طاوس وعمر وهو ابن عباس، فقد ذكرت إوفي 

 في عمرو بن دينار. حماد بن زيد وثق منأموصولة في رواية ابن عيينة، وهو أثبت و 

 الحكم على الوجه الراجح: -اخامسً 
سنادها صحيح ورجاله-األولى–الرواية الراجحة  في الصحيحين  تثقات، فقد ذكر  ا، وا 

 وغيرهما.

 [5حديث ]        

َوالِّ ال َيَتاَمى اَل  َلُه اب َتُغوا فِّي َأم  ، َعن  ُعَمَر َقو  يدِّ ب نِّ ال ُمَسي ِّبِّ يثِّ َسعِّ َوُسئَِّل َعن  َحدِّ
َدَقُة. لُِّكَها الصَّ َته   َتس 

َواُه اْلُحَسْيُن اْلُمَعلِ ُم َعْن َمْكُحوٍل َعْن َفرَ  ُن ُشَعْيٍب َواْخُتِلَف َعْنُه؛َفَقاَل: َيْرِويِه َعْمُرو بْ 
 َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن ُعَمَر َقْوَلُه.

                                                                                                                                                                     
 .(1/312) ،ط: الدار الثقاتالعجلي،  (1)
 .12( 28)ص ،سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل، عبيد اآلجري  وأب (2)
 .1028( 178)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (3)
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َفَقاَل اْبُن ُعَيْيَنَة َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن  ُن ِديَناٍر َواْخُتِلَف َعْنُه؛َوَخاَلَفُه َعْمُرو بْ 
 ر ابن اْلُمَسيِ ِب.ُعَمَر َلْم يذك

َوَلْم َيْذُكْر ِفيِه ، ٍر، َعْن َمْكُحوٍل َعْن ُعَمرَ َوَخاَلَفُه َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد َفَرَواُه َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَنا
 َعْمَرو ْبَن ُشَعْيٍب َواَل اْبَن اْلُمَسيِ ِب.

بَّاِح َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب،  ِه.َوَرَواُه اْلُمَثنَّى ْبُن الصَّ  َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ 

ِه. ْيَباِنيِ  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ   َوَكَذِلَك َرَواُه َمْنَدُل ْبُن َعِليٍ  َعِن الشَّ

 .(1)َوَحِديُث ُعَمَر َأَصحُّ 

 أوجه االختالف: -أواًل 
 عمرو بن دينار، عن عمر بن الخطاب. -الوجه األول

 عمرو بن دينار، عن مكحول، عن عمر بن الخطاب. -الوجه الثاني

 عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب، عن عمر بن الخطاب. -الوجه الثالث

 عبيد بن عمير، عن عمر بن الخطاب.عن عمرو بن دينار،  -الوجه الرابع
 تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 

 عمرو بن دينار، عن عمر بن الخطاب. -الوجه األول

معرفة السنن واآلثار  وأخرج في( بنحوه، 610مسنده )صخرجه الشافعي في أ
 ( بنحوه، من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار به.2/27/8110)

 عمرو بن دينار، عن مكحول، عن عمر بن الخطاب. -الوجه الثاني

 الدارقطني في علله(، و 6/372/11112أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )
 (، من طريق أيوب السختياني، عن عمرو بن دينار به.6/152/183)

 عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب، عن عمر بن الخطاب. -الوجه الثالث

ه، وفي السنن الكبرى ( بنحو 2/27/8115يهقي في معرفة السنن واآلثار )أخرجه الب
 ه.(، من طريق محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار ب2/0/11280للبيهقي )

                                                           
 .(6/152/183) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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 عبيد بن عمير، عن عمر بن الخطاب.عن عمرو بن دينار،  -الوجه الرابع

 (.3/8/1277أخرجه الدارقطني في سننه )

 دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
 عمرو بن دينار، عن عمر بن الخطاب. -الوجه األول

  يرويه عن عمرو بن دينار: سفيان بن عيينة.
"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة وهو 1قم ": سبقت ترجمته في حديث ر سفيان بن عيينة

 من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 عمرو بن دينار، عن مكحول، عن عمر بن الخطاب. -الوجه الثاني

  يرويه عن عمرو بن دينار: أيوب السختياني.
ى، أبو بكر البصرى، مولى أيوب بن أبى تميمة: كيسان السختيان: أيوب السختياني

 .(1)ه، ع 131وتوفي عام  ،من الخامسة، هـ22ولد عام  ،جهينةعنزة، ويقال مولى 

، وقال عنه ابن (2)ما رأيت مثله، كان سيد الفقهاء" :قال عنه الذهبي: "اإلمام، قال شعبة
 .     ( 3)ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد"حجر: "ثقة 

 .قلت: ثقة حجة عابد كبير القدر

 الرحمن بن السائب، عن عمر بن الخطاب. عمرو بن دينار، عن عبد -الوجه الثالث

 يرويه عن عمرو بن دينار: محمد بن مسلم.
 "، وهو صدوق له أوهام.1سبقت ترجمته في حديث رقم ": محمد بن مسلم

 عبيد بن عمير، عن عمر بن الخطاب.عن عمرو بن دينار،  -الوجه الرابع

 يرويه عن عمرو بن دينار: أبو الربيع السمان.
 .(1)أشعث بن سعيد البصري أبو الربيع السمان من السادسة ت ق: لسمانأبو الربيع ا

                                                           
 (.117ابن حجر، تقريب التهذيب، ) انظر: )1(
 (.621-1/621الذهبي، الكاشف، ) )2(
 (.117، )مرجع سبق ذكرهابن حجر،  )3(
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ء، و (2)قال يحيى بن معين يثه بَِّشي  : ضعيف الحديث، وقال (3)زرعة وقال أب: َلي َس َحدِّ
المناكير عن الثقات، وقال ابن  ي : ضعيف الحديث منكر الحديث سيئ الحفظ يرو (4)أبو حاتم

 : متروك.(5)حجر

 قلت: متروك.

 الترجيح بين أوجه االختالف: -اعً راب
 عمرو بن دينار، عن عمر بن الخطاب. -األولالوجه 

 الرواية من هذا الوجه راجحة، وسفيان بن عيينة من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 عمرو بن دينار، عن مكحول، عن عمر بن الخطاب. -الوجه الثاني

ول عن عمر بن الخطاب ولم يسمع الرواية من هذا الوجه غير راجحة، فقد رواها مكح
 .(6)وهو مرسلمنه 

 عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب، عن عمر بن الخطاب. -الوجه الثالث

الرواية من هذا الوجه غير راجحة، وتفرد بها محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار وهو 
 صدوق له أوهام.

 ن عمر بن الخطاب.عبيد بن عمير، ععن عمرو بن دينار،  -الوجه الرابع

الرواية من هذا الوجه غير راجحة، وتفرد بها أبو ربيع السمان عن عمرو بن دينار وهو 
 متروك.

 الحكم على الوجه الراجح: -اخامسً 

سنادها صحيح ورجاله-األولى–الرواية الراجحة   ثقات. ا، وا 

 
                                                                                                                                                                     

 .563( 113)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .3636( 0/81) الدوري، تاريخ ابن معين، (2)
 (.6/676ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ) (3)
 ، الصفحة نفسها.المرجع السابق (4)
 .563( 113)ص ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (5)
َسل  613/722)ص ابن أبي حاتم، المراسيل، (6) ُحوُل َعن  ُعَمَر ُمر   .(. َقاَل َأُبو ُزر َعَة َمك 
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 مسند

 عبد الرحمن بن عوف 
 [2حديث ]       

يثِّ َأبِّ  ، َعنِّ النَّبِّي ِّ َوُسئَِّل َعن  َحدِّ
: َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ ي َسَلَمَة ب نِّ َعب دِّ الرحمن، َعن  َأبِّيهِّ

ء   َن َّللاَُّ لَِّشي  يَث.ما أذن لنبي   يتغنى بالقرآن َما َأذِّ  ... ال َحدِّ
 َفَقاَل: َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛

 ْبُن ِرَفاَعَة، َعِن اْبِن ُعَيْيَنَة، َعْن َعْمٍرو، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبيِه. َفَرَواُه َعْبُد اْلَغِني ِ 

 َوَأْرَسَلُه َغْيُرُه َعِن اْبِن ُعَيْيَنَة.

 َوَرَواُه اْبُن َأِبي َحْفَصَة، َعْن َعْمٍرو، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.

ْهِنيُّ   ، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.َوَكَذِلَك َرَواُه الدُّ

، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َواِب، َقْوُل َمْن َقاَل: َعِن الزُّْهِريِ   َواأْلَْشَبُه ِبالصَّ

 (1)َوَعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َأِبي َسَلَمَة ُمْرَساًل.

 أوجه االختالف: -واًل أ
ر  عَ  -الوجه األول  و، َعن  َأبِّي َسَلَمَة، َعن  َأبِّيهِّ.م 

ر   -الوجه الثاني  و، َعن  َأبِّي َسَلَمَة، َعن  َأبِّي ُهَري َرَة.َعم 

 و بن دينار، عن أبي سلمة.عمر   -الوجه الثالث

 تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
 و، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبيِه.َعْمرٌ  -الوجه األول

 (.0/678/521علله ) ذكره الدارقطني في

 

 
                                                           

 .(0/678/521) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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  و، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.َعْمرٌ  -الثاني الوجه

(، وابن 15/631، وأخرجه البزار في مسنده )(0/678/521ذكره الدارقطني في علله )
 (، من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به.7/512عدي في الكامل )

 عن أبي سلمة.عمرو بن دينار،  -لوجه الثالثا

(، من طريق سفيان بن 0182و 6/086/0122في مصنفه )عبد الرزاق أخرجه 
 عيينة، وابن جريج، عن عمرو بن دينار به.

 دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
 و، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبيِه.َعْمرٌ  -الوجه األول

  بن دينار: سفيان بن عيينة. يرويه عن عمرو
"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة وهو 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة

 من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 و، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.َعْمرٌ  -الوجه الثاني

  ابن أبي حفصة. (6سفيان بن عيينة ) (1يرويه عن عمرو  بن دينار: )
"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1حديث رقم ": سبقت ترجمته في سفيان بن عيينة( 1)

  وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 ،من السابعة ،أبى حفصة ميسرة، أبو سلمة البصرى : محمد بن ابن أبي حفصة( 6)
 .                                              (1)وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي

، وابن (4)، ووثقه أبو داود(3)، وقال في مرة أخرى: "صويلح ليس بالقوي"(2)يحيى وثقه
، وقال ابن حجر: "صدوق (6)، وذكره ابن حبان في كتاب )الثقات(، وقال: يخطئ(5)معاوية

                                                           
 (.070) ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 (.3/21) ،تاريخ ابن معين ي،الدور  (2)
 (.7/518) ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  (3)
 (.5/11) ،سؤاالت اآلجري ألبي داوداآلجري،  (4)
 (.6/076) ،التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفةالسخاوي،  (5)
 (.7/017) ،الثقات ابن حبان، (6)
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وقلت ليحيى بن سعيد: هل كتبت بن المديني: ليس به بأس، وقال:  ي، وقال عل(1)يخطئ"
، و هو نحو صالح بن أبى األخضر". قال: كله ثم رميت به بعد"كتبت حديثه  فقال : ،؟عنه

وسمعت معاذ بن معاذ يقول : "كتبت عنه ثم رغبت عنه ألنى رأيته يأتي أشعث بن عبد الملك 
: "هو من الضعفاء الذين يكتب ي، وقال ابن عد(2)فإذا قام أتى إلى صبيان فأملوها عليه"

الذهبي: "وثقه غير واحد وقال النسائي ضعيف ولينه  ، وقال عنه(4)، وضعفه النسائي(3)حديثهم"
 .                                                                                               (5)القطان"

 قلت: صدوق يخطئ. 

 عمرو بن دينار، عن أبي سلمة. -الوجه الثالث

 ابن جريج. (6ة )سفيان بن عيين (1يرويه عن عمرو  بن دينار: )
"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة( 1)

 وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.
 "، وهو ثقة مدلس ومرسل.1: سبقت ترجمته في حديث رقم "ابن جريج( 6)

 الترجيح بين أوجه االختالف: -ارابعً 
 َسَلَمَة، َعْن َأِبيِه.و، َعْن َأِبي َعْمرٌ  -الوجه األول

 الدارقطني في علله. ذكره
 و، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.َعْمرٌ  -الوجه الثاني

 الدارقطني في علله. ذكره

 عمرو بن دينار، عن أبي سلمة. -الوجه الثالث

 الرواية المرسلة من هذا الوجه محفوظة.

 
                                                           

 (.070) ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 (.2/518) ،الحديثط:  ،سير أعالم النبالءي، الذهب (2)
 (.7/518) ، مرجع سبق ذكرهابن عدي،  (3)
 (.3/53) ،الضعفاء والمتروكون  ،ابن الجوزي  (4)
 (.6/125) ،الكاشفالذهبي،  (5)
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 الحكم على الوجه الراجح: -اخامسً 
سناده-الثالث–الراجح الوجه   مرسل. ، وا 
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 مسند

 معاذ بن جبل 
 [1حديث ]       

 ِّ ِّ، َعن  ُمَعاذ  َأنَُّه َكاَن ُيَصل ِّي َمَع َرُسولِّ َّللاَّ يثِّ َجابِّرِّ ب نِّ َعب دِّ َّللاَّ َصلَّى َّللاَُّ َوُسئَِّل َعن  َحدِّ
اَلَة.ُثمَّ َين َصرُِّف َفُيَصل ِّي بِّ  َعَلي هِّ َوَسلَّمَ  هِّ تِّل َك الصَّ مِّ  َقو 

 َفَقاَل: َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر َواْخُتِلَف َعْنُه؛

 َفَرَواُه اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َجْعَفٍر َعْن َأيُّوَب َعْن َعْمٍرو، َعْن َجاِبٍر َعْن ُمَعاٍذ.

 َعْن َعْمٍرو، َعْن َجاِبٍر َعْن ُمَعاٍذ. َوَتاَبَعُه ُمَحمَُّد ْبُن َيِزيَد اْلَواِسِطيُّ َفَرَواُه َعْن ُشْعَبةَ 

َوَخاَلَفُهَما َأْصَحاُب ُشْعَبَة َوَأْصَحاُب َأيُّوَب َفَرَوْوُه َعْنُهَما َعْن َعْمٍرو، َعْن َجاِبٍر َأنَّ 
 ُمَعاًذا.

نَُّه ِمْن مسند َوَكَذِلَك َرَواُه َمْنُصوُر ْبُن زَاَذاَن َوَوْرَقاُء، َوُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلٍم َوَصِحيُحُه أَ 
 .(1)جابر

 ختالف:أوجه اال -أواًل 
 .ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي عمرو، عن جابر، عن معاذ -الوجه األول

ر   -الوجه الثاني ، َأنَّ ُمَعاًذاَعم   .ملسو هيلع هللا ىلصكان يصلى مع رسول هللا  و، َعن  َجابِّر 

 تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
 عمرو، عن جابر، عن معاذ. -الوجه األول

 (.2/30/221ي علله )الدارقطني ف ذكره
 و، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ ُمَعاًذا.َعْمرٌ  -الوجه الثاني

(، وفي "السنن المأثورة" 110-1/113في "مسنده" ) اومختصرً  أخرجه الشافعي مطواًل 
(، وفي صحيح مسلم 6/331/1683(، وفي مسند الحميدي )112/7)ص

داود  ي(، وفي سنن أب3/671/1811وفي مسند أبي داود الطيالسي ) ((،025)1/332/178)
                                                           

 .(2/30/221) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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وفي السنن الكبرى  (،6/116/835(، وفي سنن النسائي )1/611/721) (،1/123/211)
(، وفي المنتقى البن 66/612/10317(، وفي مسند أحمد مخرجا )1/001/211للنسائي )

(، وفي صحيح ابن 3/352/1867يعلى الموصلي )(، وفي مسند أبي 82/367الجارود )ص
(، 1/078/1770(، وفي مستخرج أبي عوانة )3/51/1211) (،1/626/561خزيمة )

(، وفي السنن 3/152/5651) (،3/161/5111وفي السنن الكبرى للبيهقي ) (،1775)
(، وفي 3/335/0818(، وفي معرفة السنن واآلثار )1/613/560الصغير للبيهقي )

ثار (، وفي شرح مشكل اآل1/613/1675وفي شرح معاني اآلثار ) (،0/151/5760)
 (،2/152/6011) (،5/108/1801) (، وفي صحيح ابن حبان11/012/0615)
( من 522(، والبغوي )607خ الحديث ومنسوخه البن شاهين )صناس(، وفي 2/123/6016)

 ولم ُتعيَّن الصالة في بعض هذه المصادر. -طريق سفيان بن عيينة، به

( 7/636/7323سط )(، وفي المعجم األو 8/62/2112)ه صحيحفي وأخرجه البخاري 
َور  من طريق سليم بن حيان، عن عمرو بن دينار به. ولم يعين سليم  الصالَة، وفيه تسمية الس 

مس وضحاها( ، و التي أمره بالقراءة  ونحوهما. ،)سبح اسم ربك األعلى(بها وهي: )والشَّ

، وأبو عوانة في مستخرجه ((025)-1/301/181) هصحيحفي وأخرجه مسلم 
وفي المعجم الصغير للطبراني  (،2/123/6013)، وفي صحيح ابن حبان (6/152-157)
(، من طريق منصور بن 6/672(، وفي تاريخ أصبهان= أخبار أصبهان )6/121/1112)

 بقوله: إن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول هللا  ازاذان، عن عمرو بن دينار، به. مختصرً 
 م تلك الصالة.العشاَء اآلخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي به

(، 6/157خرجه )(، وأبو عوانة في مست1/103/711وأخرجه البخاري  في صحيحه )
((، من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب 025)-1/301/181وفي صحيح مسلم )

 السختياني، عن عمرو بن دينار، به.
ر أيوب، أخرجه كذلك الترمذي   ك   ومن طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار بدون ذِّ

خ (، وفي ناس0/321/1560) (، وفي صحيح ابن حبان6/077/583في سننه ت شاكر )
(، وفي المسند 3/035رح السنة للبغوي )وفي ش (،607الحديث ومنسوخه البن شاهين )ص

  (. وسمى قتيبة في روايته الصالَة المغرَب.3/633/1330للشاشي )
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روبة الحراني أبي ع(، وفي جزء 1/072/1777وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه )
(، من طريق 608خ الحديث ومنسوخه البن شاهين )ص(، وفي ناس03/62برواية الحاكم )ص

 ولم يعين الصالة. اأيوب، عن عمرو بن دينار مختصرً 
( 3/87/6572(، وفي المعجم األوسط )1/132) وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة

  كذلك. ا، مختصرً من طريق هشام الدستوائي، عن عمرو بن دينار، به
وفي السنن المأثورة للشافعي  (،1/110الشافعي في مسنده ) اوأخرجه مختصرً 

(، وفي سنن الدارقطني 1/012/6321اوي في شرح معاني اآلثار )(، والطح118/2)ص
(، وفي السنن 3/161/5115(، وفي السنن الكبرى للبيهقي )1172و 10/1175و 6/13)

  من طريق ابن جريح، عن عمرو بن دينار به.(، 1/610/565للبيهقي )الصغير 
لدارمي (، وأحمد، وفي سنن ا711و 1/101/711وأخرجه البخاري في صحيحه )

(، ومسند ابن الجعد 3/161/5113(، وفي السنن الكبرى للبيهقي )6/861/1333)
خ الحديث ومنسوخه (، وفي ناس1/072/1777(، وفي مستخرج أبي عوانة )606/1211)ص

  (، من طريق شعبة عن عمرو بن دينار به.602)ص البن شاهين
( من طريق حبيب بن يحيى عن 0/372/0077ه الطبراني في المعجم األوسط )وأخرج

  عمرو بن دينار به.
(، من طريق حبيب بن 608اهين في ناسخ الحديث ومنسوخه )صوأخرجه ابن ش

  الشهيد عن عمرو بن دينار به.
(، من طريق عبد هللا بن 608ث ومنسوخه )صاهين في ناسخ الحديوأخرجه ابن ش

  المختار عن عمرو بن دينار به.
َشامِّ 1/132ي معجم الصحابة )وأخرجه ابن قانع ف َأبِّي َعب دِّ َّللاَِّّ عن  ب نِّ  (، من طريق هِّ

 عمرو بن دينار به.
 دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 

 عمرو، عن جابر، عن معاذ. -الوجه األول

 شعبة. (6أيوب ) (1ينار: )يرويه عن عمرو بن د
"، وهو ثقة حجة عابد كبير 5: سبقت ترجمته في حديث رقم "أيوب السختياني( 1)

 القدر.
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ثقة  ،موالهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي ( 6)
عن وهو أول من فتش بالعراق  ،كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث ،حافظ متقن

 .(1)مات سنة ستين ع ،من السابعة ،اوكان عابدً  ،الرجال وذب عن السنة

 و، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ ُمَعاًذا.َعْمرٌ  -الوجه الثاني

عبد الملك بن جريج  (3شعبة ) (6سفيان بن عيينة ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
هشام الدستوائي  (8)أيوب  (7منصور بن زاذان ) (2حماد بن زيد ) (5سليم بن حيان ) (0)
 حبيب بن الشهيد. (11عبد هللا بن المختار ) (2)

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة( 7)
 وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

لكنه يخطئ  ؛"، وهو ثقة حافظ7: سبقت ترجمته في حديث رقم "شعبة بن الحجاج( 6)
 لرجال .في أسماء ا
  "، وهو ثقة مدلس ومرسل.1: سبقت ترجمته في حديث رقم "ابن جريج( 4)

 . (2): سليم بن حيان الهذلي بصري صدوق سليم بن حيان( 3)

  "، وهو ثقة ثبت.0: سبقت ترجمته في حديث رقم "حماد بن زيد( 5)

: منصور بن زاذان بزاي وذال معجمة الواسطي أبو المغيرة منصور بن زاذان( 2)
 .(3)مات سنة تسع وعشرين على الصحيح ع ،الثقفي ثقة ثبت عابد من السادسة

"، وهو ثقة حجة عابد كبير 5: سبقت ترجمته في حديث رقم "أيوب السختياني( 1)
  القدر.

: هشام بن أبي عبد هللا سنبر بمهملة ثم نون ثم موحدة وزن جعفر هشام الدستوائي( 8)
 ،ثقة ثبت ،لدال وسكون السين المهملتين وفتح المثناة ثم مدأبو بكر البصري الدستوائي بفتح ا

 .(4)مات سنة أربع وخمسين وله ثمان وسبعون سنة ع ،من كبار السابعة ،وقد رمي بالقدر

                                                           
 .6721( 622)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 (.1/052/6127) ،الكاشفالذهبي،  (2)
 .(502/2828)ص ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (3)
 .(573/7622)ص ،المرجع السابق (4)
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من السابعة م د تم  ،: عبد هللا بن المختار البصري ال بأس بهعبد هللا بن المختار( 9)
  .(1)س ق

  : ال بأس به.(3)أبو حاتمقال ، و : ثقة(2)قال يحيى بن معين

  قلت: ثقة.
من  ،: حبيب بن الشهيد األزدي أبو محمد البصري ثقة ثبتحبيب بن الشهيد( 71)
 .(4)مات سنة خمس وأربعين وهو ابن ست وستين ع ،الخامسة

 الترجيح بين أوجه االختالف: -ارابعً 
 عمرو، عن جابر، عن معاذ. -الوجه األول

 الدارقطني في علله. ذكرهراجحة، الرواية من هذا الوجه غير 
 و، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ ُمَعاًذا.َعْمرٌ  -الوجه الثاني

الرواية من هذا الوجه راجحة، ومحفوظة، فقد رواها الثقات األثبات عن عمرو بن 
 ن.اومنهم أثبت الناس فيه وهو سفيان بن عينة، وذكرتها كتب السنة ومنها الصحيح ،دينار

 الوجه الراجح:الحكم على  -اخامسً 
سنادها صحيح ورجاله-الثانية–الرواية الراجحة   ثقات. ا، وا 

 [8حديث ]        

، َعنِّ النَّبِّي ِّ  ، َعن  ُمَعاذِّ ب نِّ َجَبل 
ِّ يثِّ َجابِّرِّ ب نِّ َعب دِّ َّللاَّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوُسئَِّل َعن  َحدِّ

ُبُد َّللاََّ اَل ُيش  َوَسلَّمَ   رُِّك بِّهِّ َشي ًئا َفإِّنَّ َلُه ال َجنََّة.: َمن  َماَت َوُهَو َيع 
 َفَقاَل: َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛

ُم ْبُن َأِبي َصِغيَرَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل: َسِمْعُت ُمَعاَذ ْبَن تَفَرَواُه َحا
 ِهَم ِفيِه.َجَبٍل ِحيَن َحَضَرْتُه اْلَوَفاُة، َووَ 

                                                           
 .(366/3215)ص، تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(5/171) ،الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  (2)
 .الصفحة نفسها ،المرجع السابق (3)
 .(151/1127)ص ،سبق ذكره مرجعابن حجر،  (4)
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َثَنا َمْن َشِهَد ــُه اْبُن ُعَيْيَنَة، فَ ــــَوَخاَلفَ  َرَواُه َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل: َحدَّ
ِحيُح.  ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل ِحيَن َحَضَر، َوُهَو الصَّ

ْن َجاِبٍر، َأنَّ ُمَعاًذا َقاَل ِفي َوَرَواُه َسِعيُد ْبُن َزْيٍد، َوُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن َعْمٍرو، عَ 
 .(1) َمَرِضِه، َوَقْوُل اْبِن ُعَيْيَنَة ُهَو الصحيح

  أوجه االختالف: -أواًل 
رُ  -الوجه األول يَن َحَضَرت ُه  و ب نُ َعم  ُت ُمَعاَذ ب َن َجَبل  حِّ ، َقاَل: َسمِّع  ، َعن  َجابِّر  يَنار  دِّ

 ال َوَفاُة.

رُ  -الوجه الثاني يَن  و ب نُ َعم  َثَنا َمن  َشهَِّد ُمَعاَذ ب َن َجَبل  حِّ ، َقاَل: َحدَّ ، َعن  َجابِّر  يَنار  دِّ
 ه الوفاة.َحَضَرت  

  تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
ِديَناٍر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل: َسِمْعُت ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل ِحيَن َحَضَرْتُه  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه األول

 اْلَوَفاُة.

المعجم الكبير في  الطبرانيو (، 1/062/611) ن في صحيحهأخرجه ابن حبا
وفي صفة الجنة ألبي نعيم  (،031/1025(، وفي الدعاء للطبراني )ص61/01/21)
(، وفي تاريخ أصبهان= 5/6038/5220وفي معرفة الصحابة ألبي نعيم )(، 1/76/02)

من مسند عبد  (، المنتخب1/607/113بن منده )(، وفي اإليمان ال1/167أخبار أصبهان )
(، وفي 3/633/1333(، وفي المسند للشاشي )1/108/118بن حميد ت مصطفى العدوي )ا

 وفي علل الدارقطني (،20)ص ر جابر ألبي الشيخ األصبهانيجزء ما رواه الزبير عن غي
حاتم بن أبي صغيرة، وحماد بن زيد، ومحمد بن مسلم، وسفيان (، من طرق عدة "2/32/226)
 يد بن زيد، ويحيى بن أبي زائدة"، عن عمرو بن دينار به.بن عيينة، وسعا

َثَنا َمْن َشِهَد ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل ِحيَن  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الثاني ِديَناٍر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل: َحدَّ
 َحَضَرته الوفاة.

المعجم الكبير في  الطبرانيو (، 1/326/373أخرجه الحميدي في مسنده )
الرسالة  :(، مسند أحمد ط7/316ية األولياء وطبقات األصفياء )حل(، وفي 61/01/23)

                                                           
 .(2/32/226) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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(، 2/32/226) (، وفي علل الدارقطني26/116)ص(، جزء أبي الجهم 32/381/66121)
 من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار به.

  دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
َقاَل: َسِمْعُت ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل ِحيَن َحَضَرْتُه ِديَناٍر، َعْن َجاِبٍر،  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه األول

 اْلَوَفاُة.

محمد بن  (3حماد بن زيد ) (6بن أبي صغيرة )احاتم  (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
  يحيى بن أبي زائدة. (2سعيد بن زيد ) (5سفيان بن عيينة ) (0مسلم )

المعجمة ]القشيري[ أبو  بن أبي صغيرة بكسر الغينا: حاتم حاتم بن أبي صغيرة( 1)
 .(1)يونس البصري وأبو صغيرة اسمه مسلم وهو جده ألمه وقيل زوج أمه من السادسة ع

: ثَِّقة، وقال أبو (3): أبو يونس القشيري ثقة، وقال أحمد بن حنبل(2)قال يحيى بن معين
 : ثقة.(6): بصري ثقة، وقال ابن حجر(5): ثقة صالح الحديث، وقال أبو زرعة(4)حاتم

 قلت: ثقة.

 "، وهو ثقة ثبت.0: سبقت ترجمته في حديث رقم "حماد بن زيد( 6)

 "، وهو صدوق له أوهام.1: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن مسلم( 3)

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة( 0)
 وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

الحسن  : وهو سعيد بن زيد بن درهم األزدى الجهضمى، أبوزيدسعيد بن  (5)
 .     هـــ127زيد(، من السابعة، توفي عام  البصرى، مولى آل جرير بن حازم )أخو حماد بن

              

                                                           
 .(100/228)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(3/658) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (2)
 .(6/35) ،العلل ومعرفة الرجال بن حنبل، أحمد (3)
 .(3/658) ،ق ذكرهمرجع سبابن أبي حاتم،  (4)
 .الصفحة نفسها ،المرجع السابق (5)
 .، الصفحة نفسهامرجع سبق ذكرهابن حجر،  (6)
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 .   (1)وكذا النسائي ،اوقد روى له الجماعة إال البخاري؛ لكنه روى له تعليقً 

، وقال أبو جعفر (4)وأبو زرعة عن سليمان بن حرب، (3)والعجلي  ،(2)ثقه ابن معينو 
، وقال ابن عدى: "وليس له منكر ال يأتى به غيره، وهو (5)ا"ا صدوقً الدارمى: "وكان حافظً 

ا ممن كان ا حافظً : "كان صدوقً ، وقال ابن حبان(6)عندى فى جملة من ينسب إلى الصدق"
، (8)"ي ، وقال أبو حاتم: "ليس بالقو (7)يخطىء فى األخبار ويهم حتى ال يحتج به إذا انفرد"

، وقال ابن حجر: (11)، وقال عنه أحمد: "ليس به بأس(10)، وكذلك الذهبي(9)وكذلك النسائي
، وضعفه (13)، وقال السعدي: "يضعفون حديثه، وليس بحجة"(12)"صدوق له أوهام"

وقال ابن ، (15)، وقال الجوزجاني: "سمعتهم يضعفون أحاديثه فليس بحجة بحال"(14)الدارقطني
ضعف سعيد بن زيد أخا حماد بن زيد في  -يعني القطان  -المديني: "قال سمعت يحيى 

   .(17)؛ وكان يقول: "ليس بشيء"(16)ا"، وكان ال يستمرئه"الحديث جدً 

 قلت: صدوق له أوهام. 

                                                           
 (632)، تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 (.0/180) ،تاريخ ابن معينالدوري،  (2)
 (.1/322) ،الدارط:  ،الثقات ،لعجليا (3)
 (.61-0/61) ،الجرح والتعديل ،بن أبي حاتما (4)
 (.0/33) ،تهذيب التهذيبجر، ابن ح (5)
 (.0/065) ،الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي (6)
 (.1/361) روحين،المجابن حبان،  (7)
 (.0/33) ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (8)
 (.1/53) ،الضعفاء والمتروكون النسائي،  (9)
 (.1/032) ،الكاشفالذهبي،  (10)
 (.6/605) ،العلل ومعرفة الرجالأحمد بن حنبل،  (11)
 (.632) ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (12)
 (.0/066) ،مرجع سبق ذكرهابن عدي،  (13)
 (.1/613) ي،سؤاالت الحاكم للدارقطنالحاكم،  (14)
 (.1/110) ،أحوال الرجالالجوزجاني،  (15)
 .الصفحة نفسها، مرجع سبق ذكرهأحمد بن حنبل،  (16)
 (.0/066) ،مرجع سبق ذكرهي، ابن عدو  .(0/61) ،مرجع سبق ذكره ،بن أبي حاتما (17)
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: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني بسكون الميم أبو سعيد بي زائدةأيحيى بن ( 2)
، (1)مات سنة ثالث أو أربع وثمانين ومائة وله ثالث وستون سنة ع ،ن كبار التاسعةالكوفي م

زائدة من الثقات، وقال  أبي: يحيى بن (3)بن المدينى: ثقة، وقال على (2)قال يحيى بن معين
: ثقة (6): مستقيم الحديث صدوق ثقة، وقال ابن حجر(5): ثقة، وقال أبو حاتم(4)أحمد بن حنبل

 متقن.

 ثقة متقن.قلت: 

َثَنا َمْن َشِهَد ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل ِحيَن  ْبنُ  وَعْمرُ  -الوجه الثاني ِديَناٍر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل: َحدَّ
 َحَضَرته الوفاة.

 يرويه عن عمرو بن دينار: سفيان بن عيينة.
"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة وهو 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة

 لناس في عمرو بن دينار.من أثبت ا

 الترجيح بين أوجه االختالف:  -ارابعً 
ِديَناٍر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل: َسِمْعُت ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل ِحيَن َحَضَرْتُه  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه األول

 اْلَوَفاُة.

الرواية من هذا الوجه محفوظة، فقد ذكرت في كتب السنة، ورواها عدة تالميذ منهم 
رواها سفيان بن عيينة عن عمرو عند ابن حبان في صحيحه، وذكر في كتاب أبي ثقات، و 

؟ " و بن دينار سئل:أن عمرَ  (7)الشيخ األصبهاني َبُر الرَُّجَلي نِّ ، َوُهَو َأك  ، َعن  ُمَعاذ  وِّي َجابِّر  َأَير 
.  َقاَل: َنَعم 

                                                           
 .7508( 521ص)، تهذيب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(2/105)، الجرح والتعديل ،بن أبي حاتما (2)
 .الصفحة نفسها ،المرجع السابق (3)
 .الصفحة نفسها ،المرجع السابق (4)
 .الصفحة نفسها ،المرجع السابق (5)
 .7508( 521)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (6)
 .(20)ص ،جابرجزء ما رواه الزبير عن غير  ،الشيخ األصبهاني وبأ (7)
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ثَ  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الثاني َنا َمْن َشِهَد ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل ِحيَن ِديَناٍر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل: َحدَّ
 َحَضَرته الوفاة.

الرواية من هذا الوجه شاذة، وتفرد بها سفيان بن عيينة، والرواية السابقة رواها األثبات 
 عن عمرو بن دينار.

 الحكم على الوجه الراجح: -اخامسً 
سنادها صحيح، ورجالها ثقات.-األولى–الرواية الراجحة   ، وا 
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 مسند

 ذر الغفاري  يأب
  [9حديث ]         

  ِّ ، َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ، َعن  َأبِّي َذر   َراق  َمنِّ ب نِّ مِّخ  يثِّ َعب دِّ الرَّح  : "إِّنَّ َّللاََّ َوُسئَِّل َعن  َحدِّ
، َلق  َها َباب  ُمغ  نِّيَن، مِّن  ُدونِّ َد الر ِّيحِّ لَِّسب عِّ سِّ ،  َخَلَق فِّي ال َجنَّةِّ رِّيًحا َبع  وُح مِّن  َذلَِّك ال َبابِّ َيأ تِّيُكُم الر 

َلو  ُفتَِّح َذلَِّك ال َباُب أَلَذ َرت  
(1)  ِّ ن َد َّللاَّ ن َدُكُم ال َجُنوُب، َوهَِّي عِّ ، َوهَِّي عِّ َر ضِّ َماءِّ َواأل  َما َبي َن السَّ

َيبُ  َز   .(3)"(2)األ 
 ؛َفَقاَل: َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنهُ 

ْحَمِن ْبِن ِمْخَراٍق، َعْن فَ  َرَواُه اْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن َعْمٍرو، َعْن َيِزيَد ْبِن َجْعَدَبَة، َعْن َعْبِد الرَّ
، َوَوَقَفهُ  ، َوَأْرَسَلُه اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعْمٍرو، َعْن َأِبي َذرٍ   .َأِبي َذرٍ 

  َواْلَحِديُث َحِديُث اْبِن ُعَيْيَنَة اْلَمْرُفوُع.   
َوَقاَل َصاِلُح ْبُن ِزَياٍد، َأُخو َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن ِزَياٍد: َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َأِبي َبْصَرَة، 

 َعْن َأِبي َذرٍ  َمْرُفوًعا، َوَصاِلُح ْبُن ِزَياٍد َلْيَس ِبِثَقٍة.

 أوجه االختالف: -أواًل 
               عن عبد الرحمن بن مخراق، عن               عمرو بن دينار، عن يزيد بن جعدبة،  -الوجه األول

 . عن النبي ،أبي ذر

  .-موقًفا– عمرو بن دينار، عن أبي ذر -الوجه الثاني

َرةَ  ن أبيعمرو بن دينار، ع -الوجه الثالث  . ، عن أبي ذر، عن النبيَبص 

 تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
، ِمْخَراقٍ  ، عن عبد الرحمن بنَجْعَدَبةَ زيد بن عمرو بن دينار، عن ي -الوجه األول

 . عن النبي ،ذرأبي عن 

                                                           
ُروُه، وُتذ رِّيهِّ  (1) َرت ُه َتذ   (.6/152، ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر، )إَِّذا َأَطاَرت هُ  ُيَقاُل َذَرت ُه الر ِّيح وَأذ 
ماء رِّيحِّ الَجُنوب (2) َيُب: مِّن  أس  َز   (.6/360ة في غريب الحديث واألثر، )، ابن األثير، النهاياأل 
 .1116( س2/651) ،العلل الواردة في األحاديث النبويةالدارقطني،  (3)
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(، وفي 2/051/0123(، وفي مسند البزار )1/663/162) أخرجه الحميدي في مسنده
(، وفي المطر والرعد والبرق البن أبي الدنيا 10/122/3062المطالب العالية )

(، وفي مكارم األخالق 0/1338)(، وفي العظمة ألبي الشيخ األصبهاني 1/108/102)
(، وفي شرح أصول االعتقاد 1/321/051أمالي المحاملي )و (، 1/362/255خرائطي )لل

ردة في (، وفي العلل الوا3/518/2082السنن الكبرى للبيهقي )و (، 2/1671/6671لاللكائي )
 .(، من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار به2/651/1116األحاديث النبوية )

 عمرو بن دينار، عن أبي ذر. -الوجه الثاني

  (.2/651/1116ردة في األحاديث النبوية )الدارقطني في العلل الوا ذكره

 . عمرو بن دينار، عن أبي بصرة، عن أبي ذر، عن النبي -الوجه الثالث

 (.2/651/1116الدارقطني في العلل الواردة في األحاديث النبوية ) ذكره

  جه االختالف:دراسة أو  -اثالثً 
رحمن بن مخراق، عمرو بن دينار، عن يزيد بن جعدبة، عن عبد ال -الوجه األول

   . عن النبي ،أبي ذر عن

 يرويه عن عمرو بن دينار: سفيان بن عيينة.
"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة وهو 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة

 من أثبت الناس في عمرو بن دينار.
 عمرو بن دينار، عن أبي ذر. -وجه الثانيال

 يرويه عن عمرو بن دينار: ابن جريج.

  "، وهو ثقة مدلس ومرسل.1: سبقت ترجمته في حديث رقم "ابن جريج

 . ذر، عن النبيعمرو بن دينار، عن أبي بصرة، عن أبي  -الوجه الثالث

  يرويه عن عمرو بن دينار: صالح بن زياد.
الخطاب زياد  روى عنه أبو ،و محمد، أخو عبد الواحد بن زيادب: وهو أصالح بن زياد

انيا  .   (1)يروي عن عمرو بن دينار ،بن يحيى الَحسَّ
                                                           

نِّي (1) ُدو  و   (.5/621) ،الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، الس 
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 .                                        (2)، وقال الدارقطني: ليس بثقة(1)ذكره ابن حبان في الثقات

 قلت: صدوق.
  الترجيح بين أوجه االختالف: -ارابعً 

عمرو بن دينار، عن يزيد بن جعدبة، عن عبد الرحمن بن مخراق،  -األولالوجه 
  . عن النبي ،أبي ذرعن 

رواها سفيان بن عيينة، حفوظة، فقد رويت في كتب السنة، و الرواية من هذا الوجه م
ا على أبي وقد أخطأ ابن الطباع فرواه عن سفيان موقوفً ، ديناروهو من أثبت الناس في ابن 

نما هو مثل ما  ،ن الخطأ من ابن الطباعإ :ن هذا ابن أبي حاتم في علله وقاليَّ ذر، ولكن ب وا 
 .-(3)-ا عن النبيعند الحميدي مرفوعً 
 عمرو بن دينار، عن أبي ذر. -الوجه الثاني

 الدارقطني بهذا الوجه. ذكره
 . عمرو بن دينار، عن أبي بصرة، عن أبي ذر، عن النبي -الوجه الثالث

 ني بهذا الوجه.الدارقط ذكره

 الحكم على الوجه الراجح: -اخامسً 
سنادها ضعيف ألن فيه-األولى–الرواية الراجحة  يزيد بن عياض بن جعدبة وهو  ا، وا 

 .(5)، ومنهم من كذبه(4)ضعيف

 

 

 
                                                           

 (.2/020) ،الثقاتابن حبان، ( 1)
 .1116( س2/651) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية الدارقطني، (2)
 .(5/020) ،علل الحديث ،ابن أبي حاتم (3)
في تاريخ  يء  ا: ليس بش(، وقال أيًض 3/70رواية الدوري ) -ريخ ابن معين ( قال ابن معين: ضعيف في تا4)

 (.1/21رواية ابن محرز ) -ابن معين 
 .(210)ص ،تقريب التهذيب ابن حجر،  "كذبه مالك وغيره"، (5)
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 مسند 

 هريرة  يأب
 [71حديث ]        

يثِّ َأبِّي َسَلَمَة، َعن  َأبِّي هريرة، قال رسول هللا : َيا َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ  َوُسئَِّل َعن  َحدِّ
َن ال   َوى مِّ ُلُه، َقاَل: َفَأي  َداء  َأد  ، َوَلكِّنَّا ُنَبخ ِّ ؟ َقاُلوا: ال َجد  ب ُن َقي س  ، َسي ُِّدُكم  َبنِّي َسَلَمَة، َمن  َسي ُِّدُكم  لِّ ُبخ 

. ُرو ب ُن ال َجُموحِّ  َعم 

 اْخُتِلَف َعْنُه؛َفَقاَل: َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، وَ 

 ْبُن َيِزيَد اْلُخوِزيُّ َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. إبراهيمَفَرَواُه 

َوَرَواُه َقِبيَصُة ْبُن ُعْقَبَة، َعِن اْبِن ُعَيْيَنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، عن َجاِبٍر، َوَتاَبَعُه َأُبو 
بِ  مَّاُن، َعْن َعْمٍرو، َوَغْيُرُهْم َيْرِويِه، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر ُمْرَساًل، والمرسل أشبهالرَّ  .(1)يِع السَّ

 أوجه االختالف: -أواًل 
رُ  -الوجه األول ، َعن  َأبِّي َسَلَمَة، َعن  َأبِّي ُهَري َرَة. و ب نُ َعم  يَنار   دِّ

رُ  -الوجه الثاني ، عن َجابِّ  نُ و ب  َعم  يَنار  .دِّ  ر 

 ، مرساًل. عمرو بن دينار أن النبي -الوجه الثالث

 ، عن أبي هريرة.عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن -الوجه الرابع

 تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
 َة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.ِديَناٍر، َعْن َأِبي َسَلمَ  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه األول

الحديث ألبي الشيخ (، وفي أمثال 0/70/3251م األوسط )ه الطبراني في المعجأخرج
(، 6/207/678ي )سماعيلامي شيوخ أبي بكر اإل(، وفي معجم أس131/21األصبهاني )ص

-56/67وفي البخالء للخطيب البغدادي )ص(، 0/032اريخ بغداد وذيوله ط العلمية )وفي ت
زيد الخوزي، عن عمرو بن بن ي إبراهيم(، من طريق 1/6/1322(، وفي علل الدارقطني )68

 دينار به.

                                                           
 .(1/6/1322) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية= علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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 ِديَناٍر، عن َجاِبٍر. و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الثاني

الحديث ألبي الشيخ (، وفي أمثال 8/373/8213ه الطبراني في المعجم األوسط )أخرج
وفي البخالء (، 0/032ذيوله ط العلمية )(، وفي تاريخ بغداد و 131/21األصبهاني )ص

ث أبي عبد هللا محمد بن مخلد (، وفي منتقى حدي62-56/65للخطيب البغدادي )ص
الربيع ي (، من طريق سفيان بن عيينة، وأب1/6/1322(، وفي علل الدارقطني )158/157)ص

 السمان، عن عمرو بن دينار به.

 . عمرو بن دينار أن النبي -الوجه الثالث

د بن مسلم، (، من طريق محم1/650الرسالة ) :سير أعالم النبالء طالذهبي في  ذكره
 عن عمرو بن دينار به.

 ، عن أبي هريرة.عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن -الوجه الرابع

بن يزيد  إبراهيم(، من طريق 13/625/11358رجه البيهقي في شعب اإليمان )أخ
 الخوزي، عن عمرو بن دينار به.

 دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
 ِديَناٍر، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه األول

  بن يزيد الخوزي. إبراهيميرويه عن عمرو بن دينار: 
المكي  إسماعيلبن يزيد الخوزي بضم المعجمة وبالزاي أبو  إبراهيم: بن يزيد إبراهيم

   .(1) مات سنة إحدى وخمسين ت ق ،مولى بني أمية من السابعة

بن يزِّيد الخوزي َوَلي َس بِّثَِّقة،  إبراهيمبن يزِّيد المكى ُهَو  إبراهيم: (2)قال يحيى بن معين
سكن مكة وهو  ،: منكر الحديث(4)قال أبو زرعةمتروك الحديث، و  (3)وقال أحمد بن حنبل:

: ضعيف الحديث منكر الحديث، وقال ابن أبي حاتم عن ابن (5)ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم

                                                           
 .(25/676)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(3/111/023) ،تاريخ ابن معينالدوري،  (2)
 .(6/102) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (3)
 .(6/107) ،المرجع السابق (4)
 .الصفحة نفسها ،المرجع السابق (5)
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: متروك (3): متروك، وقال ابن حجر(2)ن حديثه، وقال الدارقطني: كان الناس يتقو (1)نمير
 الحديث.

 قلت: متروك.
 ِديَناٍر، عن َجاِبٍر. و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الثاني

  سفيان بن عيينة. (6أبو الربيع السمان ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
"، وهو 5""أشعث بن سعيد": سبقت ترجمته في حديث رقم  أبو الربيع السمان( 7)
 متروك.

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة( 6)
 وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 . عمرو بن دينار أن النبي -الوجه الثالث

 يرويه عن عمرو بن دينار: محمد بن مسلم.
 ه أوهام."، وهو صدوق ل1: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن مسلم

 عن أبي هريرة. ،عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن -الوجه الرابع

 بن يزيد الخوزي. إبراهيميرويه عن عمرو بن دينار: 

 "، وهو متروك.11: سبقت ترجمته في حديث رقم "بن يزيد الخوزي  إبراهيم

 الترجيح بين أوجه االختالف: -ارابعً 
 يَناٍر، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.دِ  و ْبنُ رُ َعمْ  -الوجه األول

براهيمبن يزيد، و  إبراهيملم يرو من هذا الوجه عن عمرو بن دينار إال   متروك.  ا 

 

 

                                                           
 .(6/710) ،التعديلالجرح و  ،ابن أبي حاتم (1)
 .(16/318) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (2)
 .(25/676)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (3)
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 ِديَناٍر، عن َجاِبٍر. و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الثاني

الرواية من هذا الوجه محفوظة، فقد رواها ابن عيينة وهو من أثبت الناس في عمرو بن 
الربيع السمان قد تفرد بهذا الوجه عن عمرو بن دينار فقد وهم، فقد  ان أبإدينار، ومن قال 

 ا.رواها من هذا الوجه ابن عيينة عن عمرو أيًض 
 . عمرو بن دينار أن النبي -الوجه الثالث

 تفرد بذكره الذهبي، وتفرد به محمد بن مسلم عن عمرو، ومحمد صدوق له أوهام.
 ، عن أبي هريرة.رو بن دينار، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمنعم -الوجه الرابع

"عن  :بن يزيد وهو متروك، وقال فيه إبراهيمتفرد بذكر هذا الوجه عن عمرو بن دينار 
كما  ،أبي سلمة عن عبد الرحمن"، فلربما أخطأ والصواب هو: "عن أبي سلمة بن عبد الرحمن"

 . (1)ذكرها الخطيب البغدادي في البخالء

 الحكم على الوجه الراجح: -اسً خام
سنادها حسن، وقبيصة صدوق وهي مرسلة -الثانية–الرواية الراجحة   .(2)، وا 

  [77حديث ]        

 ِّ ، َعن  َأبِّي ُهَري َرَة، َخَرَج َرُسوُل َّللاَّ يث  ُروَِّي َعن  َعَطاءِّ ب نِّ َيَسار  مَِّن  َوُسئَِّل َعن  َحدِّ
، َفُأتَِّي بَِّطَعام ، اَل َفقِّيَل َلُه: َأاَل آتِّيَك بِّو  ال َغائِّطِّ ؟ َفَقاَل: ُأرِّيُد الصَّ  .   (3)ةَ ُضوء 

 ؛َفَقاَل: َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنهُ 

َفَرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن ُجَحاَدَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، 
َواُب َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن بَ ْبُن ُمَعاِوَيَة، َوِزَياٌد الْ ِلَك ُزَهْيُر َقاَل ذَ  ، َعْنُه، َوالصَّ َكاِئيُّ

  اْلُحَوْيِرِث، َعِن ابن عباس.

  أوجه االختالف: -أواًل 
 .عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي  -الوجه األول

                                                           
 .(56)ص ،البخالءالخطيب،  (1)
 .(053)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (2)
 (.8/625/3158) ،العلل الواردة في األحاديث النبويةالدارقطني،  (3)
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 .عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس عن النبي  -لثانيالوجه ا

 .عمرو بن دينار، عمن سمع ابن عباس، عن ابن عباس عن النبي  -الوجه الثالث

  تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
  . عن النبي عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، -الوجه األول

(، 1/366/20في اإلرشاد )الخليل (، و 6/1185/3621) سننه فيه ابن ماجه أخرج
 (، من طريق محمد بن جحادة، عن عمرو بن دينار به.8/625/1583) وفي العلل للدارقطني
عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس عن النبي  -الوجه الثاني

.  

 (3/012/1236) (، وفي مسند أحمد1/683/370) أخرجه مسلم في صحيحه 
 (، وفي الشمائل المحمدية1/523/720) هفي سننالدارمي و  ،(5/373/3386)
 (، وفي مسند الحميدي5/130/60021) (، وفي مصنف ابن أبي شيبة1/153/187)
(، وفي 776-728-727-631/722و 1/662) عوانة ي(، وفي مستخرج أب1/031/080)

، (1/102/120لصالة ألبي نعيم)في ا(، و 588و 1/21/587) شرح معاني اآلثار للطحاوي 
 شعب اإليمانفي (، و 1/120/320) اآلدابفي (، و 1/71/182) وفي السنن الكبرى للبيهقي

 مسند الطيالسيفي (، و 1/628/216) معرفة السنن واآلثارفي (، و 8/7/5063)
 (، وفي صحيح ابن حبان1/608/1237) الجعد مسند أبي(، وفي 0/081/6888)
 (، وفي فوائد محمد بن مخلد8/331) (،2/650ية األولياء ألبي نعيم)(، وفي حل16/8/5618)
 (، وفي العلل للدارقطني16/86/16507) (، وفي المعجم الكبير للطبراني1/0/0)
وحماد بن زيد، ومحمد بن مسلم، وابن  سفيان بن عيينة،" :(، من طرق عدة8/625/1583)

رقاء، وزمعة بن صالح، وداود بن عمرو، جريج، وروح بن القاسم، وحماد بن سلمة، وأيوب، وو 
  عن عمرو بن دينار به.

 عمرو بن دينار، عمن سمع ابن عباس، عن ابن عباس عن النبي -لوجه الثالثا
. 

(، من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار 086/0/6882) أخرجه الطيالسي في مسنده
 به.
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  دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
 . عن النبي  نار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة،عمرو بن دي -الوجه األول

 .حادةعمرو بن دينار: محمد بن جُ يرويه عن 
مات  ،حادة بضم الجيم وتخفيف المهملة من الخامسة: محمد بن جُ محمد بن جحادة

  .(1) سنة إحدى وثالثين ع

، وقال : محمد بن جحادة من الثقات(3)قال أحمد بن حنبل: ثقة، و (2)قال يحيى بن معين
 : ثقة.(5): ثقة، صدوق، وقال ابن حجر(4)أبو حاتم

 قلت: ثقة.

 ن الحويرث، عن ابن عباس عن النبيعمرو بن دينار، عن سعيد ب -الوجه الثاني
. 

محمد بن  (3د )ــاد بن زيــــحم (6ان بن عيينة )ـــــسفي (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
 (2ورقاء ) (8وب )ــأي (7ة )ــــــحماد بن سلم (2م )ــــــبن القاس روح (5ج )ـــــــابن جري (0م )ــــــمسل

 داود بن عمرو. (11زمعة بن صالح )
"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة( 1)

 وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.
 ثقة ثبت."، وهو 0: سبقت ترجمته في حديث رقم "حماد بن زيد( 6)

 "، وهو صدوق له أوهام.1: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن مسلم( 3)

 "، وهو ثقة مدلس ومرسل.1سبقت ترجمته في حديث رقم " ابن جريج:( 0)

  "، وهو ثقة.0سبقت ترجمته في حديث رقم " روح بن القاسم:( 5)

                                                           
 .(071/5781)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(617/771)ص ،تاريخ ابن معينالدارمي،  (2)
 .(7/666) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (3)
 الصفحة نفسها. ،المرجع السابق (4)
 .(071/5781)ص ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (5)
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 ،كبار الثامنةمن  ،حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة حماد بن سلمة:( 2)
 .(1) 0سنة سبع وستين خت م مات 

عابد أثبت الناس في ثابت وتغير ة : ثق(4)، وقال ابن حجر(3)، والذهبي(2)وثقه ابن معين
 حفظه بأخرة.

 .(5)قلت: هو ثقة تغير بآخرة
"، وهو ثقة حجة عابد كبير 5: سبقت ترجمته في حديث رقم "أيوب السختياني( 1)

 القدر.

  "، وهو صدوق.3سبقت ترجمته في حديث رقم " مر:ورقاء بن ع( 8)

: زمعة بن صالح الجندى اليمانى، أبو وهب نزيل مكة من زمعة بن صالح( 9)
 .(6)وأبو داود ،السادسة، روى له الجماعة إال البخاري 

، وقال ابن عدي: "ربما يهم فى بعض ما يرويه، وأرجو أن (7)قال الجوزجاني: "متماسك"
ا يهم وال يعلم، و يخطئ وال يفهم  صالحً ، وقال ابن حبان: "كان رجاًل (8)س به"حديثه صالح ال بأ

، (10)قوي"، وقال النسائي: "ليس بال(9)حتى غلب فى حديثه المناكير التى يرويها عن المشاهير"
                ،(11)وقال الحاكم أبو أحمد: "أبو وهب زمعة بن صالح ليس بالقوى عندهم"

                                                           
 .1022( 178)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(1/302) ،الكاشفالذهبي،  (2)
 .الصفحة نفسها ،المرجع السابق (3)
 الصفحة نفسها. ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (4)
 .(22)ص ،االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالطبرهان الدين الحلبي،  (5)
 (.617)، مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (6)
 (.1/651) ،أحوال الرجالالجوزجاني،  (7)
 (.0/616) ،ضعفاء الرجال الكامل فيابن عدي،  (8)
 (.1/316/375ابن حبان، المجروحين، ) (9)
 (.1/03) ،الضعفاء والمتروكون  ،لنسائيا (10)
 الصفحة نفسها. ،السابق جعالمر  (11)
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 ي، وسئل أبو زرعة عنه فقال: "لين واه(4)، وابن حجر(3)، وأبو حاتم(2)يحيى، و (1)وضعفه أحمد
  . (5)كأنه يقول مناكير" ي يثه عن الزهر الحديث، حد

  قلت: ضعيف.
[ بييَّ سَ : داود بن عمرو بن زهير بن عمرو بن جميل الضبي ]المُ داود بن عمرو( 71)

وهو من كبار شيوخ مسلم م  ،وعشرينمات سنة ثمان  ،من العاشرة ،أبو سليمان البغدادي ثقة
 .(6)س

وقال ابن  ،(8)صاحب حديث": ثقة، وقال الذهبي: ثقة، وزاد "(7)قال يحيى بن معين
  .(9)حجر: ثقة

 قلت: هو ثقة. 
عمرو بن دينار، عمن سمع ابن عباس، عن ابن عباس عن النبي  -الوجه الثالث

. 

 يرويه عن عمرو بن دينار: شعبة.
لكنه يخطئ في  ؛"، وهو ثقة حافظ7سبقت ترجمته في حديث رقم " :شعبة بن الحجاج

 أسماء الرجال .

  الترجيح بين أوجه االختالف: -ارابعً 
 . عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي -الوجه األول

                                                           
 (.3/260) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (1)
 .الصفحة نفسها ،السابق جعالمر  (2)
 .الصفحة نفسها ،السابق جعلمر ا (3)
 (.617ص) ،تقريب التهذيب، ابن حجر (4)
 .الصفحة نفسها ،ذكره قبس جعمر ، ابن أبي حاتم (5)
 .1813( 122)ص، ذكره قبس جعمر  ابن حجر، (6)
 .361( 118)ص ن،تاريخ ابن معي ،الدارمي (7)
 (.1/381) ،الكاشفالذهبي،  (8)
 .1813( 122)ص ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (9)
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فقد تفرد بها محمد بن جحادة عن عمرو بن  ،الرواية من هذا الوجه غير محفوظة
يدِّ ب نِّ الُحَويرِّث، َعنِّ اب نِّ (1)وَقاَل َأبو حاتم دينار، ، َعن  َسعِّ يَنار  ُرو ب ُن دِّ : َهَذا خطأ ؛ إِّنََّما ُهَو: َعم 

، َعنِّ النبي ِّ  َن اب نِّ ُجَحاَدة.َعبَّاس    ، ثم قال الوهم ُهَو مِّ
 عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس عن النبي -الوجه الثاني

.  

صحيح مسلم،  :ومنها ،واية من هذا الوجه محفوظة، فقد ذكرت في أغلب كتب السنةالر 
  وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار. ،سفيان بن عيينة :ومنهم ،وقد رواها الثقات

ن سمع ابن عباس، عن ابن عباس عن النبي عمرو بن دينار، عمَّ  -الوجه الثالث
. 

 وتقد تفرد بها شعبة عن عمرو بن دينار.، لرواية من هذا الوجه غير محفوظةا

 :الحكم على الوجه الراجح -اخامسً 
سنادها صحيح-الثانية–الرواية الراجحة   ثقات. األن كل رجاله ؛، وا 

 [76حديث ]        

يثِّ َأبِّي َسَلَمَة، َعن  َأبِّي هريرة، عن النبي  َمُع : اَل ُيج  َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ َوُسئَِّل َعن  َحدِّ
 َبي َن ال َمر أَةِّ َوَعمَّتَِّها َواَل َبي َن ال َمر أَةِّ َوَخاَلتَِّها.

 َفَقاَل: َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر َواْخُتِلَف َعْنُه؛

 َفَرَواُه ُشْعَبُة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر.

، َعْن َأْزَهَر ْبِن َجِميٍل، َعِن َواْخُتِلَف َعْن ُشْعَبَة، َفَرَواُه َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمٍَّد  اْلِهاَلِليُّ
، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ  ، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن الزُّْهِريِ   اْبِن َأِبي َعِديٍ 

 .(2)َوَوِهَم ِفي ِذْكِر الزهري 

نََّما َرَواُه َأْزَهُر ْبُن َجِميٍل، َعِن اْبنِ  أبي عدي، عن شعبة، َعْن َعْمٍرو، َعْن َأِبي  َواِ 
 َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.

                                                           
 .(1/007) ،علل الحديث ،ابن أبي حاتم (1)
 .(2/311/1787) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (2)
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 َوَكَذِلَك َرَواُه َعِليُّ ْبُن اْلَجْعِد، َعْن ُشْعَبَة.

 .(1)َوَرَواُه ُغْنَدٌر، َعْن ُشْعَبَة ُمْرَساًل 

، َفَرَفَعُه َعْبُد اْلَجبَّاِر ْبُن اْلَعاَلِء، َوَرَواُه اْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن َعْمٍرو َواْخُتِلَف َعْنُه ِفي َرْفِعهِ 
 َوَحْوَثَرُة ْبُن ُمَحمٍَّد، َعِن اْبِن ُعَيْيَنَة.

، َوَأُبو ُمْسِلٍم اْلُمْسَتْمِلي، َوَأُبو ُعَبْيِد  إبراهيمَوَخاَلَفُهَما َجَماَعٌة، ِمْنُهْم:  اِفِعيُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الشَّ
، َرَووْ   ُه َعِن اْبِن ُعَيْيَنَة َمْوُقوًفا، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.َّللاَِّ اْلَمْخُزوِميُّ

مَّاُن َأْشَعُث ْبُن َسِعيٍد، َوِقيلَ  ِبيِع السَّ َعِن اْبِن َأِبي  َوَرَواُه َوْرَقاُء ْبُن ُعَمَر، َوَأُبو الرَّ
 .، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َمْرُفوًعا ِإَلى النَِّبيِ  َحْفَصَة ...

، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َناِفِع ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم،  براهيمإَوَرَواُه  ْبُن َيِزيَد اْلُخوِزيُّ
  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َوَوِهَم ِفيِه.

ِحيُح َعْن َعْمٍرو، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.  َوالصَّ

يٍر، َوُعَمُر ْبُن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي َسَلَمَة، عن أبي َوَكَذِلَك َرَواُه َيْحَيى ْبُن َأِبي َكثِ 
هريرة، عن النبي 

(2). 

 ختالف:أوجه اال -أواًل 
، َعن َأبِّي َسَلَمة، َعن َأبِّي ُهَريرة. َعمرو بن -الوجه األول ، َعنِّ الز ه رِّي ِّ ينار   دِّ

 و، َعن َأبِّي َسَلَمة، َعن َأبِّي ُهَريرَة.َعمر  -الوجه الثاني

 . عن أبي سلمة مرساًل  ،عمرو -لوجه الثالثا

 عن نافع بن جبير عن أبي هريرة. ،عمرو بن دينار -الوجه الرابع

 ا.عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفً  ،عمرو بن دينار -الوجه الخامس

 

 

                                                           
 .(2/311) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
 .(2/316) ،المرجع السابق (2)
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 تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
، َعن َأِبي َسلَ  نَعمرو ب -الوجه األول  َمة، َعن َأِبي ُهَريرة.ِديناٍر، َعِن الزُّْهِريِ 

 (.2/311/1787الدارقطني في علله ) ذكره
 و، َعن َأِبي َسَلَمة، َعن َأِبي ُهَريرَة.َعمر  -الوجه الثاني 

ن الكبرى للنسائي (، وفي السن6/1131/1018أخرجه مسلم في صحيحه )
زخار (، وفي مسند البزار= البحر ال7/627(، وفي السنن الكبرى للبيهقي )5/187/5322)
(، وفي مستخرج أبي 1212و 600/1217(، وفي مسند ابن الجعد )ص15/631/8258)

(، وفي شرح مشكل اآلثار 78/622)ص (، وفي السنة للمروزي 3/32/0111عوانة )
(، والدارقطني في علله 2/311/1787الدارقطني في علله )(، و 15/610/5202)
أبو الربيع، وورقاء، وسفيان بن شعبة، وابن أبي حفصة، و (، من طرق عدة "2/311/1787)

 عيينة"، عن عمرو بن دينار به.

 . عن أبي سلمة مرساًل  ،عمرو  -الوجه الثالث 

(، من طريق شعبة، عن 1211و و 1218( 600أخرجه ابن الجعد في مسنده )ص
 عمرو بن دينار به.
 عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبي هريرة. -الوجه الرابع

 (.2/311/1787في علله ) الدارقطنيذكره 

 ا.عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفً  -الوجه الخامس

(، وفي سنن سعيد بن منصور 2/621/11755أخرجه الصنعاني في مصنفه )
(، من طريق سفيان بن عيينة، 2/311/1787الدارقطني في علله )ذكره (، و 1/618/251)

 عن عمرو بن دينار به.
 أوجه االختالف:دراسة  -اثالثً 

، َعن َأِبي َسَلَمة، َعن َأِبي ُهَريرة. َعمرو بن -الوجه األول  ِديناٍر، َعِن الزُّْهِريِ 

  يرويه عن عمرو بن دينار: شعبة.
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حافظ لكنه يخطئ في  "، وهو ثقة7: سبقت ترجمته في حديث رقم "شعبة بن الحجاج
 .أسماء الرجال

 ة، َعن َأِبي ُهَريرَة.و، َعن َأِبي َسَلمَ َعمر  -الوجه الثاني

ورقاء  (0أبو الربيع ) (3ابن أبي حفصة ) (6شعبة ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
 سفيان بن عيينة. (5)

لكنه يخطئ  ؛"، وهو ثقة حافظ7: سبقت ترجمته في حديث رقم "شعبة بن الحجاج( 7)
 .في أسماء الرجال

 هو صدوق يخطئ."، و 2: سبقت ترجمته في حديث رقم "ابن أبي حفصة( 6)

"، وهو 5"أشعث بن سعيد": سبقت ترجمته في حديث رقم " أبو الربيع السمان( 4)
 متروك.

 "، وهو صدوق.3: سبقت ترجمته في حديث رقم "ورقاء بن عمر( 3)

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة( 5)
 .وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار

 . عن أبي سلمة مرساًل  ،عمرو -الوجه الثالث

 يرويه عن عمرو بن دينار: شعبة.
لكنه يخطئ في  ؛"، وهو ثقة حافظ7: سبقت ترجمته في حديث رقم "شعبة بن الحجاج

 .الرجالأسماء 

 عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبي هريرة. -الوجه الرابع

 الخوزي. بن يزيد إبراهيميرويه عن عمرو بن دينار: 
 "، وهو متروك.11: سبقت ترجمته في حديث رقم "بن يزيد الخوزي  إبراهيم

 ا.عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفً  -الوجه الخامس

 عمرو بن دينار: سفيان بن عيينة. يرويه عن
"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة وهو 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة

 الناس في عمرو بن دينار. من أثبت
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 ختالف:الترجيح بين أوجه اال -ارابعً 
، َعن َأِبي َسَلَمة، َعن َأِبي ُهَريرة. َعمرو بن -الوجه األول  ِديناٍر، َعِن الزُّْهِريِ 

 الدارقطني في علله. ذكره
 و، َعن َأِبي َسَلَمة، َعن َأِبي ُهَريرَة.َعمرٌ  -الوجه الثاني

، وقد خمسة فوظة، فقد بلغ عدد الرواة عنه وهم من المقبولينالرواية من هذا الوجه مح
 . م، وأوافق الدارقطني أنها هي الصحيحةصحيح مسل :ومنها ،ذكرت في كتب السنة

 . عن أبي سلمة مرساًل  ،عمرو -الوجه الثالث

محمد بن عبد وهو  ،ريءـــــــه ابن المقـــا عنـــــحيث رواه ؛اذةـــــش ة روايةً ـالرواية المرسل د  تع
ورواية العدد  ،فتكون روايته شاذة ،وخالف العدد األكبر من الرواة المقبولين ،هللا بن يزيد وهو ثقة

 األكبر الذي ذكرت هي الراجحة. 

 عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبي هريرة. -الوجه الرابع

 الدارقطني في علله. ذكره
 ا.ة عن أبي هريرة موقوفً عمرو بن دينار عن أبي سلم -الوجه الخامس

 لرواية من هذا الوجه ليست راجحة.ا

  :الحكم على الوجه الراجح -اخامسً 
سنادها صحيح، ور -الثانية–الرواية المحفوظة  مسلم في  اأخرجهثقات، وقد  اجاله، وا 

 ه.حصحي

 [74حديث ]        

َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ هللا وُسئِّل َعن َحديث َعطاء بن َأبي َرباح، َعن َأبي ُهريرة، قال َرسول 
م والَمحُجوُم.َوَسلَّمَ   : َأفَطر الحاجِّ
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واخُتِلف َعن َعمرو بن دينار، فَرواه ُيوُسف بن َبحر، َعن َأبي النَّضر هاشم بن فقال: 
القاسم، َعن ُشعبة، َعن َعمرو، َعن َعطاء، َعن َرُجل، َعن َأبي ُهريرة، ورَفعه، وَمتُنه، قال: 

 وهو صاِئٌم فُغشي َعَليه، فَنَهى َيوَمِئذ َأن َيحَتِجم الصاِئُم. (1)ِبالقاَحة هللا احَتَجم َرسول 

، وُغنَدر: َعن ُشعبة، َعن َعمرو، َعن َعطاء، َعن َرُجل، َعن إسماعيلوقال النَّضر بن 
  .(2)َأبي ُهريرة، َأفَطر الحاِجم والَمحُجوم َموقوًفا

 أوجه االختالف: -أواًل 

 .ارو بن دينار، عن عطاء، عن رجل، عن أبي هريرة مرفوعً عم -الوجه األول

 .اعمرو بن دينار، عن عطاء، عن رجل، عن أبي هريرة موقوفً  -الوجه الثاني

 تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 

 .اعمرو بن دينار، عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة مرفوعً  -الوجه األول

معاوية  ي(، من طريق أب6/306ظه )يلي في الضعفاء الكبير بلفأخرجه اإلمام العق
 (، من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار به.11/115/6151زعفراني، وفي علل الدارقطني )ال

 .اعمرو بن دينار عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة موقوفً  -الوجه الثاني

العقيلي في و  ،(3/333/3170) م النسائي في السنن الكبرى بلفظهأخرجه اإلما
(، من 11/115/6151(، وفي علل الدارقطني )6/306) (،6/26) ،ير بلفظهالضعفاء الكب

 طريق شعبة، عن عمرو بن دينار به.

 الحكم على أوجه االختالف: -اثالثً 

 .اعمرو بن دينار عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة مرفوعً  -الوجه األول

 أبو معاوية الزعفراني. (6شعبة ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
لكنه يخطئ  ؛"، وهو ثقة حافظ7سبقت ترجمته في حديث رقم " عبة بن الحجاج:ش( 7)

 .في أسماء الرجال

                                                           
َة والمدينةِّ، ابن األثير، النهاية في غ (1) ع  بي َن مكَّ ضِّ  (.0/112ريب الحديث واألثر، )هو اسُم مو 
 .(11/115/6151) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (2)
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ي أبو معاوية الزعفراني من ب  عبد الرحمن بن قيس الض   أبو معاوية الزعفراني:( 6)
  . (1)التاسعة

يث َضعِّيف ،ا: َكاَن واسطي  (2)قال اإلمام أحمد يثه َحدِّ ء َحدِّ خرج إَِّلى ثمَّ  ،َولم يكن بَِّشي 
يث، وقال ء َمت ُروك الَحدِّ : (4)ا، قال أبو حاتم: كان كذابً (3)قال أبو زرعة :نيسابور َولم يكن بَِّشي 

 : متروك كذبه أبو زرعة وغيره.(5)ذهب حديثه، وقال ابن حجر

 قلت: متروك.

 .ارجل عن أبي هريرة موقوفً عمرو بن دينار عن عطاء عن  -الوجه الثاني

 ينار: شعبة.يرويه عن عمرو بن د
لكنه يخطئ في  ؛"، وهو ثقة حافظ7: سبقت ترجمته في حديث رقم "شعبة بن الحجاج

  .أسماء الرجال

  :الترجيح بين أوجه االختالف -ارابعً 

 .اعمرو بن دينار عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة مرفوعً  -الوجه األول

ر: "أبومعاوية الزعفراني الرواية من هذا الوجه غير راجحة، فقد رواها عن عمرو بن دينا
من:  كلٌّ  اعمرو بن دينار مرفوعً وهو عبد الرحمن بن قيس وهو متروك، ورواه عن شعبة عن 

؛ اوروياه عن شعبة عن عمرو بن دينار موقوفً  ،وهما ثقتان ،والحجاج بن محمد ،روح بن عبادة
 .معروفةً  ورواية روح والحجاج الموقوفة ،معاوية المرفوعة منكرةً  يفتكون رواية أب

 .اعمرو بن دينار عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة موقوفً  -الوجه الثاني

معاوية وهو "ضعيف" لروح والحجاج كما  يمن هذا الوجه راجحة، لمخالفة أب الرواية
: اوقال أيًض  (1)بينت في الوجه السابق، وقد قال العقيلي بعد ذكره هذا الوجه: "وهذه الرواية أولى"

 .(2)وقوف، أولى""وهذا، أي الم

                                                           
 .(302/3282)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(1/380) ،العلل ومعرفة الرجالأحمد بن حنبل،  (2)
 .(5/678) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (3)
 .، الصفحة نفسهاقالمرجع الساب (4)
 .الصفحة نفسها ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (5)
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 :الحكم على الوجه الراجح -اخامسً 

سنادها ضعيف-الثانية–الرواية الراجحة   هريرة.ي لجهالة الرجل الذي بين عطاء وأب ، وا 

 [73حديث ]        

: َحقٌّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ وسئل عن حديث طاووس، عن أبي هريرة، قال رسول هللا 
لِّم   َل ُكلَّ َسب َعةِّ َأيَّام . َعَلى ُكل ِّ ُمس  َتسِّ  َأن  َيغ 

َواْخُتِلَف َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َفَرَواُه ُعَمُر ْبُن َقْيٍس، َعْن َعْمِرو ْبِن دينار، عن 
  .طاووس، عن أبي هريرة، عن النبي 

، َعْن َرْوٍح، َعْن ُشْعَبَة،  َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َوَكَذِلَك َقاَل َيْحَيى ْبُن َحِبيِب ْبِن َعَرِبيٍ 
 َمْرُفوًعا.

و، رٍ ، َواْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن َعمْ َوَكَذِلَك َرَواُه اْبُن ُجَرْيجٍ  َوَغْيُرُه َيْرِويِه َعْن ُشْعَبَة َمْوُقوًفا.
 َمْوُقوًفا.

ِحيُح اْلَمْوُقوُف َعَلى َأِبي ُهَرْيَرةَ    .(3)َوالصَّ

  أوجه االختالف: -أواًل  
 .اعمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة مرفوعً  -لالوجه األو 

 .اعمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة موقوفً  -الوجه الثاني

  تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
 .اعمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة مرفوعً  -الوجه األول

صحيحه خزيمة في ابن و  ،(12/612/2302مام البزار في مسنده بنحوه )أخرجه اإل
، (0/35/1630حبان في صحيحه بنحوه وفيه زيادة ) وابن ،(3/131/1721بنحوه وفيه زيادة )

                                                                                                                                                                     
 (.6/306) ،الضعفاء الكبيرالعقيلي،  (1)
 (.6/26) ،المرجع السابق (2)
 (.11/32/6112) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (3)
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(، من 0/02/1781جماع واالختالف بنحوه وفيه زيادة )ابن المنذر في األوسط في السنن واإلو 
 طريق شعبة عن عمرو بن دينار به.

 .اعمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة موقوفً  -الوجه الثاني

وابن المنذر  ،(3/122/5628ه بنحوه وفيه زيادة )في مصنف عبد الرزاقأخرجه اإلمام 
وابن البختري  ،(0/01/1722واالختالف بنحوه وفيه زيادة ) في  األوسط في السنن واإلجماع

مع اختالف ستة أيام بدل سبعة بنحوه  فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري مجموع 
"، عن عمرو إسحاقابن جريج، وسفيان بن عيينة، وزكريا بن (، من طرق عدة "002/761)ص

 بن دينار به.ا

  دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
 .اعمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة مرفوعً  -لوجه األولا

 يرويه عن عمرو بن دينار: شعبة.

لكنه يخطئ في  ؛"، وهو ثقة حافظ7: سبقت ترجمته في حديث رقم "شعبة بن الحجاج
 .أسماء الرجال

 .اعمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة موقوفً  -الوجه الثاني

 .إسحاقزكريا بن  (3سفيان بن عيينة ) (6ابن جريج ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )

 "، وهو ثقة مدلس ومرسل.1: سبقت ترجمته في حديث رقم "ابن جريج( 7)

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة( 6)
  وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 .(1)ثقة رمي بالقدر من السادسة ع ،المكي إسحاقن ب: زكريا إسحاقزكريا بن ( 4)

 الترجيح بين أوجه االختالف:  -ارابعً 
 .اعمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة مرفوعً  -الوجه األول

 ،من )ابن جريج خالف كال   ،راجحة، ألن شعبة بن الحجاج ه غيرهذا الوج الرواية من
ورواية األكثر  ،الرواية من هذا الوجه شاذةً  عد  فت ،( وجميعهم ثقاتإسحاقوزكريا بن  ،وابن عيينة

                                                           
 .(615/6161)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
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َلُم َرَواهُ  ،محفوظة روايةً  لى هذا أشار اإلمام البزار فقال: "َوَهَذا الحديُث اَل َنع  َبَة عن  وا  َعن  ُشع 
 .(1)ا إال روح"مرفوعً  ،أبي هريرة  عن ،طاوس عمرو عن

 .اعمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة موقوفً  -الوجه الثاني

حيث رواها كل من: ابن عيينة وهو أوثق الناس في  ؛الرواية من هذا الوجه راجحة
ن كان معلقً  قات ن المتابعين له من الثإكما في علل الدارقطني إال  اعمرو بن دينار، حتى وا 

 إلى شذوذها في الوجه السابق. أشر تُ التي  ،تؤكد صحة الرواية ورجحانها على رواية شعبة

 الحكم على الوجه الراجح: -اخامسً 
سنادها صحيح، ورجاله-الثانية–الرواية الراجحة   ثقات. ا، وا 

 [75حديث ]        

َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َرُسوُل هللا وسئل عن حديث طاووس ب نِّ َكي َساَن، َعن  َأبِّي ُهَري َرَة، َقاَل 
ُت َأالَّ َأتَّهِّبَ َوَسلَّمَ  : لقد َهَمم 

(2) . ، َأو  َثَقفِّي   ، َأو  َأن َصارِّي   ي   َبًة إِّالَّ مِّن  ُقَرشِّ  هِّ

 َفَقاَل: َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛

ِبيِع، َفَرَواُه َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد، َواْخُتِلَف َعنْ  ُه َأْيًضا، َفَقاَل ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، َوَأُبو الرَّ
: َعْن َحمَّاٍد، َعْن عمرٍ  . النبي و، عن طاووس، ُمْرَساًل، َعنِ َواْلَقَواِريِريُّ  ، َوُهَو اأْلََصحُّ

يِ  و، عن طاووس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَّبِ َوِقيَل: َعْن ُيوُنَس، َعْن َحمَّاٍد، عن عمرٍ 

(3). 

 أوجه االختالف: -أواًل 
َساًل، َعنِّ عمر   -الوجه األول  .و، عن طاووس، ُمر 

، َعنِّ النَّبِّي ِّ عمر   -الوجه الثاني  .و، عن طاووس، َعنِّ اب نِّ َعبَّاس 

َرابِّي ا. -الوجه الثالث ، َأنَّ أَع  و، َواب ُن َطاُوس  ر   َعم 

                                                           
 (.12/612) ،مسند البزار البزار، (1)
، وَ  (2) اَلقِّ َخ  َرف بَِّمَكارِّمِّ األ  َحاُب ُمُدن  َوُقرًى، وُهم أع  َنَُّهم  َأص  ؛ ألِّ اَلقِّ َأي  اَل أق َبل َهديًَّة إِّالَّ مِّن  َهؤاَُلءِّ َنَّ فِّي َأخ  ألِّ

َيةِّ َجفاًء وَذَهابًا َعنِّ الُمروءة، وَطَلبًا لِّلز َِّياَدةِّ   (.5/631النهاية في غريب الحديث واألثر، ) ، ابن األثير،ال َبادِّ
 .(11/33/6115) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطني الدارقطني، (3)
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 تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
 .عمرو بن دينار، عن طاووس، ُمْرَساًل، َعِن النَِّبيِ   -الوجه األول

( من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار به، 22/87أخرج في جزء لوين )ص
(، وفي علل الدارقطني 6/325/1232كشف األستار عن زوائد البزار )وفي 

 (، من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار به.11/33/6115)

  .و، عن طاووس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ  عمرٌ  -انيلوجه الثا

(، وفي كشف األستار عن زوائد 0/060/6287الرسالة ) :رجه أحمد في مسنده طأخ
وفي المعجم (، 10/622/2380ا )محققً  -(، وفي صحيح ابن حبان 6/320/1238زار )الب

(، من طريق حماد 11/33/6115)(، وفي علل الدارقطني 11/18/11827الكبير للطبراني )
 بن زيد، عن عمرو بن دينار به.ا

 َعْمٌرو، َواْبُن َطاُوٍس، َأنَّ َأْعَراِبيًّا. -الوجه الثالث

(، من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو 6/638/1183في مسنده )يدي ــأخرجه الحم
 بن دينار به.ا

 دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
 .اووس، ُمْرَساًل، َعِن النَِّبيِ  و، عن طعمرٌ  -الوجه األول

  سفيان بن عيينة. (6حماد بن زيد ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
 "، وهو ثقة ثبت.0: سبقت ترجمته في حديث رقم "حماد بن زيد( 7)

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة( 6)
 ن دينار.وهو من أثبت الناس في عمرو ب

 .و، عن طاووس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ  عمرٌ  -الوجه الثاني

 يرويه عن عمرو بن دينار: حماد بن زيد.
 "، وهو ثقة ثبت.0: سبقت ترجمته في حديث رقم "حماد بن زيد

 َعْمٌرو، َواْبُن َطاُوٍس، َأنَّ َأْعَراِبيًّا. -الوجه الثالث

 سفيان بن عيينة. يرويه عن عمرو بن دينار:



116 
 
 

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة وهو 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة
 من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 الترجيح بين أوجه االختالف: -ارابعً 

 .و، عن طاووس، ُمْرَساًل، َعِن النَِّبيِ  عمرٌ  -الوجه األول

 ،"حماد بن زيد ويها عن عمرو بن دينار:الرواية المرسلة من هذا الوجه محفوظة، ير 
 وسفيان بن عيينة"، وسفيان أثبت الناس في عمرو، وبهذا نوافق الدارقطني.

  .، عن طاووس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ  عمروٌ  -الوجه الثاني

الرواية غير محفوظة، وذكرها حماد وحده عن عمرو بن دينار، أما الرواية األولى فقد 
 ا وصله إال حماد.: ال نعلم أحدً (1)ا، وقال البزارواها سفيان أيًض ر 

 َعْمٌرو، َواْبُن َطاُوٍس، َأنَّ َأْعَراِبيًّا. -الوجه الثالث

 ما قال: "عمرو  الرواية غير محفوظة تفرد بذكرها الحميدي في مسنده، ولعله أخطأ حين
 عن طاووس"، وهللا أعلم. ابن طاووس"، والصواب: "عمرو  و 

 الحكم على الوجه الراجح: -امسً خا
سنادها ضعيف-األولى–الرواية الراجحة   .--ألن طاووس لم يسمع من النبي ؛، وا 

 [72حديث ]        

: َمن  َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ وسئل عن حديث طاووس، عن أبي هريرة، قال رسول هللا 
يَّا م ِّ ُقتَِّل فِّي عِّ
ًدا َفُهَو َقَودُ  َيُكوُن َبي َنُهم  َفُهوَ  (2) ُل َخَطإ ، َوَمن  ُقتَِّل َعم  ُلُه َعق  َخَطأ ، َعق 

هِّ، َمن   (3) َيدِّ
. ل  ن ُه َصر ف  َواَل َعد  َبُل مِّ ِّ، اَل ُيق  َنُة َّللاَّ  َحاَل ُدوَنُه َفَعَلي هِّ َلع 
 َفَقاَل: َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛

                                                           
 .(6/325/1232) ،كشف األستار عن زوائد البزارالهيثمي،  (1)
َن الَعَمى، كال (2) يَلى، مِّ ر: فِّع ِّ يدِّ والقص  دِّ رِّ َوالتَّش  يَّا بِّال َكس  م ِّ يص، العِّ صِّ َن التَّخ  يَصي، مِّ َن الرَّم ي، والخِّص ِّ يَّا، مِّ ر ِّم ِّ

مه ُحكم َقتِّيلِّ اَلخطأ َمى أمُره َواَل َيتبيَّن قاتُِّلُه، فُحك  َنى َأن  ُيوَجد َبي َنُهم  قَتيل َيع  ُر. َوال َمع  َي َمصادِّ ية َوهِّ  .َتجِّب فِّيهِّ الد ِّ
 .(3/315، )ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر

 (0/112، )المرجع السابق، .لَقَوُد: القِّصاص وَقت ل القاتِّل َبدل الَقتيلا (3)
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، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، عن طاووس، عن أبي َفَرَواُه َحْمَزُة ْبُن  َأِبي َحْمَزَة النَُّصْيِبيُّ
  .هريرة، عن النبي 

: َعْن َبْكِر ْبِن ُمَضَر، َعْن َحْمَزَة، َوَقاَل ُعْثَماُن ْبُن  َوَكَذِلَك َقاَل ِإْدِريُس ْبُن َيْحَيى اْلَخْواَلِنيُّ
ن دينار، عن طاووس، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َلْم َيْذُكْر َصاِلٍح: َعْن َبْكِر ْبِن مضر، عن عمرو ب

 َحْمَزَة.

ْبُن ُمْسِلٍم َوُسَلْيَماُن ْبُن َكِثيٍر، َفَرَوَياُه عن عمرو، عن طاووس، َعِن  إسماعيلَوَخاَلَفُه 
  .اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ  

 .(1)، وهو الصحيحن طاووس، مرساًل َوَخاَلَفُهْم َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد، َفَرَواُه عن عمرو، ع

  أوجه االختالف: -أواًل 
رُ  -الوجه األول ، عن طاووس، عن أبي هريرة، عن النبي  و ب نُ َعم  يَنار   .دِّ

، َعنِّ النَّبِّي ِّ عمر   -الوجه الثاني  .و، عن طاووس، َعنِّ اب نِّ َعبَّاس 

 .مرساًل  ،و، عن طاووس، َعنِّ النَّبِّي ِّ عمر   -الوجه الثالث

  تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
 .ِديَناٍر، عن طاووس، عن أبي هريرة، عن النبي  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه األول

(، وفي سنن الدارقطني 1/72/662ه الطبراني في المعجم األوسط )أخرج
(، وفي علل الدارقطني 0/83/3138(، وفي سنن الدارقطني )0/81/3130-3135)
حمزة النصيبي، وبكر بن مضر، وعمرو بن الحارث"، عن " :رق عدةــمن ط (11/35/6118)

 عمرو بن دينار به.
  .و، عن طاووس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ  عمرٌ  -الوجه الثاني

(، وفي 2/202/0521) (،2/528/0501أبو داود في سننه ت األرنؤوط )أخرجه 
، وفي (16/015/0211آلثار )(، وفي شرح مشكل ا3/612/6271السنن الصغير للبيهقي )
-11/2/11808وفي المعجم الكبير للطبراني )(، 8/81/12116السنن الكبرى للبيهقي )

في مصنف عبد (، و 3/253/6235األرنؤوط ) :وفي سنن ابن ماجه ت(، 11802-11851

                                                           
 .(11/35/6118) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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(، 2222-2/351/2225(، وفي السنن الكبرى للنسائي )2/672/17613الرزاق الصنعاني )
-3138-3137-0/86/3132(، )0/81/3133(، )0/81/3136رقطني )وفي سنن الدا

بن مسلم،  إسماعيل" :(، من طريق عدة11/35/6118(، وفي علل الدارقطني )3101
 وسليمان بن كثير، والحسن بن عمارة، وحماد بن زيد"، عن عمرو بن دينار به.

 .مرساًل  ،و، عن طاووس، َعِن النَِّبيِ  عمرٌ  -الوجه الثالث

(، 16/02/15861(، معرفة السنن واآلثار )0/81/3131الدارقطني في سننه ) أخرجه
(، وفي علل 7/337هجر ) :(، تفسير الطبري= جامع البيان ط300مسند الشافعي )ص

حماد بن زيد، وسفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار  :(، من طريق11/35/6118الدارقطني )
 به.

  دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
  .ِديَناٍر، عن طاووس، عن أبي هريرة، عن النبي  و ْبنُ َعْمرُ  -ه األولالوج

عمرو بن  (3بكر بن مضر ) (6حمزة النصيبي ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
 الحارث.
 ،واسم أبيه ميمون  ،يبيصِّ حمزة بن أبي حمزة الجعفي الجزري النَّ  حمزة النصيبي: (7)

 .(1)وقيل عمرو من السابعة ت

ينقال يح : مطروح الحديث، (3): َلي َس ُيَساوِّي فلًسا، وقال أحمد بن حنبل(2)يى بن معِّ
: ضعيف الحديث، منكر الحديث، وقال (5): هو ضعيف الحديث، قال أبو حاتم(4)وقال أبو زرعة

  : متروك متهم بالوضع.(7): متروك، وقال ابن حجر(6)الدارقطني

  قلت: متروك.

                                                           
 .(172/1512)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(0/082/5012) ،تاريخ ابن معينالدوري،  (2)
 .(3/611) ،الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، (3)
 .الصفحة نفسها ،المرجع السابق (4)
 .الصفحة نفسها ،المرجع السابق (5)
 .(65/113)ص ،سؤاالت البرقاني للدارقطني ت القشقري البرقاني،  (6)
 .(172/1512)ص ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (7)
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بن محمد بن حكيم المصري أبو محمد أو أبو عبد  رَض : بكر بن مُ بكر بن مضر( 6)
 .(1)نيف وسبعون خ م د ت سوله  ،مات سنة ثالث أو أربع وسبعين ،من الثامنة ،الملك

: (4): ثَِّقة َلي َس بِّهِّ َبأ س، قال أبو حاتم(3): ثقة، قال أحمد بن حنبل(2)قال يحيى بن معين
  .: ثقة ثبت(5)ثقة، قال ابن حجر

 قلت: ثقة ثبت.
: عمرو بن الحارث بن يعقوب األنصاري موالهم المصري أبو عمرو بن الحارث (4)

 .(6)ا قبل الخمسين ومائة عمات قديمً  ،من السابعة ،]أمية[ أيوب

حفظ أ: كان (9): ثقة، وقال أبو حاتم(8): ثقة، وقال أبو زرعة(7)قال يحيى بن معين
 : ثقة فقيه حافظ.(10)قال ابن حجر ولم يكن له نظير في الحفظ في زمانه، ،الناس في زمانه

 قلت: ثقة حافظ.

 .و، عن طاووس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ  عمرٌ  -الوجه الثاني

الحسن بن عمارة  (3ر )ـسليمان بن كثي (6بن مسلم ) إسماعيل (1يرويه عن عمرو: )
  حماد بن زيد. (0)

ثم  ،كان من البصرة ،إسحاق بن مسلم المكي أبو إسماعيل بن مسلم: إسماعيل (7)
 .(11)سكن مكة من الخامسة ت ق

                                                           
 .(167/751)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(775) (020)ص ،ت ابن الجنيدسؤاالابن الجنيد،  (2)
 .(6/081/3127) ،العلل ومعرفة الرجالأحمد بن حنبل،  (3)
 .(6/323)، الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (4)
 .(167/751)ص ،مرجع سبق ذكره ابن حجر، (5)
 .(012/5110)ص ،المرجع السابق (6)
 .(1/117) ،تاريخ ابن معين، ابن محرز  (7)
 .(2/662) ،جع سبق ذكرهمر  ،ابن أبي حاتم (8)
 .الصفحة نفسها ،المرجع السابق (9)
 .الصفحة نفسها ،مرجع سبق ذكره ابن حجر، (10)
 .(111/080)ص ،المرجع السابق (11)



112 
 
 

ء، َوَقالَ (1)قال يحيى بن معين بن ُمسلم ال َمك ِّي  لم  إسماعيلغير يحيى  (2): َلي َس بَِّشي 
ة َفُسمي مكي   ؛ايكن مكي   : يسند (3)ا، وقال أحمد بن حنبلَوَلكِّن َكاَن يكثر الت َِّجاَرة َوال حج إَِّلى َمكَّ

رو ء   عن َعم  يث َمَناكِّير َلي َس أَراُه بَِّشي  يَنار َأَحادِّ ا، وقال أبو  َضعيف  : (4)، وقال البخاري ب ن دِّ د  جِّ
ا ضعيف : وكان فقيهً (6): هو بصري سكن مكة، ضعيف الحديث، وقال ابن حجر(5)زرعة

 الحديث.

  .وله أحاديث مناكير عن عمرو بن دينار الحديث ضعيفقلت: 
من  ،مان بن كثير العبدي البصري أبو داود وأبو محمد: سليسليمان بن كثير( 6)
 .(7)مات سنة ثالث وثالثين ع ،السابعة

: سليمان بن كثير بصري (9): لم يكن به بأس، وقال أبو حاتم(8)قال يحيى بن معين
 : ال بأس به في غير الزهري.(10)يكتب حديثه، قال ابن حجر

 قلت: ال بأس به.
عمارة البجلي موالهم أبو محمد الكوفي قاضي  : الحسن بنالحسن بن عمارة( 4)

 .(11)مات سنة ثالث وخمسين ت ق ،من السابعة ،بغداد

يث ال حسن بن عَماَرة، وقال  (1)إنه يكذب، وعبد هللا بن ال ُمَبارك :(12)قال شعبة ترك َحدِّ
عن الزهري وعمرو بن دينار  ي : كنت إذا سمعت الحسن بن عمارة يرو (2)سفيان بن عيينة

                                                           
 .(22/161)صين، تاريخ ابن مع ،الدارمي (1)
 .(0/86) ،تاريخ ابن معين ،الدوري  (2)
 .(6/356/6552) ،العلل ومعرفة الرجالابن حنبل،  (3)
 .(637)ص ،= ترتيب علل الترمذي الكبيرالعلل الكبير للترمذيالترمذي،  (4)
 .(6/122) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (5)
 .(111/080)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (6)
 .(650/6216)ص ،المرجع السابق (7)
 .(727( )026)ص ،سؤاالت ابن الجنيدابن الجنيد،  (8)
 .(0/138) ،ذكره مرجع سبق ،ابن أبي حاتم (9)
 .(650/6216)ص ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (10)
 .(126/1620)ص ،المرجع السابق (11)
 .(1/137)، مرجع سبق ذكرهابن أبي حاتم،  (12)
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يث، وقال أبو حاتم(3)إصبعي في أذني، وقال أحمد بن حنبلجعلت  : هو (4): َمت ُروك الَحدِّ
  : متروك.(5)متروك الحديث، قال ابن حجر

 قلت: متروك.
 "، وهو ثقة ثبت.0: سبقت ترجمته في حديث رقم "حماد بن زيد (3)

 .مرساًل  ،و، عن طاووس، َعِن النَِّبيِ  عمرُ  -الوجه الثالث

 سفيان بن عيينة. (6حماد بن زيد ) (1و بن دينار: )يرويه عن عمر 

 "، وهو ثقة ثبت.0: سبقت ترجمته في حديث رقم "حماد بن زيد( 7)

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة( 6)
 وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

  الترجيح بين أوجه االختالف: -ارابعً 
 .ِديَناٍر، عن طاووس، عن أبي هريرة، عن النبي  و ْبنُ َعْمرُ  -ه األولالوج

 .ألنها فيها حمزة النصيبي متروك الحديث. الرواية من هذا الوجه غير محفوظة
 .عمرو، عن طاووس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ   -الوجه الثاني

أثبت الناس في عمرو بن دينار الرواية من هذا الوجه محفوظة، سفيان بن عيينة من 
ولكنه قبل ذلك  ؛"، وهو قد تغير بأخره: "كان سفيان يرويه في آخره "مرساًل (6)ولكن قال الطحاوي 

 عن ابن عباس عن النبي موصواًل  -يعني هذا الوجه-كان يرويه كما يرويه سليمان بن كثير
 عيينة، وقد ذكر في كتب "، وقد رواه حماد بن زيد وهو من أثبت الناس في عمرو بعد ابن

 السنة، وهنا نخالف الدارقطني، وهللا أعلم.
 .. مرساًل عمرو، عن طاووس، َعِن النَِّبيِ   -الوجه الثالث

                                                                                                                                                                     
 .(732)ص ،العلل الصغير للترمذي الترمذي، (1)
 .(1/00)، مرجع سبق ذكرهابن أبي حاتم،  (2)
 .(81/125)ص ،ية المروذي وغيره ت صبحي السامرائيالعلل ومعرفة الرجال رواأحمد بن حنبل،  (3)
 .(3/68) ،الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  (4)
 .(650/6216)ص ،ابن حجر، تقريب التهذيب (5)
 .(16/015/0211) ،شرح مشكل اآلثارالطحاوي،  انظر: (6)
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ولكنه قبل ذلك كان يرويها  ة؛الرواية من هذا الوجه غير محفوظة، فقد رواها سفيان بأخر 
ن هذا الوجه حماد بن زيد، وقد عن ابن عباس، كما ذكرت في الوجه السابق، ورواها م ةً موصول
 .ملسو هيلع هللا ىلصفرواها موصولة عن ابن عباس عن النبي  ؛نشط

 الحكم على الوجه الراجح: -اخامسً 
سنادها صحيح ورجاله-الثانية–الرواية المحفوظة   ثقات. ا، وا 

 [71حديث ]        

ي ُخ َأُبو ال َحسَ  يثِّ ـــــــمَ َر ب نِّ َأح  ــــــنِّ َعلِّي  ب ُن ُعمَ ــــــــَوُسئَِّل الشَّ ي   ال َحافُِّظ، َعن  َحدِّ دِّ َد ب نِّ َمه 
َطَر،  َبَح ُجُنًبا َفَقد  َأف  و ال َقارِّي، َعن  َأبِّي ُهَري َرَة، َقاَل: َما َأَنا ُقل ُت َمن  َأص  ر  ِّ ب نِّ َعم  َوَلكِّن  َعب دِّ َّللاَّ

مِّ  َبةِّ َقاَلُه، َوَما َأَنا َنَهي ُت َعن  َصو  مِّ ال ُجُمَعةِّ، ُمَحمَّد   ُمَحمَّد  َوَرب ِّ ال َكع  َنَهى  َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ َيو 
 َعن ُه.

 َفَقاَل: َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛

و َفَرَواُه اْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َيْحَيى ْبِن َجْعَدَة، َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َعْمرٍ 
 .(1)ْلَقاِري، َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ ا

زَّاِق، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر. َوَكَذِلَك َقاَل َعْبدُ   الرَّ

زَّاِق، َوِقيَل َعْنُه َعْن َعْبِد  لنَِّبيِل، َفِقيَل َعْنُه ِمْثلَواْخُتِلَف َعْن َأِبي َعاِصٍم ا َقْوِل َعْبِد الرَّ
ْحَمِن   ْبِن َعْمٍرو.الرَّ

ْحَمِن ْبِن َعْمٍرو. ، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعْبِد الرَّ  َوَكَذِلَك َقاَل اْبُن اْلُبْرَساِنيِ 

َوَرَواُه ُشْعَبُة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َفَلْم ُيْحَفْظ ِإْسَناُدُه، َوَقاَل: َعْن َرُجَلْيِن، َعْن َرُجٍل، 
ِحيُح َما َقاَلُه اْبُن ُعَيْيَنَة.َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َوال  صَّ

، َفَقَلَب ِإْسَناَدُه، َوَقاَل: َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر،  َوَرَواُه َأُبو َبْحٍر اْلَبْكَراِويُّ
. ُل َأَصحُّ  َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َعْمٍرو، َعْن َيْحَيى ْبِن َجْعَدَة، َواأْلَوَّ

َدَة، َعْن ـــاٍر، َعْن َيْحَيى ْبِن َجعْ ـــــِدينَ  و ْبنُ رُ ـــــَعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َأْخَبَرِني َعمْ  َوَقاَل َرْوحٌ 
 َعْبِد َّللاَِّ ْبِن عبد اْلَقاِري، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.

                                                           
 .(11/01/6110) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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َثِني َعْمرُ َوَقاَل ابْ  َسِمْعُت َأَبا ُهَرْيَرَة، ِديَناٍر، َعْن َيْحَيى ْبِن َجْعَدَة، َقاَل:  و ْبنُ ُن َلِهيَعَة: َحدَّ
 .(1)اْلُجُنِب ُيْدِرُكُه اْلَفْجرُ  َوَلْم َيْذُكْر َبْيَنُهَما َأَحًدا، َوَلْم َيْذُكْر ِفي َحِديِثِه ُحْكمَ 

 أوجه االختالف: -أواًل 
رُ  -الوجه األول و ا و ب نُ َعم  ر  ِّ ب نِّ َعم  َدَة، َعن  َعب دِّ َّللاَّ َيى ب نِّ َجع  ، َعن  َيح  يَنار  ل َقارِّي، دِّ

 َعن  َأبِّي ُهَري َرَة.

رُ  -الوجه الثاني يَنار   و ب نُ َعم  ، َعن  َأبِّي ُهَري َرَة.دِّ ، َعن  َرُجل   ، َعن  َرُجَلي نِّ

رُ  -الوجه الثالث يَنار   و ب نُ َعم  َدَة.دِّ َيى ب نِّ َجع  و، َعن  َيح  ر  ِّ ب نِّ َعم   ، َعن  َعب دِّ َّللاَّ

رُ  -الوجه الرابع يَنار   و ب نُ َعم  َدَة، قَ دِّ َيى ب نِّ َجع  ُت َأَبا ُهَري َرَة.، َعن  َيح   اَل: َسمِّع 

 تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
ِديَناٍر، َعْن َيْحَيى ْبِن َجْعَدَة، َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َعْمٍرو اْلَقاِري،  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه األول

 َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.

وفي سنن ابن (، 3/652/6232(، )3/610/6757رجه النسائي في السنن الكبرى )أخ
(، وفي مسند أحمد 6/661/1108(، وفي مسند الحميدي )6/211/1716ماجه ت األرنؤوط )

 -(، وفي صحيح ابن حبان 13/630(، )13/633/7832(، )16/307/7388الرسالة ) :ط
 ية األولياء(، وفي حل3/310/6157(، وفي صحيح ابن خزيمة )8/370/3212ا )محققً 

في مصنف عبد (، و 316/622وفي السنن المأثورة للشافعي )ص (،7/312وطبقات األصفياء )
(، وفي المعجم 2/375/2102(، وفي معرفة السنن واآلثار )0/181/7322الرزاق الصنعاني )

(، وفي جزء ابن جريج 1/350/732(، وفي أخبار مكة للفاكهي )2/62/2138األوسط )
 331/323خ الحديث ومنسوخه البن شاهين )ص(، وفي ناس12ا/، بترقيم الشاملة آليً 12)ص
(، من طريق سفيان بن عيينة، وابن جريج، 11/01/6110(، وفي علل الدارقطني )320-

 ومحمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار به.
 ِديَناٍر، َعْن َرُجَلْيِن، َعْن َرُجٍل، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الثاني

 (.11/01/6110الدارقطني في علله )ذكره 

                                                           
 .(11/06) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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 ِديَناٍر، َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َعْمٍرو، َعْن َيْحَيى ْبِن َجْعَدَة. و ْبنُ رُ َعمْ  -الوجه الثالث

 (.11/01/6110الدارقطني في علله ) ذكره
 َرْيَرَة.ِديَناٍر، َعْن َيْحَيى ْبِن َجْعَدَة، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا هُ  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الرابع

 (.11/01/6110الدارقطني في علله ) ذكره

 دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
ِديَناٍر، َعْن َيْحَيى ْبِن َجْعَدَة، َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َعْمٍرو اْلَقاِري،  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه األول

 َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.

 محمد بن مسلم. (3بن جريج )ا (6سفيان بن عيينة ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة( 7)
 وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 "، وهو ثقة مدلس ومرسل.1: سبقت ترجمته في حديث رقم "ابن جريج( 6)

 أوهام. "، وهو صدوق له1: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن مسلم( 4)

 ِديَناٍر، َعْن َرُجَلْيِن، َعْن َرُجٍل، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الثاني

 يرويه عن عمرو بن دينار: شعبة.
لكنه يخطئ في  ؛"، وهو ثقة حافظ7: سبقت ترجمته في حديث رقم "شعبة بن الحجاج

 .أسماء الرجال

 َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َعْمٍرو، َعْن َيْحَيى ْبِن َجْعَدَة.ِديَناٍر، َعْن  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الثالث

 يرويه عن عمرو بن دينار: ابن جريج.
 "، وهو ثقة مدلس ومرسل.1: سبقت ترجمته في حديث رقم "ابن جريج

 ِديَناٍر، َعْن َيْحَيى ْبِن َجْعَدَة، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا ُهَرْيَرَة. و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الرابع

 ن عمرو بن دينار: ابن لهيعة.يرويه ع
 "، وهو صدوق خلط بعد احتراق كتبه.6: سبقت ترجمته في حديث رقم "ابن لهيعة
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 الترجيح بين أوجه االختالف: -ارابعً 
ِديَناٍر، َعْن َيْحَيى ْبِن َجْعَدَة، َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َعْمٍرو اْلَقاِري،  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه األول

 ْيَرَة.َعْن َأِبي ُهرَ 

الرواية من هذا الوجه محفوظة، وقد ذكرتها كتب السنة، وقد رواها أثبت الناس في 
ا فقد "من أصبح جنبً  عمرو وهو ابن عيينة ثم ابن جريج، وبالنسبة للنصف األول من المتن:
 ِّ  َلي هِّ َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ عَ أفطر"، قد نسخ بحديث آخر وهو "َعن  َعائَِّشَة، َقاَلت  َكاَن َرُسوُل َّللاَّ

َمه"» ُل َوُيتِّم  َصو  َتسِّ بُِّح ُجُنًبا فِّي َرَمَضاَن، ُثمَّ َيغ   .(1)ُيص 
 ِديَناٍر، َعْن َرُجَلْيِن، َعْن َرُجٍل، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الثاني

 .(11/01/6110الدارقطني في علله )ذكره 
 ْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َعْمٍرو، َعْن َيْحَيى ْبِن َجْعَدَة.، عَ ِديَنارٍ  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الثالث

 (.11/01/6110الدارقطني في علله )ذكره 

 ، َعْن َيْحَيى ْبِن َجْعَدَة، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا ُهَرْيَرَة.ِديَنارٍ  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الرابع

 (.11/01/6110الدارقطني في علله )ذكره 

  :ه الراجحالحكم على الوج -اخامسً 
سنادها صحيح ورجاله-األولى–الرواية المحفوظة  ثقات، إال عبد هللا بن عمرو  ا، وا 

 ، وقد توبع.(2)وهو "مقبول"
 [78حديث ]        

، َعن  أبي هريرة، عن النبي  يثِّ َعَطاءِّ ب نِّ َيَسار  ، َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ َوُسئَِّل َعن  َحدِّ
ُتوَبُة. َقاَل: إَِّذا ُأقِّيَمتِّ  اَلُة َفاَل َصاَلَة إِّالَّ ال َمك   الصَّ

 َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛ َفَقاَل:

، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه ِفي َرْفِعِه، َفَرَفَعُه َحمَّاُد ْبُن  ْخِتَياِنيُّ َفَرواُه َأيُّوُب السِ 
 ِمْن ِرَواَيِة َيِزيَد ْبِن َهاُروَن َعْنُه. َزْيٍد، َعْن َأيُّوبَ 

                                                           
 .(331/325)ص ،ناسخ الحديث ومنسوخه ،ابن شاهين (1)
 .(315/3511)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (2)
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ْبِرَقاِن، َرَوْوُه َعْن أيوب مرفوعً  ، َوَداُوُد ْبُن الزِ  ِريُّ كَّ  .(1)اَوَتاَبَعُه َمْعَمٌر، َوَأُبو َحْمَزَة السُّ

، َعِن اْبِن ُعَليََّة، َعْن َأيُّوَب، َوَوَقَفُه َأُبو َبْكِر ْبُن  َوَكَذِلَك َرَواُه َفْتُح ْبُن ِهَشاٍم التُّْرُجَماِنيُّ
 َأِبي َشْيَبَة، َعِن اْبِن ُعَليََّة.

اٍن، َوَيِزيُد ْبُن زريع، وعبد الوارث بن سعيد، وعبد  َوَكَذِلَك َرَواُه ُشْعَبُة، َوِهَشاُم ْبُن َحسَّ
 الوهاب الثقفي، َعْن َأيُّوَب َمْوُقوًفا.

ْبُن َسْعٍد، َوَوْرَقاُء ْبُن ُعَمَر، َواْبُن َثْوَباَن، َوُمَقاِتٌل، َوَرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن ُجَحاَدَة، َوِزَياُد 
 ، َواْخُتِلَف َعْنُه؛إسحاقَوَمْعِقٌل، َوَمْرُزوٌق، َوَأُبو َبْكٍر، َوَزَكِريَّا ْبُن 

َيَساٍر، ، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن إسحاقَفَقاَل َأُبو َعاِصٍم َعْن َزَكِريَّا ْبِن 
 .(2)ُهْم َرَفَعهُ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َوُكلُّ 

َوَعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُحَصْيٍن،  ،(3)، َوُمَحمَُّد ْبُن مسلم الطائفيَوَكَذِلَك َرَواُه ُحَسْيُن ْبُن اْلُمَعلِ ِم
ا، َوَكَذِلَك َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن رَ  قَّ ِفيٍع، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َوُعَمُر ْبُن َقْيٍس، َوَبْحٌر السَّ

 .(4)وًعاَمْرفُ 

، وَ  سماعيلَوَكَذِلَك َرَواُه اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َجْعَفٍر اْلَجْفِريُّ ، َعْن َعْمِرو ْبِن  ا  يُّ ْبُن ُمْسِلٍم اْلَمكِ 
 ِديَناٍر، َمْرُفوًعا َأْيًضا.

ٍع، َوا إسماعيلْبُن  إبراهيمَوَكَذِلَك َرَواُه   ْخُتِلَف َعْنُه؛ْبِن ُمَجمِ 

، َوَيْحَيى ْبُن َنْصِر ْبِن َحاِجٍب، َعْن  َراَوْرِديُّ ، َعْن َعْمِرو إسماعيلْبِن  إبراهيمَفَرَواُه الدَّ
 .(5)ْبِن ِديَناٍر َمْرُفوًعاا

ٍع، ْبِن ُمَجم ِ  إسماعيلْبِن  إبراهيمَوَرَواُه َأْسَباُط ْبُن ُمَحمٍَّد، َوَعْبُد َّللاَِّ ْبُن ُموَسى، َعْن 
، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َمْوُقوًفا، َوَرَفعَ  ُه ُمَحمَُّد ْبُن َأْشَكاٍب، َعْن ـــــَعِن الزُّْهِريِ 

 ُعَبْيِد َّللاَِّ ْبِن ُموَسى.

                                                           
 .(11/83/6132) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
 .(11/85) ،السابقالمرجع  (2)
 .(11/82) ،المرجع السابق (3)
 .(11/87) ،المرجع السابق (4)
 .(11/88) ،المرجع السابق (5)
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ِبيِع، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َمْرُفوًعا َأْيًضا.  َوَرَواُه ُسَلْيَماُن َأُبو الرَّ

ِلَف َعِن اْبِن ُعَيْيَنَة، َفَرَواُه َأُبو اأْلَْشَعِث َأْحَمُد ْبُن اْلِمْقَداِم، َوَسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، َواْختُ 
 .(1)ْيُرُهْم َعِن اْبِن ُعَيْيَنةَ َواْلَعاَلُء ْبُن ِهاَلٍل، َعِن اْبِن ُعَيْيَنَة، َمْرُفوًعا، َوَوَقَفَه غَ 

براهيم، وَ إبراهيمَة، َفَرَفَعُه ُمْسِلُم ْبُن َواْخُتِلَف َعْن َحمَّاِد ْبِن َسَلمَ  اِج َعْنُه،  ا  ْبُن اْلَحجَّ
 َوَوَقَفُه َغْيُرُهَما.

اِج َعْنُه َوَوَقَفُه َغْيُرُه،.... إبراهيمَواْخُتِلَف َعْن َحمَّاِد ْبِن َزْيٍد، َفَرَفَعُه   .(2)ْبُن اْلَحجَّ

، َعْن ُمْسِلٍم َعْنُه، َوَوَقَفُه َغْيُرُه. َواْخُتِلَف َعْن َأَباٍن اْلَعطَّاِر، َفَرَفَعهُ   اْلِبْرِتيُّ

اِج، َوَرْوُح ْبُن اْلَقاِسِم، َوَعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث َمْوُقوًفا. اُج ْبُن اْلَحجَّ  َوَرَواُه اْلَحجَّ

، َفَرَفَعُه َأْحَمُد ْبُن ِهَشاِم ْبِن ِبْهَراٍم، َعْن   ْزَرِق َعْنُه.اأْلَ  إسحاقَواْخُتِلَف َعِن الثَّْوِريِ 
، َعْن َعْبدِ  زَّاِق، َعِن الثَّْوِري ِ  َوَتاَبَعُه َأْحَمُد ْبُن ُعَمَر ْبِن ُيوُنَس اْلَيَماِميُّ  .(3)الرَّ

زَّاِق، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج،  َواْخُتِلَف َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َفَرَفَعُه اْبُن ُعَمَر ْبِن ُيوُنَس، َعْن َعْبِد الرَّ
زَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َعْمٍرو، َواْلَمْحُفوُظ َعْن َمْعمَ َوَوَقَفُه غَ  ٍر، َعْن ْيُرُه، َوَرَفَعُه َأْيًضا َعْبُد الرَّ

 .(4)َأيُّوَب، َعْن َعْمٍرو

 َوَرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛

َحمَِّد ْبِن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيٍر، َعْن َعْمِرو بن دينار، عن َفَرَواُه َبْعُضُهْم، َعْن مُ 
 عطاء بن يسار، عن َأِبي ُهَرْيَرَة، َمْرُفوًعا.

َوَخاَلَفُه ِزَياُد ْبُن ُيوُنَس، َفَرَواُه َعِن اْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيٍر، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعِن 
 ،  َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َمْرُفوًعا.الزُّْهِريِ 

، َفَرَواُه َعِن اْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيٍر، َعْن َعْمِرو ْبِن  إسحاقَوَخاَلَفُهَما َفْيُض ْبُن  قِ يُّ الرَّ
، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َجاِبٍر، َمْرُفوًعا َأيْ   ًضا.ِديَناٍر، َعِن الزُّْهِريِ 

                                                           
 .(11/82) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
 .(11/21) ،المرجع السابق (2)
 .(11/21) ،المرجع السابق (3)
 .(11/26) ،المرجع السابق (4)
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َوُرِوَي َعْن َشِريِك ْبِن َأِبي َنِمٍر، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َمْرُفوًعا َأْيًضا، 
، َعْن َأِبي َضْمَرَة َعْنُه، َوُرِوَي َعْن َزْيِد ْبِن أَ  ْسَلَم، َقاَلُه َأُبو ُحَذاَفَة، َوُمَحمَُّد ْبُن اْلَوِليِد اْلَقاَلْنِسيُّ

 َطاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َمْرُفوًعا، ِقيَل َذِلَك َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َكِثيٍر، َعْن زيد.َعْن عَ 

، َعْن  َوَرَواُه َشْيٌخ أِلَْهِل َبْلَخ، ُيَقاُل َلُه: َمْحُموُد ْبُن َخاِلِد ْبِن َأيُّوَب، َعِن اأْلْنَصاِريِ 
، َفَقاَل: َعنْ  إسماعيل يِ  َعَطاٍء، َعْن ُمْسِلِم بن يسار، عن أبي هريرة، ووهم في َمْوِقَعْيِن،  اْلَمكِ 

نََّما َرَواُه  ، َعْن َعْمٍرو، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. إسماعيلَواِ  يُّ  اْلَمكِ 

 ، َعْن َأِبيِه،عياشٍ  بنُ  هللاِ  القتباني فاختلف عنه؛ فقال عبدُ  عباسٍ  بنُ  ورواه عياُش 
 َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.

َوُرِوَي َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبيِه، َعْن َجاِبٍر، َوُيْرَوى َعِن اْبِن َأِبي ِذْئٍب، َعْن 
 .(1)جعفرَناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َواَل َيِصحُّ َحِديُث اْبِن َأِبي ِذْئٍب، َواَل َحِديُث 

 االختالف: أوجه -أواًل 
 ملسو هيلع هللا ىلص. عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي -الوجه األول

 ملسو هيلع هللا ىلص.عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي  -الوجه الثاني

عمرو بن دينار عن الزهري، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن  -الوجه الثالث
 ملسو هيلع هللا ىلص.  النبي

 .ابن دينار، عن عطاء، عن أبي هريرة. موقوفً  عمرو الوجه الرابع

 تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
 ملسو هيلع هللا ىلص. عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي -الوجه األول

أحمد  ((، وفي مسند711)-1/023/23أخرجه مسلم في صحيحه )
، من (6/122/1163(، وفي صحيح ابن خزيمة )15/532/2873) (،10/116/8372)

 طريق ورقاء، عن عمرو بن دينار به.

                                                           
 .(23-11/38) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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(، وفي سنن 12/518/11870) (،12/012/11228)في مسنده  وأخرجه أحمد
، ثالثتهم من طريق (1/676/708(، وفي السنن الصغير للبيهقي )6/217/1088الدارمي )
 ، عن عمرو بن دينار به.إسحاقزكريا بن 

بن جحادة، عن عمر بن  د(، من طريق محم5/520/6121وفي صحيح ابن حبان )
 دينار به.

 -عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي -الوجه الثاني
 ملسو هيلع هللا ىلص. 

(، وفي شرح معاني اآلثار 11/316/0166الطحاوي في شرح مشكل اآلثار )أخرجه 
، عن إسحاق(، من طريق زكريا بن 1/618/382(، وفي معجم ابن األعرابي )1/371/6183)

 بن دينار به.  عمرو
عمرو بن دينار عن الزهري، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة،  -الوجه الثالث

 .ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

د بن عبد ــــــق محمــــ(، من طري6/355/6610ط )ـــــم األوســـــه الطبراني في المعجـــــأخرج
 د بن عمير، عن عمرو بن دينار به.هللا بن عبي

 .اار، عن عطاء، عن أبي هريرة. موقوفً عمرو بن دين -الوجه الرابع

في السنن واإلجماع (، وفي األوسط 6/032/3287أخرجه الصنعاني في مصنفه )
 (، كالهما من طريق الثوري، وابن جريج، عن عمرو بن دينار به.5/631/6758واالختالف )

(، من طريق منصور بن زاذان، 387م الشيوخ البن جميع الصيداوي )صوفي معج 
 و بن دينار به.عن عمر 

وفي معرفة السنن واآلثار  (،1/061/0801وفي مصنف ابن أبي شيبة )
 (، من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار به.0/66/5308)

(، من طريق أيوب، عن عمرو بن دينار 1/061/0801وفي مصنف ابن أبي شيبة )
 به.

سلمة، عن عمرو بن  (، من طريق حماد بن0/17/5366وفي معرفة السنن واآلثار )
 دينار به.
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معرفة علماء الحديث  (، وفي اإلرشاد في6/272/0660وفي السنن الكبرى للبيهقي )
 (، من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار به.6/022للخليلي )

 دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
 .ملسو هيلع هللا ىلص -عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي -الوجه األول

محمد بن  (3) إسحاقزكريا بن  (6ورقاء بن عمر ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
 جحادة.

 "، وهو صدوق.3: سبقت ترجمته في حديث رقم "ورقاء بن عمر (7)

 "، وهو ثقة.10: سبقت ترجمته في حديث رقم "إسحاقزكريا بن ( 6)

 ."، وهو ثقة11: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن جحادة( 4)

 عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي -الوجه الثاني
 .ملسو هيلع هللا ىلص

 .إسحاقعمرو بن دينار: زكريا بن  يرويه عن
 "، وهو ثقة.10: سبقت ترجمته في حديث رقم "إسحاقزكريا بن 

عمرو بن دينار عن الزهري، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة،  -ثالوجه الثال
 .ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي

  يه عن عمرو بن دينار: محمد بن عبد هللا بن عبيد بن عمير.يرو 

 .(1)الليثي المكي ويقال له محمد المحرم محمد بن عبد هللا بن عبيد بن عمير

 .(2)"ضعفه يحيى بن معين وقال البخاري منكر الحديث وقال النسائي متروك"
 قلت: ضعيف.
 .ا. موقوفً عمرو بن دينار، عن عطاء، عن أبي هريرة -الوجه الرابع

سفيان الثوري  (3ابن جريج ) (6سفيان بن عيينة ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
 منصور بن زاذان. (7حماد بن سلمة ) (2أيوب ) (5حماد بن زيد ) (0)

                                                           

  .(5/612/752) ،لسان الميزان ابن حجر،  (1)
 .، الصفحة نفسهاالمرجع السابق (2)
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"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة (7)
 وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 "، وهو ثقة مدلس ومرسل.1: سبقت ترجمته في حديث رقم "ابن جريج (6)

 "، وهو ثقة حافظ.37: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان الثوري  (4)

 "، وهو ثقة ثبت.0: سبقت ترجمته في حديث رقم "حماد بن زيد (3)

"، وهو ثقة حجة عابد كبير 5: سبقت ترجمته في حديث رقم "أيوب السختياني (5)
 قدر.ال

 "، وهو ثقة تغير بأخرة.11: سبقت ترجمته في حديث رقم "حماد بن سلمة (2)

 "، وهو ثقة ثبت.7: سبقت ترجمته في حديث رقم "منصور بن زاذان (1)

 الترجيح بين أوجه االختالف: -ارابعً 
 .ملسو هيلع هللا ىلص عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي -الوجه األول

الوجه فيها زيادة ثقة، ومع ذلك فهي راجحة، لكن الرواية الموقوفة الرواية من هذا 
و َمرًَّة َفَرَفَعُه، َفَقاَل َلهُ  َث بَِّهَذا َعم ر  : أرجح، "َقاَل َزَكرِّيَّا، َقاَل َحمَّاد  َقاَل َعلِّي  ب ُن ال َحَكمِّ: َحدَّ  َرُجل 

َفُعُه َقاَل: َبَلى، َقاَل: اَل َوهللاِّ  و ب نِّ إِّنََّك َلم  َتُكن  َتر  رِّ ي ُخ: َوَقد  َرَفَعُه، َعن  َعم  ، َقاَل: َفَسَكَت َقاَل الشَّ
لِّم  الطَّائِّفِّي  َوَجَما يَنار  ورقاء وُمَحمَُّد ب ُن ُجَحاَدَة، َوَأَباُن ب ُن َيزِّيَد ال َعطَّاُر، َوُمَحمَُّد ب ُن ُمس  ، (1)َعة "دِّ

والرفع  ،ولكن من رفعه ثقة ؛رفعه ووقفهوقال حسين سليم أسد "اختلف على عمرو بن دينار في 
 .(2)وزيادة الثقة مقبولة" ،زيادة

عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي  -الوجه الثاني
 .ملسو هيلع هللا ىلص

إنما هو  ،الرواية من هذا الوجه غير راجحة، فقد ذكر فيها سليمان بن يسار، وهذا وهم
 عطاء بن يسار.

                                                           
 .(6/272) ،السنن الكبرى  ،لبيهقيا (1)
 .(6/212) ،سنن الدارميالدارمي،  (2)
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ن دينار عن الزهري، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عمرو ب -الوجه الثالث
 .ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

لم يدخل بين عمرو بن دينار، "الرواية من هذا الوجه غير راجحة، قال الطبراني: 
، ومحمد بن عبد هللا بن عبيد (1)"وعطاء الزهري إال محمد بن عبد هللا بن عبيد بن عمير

 الحديث".ضعيف "

 .انار، عن عطاء، عن أبي هريرة. موقوفً عمرو بن دي -الوجه الرابع

الرواية من هذا الوجه هي الراجحة، والقوية، فقد رواها األثبات عن عمرو بن دينار 
 ومنهم سفيان بن عيينة وهو أثبت الناس فيه.

 الحكم على الوجه الراجح: -اخامسً 
سنادهما صحيح، ورجالها ثقات ،-األولى والرابعة–تان الراجحتان الرواي )فاألولى ، وا 

 مرفوعة، والرابعة موقوفة(.

 [79حديث ]       

، َعن  أبي هريرة، قال رسول هللا  يثِّ َعَطاءِّ ب نِّ َيَسار  : َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ َوُسئَِّل َعن  َحدِّ
. َتُل ال َوالُِّد بِّال َوَلدِّ ، َواَل ُيق  دِّ  اَل ُتَقاُم ال ُحُدوُد فِّي ال َمَساجِّ

، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛ إسماعيليِه َفَقاَل: َيْروِ  يُّ  ْبُن ُمْسِلٍم اْلَمكِ 

ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َعَطاِء ْبِن  إسماعيلَفَرَواُه َعِليُّ ْبُن ُغَراٍب، َعْن 
 َيَساٍر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.

بِ  ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن  إسماعيليِع، َوَأُبو َحْفٍص اأْلَبَّاُر، َفَرَوَياُه َعْن َوَخاَلَفُه َقْيُس ْبُن الرَّ
ِحيحُ  ،(2)َعْمِرو بن دينار، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَسارٍ   .(3)َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َوُهَو الصَّ

 أوجه االختالف: -أواًل 
رُ  -الوجه األول ، عَ  و ب نُ َعم  ، َعن  َعَطاءِّ ب نِّ َيَسار  يَنار   ن  َأبِّي ُهَري َرَة.دِّ

                                                           
 .(6/355) ،المعجم األوسطالطبراني،  (1)
 والذي وجدته عن طاووس. ،سم عطاءاا بلم أجد سندً  (2)
 .(11/22/6103) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (3)
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رُ  -الوجه الثاني يَنار   و ب نُ َعم  ، َقاَل: َقاَل النَّبِّي  دِّ ، َعن  اب نِّ َعبَّاس   ملسو هيلع هللا ىلص.، َعن  َطاُوس 

 .مرساًل  ،ملسو هيلع هللا ىلص، َعن  َطاُوس  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّّ ور  َعم   -لوجه الثالثا
 تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 

 اٍر، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.و ْبِن ِدينَ َعْمرُ  -الوجه األول
  (.11/22/6103الدارقطني في علله ) ذكره

 .ملسو هيلع هللا ىلص، َعْن َطاُوٍس، َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ و ْبِن ِديَنارٍ َعْمرُ  -الوجه الثاني

األرنؤوط  :سنن ابن ماجه تو (، 3/1566/6016خرجه الدارمي في سننه )أ
سنن الدارقطني و (، 5/567/68251مصنف ابن أبي شيبة )و (، 3/260/6522)
(، 15227-8/71/15222السنن الكبرى للبيهقي )و (، 0/171/3672(، )0/127/3675)
لمستدرك على الصحيحين للحاكم او (، 0/17ية األولياء وطبقات األصفياء )حلو 
نن الترمذي ت بشار سو (، 3/273/6221ه ت األرنؤوط )سنن ابن ماجو (، 0/011/8110)
م، ــــــــبن مسل إسماعيلق ــــــــ(، من طري11/5/11802المعجم الكبير للطبراني )و (، 1/1/1011)

 د بن بشير، عن عمرو بن دينار به.ادة، وعبيد هللا بن الحسن العنبري، وسعيــــــوقت

 .مرساًل . ملسو هيلع هللا ىلصو، َعْن َطاُوٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َعْمرٌ  -الوجه الثالث

(، من طريق محمد بن 1/037/1711بد الرزاق الصنعاني في مصنفه )أخرجه ع
 بن العالء، عن عمرو بن دينار به.مسلم، ويحيى 

 دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
 ِديَناٍر، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه األول

 بن مسلم. إسماعيليرويه عن عمرو بن دينار: 
 "، وهو منكر الحديث.12حديث رقم ": سبقت ترجمته في بن مسلم إسماعيل

 ملسو هيلع هللا ىلص.، َعْن َطاُوٍس، َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ِديَنارٍ  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الثاني

 عبيد هللا بن الحسن (3قتادة ) (6بن مسلم ) إسماعيل (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
 سعيد بن بشير. (0العنبري )
 "، وهو منكر الحديث.12: سبقت ترجمته في حديث رقم "بن مسلم إسماعيل (7)
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يقال ولد  ،: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبتقتادة (6)
 .(1)مات سنة بضع عشرة ع ،وهو رأس الطبقة الرابعة ،أكمه

 قلت: ثقة ثبت.

ري بَ ن  هللا بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر العَ  دُ ي  بَ : عُ ن الحسنعبيد هللا ب (4)
ليس له عند مسلم سوى موضع واحد  ،مات سنة ثمان وستين ،من السابعة ،البصري قاضيها
 .(2)في الجنائز م خد

في الثقات وقال: من َساَدات أهل  (4)، وذكره ابن حبانا: كان فقيهً (3)قال أبو داوود
َرة فقهً   .: ثقة فقيه(5)ا، قال ابن حجرا وعلمً ال َبص 

 قلت: ثقة فقيه.
: سعيد بن بشير األزدي موالهم أبو عبد الرحمن أو أبو سلمة سعيد بن بشير (3)
 .(6)مات سنة ثمان أو تسع وستين ،من الثامنة ،أصله من البصرة أو واسط ،الشامي

ء  : َلي َس (8): ذاك صدوق اللسان، وقال يحيى بن معين(7)قال شعبة : (9)ا، وقال أيًض بَِّشي 
: ضعيف الحديث، وقال ابن (11)َداُود وأب :في الضعفاء، وقال (10)ضعيف، وذكره البخاري 

 : ضعيف.(12)حجر

 قلت: ضعيف.

                                                           
 .(053/5518)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
  .(371/0683)ص ،المرجع السابق (2)
 .(328/217)ص ،لسجستاني في الجرح والتعديلسؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود ااآلجري،  (3)
 .(7/103/2381) ،الثقاتابن حبان،  (4)
 الصفحة نفسها. ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (5)
 .(630/6672)ص، المرجع السابق (6)
 .(1/103) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (7)
 .(0/20/3312) ،تاريخ ابن معين ،الدوري  (8)
 .(0/016) ،ضعفاء الرجال الكامل فيابن عدي،  (9)
 .(02/131)ص ،الضعفاء الصغير ت زايد ،لبخاري ا (10)
 .(656)ص ،مرجع سبق ذكرهاآلجري،  (11)
 .(630/6672)ص ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (12)
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 .. مرساًل ملسو هيلع هللا ىلصو، َعْن َطاُوٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َعْمرٌ  -لوجه الثالثا

 العالء. يحيى بن (6محمد بن مسلم ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
 "، وهو صدوق له أوهام.1: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن مسلم( 7)

من  ،رمي بالوضع ،البجلي أبو عمرو أو أبو سلمة الرازي  :يحيى بن العالء (6)
 .(1)مات قرب الستين د ق ،الثامنة

 قلت: متروك.

 الترجيح بين أوجه االختالف: -اابعً ر 
 اٍر، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.ِدينَ  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه األول

 الرواية من هذا الوجه تفرد بذكرها الدارقطني.
 .ملسو هيلع هللا ىلص، َعْن َطاُوٍس، َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ِديَنارٍ  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الثاني

بو نعيم:"حديث غريب الرواية من هذا الوجه محفوظة، فقد ذكرت في كتب السنة، وقال أ
 .(2)من حديث طاووس"

 . مرساًل ملسو هيلع هللا ىلصو، َعْن َطاُوٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َعْمرٌ  -الوجه الثالث

 تفرد بذكره الصنعاني في مصنفه.

 الحكم على الوجه الراجح: -اخامسً 
سنادها ضعيف.-الثانية–الرواية الراجحة   ، وا 

 [61حديث ]       

، َعن  َأبِّي ُهَري َرَة، َعنِّ وسئل عن حديث هَِّشامِّ ب   ُزومِّي ِّ َيى ب نِّ ال َعاصِّ ب نِّ هَِّشام  ال َمخ  نِّ َيح 
لِّس  َفُهَو َأَحق  بِّهِّ.َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ النَّبِّي ِّ  ن َد ُمف   : َأي َما َرُجل  َوَجَد َمَتاَعُه بَِّعي نِّهِّ عِّ

 ْخُتِلَف َعْنُه؛َفَقاَل: َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َوا

                                                           
 .(525/7218)ص ،تقريب التهذيب ابن حجر، (1)
 (.0/17) ،حلية األولياء وطبقات األصفياءأبو نعيم،  (2)
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، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن ِهَشاِم ْبِن َيْحَيى، َعْن  ْخِتَياِنيُّ فرواه اْبُن ُعَيْيَنَة، َوَأيُّوُب السِ 
  .ملسو هيلع هللا ىلصَأِبي هريرة، عن النبي 

 ا.َوَخاَلَفُهَما ُهَشْيٌم، َرَواُه َعْن َعْمٍرو، َعْن َرُجٍل لم يسمه، عن أبي هريرة موقوفً 

 ُه ُشْعَبُة، َرَواُه َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َمْوُقوًفا.َوَخاَلفَ 

َثِني َوْرَقاُء، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرَفَعُه ِإَلى النَِّبيِ    .(1)ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل ُشْعَبُة َوَحدَّ

َعْن َأِبي َعمَّاٍر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َوَرَواُه َشَباَبُة، َعْن َوْرَقاَء، َفَقاَل: َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، 
 : َعْن َعْمٍرو، َعْن َسِعيٍد َمْوَلى َأِبي ُسْفَياَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َمْوُقوًفا.إسحاقَوَقاَل َزَكِريَّا ْبُن 

يَث ِمْن َأِبي َبْكِر ْبِن َذا اْلَحدِ ـــَع هَ ــــنُّ َأنَّ ِهَشاَم ْبَن َيْحَيى َسمِ ــــاَل اْبُن ُعَيْيَنَة: َأظُ ـــَوقَ 
ْحَمِن، أِلَنَُّه اْبُن َعمِ هِ َعْبِد الرَّ 

(2). 

 أوجه االختالف: -أواًل 
 ملسو هيلع هللا ىلص. بن يحيى، عن أبي هريرة، عن النبيِّ  عمرو بن دينار، عن هشام  -الوجه األول

 .اموقوفً  ،ن رجل لم يسمه، عن أبي هريرةعمرو بن دينار، ع -الوجه الثاني

 ا.موقوفً  ،بي هريرةأبن دينار، عن  عمرو -الوجه الثالث

 .ملسو هيلع هللا ىلص بي هريرة، عن النبيأن دينار، عن عمرو ب -الوجه الرابع

 بي هريرة.أعمرو بن دينار، عن أبي عمار، عن  -الوجه الخامس

 ا.موقوفً  ،بي هريرةأأبي سفيان، عن  ىار، عن سعيد مولعمرو بن دين -الوجه السادس

د، عن ـــــى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمعمرو بن دينار، عن يحي -الوجه السابع
 .ملسو هيلع هللا ىلص الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد

 تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
 .ملسو هيلع هللا ىلص بن يحيى، عن أبي هريرة، عن النبيعمرو بن دينار، عن هشام  -الوجه األول

                                                           
 .(11/122/6122) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
 .(11/127) ،المرجع السابق (2)
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نف عبد ـــبمعناه، وفي مص( 11/015/5138ا )محققً  -أخرجه ابن حبان في صحيحه
( بمعناه، وفي مسند الحميدي 15120و 15123و 8/625/15126الرزاق الصنعاني )

(،  وفي سنن الدارقطني 16/356/7321الرسالة ) :(، وفي مسند أحمد ط6/631/1125)
 (2/77/11656ه، وفي السنن الكبرى للبيهقي )( بمعنا5/011/0502) (،3/033/6212)

بمعناه، وفي مسند ابن الجعد  (8/602/11818السنن واآلثار ) اه، وفي معرفةبمعن
( بمعناه، وفي المنتخب من مسند عبد بن حميد ت صبحي 156/222)ص (،151/225)ص

( بمعناه، وفي مسند عمر بن عبد العزيز للباغندي 061/1001السامرائي )ص
رائي ( بمعناه، وفي المنتخب من مسند عبد بن حميد ت صبحي السام20/36/33)ص
(، من طريق سفيان بن 11/122/6122بمثله، وفي علل الدارقطني ) (061/1001)ص

 عيينة، وأيوب السختياني، ومحمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار به.

 .اموقوفً  ،ر، عن رجل لم يسمه، عن أبي هريرةعمرو بن دينا -الوجه الثاني

في علله الدارقطني و (، 0/672/61117أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )
 (، من طريق هشيم بن بشير، عن عمرو بن دينار به.11/122/6122)

 .اموقوفً  ،بي هريرةأعمرو بن دينار، عن  -لوجه الثالثا

بن زيد، وفي  بمعناه من طريق حماد (151/223أخرجه ابن الجعد في مسنده )ص
 (، من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار به.11/122/6122علل الدارقطني )

 .ملسو هيلع هللا ىلص بي هريرة، عن النبيأعمرو بن دينار، عن  -الرابعلوجه ا

بمعناه، وفي علل الدارقطني  (151/223رجه ابن الجعد في مسنده )صأخ
 (، من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار به.11/122/6122)

 بي هريرة.أعمرو بن دينار، عن أبي عمار، عن  -الوجه الخامس

 (.11/122/6122الدارقطني في علله )ذكره 
 ،بي هريرةأأبي سفيان، عن  ىار، عن سعيد مولعمرو بن دين -لوجه السادسا

 .اموقوفً 

 (.11/122/6122الدارقطني في علله )ذكره 
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عمرو بن دينار، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، عن  -الوجه السابع
 .ملسو هيلع هللا ىلص عن النبيعمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، 

ق سفيان ـــــ(، من طري20/36/30صجه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز )أخر 
 بن عيينة، عن عمرو بن دينار به.

 دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
 .ملسو هيلع هللا ىلص بن يحيى، عن أبي هريرة، عن النبيعمرو بن دينار، عن هشام  -الوجه األول

محمد بن  (3ختياني )أيوب الس (6سفيان بن عيينة ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
 مسلم.

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة (7)
 وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

"، وهو ثقة حجة عابد كبير 5: سبقت ترجمته في حديث رقم "أيوب السختياني( 6)
 القدر.

 "، وهو صدوق له أوهام.1: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن مسلم( 4)

 .اموقوفً  ،ر، عن رجل لم يسمه، عن أبي هريرةعمرو بن دينا -الوجه الثاني

  يرويه عن عمرو بن دينار: هشيم بن بشير.
: هشيم بالتصغير بن بشير بوزن عظيم بن القاسم بن دينار السلمي أبو هشيم بن بشير

ت سنة ثالث وثمانين وقد قارب ما ،من السابعة ،معاوية بن أبي خازم بمعجمتين الواسطي
 .(1)الثمانين ع

: واسطي ثقة (3)حفظ من هشيم، وقال العجليأ: ما رأيت (2)قال عبد الرحمن بن مهدى
: ثقة ثبت (1): ثقة، وقال ابن حجر(4)وكان يدلس، وكان يعد من حفاظ الحديث، قال أبو حاتم

 كثير التدليس واإلرسال الخفي.
                                                           

 .7316( 570)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،   (1)
 .(2/115) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (2)
 .1705( 052)ص ،البازط: الثقات العجلي،  (3)
 .(2/115)، مرجع سبق ذكره ،ابن أبي حاتم (4)
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ويجب أن  ،واإلرسال الخفي، وهو من الثالثة في المدلسينقلت: ثقة ثبت كثير التدليس 
 . (2)يصرح بالسماع

 ا.موقوفً  ،بي هريرةأ، عن عمرو بن دينار -الوجه الثالث

 حماد بن زيد.  (6شعبة ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
لكنه يخطئ  ؛"، وهو ثقة حافظ7: سبقت ترجمته في حديث رقم "شعبة بن الحجاج( 7)

 لرجال .في أسماء ا
 "، وهو ثقة ثبت.0: سبقت ترجمته في حديث رقم "حماد بن زيد( 6)

 .ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي بي هريرة،أعمرو بن دينار، عن  -لوجه الرابعا

 يرويه عن عمرو بن دينار: شعبة.

"، وهو ثقة حافظ لكنه يخطئ في 7شعبة بن الحجاج: سبقت ترجمته في حديث رقم "
 أسماء الرجال .

 بي هريرة.أبن دينار، عن أبي عمار، عن  عمرو -الوجه الخامس

 يرويه عن عمرو بن دينار: ورقاء.

 "، وهو صدوق.3: سبقت ترجمته في حديث رقم "ورقاء بن عمر

 ،بي هريرةأار، عن سعيد مولي أبي سفيان، عن عمرو بن دين -الوجه السادس
 .اموقوفً 

 .إسحاقيرويه عن عمرو بن دينار: زكريا بن 

 "، وهو ثقة.10قت ترجمته في حديث رقم ": سبإسحاقزكريا بن 

عمرو بن دينار، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، عن  -الوجه السابع
 .عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي 

 يرويه عن عمرو بن دينار: سفيان بن عيينة.

                                                                                                                                                                     
 .7316( 570)ص تقريب التهذيب،ابن حجر،  (1)
 .(111()07ص) ،= تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليسطبقات المدلسينابن حجر،  (2)



162 
 
 

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة وهو 1" : سبقت ترجمته في حديث رقمسفيان بن عيينة
 من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 الترجيح بين أوجه االختالف: -ارابعً 
 .ملسو هيلع هللا ىلص ن يحيى، عن أبي هريرة، عن النبيعمرو بن دينار، عن هشام ب -الوجه األول

الرواية من هذا الوجه محفوظة، فقد ذكرت في كتب السنة، فقد رواه عن عمرو الثقات 
بعه أيوب السختياني وهو ثقة وهو من أثبت الناس في عمرو، وتا ،فيان بن عيينةس :ومنهم
 حجة.

 .اموقوفً  ،ر، عن رجل لم يسمه، عن أبي هريرةعمرو بن دينا -الوجه الثاني

الرواية من هذا الوجه غير راجحة، وقد تفرد بها هشيم بن بشير عن عمرو بن دينار، 
ع، وفيه جهالة الرجل الذي بين عمرو بن دينار، وأبو وهو مدلس من الثالثة ولم يصرح بالسما

 هريرة.
 .اموقوفً  ،بي هريرةأرو بن دينار، عن عم -الوجه الثالث

ة"، أي أنه أسقط ما قصر به شعب" :(1)الرواية من هذا الوجه غير راجحة، وقال أبوزرعة
 هريرة وهو هشام بن يحيى. يبين عمرو وأب

 .ملسو هيلع هللا ىلص بي هريرة، عن النبيأ ن دينار، عنعمرو ب -الوجه الرابع

هريرة وهو  يرو وأبـــالرواية من هذا الوجه غير راجحة، فقد أسقطت الواسطة بين عم
 هشام بن يحيى.

 بي هريرة.أعمرو بن دينار، عن أبي عمار، عن  -الوجه الخامس

 تفرد به الدارقطني في علله.
، ي هريرةبأار، عن سعيد مولي أبي سفيان، عن عمرو بن دين -الوجه السادس

 ا.موقوفً 

 تفرد به الدارقطني في علله.

                                                           
 .(6/175/21) ،ابن أبي حاتم تحقيق جزء من علل (1)
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عمرو بن دينار، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، عن  -الوجه السابع
 .ملسو هيلع هللا ىلص ة، عن النبيعمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هرير 

 الرواية من هذا الوجه غير راجحة.
 الحكم على الحديث: -اخامسً 

سنادها ضعيف، ألن فيه-األولى–حة الرواية الراج يحيى وهو  بنَ  هشامَ  ا، وا 
 .(1)"مستور"

 [67حديث ]        
، عن أبي هريرة،  دِّ ب نِّ َأبِّي َوقَّاص  رِّ ب نِّ َحف صِّ ب نِّ ُعَمَر ب نِّ َسع  يثِّ َأبِّي َبك  َوُسئَِّل َعن  َحدِّ

 ِّ َلي هِّ َعَلى ، َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ َقاَل: َنَهى َرُسوُل َّللاَّ َدى رِّج  َتل قَِّي الرَُّجُل، ُثمَّ َيث نَِّي إِّح  َأن  َيس 
َرى. ُخ   األ 

 َفَقاَل: َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛

مَّاُن، َعْن َعْمرِ فرواه َرْوُح ْبُن اْلَقاِسِم، َوَأُبو الرَّ  ِديَناٍر، َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن  و ْبنِ ِبيِع السَّ
 َحْفٍص، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.

، َفَرَواُه َعْن َعْمِرو ْبن َجاِبرٍ   .(2)َوَخاَلَفُهْم ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلٍم الطَّاِئِفيُّ

 َوَأْرَسَلُه ُمَحمَُّد ْبُن َثاِبٍت، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر.

ِحيُح حَ   .(3)ِديُث َأِبي َبْكِر ْبِن َحْفصٍ َوالصَّ

 ف:أوجه االختال -أواًل 
، َعن  َأبِّي ُهَري َرَة. -الوجه األول رِّ ب نِّ َحف ص  ، َعن  َأبِّي َبك  يَنار  ُرو ب ُن دِّ  َعم 

 عمرو بن دينار، عن جابر. -نيالوجه الثا

 .عمرو بن دينار، مرساًل  -الوجه الثالث

                                                           
 .(573/7317)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 بر.والصحيح عمرو عن جا ،فيها تصحيف (2)
 .6657( 11/630) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (3)
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  تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
 ِن َحْفٍص، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َعْن َأِبي َبْكِر بْ  -الوجه األول

(، وفي شرح معاني اآلثار 3/121/6816أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )
(، وفي علل 16/325/5550(، وفي صحيح ابن حبان )0/677/2881)

الربيع السمان، عن عمرو بن  ي(، من طريق روح بن القاسم، وأب11/630/6657الدارقطني)
 دينار به.

 عمرو بن دينار، عن جابر. -الوجه الثاني

ذيوله ط العلمية و (، وفي تاريخ بغداد 6/111/1163أخرجه المخلص في المخلصيات )
(، من طريق محمد بن مسلم، عن 11/630/6657) وفي علل الدارقطني (،5/102/6570)

 عمرو بن دينار به.
 .عمرو بن دينار، مرساًل  -الوجه الثالث

 (.11/630/6657تفرد به الدارقطني في علله )

 دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
 َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َحْفٍص، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. -الوجه األول

 ( أبو ربيع السمان.6روح بن القاسم ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )

 "، وهو ثقة.0: سبقت ترجمته في حديث رقم "روح بن القاسم( 7)

"، وهو 5"أشعث بن سعيد": سبقت ترجمته في حديث رقم " و الربيع السمانأب( 6)
 متروك.

 عمرو بن دينار، عن جابر. -الثانيالوجه 

 يرويه عن عمرو بن دينار: محمد بن مسلم.
 "، وهو صدوق له أوهام.1: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن مسلم

 عمرو بن دينار، مرساًل  -الوجه الثالث

 مر بن دينار: محمد بن ثابت.يرويه عن ع
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البصرى، من السابعة، وقد روى له  ي: محمد بن ثابت بن أسلم البنانمحمد بن ثابت
 .   (1)الترمذي

، (2)رجل صدوق فى نفسه، ولكنه ضعيف الحديث" يقال عفان: "محمد بن ثابت البنان
، وقال (4)"لين" وقال أبو زرعة: ،(3)وقال الحاكم: "هو عزيز الحديث، ولم يأت بمتن منكر"

، وابن (8)، والدارقطني (7)، وأبو داود(6)وضعفه النسائي ،(5)"ي : "ليس بالقو يعقوب بن سفيان
، وقال أبو حاتم: "منكر (11)"، وقال يحيى: "ليس بشيء   (10)، وقال البخاري: "فيه نظر"(9)حجر

َتج بِّ (12)الحديث، يكتب حديثه وال يحتج به" : "اَل يح  يث"، َوَقاَل الرَّازِّي  وقال ، (13)هِّ ُمنكر الَحدِّ
ال يجوز ؛ : "روى عن أبيه ما ليس من حديثه، وقال ابن حبان(14)األزدي: "ساقط دامر"

 .(15)االحتجاج به"

 قلت: ضعيف.

 الترجيح بين أوجه االختالف: -ارابعً 
 .َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َحْفٍص، َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ  -لوجه األولا

                                                           
 (.071) ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 (.1/127) ،تاريخ أسماء الضعفاء والكذابينابن شاهين،  (2)
 (.2/83) ،تهذيب التهذيبابن حجر،  (3)
 (.3/860) ،الضعفاء ،زرعة وأب (4)
 (.6/220)، معرفة والتاريخالالفسوي،  (5)
 (.1/21) ،الضعفاء والمتروكون  ،لنسائيا (6)
 (.3/606) ،سؤاالت اآلجري ألبي داوداآلجري،  (7)
 .الصفحة نفسها ،مرجع سبق ذكره ابن حجر، (8)
 (.071) ،تقريب التهذيبابن حجر،  (9)
 (.6/121) ،الكاشفالذهبي،  (10)
 (.0/615) ،تاريخ ابن معينالدوري،  (11)
 (.7/1613) ،الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  (12)
 (.3/05) ،الضعفاء والمتروكون  ،ابن الجوزي  (13)
 .الصفحة نفسها ،المرجع السابق (14)
 (.6/656) ،المجروحون  ،ابن أبي حاتم (15)
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بكر من أبي  وموجودة في كتب السنة، فقد سمع أبالرواية من هذا الوجه محفوظة، و 
 و من أبي بكر.وسمع عمر   ،هريرة

 عمرو بن دينار، عن جابر. -الوجه الثاني

 ، فقد تكون من أوهام محمد بن مسلم.الرواية من هذا الوجه غير محفوظة
 .عمرو بن دينار، مرساًل  -لوجه الثالثا

 ن هذا الوجه غير محفوظة، وقد تفرد بهذا الوجه الدارقطني في علله.الرواية م
 الحكم على الحديث: -خامساً 

سنادها صحيح-األولى–الراوية الراجحة   كلهم ثقات. األن رجاله ؛، وا 
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 مسند 

 سعيد الخدري  أبي
 [66حديث ]       

، َعن   َياض  َوَة ب نِّ عِّ يثِّ ُعر  ، َعنِّ النَّبِّي ِّ َوُسئَِّل َعن  َحدِّ يد  ، َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ َأبِّي َسعِّ
َجَل، َأو  َقَحطَ  َقاَل: إَِّذا أَع 
َل َعَلي هِّ. (1)  َفاَل ُغس 

 َفَقاَل: َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛

 َة ْبِن ِعَياٍض، َعْن َأِبي َسِعيٍد.َفَرَواُه اْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن ُعْروَ 

 ، َفَرَواُه َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن ُعَبْيِد َّللاَِّ ْبِن ِعَياٍض.إسحاقَوَخاَلَفُه َزَكِريَّا ْبُن 

 َوَقاَل اْبِن ُجَرْيٍج: َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن ُعَبْيِد َّللاَِّ ْبِن َأِبي ِعَياٍض.

 : َعْن َعْمٍرو، َعْن ُعَبْيِد َّللاَِّ ْبِن اْلِخَياِر.َوَقاَل ُشْعَبةُ 

ِحيُح َقْوُل اْبِن ُعَيْيَنَة: َعْن َعْمٍرو، َعْن ُعْرَوَة ْبِن ِعَياٍض، َوُهَو اْبُن َعِديِ  ْبِن  َوالصَّ
 .(2) اْلِخَياِر ْبِن َأِخي ُعَبْيِد َّللاَِّ ْبِن َعِديِ  ْبِن اْلِخَيارِ 

 أوجه االختالف: -أواًل 
 سعيد. ين دينار، عن عروة بن عياض، عن أبعمرو ب -الوجه األول

 عمرو بن دينار، عن عبيد هللا بن عياض، عن أبي سعيد. -الوجه الثاني

 عمرو بن دينار، عن عبيد هللا بن أبي عياض، عن أبي سعيد. -الوجه الثالث

 عمرو بن دينار، عن عبيد هللا بن الخيار، عن أبي سعيد. -الوجه الرابع

ات، عن رجل ينسبه عمرو، عن صالح الزي يعمرو بن دينار، عن أب -الوجه الخامس
 .ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 

                                                           

 (.0/17، ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر، )َأي  فَتر َوَلم  ُين زِّل (1)
 .(11/621/6688) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةل الدارقطنيعلالدارقطني،  (2)
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 تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
 سعيد. يعمرو بن دينار، عن عروة بن عياض، عن أب -الوجه األول

(، وفي شرح معاني اآلثار 608/1201ابن الجعد في مسنده )صأخرجه 
ان بن عيينة، عن ــــــ(، من طريق سفي11/621/6688)(، وفي علل الدارقطني 1/50/311)

 عمرو بن دينار به.

 عمرو بن دينار، عن عبيد هللا بن عياض، عن أبي سعيد. -الوجه الثاني

(، وفي علل الدارقطني 608/1201ابن الجعد في مسنده )صأخرجه 
 ، عن عمرو بن دينار به.إسحاق(، من طريق زكريا بن 11/621/6688)

 عمرو بن دينار، عن عبيد هللا بن أبي عياض، عن أبي سعيد. -لثالوجه الثا

 (.11/621/6688ه الدارقطني في علله )ذكر 

 عمرو بن دينار، عن عبيد هللا بن الخيار، عن أبي سعيد. -الوجه الرابع

(، من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار 608/1232ه ابن الجعد في مسنده )صأخرج
 به.

ت، عن رجل ينسبه عمرو، صالح الزيا ينار، عن أبدي عمرو بن -الوجه الخامس
 .ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي

(، من طريق ابن جريح، عن 1/651/226) في مصنفه عبد الرزاق الصنعانيأخرجه 
 عمرو بن دينار به.

 دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
 سعيد. أبي عمرو بن دينار، عن عروة بن عياض، عن -الوجه األول

 سفيان بن عيينة. يرويه عن عمرو بن دينار:

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة وهو 1سبقت ترجمته في حديث رقم " سفيان بن عيينة:
 من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 عمرو بن دينار، عن عبيد هللا بن عياض، عن أبي سعيد. -الوجه الثاني

 .إسحاقيرويه عن عمرو بن دينار: زكريا بن 
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 "، وهو ثقة.10حديث رقم " : سبقت ترجمته فيإسحاقزكريا بن 

 عمرو بن دينار، عن عبيد هللا بن أبي عياض، عن أبي سعيد. -الوجه الثالث

 يرويه عن عمرو بن دينار: ابن جريج
 "، وهو ثقة مدلس ومرسل.1: سبقت ترجمته في حديث رقم "ابن جريج

 عمرو بن دينار، عن عبيد هللا بن الخيار، عن أبي سعيد. -الوجه الرابع

 عن عمرو بن دينار: شعبة. يرويه
لكنه يخطئ في  ؛"، وهو ثقة حافظ7: سبقت ترجمته في حديث رقم "شعبة بن الحجاج

 .أسماء الرجال

ت، عن رجل ينسبه عمرو، صالح الزيا يعمرو بن دينار، عن أب -الوجه الخامس
 .ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي

 يرويه عن عمرو بن دينار: ابن جريج.
 "، وهو ثقة مدلس ومرسل.1قم ": سبقت ترجمته في حديث ر ابن جريج

 الترجيح بين أوجه االختالف: -ارابعً 

 سعيد. ين دينار، عن عروة بن عياض، عن أبعمرو ب -الوجه األول

الرواية من هذا الوجه راجحة، فقد رواها ابن عيينة عن عمرو بن دينار، وهو من أثبت 
 الناس فيه.

 ياض، عن أبي سعيد.عمرو بن دينار، عن عبيد هللا بن ع -الوجه الثاني

، من هو أوثق منه في عمرو إسحاقلرواية من هذا الوجه شاذة، فقد خالف زكريا بن ا
 وهو ابن عيينة.

 عمرو بن دينار، عن عبيد هللا بن أبي عياض، عن أبي سعيد. -الوجه الثالث

 وهو مدلس ومرسل. ،، رواها ابن جريجةهذا الوجه شاذ الرواية من
 دينار، عن عبيد هللا بن الخيار، عن أبي سعيد. عمرو بن -الوجه الرابع

 الرواية من هذا الوجه غير صحيحة، فقد أخطأ فيها شعبة.



130 
 
 

صالح الزيات، عن رجل ينسبه عمرو،  يعمرو بن دينار، عن أب -الوجه الخامس
 .ملسو هيلع هللا ىلص بيعن الن

 ةوهو مدلس ومرسل، وفيها جهال ،الرواية من هذا الوجه غير صحيحة، رواها ابن جريج
 جل.الر 

 الحكم على الحديث: -اخامسً 
سنادها ضعيف-ولىاأل–الرواية الراجحة  "ابن عباد  :بن عيينةسفيان ألن تالميذ  ؛، وا 

براهيمو   أوهام. ابن بشار"، كالهما لهم ا 
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 مسند

 عبد هللا بن عمر بن الخطاب 
 [64حديث ]        

 ، يَنار  و ب نِّ دِّ رِّ َصلَّى َّللاَُّ َعنِّ اب نِّ ُعَمَر، َعن  َرُسولِّ َّللاَِّّ وسئل عن حديث روي َعن  َعم 
 .ا، فأذق آخرها نوااًل ؛ أنه قال: اللهم كما أذقت أول قريش عذابً َعَلي هِّ َوَسلَّمَ 

 َفَقاَل: َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛

 فرواه شعبة، عن عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير، عن ابن عمر.

 عن مسلم، عن شعبة. ذلك تمتام،قال 

وخالفه الحسن بن الفضل بن السمح، فقال: عن مسلم، عن شعبة، عن عمرو، عن 
 ابن عمر، وكالهما وهم.

 .والصحيح: َعْن ُشْعَبَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن عبيد بن عمير مرساًل 

 .(1)وكذلك رواه حماد بن زيد، عن عمرو، عن عبيد مرساًل 

 أوجه االختالف: -أواًل 

 عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير، عن ابن عمر. -الوجه األول

 عمرو بن دينار، عن ابن عمر. -الوجه الثاني

 ، مرساًل.د بن عميرعمرو بن دينار، عن عبي -الوجه الثالث

 تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
 عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير، عن ابن عمر. -الوجه األول

مسند الشهاب القضاعي بنحوه، وفي  (1/122/686أخرجه ابن األعرابي في معجمه )
(، ثالثتهم من طريق شعبة، 16/328/6865بنحوه، وفي علل الدارقطني ) (6/301/1088)

 عن عمرو بن دينار به.

                                                           
 .(16/328/6865) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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 عمرو بن دينار، عن ابن عمر. -الوجه الثاني

 (.16/328/6865الدارقطني في علله ) ذكره
 عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير. -الثالوجه الث

ني بمثله، وفي علل الدارقط (2/013/36322أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )
 وحماد بن زيد، عن عمرو بن دينار به. ،شعبة :(، كالهما من طريق16/328/6865)

 دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
 عمر. عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير، عن ابن -الوجه األول

 يرويه عن عمرو بن دينار: شعبة.
خطئ في لكنه ي ؛"، وهو ثقة حافظ7: سبقت ترجمته في حديث رقم "شعبة بن الحجاج

 .أسماء الرجال

 .في األسانيد ئخطيُ  ويرويه عن شعبة: محمد بن غالب: قال الدارقطني كان

 عمرو بن دينار، عن ابن عمر. -الوجه الثاني

 بة.يرويه عن عمرو بن دينار: شع
لكنه يخطئ في  ؛"، وهو ثقة حافظ7: سبقت ترجمته في حديث رقم "شعبة بن الحجاج

 .أسماء الرجال

 ويرويه عن شعبة: مسلم، وعنه الحسن بن الفضل: قال الدارقطني فيه وهم.
 .مرساًل  ،عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير -الوجه الثالث

 يد. حماد بن ز  (6شعبة ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
لكنه يخطئ  ؛"، وهو ثقة حافظ7: سبقت ترجمته في حديث رقم "شعبة بن الحجاج( 7)

 .في أسماء الرجال

 : وهو ثقة حافظ.(1)ويرويه عن شعبة: شبابة بن سوار

                                                           
كان اسمه مروان مولى  :يقال ،المدائني أصله من خراسان .(623/6733)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)

 .ومائتين عمات سنة أربع أو خمس أو ست  ،من التاسعة ،رمي باإلرجاء ،ثقة حافظ ،بني فزارة
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 "، وهو ثقة ثبت.0: سبقت ترجمته في حديث رقم "حماد بن زيد( 6)

 الترجيح بين أوجه االختالف: -ارابعً 
 ن دينار، عن عبيد بن عمير، عن ابن عمر.عمرو ب -الوجه األول

 :"وهم"، وقال الدارقطني :ال الدارقطني عنهاــــه غير راجحة، فقـــة من هذا الوجـــالرواي
 محمد بن غالب يخطئ في األسانيد. 

 عمرو بن دينار، عن ابن عمر. -الوجه الثاني

 ، وقال عنها وهم.الدارقطنيذكرها الرواية من هذا الوجه 

 عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير. -الثالثالوجه 

الوجه راجحة، أوافق الدارقطني، فقد رواها شبابة بن السوار عن  االرواية المرسلة من هذ
في وحماد من أثبت الناس  ،ظ، ورواها حماد بن زيد كما ذكر الدارقطنيـــشعبة وهو ثقة حاف

 عمرو بن دينار بعد ابن عيينة.

 ه الراجح:الحكم على الوج -اخامسً 

سنادها صحيح-لثةالثا–الرواية الراجحة   وهي مرسلة. ،ثقات اورجاله ،، وا 

 [63حديث ]       

 ِّ ، َعنِّ اب نِّ ُعَمَر؛ َكاَن َرُسوُل َّللاَّ يَنار  و ب نِّ دِّ رِّ َصلَّى َّللاَُّ وسئل عن حديث روي َعن  َعم 
 ، يقول: عليك بحسن وحسين.يلإسماعإذا أتاه إنسان يقول: علي رقبة من ولد  َعَلي هِّ َوَسلَّمَ 

 فقال: يرويه عمرو بن دينار، عن ابن عمر.

َفِر، َعِن َيْحَيى ْبنِ حدث ِبِه َأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن أَ  ْبِن نافع،  إبراهيمَأِبي ُبَكْيٍر، َعْن  ِبي السَّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصو، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبيِ  عن عمرٍ 

 .(1)عمر ووهم في رفعه؛ فالصحيح أنه من قول ابن

 أوجه االختالف: -أواًل 
 .ملسو هيلع هللا ىلص بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي عمرو -الوجه األول

                                                           
 .(16/322/6862) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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 ، موقوًفا.عمرو بن دينار، عن ابن عمر -الوجه الثاني

 تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
 .ملسو هيلع هللا ىلصبن دينار، عن ابن عمر، عن النبي عمرو  -الوجه األول

ط: (، مجمع الزوائد 05/13227)ص 10، 13في المعجم الكبير جـ  أخرجه الطبراني
بن  إبراهيم(، من طريق 16/322/6862(، والدارقطني في علله )2/622/15111الفكر )

 نافع، عن عمرو بن دينار به.
 عمرو بن دينار، عن ابن عمر. -الوجه الثاني

سير أعالم النبالء ط في ُذكَر (، و 8/021/12117في مصنفه ) عبد الرزاقأخرجه 
بن نافع،  إبراهيم(، من طريق 16/322/6862(، والدارقطني في علله )3/682الرسالة )

 وسفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار به.

 دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
 .ملسو هيلع هللا ىلصعمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي  -الوجه األول

 بن نافع. إبراهيميرويه عن عمرو بن دينار: 

 .(1)من السابعة ع ،المخزومي المكيبن نافع  إبراهيم: بن نافع إبراهيم 

بن نافع أوثق شيخ بمكة، وقال يحيى بن  إبراهيم: (2)قال عبد الرحمن بن مهدي
 : ثقة حافظ.(5): ثقة، وقال ابن حجر(4): ثَِّقة، وقال أحمد بن حنبل(3)معين

 قلت: ثقة حافظ.

 عمرو بن دينار، عن ابن عمر. -الوجه الثاني

 بن نافع. إبراهيم (6سفيان بن عيينة ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )

                                                           
 .(20/625)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(6/101) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (2)
 .(28/136)ص ،تاريخ ابن معين ،الدارمي (3)
 .[662( ]630)ص ،سؤاالت أبي داود لإلمام أحمدأبو داود،  (4)
 .(20/625)ص ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (5)
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"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة( 7)
 وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 "، وهو ثقة حافظ.60في حديث رقم ": سبقت ترجمته بن نافع إبراهيم( 6)

 الترجيح بين أوجه االختالف: -ارابعً 
 .ملسو هيلع هللا ىلصعمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي  -ولالوجه األ 

بن نافع عن عمرو بن دينار،  إبراهيمالرواية من هذا الوجه ليست راجحة، فقد تفرد بها 
سفيان من أثبت و وسفيان بن عيينة،  إبراهيمأما في الرواية الموقوفة على ابن عمر فقد رواها 

 الناس في عمرو بن دينار.
 ينار، عن ابن عمر.عمرو بن د -الوجه الثاني

الرواية من هذا الوجه محفوظة، فقد رواها سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، 
بن نافع عن عمرو من هذا الوجه، كما  إبراهيما رواها وسفيان من أثبت الناس في عمرو، وأيًض 

 .(1)ذكره الذهبي

 الحكم على الحديث:  -امسً خا
سنادها ص-الثانية–الرواية المحفوظة   ثقات. اورجاله ،حيح، وا 

 [65حديث ]        

، َعنِّ اب نِّ ُعَمَر، َعنِّ النَّبِّي ِّ  يَنار  : إَِّذا َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ وسئل عن حديث عمرو ب نِّ دِّ
 َعَلي هِّ. (2)مُ وَّ قَ َكاَن العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإنه يُ 

 ، َواْخُتِلَف َعْنُه؛َفَقاَل: َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَنارٍ 

 َفَرَواُه اْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، عن سالم.
                                                           

 .(3/682) ،الرسالةط: سير أعالم النبالء الذهبي،  (1)
تتعلق في مسألة العبد المشقص أو المبعض أو المشرَّك: إذا اشترك اثنان في عبد فأعتق أحدهما نصيبه في  (2)

ُم  العبد، فاألفضل أن يسعى العتق على النصف اآلخر حتى ال يكون العبد مشرًكا بين هللا وفالن. وعليه يقوَّ
ن كان معسًرا بقي نصفه في الرق شريطة أالَّ يشقَّ  النصف اآلخر على العبد إن كان موسًرا، وُيعطى للسيد، وا 

مَ  ن كان معسًرا استسعى العبد غير مشقوق عليه.  عليه السيد، لهذا قال في الحديث: "فإن كان موسًرا ُقوِّ  عليه وا 
 ( بتصرف.5/153ابن حجر، فتح الباري )
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 ا.وخالفه داود العطار، رواه َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، لم يذكر بينهما أحدً 

 يكة، عن ابن عمر.َرِفيٍع، َعْن َعْمِرو ْبِن دينار، وابن أبي مل ْبنُ  اْلَعِزيزِ  ورواه َعْبدُ 

 كذلك قال عون بن سالم، عن زهير.

و، أو ابن أبي ِزيِز ْبِن َرِفيٍع، َعْن َعْمرٍ وقال أبو غسان: عن زهير، َعْن َعْبِد اْلعَ 
 .(1)مليكة

 أوجه االختالف:  -أواًل 
رُ  -الوجه األول َي َّللاَُّ َعن ُه، َعنِّ دينار   و ب نُ َعم   .ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِّي ِّ ، َعن  َسالِّم ، َعن  َأبِّيهِّ َرضِّ

ُت َرُسوَل هللاِّ  -الوجه الثاني ، َعن  َعب دِّ هللاِّ ب نِّ ُعَمَر، َقاَل: َسمِّع  يَنار  ُرو ب ُن دِّ  .ملسو هيلع هللا ىلصَعم 

  تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
 .ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن النَِّبيِ  مادينار، َعْن َساِلٍم، َعْن َأِبيِه َرِضَي َّللاَُّ َعْنهُ  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه األول

 -3/1687/51ي صحيح مسلم )(، وف3/100/6561لبخاري في صحيحه )أخرجه ا
 (، وفي السنن الكبرى للنسائي2/80/3207األرنؤوط ) :وفي سنن أبي داود ت(، 1511)
(، وفي مسند 8/125/0582(، وفي مسند أحمد ط الرسالة )5/62/0266) (،5/65/0261)

(، 8/273ف الحديث )(، واختال120(، وفي مسند الشافعي )ص1/506/282الحميدي )
 11/025/61368، وفي السنن الكبرى للبيهقي )(010/572السنن المأثورة للشافعي )صو 
اوي في معرفة السنن واآلثار (، والطح3/667/0723عوانة ) (، وفي مستخرج أبي61331و
شرح مشكل اآلثار و (، 3/112/0285شرح معاني اآلثار )و (، 10/321/61325)
(، من طريق سفيان بن عيينة، 16/011/6862طني في علله )(، والدارق13/018/5325)

 عن عمرو بن دينار به.

 .ملسو هيلع هللا ىلصَعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا  -الوجه الثاني

، وفي السنن (5/65/0261(، )5/60/0218رجه النسائي في السنن الكبرى )أخ
(، وفي 16/051/13201وفي المعجم الكبير للطبراني )(، 11/081/61382الكبرى للبيهقي )

وفي الكنى واألسماء للدوالبي (، 13/0138/5376(، )3/115/0278) شرح معاني اآلثار

                                                           
 .(16/011/6862) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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(، والدارقطني في علله 121/163وفي جزء األلف دينار للقطيعي )ص(، 6/210/1180)
ار، وعبد العزيز بن رفيع، ومحمد (، من طريق داوود بن عبد الرحمن العط16/011/6862)
 بن مسلم، عن عمرو بن دينار به.ا

 

  دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
 .ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن النَِّبيِ  ما، َعْن َساِلٍم، َعْن َأِبيِه َرِضَي َّللاَُّ َعْنهُ دينارٍ  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه األول

 يرويه عن عمرو بن دينار: سفيان بن عيينة.

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة وهو 1قت ترجمته في حديث رقم ": سبسفيان بن عيينة
 من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 .ملسو هيلع هللا ىلصَعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا  -الوجه الثاني

ز بن عبد العزي (6داوود بن عبد الرحمن العطار ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
 محمد بن مسلم. (3رفيع )

مات سنة أربع أو  ،من الثامنة ،أبو سليمان المكي :داود بن عبد الرحمن العطار( 7)
 .(1)وكان مولده سنة مائة ع ،خمس وسبعين

: (4): ال بأس به، صالح، وقال ابن حجر(3)، وقال أبو حاتم: ثقة(2)قال يحيى بن معين
 ثقة لم يثبت أن ابن معين تكلم فيه.

 لت: ثقة.ق
من  ،نزيل الكوفة ،بفاء مصغر األسدي أبو عبد هللا المكي :عبد العزيز بن رفيع( 6)
 .(5)ويقال بعدها وقد جاوز التسعين ع ،مات سنة ثالثين ]ومائة[ ،الرابعة

                                                           
 .(122/1728)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(3/017) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (2)
 .الصفحة نفسها ،رجع السابقالم (3)
 .الصفحة نفسها ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (4)
 .(357/0125)ص، تقريب التهذيبابن حجر،  (5)
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: ثقة، قال (3): ثَِّقة، وقال أبو حاتم(2): ثقة، وقال أحمد بن حنبل(1)قال يحيى بن معين
 : ثقة.(4)ابن حجر

 : ثقة.قلت
 "، وهو صدوق له أوهام.1: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن مسلم( 4)

 الترجيح بين أوجه االختالف:  -ارابعً 
 .ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن النَِّبيِ  ما، َعْن َساِلٍم، َعْن َأِبيِه َرِضَي َّللاَُّ َعْنهُ دينارٍ  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه األول

ان بن عيينة عن عمرو بن دينار وهو الرواية من هذا الوجه محفوظة، فقد رواها سفي
، وقد اموغيره ،البخاري ومسلم اصحيح :ومنها ،من أثبت الناس في عمرو، وذكرتها كتب السنة

 ملسو هيلع هللا ىلصقال البزار في مسنده: "ما نعلم أسند عمرو بن دينار المكي عن سالم عن أبيه عن النبي 
 .(5)غير هذا الحديث"

 .ملسو هيلع هللا ىلصْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، عَ  -الوجه الثاني

راجحة؛ ألن عمَرو بن دينار سمع من ابن عمر كما نص لرواية من هذا الوجه ا
 .(6)عالئي  على ذلك في جامع التحصيلال

 الحكم على الوجه الراجح: -اخامسً 
سناده-والثانية األولى– راجحتانال تانالرواي وقد ذكرت ثقات،  اهمجالور  ،ا صحيحم، وا 

 ومسلم. ،البخاري  :في صحيحي األولى

 [62حديث ]       

ا؛ في النهي عن صوم وسئل عن حديث يروى، عن أبي السوار، عن ابن عمر، موقوفً 
 يوم عرفة.

                                                           
 .(5/381)، الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (1)
 .(6/085/3122) ،العلل ومعرفة الرجالأحمد بن حنبل،  (2)
 .الصفحة نفسها ،مرجع سبق ذكره ،ابن أبي حاتم (3)
 .(357/0125)ص، مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (4)
 (.16/627/2105البزار، البحر الزخار، ) (5)
 .(603/523العالئي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ) (6)
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 َفَقاَل: َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛

اٍر، َعْن َأِبي السوار، عن ابن عمر، ووهم شعبة في فقال ُشْعَبَة: َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَ 
نما هو: أبو الثورين، واسمه: محمد بن عبد الرحمن الجمحي.  كنايته، وا 

 كذلك رواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الثورين، وهو الصواب.

َثَنا  َثنَ  إسماعيلَحدَّ اُر، َوَحْمَزُة ْبُن ُمَحمٍَّد، َقااَل: َحدَّ فَّ ، قال: إسحاقبن  إسماعيلا الصَّ
حدثنا علي، يعني ابن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: قال عمرو: أخبرني رجل من بني 

 جمح، يقال له: أبو الثورين، قال: نهاني ابن عمر عن صوم يوم عرفة.

قال علي: قلت لسفيان: فإن عثمان بن األسود يسميه: محمد بن عبد الرحمن 
هو محمد بن عبد الرحمن، قال سفيان: وكان له ابن يطلب الحديث، الجمحي، فقال سفيان: 

ويغضب إذا قالوا: أبو الثورين، قال: وكان شعبة يقول: أبو السوار، في هذا الحديث، قال 
 .(1)م يفهم؛ كانت أسنان عمرو قد ذهبتسفيان: ل

 ختالف: أوجه اال -أواًل 
 عمر.عمرو بن دينار عن أبي السوار عن ابن  -الوجه األول

 عمرو بن دينار عن أبي الثورين عن ابن عمر. -الوجه الثاني

 عمرو بن دينار عن أبي السوداء عن ابن عمر. -الوجه الثالث

 عمرو بن دينار عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب. -رابعالوجه ال

  تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
 عن ابن عمر.عمرو بن دينار عن أبي السوار  -الوجه األول

(، والدارقطني في علله 1/326/520ري في تهذيب اآلثار مسند عمر )أخرجه الطب
 (، من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار به.16/018/6851)

 عمرو بن دينار عن أبي الثورين عن ابن عمر. -الوجه الثاني

                                                           
 .(16/018/6851) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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وفي الكنى واألسماء للدوالبي (، 1/502/222أخرجه الحميدي في مسنده )
(، من طريق سفيان بن عيينة، عن 16/018/6851(، والدارقطني في علله )1/011/738)

 عمرو بن دينار به.
 عمرو بن دينار عن أبي السوداء عن ابن عمر. -الوجه الثالث

(، من طريق شعبة، عن عمرو بن 3/667/6832رجه النسائي في السنن الكبرى )أخ
 دينار به.

 عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب. عمرو بن دينار عن عطاء -الوجه الرابع

(، وفي 1/326/523(، )1/321/526ري في تهذيب اآلثار مسند عمر )أخرجه الطب
(، من طريق سفيان بن عيينة، وشعبة، وحوشب، عن 3/662/6805) رى للنسائيالسنن الكب

 عمرو بن دينار به.

  دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
 أبي السوار عن ابن عمر. عمرو بن دينار عن -الوجه األول

 يرويه عن عمرو بن دينار: شعبة.
لكنه يخطئ في  ؛"، وهو ثقة حافظ7: سبقت ترجمته في حديث رقم "شعبة بن الحجاج

 .أسماء الرجال
 عمرو بن دينار عن أبي الثورين عن ابن عمر. -الوجه الثاني

 يرويه عن عمرو بن دينار: سفيان بن عيينة.

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة وهو 1ترجمته في حديث رقم ": سبقت سفيان بن عيينة
 من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 عمرو بن دينار عن أبي السوداء عن ابن عمر. -الوجه الثالث

 يرويه عن عمرو بن دينار: شعبة.

لكنه يخطئ في  ؛"، وهو ثقة حافظ7: سبقت ترجمته في حديث رقم "شعبة بن الحجاج
 .أسماء الرجال
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 عمرو بن دينار عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب. -لوجه الرابعا

 حوشب. (3شعبة ) (6سفيان بن عيينة ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة( 7)

 وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.
لكنه يخطئ  ؛"، وهو ثقة حافظ7: سبقت ترجمته في حديث رقم "اجشعبة بن الحج( 6)

 في أسماء الرجال .

ابن عقيل  -بفتح أوله وسكون الواو وفتح المعجمة بعدها موحدة -: حوشبحوشب (4)
 .(1)من السابعة د س ق ، ثقة،أبو دحية البصري 

 

 ختالف: الترجيح بين أوجه اال -ارابعً 
 ن أبي السوار عن ابن عمر.عمرو بن دينار ع -الوجه األول

: "مالك (2)الرواية من هذا الوجه غير محفوظة، فقد أخطأ فيها شعبة، قال المقدسي
وشعبة وسفيان حجة، وكان سفيان أحفظ ألسماء الرجال، َيعني: من شعبة، وشعبة يخطئ في 

ثَ  ، َقاَل: َحدَّ َمَد ب نِّ َحن َبل  ِّ ب ُن َأح  َبُة فِّي ُكن َيةِّ أسماء الرجال"، وقال َعب ُد َّللاَّ َطَأ ُشع  نِّي َأبِّي، َقاَل: "َأخ 
َبِّي: َمن  َهَذا َأُبو الثَّ  ، َفُقل ُت ألِّ َري نِّ ، َوا ِّنََّما ُهَو َأُبو الثَّو  وَّارِّ ، َفَقاَل: َأُبو السَّ َرينِّ ؟ َقاَل: َأبِّي الثَّو  َري نِّ و 

ُمُه: ُمَحمَُّد ب ُن عَ  ، اس  ُهور  َة َمش  ُرو ب ُن َرُجل  مِّن  أَه لِّ َمكَّ وِّي َعن ُه: َعم  ، الَّذِّي َير  ي  َمنِّ ال ُقَرشِّ ب دِّ الرَّح 
"، فهو أبو الثورين، وليس أبو السوار، مثلما ذكر الدارقطني، وقال الدارقطني يَنار  : "وأمَّا قول (3)دِّ

وَّار. فحدثن بة فيه: أبو السَّ رــــــُشع  َثنا أحم ،ا علي بن َعبد هللا بن ُمَبش ِّ َنانــــــــَحدَّ َثنا عبد  ،د بن سِّ َحدَّ
من بة ،الرَّح  يَنار ،عن ُشع  وَّار قال: سألت ابن  ،عن َعم رو بن دِّ عن صوم يوم  ،ُعَمرَعن أبي السَّ

بة فيما يهم فيه، وحَ  رين وهذا مما يعتد به على ُشع  َلج عرفة؟ فنهاني، والصواب أبو الثَّو  ثني َدع  دَّ
َثنا َعبد هللا ،بن أحمد وآخرون ا بة َحدَّ  بن أحمد بن َحن بل قال: َسمِّعُت أبي يقول: أكثر خطأ ُشع 

 في أسماء الرجال".

                                                           
 .(180/1526)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(338)ص ،خب من كتاب العلل عن اإلمام أحمدالمنت ،لخاللا (2)
 .(1/335) ،المؤتلف والمختلف ،لدارقطنيا (3)
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 عمرو بن دينار عن أبي الثورين عن ابن عمر. -الوجه الثاني

وسفيان  ،الرواية من هذا الوجه صحيحة، كما ذكر الدارقطني، وفيه سفيان عن عمرو
شعبة، وأبو الثورين هو: محمد بن  من أثبت الناس في عمرو بن دينار وأضبط في األسماء من

 .(1)الرابعة عبد الرحمن بن أبي بكر الجمحي أبو الثورين بفتح المثلثة على التثنية مقبول من
 عمرو بن دينار عن أبي السوداء عن ابن عمر. -الوجه الثالث

الرواية من هذا الوجه ليست راجحة، وأبو السوادء قال عنه ابن حجر في التقريب: 
 .(2)"مقبول"

 عمرو بن دينار عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب. -الوجه الرابع

سفيان وهو  :ومنهم ،الرواية من هذا الوجه راجحة، فقد رواها الثقات عن عمرو بن دينار
 من أثبتهم فيه.

  الحكم على الوجه الراجح: -اخامسً 
سنادهما صحيح، و -الثانية والرابعة–الروايات الراجحة   ثقات. ارجالهم، وا 

 [61حديث ]        

 ِّ ، َعنِّ اب نِّ ُعَمَر: َصلَّى َرُسوُل َّللاَّ يثِّ َنافِّع  ا ثمانيً  َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ َوُسئَِّل َعن  َحدِّ
 ا، وهو مقيم غير مسافر.ا جميعً ا، وسبعً جميعً 

 َفَقاَل: َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛

 ه مرزوق أبو بكر، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َناِفٍع، َعِن ابن عمر.فروا

 ث به سليمان بن عبد الجبار، عن أبي علي الحنفي، عنه، وهو وهم.حدَّ 

 .(3)والصواب: عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، عن ابن عباس

 أوجه االختالف: -أواًل 

 ، عن نافع، عن ابن عمر.عمرو بن دينار -الوجه األول
                                                           

 .(021/2122)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 من الرابعة س. ،أبو السوداء عن ابن عمر مقبول، (202/8153)ص، المرجع السابق (2)
 .(13/61/6217) ،ردة في األحاديث النبوية= العلل الواعلل الدارقطنيالدارقطني،  (3)
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 عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد "أبي الشعثاء"، عن ابن عباس. -الوجه الثاني

 تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
 عمرو بن دينار، عن نافع، عن ابن عمر. -الوجه األول

 (.13/61/6217الدارقطني في علله ) ذكره
 بي الشعثاء"، عن ابن عباس.عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد "أ -الوجه الثاني

في صحيح مسلم بزيادة، و  (6/58/1170أخرجه البخاري في صحيحه )
وفي مسند الحميدي بزيادة،  (1/682/582وفي سنن النسائي ) بنقص، (715)-1/021/55)
شرح معاني اآلثار ، وفي بنحوه (160السنن المأثورة للشافعي )صبنحوه، وفي  (1/067/075)
، وفي مسند أبي بزيادة (0/311/2652، وفي معرفة السنن واآلثار )وهبنح (1/121/222)

بن عيينة عن عمرو  من طريق سفيان ثمانيتهم، اختصارب (0/686/6320يعلى الموصلي )
 به. ابن دينار

بنحوه، وفي صحيح مسلم  (1/110/503وأخرجه البخاري في صحيحه )
بنحوه، وفي المعجم الكبير  (6/2/1610بنحوه، وفي سنن أبي داود ) (715)-1/021/52)

بنحوه،  (0/073/1527بنحوه، وفي صحيح ابن حبان ) (16/177/16818للطبراني )
 به. عن عمرو بن دينار خمستهم من طريق حماد بن زيد

بنحوه، وفي مستخرج أبي عوانة  (1/117/526وأخرجه البخاري في صحيحه )
 .به بن دينارعن عمرو ، كالهما من طريق شعبة باختصار (6/86/6011)

عن عمرو بن  بنحوه من طريق ابن جريج (1/621/213وأخرجه النسائي في سننه )
 .به دينار

من طرق روح بن  باختصار (16/172/16812وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير )
 .به عن عمرو بن دينار القاسم

 دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
 ن ابن عمر.عمرو بن دينار، عن نافع، ع -الوجه األول

  يرويه عن عمرو بن دينار: مرزوق أبو بكر.
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 .(1)مولى طلحة من السابعة ت ،مرزوق الباهلي أبو بكر البصري : مرزوق أبو بكر

 : صدوق.(4): ثقة، قال ابن حجر(3): ثَِّقة، قال أبو زرعة(2)قال ابن معين

 قلت: ثقة.

 ء"، عن ابن عباس.عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد "أبي الشعثا -الوجه الثاني

ابن  (0حماد بن زيد ) (3شعبة ) (6سفيان بن عيينة ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
 روح بن القاسم. (5جريج )

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة( 7)
 وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

لكنه يخطئ  ؛"، وهو ثقة حافظ7ه في حديث رقم ": سبقت ترجمتشعبة بن الحجاج( 6)
 .في أسماء الرجال

 "، وهو ثقة ثبت.0: سبقت ترجمته في حديث رقم "حماد بن زيد( 4)

 "، وهو ثقة مدلس ومرسل.1: سبقت ترجمته في حديث رقم "ابن جريج( 3)

 "، وهو ثقة.0: سبقت ترجمته في حديث رقم "روح بن القاسم( 5)

 ين أوجه االختالف:الترجيح ب -ارابعً 
 عمرو بن دينار، عن نافع، عن ابن عمر. -الوجه األول

 الدارقطني في علله، وفيه وهم. ذكره
 عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد "أبي الشعثاء"، عن ابن عباس. -الوجه الثاني

"البخاري ومسلم"،  :الرواية من هذا الوجه راجحة، فقد ذكرت في كتب السنة والصحاح
وهما من أثبت الناس في  ،وحماد بن زيد ،ها األثبات والثقات، ومنهم: سفيان بن عيينةوقد روا 

 عمرو بن دينار.
                                                           

 (.565/2555( ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص1)
 (.87/676( من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال )ص2)
 (.8/620( ابن حاتم، الجرح والتعديل، )3)
 (.565/2555، )صمرجع سبق ذكره( ابن حجر، 4)
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 الحكم على الوجه الراجح: -اخامسً 
سنادها صحيح، ورجاله-الثانية-الرواية الراجحة   ثقات.  ا، وا 

 [68حديث ]       

ا خاتمً   َعَلي هِّ َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ وسئل عن حديث طاووس، عن ابن عمر: اتخذ رسول هللا 
 من ذهب، ثم رمى به.

 ، واختلف عنه؛َيْرِويِه اْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن دينارٍ َفَقاَل: 

و، عن طاووس، عن ابن َفَرَواُه َعْبُد اْلَجبَّاِر ْبُن اْلَعاَلِء، َعِن اْبِن عيينة، عن عمرٍ 
 عمر.

 .(1)، وهو الصوابَيْيَنَة، َعْن َعْمٍرو، عن طاووس مرساًل َوَغْيُرُه َيْرِويِه، َعِن اْبِن عُ 

  أوجه االختالف: -أواًل 
 عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عمر. -الوجه األول

 .ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي عمرو بن دينار، عن طاووس -جه الثانيالو 

  تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
 عمر.عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن  -الوجه األول

 (.13/123/3105الدارقطني في علله ) ذكره
 ملسو هيلع هللا ىلص.، عن النبي عمرو بن دينار، عن طاووس -الوجه الثاني

لل الدارقطني (، وفي ع1/325العلمية ) :ط ،في الطبقات الكبرى أخرجه ابن سعد 
 (، من طريق سفيان بن عيينة، ومحمد بن شريك، عن عمرو بن دينار به.13/123/3105)

  جه االختالف:دراسة أو  -اثالثً 
 عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عمر. -الوجه األول

 يرويه عن عمرو بن دينار: سفيان بن عيينة.

                                                           
 .(13/123/3105) ،ردة في األحاديث النبوية= العلل الواعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة وهو 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة
 من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 ملسو هيلع هللا ىلص. عن النبي، عمرو بن دينار، عن طاووس -الوجه الثاني

 محمد بن شريك. (6سفيان بن عيينة ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة( 7)

 وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

مات سنة ثمان  ،من السابعة ،: محمد بن شريك المكي أبو عثمانمحمد بن شريك (6)
  .(1)وستين د

ثقة،  ي: مك(4): ثقة، وقال أبو زرعة(3): ثقة، وقال أحمد بن حنبل(2)قال يحيى بن معين
 : ثقة.(7): ثقة معروف، وقال ابن حجر(6)ال بأس به، وقال الدارقطني ي: مك(5)وقال أبو حاتم
 : ثقة.قلت

  الترجيح بين أوجه االختالف: -ارابعً 
 ابن عمر.عمرو بن دينار، عن طاووس، عن  -الوجه األول

 الرواية من هذا الوجه غير راجحة، فقد تفرد بها الدارقطني في علله.
 عمرو بن دينار، عن طاووس. -الوجه الثاني

الرواية المرسلة من هذا الوجه راجحة، فقد رواها محمد بن شريك وهو ثقة، وابن عيينة، 
 عن عمرو بن دينار، فأوافق هنا الدارقطني، وهللا أعلم.

 

                                                           
 .(083/5257)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(7/680) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (2)
 .[116( ]121)ص ،سؤاالت أبي داود لإلمام أحمدأبو داود،  (3)
 .(7/680) ،مرجع سبق ذكره ،ابن أبي حاتم (4)
 .، الصفحة نفسهاالمرجع السابق (5)
 .(21/038)ص ،سؤاالت البرقاني للدارقطني ت القشقري البرقاني،  (6)
 .الصفحة نفسها ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (7)



151 
 
 

 كم على الوجه الراجح:الح -اخامسً 

سنادها ضعيف-الثانية-الرواية الراجحة  ألن طاووس تابعي ولم يسمع من النبي  ؛، وا 
 .ملسو هيلع هللا ىلص

 [69حديث ]      

 ِّ : َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ وسئل عن حديث عمرو بن دينار، َعنِّ اب نِّ ُعَمَر: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ
 صالة القاعد على نصف صالة القائم.

 

 َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛: َقالَ فَ 

 فرواه حسين الجعفي، َعِن اْبِن ُعَيْيَنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، عن ابن عمر.

ِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعِن ــــاٍر، َعْن َعمْ ـــَوَغْيُرُه َيْرِويِه، َعِن اْبِن ُعَيْيَنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَ 
 بد هللا بن عمرو.ع

 وقيل: َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأِبيِه، َعْن جده.

 .(1)ولم يتابع حسين الجعفي على قوله: عن ابن عمر

 أوجه االختالف: -أواًل 
رُ  -الوجه األول ، عن ابن عمر. و ب نُ َعم  يَنار   دِّ

رُ  -الوجه الثاني يَنار   و ب نُ َعم  ،دِّ و ب نِّ ُشَعي ب  رِّ  َعنِّ عبد هللا بن عمرو. ، َعن  َعم 

رُ  -الوجه الثالث يَنار و ب نُ َعم  ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي دِّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص

 عمرو بن دينار، عن عبد هللا بن عمرو. -الوجه الرابع

 تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
 ِديَناٍر، عن ابن عمر. و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه األول

                                                           
 .(13/125/3108) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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(، من طريق حسين الجعفي، 1/670/527زوائد البزار )كشف األستار عن في  أخرج
يَنار  به. و ب نِّ رِّ َعم  عن عن سفيان بن عيينة،   دِّ

 ِديَناٍر، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعِن عبد هللا بن عمرو. و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الثاني

(، من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن 13/125/3108الدارقطني في علله ) ذكره
 به. دينار

عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن  -الوجه الثالث
 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

(، وابن المقرئ في معجمه 1/626/857ه الطبراني في المعجم األوسط )أخرج
 (،  من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار به.1/36/0)

 عمرو بن دينار، عن عبد هللا بن عمرو. -الوجه الرابع

(، من طريق ابن جريج، عن 6/071/0166الرزاق الصنعاني في مصنفه ) بدأخرجه ع
 عمرو بن دينار به.

 دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
 ِديَناٍر، عن ابن عمر. و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه األول

 يرويه عن عمرو بن دينار: ابن عيينة.
خرة وهو "، وهو ثقة حافظ تغير بأ1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة

 من أثبت الناس في عمرو بن دينار.
 ِديَناٍر، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعِن عبد هللا بن عمرو. و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الثاني

 يرويه عن عمرو بن دينار: ابن عيينة.

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة وهو 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة
 و بن دينار.أثبت الناس في عمر  من

عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن  -الوجه الثالث
 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 يرويه عن عمرو بن دينار: ابن عيينة.
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"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة وهو 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة
 من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 عن عبد هللا بن عمرو.عمرو بن دينار،  -الوجه الرابع

 يرويه عن عمرو بن دينار: ابن جريج.
 "، وهو ثقة مدلس ومرسل.1يث رقم ": سبقت ترجمته في حدابن جريج

 الترجيح بين أوجه االختالف: -ارابعً 
 ِديَناٍر، عن ابن عمر. و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه األول

م يته شاذة؛ ألنه لالرواية من هذا الوجه غير راجحة، حسين الجعفي )ثقة عابد( روا
 وألنه خالف الثقات الذين رووا عن عبد هللا بن عمرو. ؛يتابع عليها كما قال الدارقطني

 ِديَناٍر، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعِن عبد هللا بن عمرو. و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الثاني

ن الرواية من هذا الوجه غير راجحة، عمرو بن شعيب ليس من تالميذ عبد هللا ب
 ال مباشرة، فهي إذن رواية منقطعة. بواسطةعمرو، فتكون روايته عنه 

عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن  -الوجه الثالث
 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

الرواية من هذا الوجه راجحة، شعيب بن محمد من تالميذ عبد هللا بن عمرو، فتكون 
بن عبد الرحمن  خير متابعة، حيث تابع سعيدُ روايته عنه موصولة، ويوجد في هذا الوجه األ

 في الرواية عن ابن عيينة بهذا اإلسناد. الناقدَ  اعمرً 
 عمرو بن دينار، عن عبد هللا بن عمرو. -الوجه الرابع

ألن سفيان بن عيينة مقدم على ابن جريج في  ؛الرواية من هذا الوجه غير راجحة
زمة منه، وهو أثبت الناس فيه، والحتمال أن ن سفيان أكثر مالإحيث  ؛دينار أصحاب عمرو بن

 يكون ابن جريج دلسه.
 الحكم على الوجه الراجح: -اخامسً 

سنادها حسن "عمرو بن شعيب" صدوق.-الثالثة–الرواية الراجحة   ، وا 
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 مسند
 مة رَ خْ ر بن مَ وَ سْ المِ 

 [41] حديث       

َصلَّى َّللاَُّ ال رسول هللا مة: قرَ خ  ر بن مَ وَ س  وسئل عن حديث ابن أبي مليكة، عن المِّ 
 .(1)بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني : إنما فاطمةَعَلي هِّ َوَسلَّمَ 

 َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛ َفَقاَل:

 َفَرَواُه اْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، عن ابن أبي مليكة، عن المسور.

 .ار، عن عمرو مرساًل ورواه داود العط

 وحديث المسور بن مخرمة أشبه بالصواب.

 أوجه االختالف: -أواًل 
عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، عن النبي  -الوجه األول

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 .عن عمرو بن دينار، مرساًل  -الوجه الثاني

 .ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، -وجه الثالثال

 تخريج أوجه االختالف: -ايً ثان
عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، عن  -الوجه األول

 . ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

صحيح وفي ( بلفظه، 62/5/3727) (،61/5/3710أخرجه البخاري في صحيحه )
(، وفي السنن 186/2سنن الترمذي ت بشار )وفي ( بنحوه، 6002) -20( 0/1213مسلم )

 11/301( يالسنن الكبرى للبيهق( بلفظه، وفي 058/7) (،320/7)ي الكبرى للنسائ
( بنحوه، وفي حلية األولياء 010/66/1116بلفظه، وفي المعجم الكبير للطبراني )/20862)

(، وفي معجم 3185/2/7361(، وفي معرفة الصحابة ألبي نعيم )01/6وطبقات األصفياء )
 ( بنحوه،71/3/0633ستخرج أبي عوانة )( بزيادة، وفي م355/5/6172الصحابة للبغوي )

                                                           
 .(13/651/3102) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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وفي الشريعة لآلجري ( بلفظه، 321/5/6250)وفي اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم 
أمالي وفي بزيادة،  (37/61ين )صفضائل فاطمة البن شاهبلفظه، وفي  (6166/5/1211)

 (، من طريق سفيان بن13/651/3102)بزيادة، وفي علل الدارقطني  (07األصبهاني )ص
                                                                                    عيينة، عن عمرو بن دينار به.

 .عن عمرو بن دينار، مرساًل  -الوجه الثاني

 (.13/651/3102)ه الدارقطني في علله ذكر 

 .ملسو هيلع هللا ىلصعمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن النبي  -الوجه الثالث

 الشريعة لآلجري ( بلفظه، وفي 388/2/36622)أبي شيبة في مصنفه  أخرجه ابن
 .( بقصة، من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار به6166/5)

 دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، عن  -الوجه األول

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 بن عيينة.يرويه عن عمرو بن دينار: سفيان 

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة وهو 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة
 من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 .عن عمرو بن دينار، مرساًل  -الوجه الثاني

 يرويه عن عمرو بن دينار: داوود العطار.
 قة."، وهو ث65: سبقت ترجمته في حديث رقم "داوود بن عبد الرحمن العطار

 .ملسو هيلع هللا ىلصعمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن النبي  -الوجه الثالث

 يرويه عن عمرو بن دينار: سفيان بن عيينة.

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة وهو 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة
 من أثبت الناس في عمرو بن دينار.
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 الترجيح بين أوجه االختالف: -ارابعً 
عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، عن  -الوجه األول

 .ملسو هيلع هللا ىلص النبي

البخاري  االرواية من هذا الوجه محفوظة، فقد ذكرتها كتب السنة ومنها: صحيحي
ومسلم، ورواها سفيان بن عيينة، وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار، وأوافق هنا 

 الدارقطني.

  .مرساًل  عن عمرو بن دينار، -الوجه الثاني

 الرواية من هذا الوجه غير محفوظة، وقد تفرد بها الدارقطني في علله.
 .ملسو هيلع هللا ىلص دينار، عن محمد بن علي، عن النبيعمرو بن  -الوجه الثالث

 ، ولم يذكرها الدارقطني، وقد وجدتها عند ابن شيبة.الرواية من هذا الوجه غير راجحة

 الحكم على الوجه الراجح: -اخامسً 
سنادها صحيح، فقد رواه-ولىاأل –حةالرواية الراج خاري ومسلم في صحيحيهما، الب ا، وا 

 ، وقال الدارقطني: وحديث المسور بن مخرمة أشبه بالصواب.وغيرهما
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 مسند

 جابر بن عبد هللا 
 [47حديث ]       

، َعنِّ النَّبِّي ِّ  نسي  : منَوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ وسئل عن حديث محمد بن علي، َعن  َجابِّر 
 خطئ طريق الجنة. الصالة عليَّ 
 .(1)يرويه عمرو بن دينار، عن جعفر بن محمد، واختلف عنهمافقال:  

، ْبِن ِغَياٍث، َعْن َأِبيِه، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبيِه، َعْن فرواه ُعَمُر ْبُن َحْفصٍ  
 جابر.

فرواه جبارة، عن  ،مرساًل  ملسو هيلع هللا ىلصٍد، َعْن َأِبيِه، َعْن النبي وغيره يرويه، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ 
 .مرو، عن جابر، ووهم فيه على حمادحماد بن زيد، عن ع

، َعِن النَِّبيِ    اًل.مرسملسو هيلع هللا ىلص وغيره يرويه عن حماد، عن عمرو، عن محمد بن َعِليٍ 

 .(2)وكذلك رواه غير حماد، عن عمرو، والمرسل أصح

 أوجه االختالف: -أواًل 
، َعنِّ النَّبِّي ِّ  و، عن محمدِّ عمر   -األول الوجه  .ملسو هيلع هللا ىلصبن َعلِّي  

رُ  -الوجه الثاني ، َعنِّ النَّبِّي ِّ  و ب نُ َعم  ، َعنِّ اب نِّ َعبَّاس  ، َعن  َجابِّرِّ ب نِّ َزي د  يَنار   . ملسو هيلع هللا ىلصدِّ

 تخريج أوجه االختالف: -اثانيً 
، َعِن النَِّبيِ  عمرٌ  -الوجه األول  ملسو هيلع هللا ىلص.و، عن محمد بن َعِليٍ 

 (.13/363/3122رقطني بتخريجه في علله )الدا ذكره
 . ملسو هيلع هللا ىلصِديَناٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َزْيٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ   و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الثاني

                                                           
 .(13/363/3122) ،لواردة في األحاديث النبوية= العلل اعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
 .(13/360) ،المرجع السابق (2)
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(، وفي المعجم الكبير للطبراني 6/70/218ابن ماجه في سننه ت األرنؤوط )أخرجه 
(، ثالثتهم من 2/627) (،3/21ألصفياء )ية األولياء وطبقات ا(، وفي حل16/181/16812)

 طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار به.

 دراسة أوجه االختالف: -اثالثً 
، َعِن النَِّبيِ   -الوجه األول  .ملسو هيلع هللا ىلصعمرو، عن محمد بن َعِليٍ 

 يرويه عن عمرو بن دينار: حماد بن زيد.
 "، وهو ثقة ثبت.0: سبقت ترجمته في حديث رقم "حماد بن زيد

 . ملسو هيلع هللا ىلصِديَناٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َزْيٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ   و ْبنُ َعْمرُ  -جه الثانيالو 

 يرويه عن عمرو بن دينار: حماد بن زيد.
 "، وهو ثقة ثبت.0: سبقت ترجمته في حديث رقم "حماد بن زيد

 الترجيح بين أوجه االختالف: -اابعً ر
، َعِن النَِّبيِ  و، عن محمد عمرٌ  -الوجه األول  .ملسو هيلع هللا ىلصبن َعِليٍ 

 الرواية من هذا الوجه غير راجحة، تفرد بها الدارقطني.

 . ملسو هيلع هللا ىلصِديَناٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َزْيٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ   و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الثاني

ولياء ، وقد ذكر في حلية األجه راجحة، وموجودة في بعض الكتبالرواية من هذا الو 
 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصبهذا السند؛ ولكن يرويه عمرو بن دينار عن أبي جعفر عن النبي 

 الحكم على الوجه الراجح: -اخامسً 
سنادها ضعيف، وفيه-الثانية–الرواية الراجحة  "جبارة بن المغلس"، وهو  ا، وا 

 .(2)"ضعيف"

                                                           
 (.2/627أبو نعيم، حلية األولياء وطبقات األصفياء، ) (1)
 .(137/821)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (2)
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 [46حديث ]       

، َعنِّ  ، َعن  َجابِّر  يَنار  و ب نِّ دِّ رِّ ، قال: َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ النَّبِّي ِّ وسئل عن حديث َعم 
 من ختم له عند موته بال إَِّلَه إِّالَّ َّللاَُّ َدَخَل ال َجنََّة.

 
 .ملسو هيلع هللا ىلصَيْرِويِه قزعة بن سويد، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َجاِبٍر، َعِن النَِّبيِ   َفَقاَل:

، َعْن ُمَعاِذ ْبِن و، عن جابرٍ اه عن عمرٍ َوَخاَلَفُه ابن عيينة، وحاتم بن أبي صغيرة، روي
َوابُ ملسو هيلع هللا ىلصَجَبٍل، َعِن النَِّبيِ    .(1)، َوُهَو الصَّ

  أوجه االختالف: -أواًل 
 .ملسو هيلع هللا ىلص مرو بن دينار، عن جابر، عن النبيع -الوجه األول

  .ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النبيعمرو بن دينار، عن جابر، عن معاذ بن جبل -الوجه الثاني

  :تخريج أوجه االختالف -اثانيً 
 .ملسو هيلع هللا ىلص مرو بن دينار، عن جابر، عن النبيع -الوجه األول

[( بلفظه، وفي تذكرة 11287/]121و 56/182أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )
( بلفظه، وفي طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 6/610= طبقات الحفاظ للذهبي )الحفاظ

بن سويد عن عمرو  ن طريق قزعة(، كلهم م667ص( بلفظه، وفي طبقات الشافعيين )1/02)
 به.

  .ملسو هيلع هللا ىلصعمرو بن دينار، عن جابر، عن معاذ بن جبل، عن النبي  -الوجه الثاني

 (، وفي المعجم الكبير الطبراني1/062/611) أخرجه ابن حبان في صحيحه
وفي صفة الجنة ألبي نعيم  (،031/1025ص(، وفي الدعاء للطبراني )61/01/21)
= (، وفي تاريخ أصبهان5/6038/5220عيم )(، وفي معرفة الصحابة ألبي ن1/76/02)

المنتخب من مسند عبد و (، 1/607/113بن منده )في اإليمان ال(، و 1/167أخبار أصبهان )
(، وفي 3/633/1333(، وفي المسند للشاشي )1/108/118بن حميد ت مصطفى العدوي )ا

                                                           
 .(13/328/3652) ،ي األحاديث النبوية= العلل الواردة فعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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 لدارقطنيوفي علل ا (،20ص)األصبهاني جزء ما رواه الزبير عن غير جابر ألبي الشيخ 
 (، من طريق سفيان بن عيينة، وحاتم بن أبي صغيرة، عن عمرو بن دينار به.2/32/226)

  دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا

 .ملسو هيلع هللا ىلصعمرو بن دينار، عن جابر، عن النبي  -الوجه األول

  يرويه عن عمرو بن دينار: قزعة بن سويد.

التصغير الباهلي أبو ابن سويد ابن حجير ب -بزاي وفتحات- قزعة بن سويد: قزعة
 .(1)من الثامنة ت ق ،ضعيف ،محمد البصري 

: ضعيف، وقال (3): َلي َس بَِّذاَك ال قوي َوُهَو َصالح، وَقاَل أبو داود(2)َقاَل يحيى بن معين
وليس  ،: ليس بذاك القوى محله الصدق(5): شبه المتروك، وقال أبو حاتم(4)أحمد بن حنبل

 : ضعيف.(6)به، وقال ابن حجربالمتين يكتب حديثه وال يحتج 

 قلت: ضعيف.
 .ملسو هيلع هللا ىلص جابر، عن معاذ بن جبل، عن النبي عمرو بن دينار، عن -الوجه الثاني

 حاتم بن أبي صغيرة. (6سفيان بن عيينة ) (1عن عمرو بن دينار: ) هيروي

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة( 7)
 لناس في عمرو بن دينار.وهو من أثبت ا

 "، وهو ثقة.8: سبقت ترجمته في حديث رقم "حاتم بن أبي صغيرة( 6)

  الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
  .ملسو هيلع هللا ىلصعمرو بن دينار، عن جابر، عن النبي  -الوجه األول

 قزعة عن عمرو، وقزعة ضعيف. اهاالرواية من هذا الوجه غير راجحة، فقد رو 
                                                           

 .(055/5502)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(01/51)ص ،من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجالابن معين،  (2)
 .(657/300)ص ،سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديلأحمد بن حنبل،  (3)
 .(51)ص ،ثرم ألحمد بن حنبلت األسؤاال، أحمد بن حنبل (4)
 .(101و 7/132) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (5)
 .ا، الصفحة نفسهامرجع سبق ذكرهابن حجر،  (6)
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  .ملسو هيلع هللا ىلص جابر، عن معاذ بن جبل، عن النبيبن دينار، عن  عمرو -الوجه الثاني

ة، وموجودة في كتب السنة، وقد رواها الثقات، ومنهم ـــالرواية من هذا الوجه راجح
 سفيان بن عيينة، وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سنادها صحيح، ورجا-يةالثان–الرواية الراجحة   .ثقات اله، وا 
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 مسند

 جرير بن عبد هللا 
 [44حديث ]       

: َأي َما َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ وسئل عن حديث المغيرة بن شبيل، عن جرير، َعنِّ النَّبِّي ِّ 
 ، فقد برئت منه الذمة.(1)عبد أبق

 ورواه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛فقال: 

 .و بن دينار، عن حبيب بن أبي ثابت، عن جرير مرساًل يينة، عن عمرِ َفَرَواُه اْبُن ع

 قال ذلك الحميدي، وغيرهما من الحفاظ، عن ابن عيينة.

وخالفهم يحيى بن آدم، وخالد بن نزار، روياه، َعِن اْبِن ُعَيْيَنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، 
 .(2)جرير، وال يصح: عن نافع بن جبير عن نافع بن جبير، عن

 أوجه االختالف: -أواًل 
 .عمرو بن دينار، عن حبيب بن أبي ثابت، عن جرير مرساًل  -الوجه األول

رُ  -الوجه الثاني ينَ  و ب نُ َعم  ، عن نافع بن جبير، عن جرير.دِّ  ار 

 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
 .عمرو بن دينار، عن حبيب بن أبي ثابت، عن جرير مرساًل  -الوجه األول

والطبراني في المعجم الكبير  ،(6/51/865) ،إلمام الحميدي في مسنده بنحوهأخرجه ا
من طريق سفيان بن (، 13/022/3358(، وفي علل الدارقطني )6/356/6086) ،بلفظه

 عيينة، عن عمرو بن دينار به.
 ِديَناٍر، عن نافع بن جبير، عن جرير. نُ و بْ َعْمرُ  -الوجه الثاني

 (.13/022/3358الدارقطني في علله ) ذكره

 
                                                           

 (.1/15، ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر، )َأَبَق ال َعب ُد َيأ َبُق وَيأ بُِّق إَِّباقًا إَِّذا َهَربَ  (1)
 .(13/022/3358) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةلدارقطنيعلل االدارقطني،  (2)
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 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا

 .عمرو بن دينار، عن حبيب بن أبي ثابت، عن جرير مرساًل  -الوجه األول

 يرويه عن عمرو بن دينار: سفيان بن عيينة.
"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة وهو 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة

 أثبت الناس في عمرو بن دينار. من
 ِديَناٍر، عن نافع بن جبير، عن جرير. و ْبنُ َعْمرُ  -جه الثانيالو 

 يرويه عن عمرو بن دينار: سفيان بن عيينة.

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة وهو 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة
 من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
 .و بن دينار، عن حبيب بن أبي ثابت، عن جرير مرساًل عمر  -الوجه األول

براهيمو  ،)الحميدي :وهذا الوجه هو الراجح حيث رواه عن عمرو بن دينار كل من بن  ا 
 ،والحميدي هو من أثبت الناس في ابن عيينة ،وهما ثقتان بإسناد متصل ال انقطاع فيه ،بشار(
فربما يكون  ،ولكن بأسانيد معلقة ؛وهما ثقتان ،وخالد بن نزار( ،)يحيي بن آدم :لفهما كل مناوخ

 الوهم ممن روياه عنهما.

 ِديَناٍر، عن نافع بن جبير، عن جرير. و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الثاني

 فقد تفرد بروايته اإلمام الدارقطني بإسناد معلق. ،هذا الوجه مرجوج

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سنا-األولى–الرواية الراجحة   ثقات. ادها صحيح، ورجاله، وا 
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 مسند

 أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها
 [43حديث ]       

 وسئل عن حديث ابن عباس، عن عائشة؛ في الميت يعذب ببكاء أهله َعَلي هِّ.
 َفَقاَل: َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛

 اْبِن َعبَّاٍس، عن عائشة. ورقاء، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعنِ  فرواه

، َوَخاَلَفُه اْبُن ُعَيْيَنَة، َفَرَواُه َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن َأِبي ُمَلْيَكَة، َعِن اْبِن عباسٍ 
َوابُ عَ   .(1)ْن َعاِئَشَة، َوُهَو الصَّ

 أوجه االختالف: -أواًل 
 عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن عائشة. -الوجه األول

 عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن عائشة. -وجه الثانيال

 عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة. -الوجه الثالث

 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
 عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن عائشة. -الوجه األول

 (.10/85/3032الدارقطني في علله ) ذكره
 عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن عائشة. -الوجه الثاني

(، 0/18/1857(، وفي سنن النسائي )7/010/3133) في صحيحه ابن حبان أخرجه
(، وفي شرح 1/627/666(، وفي مسند الحميدي )6/323/1222وفي السنن الكبرى للنسائي )

(، من طريق سفيان بن 10/85/3032)(، وفي علل الدارقطني 0/626/2271معاني اآلثار )
 عيينة، وعبد األعلى بن حماد، عن عمرو بن دينار به.

 

                                                           
 .(10/85/3032) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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 عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة. -الوجه الثالث

من طريق سفيان بن (، 6/568/1525األرنؤوط ) :ابن ماجه في سننه ت أخرجه
 عيينة، عن عمرو بن دينار به.

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
 عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن عائشة. -األولالوجه 

 يرويه عن عمرو بن دينار: ورقاء بن عمر.

 "، وهو صدوق.3: سبقت ترجمته في حديث رقم "ورقاء بن عمر

 عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن عائشة. -الوجه الثاني

 سفيان بن عيينة. (6عبد األعلى بن حماد ) (1يرويه عن عمرو بن دينار: )

 ،عبد األعلى بن حماد بن نصر الباهلي موالهم البصري : عبد األعلى بن حماد (7)
مات سنة  ،من كبار العاشرة ،أبو يحيى المعروف بالنرسى بفتح النون وسكون الراء وبالمهملة

 .(1)ست أو سبع وثالثين خ م د س

في الثقات،  (4)ذكره ابن حبان: ليس به بأس، و (3): ثقة، وقال النسائي(2)قال أبو حاتم
 : ال بأس به.(5)وقال ابن حجر

 قلت: ال بأس به.
"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة( 6)

 وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة. -الوجه الثالث

 ينار: سفيان بن عيينة.يرويه عن عمرو بن د

                                                           
 .(331/3731)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(2/62) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (2)
 .(11/77) ،تاريخ بغدادالخطيب،  (3)
 .(8/012/10133) ،الثقاتابن حبان،  (4)
 .الصفحة نفسها ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (5)
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"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة وهو 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة
 من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
 عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن عائشة. -الوجه األول

 الدارقطني في علله. ذكره
 بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن عائشة.عمرو  -الوجه الثاني

بن الرواية من هذا الوجه راجحة، وقد رواها ابن عيينة وهو من أثبت الناس في عمرو 
 ، وقد صوبه الدارقطني.دينار، وقد ذكرت في كتب السنة

 عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة. -الوجه الثالث

ي سننه، فيه سقط ما بين "ابن أبي مليكة" و"عائشة"، وهو ابن تفرد بذكره ابن ماجه ف
 ، ولم يذكره الدارقطني وقد أضفته.وربما الوهم من تالميذ ابن عيينةعباس، 

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سنادها صحيح، ورجاله-الثانية–الرواية الراجحة   ثقات. ا، وا 

 [45حديث ]       

يثِّ عُ  َوَة، َعن  َعائَِّشةَ َوُسئَِّل َعن  َحدِّ : َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ ، َعن  النَّبِّي ِّ رضي هللا عنها ر 
 ا.من قطع السدر صب عليه العذاب صبً 

 َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛: َفَقالَ 

فرواه محمد بن شريك المكي، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن عروة، 
 .(1)، عن أبيه، عنهعائشة قاله مليح بن وكيع عن

، َعْن َعْمِرو ْبِن دينار، عن عروة، قال: أخبر  إبراهيمَوَرَواُه  ني رجل ْبُن َيِزيَد اْلُخوِزيُّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص من ثقيف، َعِن النَِّبي ِ 

                                                           
 .(10/615/3571) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)



127 
 
 

َوَرَواُه ابن جريج، وقزعة بن سويد، عن عمرو بن دينار، عن عروة، قوله وهو أشبه 
 بالصواب.

، َعْن َعْمِرو ْبِن  إبراهيمهشام بن سليمان المخزومي، عن ورواه  ْبُن َيِزيَد اْلُخوِزيُّ
 .(1)ادينار، َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَنِفيَِّة، َعْن أبيه، عن جده، ولم يصنع شيئً 

 أوجه االختالف: -أواًل 
 ئشة، عن النبيوس، عن عروة، عن عاعمرو بن دينار، عن عمرو بن أ -الوجه األول

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 ن أوس، عن شيخ من ثقيف، عن النبيعمرو بن دينار، عن عمرو ب -الوجه الثاني
 . ملسو هيلع هللا ىلص

 ، موقوًفا.مرو بن دينار، عن عروة بن الزبيرع -الوجه الثالث

 عمرو بن دينار، عن رجل من بني ثقيف، عن عروة بن الزبير. -الوجه الرابع

، عن علي بن أبي ، عن أبيهمحمد عمرو بن دينار، عن الحسن بن -الوجه الخامس
 . ملسو هيلع هللا ىلص طالب، عن النبي

 . ملسو هيلع هللا ىلص عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن عروة، عن النبي -الوجه السادس

 . ملسو هيلع هللا ىلص عمرو بن دينار، عن جابر، عن النبي -الوجه السابع

ن علي، عن أبيه، عن جده، عن مرو بن دينار، عن جعفر بن محمد بع -الوجه الثامن
  .ملسو هيلع هللا ىلص علي، عن النبي

 عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد عن أبيه، عن علي، عن النبي -الوجه التاسع
 .ملسو هيلع هللا ىلص

عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمرو  -الوجه العاشر
 . ملسو هيلع هللا ىلص بن أوس، عن النبيا

 عمرو بن دينار، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، عن النبي -الوجه الحادي عشر
 .ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
 .(10/612) ،= العلل الواردة في األحاديث النبويةعلل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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 ج أوجه االختالف:تخري -ثانًيا
عروة، عن عائشة، عن  عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن -الوجه األول

 . ملسو هيلع هللا ىلص النبي

( بنحوه، وفي السنن الكبرى 7/060/6272أخرجه الطحاوي في شرح مشكل اآلثار )
( بنحوه، ثالثتهم من 5/372/5215( بنحوه، وفي المعجم األوسط )2/631/11723للبيهقي )

 يك عن عمرو بن دينار به.طريق محمد بن شر 

 أوس، عن شيخ من ثقيف، عن النبي عمرو بن دينار، عن عمرو بن -الوجه الثاني
 .ملسو هيلع هللا ىلص

( بنحوه، وفي السنن الكبرى 7/060/6277أخرجه الطحاوي في شرح مشكل اآلثار )
 بن يزيد عن عمرو بن دينار به. إبراهيم( بنحوه، من طريق 2/631/11720للبيهقي )

 مرو بن دينار، عن عروة بن الزبير.ع -الوجه الثالث

( بنحوه، من طريق ابن جريج عن 7/065أخرجه الطحاوي في شرح مشكل اآلثار )
 عمرو بن دينار به.

 عمرو بن دينار، عن رجل من بني ثقيف، عن عروة بن الزبير. -الوجه الرابع

( بنحوه، من طريق محمد بن مسلم 7/067أخرجه الطحاوي في شرح مشكل اآلثار )
 عن عمرو بن دينار به.
عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن علي بن أبي طالب،  -الوجه الخامس

 . ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي

بن  إبراهيم( بنحوه، من طريق 7/031/6281أخرجه الطحاوي في شرح مشكل اآلثار )
 يزيد عن عمرو بن دينار به.

 . ملسو هيلع هللا ىلص يالنبعمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن عروة، عن  -الوجه السادس

( بنحوه، من طريق 11723و 2/631/11726أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )
 محمد بن شريك عن عمرو بن دينار به.
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 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي عمرو بن دينار، عن جابر، عن  -الوجه السابع

( بنحوه، من طريق ابن جريج عن 2/631/11720أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )
 عمرو بن دينار به.

عمرو بن دينار، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده،  -الثامنالوجه 
 . ملسو هيلع هللا ىلص عن علي، عن النبي

بن يزيد  إبراهيم( بنحوه، من طريق 2/631/11726أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )
 عن عمرو بن دينار به.
عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد عن أبيه، عن علي، عن  -الوجه التاسع

 . ملسو هيلع هللا ىلص النبي

بن يزيد  إبراهيم( بنحوه، من طريق 2/636/11722أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )
 عن عمرو بن دينار به.
عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن  -الوجه العاشر

 . ملسو هيلع هللا ىلص عمرو بن أوس، عن النبي

بن يزيد  إبراهيم( بنحوه، من طريق 2/636/11722أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )
 عن عمرو بن دينار به.

 عمرو بن دينار، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، عن النبي -الوجه الحادي عشر
 . ملسو هيلع هللا ىلص

( بنحوه، من طريق األشعث بن سعيد وحماد أبو 6/22/1128أخرجه تمام في الفوائد )
 شر العبدي، عن عمرو بن دينار به.ب

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
س، عن عروة، عن عائشة، عن و بن دينار، عن عمرو بن أو عمر  -الوجه األول

 . ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 يرويه عن عمرو بن دينار: محمد بن شريك.
 "، وهو ثقة.68: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن شريك
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 أوس، عن شيخ من ثقيف، عن النبي عمرو بن دينار، عن عمرو بن -الوجه الثاني
 . ملسو هيلع هللا ىلص

 بن يزيد. إبراهيميرويه عن عمرو بن دينار: 

 "، وهو متروك.11: سبقت ترجمته في حديث رقم "بن يزيد الخوزي  إبراهيم

 عمرو بن دينار، عن عروة بن الزبير. -الوجه الثالث

 يرويه عن عمرو بن دينار: ابن جريج.

 "، وهو ثقة مدلس ومرسل.1: سبقت ترجمته في حديث رقم "ابن جريج

 ني ثقيف، عن عروة بن الزبير.عمرو بن دينار، عن رجل من ب -الوجه الرابع

 يرويه عن عمرو بن دينار: محمد بن مسلم.
 "، وهو صدوق له أوهام.1: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن مسلم

عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن علي بن أبي طالب،  -الوجه الخامس
 . ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي

 بن يزيد. إبراهيميرويه عن عمرو بن دينار: 

 "، وهو متروك.11: سبقت ترجمته في حديث رقم "بن يزيد الخوزي  إبراهيم

 . ملسو هيلع هللا ىلص وة، عن النبيعمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن عر  -الوجه السادس

 يرويه عن عمرو بن دينار: محمد بن شريك.

 "، وهو ثقة.68: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن شريك

 .ملسو هيلع هللا ىلص النبي عمرو بن دينار، عن جابر، عن -الوجه السابع

 يرويه عن عمرو بن دينار: ابن جريج.
 "، وهو ثقة مدلس ومرسل.1: سبقت ترجمته في حديث رقم "ابن جريج

ن علي، عن أبيه، عن جده، مرو بن دينار، عن جعفر بن محمد بع -الوجه الثامن
 . ملسو هيلع هللا ىلص عن علي، عن النبي

 بن يزيد. إبراهيميرويه عن عمرو بن دينار: 



171 
 
 

 "، وهو متروك.11: سبقت ترجمته في حديث رقم "ي بن يزيد الخوز  إبراهيم

عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد عن أبيه، عن علي، عن  -الوجه التاسع
 . ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 بن يزيد. إبراهيميرويه عن عمرو بن دينار: 
 "، وهو متروك.11: سبقت ترجمته في حديث رقم "بن يزيد الخوزي  إبراهيم

ن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمرو بن دينار، ع -الوجه العاشر
 . ملسو هيلع هللا ىلص عمرو بن أوس، عن النبي

 بن يزيد. إبراهيميرويه عن عمرو بن دينار: 
 "، وهو متروك.11: سبقت ترجمته في حديث رقم "بن يزيد الخوزي  إبراهيم

عمرو بن دينار، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، عن النبي  -الوجه الحادي عشر
 .ملسو هيلع هللا ىلص

 حماد أبو بشر العبدي. (6األشعث بن سعيد ) (1بن دينار: )يرويه عن عمرو 

"، وهو 5سبقت ترجمته في حديث رقم "، "أشعث بن سعيد" :أبو الربيع السمان( 7)
 متروك.

من السابعة  ،لين الحديث ،: حماد بن جعفر بن زيد العبدي البصري حماد العبدي (6)
 .(1)ق

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
وس، عن عروة، عن عائشة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أ -ألولالوجه ا

 . ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 الرواية من هذا الوجه راجحة، وهي رواية موصولة.

 أوس، عن شيخ من ثقيف، عن النبي عمرو بن دينار، عن عمرو بن -الوجه الثاني
 .ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
 .(177/1026)ص ،هذيبتقريب التابن حجر،  (1)
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دينار وهو بن يزيد عن عمرو بن  إبراهيمالرواية من هذا الوجه غير راجحة، تفرد بها 
 متروك.

 عمرو بن دينار، عن عروة بن الزبير. -الوجه الثالث

 الرواية من هذا الوجه غير راجحة، وفيها إرسال.
 عمرو بن دينار، عن رجل من بني ثقيف، عن عروة بن الزبير. -الوجه الرابع

 ، لربما وهم فيها محمد بن مسلم.رواية من هذا الوجه غير راجحةال
و بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن علي بن أبي طالب، عمر  -الوجه الخامس

 .ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي

وهو  ،بن يزيد عن عمرو بن دينار إبراهيمالرواية من هذا الوجه غير راجحة، تفرد بها 
 متروك.

  .ملسو هيلع هللا ىلص عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن عروة، عن النبي -الوجه السادس

رضي هللا -، وهي عائشة ملسو هيلع هللا ىلص روة والنبياجحة، ويوجد سقط بين عالرواية من هذا غير ر 
 ولم يذكره الدارقطني وقد أضفته.، -عنها

 .ملسو هيلع هللا ىلص عمرو بن دينار، عن جابر، عن النبي -الوجه السابع

رسال ابن جريجه غير راجحة، و الرواية من هذا الوج ولم يذكره ، يظهر فيها تدليس وا 
 الدارقطني وقد أضفته.

ن علي، عن أبيه، عن جده، بن محمد بجعفر  عمرو بن دينار، عن -الوجه الثامن
 .ملسو هيلع هللا ىلص عن علي، عن النبي

وهو  ،بن يزيد عن عمرو بن دينار إبراهيمالرواية من هذا الوجه غير راجحة، تفرد بها 
 ولم يذكره الدارقطني وقد أضفته.، متروك

عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد عن أبيه، عن علي، عن  -الوجه التاسع
  .ملسو هيلع هللا ىلص النبي

وهو  ،بن يزيد عن عمرو بن دينار إبراهيمهذا الوجه غير راجحة، تفرد بها  الرواية من
 ولم يذكره الدارقطني وقد أضفته.، تروكم
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عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن  -الوجه العاشر
 .ملسو هيلع هللا ىلص عمرو بن أوس، عن النبي

وهو  ،ن عمرو بن ديناربن يزيد ع إبراهيمالرواية من هذا الوجه غير راجحة، تفرد بها 
 ولم يذكره الدارقطني وقد أضفته.، متروك

 عمرو بن دينار، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، عن النبي -الوجه الحادي عشر
  .ملسو هيلع هللا ىلص

ولم يذكره الدارقطني ، اجحة، فحماد لين، واألشعث متروكالرواية من هذا الوجه غير ر 
 وقد أضفته.

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سنادها صحيح، ورجاله-األولى–لرواية الراجحة ا  ثقات. ا، وا 

 [42حديث ]        

، قال: َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ وسئل عن حديث ابن عباس، عن عائشة، أن رسول هللا 
 بكاء أهل الكافر عذاب عليه بعد موته.

 َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛َفَقاَل: 

، َعْن َعْمِرو بْ   ،ِن دينار، عن ابن عباس، عن عائشةفرواه، ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلٍم الطَّاِئِفيُّ

 وخالفه ابن عيينة؛

 فرواه، عن عمرو، َعِن اْبِن َأِبي ُمَلْيَكَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، وهو الصواب.

ُح ْبُن َأِبي وكذلك رواه أيوب السختياني، عن ابن جريج، ونافع، عن ابن عمر، َوَرَبا
 َمْعُروٍف، َوَعْبُد اْلَجبَّاِر ْبُن الورد، عن ابن أبي مليكة.

 .(1)والصحيح قول ابن عيينة، عن عمرو

 أوجه االختالف: -أواًل 
 عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن عائشة. -الوجه األول

                                                           
 .(15/0/3811) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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رُ  -الوجه الثاني يَنار   و ب نُ َعم   .َأنَّ َعائَِّشةَ  ،س  َعنِّ اب نِّ َعبَّا ،دِّ

 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
 عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن عائشة. -الوجه األول

(، 0/18/1857(، وفي سنن النسائي )7/010/3133)ه صحيحفي  ه ابن حبانخرجأ
في شرح (، و 1/627/666(، وفي مسند الحميدي )6/323/1222وفي السنن الكبرى للنسائي )

(، من طريق سفيان بن 10/85/3032)(، وفي علل الدارقطني 0/626/2271معاني اآلثار )
 عيينة عن عمرو بن دينار به.

 .َأنَّ َعاِئَشةَ  ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ،ِديَنارٍ  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الثاني

(، من طريق محمد بن مسلم عن عمرو 65-60أمالي أبي بكر النجاد )صرج في ــأخ
 بن دينار به.ا

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
 عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن عائشة. -الوجه األول

 عمرو بن دينار: سفيان بن عيينة. يرويه عن

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة وهو 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة
 من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 .َأنَّ َعاِئَشةَ  ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ،ِديَنارٍ  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الثاني

 يرويه عن عمرو بن دينار: محمد بن مسلم.
 "، وهو صدوق له أوهام.1: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن مسلم

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
 عن ابن عباس، عن عائشة.عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة،  -الوجه األول

الرواية من هذا الوجه راجحة، وقد رواها ابن عيينة وهو من أثبت الناس في عمرو بن 
 دينار، وقد ذكرت في كتب السنة.
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 .َأنَّ َعاِئَشةَ  ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ،ِديَنارٍ  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الثاني

 واسطةمسلم وله أوهام، ويوجد الرواية من هذا الوجه ليست راجحة، فقد رواها محمد بن 
 و وابن عباس سقطت، وهو ابن أبي مليكة.بين عمر  

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سنادها صحيح، ورجاله ثقات.-األولى–الرواية الراجحة   ، وا 

 [41حديث ]       

د  َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلََّم عنوسئل عن حديث سالم، عن عائشة؛ طيبت رسول هللا
 ...إحرامه

 َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛ َفَقاَل:

فرواه ابن عيينة، وحماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن عائشة وزاد 
 ه.ابن عيينة في حديثه عن سالم، عن أبيه، عن عمر، قولَ 

عن سالم، عن ورواه أبو حذيفة، عن الثوري، فخلط الحديثين، وقال: عن عمرو، 
 ابن عمر، عن عائشة: كنت أطيب ... ووهم فيه.

 .(1)والصحيح ما قاله ابن عيينة، عن سالم، عن عائشة، وعن أبيه، عن عمر

 أوجه االختالف: -أواًل 
 عمرو بن دينار، عن سالم، عن عائشة. -الوجه األول

 عمرو، عن سالم، عن ابن عمر، عن عائشة. -الوجه الثاني

 وجه االختالف:تخريج أ -ثانًيا
 عمرو بن دينار، عن سالم، عن عائشة. -الوجه األول

( بمثله، وفي 5/132/6280النسائي في سننه )(، و 778الشافعي في مسند ) أخرجه
( بمثله، وفي 635ثله، وفي حجة الوداع البن حزم )ص( بم0/31/3251السنن الكبرى )

                                                           
 .(15/80/3855) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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وسفيان بن عيينة، كالهما بن زيد ( بزيادة، ثالثتهم من طريق حماد 8/526اختالف الحديث )
  عن عمرو بن دينار به.

 عمرو، عن سالم، عن ابن عمر، عن عائشة. -الوجه الثاني

 (.15/80/3855الدارقطني في علله ) ذكره

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
 عمرو بن دينار، عن سالم، عن عائشة. -الوجه األول

 حماد بن زيد. (6ينة )سفيان بن عي (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة( 7)

 وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.
 "، وهو ثقة ثبت.0: سبقت ترجمته في حديث رقم "حماد بن زيد( 6)

 عمرو، عن سالم، عن ابن عمر، عن عائشة. -الوجه الثاني

  دينار: سفيان الثوري. يرويه عن عمرو بن

 ،أبو عبد هللا الكوفي من رؤوس الطبقة السابعة :سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
 .(1)مات سنة إحدى وستين وله أربع وستون ع

: ثقة، (3): سفيان أمير المؤمنين في الحديث، وقال يحيى بن معين(2)قال يحيى القطان
  س.حجة وكان ربما دلَّ  : ثقة حافظ فقيه عابد إمام(4)وقال ابن حجر

 :(5)من الثانية فال يضر تدليسه مع جاللته، قال البخاري  ،ثقة حافظ، وهو مدلس قلت:
 ما أقل تدليسه.

 

                                                           
 .6005( 600)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(0/566) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (2)
 .، الصفحة نفسهاالمرجع السابق (3)
 .6005( 600)ص ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (4)
 .(36)ص ،تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس =طبقات المدلسينابن حجر،  (5)
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 الترجيح بين أوجه االختالف: -ارابعً 
 عمرو بن دينار، عن سالم، عن عائشة. -الوجه األول

ات عن ــــا األثبـــــهتب، ويرويـــالرواية من هذا الوجه راجحة، وموجودة في بعض الك
 عمرو بن دينار.

 عمرو، عن سالم، عن ابن عمر، عن عائشة. -الوجه الثاني

 ان أبإ :الدارقطني في علله، وقال الدارقطني ذكرهاالرواية من هذا الوجه غير راجحة، 
 حذيفة رواه عن الثوري، فخلط فيه ووهم.

 الحكم على الوجه الراجح: -اخامسً 
سنادها صحيح، ورجاله-ألولىا–الرواية الراجحة   .(1)ثقات، وقد صححه األلباني ا، وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(5/132/6280) ،سنن النسائيالنسائي،  (1)
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 مسند

 م المؤمنين ميمونة رضي هللا عنهاأ
 [48حديث ]       

َصلَّى َّللاَُّ وسئل عن حديث ابن عباس، عن ميمونة، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول هللا 
 من إناء واحد. َعَلي هِّ َوَسلَّمَ 

 ِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛َيْرِوي َفَقاَل:

َفَرَواُه اْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن 
 ميمونة؛

 وخالفه ابن جريج؛

، كان يغتسل ملسو هيلع هللا ىلصفرواه عن عمرو، عن جابر بن زيد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبيَّ 
 .(1)ول ابن جريج أشبهوق ،بفضل ميمونة

  أوجه االختالف: -أواًل 
رُ  -الوجه األول ، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن ميمونة. و ب نُ َعم  يَنار   دِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص، أنَّ النبيَّ بن زيد، َعنِّ اب نِّ َعبَّاس  عمرو، عن جابر  -الوجه الثاني

  تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
 ، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن ميمونة.ِديَنارٍ  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه األول

(، وفي سنن 1/21/26(، وفي سنن الترمذي )1/57/366) أخرج في صحيح مسلم
ي مسند أحمد (، وف1/133/377(، وفي سنن ابن ماجه )1/162/632النسائي )

(، وفي مسند الحميدي 1/32/328مصنف ابن أبي شيبة ) (، وفي00/381/62727)
يعلى  مسند أبي(، وفي 1/622/1136مصنف عبد الرزاق ) (، وفي1/312/311)
(، وفي المعجم الكبير للطبراني 1/632/812(، وفي مستخرج أبي عوانة )16/512/7181)
(، وفي الطهور للقاسم بن سالم 1/65/82(، وفي شرح مشكل اآلثار للطحاوي )60/17/33)

                                                           
 (.15/652/0118) ،لنبويةالعلل الواردة في األحاديث ا =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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معرفة السنن واآلثار  (، وفي1/621/828(، وفي السنن الكبرى للبيهقي )1/617/151)
من طريق سفيان بن (، 15/652/0118) (، وفي علل الدارقطني1/023/1072للبيهقي )

 عيينة، عن عمرو بن دينار به.
 .ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ ، عمرو، عن جابر بن زيد، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  -الوجه الثاني

 (،1/657/363(، ومسلم في صحيحه )1/21/653أخرجه البخاري في صحيحه )
(، وفي 5/063/3025(، وفي مسند أحمد )1/020/1072وفي معرفة السنن واآلثار للبيهقي )

(، وفي سنن 63/062/1133(، وفي المعجم الكبير للطبراني )1/57/118صحيج ابن خزيمة )
(، وفي صحيح ابن 1/621/211(، وفي السنن الكبرى للبيهقي )1/81/101الدارقطني )
(، وفي مستخرج أبي عوانة 1/81/132لدارقطني )(، وفي سنن ا1/57/118خزيمة )

 (، وفي علل الدارقطني1/671/1136(، وفي مصنف عبد الرزاق )1/638/818)
 من طريق سفيان بن عيينة، وابن جريج، عن عمرو بن دينار به.(، 15/652/0118)

  دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
 يد، عن ابن عباس، عن ميمونة.ِديَناٍر، عن جابر بن ز  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه األول

 يرويه عن عمرو بن دينار: سفيان بن عيينة.
"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة وهو 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة

 من أثبت الناس في عمرو بن دينار.
 ملسو هيلع هللا ىلص.أنَّ النبيَّ ، ابر بن زيد، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ عمرو، عن ج -الوجه الثاني

 .سفيان بن عيينة (6ابن جريج ) (1مرو بن دينار: )يرويه عن ع

 "، وهو ثقة مدلس ومرسل.1: سبقت ترجمته في حديث رقم "ابن جريج( 7)

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة( 6)
 وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.
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  الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
 ِديَناٍر، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن ميمونة. و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه األول

 بهذا الوجه، ثم أصبح الرواية من هذا الوجه غير راجحة، وقد رواها ابن عيينة أوالً 
 .(1)وهذا ما قاله البخاري في صحيحه ،ا بالوجه الثانييرويها أخيرً 

 ملسو هيلع هللا ىلص.أنَّ النبيَّ ، ِن اْبِن َعبَّاسٍ ابر بن زيد، عَ عمرو، عن ج -الوجه الثاني

الصحيح ما  :(2)الرواية من هذا الوجه راجحة، فقد ذكرها البخاري في صحيحه، وقال
هذا ب عيينةمن هذا الوجه، وقد ذكرت في كتب السنة الصحاح وغيرها، وقد رواها ابن  ُروِّيَ 

 هو الصواب.و  ،االوجه أخيرً 

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سنادها صحيح فقد ذكرها البخاري في صحيحه، ورجالها -الثانية–اية الراجحة الرو  ، وا 

 ثقات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.1/21/653) البخاري، صحيح ،البخاري  (1)
 .الصفحة نفسها ،المرجع السابق (2)
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 مسند 

 أسماء بنت عميس رضي هللا عنها
 [49حديث ]       

س، قالت: قلت: يا رسول هللا إن ي  مَ وسئل عن حديث عبيد بن رفاعة، عن أسماء بنت عُ 
 : نعم، فإنه لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين.بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال

 َيْرِويِه َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛ َفَقاَل:

، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن  ْخِتَياِنيُّ َفَرواُه َأيُّوُب السِ 
  .ملسو هيلع هللا ىلصرفاعة، عن أسماء بنت عميس، َعِن النَِّبيِ  

ُه ابن جريج، وابن عيينة، وورقاء، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن ُعْرَوَة ْبِن عامر، َوَرَوا
  .ملسو هيلع هللا ىلصجاءت النبي  عن عبيد بن رفاعة، أن أسماء

اد بن جعفر، عن ورواه نصر بن طريف، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن عب
 أسماء، ووهم فيه.

 .(1)، واألول أصحبن دينار، مرساًل ورواه حماد بن زيد، عن عمرو 

 أوجه االختالف: -أواًل 
رُ  -الوجه األول ، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، عن أسماء  و ب نُ َعم  يَنار  دِّ

  .ملسو هيلع هللا ىلصبنت عميس، َعنِّ النَّبِّي ِّ 

رُ عَ  -الوجه الثاني ، َعن  ُمَحمَّدِّ ب نِّ عباد بن جعفر، عن أسماء، َعنِّ النَّ  و ب نُ م  يَنار  بِّي ِّ دِّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص

 .ملسو هيلع هللا ىلصعن أسماء بنت عميس، َعنِّ النَّبِّي ِّ  ،عمرو بن دينار -الوجه الثالث

 

 
                                                           

 .(15/310/0151) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
رُ  -الوجه األول ، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، عن أسماء  و ب نُ َعم  يَنار  دِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصبنت عميس، َعنِّ النَّبِّي ِّ 

(، 6/1121/3511سنن ابن ماجه )(، وفي 0/325/6152أخرجه الترمذي في سننه )
(، وفي مصنف ابن 1/368/336(، وفي مسند الحميدي )05/026/67071وفي مسند أحمد )

(، وفي اآلحاد والمثاني البن 5/30/6137) إسحاقمسند   (، وفي5/02/63521أبي شيبة )
(، وفي المعجم 1/303/1121(، وفي مكارم األخالق للخرائطي )5/052/3102أبي عاصم )

(، وفي 2/3657/7512ة الصحابة ألبي نعيم )معرف  (، وفي60/103/372بير للطبراني )الك
(، وفي 2/585/12588(، وفي السنن الكبرى للبيهقي )6/183معرفة الصحابة البن قانع )

(، وفي 2/585/12587السنن الكبرى للبيهقي ) (، وفي7/73/7025الكبرى للنسائي )السنن 
(، من طريق سفيان بن عيينة، وأيوب السختياني، وابن 15/310/0151) علل الدارقطني

 جريج، وورقاء، عن عمرو بن دينار به.
رُ  -الوجه الثاني ، َعن  ُمَحمَّدِّ ب نِّ عباد بن جعفر، عن أسماء، َعنِّ النَّبِّي ِّ  و ب نُ َعم  يَنار  دِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 (.15/310/0151) ه الدارقطني في عللهذكر 
 .ملسو هيلع هللا ىلصماء بنت عميس، َعنِّ النَّبِّي ِّ عن أس ،عمرو بن دينار -الوجه الثالث

 (.15/310/0151) لدارقطني في عللها ذكره

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
ِديَناٍر، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، عن أسماء  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه األول

  .ملسو هيلع هللا ىلصبنت عميس، َعِن النَِّبيِ  

ابن  (3اني )ـــــوب السختيـــــأي (6) ةــــسفيان بن عيين (1يرويه عن عمرو بن دينار: )
  ورقاء. (0جريج )

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة( 7)
 وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.
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"، وهو ثقة حجة عابد كبير 5: سبقت ترجمته في حديث رقم "أيوب السختياني( 6)
 القدر.

 "، وهو ثقة مدلس ومرسل.1سبقت ترجمته في حديث رقم ": ابن جريج( 4)

 "، وهو صدوق.3: سبقت ترجمته في حديث رقم "ورقاء بن عمر( 3)

ِديَناٍر، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن عباد بن جعفر، عن أسماء، َعِن  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الثاني
   .ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّبيِ  

 يرويه عن عمرو بن دينار: نصر بن طريف.
 :(1)أبو جزى القصاب الباهلى بصرى  :نصر بن طريف

: (4): َضعِّيف، وقال علي بن المديني(3)ا، وقال أيًض : ليس بشيء  (2)قال يحيى بن معين
يثه، و َضعِّ  تب َحدِّ بى جزى نصر أ: ال يكتب حديث (5)قال أحمد بن حنبل :قاليف َضعِّيف اَل يك 

،: ليس بش(6)ابن طريف، وقال أبو حاتم قال ابن أبي حاتم قال يزيد وهو متروك الحديث، و  يء 
حاديث ادعاها لعمرو بن أنها الموت فتاب من أ: كان أبو جزى مرض مرضة ظن (7)بن هارون ا

 فلما استقل من مرضه عاودها فلم يقبل منه. ،دينار

 : متروك.قلت

 .ملسو هيلع هللا ىلصعن أسماء بنت عميس، َعِن النَِّبيِ   ،عمرو بن دينار -الوجه الثالث

 حماد بن زيد.يرويه عن عمرو بن دينار: 
 "، وهو ثقة ثبت.0ه في حديث رقم ": سبقت ترجمتحماد بن زيد

 

                                                           
 (.8/022/6132) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (1)
 (.1/26) ،اية ابن محرزرو ، تاريخ ابن معينابن معين،  (2)
 (.0/100/3213) ،رواية الدوري  ،تاريخ ابن معينابن معين،  (3)
 (.21/67)ص ،سؤاالت ابن أبي شيبة البن المدينيابن المديني،  (4)
 (.8/027) ،مرجع سبق ذكره ،ابن أبي حاتم (5)
  .الصفحة نفسها ،المرجع السابق (6)
 .الصفحة نفسها، المرجع السابق (7)
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 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
ِديَناٍر، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، عن أسماء  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه األول

  .ملسو هيلع هللا ىلصبنت عميس، َعِن النَِّبيِ  

ابن  :السنة، ورواها الثقات، ومنهم الرواية من هذا الوجه راجحة، وموجودة في كتب
 فهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار. ،عيينة

ِديَناٍر، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن عباد بن جعفر، عن أسماء، َعِن  و ْبنُ َعْمرُ  -الوجه الثاني
  .ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّبيِ  

الرواية من هذا الوجه غير راجحة، وقد تفرد بها نصر بن طريف وهو متروك، وقد 
 حاديث على عمرو بن دينار.ادعى أ

 .ملسو هيلع هللا ىلصعن أسماء بنت عميس، َعِن النَِّبيِ   ،عمرو بن دينار -الوجه الثالث

الرواية المرسلة من هذا الوجه غير راجحة، تفرد بها حماد بن زيد، ولم يذكرها إال 
 الدارقطني في علله.

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سنادها ص-األولى –الرواية الراجحة .(1)ثقات، وبهذا قال األلباني اورجاله ،حيح، وا 

                                                           
 (.0/322) ،سنن الترمذي ت شاكرترمذي، ال (1)



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:
 إسحاقمرويات اإلمام محمد بن 

 المدني الُمَعلَّة باالختالف
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 مسند

 عمر بن الخطاب 
 [31] حديث        

، َعن  عمر، أن رسول هللا  مِّي ِّ ه  َدَة السَّ يثِّ اب نِّ َماجِّ  ي هِّ َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ َعلَ َوُسئَِّل َعن  َحدِّ
يهِّ  اًما. َقاَل: َوَهب ُت لَِّخاَلتِّي ُغاَلًما، َوُقل ُت: اَل ُتَسل ِّمِّ  َحجَّ

 ، َواْخُتِلَف َعْنُه؛إسحاقُهَو َحِديٌث َيْرِويِه ُمَحمَُّد ْبُن  َفَقاَل:

ْحَمنِ محمد بن إسحاقَفَرَواُه َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن  ، َعِن اْبِن ، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن َعْبِد الرَّ
، َعْن ُعَمَر، َعِن النَِّبيِ   ْهِميِ   .ملسو هيلع هللا ىلصَماِجَدَة السَّ

براهيمَوَرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن َسَلَمَة، وَ  ، َعِن  ا  اِئيُّ ، َعِن ابن إسحاقْبُن َسْعٍد، َوِزَياٌد اْلَبكَّ
 .(1)عن رجل من بني سهم، عن ابن ماجدةالعالء، 

: َعِن َوَقاَل ُمَحمَُّد ْبُن َيِزيَد اْلَوا ، َعِن اْلَعاَلِء، َعْن َرُجٍل ِمْن َبِني َسْهٍم، ابن إسحاقِسِطيُّ
. ْهِميِ   َعْن َماِجَدَة السَّ

، َعْن َرُجٍل، َعِن اْبِن َماِجَدَة، َوَلْم َيْذُكِر ابن إسحاقَوَقاَل َأُبو ِشَهاٍب اْلَحنَّاُط: َعِن 
 اْلَعاَلَء.

، َعْن َأِبي ِشَهاٍب، َعِن َوَرَواُه اْلَعبَّاُس ْبُن ُسَلْيَماَن ا ، َفَوِهَم ِفي ابن إسحاقْلَمْوِصِليُّ
نََّما ُهَو َعِن اْلَعاَل  ، َواِ  ِء، َمْوِضَعْيِن، َفَقاَل: َعِن الزُّْهِريِ  َأْو َغْيرِِه، َوَلْيَس َهَذا ِمْن َحِديِث الزُّْهِريِ 

يِق، َعِن النَِّبيِ   دِ   .ملسو هيلع هللا ىلصَوَأْسَنَدُه َعْن َأِبي َبْكٍر الصِ 

نََّما ُهَو ِمْن ُمْسَنِد ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َعِن النَِّبيِ    .(2)ملسو هيلع هللا ىلصَواِ 

 أوجه االختالف: -أواًل 
حدثنا العالء بن عبد الرحمن عن رجل من قريش من  ،إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 .ملسو هيلع هللا ىلص قال سمعت النبي :قال عمر ،له ماجدةبني سهم عن رجل منهم يقال 

                                                           
 .608( 6/602) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
 .(6/651) ،المرجع السابق (2)
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حدثني العالء بن عبد الرحمن عن رجل من بني سهم  ،إسحاقن محمد ب -الوجه الثاني
 .ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن ماجدة السهمي قال عمر سمعت النبي

عن العالء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال عمر  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث
 .ملسو هيلع هللا ىلص سمعت النبي

 عن الزهري عن ابن ماجدة عن أبي بكر. إسحاقمحمد بن  -الوجه الرابع

 .ملسو هيلع هللا ىلص عن رجل عن ابن ماجدة عن عمر عن النبي إسحاقمحمد بن  -مسالوجه الخا

 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
حدثنا العالء بن عبد الرحمن عن رجل من قريش  ،إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

  .ملسو هيلع هللا ىلص قال سمعت النبي :له ماجدة قال عمرمن بني سهم عن رجل منهم يقال 

 بنحوه، والدارقطني في علله (1/611/116) أخرجه أحمد في مسنده ت شاكر
 به. إسحاق(، من طريق محمد بن يزيد الواسطي، عن محمد بن 6/602/608)

حدثني العالء بن عبد الرحمن عن رجل من بني  ،إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
  .ملسو هيلع هللا ىلص ماجدة السهمي قال عمر سمعت النبيسهم عن ابن 

 والبخاري في التاريخ الكبير بنحوه، (1/611/113) أخرجه أحمد في مسنده ت شاكر
(، من طريق محمد بن سلمة، 6/602/608) بمثله، والدارقطني في علله (2/628/6021)
براهيمو   به. إسحاقعن محمد بن زياد البكائي، و بن سعد،  ا 

عن العالء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال عمر  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث
  .ملسو هيلع هللا ىلص سمعت النبي

بزيادة، وفي السنن الكبرى  (5/315/3031) األرنؤوط :ود في سننه تأخرجه أبو داو 
األرنؤوط  :بنحوه، وأبو داوود في سننه ت (11220-2/611/11223للبيهقي )

بمثله، وعند الدارقطني في  (1/113بنحوه، وفي أخبار القضاة ) (3036و 5/312/3031)
وسلمة بن الفضل، عن محمد (، من طريق حماد بن سلمة، وعبد األعلى، 6/651/608) علله

 به. إسحاقبن ا
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 عن الزهري عن ابن ماجدة عن أبي بكر. إسحاقمحمد بن  -الوجه الرابع

 بنحوه، والدارقطني في علله (1/116) أخبار القضاةفي  (وكيع)أخرجه محمد بن خلف 
 به. إسحاقشهاب الحناط، وعلي بن حرب، عن محمد بن  بي(، من طريق أ6/651/608)

 .ملسو هيلع هللا ىلص عن رجل عن ابن ماجدة عن عمر عن النبي إسحاقن بمحمد  -الخامسالوجه 
 (.6/651/608) الدارقطني في علله ذكره

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
حدثنا العالء بن عبد الرحمن عن رجل من قريش  إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 .ملسو هيلع هللا ىلص قال سمعت النبي :من بني سهم عن رجل منهم يقال له ماجدة قال عمر

 .: محمد بن يزيد الواسطيإسحاقيرويه عن ابن 
 ،الواسطي إسحاقمولى خوالن أبو سعيد أو أبو يزيد أو أبو  :محمد بن يزيد الكالعي

 .(1)مات سنة تسعين ]ومائة[ أو قبلها أو بعدها د ت س ،من كبار التاسعة ،أصله شامي

: ثقة (4)، وقال ابن حجر: صالح الحديث(3)، وقال أبو حاتم: ثَِّقة(2)قال يحيى بن معين
 ثبت عابد.

 قلت: ثقة ثبت.

حدثني العالء بن عبد الرحمن عن رجل من بني  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
  .ملسو هيلع هللا ىلص سهم عن ابن ماجدة السهمي قال عمر سمعت النبي

 .( زياد البكائي3بن سعد ) إبراهيم( 6( محمد بن سلمة )1: )إسحاقيرويه عن ابن 
 21مات سنة  ،من التاسعة ،موالهم الحراني :عبد هللا الباهلي محمد بن سلمة بن( 7)

 .(5)دى وتسعين ومائة[ على الصحيح ر م]إح

                                                           
 .2013( 510ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص (1)
 .0850( 0/375رواية الدوري، ) ،ابن معين، تاريخ ابن معين (2)
 (.8/162م، الجرح والتعديل، )ابن أبي حات (3)
 .2013( 510، )صمرجع سبق ذكرهابن حجر،  (4)
 .5266( ت081، )صالمرجع السابق (5)
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أبو قال ، و فضل ورواية وفتوى ا ثقة إن شاء هللا. وكان له : صدوقً (1)وقال وثقه ابن سعد
، (5)عسقالني، وابن حجر ال(4)، وابن حبان: ثقة(3)، والنسائي: كان له فضل ورواية(2)الرازي  حاتم

 من حديثه: حدثنا. : ال يكاد يقول في شيء  (7)اشيخ صدوق، وقال أيًض  :(6)وقال أحمد بن حنبل

 قلت: هو ثقة.
المدني  إسحاقبن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو  إبراهيمبن  :بن سعد إبراهيم( 6)

 .(8)نزيل بغداد من الثامنة مات سنة خمس وثمانين ع

، ويحيى بن معين زاد:و  ،(9)وثقه ابن سعد يثِّ َطَأ فِّي ال َحدِّ ا: ، وقال أيًض (10)َوُربََّما َأخ 
 .(12)، وأحمد بن حنبل(11)به بأس ليس

، وأبو حاتم الرازي، وابن (14)العجليقال : أحاديثه مستقيمة، و (13)اأيًض أحمد وقال 
، :(15)خراش                                                                                 َصُدوق 

                                                           
 (.7/337العلمية، ) ط: ،ابن سعد، الطبقات الكبرى ( 1)
 (.7/672، )الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  (2)
 (.50النسائي، مشيخة النسائي= تسمية الشيوخ، )ص( 3)
 (.2/80، الثقات، )ابن حبان (4)
 .5266ت (081ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص( 5)
 ، الصفحة نفسها.مرجع سبق ذكرهابن أبي حاتم،  (6)
(، وقال: ليس بحديثه بأس في 3/038/5827، )-رواية ابنه عبد هللا–أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال ( 7)

 (. 1/122/158رواية المروذي عنه، )
تِّي.َوَكاَن َعالمً  فقال: (132لحفاظ للسيوطي )ص= وذكر في طبقات ا  ا ُيف 

 .ثقة قال: (6/513= وفي المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري )
 ثقة. (3/610= والحويني، نثل النبال بمعجم الرجال، )

 .177ت. (82، )صمرجع سبق ذكرهابن حجر،  (8)
 (.7/636دار صادر، )ط: ابن سعد، الطبقات الكبرى  (9)
 (.6/26المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ) (10)
 (.6/116) ،مرجع سبق ذكرهابن أبي حاتم، ( 11)
 (.0/728بشار، ) :الذهبي، تاريخ اإلسالم ت (12)

 (.6/21، )مرجع سبق ذكرهالمزي،  (13)
 (.56الباز، )صط:  ،العجلي، الثقات (14)
 ، الصفحة نفسها.مرجع سبق ذكرهالذهبي،  (15)
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ي ث  ا: َوَكاَن ثَِّقًة َصُدوقً ا، وقال أيًض (2)، والذهبي(1)وابن حبان َب َحدِّ : (4)، وقال ابن حجر(3)، َصاحِّ
 .(5)الزركليوثقه ثقة حجة ُتُكل ِّم فيه بال قادح، و 

 : ثقةقلت

 : زياد بن عبد هللا بن الطفيل العامري البكائي بفتح الموحدة وتشديدزياد البكائي( 4)
 .(6)مات سنة ثالث وثمانين خ م ت ق ،من الثامنة ،أبو محمد الكوفي ،الكاف

ء  ، وقال أيًض (7)قال يحيى بن معين: حديثه ضعيف َوقد كتبت َعنُه  ا: َلي َس بَِّشي 
، وقال (9)، وقال أحمد بن حنبل: ليس به بأس، حديثه حديث أهل الصدق(8)ال َمَغازِّي 
: يكتب حديثه وال يحتج به، وذكره ابن حبان في (11): صدوق، وقال أبو حاتم(10)أبوزرعة

تَِّجاج بَِّخَبرِّهِّ إَِّذا ان َفرد(12)وقال ،المجروحين ح  َوَأمَّا  ،: َكاَن َفاحش ال َخَطأ كثير ال َوهم اَل َيُجوز االِّ
َتبر َفاَل ضير، وقال ابن إدريس تبر بَها ُمع  َواَيات َفإِّن اع  ليس أحد : (13)فِّيَما َوافق الث َِّقات فِّي الر ِّ

 أن من زياد البكائي وذلك أنه أملى عليه إمالء، مرتين بالحيرة وأرادوا رجاًل  إسحاقأثبت في ابن 
 يكتب لرجل من قريش فجاء زياد حتى أملى عليه لذلك الرجل.

                                                           

 (.2/7بن حبان، الثقات، )( ا1)
 (.31أمرير، )ص :ت ،( الذهبي، من تكلم فيه وهو موثق2)
 (.8/315( الذهبي، سير أعالم النبالء ط: الرسالة، )3)
 (.82، )صتقريب التهذيب(  ابن حجر، 4)
 (.1/01( الزركلي، األعالم، )5)

 (، قال: ثقة حجة، تكلم فيه بال قادح.1/61ا في المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري )= وذكر أيًض 
 .6185( 661، )صمرجع سبق ذكرهابن حجر،  (6)
 (.1/73رواية ابن محرز، ) ،ابن معين، تاريخ ابن معين (7)
 (.3/678رواية الدوري، )، ابن معين، تاريخ ابن معين (8)
 (.3/538ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ) (9)
 ها.، الصفحة نفسالمرجع السابق (10)
 ، الصفحة نفسها.المرجع السابق (11)
 (.1/317ابن حبان، المجروحين، ) (12)
 ، الصفحة نفسها.مرجع سبق ذكرهابن أبي حاتم،  (13)
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 ولم يثبت أن ،لين إسحاققلت: "صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير ابن 
  .(1)"كم قال ابن حجر ا كذبهوكيعً 

عن العالء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال عمر  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث
  .ملسو هيلع هللا ىلص سمعت النبي

 .( سلمة بن الفضل3) ( عبد األعلى6( حماد بن سلمة )1): إسحاقيرويه عن ابن 

 "، وهو ثقة تغير بأخرة.11: سبقت ترجمته في حديث رقم "حماد بن سلمة( 7)

وكان يغضب  ،البصري السامي بالمهملة أبو محمد بن عبد األعلى :عبد األعلى( 6)
  .(2)مات سنة تسع وثمانين ع ،ثقة من الثامنة ،إذا قيل له أبو همام

، وابــــن (6)، والنســــائي(5)، وأبــــو زرعــــة الــــرازي (4): ثقــــة، والعجلــــي(3)قــــال يحيــــى بــــن معــــين
َيـة إَِّلي ـهِّ ا متقًنـوقـال: َوَكـاَن قـدري   ،(7)حبان يث غيـر َداعِّ تقـان : مـن أهـل اإل(8)اوقـال أيًضـ ،ا فِّـي الَحـدِّ

ـــه، وابـــن شـــاهين ـــذهبي(9)فـــي الحـــديث والضـــبط ل ـــال: ،(10)، وال ـــه قـــدري   وق ـــال أيًضـــ ،لكن : (11)اوق
ق   َصــُدو 
ي ثِّ (12) ــَي بِّالَقـــَدر ؛، َقـــوِّي  الَحـــدِّ وقـــال  ،: صــاحب حـــديث ومعرفـــة(13)اوقـــال أيًضـــ ،َلكِّنَّـــُه ُرمِّ
ــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــي الُكتُــــــــــــــــــــب، و (14)اأيًضـــــــــــــــــــ                                       : ثقــــــــــــــــــــة،(15)جــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــن ح: احتج 

                                                           
 .6185( 661، )صتقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .3730ت (331، )صالمرجع السابق (2)
 (.0/83رواية الدوري، ) ،ابن معين، تاريخ ابن معين (3)
 (.680الثقات ط: الباز، )صالعجلي،  (4)
 (.2/68ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ) (5)
 (.12/326المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ) (6)
 (.7/131ابن حبان، الثقات، ) (7)
 (.653ابن حبان، مشاهير علماء األمصار، )ص (8)
 (.122ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات، )ص (9)
 (.1/211)الذهبي، الكاشف، ( 10)
 (.2/603الذهبي، سير أعالم النبالء ط: الرسالة، ) (11)
 (.1/320الذهبي، المغني في الضعفاء، ) (12)
 (.6/531الذهبي، ميزان االعتدال، )( 13)
 (.0/213بشار، ) :الذهبي، تاريخ اإلسالم ت( 14)
 .3730ت (331، )صمرجع سبق ذكرهابن حجر،  (15)
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: لم يكـن بـالقوي فـي الحـديث، (2): صالح الحديث، وضعفه ابن سعد فقال(1(وقال أبو حاتم الرازي 
 : وهللا ما كان يدرى أي رجليه أطول.(3)وقال بندار

ما كان من حفظه ففيه ": (4)قلت: هو ثقة إن حدث من كتابه لقول أحمد بن حنبل
 .ليط، وما كان من كتاب فال بأس به"تخ

 ،من التاسعة ،بالمعجمة مولى األنصار قاضي الري  :سلمة بن الفضل األبرش( 4)
 .(5)د ت فق ز المائةو جاوقد  ،مات بعد التسعين ]ومائة[

بأس، وكان  : ليس بِّهِّ (8)اوقال أيًض  (7)ثقة صدوق، ويحيى بن معين :(6)قال ابن سعد
 (12)زاد: ُيَخالف ويخطىء، والذهبيو  (11)، وابن حبان(10)وأبو داود ،(9)حاتم: صالح أبوو يتشيع، 

ي  و  ن يحفظون الشيء َعَلى البديهة، : مِّن الُحف اظ الذي(13)اقال أيًض فِّي الَمَغازِّي، و  اقال: َكاَن َقوِّ
: فيه نظر، وقال علي بن (15)اوقال أيًض  ،(14)وابن حجر العسقالني: صدوق كثير الخطأ

يثه  )17(، وابن راهويهنا من الري حتى رمينا بحديث سلمةما خرجقال:  (16)المديني قال: فِّي َحدِّ

                                                           

 .(2/68) الجرح والتعديل،( ابن أبي حاتم، 1)
 (.7/613( ابن سعد، الطبقات الكبرى ط: العلمية، )2)
 (.6/531( الذهبي، ميزان االعتدال، )3)
 (.6/317( ابن حنبل، موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله، )4)
 .6515( 608( ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص5)
 (.11/318( المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )6)
 (.1/83رواية ابن محرز، )معين ، تاريخ ابن معين ابن( 7)
 (.0/320/0810الدوري، ) روايةمعين ، تاريخ ابن معينابن  (8)
 ، الصفحة نفسها.مرجع سبق ذكره( ابن أبي حاتم، 9)
 (.1/675( الذهبي، المغني في الضعفاء، )10)
 (.8/687( ابن حبان، الثقات، )11)
 (.7/513ط: الحديث، ) ،م النبالءالذهبي، سير أعال (12)
 (.0/1112بشار، ) :ت ،( الذهبي، تاريخ اإلسالم13)
 (.608، )صمرجع سبق ذكره( ابن حجر، 14)
 (.1/688( ابن حجر، تعجيل المنفعة، )15)

 ، الصفحة نفسها.مرجع سبق ذكره( ابن أبي حاتم، 16)
 (.1/337حبان، المجروحين، )( ابن 17)
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ن ده مناكير و  (1)والُبَخارِّي   ،َبع ض ال َمَناكِّير ، وأبو : عنده مناكير، وفيه نظر(2)اقال أيًض قال: عِّ
اتم ، وأبو حومعانفيه، من سوء رأيه وظلم  : َكاَن أهل الري ال يرغبون فيه لمعان  (3)زرعة الرازي 

طلق لساني فيه بأكثر من أال يمكن أن  : محله الصدق، في حديثه إنكار، ليس بالقوي،(4)الرازي 
مِّذِّي   هذا، يكتب حديثه وال يحتج به، والت ِّر 
ن  سلمة: ال أدري ما (5) تكلم فيه، ما  إسحاقهذا، وا 

، وابن )8(والعقيلي، : َضعِّيف)7(والنسائي ،: ليس بالقوي عندهم)6(، والحاكم أبو عبد هللاأروي عنه
ن َكار ،)9(عدي يًثا َقد  َجاَوَز ال َحدَّ فِّي اإل ِّ يثِّهِّ َحدِّ د  فِّي َحدِّ يثه مقاربة مجملة ،َوَلم َأجِّ عنده  ،َوَأَحادِّ

 فرادات.ا  غرائب و 

 قلت: صدوق كثير الخطأ.
 عن الزهري عن ابن ماجدة عن أبي بكر. إسحاقمحمد بن  -الوجه الرابع

 .علي بن حرب (6أبو شهاب الحناط ) (1: )إسحاقيرويه عن ابن 
أبو شهاب  ،نزيل المدائن ،الكناني الحناط بمهملة ونون  :عبد ربه بن نافع( 7)
 .(10)مات سنة إحدى أو اثنتين وسبعين خ م د س ق ،من الثامنة ،األصغر

: كـان ثقـة (12)، وقـال ابـن سـعدلم يكن أبو شهاب الحناط بالحـافظ :(11)قال يحيى القطان
                                  : مــــــــــــــــــــا بحديثــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــأس، (13)يث، وقــــــــــــــــــــال أحمــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن حنبــــــــــــــــــــلكثيــــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــــد

                                                           
 (.0/80بير للبخاري بحواشي المطبوع، )البخاري، التاريخ الك (1)
 (.71العينين، )ص وأب :ت ،البخاري، الضعفاء الصغير للبخاري  (2)
 (.11/317المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ) (3)
 (.0/122ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ) (4)
 (.2/61مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال، )( 5)
 (.2/12، )المرجع السابق (6)
 (.07النسائي، الضعفاء والمتروكون، )ص (7)
 ، الصفحة نفسها.مرجع سبق ذكرهمغلطاي،  (8)
 (.1/338ابن حبان، المجروحين، ) (9)

 ضعيف   ( قال:6/116= و في نثل النبال بمعجم الرجال )
 .3721( 335ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص (10)
 (.2/06، )مرجع سبق ذكره ابن أبي حاتم، (11)
 .(2/323) ،العلميةط:  ،الطبقات الكبرى سعد، ابن  (12)
 .الصفحة نفسها، مرجع سبق ذكره، ابن أبي حاتم (13)
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فـي الثقـات،  (3): صـالح الحـديث، وذكـره ابـن حبـان(2): ال بأس به، وقال أبو حـاتم(1)وقال العجلي
: صدوق (5)في المرتبة األولى من المدلسين وال يضر تدليسه، وقال ابن حجر (4)وذكره ابن حجر

 يهم.

 صدوق يهم. :قلت
 ،من صغار العاشرة ،: علي بن حرب بن محمد بن علي الطائيعلي بن حرب (6)

 .(6)مات سنة خمس وستين وقد جاوز التسعين س

في الثقات، وقال  (9)، وذكره ابن حبان(8)، وقال النسائي: صالح(7)صدوق  قال أبو حاتم:
 : صدوق فاضل.(11)، وقال ابن حجر: ثقة(10)الدارقطني

 قلت: صدوق.
 .ملسو هيلع هللا ىلص عن رجل عن ابن ماجدة عن عمر عن النبي إسحاقبن محمد  -الوجه الخامس

 .: أبو شهاب الحناطإسحاقيرويه عن ابن 
وهو صدوق  هذا الحديث،سبقت ترجمته في  ""أبو شهاب الحناط :عبد ربه بن نافع

 يهم.

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
بن عبد الرحمن عن رجل من قريش حدثنا العالء  إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 .ملسو هيلع هللا ىلص ة قال عمر قال سمعت النبيمن بني سهم عن رجل منهم يقال له ماجد
                                                           

  .(687)ص ،البازط:  ،الثقات ،لعجليا (1)
 (.2/06)، الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (2)
 .2030( 7/150) ،الثقات، ابن حبان (3)
 .(66)ص ،اتب الموصوفين بالتدليستعريف أهل التقديس بمر  =طبقات المدلسينابن حجر،  (4)
 .3721( 335)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (5)
 .0711( 322)ص ،المرجع السابق (6)
 .(2/183)، مرجع سبق ذكره، ابن أبي حاتم (7)
 .133( 26)ص ،تسمية الشيوخ =مشيخة النسائيالنسائي،  (8)
 .10085( 8/071)، مرجع سبق ذكره، ابن حبان (9)
 .121( 611)ص ،سؤاالت السلمي للدارقطني، الدارقطني (10)
 .الصفحة نفسها ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (11)
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، وقد شذ فيه عن الجميع فقال عن إسحاقبه محمد بن يزيد الواسطي عن ابن تفرد 
 ماجدة.

حدثني العالء بن عبد الرحمن عن رجل من بني  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
  .ملسو هيلع هللا ىلص السهمي قال عمر سمعت النبي سهم عن ابن ماجدة

كائي، وهو من أثبت الناس في ابن ألن فيه زياد الب ؛الحديث من هذا الوجه محفوظ
براهيمو  ،محمد بن سلمة: ا رواته ثقات، وأيًض إسحاق  .بن سعد ا 

عن العالء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال عمر  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث
  .ملسو هيلع هللا ىلص سمعت النبي

ا محفوظ، فهو موجود في العديد من كتب السنة، ورواته من هذا الوجه أيًض  الحديث
، مع العلم أن "ابن إسحاقبن الفضل من أثبت الناس في ابن  وسلمة ،ثقات، فحماد بن سلمة

 . (2)"(1)هما واحد وهو علي بن ماجدةماجدة كال اوأب ،ماجدة
 عن أبي بكر.عن الزهري عن ابن ماجدة  إسحاقمحمد بن  -الوجه الرابع

بن حرب وهو صدوق، فقد رواه  يشهاب الحناط وهو صدوق يهم، وعل يرواه كل من أب
وقد وهم فقال عن الزهري وهذا خطأ فهو عن سليمان الموصلي،  بنُ  العباُس  عن أبي شهاب

 كما قال الدارقطني. العالء، وأسنده إلى أبي بكر وهو من مسند عمر 

 .ملسو هيلع هللا ىلص ن رجل عن ابن ماجدة عن عمر عن النبيع إسحاقمحمد بن  -الوجه الخامس
فيه بالتحديث، ولم يذكره إال  إسحاقتفرد به أبو شهاب الحناط وهو صدوق يهم، ولم يصرح ابن 

 الدارقطني.

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
لجهالة  ؛، أما الوجه الثاني فإسناده ضعيف-الثاني والثالث–الوجهان الراجحان هما 

 .(4)لجهالة حال ابن ماجدة ؛(3)لوجه الثالث حكم األلباني عليه أن إسناده ضعيفعين الرجل، وا

                                                           
 .1222( 16/312) ،تهذيب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(1/611) ،شاكر :ت ،مسند أحمدأحمد،  (2)
 .(3/628) ،سنن أبي داودأبو داود،  (3)
 .0782( 010)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (4)
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 مسند

 علي بن أبي طالب 
 [37حديث ]       

، َعنِّ النَّبِّي ِّ  َلمَّا نزلت:  َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ وسئل عن حديث ابن عباس، َعن  َعلِّي  
 ِّ يَث بُِّطولِّهِّ.َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ  وأنذر عشيرتك األقربين َدَعانِّي َرُسوُل َّللاَّ  ، َفَقاَل: َيا َعلِّي  ال َحدِّ

، َوَقِد اْخُتِلَف َعْنُه، َفَرَواُه َسَلَمُة ْبُن اْلَفْضِل َفَحِفَظ إسحاق َيْرِويِه ُمَحمَُّد ْبنُ  َفَقاَل:
اِر بْ ابن إسحاقِإْسَناَدُه َوَرَواُه َعِن  ٍرو، َعْن ـــــاِل ْبِن َعمْ ــِن اْلَقاِسِم، َعِن اْلِمْنهَ ، َعْن َعْبِد اْلَغفَّ

، َعِن النَِّبيِ    .(1)ملسو هيلع هللا ىلصَعْبِد َّللاَِّ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َنْوَفٍل، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن َعِليٍ 
َثِني َمْن اَل َأتَِّهُم َعْن َعْبِد َّللاَِّ ابن إسحاقَوَغْيُرُه َيْرِويِه َعِن   ْبِن اْلَحاِرِث، َعنِ ، َقاَل: َحدَّ

.  اْبِن َعبَّاٍس، َعْن َعِليٍ 
َواَل ُيَسمِ ي َمْن َبْيَنُهَما
(2). 

َواِب َحِديُث َسَلَمَة، َعِن   .(3)ابن إسحاقَواأْلَْشَبُه ِبالصَّ
 أوجه االختالف: -أواًل 

ن َهالِّ ب نِّ َعم  َعنِّ  ،مِّ ــــارِّ ب نِّ ال َقاسِّ ــــ، َعن  َعب دِّ ال َغفَّ محمد بن إسحاق -الوجه األول و، ــــال مِّ ر 
. ،َعنِّ اب نِّ َعبَّاس   ،َعن  َعب دِّ هللاِّ ب نِّ ال َحارِّثِّ   َعن  َعلِّي  

، َعنِّ ابن إسحاق -الوجه الثاني ِّ ب نِّ ال َحارِّثِّ َثنِّي َمن  اَل َأتَّهُِّم َعن  َعب دِّ َّللاَّ اب نِّ  ، َقاَل: َحدَّ
. ، َعن  َعلِّي    َعبَّاس 

 ختالف:تخريج أوجه اال -ثانًيا
اِر ْبِن اْلَقاِسِم، َعْن َعبْ محمد بن إسحاق -الوجه األول َعِن اْلِمْنَهاِل ْبِن  ،ِد اْلَغفَّ

. ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ،ٍرو، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلَحاِرثِ ـــَعمْ   َعْن َعِليٍ 

                                                           
  .(3/75/623) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
 .(3/72) ،المرجع السابق (2)
 .الصفحة نفسها، المرجع السابق (3)
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، وفي شرح معاني 052( 6/115= البحر الزخار )أخرجه البزار في مسنده مسنده
(، وفي 12/012شاكر ) :(، وفي تفسير الطبري = جامع البيان ت3/680/5385ر )اآلثا

(، من 3/75/623) (، والدارقطني في علله065/331صدالئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني )
 به.  إسحاقطريق سلمة بن الفضل، عن محمد بن 

َثِني َمْن اَل َأتَِّهُم َعنْ ابن إسحاق -الوجه الثاني َعْبِد َّللاَِّ ْبِن اْلَحاِرِث، َعِن  ، َقاَل: َحدَّ
.  اْبِن َعبَّاٍس، َعْن َعِليٍ 

(، وفي دالئل النبوة للبيهقي 2/16/17762أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )
(، من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن 3/75/623) (، والدارقطني في علله6/178)

 به.  إسحاق

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
اِر ْبِن اْلَقاِسِممحمد بن إسحاق -األولالوجه  َعِن اْلِمْنَهاِل ْبِن َعْمٍرو،  ،، َعْن َعْبِد اْلَغفَّ

. ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ،َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلَحاِرثِ   َعْن َعِليٍ 

 : سلمة بن الفضل.إسحاقيرويه عن ابن 

 ير الخطأ."، وهو صدوق كث01: سبقت ترجمته في حديث رقم "سلمة بن الفضل

َثِني َمْن اَل َأتَِّهُم َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن اْلَحاِرِث، َعِن ابن إسحاق -الوجه الثاني ، َقاَل: َحدَّ
.  اْبِن َعبَّاٍس، َعْن َعِليٍ 

 : يونس بن بكير.إسحاقيرويه عن ابن 
مات سنة  ،من التاسعة ،أبو بكر الجمال الكوفي :ر بن واصل الشيبانييْ كَ يونس بن بُ 

 .(1)سع وتسعين ]ومائة[ خت م د ت قت

ل َطان َوَكاَن ": (4)اوقال أيًض  ،(3()2)قال يحيى بن معين: ثقة َصُدوًقا َوَكاَن يتبع الس 
                                                                                   "،امرجئً 

                                                           
 .7211ت (213ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص( 1)
 (.3/670رواية الدوري، ) ،ابن معين، تاريخ ابن معين (2)
 (.667دارمي، )صرواية ال، ابن معين، تاريخ ابن معين (3)
 (.3/561رواية الدوري، ) ،ابن معين، تاريخ ابن معين (4)
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 (4)، والذهبي(3)، وابن حبانالصدق فقال: محله (2)وأبو حاتم الرازي ، بأس : ليس به(1)اوقال أيًض 

ُهور شيعي : َقاَل (7)اوقال أيًض  ،: اإلمام الحافظ الصدوق (6()5)اوقال أيًض  ،فقال: َصُدوق َمش 
ي َش: ثَِّقة   ،ُمَحمَُّد بُن َعب دِّ هللاِّ بنِّ ُنَمي ر   : ثقة، وابن حجر: صدوق (8)اوقال أيًض  ،َوُعَبي ُد بُن َيعِّ

وقال ُمَحمَُّد بُن ُعث َماَن  ،حدث َعنهُ أفقال: قد كتبت َعنُه َولست  (10)بن المدينيال وقا، (9)يخطىء
َواَية َعنُه، والدارمي :(11)بنِّ َأبِّي َشي َبةَ  وقال: ُيَخالف فِّي  (12)َقاَل لي يحيى ال حمانِّي اَل نستحل الر ِّ

وقال:  (14)، والعجليوقال: ينبغي أن يتثبت في أمره لميله عن الطريق (13)ُيوُنس، والجوزجاني
وقال:  (16)علمه، وأبو داودأ ما في الحديث فال أوقال:  (15)ضعيف الحديث، وأبو زرعة الرازي 

 إسحاقفيوصله باألحاديث، سمع من محمد ابن  إسحاقليس هو عندي حجة يأخذ كالم ابن 
ق له عدة َوَقال في موضع آخر: ضعيف، وابن عدي سا ،: ليس بالقوي (17)، َوَقال النََّسائيبالري 

 أحاديث غرائب.

 قلت: صدوق يخطئ.

 

                                                           
 (.1/81رواية ابن محرز، ) ،ابن معين، تاريخ ابن معين (1)
 (.2/632ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ) (2)
 (.7/251ابن حبان، الثقات، ) (3)
 (.6/725الذهبي، المغني في الضعفاء، ) (4)
 (.8/67ط: الحديث، ) ،م النبالءالذهبي، سير أعال (5)
 (.521الرحيلي، )ص :ت ،موثق الذهبي، من تكلم فيه وهو (6)
 (.8/68ط: الحديث، ) ،الذهبي، سير أعالم النبالء (7)
 (.002الذهبي، ديوان الضعفاء، )ص (8)
 (.213ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص (9)
 (.108)صابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني،  (10)
 ، الصفحة نفسها.المرجع السابق (11)
 (.667رواية الدارمي، )ص ،ابن معين، تاريخ ابن معين( 12)
 (.138الجوزجاني، أحوال الرجال، )ص (13)
 (.087ط: الباز، )ص ،العجلي، الثقات (14)
 .الصفحة نفسها، مرجع سبق ذكرهابن أبي حاتم،  (15)
 (.36/027) المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، (16)
 ، الصفحة نفسها.المرجع السابق (17)
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 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
اِر ْبِن اْلَقاِسِممحمد بن إسحاق -الوجه األول َعِن اْلِمْنَهاِل ْبِن َعْمٍرو،  ،، َعْن َعْبِد اْلَغفَّ

. ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ،َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلَحاِرثِ   َعْن َعِليٍ 

  .هذا الوجه محفوظة الرواية من

، َعن  َعلِّي   قال البزار: " اًل َعنِّ اب نِّ َعبَّاس  َنادِّ ُمتَّصِّ س  َوى بَِّهَذا اإل ِّ َلُم ُير  يُث اَل َنع  َوَهَذا ال َحدِّ
يثِّ َسَلَمَة، َعنِّ  ، َعنِّ اب نِّ َعبَّاس  ابن إسحاقإِّالَّ مِّن  َحدِّ ِّ ب ُن ال َحارِّثِّ َلُم َرَوى َعب ُد َّللاَّ ، َعن  ، َواَل َنع 

يَث الَّتِّي ذكرَناَها" ََحادِّ هِّ األ  َعلِّي   إِّالَّ َهذِّ
(1). 

َثِني َمْن اَل َأتَِّهُم َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن اْلَحاِرِث، َعِن ابن إسحاق -الوجه الثاني ، َقاَل: َحدَّ
.  اْبِن َعبَّاٍس، َعْن َعِليٍ 

 ، فتارة يقول:إسحاقلجهالة من روى عنه ابن  ؛الرواية من هذا الوجه غير محفوظة
هللا بن الحارث،  سمع من عبد ن  حدثني مَ " "حدثني من ال أتهم" كما عند الدارقطني، وتارة يقول:

  ."واستكتمني اسمه

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سناده ضعيف-األول–الوجه الراجح   .بالسماع إسحاقلعدم تصريح ابن  ؛، وا 

 [36حديث ]       

، َعنِّ وسئل عن حديث عب  َعلِّي ِّ ب نِّ َأبِّي َطالِّب 
هِّ ، َعن  َعم ِّ د هللا بن جعفر ب نِّ َأبِّي َطالِّب 

: اَل إَِّلَه إِّالَّ َّللاَُّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ النَّبِّي ِّ  ، َأن  َيُقوَلُهنَّ ب  ، َأَمَرُه إِّن  َنَزَل بِّهِّ َكر  ؛ َأنَُّه َلقَّاُه َكلَِّمات 
يثَ  ال َكرِّيُم ال َحلِّيُم،  .(2)ال َحدِّ

 ؛(3)، َواْخُتِلَف َعْنهُ إسحاقُمَحمَُّد ْبُن  َوَرَوى َهَذا اْلَحِديثَ فقال: 

، َعْن َأَباَن ْبِن َصاِلٍح، َعِن اْلَقْعَقاِع ْبِن َحِكيٍم، ابن إسحاقَفَرَواُه َسَلَمُة ْبُن اْلَفْضِل، َعِن 
 ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َأِبيَها، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َعِن َعْن َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن، َعْن ِبْنِت َعْبِد َّللاَِّ 

  .ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّبيِ  
                                                           

  .(6/115/052) ،البحر الزخار =مسند البزارالبزار،  (1)
 (.3/111/311) ،علل الدارقطني= العلل الواردة في األحاديث النبويةالدارقطني،  (2)
 .(3/110) ،المرجع السابق (3)
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ْسَناِد اْبَنةَ ، َوَلْم يَ ابن إسحاقَوَرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن َسَلَمَة، َعِن  َعْبِد َّللاَِّ ْبِن  ْذُكْر ِفي اإلِْ
 َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َجْعَفٍر، َوَرَفَعُه َأْيًضا.َجْعَفٍر، َوَجَعَلُه َعْن َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن، َعْن 

 أوجه االختالف: -أواًل 
َقاعِّ إسحاق اب نُ  -الوجه األول ، َعنِّ ال َقع   ب نِّ َحكِّيم ، َعن  َعلِّي ِّ ب نِّ ، َعن  َأَباَن ب نِّ َصالِّح 

، َعن  َأبِّيَها، َعن  َعلِّي ِّ  َفر   ب نِّ َجع 
ِّ ، َعن  بِّن تِّ َعب دِّ َّللاَّ ، َعنِّ النَّبِّي ِّ  ال ُحَسي نِّ  . ملسو هيلع هللا ىلصب نِّ َأبِّي َطالِّب 

، َعن  بِّن تِّ َعب دِّ إسحاق اب نُ  -الوجه الثاني َقاعِّ ب نِّ َحكِّيم ، َعن  َعلِّي ِّ ب نِّ ال ُحَسي نِّ ، َعنِّ ال َقع 
، َعنِّ النَّبِّي ِّ  ، َعن  َأبِّيَها، َعن  َعلِّي ِّ ب نِّ َأبِّي َطالِّب  َفر   ب نِّ َجع 

ِّ   .ملسو هيلع هللا ىلصَّللاَّ

َقاعِّ ب نِّ َحكِّيم ، َعن  َعلِّي ِّ ب نِّ إسحاق اب نُ  -الوجه الثالث ، َعنِّ ال َقع  ، َعن  َأَباَن ب نِّ َصالِّح 
، َعنِّ النَّبِّي ِّ  ، َعن  َعلِّي ِّ ب نِّ َأبِّي َطالِّب  َفر   ب نِّ َجع 

ِّ ، َعن  َعب دِّ َّللاَّ   .ملسو هيلع هللا ىلصال ُحَسي نِّ

َثنِّي َأَباُن ب ُن َصالِّح  إسحاق ب نُ ا -الوجه الرابع ، َعن  َعب دِّ ، َقاَل: َحدَّ ب  ، َعن  ُمَحمَّدِّ ب نِّ َكع 
، َقاَل: النَّبِّي ِّ  ، َعن  َعلِّي ِّ ب نِّ َأبِّي َطالِّب  َفر   ب نِّ َجع 

، َعن  َعب دِّ هللاِّ اد    .ملسو هيلع هللا ىلصهللاِّ ب نِّ َشدَّ

 :تخريج أوجه االختالف -ثانًيا

َحِكيٍم، َعْن َعِليِ  ْبِن ، َعْن َأَباَن ْبِن َصاِلٍح، َعِن اْلَقْعَقاِع ْبِن إسحاق اْبنُ  -الوجه األول
   .ملسو هيلع هللا ىلصاْلُحَسْيِن، َعْن ِبْنِت َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َأِبيَها، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َعِن النَِّبيِ  

في الطبراني بنحوه، و  (2/633/11382) أخرحه النسائي في السنن الكبرى 
 بن سعد. إبراهيمبنحوه، من طريق  (1/311/1161الدعاء)

كالهما عن محمد بن ، ( من طريق سلمة بن الفضل3/110والدارقطني في علله )
  به. إسحاق

ْيِن، ــــــيٍم، َعْن َعِليِ  ْبِن اْلُحسَ ــــاِع ْبِن َحكِ ــــ، َعِن اْلَقْعقَ اقــــإسح اْبنُ  -الوجه الثاني
 .ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َعِن النَِّبيِ  ْن ِبْنِت َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َأِبيَها، ـــعَ 

عبد الرحمن بن مغراء  بمثله، من طريق (1/311/1161) أخرجه الطبراني في الدعاء
 به. إسحاقعن ابن 

، َعْن َأَباَن ْبِن َصاِلٍح، َعِن اْلَقْعَقاِع ْبِن َحِكيٍم، َعْن َعِليِ  ْبِن إسحاق اْبنُ  -الوجه الثالث
 .ملسو هيلع هللا ىلص، َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َعِن النَِّبيِ  اْلُحَسْينِ 
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ابن عساكر في تاريخ بنحوه، و  (2/636/11388أخرجه النسائي في السنن الكبرى )
محمد بن  (، ثالثتهم من طريق3/110الدارقطني في علله )فيه قصة، و  (71/616) دمشق

  .به إسحاقسلمة عن ابن 
َثِني َأَباُن ْبُن َصاِلٍح، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َكعْ إسحاق اْبنُ  -الوجه الرابع ٍب، َعْن ــ، َقاَل: َحدَّ

اٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َقاَل: النَِّبيِ      .ملسو هيلع هللا ىلصَعْبِد هللِا ْبِن َشدَّ

 البزار في مسندهبمثله، و  (2/630/11321) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
 به. إسحاقبن ا بن سعد عن إبراهيم بمثله، كالهما من طريق (6/117/071)

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
، َعْن َأَباَن ْبِن َصاِلٍح، َعِن اْلَقْعَقاِع ْبِن َحِكيٍم، َعْن َعِليِ  ْبِن ابن إسحاق -الوجه األول
   .ملسو هيلع هللا ىلصْبِد َّللاَِّ ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َأِبيَها، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َعِن النَِّبيِ  اْلُحَسْيِن، َعْن ِبْنِت عَ 

  .بن سعد إبراهيم (6)ضل سلمة بن الف( 1) :من كلٌّ  إسحاقرواه عن ابن 

 "، وهو صدوق كثير الخطأ.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "سلمة بن الفضل( 7)

  "، وهو ثقة.01قت ترجمته في حديث رقم ": سببن سعد إبراهيم( 6)

ْيِن، ــــــيٍم، َعْن َعِليِ  ْبِن اْلُحسَ ــــاِع ْبِن َحكِ ــــاق، َعِن اْلَقْعقَ ــــإسح اْبنُ  -الوجه الثاني
  .ملسو هيلع هللا ىلصْن ِبْنِت َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َأِبيَها، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َعِن النَِّبيِ  ـــعَ 

 .راءغ  عبد الرحمن بن مَ  :إسحاقيرويه عن ابن 
بفتح الميم وسكون المعجمة ثم راء ]مقصور[ الدوسي أبو زهير  :بن مغراءعبد الرحمن 

 .(1)مات سنة بضع وتسعين ]ومائة[ بخ ،من كبار التاسعة ،نزيل الري عن األعمش ،الكوفي

: (4)ابــن عــديقــال ثقــات، و فــي ال (3): صــدوق، وذكــره ابــن حبــان(2)أبــو زرعــة الــرازي  قــال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد األحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ، و صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوق                                                  : صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوق، (5)أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو خال

                                                           
 .0113ت (351)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(5/621) ل،الجرح والتعديحاتم،  ابن أبي (2)
 .(7/26) ات،الثقابن حبان،  (3)
 .(5/071) ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  (4)
 .(635)ص ،خالصة تذهيب تهذيب الكمالصفي الدين،  (5)



616 
 
 

: (3)علـي بـن المـديني وقـال، (2)ابن حجر: صدوق تكلم فـي حديثـه وقال ،(1): صدوق الذهبيوقال 
ء الـــذين يكتـــب : هـــو مــن جملـــة الضــعفا(4)ابـــن عــديقــال ، و اكلــيس بشـــيء، تركنــاه، لـــم يكــن بـــذ

 حديثهم.

 قلت: صدوق تكلم في حديثه.
إسحاق، َعْن َأَباَن ْبِن َصاِلٍح، َعِن اْلَقْعَقاِع ْبِن َحِكيٍم، َعْن َعِليِ  ْبِن  اْبنُ  -الوجه الثالث

 .ملسو هيلع هللا ىلصاْلُحَسْيِن، َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َعِن النَِّبيِ  

 محمد بن سلمة. إسحاقن ابن رواه ع

 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "مد بن سلمةمح

َثِني َأَباُن ْبُن َصاِلٍح، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َكعْ  اْبنُ  -الوجه الرابع ٍب، َعْن ــإسحاق، َقاَل: َحدَّ
اٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َعِليِ  بْ   . ملسو هيلع هللا ىلصِن َأِبي َطاِلٍب، َقاَل: النَِّبيِ  َعْبِد هللِا ْبِن َشدَّ

 بن سعد. إبراهيم: إسحاقيرويه عن ابن 

 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "بن سعد إبراهيم

  الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
َعِليِ  ْبِن  ، َعْن َأَباَن ْبِن َصاِلٍح، َعِن اْلَقْعَقاِع ْبِن َحِكيٍم، َعنْ إسحاق ابنُ  -الوجه األول

 . ملسو هيلع هللا ىلصاْلُحَسْيِن، َعْن ِبْنِت َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َأِبيَها، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َعِن النَِّبيِ  

ابن ، و إسحاقبن سعد وهو ثقة عن ابن  إبراهيمالحديث من هذا الوجه صحيح، رواه 
 دليس، فالحديث من هذا الوجه محفوظ.الت ةفتنتفي عنه عل ،صرح بالتحديث عن أبان إسحاق

ْيِن، ــــــيٍم، َعْن َعِليِ  ْبِن اْلُحسَ ــــاِع ْبِن َحكِ ــــاق، َعِن اْلَقْعقَ ــــإسح اْبنُ  -الوجه الثاني
  .ملسو هيلع هللا ىلصْن ِبْنِت َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َأِبيَها، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َعِن النَِّبيِ  ـــعَ 

                                                           
 .(602)ص ،ديوان الضعفاءالذهبي،  (1)
 .0113ت (351)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (2)
 .(5/071) ،ضعفاء الرجال ابن عدي، الكامل في (3)
. ( فقال:6/315) ،في نثل النبال بمعجم الرجالو  .الصفحة نفسها، المرجع السابق (4)  صدوق في حفظه ضعف 
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دلس، فأسقط  إسحاقبن  محمدَ  لحديث من هذا الوجه ال يصح، النقطاع إسناده، فإنَّ ا
ن أبان بن ـع إسحاقوقال الدارقطني تفرد به ابن  ،رواه مباشرة عن القعقاعأبان بن صالح، و 

 ، لم يذكره الدارقطني وقد أضفته.(1)صالح
اْلَقْعَقاِع ْبِن َحِكيٍم، َعْن َعِليِ  ْبِن  إسحاق، َعْن َأَباَن ْبِن َصاِلٍح، َعنِ  اْبنُ  -الوجه الثالث

  .ملسو هيلع هللا ىلصاْلُحَسْيِن، َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َعِن النَِّبيِ  

 بالسماع عن أبان. إسحاقالحديث من هذا الوجه ال يصح لعدم تصريح ابن 
َثِني إسحاق، َقاَل: اْبنُ  -الوجه الرابع ٍب، َعْن ــ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َكعْ َأَباُن ْبُن َصاِلحٍ  َحدَّ

اٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َقاَل: النَِّبيِ    . ملسو هيلع هللا ىلصَعْبِد هللِا ْبِن َشدَّ

، وصرح إسحاقبن سعد وهو ثقة عن ابن  إبراهيمرواه  الحديث من هذا الوجه صحيح،
، لم يذكره الدارقطني االحديث من هذا الوجه محفوظ أيًض بالتحديث عن أبان، و  سحاقإفيه ابن 

 وقد أضفته.

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
 ، وهما صحيحتا اإلسناد، ومحفوظتان.-الرابعةاألولى و –الرواية الراجحة هي 

 [34حديث ]       

ِّ ب نِّ ُزَري ر   يثِّ َعب دِّ َّللاَّ ِّ  َوُسئَِّل َعن  َحدِّ ، َقاَل: َأَخَذ َرُسوُل َّللاَّ ، َعن  َعلِّي   َصلَّى َّللاَُّ ال َغافِّقِّي ِّ
َمالِّهِّ َذَهًبا، َفَقاَل: َهَذانِّ َحَرام  َعَلى ُذُكورِّ ُأمَّتِّي. َعَلي هِّ َوَسلَّمَ  ينِّهِّ َحرِّيًرا َوبِّشِّ  بَِّيمِّ

 َيْرِويِه َيِزيُد ْبُن َأِبي َحِبيٍب، َواْخُتِلَف َعْنُه؛ َفَقاَل:

، َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي إسحاقَواُه اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َوَعْبُد اْلَحِميِد ْبُن َجْعَفٍر، َوُمَحمَُّد ْبُن رَ 
، عَ  ْعَبَة، َعْن َأِبي َأْفَلَح اْلَهْمَداِنيِ  ِن اْبِن ُزَرْيٍر، َعْن َعِلي ٍ َحِبيٍب، َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َأِبي الصَّ

(2). 

، َفَقاَل اْبُن َلِهيَعَة َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي َحِبيٍب، َعْن َأِبي َأْفَلَح، َوَلْم ابن إسحاقِن َواْخُتِلَف عَ 
ْعَبَة.  َيْذُكْر َبْيَنُهَما َعْبَد اْلَعِزيِز ْبَن َأِبي الصَّ

                                                           
 .(71/616) ،تاريخ دمشقابن عساكر،  (1)
 .320( 3/621) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (2)
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 ْبِن ُزَرْيٍر، َأْسَقَط ِمنَ َوَرَواُه َزْيُد ْبُن َأِبي ُأَنْيَسَة، َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي َحِبيٍب، َعْن َعْبِد َّللاَِّ 
ْسَناِد َرُجَلْيِن: اْبنَ  ْعَبَة، َوَأَبا َأْفَلَح. اإلِْ  َأِبي الصَّ

، َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي َحِبيٍب، َعْن َرُجٍل، َعْن آَخَر َلْم ابن إسحاقَوَقاَل اْبُن ُعَيْيَنَة: َعِن 
. ِهَما، َعْن َعِليٍ   ُيَسمِ 

، ِبِإْسَناٍد آَخَر، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي ِهْنٍد، َعْن ابن إسحاقٍب، َعِن َوَرَواُه ُعَمُر ْبُن َحِبي
. اٍد، َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن ُمرََّة، َعْن َعِليٍ   َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َشدَّ

ْسَناِد ُعَمُر ْبُن حبيب، وكان سيء اْلِحْفِظ.  َوَوِهَم ِفي َهَذا اإلِْ

ِحيُح َعِن  ُل َيِزيَد ْبِن َهاُروَن، َوَجِريٍر َعْنُه ِلُمَتاَبَعِة َعْبِد اْلَحِميِد ْبِن َقوْ  ابن إسحاقَوالصَّ
 .(1)اُهَماَجْعَفٍر، َواللَّْيِث ِإيَّ 

 أوجه االختالف: -أواًل 
عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن  إسحاقابن  -الوجه األول

 غافقي أنه سمع علي.أبي األفلج الهمداني عن عبد هللا بن زرير ال

عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن  إسحاقابن  -الوجه الثاني
 نه سمع علي.زرير الغافقي أعبد هللا بن 

عن سعيد بن أبي هند عن عبد هللا بن شداد عن عبد هللا بن  إسحاقابن  -الوجه الثالث
 مرة عن علي.

 حبيب عن رجل عن آخر عن علي. عن يزيد بن إسحاقابن  -الوجه الرابع

 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا 
عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة  إسحاقابن  -الوجه األول

 عن أبي األفلج الهمداني عن عبد هللا بن زرير الغافقي أنه سمع علي.

النسائي بنحوه، وفي سنن  (0/520/3525األرنؤوط ) :أخرجه ابن ماجه في سننه ت
بزيادة، وفي السنن  (5/156/60252بنحوه، وفي مصنف ابن أبي شيبة ) (8/121/5107)

بمثله، وفي  (0/651/2228بمثله، وفي شرح معاني اآلثار ) (8/358/2385الكبرى للنسائي )

                                                           
 .(3/621) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =ارقطنيعلل الدالدارقطني،  (1)
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بمثله، وفي المنتخب من مسند عبد بن حميد ت  (6/522/0612السنن الكبرى للبيهقي )
بمثله،  (1/635/676بمثله، وفي مسند أبي يعلى الموصلي ) (55/81صصبحي السامرائي )

 (8/121/5281بمثله، وفي شعب اإليمان ) (1/673/365وفي مسند أبي يعلى الموصلي )
(، من طريق يزيد بن هارون، وعبد الرحيم بن 3/621/320بمثله، والدارقطني في علله )

 به. إسحاقسليمان، عن محمد بن 
ة ـــزيز بن أبي الصعبـــعن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الع سحاقإابن  -الوجه الثاني

 ن عبد هللا بن زرير الغافقي أنه سمع علي.ــع

بمثله، من طريق يزيد بن هارون،  (6/102/751الرسالة ) :أخرجه أحمد في مسنده ط
 به. إسحاقعن محمد بن 

اد عن عبد هللا عن سعيد بن أبي هند عن عبد هللا بن شد إسحاقابن  -الوجه الثالث
 بن مرة عن علي.ا

 (.3/621/320الدارقطني في علله ) ذكره

 عن يزيد بن حبيب عن رجل عن آخر عن علي. إسحاقابن  -الوجه الرابع

 (.3/621/320الدارقطني في علله ) ذكره

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
ي الصعبة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أب إسحاقابن  -الوجه األول

 عن أبي األفلج الهمداني عن عبد هللا بن زرير الغافقي أنه سمع علي.

 عبد الرحيم بن سليمان. (6يزيد بن هارون ) (1: )إسحاقيرويه عن ابن 
مات  ،من التاسعة ،بن زاذان السلمي موالهم أبو خالد الواسطي :يزيد بن هارون ( 7)

 .(1)سنة ست ومائتين وقد قارب التسعين ع

: يزيد بن هارون من الثقات، وقال (3): ثقة، وقال على بن المدينى(2)حيى بن معينقال ي
 (2)ا للحـديث صـحيح الحـديث، وذكـره العجلـيا متقًنـ: كان يزيد بـن هـارون حافًظـ(1)أحمد بن حنبل

                                                           
 .7782( 212ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص (1)
 (.2/625ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ) (2)
 ، الصفحة نفسها.المرجع السابق (3)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو داود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات، وق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الثق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقن،(3)ف                                                 : الثق
فــي  (5)ال يســأل عــن مثلــه، وذكــره ابــن حبــان ،مــام صــدوق فــي الحــديثإ: ثقــة (4)بــو حــاتموقــال أ

 : ثقة متقن عابد.(6)الثقات، وقال ابن حجر

 قلت: ثقة متقن.
نزيل  ،أبو علي األشل المروزي  ،الكناني أو الطائي :عبد الرحيم بن سليمان( 6)

 .(7)مات سنة سبع وثمانين ع ،من صغار الثامنة ،الكوفة

: ثَِّقة، وذكره (9): ما أصح حديثه، وقال يحيى بن معين(8)ل وكيع بن الجراحقا
: صالح الحديث، (11)، وقال أبو حاتم الرازي قات وقال: ثقة متعبد كثير الحديثفي الث (10)العجلي

 : ثقة له تصانيف.(13)في الثقات، وقال ابن حجر (12)وذكره ابن حبان

 قلت: ثقة.
زيز بن أبي ـــــزيد بن أبي حبيب عن عبد الععن ي إسحاقابن  -الوجه الثاني

 ة عن عبد هللا بن زرير الغافقي أنه سمع علي.ــــالصعب

 : يزيد بن هارون.إسحاقيرويه عن ابن 

 "، وهو ثقة متقن.03يزيد بن هارون: سبقت ترجمته في حديث رقم "

                                                                                                                                                                     
 ، الصفحة نفسها.المرجع السابق (1)
 .1852( 081ط: الباز، )ص ،العجلي، الثقات( 2)
 (.28د، سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل، )صأبو داو  (3)
 (.2/625لجرح والتعديل، )اابن أبي حاتم،  (4)
 .11863( 7/236ابن حبان، الثقات، ) (5)
 .7782( 212ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص (6)
 .0152( 350)ص ،المرجع السابق (7)
 (.5/332) ،مرجع سبق ذكرهابن أبي حاتم،  (8)
 .1622( 3/676رواية الدوري، ) ،ابن معين، تاريخ ابن معين (9)
 .228( 316ط: الباز، )ص ،العجلي، الثقات (10)
 ، الصفحة نفسها.مرجع سبق ذكرهابن أبي حاتم، ( 11)
 .2338( 7/130ابن حبان، الثقات، ) (12)
 .0152( 350، )صمرجع سبق ذكرهابن حجر،  (13)
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د هللا عن سعيد بن أبي هند عن عبد هللا بن شداد عن عب إسحاقابن  -الوجه الثالث
 بن مرة عن علي.ا

 : عمر بن حبيب.إسحاقيرويه عن ابن 
مات سنة ست أو  ،من التاسعة ،بن محمد العدوي القاضي البصري  :عمر بن حبيب

 .(1)سبع ومائتين ق

: (4): ليس بشيء، وقال النسائي(3): لم أكتب عنه، وقال العجلي(2)قال أحمد بن حنبل
يف، وقال ابن حبان َث بَ : َكاَن مِّمَّ (5)َضعِّ  ئُ ات َحتَّى إَِّذا َسمعَها المبتدن ين َفرد بالمقلوبات َعن األ 

تَِّجاج بِّهِّ، وقال ابن عدي ح  َناَعة شهد َأنََّها معمولة اَل َيُجوز االِّ ه الص ِّ قال يحيى: ُعَمر  (6)فِّي َهذِّ
 : ضعيف.(7)ن حبيب ضعيف، وقال ابن حجربا

 قلت: ضعيف.
 حبيب عن رجل عن آخر عن علي.عن يزيد بن  إسحاقابن  -الوجه الرابع

 : ابن عيينة.إسحاقيرويه عن ابن 

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة وهو 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة
 من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
ن أبي الصعبة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز ب إسحاقابن  -الوجه األول

 عن أبي األفلج الهمداني عن عبد هللا بن زرير الغافقي أنه سمع علي.

تابعة الليث وعبد الحميد بن الرواية من هذا الوجه محفوظة، موجودة في كتب السنة، لم
 ، البن إسحاق كما ذكر الدارقطني.جعفر

                                                           
 .0870( 011، )صهذيبتقريب التابن حجر،  (1)
 (.177الدارقطني، تعليقات الدارقطني على المجروحين البن حبان، )ص (2)
 .1661( 355العجلي، الثقات ط: الباز، )ص (3)
 .071( 83النسائي، الضعفاء والمتروكون، )ص (4)
 (.6/82ابن حبان، المجروحين، ) (5)
 (.2/71الكامل في ضعفاء الرجال، ) ابن عدي،( 6)
 .0870( 011، )صمرجع سبق ذكرهحجر،  ابن (7)
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ن أبي زيز بـــــعن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الع إسحاقابن  -الوجه الثاني
 ة عن عبد هللا بن زرير الغافقي أنه سمع علي.ـــالصعب

 سقط أبو األفلج.تفرد بتخريجه أحمد في مسنده، فأُ 
عن سعيد بن أبي هند عن عبد هللا بن شداد عن عبد هللا  إسحاقابن  -الوجه الثالث

 بن مرة عن علي.ا

 تفرد بذكره الدارقطني في علله ولم أجده.
 عن يزيد بن حبيب عن رجل عن آخر عن علي. قإسحاابن  -الوجه الرابع

 تفرد بذكره الدارقطني في علله ولم أجده.

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا

سنادها حسن-األولى–الرواية الراجحة   بالسماع في رواية  إسحاقلتصريح ابن  ؛، وا 
 .(1)المنتخب من مسند عبد بن حميد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.55/81)ص ،صبحي السامرائي :ت ،المنتخب من مسند عبد بن حميدعبد الحميد،  (1)
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 مسند

 عبد الرحمن بن عوف 
 [33] حديث        

، َعنِّ النَّبِّي ِّ  ف  َمنِّ ب نِّ َعو  ، َعن  َعب دِّ الرَّح  يثِّ اب نِّ َعبَّاس  َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوُسئَِّل َعن  َحدِّ
اَلةِّ. َوَسلَّمَ  وِّ فِّي الصَّ ه   فِّي السَّ

 ، َواْخُتِلَف َعْنُه؛إسحاقَيْرِويِه ُمَحمَُّد ْبُن  َفَقاَل:
، َوَطْلَحُة ْبُن ْبُن سَ  إبراهيمَفَرَواُه  ْعٍد، َوُمَحمَُّد ْبُن َسَلَمَة، َوِعيَسى ْبُن َعْبِد َّللاَِّ اأْلَْنَصاِريُّ

ْحَمِن ْبِن محمد بن إسحاقَزْيٍد، َعْن  ، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن ُكَرْيٍب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن َعْبِد الرَّ
 َعْوٍف.

 ، َعْن َمْكُحوٍل ُمْرَساًل.بن إسحاقمحمد َوَرَواُه َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن 
 .(1)، َعْن َمْكُحوٍل ُمْرَساًل إسحاقَوَكَذِلَك َسِمَعُه ُمَحمَُّد ْبُن 

، َعْن  إسماعيلورواه  ْحَمِن اْلُمَحاِرِبيُّ محمد بن بن ُعَليََّة، َوَعْبُد َّللاَِّ ْبُن ُنَمْيٍر، َوَعْبُد الرَّ
 .، َعْن َمْكُحوٍل مرساًل إسحاق

، َعْن ُحَسْيِن ْبِن َعْبِد َّللاَِّ، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن ُكَرْيٍب، َعِن اْبِن بن إسحاق محمدوعن 
ْحَمِن.  َعبَّاٍس، َعْن َعْبِد الرَّ

 اْلُمْرَسُل َواْلُمتَِّصُل. ابن إسحاقَفَضَبَط َهُؤاَلِء الثَّاَلَثَة، َعِن 
 أوجه االختالف: -أواًل 

، َعن  اب نِّ َعبَّاس  َعن  َعب دِّ ، عَ إسحاقب نِّ  مَحمَّد -الوجه األول ، َعن  ُكَري ب  ُحول  ن  َمك 
ف  َعنِّ النَّبِّي ِّ  َمنِّ ب نِّ َعو   .ملسو هيلع هللا ىلصالرَّح 

، َعنِّ اب نِّ إسحاقب نِّ  ُمَحمَّد -الوجه الثاني ، َعن  ُكَري ب  ُحول  ، َعن  َمك  ، َعن  ُحَسي ن 
، َعنِّ النَّبِّي ِّ  ف  َمنِّ ب نِّ َعو  ، َعن  َعب دِّ الرَّح    .ملسو هيلع هللا ىلص َعبَّاس 

ِّ إسحاقب نِّ  ُمَحمَّد -الوجه الثالث ، َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُحول    .ملسو هيلع هللا ىلص، َعن  َمك 

                                                           
  .(0/657/507) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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َمنِّ ب نِّ إسحاقب ُن  ُمَحمَّد -الوجه الرابع ، َعنِّ اب نِّ َعبَّاس  َعن  َعب دِّ الرَّح  ُحول  ، َعن  َمك 
ف  َعنِّ النَّبِّي ِّ    .ملسو هيلع هللا ىلصَعو 

 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
ـــــد ْبن إسحــــاق، َعْن َمْكُحــــــــوٍل، َعْن ُكَرْيــٍب، َعـــْن اْبِن َعبَّــــاٍس محَ  -الوجه األول مَّ

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َعِن النَِّبيِ     .ملسو هيلع هللا ىلصَعـــْن َعــــْبِد الرَّ

= بنحوه، وفي مسند البزار (6/676/1612األرنؤوط ) :أخرجه ابن ماجه في سننه ت
بنحوه،  (0/383/3215وه، وفي مسند الشاميين للطبراني )بنح (3/618/222البحر الزخار )

بنحوه، وفي سنن الترمذي ت شاكر  (1/360/1613دار المعرفة ) -وفي المستدرك للحاكم
بنحوه، وفي شرح السنة  (6/071/3815بنحوه، وفي السنن الكبرى للبيهقي ) (6/600/328)

براهيم(، من طريق محمد بن سلمة، و 3/686/755للبغوي ) بن سعد، وأحمد بن خالد، عن  ا 
 به. إسحاقمحمد بن 

، َعْن ُحَسْيٍن، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن ُكَرْيٍب، َعِن اْبِن إسحاق ْبنُ  دُ ُمَحمَّ  -الوجه الثاني
ْحَمِن ْبنَعبَّا   .ملسو هيلع هللا ىلصَعْوٍف، َعِن النَِّبيِ   ٍس، َعْن َعْبِد الرَّ

بنحوه، من طريق عبد  (225و 3/618/220= البحر الزخار )أخرجه البزار في مسنده
سماعيلالرحمن المحاربي، و   به. إسحاق، عن محمد بن إبراهيمبن  ا 
  .ملسو هيلع هللا ىلص، َعْن َمْكُحوٍل، َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ إسحاق ْبنُ  ُمَحمَّدُ  -الوجه الثالث

بنحوه، وفي سنن الدارقطني  (0/380/3217) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين
بنحوه، من طريق عبد  (1/380/0010بن أبي شيبة )بنحوه، وفي مصنف ا (6/128/1321)

 به. إسحاقالرحمن المحاربي، وعبد هللا بن نمير، عن محمد بن 

ْحَمِن ْبِن إسحاقُمَحمَُّد ْبُن  -الوجه الرابع ، َعْن َمْكُحوٍل، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعْن َعْبِد الرَّ
  .ملسو هيلع هللا ىلصَعْوٍف َعِن النَِّبيِ  

بن  إسماعيلبنحوه، من طريق  (6/071/3815رى )أخرجه البيهقي في السنن الكب
 به. إسحاق، عن محمد بن إبراهيم
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 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
ــــاٍس  -الوجه األول ـــــد ْبن إسحــــاق، َعْن َمْكُحــــــــوٍل، َعْن ُكَرْيــٍب، َعـــْن اْبِن َعبَّ مَحمَّ

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف عَ    .ملسو هيلع هللا ىلصِن النَِّبيِ  َعـــْن َعــــْبِد الرَّ

 .( أحمد بن خالد3بن سعد ) إبراهيم( 6( محمد بن سلمة )1: )إسحاقيرويه عن ابن 
 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن سلمة( 7)

 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "بن سعد إبراهيم( 6)

 ،من التاسعة ،لكندي أبو سعيد: أحمد بن خالد بن موسى الوهبي اأحمد بن خالد( 4)
 .(1)0مات سنة أربع عشرة ر 

، وقال ابن (5)، والذهبي(4)، وقال الدارقطني(3)، وابن حبان(2)وثقه يحيى بن معين
 : صدوق.(6)حجر

 قلت: صدوق.
، َعْن ُحَسْيٍن، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن ُكَرْيٍب، َعِن اْبِن إسحاق ُمَحمَّد ْبن -الوجه الثاني

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َعِن النَِّبيِ  َعبَّاٍس،   .ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعْبِد الرَّ

 .إبراهيمبن  إسماعيل( 6( عبد الرحمن المحاربي )1: )إسحاقيرويه عن ابن 

: عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي أبو محمد عبد الرحمن المحاربي( 7)
 .(7)مات سنة خمس وتسعين ]ومائة[ ع ،من التاسعة ،الكوفي

                                                           
 .31ت (72)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(6/02) ،يلالجرح والتعد، ابن أبي حاتم (2)
 .(8/2) ،الثقات، ابن حبان (3)
 .(12)ص ،القشقري  :سؤاالت البرقاني للدارقطني تالدارقني،  (4)
 .(8/612) ،الحديثط: سير أعالم النبالء الذهبي،  (5)

 .صدوق  (1/31= وفي المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري )
 .31ت (72)ص، مرجع سبق ذكره ابن حجر، (6)
 .3222( 302)ص ،لمرجع السابقا (7)
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عن  ي ويرو  ،: صدوق إذا حدث عن الثقات(2): ثقة، قال أبو حاتم(1)بن معينقال يحيى 
: ال بأس به (3)المجهولين أحاديث منكرة فيفسد حديثه بروايته عن المجهولين، وقال ابن حجر

 وكان يدلس.

 قلت: صدوق.
بن مقسم األسدي موالهم أبو بشر البصري المعروف بابن  :إبراهيمبن  إسماعيل( 6)

 .(4)مات سنة ثالث وتسعين وهو ابن ثالث وثمانين ع ،ن الثامنةم ،ةعليَّ 

ة فقال: ثقة، بن عليَّ  إسماعيل: سمعت من سأل ابن مهدي عن (5)قال يحيى بن معين
: ثقة متثبت في (7): إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، وقال أبو حاتم(6)وقال أحمد بن حنبل

 : ثقة حافظ.(9)ال ابن حجرفي الثقات، وق (8)الرجال، وذكره ابن حبان

 قلت: ثقة حافظ.
  .ملسو هيلع هللا ىلص، َعْن َمْكُحوٍل، َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ إسحاق ُمَحمَّد ْبن -الوجه الثالث

 .عبد هللا بن نمير (6عبد الرحمن المحاربي ) (1: )إسحاقيرويه عن ابن 

 "، وهو صدوق.00: سبقت ترجمته في حديث رقم "عبد الرحمن المحاربي( 7)

من كبار  ،الهمداني أبو هشام الكوفي -بنون مصغر -:  بن نميرعبد هللا( 6)
 .(10)مات سنة تسع وتسعين ]ومائة[ وله أربع وثمانون ع ،التاسعة

                                                           
 .(5/686) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (1)
 .الصفحة نفسها، المرجع السابق (2)
 .الصفحة نفسها، تقريب التهذيبابن حجر،  (3)
 .012( 115)ص، المرجع السابق (4)
 .(6/153)، مرجع سبق ذكره ،ابن أبي حاتم (5)
 .(6/150) ،المرجع السابق (6)
 .(6/155) ،السابق المرجع (7)
 .2251( 2/00) ،الثقات، ابن حبان (8)
 .012( 115)ص، مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (9)
 .3228( 367)ص، مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (10)
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يث  (2): ثقة، وذكره العجلي(1)قال يحيى بن معين في الثقات وقال: ثَِّقة َصالح الَحدِّ
في الثقات، وقال ابن  (4)ان: هو مستقيم األمر، وذكره ابن حب(3)َصاحب سنة، وقال أبو حاتم

 : ثقة صاحب حديث من أهل السنة.(5)حجر

 قلت: ثقة.
ْحَمِن ْبِن إسحاق ُمَحمَّد ْبن -الوجه الرابع ، َعْن َمْكُحوٍل، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعْن َعْبِد الرَّ

  .ملسو هيلع هللا ىلصَعْوٍف َعِن النَِّبيِ  

 .إبراهيمبن  إسماعيل: إسحاقيرويه عن ابن 

 "، وهو ثقة حافظ.00: سبقت ترجمته في حديث رقم "إبراهيمبن  إسماعيل

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
ـــــد ْبن -الوجه األول اٍس ــــْن اْبِن َعبَّ ـــٍب، عَ ــوٍل، َعْن ُكَريْ ــــــــ، َعْن َمْكحُ اقــــإسح مَحمَّ

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َعِن النَِّبيِ  ــــْن عَ ـــعَ    .ملسو هيلع هللا ىلصْبِد الرَّ

، وهو حسين بن عبد مكحولو  إسحاقواية منقطعة فقد أسقط الرجل الذي بين ابن الر 
 هللا كما بينته في الوجه التالي.

، َعْن ُحَسْيٍن، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن ُكَرْيٍب، َعِن اْبِن إسحاق ُمَحمَّد ْبن -الوجه الثاني
ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َعِن النَِّبيِ     .ملسو هيلع هللا ىلصَعبَّاٍس، َعْن َعْبِد الرَّ

َخَل َرُجاًل َبي َن  قال البزار: الرواية من هذا الوجه محفوظة، ي َأد  ، محمد بن إسحاق"َوالَّذِّ
َواَيةِّ  ث لِّ رِّ َواَيتِّهِّ بِّمِّ ، َقد  َجاَء فِّي رِّ ُحول  َقَطُه  إبراهيمَوَمك  د  َوَزاَد َرُجاًل َأس  ف ظِّ  إبراهيمب نِّ َسع  ُبَك بِّحِّ َوَحس 

 .(6)اُنُه"إِّت قَ  إبراهيمب نِّ  إسماعيل
  .ملسو هيلع هللا ىلص، َعْن َمْكُحوٍل، َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ إسحاق ُمَحمَّد ْبن -الوجه الثالث

                                                           
 .(5/182) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (1)
 .282( 6/20) ،الدارط: الثقات  ،لعجليا (2)
 .ة نفسهاالصفح، مرجع سبق ذكره ،ابن أبي حاتم (3)
 .2110( 7/21) ،الثقات، ابن حبان (4)
 .الصفحة نفسها، تقريب التهذيبابن حجر،  (5)
 .(3/611) ،مسند البزار= البحر الزخارالبزار،  (6)
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الرواية من هذا الوجه، مرسلة فقد رووها مرسلة ثم نشطوا، ورووها متصلة كما في 
 الوجه الثاني.

ْحَمِن ْبِن  ، َعْن َمْكُحوٍل، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعْن َعْبدِ إسحاق ُمَحمَّد ْبن -الوجه الرابع الرَّ
 .َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْوٍف َعِن النَِّبيِ  

 إسحاقومكحول، ولم يصرح ابن  إسحاقالرواية منقطعة فقد أسقط الرجل الذي بين ابن 
 ، وهذا الوجه لم يذكره الدارقطني وقد أضفته.فيها بالسماع

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سنادها ضعيف لضعف حسين، ولم يصرح فيها ابن -الثانية–ي الراوية الراجحة ه ، وا 

 بالسماع. إسحاق

 [35] حديث        

ف  َعبَّاَنا َمنِّ ب نِّ َعو  ، َعن  َعب دِّ الرَّح  يثِّ اب نِّ َعبَّاس  ِّ  (1)َوُسئَِّل َعن  َحدِّ َصلَّى َّللاَُّ َرُسوُل َّللاَّ
ر  َلي اًل. َعَلي هِّ َوَسلَّمَ   لَِّبد 

 ، َواْخُتِلَف َعْنُه؛إسحاقِويِه ُمَحمَُّد ْبُن : َيرْ َفَقالَ 

، َعْن َثْوِر ْبِن َزْيٍد، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن ابن إسحاقَفَرَواُه ُمِغيَرُة ْبُن ِسْقاَلٍب، َعِن 
َحْمِن ْبِن َعْوٍف.  َعبَّاٍس، َعْن َعْبِد الرَّ

 .(2)َبْيَنُهَما َثْوَر ْبَن َزْيدٍ   َيْذُكرُ ، َعْن ِعْكِرَمَة، اَل ابن إسحاقَوَغْيُرُه َيْرِويِه َعِن 

 أوجه االختالف: -أواًل 
عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن عبد  إسحاقمحمد بن  -الوجه األول
 الرحمن بن عوف.

ابن عباس عن عبد الرحمن بن  عن عكرمة عن إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
 عوف.

                                                           
ُز َفُيَقاُل: َعبَّي ُتهُ  (1) بِّيئًا، َوَقد  ُيت َرك ال َهم  بَِّئة وَتع  بَِّية: َأي  َرتَّبُتهم فِّي ُيَقاُل: َعَبأ ُت الَجي َش َعب ًأ، وَعبَّأ ُتُهم َتع  م َتع 

هم وهيَّأ ُتهم للَحر ب عِّ  (.3/128، ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر، )مواضِّ
 .508( 0/621) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (2)
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 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
ة عن ابن ــــد عن عكرمـــور بن زيـــــعن ث اقـــــإسحد بن ـــــمحم -جه األولالو 

 .اس عن عبد الرحمن بن عوفــــعب

بن هانئ، والدارقطني  بنحوه من طريق يحيى (3/616/228) أخرجه البزار في مسنده
 به. إسحاقالب، كالهما عن محمد بن ق  (، من طريق مغيرة بن سِّ 508( 0/621)في علل 
عن عكرمة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن  إسحاقمحمد بن  -لوجه الثانيا
 عوف.

 بمثله، والدارقطني في علله (3/602/1277أخرجه الترمذي في سننه )
 به. إسحاقمن طريق سلمة بن الفضل، عن محمد بن (، 508(0/621)

 :دراسة أوجه االختالف -ثالًثا

ثـــــور بن زيـــد عن عكرمــــة عن ابن  محمـــــد بن إسحـــــاق عن -الوجه األول
 .عبــــاس عن عبد الرحمن بن عوف

 .يحيى بن هانئ (6مغيرة بن سقالب ) (1: )إسحاقيرويه عن ابن 
، مولى ُمَحمَّد (1): مغيرة بن سقالب الحرانى أبو بشر قاضى حرانمغيرة بن سقالب( 7)

َوانا  .(2)ب ن َمر 

: هو صالح الحديث، وقال ابن (4)ال أبو حاتمليس به بأس، وق :(3)قال أبو زرعة
َعَفاء والمجاهيل(5)حبان يثه ال َمَناكِّير  ،: َكاَن مِّمَّن يخطىء ويروي َعن الض  فغلب على َحدِّ

ك، وقال ابن عدي تحقَّ الت ر  واألوهام َفاس 
َفر (7): منكر الحديث، وقال الذهبي(6) : قال َأُبو َجع 

لِّي لم يكن مؤتمنً    .االن َفي 
                                                           

 .1110( 8/663) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (1)
 .(3/8) ،المجروحين ،ابن حبان (2)
 .(8/660)، مرجع سبق ذكره ،ابن أبي حاتم (3)
 .الصفحة نفسها، المرجع السابق (4)
 .(3/8) ،مرجع سبق ذكره، ابن حبان  (5)
 .(8/81) ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  (6)
 .(6/276) ،المغني في الضعفاءالذهبي،  (7)
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 لت: صدوق يخطئ.ق
َجرِّي  يحيى بن هانئ( 6) َيى ب ُن ُمَحمَّدِّ ب نِّ َعبَّادِّ ب نِّ َهانِّئ  الشَّ  .(1): َيح 

يثِّهِّ محمد بن إسحاق: عن  (3): ضعيف الحديث، وقال العقيلي(2)قال أبو حاتم ، فِّي َحدِّ
 .َوَكاَن َضرِّيًرا، فِّيَما َبَلَغنِّي َأنَُّه ُيَلقَّنُ  ،َمَناكِّيُر َوأََغالِّيطُ 

 قلت: ضعيف.
عن عكرمة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني

 .عوف

 : سلمة بن الفضل.إسحاقيرويه عن ابن 

 "، وهو صدوق كثير الخطأ.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "سلمة بن الفضل

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا

ق عن ثـــــور بن زيـــد عن عكرمــــة عن ابن محمـــــد بن إسحـــــا -الوجه األول
 .عبــــاس عن عبد الرحمن بن عوف

ة ــل بينه وبين عكرمـــفأدخ إسحاقالبزار عن ابن  االرواية من هذا الوجه راجحة، ذكره
وعكرمة، هي ثور بن يزيد،  إسحاقثور بن يزيد"، فقد بينت رواية البزار هذه واسطة بين ابن 

، وطريق البزار أحسن من طريق (4)لم يسمع هذا الحديث من عكرمة إسحاقمما يفيد أن ابن 
 الترمذي.

عن عكرمة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
 عوف.

: ق ي  مِّذِّ يث-ُمَحمًَّدا َعنُه َفلم يعرفُه  َسَألت"اَل الت ِّر  نِّي َهَذا الَحدِّ َوَقاَل: ُمَحمَّد بن  -َيع 
رَِّمة، َوحين َرَأي ته َكاَن حسن  سمع إسحاق ك  الذي روى عن ) ن حميدبالرَّأ ي فِّي ُمَحمَّد من عِّ

                                                           
 .2615( 0/067) ،الضعفاء الكبير ،لعقيليا (1)
 .(2/185) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (2)
 الصفحة نفسها. ،مرجع سبق ذكره ،لعقيليا (3)
 .(6/725) ،سؤاالت الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذيالترمذي،  (4)
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رَِّمة ُمن َقطع، َوا ِّنََّما يتَّصل بثور بن زيد،  إسحاقوَما َبين اب ن  ،(1)، ثمَّ ضعفه بعد"(سلمة ك  َوعِّ
رَِّمة على مَ  إسحاقحسب َما رواه ال َبزَّار، َوا ِّن َكاَن اب ن  ك   .(2)ا َقاَل الُبَخارِّي  قد سمع من عِّ

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سنادها ضعيف-األولى–الرواية الراجحة هي  بن يحيى لين الحديث  إبراهيمألن  ؛، وا 

 لم يصرح بالسماع. إسحاقولم يتابع، وأباه ضعيف، ومحمد بن 
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 مسند 

 عبد هللا بن مسعود 
 [32حديث ]       

، َعنِّ النَّبِّي ِّ  وسئل عن حديث ُعود  ، َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ أبي واقد الليثي، َعنِّ اب نِّ َمس 
يُرونَ  َيُهم  َوَيسِّ ُدوَن َهد  َن بَِّياءِّ ُخَلَفاء  َيه  َد األ  َرائِّيَل َأن بَِّياء  ُثمَّ َكاَن َبع  ، ...  َقاَل: َكاَن فِّي َبنِّي إِّس  َسي َرُهم 

يَث.  ال َحدِّ
 َواْخُتِلَف َعْنُه؛ إسحاقْرِويِه ُمَحمَُّد ْبُن يَ  َفَقاَل:

، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة ْبِن ُرَكاَنَة، َعْن ُعَبْيِد ابن إسحاقَفَرَواُه َسَلَمُة ْبُن اْلَفْضِل، َعِن 
، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد.  َّللاَِّ ْبِن َأِبي َراِفٍع، َعْن َأِبي َواِقٍد اللَّْيِثيِ 

ْحَمِن، َفَرَواُه َعِن َوَخاَلَفُه حَ  ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة، َعِن ابن إسحاقْفُص ْبُن َعْبِد الرَّ
مَِّة، َعِن اْبِن َمْسُعودٍ اْبِن َأِبي َراِفٍع، َعْن َأِبي َواِقٍد، َعْن َأِبي اْلُجَهْيِم ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ا  .(1)لصِ 

 أوجه االختالف: -أواًل 

، قابن إسحا -الوجه األول ِّ ب نِّ َأبِّي َرافِّع  ، َعن  ُمَحمَّدِّ ب نِّ َطل َحَة ب نِّ ُرَكاَنَة، َعن  ُعَبي دِّ َّللاَّ
. ُعود  ، َعنِّ اب نِّ َمس   َعن  َأبِّي َواقِّد  اللَّي ثِّي ِّ

، َعن  ابن إسحاق -الوجه الثاني ، َعن  َأبِّي َواقِّد  ، َعن  ُمَحمَّدِّ ب نِّ َطل َحَة، َعنِّ اب نِّ َأبِّي َرافِّع 
. َأبِّي ُعود  مَّةِّ، َعنِّ اب نِّ َمس   ال ُجَهي مِّ ب نِّ ال َحارِّثِّ ب نِّ الص ِّ

، َعن  محمد بن إسحاق -الوجه الثالث ِّ ب نِّ َأبِّي َرافِّع  ، َعن  ُمَحمَّدِّ ب نِّ َطل َحَة، َعن  ُعَبي دِّ َّللاَّ
. ُعود  مَّةِّ، َعنِّ اب نِّ َمس   َأبِّي ُجَهي مِّ ب نِّ ال َحارِّثِّ ب نِّ الص ِّ

 ج أوجه االحتالف:تخري -اثانيً 
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة ْبِن ُرَكاَنَة، َعْن ُعَبْيِد َّللاَِّ ْبِن َأِبي ابن إسحاق -الوجه األول

، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد.  َراِفٍع، َعْن َأِبي َواِقٍد اللَّْيِثيِ 
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، من طريق يونس بن بكير بنحوه (1/158/623) ي معجمهخرجه ابن األعرابي فأ
( من طريق سلمة بن الفضل، كالهما عن محمد بن 5/301/232) رقطني في عللهالداو 

 به. إسحاق
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة، َعِن اْبِن َأِبي َراِفٍع، َعْن َأِبي َواِقٍد، ابن إسحاق -الوجه الثاني

مَِّة، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد.   َعْن َأِبي اْلُجَهْيِم ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن الصِ 

  (.5/301/232) في علله الدارقطني ذكره
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة، َعْن ُعَبْيِد َّللاَِّ ْبِن َأِبي َراِفٍع، إسحاق ُمَحمَّد ْبن -الوجه الثالث

مَِّة، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد.   َعْن َأِبي ُجَهْيِم ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن الصِ 

بنحوه، من طريق يونس بن بكير،  (1/158/623) عرابي في معجمهأخرجه ابن األ
 به. إسحاقعن محمد بن 

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
إسحاق، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة ْبِن ُرَكاَنَة، َعْن ُعَبْيِد َّللاَِّ ْبِن َأِبي  اْبن -الوجه األول

، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد.   َراِفٍع، َعْن َأِبي َواِقٍد اللَّْيِثيِ 

 .سلمة بن الفضل (6)نس بن بكير  ويو  (1من: ) كلٌّ  إسحاقعن ابن  يرويه
 "، وهو صدوق يخطئ.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "يونس بن بكير (7)

 "، وهو صدوق كثير الخطأ.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "سلمة بن الفضل (6)

ِن َأِبي َراِفٍع، َعْن َأِبي َواِقٍد، ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة، َعِن ابْ ابن إسحاق -الوجه الثاني
مَِّة، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد.   َعْن َأِبي اْلُجَهْيِم ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن الصِ 

 .حفص بن عبد الرحمن: إسحاقيرويه عن ابن 
من  ،ابن عمر أبو عمر البلخي الفقيه النيسابوري قاضيها :بن عبد الرحمنحفص 
 .(1)ومائة قد سمات سنة تسع وتسعين  ،التاسعة
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في  حبانابن  ا نقما عليه باإلرجاء، وذكرهري ومسلمً ن البخاإال إثقة : (1)الحاكم قال
: وزاد: (4)قال أبو حاتم الرازي مثلهوق، و : قال أبو داود: صد(3)، وقال المغلطاي(2))الثقات(

حجر ، وابن (7()6)مثله، والذهبي مثله : قال النسائي:(5)مضطرب الحديث، وقال المزي 
: قال (11): صالح، وقال الذهبي(10): مجهول، وقال الدارقطني(9)قال العقيلي، و (8)العسقالني مثله

 السليماني: فيه نظر.

  .قلت: صدوق 
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة، َعْن ُعَبْيِد َّللاَِّ ْبِن َأِبي َراِفٍع، إسحاق ُمَحمَّد ْبن -الوجه الثالث
مَِّة، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد.َعْن َأِبي ُجَهْيِم ْبِن ا  ْلَحاِرِث ْبِن الصِ 

 .يونس بن بكير :إسحاقيرويه عن ابن 
 "، وهو صدوق يخطئ.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "يونس بن بكير

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
ْيِد َّللاَِّ ْبِن َأِبي إسحاق، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة ْبِن ُرَكاَنَة، َعْن ُعبَ  اْبن -الوجه األول

، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد.   َراِفٍع، َعْن َأِبي َواِقٍد اللَّْيِثيِ 

 ؛معجمه، والدارقطني في علله ، فقد رواه ابن األعرابي فيراجححديث من هذا الوجه ال
وهو من الرابعة في المدلسين،  ،ولم يصرح بالسماع ،إسحاقلعنعة ابن  ؛سناده ضعيفإولكن 

                                                           
 .(111)ص ،سؤاالت السجزي للحاكمالحاكم،  (1)
 .(8/122) ،الثقاتابن حبان،  (2)
 .(632)ص ،ساقطة من كتاب إكمال تهذيب الكمالالتراجم المغلطاي،  (3)
 .(3/172) ،الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  (4)
 .(7/60) ،تهذيب الكمال في أسماء الرجالالمزي،  (5)
 .(1/301) ،الكاشفالذهبي،  (6)
 .(1/181) ،المغني في الضعفاءالذهبي،  (7)
 .1011( 176)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (8)
 .(0/622) ،الضعفاء الكبير العقيلي، (9)
 .(1/661)، موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعللهالدارقطني،  (10)
 .(1/521) ،ميزان االعتدالالذهبي،  (11)
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سلمة بن  :من كلٌّ  إسحاقنوفل وأبيه، ورواه عن ابن ترجمة لمحمد بن عبد هللا بن أجد لم و 
 .اولم يتابع ئان،يخط ان  وكالهما صدوق ،يونس بن بكيرو  ،الفضل

، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة، َعِن اْبِن َأِبي َراِفٍع، َعْن َأِبي َواِقٍد، ابن إسحاق -الوجه الثاني
مَِّة، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد. َعْن َأِبي اْلُجَهْيِم  ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن الصِ 

  فإسناده ضعيف. ؛إسحاقالدارقطني، وعنعن فيه ابن  ذكرههذا الوجه 
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة، َعْن ُعَبْيِد َّللاَِّ ْبِن َأِبي َراِفٍع، محمد بن إسحاق -الوجه الثالث

مَِّة، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد.َعْن َأِبي ُجَهْيِم ْبِن اْلَحاِرِث بْ   ِن الصِ 

 فإسناده ضعيف. ؛إسحاقهذا الوجه تفرد به ابن األعرابي في معجمه، وعنعن فيه ابن 

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
ألن فيها سلمة بن الفضل وهو من أثبت أصحاب ابن  ؛-األولى–الرواية الراجحة هي 

سنادها ضعيف.إسحاق،   وا 
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 دمسن

 قتادة األنصاري  يأب
 [31] حديث        

 ِّ ، َعن  َأبِّي َقَتاَدَة، َقاَل َرُسوُل َّللاَّ بِّ ب نِّ َمالِّك  َبدِّ ب نِّ َكع  يثِّ َمع  َصلَّى َّللاَُّ َوُسئَِّل َعن  َحدِّ
ًدا.َعَلي هِّ َوَسلَّمَ   : من كذب علي ُمَتَعم ِّ

 ْنُه؛، َواْخُتِلَف عَ إسحاقَيْرِويِه ُمَحمَُّد ْبُن  َفَقاَل:

، َعْن َمْعَبِد ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َعْن محمد بن إسحاقْبُن َطْهَماَن، َعْن  إبراهيمَفَقاَل 
 َأِبي َقَتاَدَة.

ِه ْبُن َناِفٍع، َعْن   ، َواْخُتِلَف َعْنُه؛محمد بن إسحاقَوَرَواُه َأُبو ِشَهاٍب َعْبُد َربِ 

، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َكْعٍب، محمد بن إسحاقي ِشَهاٍب، َعْن َفَقاَل َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َأبِ 
 َعْن َأِبي َقَتاَدَة.

ِبيِع الزَّْهَراِنيُّ َوَغْيُرُهْم،  ، َوَسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، َوَأُبو الرَّ بِ يُّ َوَخاَلَفُه َداُوُد ْبُن َعْمٍرو الضَّ
 .(1)ِن َكْعٍب، َعْن َأِبي َقَتاَدةَ ْن َمْعَبِد بْ ، عَ محمد بن إسحاقَفَقاُلوا: َعْن َأِبي ِشَهاٍب، َعْن 

، َعْن  ، َواْخُتِلَف َعْنُه َأْيًضا؛ َفَقاَل محمد بن إسحاقَوَرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد الطََّناِفِسيُّ
، َعْنُه، َعْن  ْوَرِقيُّ اَل َأُبو ِهَشاٍم ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َوقَ محمد بن إسحاقَيْعُقوُب الدَّ

َفاِعيُّ َعْنُه، َعْن  َواُب.محمد بن إسحاقالرِ   ، َعْن َمْعَبِد ْبِن َكْعٍب، َوُهَو الصَّ

 أوجه االختالف: -أواًل 

، َعن  َأبِّي َقَتاَدَة، َعنِّ إسحاقُمَحمَُّد ب ُن  -الوجه األول بِّ ب نِّ َمالِّك  َبدِّ ب نِّ َكع  ، َعن  َمع 
 .ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِّي ِّ 

نِّي اب َن  -الوجه الثاني ،إسحاقُمَحمَّد  َيع  بِّ ب نِّ َمالِّك  َثنِّي اب ن  لَِّكع  َعن  َأبِّي َقَتاَدَة َقاَل:  ، َحدَّ
ُت َرُسوَل هللاِّ    .ملسو هيلع هللا ىلصَسمِّع 

، َعن  َأبِّي َقَتاَدَة.محمد بن إسحاق -الوجه الثالث ب   ، َعن  ُمَحمَّدِّ ب نِّ َكع 
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 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
، َعْن َمْعَبِد ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َعْن َأِبي َقَتاَدَة، َعِن إسحاقُد ْبُن ُمَحمَّ  -الوجه األول

  .ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّبيِ  

 االنؤوط :ابن ماجه في سننه تو  ،بنحوه (1/82/637) الدارمي في سننهأخرجه 
 بنحوه، والحاكم في مستدركه (1/327/010) بنحوه، ، وفي شرح مشكل اآلثار (1/63/35)
بنحوه، وفي جامع بيان العلم  (8/573/62728) نحوه، وابن شيبة في مصنفهب (1/111/372)

  ا للطبراني( بنحوه، طرق حديث من كذب علي متعمدً 6/1113/1233وفضله )
 (، وفي عوالي الضياء المقدسي01/8)ص (، وفي عوال جزء ابن الفرات27/25)ص
بنحوه،  (557)ص مهرمزي بين الراوي والواعي للرابمثله، وفي المحدث الفاصل  (62/18)ص

ي محمد بن عبيد الطنافسي، وأب :(، من طرق عدة عن2/123/1105الدارقطني في علله )و 
براهيمشهاب، و  سماعيلبن طهمان، ويحيى بن يعلى التميمي، ويونس بن بكير، و  ا  بن عياش،  ا 

 به. إسحاقعن محمد بن 
َثِني اإسحاقُمَحمٌَّد َيْعِني اْبَن  -الوجه الثاني َعْن َأِبي َقَتاَدَة  ْبٌن ِلَكْعِب ْبِن َماِلٍك،، َحدَّ

  .ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا 

 بنحوه، وفي الزهد لهناد بن السري  (37/665/66538) أخرجه أحمد في مسنده
الدارقطني في علله بنحوه، و  (3/612/6371) بنحوه، وفي المخلصيات (6/232)
 به. إسحاقنافسي، عن محمد بن ، من طريق محمد بن عبيد الط(2/123/1105)

 ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َكْعٍب، َعْن َأِبي َقَتاَدَة.محمد بن إسحاق -الوجه الثالث

 (. 2/123/1105الدارقطني في علله ) ذكره

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
ِبي َقَتاَدَة، َعِن ، َعْن َمْعَبِد ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َعْن أَ إسحاقُمَحمَُّد ْبُن  -الوجه األول

  .ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّبيِ  

بن  إبراهيم( 3( أبو شهاب )6( محمد بن عبيد الطنافسي )1: )إسحاقيرويه عن ابن 
 .بن عياش إسماعيل( 2( يونس بن بكير )5( يحيى بن يعلى التميمي )0طهمان )
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بن أبي أمية الطنافسي  -بغير إضافة-: محمد بن عبيد محمد بن عبيد الطنافسي (7)
 .(1)مات سنة أربع ومائتين ع ،األحدبفي الكو 

: (4)اا، وقال أيًض  صدوقً : كان رجاًل (3): ثقة، وقال أحمد بن حنبل(2)قال يحيى بن معين
: صدوق ليس به (6)في الثقات، وقال أبو حاتم (5)ه، وذكره العجليأكان يخطئ وال يرجع عن خط

  ة.: ثق(8)في الثقات، وقال ابن حجر (7)بأس، وذكره ابن حبان

  قلت: ثقة.

"، وهو 01سبقت ترجمته في حديث رقم " ،"أبو شهاب الحناط :عبد ربه بن نافع( 6)
 صدوق يهم.
سكن نيسابور ثم  ،بن طهمان الخراساني أبو سعيد إبراهيم: بن طهمان إبراهيم( 4)

 .(9)من السابعة مات سنة ثمان وستين ع ،مكة

: َلي َس بِّهِّ َبأ س، وقال (11)ن معين: صحيح الكتب، وقال يحيى ب(10)قال ابن المبارك
 يرمى باإلرجاء، وذكره : كان فاضاًل (13): ثقة في الحديث، وقال الجوزجاني(12)أحمد بن حنبل

كره ابن ذ: صدوق حسن الحديث، و (15): ال بأس به، وقال أبو حاتم(14)العجلي في الثقات وقال

                                                           
 .2110( 025)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(8/11) ،الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  (2)
 .الصفحة نفسها، المرجع السابق (3)
 .(8/11) المرجع السابق، (4)
 .1086( 011)ص ،البازط:  ،الثقات ،لعجليا (5)
 .(8/11)، مرجع سبق ذكرهابن أبي حاتم،  (6)
 .11867( 7/001) ،الثقات، ابن حبان (7)
 .2110( 025)ص ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (8)
 .182( 21)ص، المرجع السابق (9)
 .(6/118)، مرجع سبق ذكرهابن أبي حاتم،  (10)
 .172( 77)ص ،رواية الدارمي -تاريخ ابن معين ابن معين،  (11)
 .(6/117)، مرجع سبق ذكرهابن أبي حاتم،  (12)
 .8( 352)ص ،أحوال الرجالالجوزجاني،  (13)
 .67 (56)ص ،مرجع سبق ذكره ،لعجليا (14)
 .(6/117) ،مرجع سبق ذكرهابن أبي حاتم،  (15)
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يث، وقال أيًض : كان ثبتً (1)حبان في الثقات وقال خل فِّي الث َِّقات مشتبه   هُ : أمرُ (2)اا فِّي الَحدِّ  ،َلُه مد 
َعَفاء َث َبات ،ومدخل فِّي الض  يث األ  َتقِّيَمة تشبه َأَحادِّ يث ُمس  َوقد تفرد َعن الث َِّقات  ،َوقد روى َأَحادِّ

َياء معضالت، وقال ابن حجر  وتكلم فيه لإلرجاء ويقال رجع. ،: ثقة يغرب(3)بَأش 

  .ركما قال ابن حج قلت: ثقة يغرب
: يحيى بن يعلى التيمي أبو المحياة بضم الميم وفتح يحيى بن يعلى التميمي( 3)

 .(4)من الثامنة م ت س ق ،الكوفي ،المهملة وتشديد التحتانية وآخره هاء

 في الثقات، وقال ابن حجر: ثقة. (6): ثَِّقة، وذكره ابن حبان(5)قال يحيى بن معين

  قلت: ثقة.

 "، وهو صدوق يخطئ.01جمته في حديث رقم ": سبقت تر يونس بن بكير( 5)

مات  ،من الثامنة ،بن سليم العنسي بالنون أبو عتبة الحمصي بن عياش إسماعيل( 2)
 .(7)سنةوثمانين وله بضع وسبعون سنة إحدى أو اثنتين 

ام :(8)قال علي بن المديني َحابه أهل الشَّ َفَأما َما روى َعن  ،َكاَن يوثق فِّيَما روى َعن َأص 
ام َففِّيهِّ ضعف، وقال أحمد بن حنبلغي : َما حدث َعن مشايخهم قلت الشاميين َقاَل (9)ر أهل الشَّ
ن ده َمَناكِّير، وقال أبوزرعة ،نعم يث َغيرهم عِّ نه غلط في حديث إ: صدوق إال (10)َفَأما َحدِّ

،(11)الحجازيين والعراقيين، وقال البخاري  َجازِّ يثِّ َعن  أَه لِّ ال حِّ ، وقال  : ُمن َكُر ال َحدِّ َراقِّ َوأَه لِّ ال عِّ

                                                           
 .(2/67) ،الثقات، ابن حبان (1)
 .الصفحة نفسها، المرجع السابق (2)
 .182( 21)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (3)
 .7272( 528)ص، المرجع السابق (4)
 .1317( 3/670) ،رواية الدوري  ،تاريخ ابن معينابن معين،  (5)
 .12368( 2/621) ،ع سبق ذكرهمرج، ابن حبان (6)
 .073( 112)ص، مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (7)
 .633( 121)ص ،سؤاالت ابن أبي شيبة البن المدينيابن المديني،  (8)
 .31( 620)ص ،سؤاالت أبي داود لإلمام أحمدأحمد بن حنبل،  (9)
 .(6/126) ،الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  (10)
 .(58)ص ،ترتيب علل الترمذي الكبير =للترمذي العلل الكبيرالترمذي،  (11)
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َطَربَ (1)العقيلي امِّ اض  َث َعن  َغي رِّ أَه لِّ الشَّ َطَأ، وقال الحاكم ،: إَِّذا َحدَّ بن عياش  إسماعيل: (2)َوَأخ 
: ثقة إذا حدث عن (3)ا انفرد بحديث لم يقبل منه لسوء حفظه، وقال يحيى بن معينإذمع جاللته 

 مخلط في غيرهم. ،ته عن أهل بلده: صدوق في رواي(4)ثقة، وقال ابن حجر

 .، كما قال ابن حجرمخلط في غيرهم ،قلت: صدوق في روايته عن الشاميين
َثِني اْبٌن ِلَكْعِب ْبِن َماِلٍك،إسحاقُمَحمٌَّد َيْعِني اْبَن  -الوجه الثاني َعْن َأِبي َقَتاَدَة  ، َحدَّ

 . ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا 

 محمد بن عبيد الطنافسي.: إسحاقبن يرويه عن ا

 "، وهو ثقة.07: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن عبيد الطنافسي

 ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َكْعٍب، َعْن َأِبي َقَتاَدَة.محمد بن إسحاق -الوجه الثالث

 .( محمد عبيد الطنافسي6( أبو شهاب )1: )إسحاقيرويه عن ابن 
"، وهو 01سبقت ترجمته في حديث رقم " "،اط"أبو شهاب الحن :عبد ربه بن نافع( 7)

 صدوق يهم.
 "، وهو ثقة.07: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن عبيد الطنافسي( 6)

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
، َعْن َمْعَبِد ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َعْن َأِبي َقَتاَدَة، َعِن إسحاقُمَحمَُّد ْبُن  -الوجه األول

 . ملسو هيلع هللا ىلصِبيِ  النَّ 

الرواية من هذا الوجه محفوظة، موافقة للدارقطني، وموجودة في كتب السنة، وأوردها 
ذكر في رواية الرامهرمزي  بالسماع، أما ما إسحاق، وقد صرح فيها ابن إسحاقالثقات عن ابن 

 "معبد". "سعيد" والصحيح هي "المحدث الفاصل" فقد تحرفت في
َثِني اْبٌن ِلَكْعِب ْبِن َماِلٍك،إسحاقي اْبَن ُمَحمٌَّد َيْعنِ  -الوجه الثاني َعْن َأِبي َقَتاَدَة  ، َحدَّ

 . ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا 
                                                           

 .(1/88) ،الضعفاء الكبير ،لعقيليا (1)
 .672( 617)ص ،سؤاالت السجزي للحاكمالحاكم،  (2)
 .(1/81) ،رواية ابن محرز ،تاريخ ابن معينابن معين،  (3)
 .073( 112)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (4)
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ولم أجد غير ذلك، فبهذا  ،(امعبدً )خرجتها في الروايات التي  (ابن كعبوقع تسمية )
 تتبع إلى الوجه األول.

 ِن َكْعٍب، َعْن َأِبي َقَتاَدَة.، َعْن ُمَحمَِّد بْ محمد بن إسحاق -الوجه الثالث

 ا.الدارقطني ولم أجد لها تخريجً  ذكرها

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
 إسحاققال األرنؤوط: إسناده حسن، فقد صرح ابن ، -األول- الوجه الراجح هو

 .(1)بالتحديث في بعض مصادر التخريج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .35( 1/63) ،ؤوطاألرن :ت ،سنن ابن ماجهابن ماجه،  (1)
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 مسند

 رافع  يأب
 [38] حديث       

، َعن  َأبِّي َرافِّع  َقاَل: ُكن ُت ُغاَلًما لِّل َعبَّاسِّ ب نِّ َعب دِّ ال ُمَطل ِّبِّ وسئل  عن حديث اب نِّ َعبَّاس 
مِّ بَ  ةِّ َيو  يَلًة فِّي قِّصَّ ًة َطوِّ َلَم ال َعبَّاُس َفَذَكَر قِّصَّ لِّ َوَأس  َلَمت  ُأم  ال َفض  ُت َوَأس  َلم  ر  فِّي َوُكن ُت َقد  َأس  د 

ب   تِّ َأبِّي َله   .َمو 
 َواْخُتِلَف َعْنُه؛ إسحاقَيْرِويِه ُمَحمَُّد ْبُن  َفَقاَل:

، َعْن ُحَسْيِن ْبِن َعْبِد َّللاَِّ محمد بن إسحاقَفَرَواُه َوْهُب ْبُن َجِريٍر، َعْن َأِبيِه، َعْن 
، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن َأِبي َراِفٍع.  اْلَهاِشِميِ 

، َعْن ُحَسْيٍن، َعْن ِعْكِرَمَة، َعْن َأِبي َراِفٍع اَل َيْذُكُر ابن إسحاقَذِلَك، َعِن َوَغْيُرُه َيْرِويِه 
 .(1)َن َعبَّاٍس َوُهَو اْلَمْحُفوظُ ِفيِه ابْ 

 أوجه االختالف: -أواًل 
رَِّمَة، َعنِّ محمد بن إسحاق -الوجه األول ك  ، َعن  عِّ مِّي ِّ  ال َهاشِّ

ِّ ، َعن  ُحَسي نِّ ب نِّ َعب دِّ َّللاَّ
، َعن  َأبِّي َرافِّع  اب    .نِّ َعبَّاس 

، َعن  محمد بن إسحاق -الوجه الثاني .، َعن  ُحَسي ن  رَِّمَة، َعن  َأبِّي َرافِّع  ك   عِّ

 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن محمد بن إسحاق -الوجه األول ، َعْن ُحَسْيِن ْبِن َعْبِد َّللاَِّ اْلَهاِشِميِ 

 ، َعْن َأِبي َراِفٍع.اْبِن َعبَّاسٍ 

 ختصار وفياب (1/628/302أخرجه ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني )
بنحوه، وفي المستدرك  (1/318/216بنحوه، وفي المعجم الكبير للطبراني ) (2/18/3125)

بقصة، وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم  (3/323/5013على الصحيحين للحاكم )
(، من طريق جرير بن 852صفي معرفة الصحابة البن منده )بنحوه، و  (3/325/5012)

 به.  إسحاقحازم، ويونس بن بكير، عن محمد بن 
                                                           

 .1171( 7/7) ة،العلل الواردة في األحاديث النبوي =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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 ، َعْن ُحَسْيٍن، َعْن ِعْكِرَمَة، َعْن َأِبي َراِفٍع.محمد بن إسحاق -الوجه الثاني

المكنز  :طو  ،بنحوه (32/621/63820الرسالة ) :ط ،أخرجه أحمد في مسنده
(، وفي 3/322/5017نحوه، وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم )ب (8/6121/60387)

= تاريخ ابن أبي بنحوه، وفي التاريخ الكبير (6/512/026الطب النبوي ألبي نعيم األصفهاني )
(، وفي معرفة الصحابة ألبي نعيم 502-1/122/505و) (1/77/176السفر الثاني ) -خيثمة 

د بن سلمة، وسعيد بن ، وزياد بن عبد هللا، ومحم(، من طريق يزيد بن هارون 5/6882/2781)
براهيمدريس، و إيزيغ، وابن   به.  إسحاقبن سعد، عن محمد بن  ا 

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن محمد بن إسحاق -الوجه األول ، َعْن ُحَسْيِن ْبِن َعْبِد َّللاَِّ اْلَهاِشِميِ 
 َراِفٍع. اْبِن َعبَّاٍس، َعْن َأِبي

 .( يونس بن بكير6( جرير بن حازم )1: )إسحاقيرويه عن ابن 
: جرير بن حازم بن زيد بن عبد هللا األزدي أبو النضر البصري جرير بن حازم( 7)
ث في حال اختالطه لكن لم يحدِّ   ؛مات سنة سبعين بعد ما اختلط ،وهو من السادسة ،والد وهب

 .(1)ع

فلما خشوا ذلك  ،ختلط وكان له أوالد أصحاب حديث: ا(2)قال عبد الرحمن بن مهدي
: ثَِّقة، وقال (3)ا، وقال يحيى بن سعيد ال قطَّانفلم يسمع منه أحد في اختالطه شيئً  ،منه حجبوه

: صدوق، وذكره ابن (6)في الثقات، وقال أبو حاتم (5): ثَِّقة، وذكره العجلي(4)بن معين حيىي
ضعف وله أوهام إذا  :لكن في حديثه عن قتادة ؛ثقة: (8)في الثقات، وقال ابن حجر (7)حبان
 ث من حفظه.حدَّ 

                                                           
 .211( 138)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(6/515) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (2)
 .0715( 0/307) ،رواية الدوري ، تاريخ ابن معينابن معين،  (3)
 .661( 87)ص ،رواية الدارمي ،ن معينتاريخ ابابن معين،  (4)
 .610( 22)ص ،البازط:  ،الثقات ،لعجليا (5)
 .الصفحة نفسها، مرجع سبق ذكره ،ابن أبي حاتم (6)
 .7121( 2/100) ،الثقات، ابن حبان (7)
 .211( 138)ص ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (8)
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 ذا حدث من حفظه.إ: ثقة يهم قلت
 "، وهو صدوق يخطئ.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "يونس بن بكير( 6)

 ، َعْن ُحَسْيٍن، َعْن ِعْكِرَمَة، َعْن َأِبي َراِفٍع.محمد بن إسحاق -الوجه الثاني

( محمد بن سلمة 3( زياد بن عبد هللا )6( يزيد بن هارون )1: )إسحاقيرويه عن ابن 
 .بن سعد إبراهيم( 2ريس )إد( ابن 5( سعيد بن يزيغ )0)

 "، وهو ثقة متقن.03: سبقت ترجمته في حديث رقم "يزيد بن هارون ( 7)

"، وهو صدوق ثبت في المغازي 01: سبقت ترجمته في حديث رقم "زياد البكائي( 6)
 ا كذبه.ولم يثبت أن وكيعً  ،لين إسحاقر ابن وفي حديثه عن غي

 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن سلمة( 4)

 .(1)سعيد بن بزيغ الحراني :بن يزيغ سعيد( 3)

: عبد هللا بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن األودي بسكون دريسإعبد هللا بن ( 5)
 .(2)ت سنة اثنتين وتسعين وله بضع وسبعون سنة عما ،من الثامنة ،أبو محمد الكوفي ،الواو

: عبد هللا بن إدريس من الثقات، (4)بن المديني ي: ثقة، وقال عل(3)قال يحيى بن معين
: َما (6)وقال: ثَِّقة َثبت َصاحب سنة زاهد َصالح، وقال أبو حاتم ،في الثقات (5)وذكره العجلي

ن ع  ُث َعن  اب نِّ َسمِّ رِّيَس ُيَحد ِّ ، وقال ابن  ا اب َن إِّد  ئل أبي وأبو زرعة : سُ (7)بي حاتمأُشب ُرَمَة بَِّشيء 
أيهم أحب إليكما؟  إسحاقفي ابن  ،وسلمة بن الفضل ،وعبدة بن سليمان ،عن يونس بن بكير

 : ثقة فقيه عابد.(1)في الثقات، وقال ابن حجر (8)قاال: ابن إدريس أحبهم إلينا، وذكره ابن حبان

                                                           
( 6/12ين ليسوا في تقريب التهذيب )مصباح األريب في تقريب الرواة الذمحمد بن أحمد المصنعي،  (1)

11581. 
 .3617( 625)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (2)
 .(5/2) ،الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  (3)
 .الصفحة نفسها، المرجع السابق (4)
 .853( 6/61) ،الدارط:  ،الثقاتالعجلي،  (5)
 .126( 115)ص ،المراسيلابن أبي حاتم،  (6)
 .(5/2) ،لجرح والتعديلاابن أبي حاتم،  (7)
 .2111( 7/52) ،الثقات، ابن حبان (8)
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 : ثقة.قلت
 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "ن سعدب إبراهيم( 2)

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن محمد بن إسحاق -الوجه األول ، َعْن ُحَسْيِن ْبِن َعْبِد َّللاَِّ اْلَهاِشِميِ 

 اْبِن َعبَّاٍس، َعْن َأِبي َراِفٍع.

يخطئ، ورواه من هذا الوجه جرير بن رواه من هذا الوجه يونس بن بكير وهو صدوق 
 األثبات. اها ر الذي رو ا بالوجه اآلخورواه أيًض  ،حازم

 ، َعْن ُحَسْيٍن، َعْن ِعْكِرَمَة، َعْن َأِبي َراِفٍع.محمد بن إسحاق -الوجه الثاني

، منهم: إسحاقعدة تالميذ أثبات عن ابن  اها اية من هذا الوجه محفوظة، فقد رو الرو 
 بالسماع. إسحاقابن  ا، وقد صرح فيهإسحاقدريس من األثبات في ابن إابن و ، زياد البكائي

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
ألن حسين بن عبد هللا متروك، ثم هو  ؛، و"إسنادها ضعيف-الثانية–الرواية الراجحة 

 .(2)لم يدرك أبا رافع" -وهو مولى ابن عباس-منقطع: فإن عكرمة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
 .3617( 625)ص، تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 وهذا تعليق األرنؤوط. .(32/621) ،الرسالةط:  ،مسند أحمدأحمد،  (2)
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 مسند

 جاهمة  معاوية بن
 [39] حديث        

، َقاَل َأَتي ُت النَّبِّيَّ  َلمِّي ِّ َمَة الس  َيَة ب نِّ َجاهِّ يثِّ ُمَعاوِّ ، َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ َوُسئَِّل َعن  َحدِّ
، قَ  ِّ، َفَقاَل: َأَحيَّة  َوالَِّدُتَك؟ ُقل ُت: َنَعم  هِّ َّللاَّ َهاَد لَِّوج  ي ال جِّ ئ ُت َأب َتغِّ َها َفَثمَّ ال َجنَُّة.َفُقل ُت: جِّ  اَل: ال َزم 

ْحَمِن ْبِن َأِبي َبْكٍر، َواْخُتِلَف َعْنُه؛ َفَقاَل:  َيْرِويِه ُمَحمَُّد ْبُن َطْلَحَة ْبِن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َعْبِد الرَّ

َلَمَة، ، َفَرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن سَ ابن إسحاقَعْنُه، َواْخُتِلَف َعِن  إسحاقَفَرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن 
، َعِن  ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة، َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َجاِهَمَة، َأنَُّه َأَتى النَِّبيَّ ابن إسحاقَواْلُمَحاِرِبيُّ

 . ملسو هيلع هللا ىلص

َة، َعْن َأِبيِه، َعْن ــــِد ْبِن َطْلحَ ـــ، َعْن ُمَحمَّ ابن إسحاقَوَقاَل ُيوُنُس ْبُن ُبَكْيٍر: َعِن 
 َجاِهَمَة.ُمَعاِوَيَة ْبِن 

، َعِن اْبِن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد َّللاَِّ، َعْن ُمَعاِوَيَة ابن إسحاقَوَقاَل َعْبَدُة: َعِن  ، َعِن الزُّْهِريِ 
، َوِفي  ، َوَلْيَس ِمْن َحِديِث الزُّْهِريِ  ، َفَوِهَم ِفي َمْوِضَعْيِن ِفي ِذْكِر الزُّْهِريِ  َلِميِ  َقْوِلِه اْبِن ُعَبْيِد السُّ

 .(1)َّللاَِّ 

، َعِن  ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة، َعْن ابن إسحاقَوَرَواُه َغْيُرُه، َعْن ِهَشاٍم، َعِن اْلُمَحاِرِبيِ 
َلِمي ِ  َواِب ُمَعاِوَيَة السُّ  .(2)، َوُهَو َأْشَبُه ِبالصَّ

 أوجه االختالف: -أواًل 

َمَة. ، َعن  ُمَحمَّدِّ ب نِّ َطل َحَة، َعن  ابن إسحاق -الوجه األول َيَة ب نِّ َجاهِّ  ُمَعاوِّ

َمَة.ابن إسحاق -الوجه الثاني َيَة ب نِّ َجاهِّ  ، َعن  ُمَحمَّدِّ ب نِّ َطل َحَة، َعن  َأبِّيهِّ، َعن  ُمَعاوِّ

َيَة ابن إسحاق -الوجه الثالث ِّ، َعن  ُمَعاوِّ ، َعنِّ اب نِّ َطل َحَة ب نِّ ُعَبي دِّ َّللاَّ ، َعنِّ الز ه رِّي ِّ
. َلمِّي ِّ  الس 

                                                           
 .1667( 7/77) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
 .(7/78) ،قالمرجع الساب (2)
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، محمد بن إسحاق -الرابعالوجه  َلمِّي ِّ َمَة الس  َيَة ب نِّ َجاهِّ ، َعن  ُمَحمَّدِّ ب نِّ َطل َحَة، َعن ُمَعاوِّ
 َعن  َأبِّيهِّ.

ي ــَة ب نِّ َعب دِّ هللاِّ، َعن  َأبِّ ـــــــدِّ ب نِّ َطل حَ ــــ، َعن  ُمَحمَّ محمد بن إسحاق -الوجه الخامس
م .َة ب نِّ َعب دِّ هللاِّ، َعن  ُمعَ ــــَحن َظلَ  ، َعن َجه  َلمِّي ِّ َس  م  األ  َيَة ب نِّ َجه   اوِّ

َيَة ب نِّ َجابِّ محمد بن إسحاق -الوجه السادس ، ، َعن  ُمَحمَّدِّ ب نِّ َطل َحَة ب نِّ ُمَعاوِّ َلمِّي ِّ ر  الس 
 َعن  َأبِّيهِّ.

 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
اِوَيَة ْبِن َجاِهَمَة، َأنَُّه َأَتى ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة، َعْن ُمعَ ابن إسحاق -الوجه األول

 . ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّبيَّ 

بنحوه، وفي معجم الصحابة  (0/71/6781األرنؤوط ) :أخرجه ابن ماجه في سننه ت
 ب نِّ  بنحوه، من طريق ُمَحمَّدِّ  (11/602/7051بنحوه، وفي شعب اإليمان ) (3/75البن قانع )
يم ب نِّ  ، وَعب دِّ َسَلَمَة ال َحرَّانِّي ِّ   به. إسحاقُسَلي َماَن، وعبد الرحمن المحاربي، عن محمد بن  الرَّحِّ

، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة، َعْن َأِبيِه، َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َجاِهَمَة ابن إسحاق -الوجه الثاني
     .ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َقاَل: ِجْئُت َرُسولَ 

ة بنحوه، وفي معرف (3/52/1376أخرجه ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني )
بنحوه، وفي معجم الصحابة البن  (5/6510/2178و) (3/1553/3233الصحابة ألبي نعيم )

يمِّ ب ُن ُسَلي َماَن، " :( بنحوه، من طرق عدة3/70قانع ) ، وَعب ُد الرَّحِّ َمنِّ ب ُن ُمَحمَّد  ال ُمَحارِّبِّي  َعب ُد الرَّح 
، ومحمد بن سلمة، ويونس بن بكير"، عن  هِّر   به. إسحاقمحمد بن وَعلِّي  ب ُن ُمس 

، َعِن اْبِن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد َّللاَِّ، َعْن ُمَعاِوَيَة ابن إسحاق -الوجه الثالث ، َعِن الزُّْهِريِ 
. َلِميِ   السُّ

بنحوه، وفي الزهد لهناد بن  (11/602/7051أخرجه البيهقي في شعب اإليمان )
بنحوه، من طريق  (3/326/232بنحوه، وفي علل الحديث البن أبي حاتم ) (6/080السري )

 به. إسحاقعبدة بن سليمان، عن محمد بن 

، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة، َعن ُمَعاِوَيَة ْبِن َجاِهَمَة محمد بن إسحاق -الوجه الرابع
، َعْن َأِبيِه، َقاَل: " َأَتْيُت َرُسوَل هللِا  َلِميِ   .ملسو هيلع هللا ىلصالسُّ
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ق عبد ـــــوه، من طريـــــبنح (6/233/1716ة )ــــة الصحابـــــم في معرفــــــه أبو نعيـــــــــــأخرج
 به. إسحاقالرحيم بن سليمان، عن محمد بن 

، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َأِبي محمد بن إسحاق -الوجه الخامس
، َعن َجْهٍم، َأنَُّه َقاَل: ِجْئُت َرُسوَل هللِا َحْنَظَلَة ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َجْهٍم اأْلَْسَلمِ   . ملسو هيلع هللا ىلصيِ 

بنحوه، من طريق يونس بن  (6/230/1713أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة )
 به. إسحاقيزيد، عن محمد بن 

، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َجاِبٍر محمد بن إسحاق -الوجه السادس
، عَ  َلِميِ   . ملسو هيلع هللا ىلصْن َأِبيِه، َقاَل: َأَتْيُت َرُسوَل َّللاَِّ السُّ

بنحوه، من طريق عبد الرحيم بن  (5/612/65011أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )
 به. إسحاقسليمان، عن محمد بن 

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
اِهَمَة، َأنَُّه َأَتى ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة، َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن جَ ابن إسحاق -الوجه األول

 . ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّبيَّ 

يم ب ُن ُسَلي َماَن  (6ُمَحمَُّد ب ُن َسَلَمَة ال َحرَّانِّي  ) (1: )إسحاقبن محمد يرويه عن  َعب ُد الرَّحِّ
 .عبد الرحمن المحاربي (3)

 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن سلمة( 7)

 "، وهو ثقة.03ترجمته في حديث رقم ": سبقت عبد الرحيم بن سليمان( 6)

 "، وهو صدوق.00: سبقت ترجمته في حديث رقم "عبد الرحمن المحاربي( 4)

، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة، َعْن َأِبيِه، َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َجاِهَمَة ابن إسحاق -الوجه الثاني
 َقاَل: ِجْئُت َرُسوَل.

َمنِّ ب ُن ُمَحمَّد  ال ُمَحارِّبِّي  )َعب ُد ال (1: )إسحاقيرويه عن ابن  يمِّ ب ُن  (6رَّح  َعب ُد الرَّحِّ
هِّر  ) (3ُسَلي َماَن )  يونس بن بكير. (5محمد بن سلمة ) (0َعلِّي  ب ُن ُمس 
 "، وهو صدوق.00: سبقت ترجمته في حديث رقم "عبد الرحمن المحاربي( 7)

 "، وهو ثقة.03": سبقت ترجمته في حديث رقم عبد الرحيم بن سليمان( 6)
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القرشي الكوفي قاضي  ،بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء :علي بن مسهر( 4)
 .(1)مات سنة تسع وثمانين ع ،من الثامنة ،الموصل

، وأبو زرعة (6)، والعجلي(5)، وأحمد بن حنبل(4()3): ثقة، ويحيى بن معين(2)ابن سعدقال 
، ووثقه أبو (9)بن حبان في الثقاتاالحديث، وذكره : صالح (8)، وقال أبو حاتم الرازي (7)الرازي 

: ثقة له غرائب بعد أن أضر، (12)بن حجر العسقالنيا، وقال (11)، والذهبي(10)أحمد الحاكم
 .(13)وذكره العقيلي في الضعفاء

"فعمي بصره بعدما ولي قضاء  هو ثقة له بعض الغرائب بعد أن عمي بصره قلت:
 .(14)إرمينية"

 "، وهو ثقة.01سبقت ترجمته في حديث رقم ": محمد بن سلمة( 3)

 "، وهو صدوق يخطئ.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "يونس بن بكير( 5)

، َعِن اْبِن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد َّللاَِّ، َعْن ُمَعاِوَيَة ابن إسحاق -الوجه الثالث ، َعِن الزُّْهِريِ 
. َلِميِ   السُّ

 .َليمانب ُن سُ  : َعب َدةُ إسحاقيرويه عن ابن 
                                                           

 .0811( 015ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص (1)
 (.2/321ط: العلمية، ) ،ابن سعد، الطبقات الكبرى  (2)
 (.1/22رواية ابن محرز، ) ،ابن معين، تاريخ ابن معين (3)
 (.0/00رواية الدوري، ) ،ابن معين، تاريخ ابن معين (4)
 (.6/077ة ابنه عبد هللا، )أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواي (5)
 (.351ط: الباز، )ص ،العجلي، الثقات (6)
أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة  -ازي في أجوبته على أسئلة البرذعيالضعفاء ألبي زرعة الر  ،أبو زرعة (7)

 (.3/213النبوية، )
 (.2/610ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ) (8)
 (.7/610ابن حبان، الثقات، ) (9)
 (.1/331الحاكم، المستدرك على الصحيحين، ) (10)
 (.6/07الذهبي، الكاشف، ) (11)
 .0811( 015، )صمرجع سبق ذكرهابن حجر،  (12)
 (.0/675السرساوي، ) :ت ،العقيلي، الضعفاء للعقيلي (13)
 .3152( 0/00رواية الدوري، ) ،ابن معين، تاريخ ابن معين (14)
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من صغار  ،يقال اسمه عبد الرحمن ،أبو محمد الكوفي :عبدة بن سليمان الكالبي
 .(1)مات سنة سبع وثمانين وقيل بعدها ع ،الثامنة

: ثقة (4): ثَِّقة، وقال أحمد بن حنبل(3): كان ثقة، قال يحيى بن معين(2)قال ابن سعد
يث جدً  في (6)في الثقات، وذكره ابن حبان (5)ثقة، وذكره العجلي َتقِّيم الَحدِّ ا، الثقات وقال: ُمس 

 : ثقة ثبت.(7)وقال ابن حجر

 قلت: ثقة ثبت.

، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة، َعن ُمَعاِوَيَة ْبِن َجاِهَمَة محمد بن إسحاق -الوجه الرابع
، َعْن َأِبيِه، َقاَل: " َأَتْيُت َرُسوَل هللِا  َلِميِ   . ملسو هيلع هللا ىلصالسُّ

يمِّ ب ُن ُسَلي َماَن.: عَ إسحاقيرويه عن ابن   ب ُد الرَّحِّ
 "، وهو ثقة.03: سبقت ترجمته في حديث رقم "عبد الرحيم بن سليمان

، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َأِبي اقـــــمحمد بن إسح -الوجه الخامس
، َعن َجْهٍم، َأنَُّه َقاَل: ِجْئُت َرُسوَل هللِا َحْنَظَلَة ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َجْهٍم اأْلَْسلَ   . ملسو هيلع هللا ىلصِميِ 

 : ُيوُنُس ب ُن َيزِّيَد.إسحاقيرويه عن ابن 
: يونس بن يزيد بن أبي النجاد األيلي بفتح الهمزة وسكون التحتانية يونس بن يزيد

مات سنة تسع وخمسين على  ،من كبار السابعة ،أبو يزيد مولى آل أبي سفيان ،بعدها الم
 .(8)الصحيح وقيل سنة ستين ع

: لقيت يونس يعني األيلي فجهد الجهد (2): كتابه صحيح، وقال وكيع(1)قال ابن المبارك
يلى وكان ا: رأيت يونس األأيًض  (3)حتى يخلص منه حديًثا واحًدا، فلم يكن يحفظ، وقال وكيع

                                                           
 .0622 (322ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص (1)
 (.2/323ط: العلمية، ) ،ابن سعد، الطبقات الكبرى  (2)
 (.26رواية الدارمي، )ص ،ابن معين، تاريخ ابن معين (3)
 (.2/82ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )( 4)
 .1108( 6/118ط: الدار، ) ،العجلي، الثقات (5)
 (.7/120ابن حبان، الثقات، ) (6)
 .0622( 322، )صمرجع سبق ذكرهابن حجر،  (7)
 .7212( 210)ص ،المرجع السابق (8)
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اب: الزهري عن ول الكتأ: لم يكن يعرف الحديث، يكتب (4)سيئ الحفظ، وقال أحمد بن حنبل
: ال بأس به، وقال (6): ثقة، وقال أبو زرعة(5)سعيد وبعضه الزهري فيشتبه عليه، وقال العجلي

 وفي غير الزهري خطأ. ،ا قلياًل ن في روايته عن الزهري وهمً إ: ثقة إال (7)ابن حجر

 قلت: ثقة.
َيَة ْبِن َجاِبٍر ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة ْبِن ُمَعاوِ محمد بن إسحاق -الوجه السادس

، َعْن َأِبيِه، َقاَل: َأَتْيُت َرُسوَل َّللاَِّ  َلِميِ   .ملسو هيلع هللا ىلصالسُّ

يمِّ ب ُن ُسَلي َماَن.إسحاقيرويه عن ابن   : َعب ُد الرَّحِّ

 "، وهو ثقة.03: سبقت ترجمته في حديث رقم "عبد الرحيم بن سليمان

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
 ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة، َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َجاِهَمَة.ابن إسحاق -الوجه األول

 ، انظر سبب الترجيح في الوجه الثاني.هذا الوجه غير محفوظةالرواية من 

 ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة، َعْن َأِبيِه، َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َجاِهَمَة.ابن إسحاق -الوجه الثاني

حيُح حديُث محمد بن (8)الوجه محفوظة، َقاَل َأُبو ُزر َعةَ  الرواية المرسلة من هذا : "الصَّ
"، وقد صحفت في معجم الصحابة ابن قانع(9)َسَلمة هذا"، وقال أبو حاتم بدل  (10): "َهَذا أصح 

 "معاوية بن جاهمة بن أبي بكر"، ذكر"عن أبي بكر" وهذا خطأ. 

                                                                                                                                                                     
 .(2/608) ،الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  (1)
 .(1/660) ،المرجع السابق (2)
 .(2/608) ،المرجع السابق (3)
 .الصفحة نفسها ،المرجع السابق (4)
 .1882( 088)ص ،البازط:  ،الثقاتالعجلي،  (5)
 .(2/260)، مرجع سبق ذكرهابن أبي حاتم،  (6)
 .7212( 210)ص ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (7)
 .232( 3/326) ،علل الحديث ،ابن أبي حاتم (8)
 .الصفحة نفسها، المرجع السابق (9)
 .(3/70) ،معجم الصحابة ،ابن قانع (10)
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، َعنِ ابن إسحاق -الوجه الثالث اْبِن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد َّللاَِّ، َعْن ُمَعاِوَيَة  ، َعِن الزُّْهِريِ 
. َلِميِ   السُّ

 تفرد به عبدة بن سليمان.
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة، َعن ُمَعاِوَيَة ْبِن َجاِهَمَة محمد بن إسحاق -الوجه الرابع
، َعْن َأِبيِه. َلِميِ   السُّ

 تفرد به عبد الرحيم بن سليمان.
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َأِبي محمد بن إسحاق -الوجه الخامس

، َعن َجْهٍم.  َحْنَظَلَة ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َجْهٍم اأْلَْسَلِميِ 

 ،(6/230/1713نعيم في معرفة الصحابة ) يد به يونس بن يزيد، وفي رواية أبتفر 
نما هو جاهمة السلمي  صح ف ابن لهيعة اسمه ون  .(1)وليس "جهم األسلمي" ،سبته، وا 
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َجاِبٍر محمد بن إسحاق -الوجه السادس

، َعْن َأِبيِه. َلِميِ   السُّ

: وهو غلط  َنَشأ عن (2)تفرد به عبد الرحيم بن سليمان، وقال الحافظ في "اإلصابة"
، والصواب عن محمد بن طلحة، عن معاوية بن جاهمة، عن أبيه، فصحف تصحيف وقلب

م قوله: عن أبيه، فخرج منه أن لطلحة صحبة، وليس كذلك، وأيًض  ا "عن" فصارت "ابن"، وقدَّ
 صحفت "جهم" إلى "جابر".

 ا.ا واحدً فأصبح هذا الوجه والوجه الرابع وجهً 

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سنادها ضعيف لعدم تصريح ابن -الثانية–ة الرواية الراجح بالسماع، وهي  إسحاق، وا 

 إنما سمع أبوه جاهمة كما في رواية ابن جريج. ،ملسو هيلع هللا ىلصألن معاوية لم يسمع من النبي  ؛مرسلة

 

 

                                                           
 .(1/251) ،اإلصابة في تمييز الصحابةابن حجر،  (1)
 .(60/311) ،الرسالةط:  ،مسند أحمدأحمد،  (2)
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 مسند

 هريرة  يأب
 [51] حديث        

يثِّ َأبِّي َسَلَمَة، َعن  َأبِّي هريرة، أن رسول هللا  ، َقاَل:  َعَلي هِّ َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ َوُسئَِّل َعن  َحدِّ
يبِّ أَه لِّهِّ ُثمَّ َأَتى ال   َسَن ثَِّيابِّهِّ َوَتَطيََّب مِّن  طِّ َتاَك َوَلبَِّس َأح  مِّ ال ُجُمَعةِّ َواس  َتَسَل مِّن  َيو  َد َوَلم  َمنِّ اغ  جِّ َمس 

َماُم َأن َصَت َكاَن َكفَّ  َرى.َيَتَخطَّ رَِّقاَب النَّاسِّ َوَصلَّى َفإَِّذا َخَرَج اإل ِّ ُخ   اَرَة َما َبي َنُه َوَبي َن ال ُجُمَعةِّ األ 

 َواْخُتِلَف َعْنُه؛ إسحاقَيْرِويِه ُمَحمَُّد ْبُن  َفَقاَل:

، َعْن َأِبي َسَلَمَة، إبراهيم، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن محمد بن إسحاقَفَرَواُه َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن 
 َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.

، َرَوْوُه َعِن  مإبراهيَوَرَواُه  ابن ْبُن َسْعٍد، َوَأُبو َخاِلٍد اأْلَْحَمُر، َوَيْحَيى ْبُن َسِعيٍد اأْلَُمِويُّ
 ، َعْن َأِبي ُأَماَمَة ْبِن َسْهٍل.إبراهيم، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن إسحاق

.  َوَأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َوَأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 

، َعْن َأِبي إبراهيم، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ابن إسحاقَحمَُّد ْبُن َسَلَمَة، َرَواُه َعِن َوَخاَلَفُهْم مُ 
 أمامة بن سهل َوْحَدُه، َعْن َأِبي َسِعيٍد، َوَأِبي ُهَرْيَرَة.

، َعْن َأِبي ُأَماَمَة إبراهيم، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ابن إسحاقَوَرَواُه ِعْمَراُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َعِن 
 َساًل.ُمرْ 

ذا االختالف عندي من ــــوه ،وال أبا سلمة ،وال أبا سعيد الخدري  ،لم يذكر أبا هريرة
 .(1)محمد بن إسحاق

 أوجه االختالف: -أواًل 
، َعن  َأبِّي َسَلَمَة، َعن   إبراهيم، َعن  ُمَحمَّدِّ ب نِّ محمد بن إسحاق -الوجه األول ي ِّ ال ُقَرشِّ

ِّ َري َرَة، َأنَّ َرُسوَل َأبِّي هُ   .ملسو هيلع هللا ىلص َّللاَّ

                                                           
 .1723( 2/361) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيرقطني، الدا (1)
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َثَنا ُمَحمَُّد ب ُن محمد بن إسحاق -الوجه الثاني ، َعن  َأبِّي  إبراهيم، َحدَّ ب نِّ ال َحارِّثِّ التَّي مِّي 
، وَ  رِّي ِّ يد  ال ُخد  ، َعن  َأبِّي َسعِّ لِّ ب نِّ ُحَني ف  ، َوَأبِّي ُأَماَمَة ب نِّ َسه  ف  َمنِّ ب نِّ َعو  َأبِّي َسَلَمَة ب نِّ َعب دِّ الرَّح 

 .ملسو هيلع هللا ىلصَقااَل: َقاَل َرُسوُل هللاِّ  ُهَري َرةَ 

، َعن  َأبِّي َسَلَمَة، َعن  َأبِّي ُهَري َرَة، إبراهيم، َعن  ُمَحمَّدِّ ب نِّ محمد بن إسحاق -الوجه الثالث
 ِّ يد  َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ   .ملسو هيلع هللا ىلصَوَأبِّي َسعِّ

 َساًل.، َعن  َأبِّي ُأَماَمَة ُمر  إبراهيم، َعن  ُمَحمَّدِّ ب نِّ ابن إسحاق -الوجه الرابع

 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن  إبراهيم، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن محمد بن إسحاق -الوجه األول اْلُقَرِشيِ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصَأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ 

)دار المعرفة(  :بمثله، وفي ط (0/161/6085) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده
بلفظه، كالهما من  (3/367/5888بلفظه، وفي السنن الكبرى للبيهقي ) (316/6320)ص

 به. إسحاقطريق حماد بن سلمة، عن محمد بن 
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن محمد بن إسحاق -الوجه الثاني ، َعْن ـــاِرِث التَّْيمِ ــْبِن اْلحَ  إبراهيم، َحدَّ يُّ

ْحَمِن ْبِن عَ  ْوٍف، َوَأِبي ُأَماَمَة ْبِن َسْهِل ْبِن ُحَنْيٍف، َعْن َأِبي َسِعيٍد َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
، َوَأِبي ُهَرْيَرَة َقااَل: َقاَل َرُسوُل هللِا    .ملسو هيلع هللا ىلصاْلُخْدِريِ 

 :بزيادة، وفي سنن أبي داود ت (18/626/11728الرسالة ) :أخرجه مسند أحمد ط
بزيادة، من طرق  (3/131/1726( بزيادة، وفي صحيح ابن خزيمة )1/657/303األرنؤوط )
سماعيلبن سعد، و  إبراهيمعدة عن   به. إسحاقعن محمد بن  إبراهيمبن  ا 

، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي إبراهيم، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن محمد بن إسحاق -الوجه الثالث
  .ملسو هيلع هللا ىلصُهَرْيَرَة، َوَأِبي َسِعيٍد َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ 

معرفة السنن و بلفظه،  (1/012/1105يحين للحاكم )أخرجه المستدرك على الصح
بزيادة، من طرق  (3/673/5283السنن الكبرى للبيهقي )و بزيادة،  (0/010/2257واآلثار )
 به. إسحاقمحمد بن سلمة، وحماد بن سلمة، عن محمد بن  :عدة عن

 ُمْرَساًل. ، َعْن َأِبي ُأَماَمةَ إبراهيم، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ابن إسحاق -الوجه الرابع

 (.2/361/1723الدارقطني في علله ) ذكره
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 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن  إبراهيم، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن محمد بن إسحاق -الوجه األول اْلُقَرِشيِ 

  .ملسو هيلع هللا ىلصَأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ 

 .: حماد بن سلمةإسحاقيرويه عن ابن 
 "، وهو ثقة تغير بأخرة.11: سبقت ترجمته في حديث رقم "بن سلمة حماد

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن محمد بن إسحاق -الوجه الثاني ، َعْن ــــاِرِث التَّْيمِ ــــْبِن اْلحَ  إبراهيم، َحدَّ يُّ
ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َوَأِبي ُأَماَمَة ْبِن َسْهِل ْبِن ُحنَ  ْيٍف، َعْن َأِبي َسِعيٍد َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

، َوَأِبي ُهَرْيَرَة َقااَل: َقاَل َرُسوُل هللِا   .ملسو هيلع هللا ىلصاْلُخْدِريِ 

 .إبراهيمبن  إسماعيل( 6بن سعد ) إبراهيم( 1: )إسحاقيرويه عن ابن 
 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "بن سعد إبراهيم( 7)

 "، وهو ثقة حافظ.00رقم ": سبقت ترجمته في حديث إبراهيمبن  إسماعيل( 6)

، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي إبراهيم، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن محمد بن إسحاق -الوجه الثالث
  .ملسو هيلع هللا ىلصُهَرْيَرَة، َوَأِبي َسِعيٍد َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ 

  .( محمد بن سلمة6( حماد بن سلمة )1) :إسحاقيرويه عن ابن 
 "، وهو ثقة تغير بأخرة.11حديث رقم " : سبقت ترجمته فيحماد بن سلمة( 7)

 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن سلمة( 6)

 ، َعْن َأِبي ُأَماَمَة ُمْرَساًل.إبراهيم، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ابن إسحاق -الوجه الرابع

 .: عمران بن عيينةإسحاقيرويه عن ابن 

ن ــــم ،يانــــو سفـــأخ ،ن الكوفيــالحس أبو ،بن أبي عمران الهاللي :عمران بن عيينة
 .(1)الثامنة 

 

                                                           
 .5120( 031)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
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يث، وقال (3)ا: ليس بشىء ضعيف، وقال أيًض (2()1)قال يحيى بن معين : َصالح الَحدِّ
في الثقات وقال: َصُدوق،  (5)نه يأتي بالمناكير، وذكره العجليإ: ال يحتج بحديثه ف(4)أبو حاتم

 : صدوق له أوهام.(7)ن حجرفي الثقات، وقال اب (6)وذكره ابن حبان

 قلت: صدوق يهم.

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن  إبراهيم، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن محمد بن إسحاق -الوجه األول اْلُقَرِشيِ 

  .ملسو هيلع هللا ىلص َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ 

سلمة وحده من غير أن يجمعه مع  وأبكر فيه جه حماد بن سلمة، وقد ذُ روى هذا الو 
  .سعيد الخدري ي ة من غير جمعه مع أبهرير ا ا أبأمامة، وأيًض ي أب

ألن حماد بن سلمة قد نشط في روايات أخرى قد صرح فيها  ؛وهذا الوجه غير راجح
هريرة، وهذه الرواية لم يصرح ا سعيد وأبا سلمة، وأبا مامة وأبأا بالتحديث، وجمع أب إسحاقابن 

 بالتحديث. إسحاقيها ابن ف
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن محمد بن إسحاق -الوجه الثاني ، َعْن ــــاِرِث التَّْيمِ ــــْبِن اْلحَ  إبراهيم، َحدَّ يُّ

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َوَأِبي ُأَماَمَة ْبِن َسْهِل ْبِن ُحَنْيٍف، َعْن َأِبي َسِعيٍد  َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
  .ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأِبي ُهَرْيَرَة َقااَل: َقاَل َرُسوُل هللِا اْلُخْدِري ِ 

وقد نشط في  ،إسحاقهذا الوجه هو الراجح، فقد رواه حماد بن سلمة وهو ثبت في ابن 
بن  إسماعيلسعيد، وقد تابعه على ذلك ا هريرة وأبا أمامة، وأبا سلمة وأبا هذه الرواية وجمع أب

 فقط في هذه الرواية بالتحديث. إسحاقعلية وهو ثقة حافظ، وقد صرح ابن 

                                                           
 .(1/22) ،رواية ابن محرز ،تاريخ ابن معينابن معين،  (1)
 .(1/73) ،المرجع السابق (2)
 .(3/002) ،رواية الدوري  ،تاريخ ابن معينابن معين،  (3)
 .(2/316) ،الجرح والتعديل ،ي حاتمابن أب (4)
 .(6/121) ،الدارط:  ،الثقات ،لعجليا (5)
 .2871( 7/601) ،الثقات ،ابن حبان (6)
 .5120( 031)ص التهذيب،تقريب ابن حجر،  (7)
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، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي إبراهيم، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن محمد بن إسحاق -الوجه الثالث
  .ملسو هيلع هللا ىلصُهَرْيَرَة، َوَأِبي َسِعيٍد َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ 

سلمة وحده من غير أن يجمعه مع ا جه حماد بن سلمة، وقد ذكر فيه أبروى هذا الو 
ألن  ؛سعيد الخدري، وهذا الوجه غير راجحي هريرة من غير جمعه مع أبا ا أب، وأيًض أمامةي أب

مة أماا بالتحديث، وجمع أب إسحاقحماد بن سلمة قد نشط في روايات أخرى قد صرح فيها ابن 
 بالتحديث. إسحاقهريرة، وهذه الرواية لم يصرح فيها ابن ا سعيد وأبا سلمة، وأبا وأب

 ، َعْن َأِبي ُأَماَمَة ُمْرَساًل.إبراهيم، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن سحاقابن إ -الوجه الرابع

هذا الوجه تفرد بذكره الدارقطني في علله، فقد تفرد به عمران بن عيينة وهو صدوق 
 يهم.

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
فيه بالسماع عند  إسحاق، وهو حديث حسن لتصريح ابن -الثانية–واية الراجحة ر ال

 .(1)د، وابن خزيمة، ورجاله ثقات، وبه قال األرنؤوطأحم

 [57حديث ]        

، َوَأبِّي َسَلَمَة، َعن  أبي هريرة: أن رسول هللا  يد  يثِّ َسعِّ  َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ َوُسئَِّل َعن  َحدِّ
َبًعاصلى   .(2)على النجاشي وكبر عليه َأر 

 ؛محمد بن إسحاقَعْن َواْخُتِلَف فقال: 

، َعْن َسِعيٍد، ابن إسحاقَفَرَواُه َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، َوَيْعَلى ْبُن ُعَبْيٍد، َعِن  ، َعِن الزُّْهِريِ 
 َوَأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.

ابن  َوَقاَل ُشْعَبُة: َوَيْحَيى ْبُن َأِبي زَاِئَدَة، َوُيوُنُس ْبُن ُبَكْيٍر، َوَعْبَدُة ْبُن ُسَلْيَماَن، َعنِ 
، َعْن َسِعيٍد إسحاق  .(3)َوْحَدُه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ ، َعِن الزُّْهِريِ 

 

                                                           
 .(1/658) ،سنن أبي داود ت األرنؤوطأبو داود،  (1)
  .(2/353/1810) ،بويةالعلل الواردة في األحاديث الن =علل الدارقطنيالدارقطني،  (2)
 .(2/352) ،المرجع السابق (3)
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  أوجه االختالف: -أواًل 
 سلمة، عن أبي هريرة. يوأب ،سعيد :، عنإسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 ، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة.إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني

  ف:تخريج أوجه االختال -ثانًيا
 سلمة، عن أبي هريرة. يوأب ،سعيد :، عنإسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 (.2/353/1810الدارقطني في علله ) ذكره

 ، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة.إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني

مستخرج  -بنحوه، وفي مختصر األحكام (10/600/8583) أخرجه أحمد في مسنده
 (6/723/1007) بنحوه، وفي ذخيرة الحفاظ (5/76/200) ذيالطوسي على جامع الترم

بلفظه،  (3/073) بمثله، وفي ميزان االعتدال (7/621) بلفظه، وفي الكامل في ضعفاء الرجال
(، من طرق عدة عن شعبة، ويحيى بن أبي زائدة، ويونس 2/353/1810والدارقطني في علله )

 به. إسحاقبن بكير، وعبدة بن سليمان، عن محمد بن ا

  دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
 سلمة، عن أبي هريرة. يوأب ،سعيد :، عنإسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 يعلى بن عبيد. (6يزيد بن هارون ) (1: )إسحاقيرويه عن ابن 

 "، وهو ثقة متقن.03: سبقت ترجمته في حديث رقم "يزيد بن هارون ( 7)

مات  ،من كبار التاسعة ،و يوسف الطنافسيبن أبي أمية الكوفي أب :يعلى بن عبيد( 6)
  .(1)سنة بضع ومائتين وله تسعون سنة ع

ـــــــى بـــــــن معـــــــين ـــــــال يحي ـــــــال أيًضـــــــ(2)ق ـــــــال أيًضـــــــ(3)ا: ثقـــــــة، وق                                                              : (4)ا: كـــــــان يتشـــــــيع، وق
                                                          ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيف فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيان، ثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي غيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره،

                                                           
 .7800( 212ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص (1)
 (.2/315ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ) (2)
 (.6/32رواية ابن محرز، )، ابن معين، تاريخ ابن معين (3)
 .الصفحة نفسها، مرجع سبق ذكرهحاتم،  أبي ابن (4)
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فــي  (2)ا فــي نفســه، وذكــره العجلــي: كــان صــحيح الحــديث، وكــان صــالحً (1)وقــال أحمــد بــن حنبــل
بيه في الحـديث، وقـال ابـن حجـر: ثقـة أوالد أثبت أ: صدوق كان (3)الثقات، وقال أبو حاتم الرازي 

 إال في حديثه عن الثوري ففيه لين.
 ن، كما قال ابن حجر.الثوري فيه ليإال في حديثه عن قلت: ثقة 

 ، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة.إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني

ير ــس بن بكــيون (3دة )ـــــيحيى بن أبي زائ (6شعبة ) (1: )اقـــإسحبن محمد يرويه عن 
 عبدة بن سليمان. (0)

لكنه يخطئ  ؛حافظ "، وهو ثقة7: سبقت ترجمته في حديث رقم "شعبة بن الحجاج( 7)
 .في أسماء الرجال

 "، وهو ثقة متقن.8: سبقت ترجمته في حديث رقم "يحيى بن أبي زائدة( 6)

 "، وهو صدوق يخطئ.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "يونس بن بكير( 4)

 "، وهو ثقة ثبت.02: سبقت ترجمته في حديث رقم "عبدة بن سليمان( 3)

  الف:الترجيح بين أوجه االخت -رابًعا
 سلمة، عن أبي هريرة. يوأب ،سعيد :، عنإسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 الدارقطني في علله. ذكر هذا الوجه

 ، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة.إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني

ولكن قال  ؛رواه شعبة وهو من األثبات الثقاتالرواية من هذا الوجه محفوظة، فقد 
"وهذا غريب  :(5)"، وقال ابن صاعدإسحاقنه قد ذكر في أفراد ابن إ" :(4)ظصاحب ذخيرة الحفا
 من حديث شعبة".

 
                                                           

 (.2/315ح والتعديل، )ابن أبي حاتم، الجر  (1)
 .1871( 080ط: الباز، )ص ،العجلي، الثقات (2)
 ، الصفحة نفسها.مرجع سبق ذكرهابن أبي حاتم،  (3)
  (.6/723/1007ابن القيسراني، ذخيرة الحفاظ، ) (4)
 .(7/626) ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  (5)
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 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سنادها ضعيف–الرواية الراجحة   بالتحديث. إسحاقلعدم تصريح ابن  ؛الثانية، وا 

 [56] حديث        

: َلو اَل َأن  َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ وسئل عن حديث المقبري، عن أبي هريرة، قال رسول هللا 
َواكِّ مع الوضوء و  ُتُهم  بِّالس ِّ  .(1)ألخرت صالة العشاء إلى ثلث الليلَأُشقَّ َعَلى ُأمَّتِّي أَلََمر 

 ، َواْخُتِلَف َعْنُه؛إسحاقَوَرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن فقال: 

 ْن َسِعيٍد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.، عَ ابن إسحاقَفَرَواُه َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعِن 

، َوَمْنَدٌل، و  إبراهيمَوَخاَلَفُه  سماعيلْبُن َسْعٍد َوَأْحَمُد ْبُن َخاِلٍد اْلَوْهِبيُّ بن علية رووه َعِن  ا 
، َعْن عطاء مولى أم صبية، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.ابن إسحاق  ، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِ 

، محمد بن إسحاق، َوِقيَل: َعْنُه، َعْن ابن إسحاقْبُن َسَلَمَة، َعِن  َوَكَذِلَك َقاَل ُمَحمَّدُ 
، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.  َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِ 

، َعْن َسِعيٍد َمْوَلى َصَدَقَة، َعْن َأِبي َصَدقَ ابن إسحاقَوِقيَل: َعِن  َة، ، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِ 
، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، ابن إسحاقَوَهَذا َتْصِحيٌف، َوَقاَل ُيوُنُس ْبُن ُبَكْيٍر، َعِن  ، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِ 

، َقااَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  ِه، َعْن ُعَبْيِد َّللاَِّ ْبِن َأِبي َراِفٍع، َعْن َعِليٍ   .(2)ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن َعمِ 

، َعْن َعَطاٍء، َمْوَلى ُأمِ  َصِفيََّة، ابن إسحاق، َعِن َوَقاَل اْبُن َأِبي َعِدي ٍ  ، َعِن اْلَمْقُبِريِ 
َف.  َوُصحِ 

ِحيُح َعْن َعَطاٍء َمْوَلي ُأمِ  َصِبيََّة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َوِهَي: َخْوَلُة ِبْنُت َقْيٍس َلَها  َوالصَّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، َعِن النَِّبيِ  

  الختالف:أوجه ا -أواًل 
 عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
 هريرة.

                                                           
  .(11/356/6107) ،اديث النبويةالعلل الواردة في األح =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
 .(11/353) ،المرجع السابق (2)
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عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث
 هريرة.

مه عبد الرحمن بن يسار عن عبيد هللا بن أبي عن ع إسحاقمحمد بن  -الوجه الرابع
 رافع عن أبيه عن علي بن أبي طالب.

عن أبي سلمة عن زيد بن  إبراهيمعن محمد بن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الخامس
 خالد.

 ".صفيةعن المقبري عن عطاء مولى أم  إسحاقالسادس: محمد بن  الوجه

عن سعيد مولى صدقة عن أبي عن سعيد المقبري  إسحاقمحمد بن  -الوجه السابع
 .صدقة"

 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
 عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

بزيادة، وفي الدارقطني في  (11/007/2572) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده
 به. إسحاق(، من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن 11/356/6107علله )

عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبية عن  إسحاقمحمد بن  -ه الثانيالوج
 أبي هريرة.

 :بنحوه، وفي مسند أحمد ت (3/621/3168) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
بنحوه، وفي السنن الكبرى  (15/112/8013بزيادة، وفي مسند البزار) (6/65/227شاكر)
بزيادة، وفي شرح معاني  (1/010/1080) رميبنحوه، وفي سنن الدا (1/58/151) للبيهقي
بنحوه، وفي النزول  (2/026/6220) بنحوه، وفي التاريخ الكبير للبخاري  (1/03/636اآلثار)

(، وفي الرد على 80/31)ص بزيادة، وفي فوائد أبي أحمد الحاكم (162/05)ص للدارقطني
(، من 11/356/6107بزيادة، وفي الدارقطني في علله ) (78/131)ص الجهمية للدارمي

سماعيلبن سعد، وأحمد بن خالد، ومندل، و  إبراهيم :طرق عدة بن علية، ومحمد بن سلمة،  ا 
  به. إسحاقوابن أبي عدي، عن محمد بن 

عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث
 هريرة.
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 (.11/356/6107في علله ) وذكره الدارقطني
عن عمه عبد الرحمن بن يسار عن عبيد هللا بن  إسحاقمحمد بن  -لرابعالوجه ا

 أبي رافع عن أبيه عن علي بن أبي طالب.

 (2/026/6220) بزيادة، وفي التاريخ الكبير (6/5/228) أخرجه أحمد في مسنده
 بزيادة، وفي شرح معاني اآلثار (11/007/2572) بنحوه، وفي مسند أبي يعلى

بزيادة، والدارقطني في علله  (78/133)ص رد على الجهمية(، وفي ال1/03/668)
 إسحاقبن سعد، ويونس بن بكير، عن محمد بن  إبراهيم :(، من طرق عدة11/356/6107)

 به.
عن أبي سلمة عن زيد بن  إبراهيمعن محمد بن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الخامس

 خالد.

من طريق محمد بن سلمة، بنحوه،  (3/621/3162) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
 به. إسحاقعن محمد بن 

 ".صفيةعن المقبري عن عطاء مولى أم  إسحاقمحمد بن  -السادس هالوج

 .(11/356/6107) في علله الدارقطني ذكره
عن سعيد المقبري عن سعيد مولى صدقة عن أبي  إسحاقمحمد بن  -الوجه السابع

 .صدقة"

 .(11/356/6107الدارقطني في علله ) ذكره

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
 عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 .: يونس بن بكيرإسحاقيرويه عن ابن 

 ، وهو صدوق يخطئ.01في حديث  : سبقت ترجمتهيونس بن بكير

عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبية عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
 .أبي هريرة
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( مندل 3د )ـــد بن خالـــــ( أحم6د )ــــبن سع إبراهيم( 1: )اقــــإسحبن محمد يه عن يرو 
  .( ابن أبي عدي2( محمد بن سلمة )5بن علية ) إسماعيل( 0)

 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "بن سعد إبراهيم( 7)

 "، وهو صدوق.00: سبقت ترجمته في حديث رقم "أحمد بن خالد( 6)

بفتح المهملة والنون ثم  -زي نَ ابن علي العَ  -مثلث الميم ساكن الثاني -دل: من  مندل (4)
 ،ولد سنة ثالث ومائة ،من السابعة ،أبو عبد هللا الكوفي يقال اسمه عمرو ومندل لقب -زاي

 .(1)ومات سنة سبع أو ثمان وستين د ق

: ليس بذاك (3)بن معين من أهل السنة، وقال يحيى ا فاضاًل : وكان خيرً (2)قال ابن سعد
: (6)وقال أحمد بن حنبلس، أ: ليس به ب(5()4)اوضعف فى أمره ثم قال هو صالح، وقال أيًض 

يف، وذكره العجلي في الثقات وقال: جائز الحديث، وكان يتشيع، وهو قديم الموت، لم  (7)َضعِّ
ولم يقرأه، قال  ،: اضرب عليه(8)يرو له إال الشيوخ، وقال مرة: كوفي، صدوق، وقال أبو زرعة

يف، وذكره العقيلي(11): شيخ، وقال النسائي(10): لين، وقال أبو حاتم(9)اأيًض  في  (12): َضعِّ
يلإا من ال عباد إِّالَّ َكاَن مرجئً  :(13)الضعفاء، وقال ابن حبان ويسند  ،نه َكاَن يرفع ال َمَراسِّ

                                                           
 .2883( 505)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(2/357) ،العلميةط:  ،الطبقات الكبرى ابن سعد،  (2)
 .(1/71) ،رواية ابن محرز ،تاريخ ابن معينابن معين،  (3)
 .(1/85) ،المرجع السابق (4)
 .600( 26)ص ،رواية الدارمي ،عينتاريخ ابن مابن معين،  (5)
 .871( 1/016) ،العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد هللاأحمد بن حنبل،  (6)
 .1231( 032)ص ،البازط:  ،الثقات ،لعجليا (7)
 .(625)ص ،الفاروق  –رازي ومعه كتاب أسامي الضعفاء لهسؤاالت البرذعي ألبي زرعة الأبوزرعة،  (8)
 .(8/035) ،الجرح والتعديل، تمابن أبي حا (9)
 .الصفحة نفسها، المرجع السابق (10)
 .578( 28)ص ،الضعفاء والمتروكون  ،لنسائيا (11)
 .1873( 0/622) ،الضعفاء الكبير ،لعقيليا (12)
 .(3/65) ،المجروحين، ابن حبان (13)
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ُقوَفات َواَيات من سوء حفظه، ،ال َمو  : وله أحاديث أفراد (1)وقال ابن عدي َوُيَخالف الث َِّقات فِّي الر ِّ
 : ضعيف.(2)وغرائب، َوهو ممن يكتب حديثه، وقال ابن حجر

 قلت: ضعيف.
 "، وهو ثقة حافظ.00: سبقت ترجمته في حديث رقم "عليةبن  إسماعيل( 3)

 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن سلمة( 5)

 إبراهيموقيل هو  ،وقد ينسب لجده ،أبي عديبن  إبراهيم: محمد بن ابن أبي عدي (2)
 .(3)مات سنة أربع وتسعين ]ومائة[ على الصحيح ع ،من التاسعة ،أبو عمرو البصري 

: (5)، وقال أبو حاتم(4)فأحسن عليه الثناء يعد يبأبن اذكر  يعبد الرحمن بن مهد
 ثقة، وقال ابن حجر: ثقة.

 قلت: ثقة.
يد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي عن سع إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث

 هريرة.

 .: محمد بن سلمةإسحاقيرويه عن ابن 

 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن سلمة

عن عمه عبد الرحمن بن يسار عن عبيد هللا بن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الرابع
 .أبي رافع عن أبيه عن علي بن أبي طالب

 .( يونس بن بكير6بن سعد ) إبراهيم (1: )قإسحايرويه عن ابن 
 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "عدبن س إبراهيم( 7)

 "، وهو صدوق يخطئ.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "يونس بن بكير( 6)

                                                           
 .(8/612) ،الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  (1)
 .2883( 505)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (2)
 .5227( 025)ص ،المرجع السابق (3)
 .(7/182) ،الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (4)
 .الصفحة نفسها، المرجع السابق (5)
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عن أبي سلمة عن زيد بن  إبراهيمعن محمد بن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الخامس
 خالد

 .محمد بن سلمة: إسحاقيرويه عن ابن 
 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن سلمة

 ".المقبري عن عطاء مولى أم صفية عن إسحاقالسادس: محمد بن  الوجه

 .: ابن أبي عديإسحاقيرويه عن ابن 
 "، وهو ثقة.56: سبقت ترجمته في حديث رقم "ابن أبي عدي

ي عن سعيد مولى صدقة عن أبي عن سعيد المقبر  إسحاقمحمد بن  -الوجه السابع
  ." صدقة

 ، وقال الدارقطني هذا تصحيف.هجدأ: لم إسحاقيرويه عن ابن 

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
 عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 إسحاقوهو صدوق يخطئ، ولم يصرح فيه ابن  إسحاقتفرد به يونس بن بكير عن ابن 
 السماع.ب

عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبية عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
 أبي هريرة.

 ،بالتحديث في رواية "الدارقطني إسحاقهذا هو الوجه الراجح، فقد صرح فيه ابن 
والحاكم"، وهو الموجود في كتب السنة، وقد رواة ثقات عن ابن  ،والدارمي ،والطحاوي  ،وأحمد
 .إسحاق

عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي  إسحاقمحمد بن  -الثالث الوجه
 هريرة.

 الدارقطني في علله. ذكرههذا الوجه 

عن عمه عبد الرحمن بن يسار عن عبيد هللا بن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الرابع
 أبي رافع عن أبيه عن علي بن أبي طالب.
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 لي بن أبي طالب.ا، وهو من مسند عهذا الوجه هو وجه صحيح أيًض 
عن أبي سلمة عن زيد بن  إبراهيمعن محمد بن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الخامس

 خالد.

 .إسحاقتفرد محمد بن سلمة بهذا الوجه عن ابن 
  ."عن المقبري عن عطاء مولى أم صفية إسحاقمحمد بن  -السادس الوجه

)عطاء،  :"بي عديهذا الوجه في علله، وفيه تصحيف "في رواية ابن أ الدارقطني ذكر
 .(1)، وهو الصواب""ن حنبل: وقال يعقوب: "ُصَبيَّةقال أحمد ب ،مولى ُأم ِّ َصفِّيَّة(

عن سعيد المقبري عن سعيد مولى صدقة عن أبي  إسحاقمحمد بن  -الوجه السابع
 .صدقة"

تفرد الدارقطني بهذا الوجه في علله، "وقيل: عنه عن سعيد المقبرى عن سعيد مولى 
صدقة وهذا تصحيف، ذكر بعض هذا الدارقطني في العلل، وهذا االختالف  يبصدقة عن أ

 .(2)"إسحاقالظاهر أنه من ابن 

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
صرح  إسحاقألن ابن  ؛إسناده حسن لوجه الثاني، ا-والرابع الثاني–الوجه الراجح 

 إسحاق بالسماع.، والوجه الرابع ضعيف لعدم تصريح ابن صدوق وعطاء بالسماع، 

 [54حديث ]       

 ِّ ، َوَأبِّي ُهَري َرَة، قال َرُسوُل َّللاَّ يد  ، َعن  َأبِّي َسعِّ يثِّ َعَطاءِّ ب نِّ َيَسار  َصلَّى َّللاَُّ َوُسئَِّل َعن  َحدِّ
، َأو  َأًذى َعَلي هِّ َوَسلَّمَ  ن  ، َأو  َهمٌّ، َأو  ُحز  ، َأو  َنَصب  يُبُه َوَصب  لِّم  ُيصِّ  إِّالَّ َكفََّر َّللاَُّ َعزَّ : َما مِّن  ُمس 

 .(3)َوَجلَّ مِّن  َخَطاَياُه بَِّها
 ؛(4)، َواْخُتِلَف َعْنهُ إسحاقَرَواُه اْبُن وَ فقال: 

                                                           
 .(12/535) ،المسند الجامع (1)
 .(1/22) ،«وفي الباب»نزهة األلباب في قول الترمذي الصنعاني،  (2)
 .6102( 11/22) ،في األحاديث النبوية العلل الواردة =علل الدارقطنيالدارقطني،  (3)
 .(11/111) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (4)
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، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعَطاٍء، َعِن َعَطاِء ْبِن ابن إسحاقَفَرَواُه َيِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع، َعِن 
 ِبي ُهَرْيَرَة.َيَساٍر، َعْن َأِبي َسِعيٍد، َوأَ 

، َوَوَقَف اْلَحِديَث َوَجَعَلُه َعْن َأِبي َسِعيٍد ابن إسحاقَوَخاَلَفُه اْبُن ُعَليََّة، َفَرَواُه َعِن 
 َوْحَدُه.

 أوجه االختالف: -أواًل 
عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء عن أبي  إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 .ملسو هيلع هللا ىلص سعيد الخدري و أبي هريرة عن النبي

عن محمد بن عمرو عن عطاء عن أبي سعيد الخدري  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
  موقوًفا.

 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
اء عن عطاء عن أبي عن محمد بن عمرو بن عط إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 . ملسو هيلع هللا ىلص أبي هريرة عن النبيسعيد الخدري و 

الدارقطني في علله بنحوه، و  (15/658/8767) أخرجه البزار في مسنده
 به. إسحاق(، من طريق يحيى بن واضح، عن محمد بن 11/22/6102)

عن محمد بن عمرو عن عطاء عن أبي سعيد  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
 . ملسو هيلع هللا ىلصالخدري عن النبي 

بنحوه،  (17/00/11117بنحوه، ) (18/620/11771) أخرجه أحمد في مسنده
بنحوه، وفي مسند أبي  (6/36/865) قضاعي(، وفي مسند الشهاب ال18/131/11580)

بنحوه، من طرق  (62ص) بنحوه، وفي التاسع من الخلعيات (6/008/1652) يعلى الموصلي
سماعيلحماد بن سلمة، و  :عدة عن براهيمبن علية، و  ا   به. إسحاقبن سعد، عن محمد بن  ا 

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
اء عن عطاء عن أبي ن عمرو بن عطعن محمد ب إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 .ملسو هيلع هللا ىلص أبي هريرة عن النبيسعيد الخدري و 

 .: يحيى بن واضحإسحاقيرويه عن ابن 
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 ،مصغر المروزي  ،: يحيى بن واضح األنصاري موالهم أبو تميلة بمثناةيحيى بن واضح
 .(1)من كبار التاسعة ع ،مشهور بكنيته

: ليس به بأس، وقال (4)ا، وقال أيًض : ثقة(3): ثقة، وقال يحيى بن معين(2)قال ابن سعد
في الثقات، وقال  (7): ثقة، وذكره ابن حبان(6): ليس به بأس، وقال أبو حاتم(5)أحمد بن حنبل

 : ثقة. (8)ابن حجر
 لت: ثقة.ق

عن محمد بن عمرو عن عطاء عن أبي سعيد  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
 . ملسو هيلع هللا ىلصالخدري عن النبي 

بن  إبراهيم( 3بن علية ) إسماعيل( 6حماد بن سلمة )( 1: )إسحاقيرويه عن ابن 
 .سعد

 "، وهو ثقة تغير بأخرة.11: سبقت ترجمته في حديث رقم "حماد بن سلمة( 7)

 "، وهو ثقة حافظ.00: سبقت ترجمته في حديث رقم "إبراهيمبن  إسماعيل( 6)

 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "بن سعد إبراهيم( 4)

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
اء عن عطاء عن أبي عن محمد بن عمرو بن عط إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 . ملسو هيلع هللا ىلص أبي هريرة عن النبيسعيد الخدري و 

 لم يصرح بالتحديث. إسحاقفيه، وابن  إسحاقتفرد يحيى بن واضح عن ابن 

                                                           
 .7223( 528)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .3250( 7/620) ،العلميةط:  ،الطبقات الكبرى ابن سعد،  (2)
 .(1/116) ،رواية ابن محرز ،تاريخ ابن معينابن معين،  (3)
 .216( 635)ص ،رواية الدارمي ،تاريخ ابن معينابن معين،  (4)
 .(33)ص ،ثرم ألحمد بن حنبلسؤاالت األأحمد بن حنبل،  (5)
 .(2/120) ،الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (6)
 .11221( 7/211) ،الثقات، ابن حبان (7)
 .7223( 528)ص ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (8)
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د عن محمد بن عمرو عن عطاء عن أبي سعي إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
 . ملسو هيلع هللا ىلصالخدري عن النبي 

ثقات، ومنهم حماد بن سلمة،  إسحاقألن تالميذ ابن  ؛الرواية من هذا الوجه راجحة
 .إسحاقأثبت الناس في ابن 

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا

سنادها -الثانية –الرواية الراجحة أثبات، وقد صرح فيها ابن  األن رجاله ؛حسن، وا 
 بالسماع. إسحاق
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 مسند

   سعيد الخدري  يأب
 [53حديث ]       

يد  فِّي بِّئ رِّ  ، َعن  َأبِّي َسعِّ يج  ِّ ب نِّ َرافِّعِّ ب نِّ َخدِّ ِّ ب نِّ َعب دِّ َّللاَّ يثِّ ُعَبي دِّ َّللاَّ َوُسئَِّل َعن  َحدِّ
 ُبَضاَعَة.

وِن، َفَقاَل َعْن ــــَة اْلَماِجشُ ـــــ، َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َأِبي َسَلمَ اقـــــإسحِه اْبُن ـــَيْرِوي اَل:ـــــَفقَ 
 .(1)ِن َراِفٍع، َعْن َأِبي َسِعيدٍ ُعَبْيِد َّللاَِّ ْبِن َعْبِد َّللاَِّ بْ 

ٍع، َوَرَواُه اْلَوِليُد ْبُن َكِثيٍر َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َكْعٍب اْلَقَرِظيِ  َعْن ُعَبْيِد َّللاَِّ ْبِن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َرافِ 
 ِعيٍد.َعْن َأِبي سَ 

 َأْيًضا ِبِإْسَناٍد آَخَر َعْن َسِليِط ْبِن َأيُّوَب. إسحاقَوَرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن 

، َعْن محمد بن إسحاق، َفَقاَل ُمَحمَُّد ْبُن َسَلَمَة اْلَحرَّاِنيُّ َعْن ابن إسحاقَواْخُتِلَف، َعِن 
ْحَمِن ْبِن رَ   .(2)ْن َأِبي َسِعيٍد، ووهماِفٍع، عَ َسِليِط ْبِن َأيُّوَب َعْن َعْبِد الرَّ

، إسحاق: عن ابن إسحاقْبُن َسْعٍد َوَأْحَمُد ْبُن َخاِلٍد الوهبي وشعيب بن  إبراهيمَوَقاَل 
ْحَمِن ْبِن َراِفٍع، َعْن َأِبي َسِعيٍد، َوُهَو َأْشَبُه  َعْن َسِليِط ْبِن َأيُّوَب َعْن ُعَبْيِد َّللاَِّ ْبِن َعْبِد الرَّ

َواِب.  ِبالصَّ

ِريُر، َعِن َورَ  ، َفَلْم َيُقْم ِإْسَناُدُه َوَخَلَط ِفيِه، َفَقاَل: َعْن ابن إسحاقَواُه َأُبو ُمَعاِوَيَة الضَّ
محمد بن ُعَبْيِد َّللاَِّ ْبِن ُعْتَبَة، َوَمرًَّة َقاَل: َعْن ُعَبْيِد َّللاَِّ بن عمر كذلك َقاَل َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة: َعْن 

ِد َّللاَِّ ْبِن ــــي َعْن ُعَبيْ ــــَبَلَغنِ  اقــــد بن إسحـــــمحميِد: َعْن ـــْبُن َعْبِد اْلَحمِ  ، َوَقاَل َجِريرُ إسحاق
َأيُّوَب َعْن  َرَواُه َعْن َسِليِط ْبنِ  إسحاقأِلَنَّ اْبَن  ؛َوَقْد َقاَربَ َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َراِفٍع، َعْن َأِبي َسِعيٍد، 

 .(3)ُعَبْيِد َّللاَِّ 

                                                           
 .6687( 11/685) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =الدارقطني عللالدارقطني،  (1)
 .(11/682) ،المرجع السابق (2)
 .(11/687) ،المرجع السابق (3)
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ٍف َعْن َخاِلٍد، َعْن َقاَل أَ  ، َفَرَجَح اْلَحِديُث محمد بن إسحاقْسَباُط ْبُن ُمَحمٍَّد: َعْن ُمَطرِ 
 .(1)َأْرَسَلُه، َعْن َأِبي َسِعيدٍ وَ  ابن إسحاقِإَلى 

ِه َعْن ُعَبْيِد َّللاَِّ  ْبِن َعْبِد  َوَقاَل َوِكيٌع، َوَأُبو ُمَعاِوَيَة: َعِن اْبِن َأِبي ِذْئٍب َعْن َرُجٍل َلْم ُيَسمِ 
ٍب َّللاَِّ، َوَأْسَنُدوُه، َعْن َأِبي َسِعيٍد، َوَأْحَسُنَها ِإْسَناًدا َحِديُث اْلَوِليِد ْبِن َكِثيٍر َعْن، ُمَحمَِّد ْبِن َكعْ 

 .(2)ِد َّللاَِّ ْبِن َأِبي َسَلَمةَ ، َعْن َعبْ ابن إسحاقَوَحِديُث 

 أوجه االختالف: -أواًل 
"عبد  عبد هللا بن أبي سلمة الماجشون عن عبيد هللا عن إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 هللا" بن عبد هللا بن رافع عن أبي سعيد.

عن سليط بن أيوب عن عبد الرحمن بن رافع عن أبي  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
 سعيد.

عن سليط بن أيوب عن عبيد هللا بن عبد الرحمن بن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث
 عيد.رافع عن أبي س

 عن عبيد هللا بن عبد هللا بن رافع عن أبي سعيد. إسحاقمحمد بن  -الوجه الرابع

 مرسل عن أبي سعيد. إسحاقابن  -الوجه الخامس

عمن أخبرهم عن عبيد هللا بن عبد الرحمن عن أبي  إسحاقمحمد بن  -الوجه السادس
 سعيد.

 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
ون عن ـــــة الماجشــــعبد هللا بن أبي سلم عن اقــــحإسد بن ــــمحم -الوجه األول

 عبد هللا" بن عبد هللا بن رافع عن أبي سعيد. عبيد هللا"

(، وفي تهذيب اآلثار مسند ابن عباس 21-1/37/52أخرجه الدارقطني في سننه )
 (، وفي العلل للدارقطني1/382/1615(، وفي السنن الكبرى للبيهقي )6/712/1126)
 به. إسحاقبن سعد، عن محمد بن  إبراهيم(، من طريق 11/685/6687)

                                                           
 .(11/688) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
 .الصفحة نفسها ،المرجع السابق (2)
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عن سليط بن أيوب عن عبد الرحمن بن رافع عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
 أبي سعيد.

(، وفي تهذيب اآلثار مسند ابن 1/32/58) (،1/35/55أخرجه الدارقطني في سننه )
(، وفي السنن الكبرى للبيهقي 1/152(، وفي تاريخ المدينة البن شبة )6/713/1151عباس )

محمد بن  :دةـــــرق عـــــن طـــــ(، م11/685/6687) (، وفي العلل للدارقطني1/382/1615)
 به. إسحاقسلمة، وأحمد بن خالد، ويونس بن بكير، عن محمد بن 

عن سليط بن أيوب عن عبيد هللا بن عبد الرحمن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث
 سعيد.بن رافع عن أبي ا

 :أبو داود في سننه تو  (،18/330/11815الرسالة ) :طأحمد في مسنده  أخرجه 
(، وفي السنن الكبرى للبيهقي 1/32/57سنن الدارقطني )وفي (، 1/51/27األرنؤوط )

(، وفي تهذيب اآلثار مسند ابن 6/78/1817(، وفي معرفة السنن واآلثار )1/382/1615)
(، وفي شرح 102و 611/105صللقاسم بن سالم )(، وفي الطهور 6/711/1108عباس )

محمد بن  :(، من طرق عدة11/685/6687) (، وفي العلل للدارقطني1/11/6معاني اآلثار )
براهيمسلمة، و  ، ويحيى بن إسحاقبن سعد، وسلمة بن الفضل، وأحمد بن خالد، وشعيب بن  ا 

 به. إسحاقواضح، عن محمد بن 
 بيد هللا بن عبد هللا بن رافع عن أبي سعيد.عن ع إسحاقمحمد بن  -الوجه الرابع

(، وفي شرح معاني اآلثار 6/712/1155تهذيب اآلثار مسند ابن عباس ) ُأخرَج في
حماد بن سلمة،  :عن (، من طرق عدة11/685/6687) (، وفي العلل للدارقطني1/11/1)

 به. إسحاقمعاوية الضرير، عن محمد بن  يوجرير، وأب
 مرسل عن أبي سعيد. حاقإسابن  -الوجه الخامس

 (.11/685/6687) لدارقطني في العللا ذكره

عمن أخبرهم عن عبيد هللا بن عبد الرحمن عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه السادس
 أبي سعيد.

 (، وفي العلل للدارقطني6/712/1121تهذيب اآلثار مسند ابن عباس ) ُأخرَج في
 به.. إسحاقمحمد بن معاوية الضرير، عن  ي(، من طريق أب11/685/6687)
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 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
ون عن ـــــة الماجشــــعبد هللا بن أبي سلم عن اقــــإسحد بن ــــمحم -الوجه األول

 عبد هللا" بن عبد هللا بن رافع عن أبي سعيد. عبيد هللا"

 بن سعد. إبراهيم: إسحاقيرويه عن ابن 
 "، وهو ثقة.01م ": سبقت ترجمته في حديث رقبن سعد إبراهيم

عن سليط بن أيوب عن عبد الرحمن بن رافع عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
 أبي سعيد.

 يونس بن بكير. (3أحمد بن خالد ) (6محمد بن سلمة ) (1: )إسحاقيرويه عن ابن 
 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن سلمة( 7)

 "، وهو صدوق.00ي حديث رقم ": سبقت ترجمته فأحمد بن خالد( 6)

 "، وهو صدوق يخطئ.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "يونس بن بكير( 4)

عن سليط بن أيوب عن عبيد هللا بن عبد الرحمن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث
 بن رافع عن أبي سعيد.ا

 سلمة بن الفضل (3بن سعد ) إبراهيم (6محمد بن سلمة ) (1: )إسحاقبن ايرويه عن 
 يحيى بن واضح. (2) إسحاقشعيب بن  (5أحمد بن خالد ) (0)

 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن سلمة( 7)

 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "بن سعد إبراهيم( 6)

 "، وهو صدوق كثير الخطأ.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "سلمة بن الفضل( 4)

 "، وهو صدوق.00: سبقت ترجمته في حديث رقم "أحمد بن خالد( 3)

من  ،موالهم البصري ثم الدمشقي ،بن عبد الرحمن األموي  إسحاقشعيب بن ( 5)
 .(1)مات سنة تسع وثمانين خ م د س ق ،كبار التاسعة

                                                           
 .(622/6723)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
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: َما (3): ثَِّقة، وقال أحمد بن حنبل(2): َكاَن ثَِّقًة، وقال يحيى بن معين(1)قال ابن سعد
 ،في الثقات، وقال ابن حجر: ثقة (5): صدوق، وذكره ابن حبان(4)ا، وقال أبو حاتمسً أرى بِّهِّ َبأ  

 .(6)ء وسماعه من ابن أبي عروبة بأخرةرمي باإلرجا

 قلت: ثقة.
 "، وهو ثقة.53: سبقت ترجمته في حديث رقم "يحيى بن واضح( 2)

 أبي سعيد.عن عبيد هللا بن عبد هللا بن رافع عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الرابع

 أبو معاوية الضرير. (3جرير ) (6حماد بن سلمة ) (1: )إسحاقيرويه عن ابن 

 "، وهو ثقة تغير بأخرة.11: سبقت ترجمته في حديث رقم "حماد بن سلمة( 7)

ذا حدث من إ"، وهو ثقة يهم 08في حديث رقم " : سبقت ترجمتهجرير بن حازم( 6)
 حفظه.

عمي وهو  ،عاوية الضرير الكوفي ]لقبه فافاه[أبو م بمعجمتين :خازممحمد بن ( 4)
وقد رمي  ،مات سنة خمس وتسعين ]ومائة[ وله اثنتان وثمانون سنة ،من كبار التاسعة ،صغير

 .(7)باإلرجاء ع

َطرب اَل يحفظها حفظً (8)قال أحمد بن حنبل َمش ُمض  َع  يث األ  ا، وقال ا جيدً : فِّي غير َحدِّ
وكان لين القول، وسمع من األعمش ألفي حديث، فمرض  : ثقة، كان يرى اإلرجاء،(9)العجلي

                                                           
 .(7/076) ،دار صادرط:  ،الطبقات الكبرى ابن سعد،  (1)
 .(0/011/5131) ،رواية الدوري  ،تاريخ ابن معينابن معين،  (2)
 .(6/077/3167) ،العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد هللاأحمد بن حنبل،  (3)
 .(0/301) ،الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (4)
 .(2/032/8078) ،الثقات، ابن حبان (5)
 (.622/6723، )صذيبابن حجر، تقريب الته (6)
 .5801( 075، )صالمرجع السابق (7)
 (.1/378، )مرجع سبق ذكرهأحمد بن حنبل،  (8)
 .1051( 013ط: الباز، )ص ،العجلي، الثقات (9)
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أحفظ  ،: ثقة(2)في الثقات، وقال ابن حجر (1)مرضة فنسي منها ستمائة حديث، وذكره ابن حبان
 وقد يهم في حديث غيره. ،الناس لحديث األعمش

 قد يهم في غيره. ،قلت: ثقة في األعمش
 مرسل عن أبي سعيد. إسحاقابن  -الوجه الخامس

 : خالد.إسحاقه عن ابن يروي
قيل هو خالد الشيباني الذي يرسل عن  ة،بفتح النون من السادس :خالد بن أبي نوف

 .(3)وقيل هو ابن كثير الهمداني س ،عباس ابن

، قال ابن (5): يروي ثالثة أحاديث مراسيل، وذكره ابن حبان في الثقات(4)قال أبو حاتم
 : مقبول.(6)حجر

 حجر.كما قال ابن  قلت: مقبول

عمن أخبرهم عن عبيد هللا بن عبد الرحمن عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه السادس
 أبي سعيد.

  : أبو معاوية الضرير.إسحاقيرويه عن ابن 
قد يهم  ،"، وهو ثقة في األعمش50: سبقت ترجمته في حديث رقم "أبو معاوية الضرير

 في غيره.

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
ون عن ـــــة الماجشــــعبد هللا بن أبي سلم عن اقــــإسحد بن ــــمحم -الوجه األول

 عبد هللا" بن عبد هللا بن رافع عن أبي سعيد. عبيد هللا"

                                                           
 .11831( 7/001ابن حبان، الثقات، ) (1)
 .0158( 075، )صتقريب التهذيبابن حجر،  (2)
 .(121/1283)ص ،المرجع السابق (3)
 (.3/352) الجرح والتعديل، ابن حاتم، (4)
 (.2/620/7221) ،مرجع سبق ذكرهابن حبان،  (5)
 (.121/1283)ص ،رجع سبق ذكرهابن حجر، م (6)
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ولكنه  ؛إسحاقبن سعد عن ابن  إبراهيمهذا الوجه ليس الوجه المحفوظ، فقد تفرد بذكره 
 ا.أحسن من الوجه المحفوظ إسنادً 

عن سليط بن أيوب عن عبد الرحمن بن رافع عن  اقإسحمحمد بن  -الوجه الثاني
 أبي سعيد.

هللا بن عبد الرحمن، وقد رواه ألن سليط رواه عن عبيد  ؛من رواه من هذا الوجه فقد وهم
وهذا في  ه عن سليط عن عبيد هللا،ياولكن نشطا فرو  ؛وأحمد بن خالد ،ةمحمد بن سلم :من كلٌّ 

 الوجه الثالث.

عن سليط بن أيوب عن عبيد هللا بن عبد الرحمن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث
 بن رافع عن أبي سعيد.ا

الرواية من هذا الوجه محفوظة، وهي أشبه بالصواب، ذكرت في كثير من كتب السنة، 
 ورواها الثقات.

 ن عبد هللا بن رافع عن أبي سعيد.عن عبيد هللا ب إسحاقمحمد بن  -الوجه الرابع

رواه عن  إسحاقألن ابن  ؛فمن رواه من هذا الوجه قد قاربهذا الوجه ليس الراجح، 
رِّيُر، َعنِّ  َيَة الضَّ َناُدُه َوَخَلَط فِّيهِّ، َفَقاَل: ابن إسحاقسليط بن أيوب، "َوَرَواُه َأُبو ُمَعاوِّ ، َفَلم  َيُقم  إِّس 

ِّ بن عم ِّ ب نِّ ُعت َبَة، َوَمرًَّة َقاَل: َعن  ُعَبي دِّ َّللاَّ   وهذا خطأ. ،(1)ر"َعن  ُعَبي دِّ َّللاَّ
 مرسل عن أبي سعيد. إسحاقابن  -الوجه الخامس

 ، وليس الوجه الراجح.ولم يتابع قبولم إسحاقالدارقطني، وتلميذ ابن  ذكره
عمن أخبرهم عن عبيد هللا بن عبد الرحمن عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه السادس

 أبي سعيد.

الوجه الراجح، وفيه جهالة  وهذا ليس ،إسحاقتفرد به أبو معاوية الضرير عن ابن 
 وعبيد هللا.  إسحاقالرجل الذي بين ابن 

 

 

                                                           
 (.1/31ابن عبد الهادي، تنقيح التحقيق، ) (1)
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 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سنادها ضعيف-الثالثة –الرواية الراجحة هي مقبول، وعبيد هللا  اسليطً ألن فيه  ؛، وا 

 نتفت عنه شبه التدليس.اصرح بها بالتحديث ف إسحاق، وابن (1)مستور
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
 .(376)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
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 مسند 

 أنس بن مالك 
 [55] حديث        

، َعنِّ النَّبِّي ِّ  ، قال: سبع َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ وسئل عن حديث أبي قالبة، َعن  َأَنس 
 .(1)للبكر، وثالث للثيب

 ، َواْخُتِلَف َعْنُه؛إسحاقَوَرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن فقال: 

، َوَيْعَلى ْبُن  َفَرَواُه عبد الرحيم بن سليمان، ومحمد بن سلمة، َوَيْحَيى ْبُن َسِعيٍد اأْلَُمِويُّ
 ا.، َعْن َأيُّوَب، َعْن َأِبي ِقاَلَبَة، َعْن َأَنٍس مرفوعً ابن إسحاقُعَبْيٍد، َعِن 

 ، عن الحسن بن دينار، عن أيوب.ابن إسحاقْبُن َسْعٍد، َعِن  إبراهيمَوَرَواُه 

نما أخذه من الحسن بن من أيوب؛ وا  لم يسمعه  إسحاقورفعه، وبين فيه أن ابن 
 .(2)دينار

 أوجه االختالف: -أواًل 
 .ملسو هيلع هللا ىلص عن أيوب عن أبي قالبة عن أنس عن النبي إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

عن أبي قالبة عن  عن الحسن بن دينار عن أيوب إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
 .ملسو هيلع هللا ىلص النبيأنس عن 

 . ملسو هيلع هللا ىلص ة أن النبيأبي قالبعن أيوب عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث

 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
 .ملسو هيلع هللا ىلص عن أيوب عن أبي قالبة عن أنس عن النبي إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 األرنؤوط :ابن ماجه في سننه تو  ،( بمثله1017/3/6655الدارمي في سننه )أخرجه 
لله بنحوه، وفي ع (062/0/3731بمثله، والدارقطني في سننه ) (113/3/1212)
(، 688/6) ( بنحوه، وفي حلية األولياء07/6) ، وفي أخبار أصبهان(، 16/601/6271)

                                                           
 .6271( 16/601) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =الدارقطني عللالدارقطني،  (1)
 .(16/601) ،المرجع السابق (2)
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عبد الرحيم بن سليمان، ومحمد بن سلمة، ويحيى بن سعيد  :بمثله، من عدة طرق  (13/3)
 به. إسحاق، عن محمد بن ويعلى بن عبيد، وعبدة بن سليمان األموي،

 دينار عن أيوب. عن الحسن بن إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني

 (.16/601/6271) الدارقطني في علله ذكره
 . ملسو هيلع هللا ىلص عن أيوب عن أبي قالبة أن النبي إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث

ان، عن ـمـــــن طريق عبدة بن سليمبمثله،  (506/3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه
 به. إسحاقمحمد بن 

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
 . ملسو هيلع هللا ىلص عن أيوب عن أبي قالبة عن أنس عن النبي إسحاقبن  محمد -الوجه األول

يحيى بن  (3محمد بن سلمة ) (6عبد الرحيم بن سليمان ) (1: )إسحاقيرويه عن ابن 
 عبدة بن سليمان. (5يعلى بن عبيد ) (0سعيد األموي )

 "، وهو ثقة.03: سبقت ترجمته في حديث رقم "عبد الرحيم بن سليمان( 7)

 "، وهو ثقة.01سبقت ترجمته في حديث رقم " :محمد بن سلمة( 6)

: يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص األموي أبو موي يحيى بن سعيد األ (4)
مات سنة أربع وتسعين ]ومائة[ وله  ،من كبار التاسعة ،لقبه الجمل ،نزيل بغداد ،أيوب الكوفي
 .(1)ثمانون سنة ع

ق َلي  (2)قال يحيى بن معين : لم يكن (3)َس بِّهِّ َبأ س، وقال أحمد بن حنبل: من أهل الصد 
يث، وقال أيًض  َمش غرائب، وقال أيًض (4)اَلُه َحَرَكة فِّي الَحدِّ َع  ن ده َعن األ  : َما (5)ا: َلي َس بِّهِّ َبأ س عِّ

يَث ال َكثِّيرَ  ن َدُه َهَذا ال َحدِّ ن َدُه َعنِّ األ َ  ،ُكن ُت َأَرى َأنَّ عِّ يًثا َكثِّيًراَفإَِّذا ُهم  َيز ُعُموَن َأنَّ عِّ َمشِّ َحدِّ  ،ع 

                                                           
 .7550( 521)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .686( 82)ص ،من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجالابن معين،  (2)
  .661( 25)ص ،حي السامرائيصب :ت ،رواية المروذي وغيره ،العلل ومعرفة الرجالأحمد،  (3)
 .[577( ]328)ص ،سؤاالت أبي داود لإلمام أحمدأحمد،  (4)
 .(0/013) ،الضعفاء الكبير، لعقيليا (5)
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ل ًما يد   ،َوَكاَن َلُه َأخ  َقد  َرَوى عِّ َمنِّ ب ُن َسعِّ يثِّ  ،ُيَقاُل َلُه: َعب ُد الرَّح  َيى فِّي ال َحدِّ  ،َوَلم  َيث ُبت  َأَمُر َيح 
، وقال ابن حجر يث  ُدُق َوَلي َس بَِّصاحِّبِّ َحدِّ  : صدوق يغرب.(1)َكاَن َيص 

 بن حجر.كما قال ا قلت: صدوق يغرب
إال في حديثه عن  ،"، وهو ثقة51: سبقت ترجمته في حديث رقم "يعلى بن عبيد( 3)

 الثوري فيه لين.
 "، وهو ثقة ثبت.02: سبقت ترجمته في حديث رقم "عبدة بن سليمان( 5)

 عن الحسن بن دينار عن أيوب. إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني

 بن سعد. إبراهيم: إسحاقيرويه عن ابن 

 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "بن سعد يمإبراه

 . ملسو هيلع هللا ىلص عن أيوب عن أبي قالبة أن النبي إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث

 : عبدة بن سليمان.إسحاقيرويه عن ابن 
 "، وهو ثقة ثبت.02: سبقت ترجمته في حديث رقم "عبدة بن سليمان

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
  .ملسو هيلع هللا ىلص عن أيوب عن أبي قالبة عن أنس عن النبي إسحاقحمد بن م -الوجه األول

 الرواية من هذا الوجه محفوظة، فقد رواها األثبات، وهي موجودة في كتب السنة.
 عن الحسن بن دينار عن أيوب. إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني

 ه الدارقطني في علله، ولم أجده.جالو  ذكر هذا

 . ملسو هيلع هللا ىلص أيوب عن أبي قالبة أن النبيعن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث

 .إسحاقغير عبدة عن ابن  هفه، ولم يرو تفرد بذكره ابن أبي شيبة في مصن

 

 
                                                           

 .7550( 521)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
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 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا

سنادها ضعيف-األولالوجه –الرواية الراجحة هي   إسحاقلعدم تصريح ابن  ؛، وا 
 بالتحديث.
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 مسند

 عبد هللا بن عمر 
 [52] حديث        

ِّ ب نِّ ُعَمَر، َعنِّ اب نِّ ُعَمَر،  ِّ، وعبيد هللا ابني َعب دِّ َّللاَّ َوى َعن  َعب دِّ َّللاَّ يث  ُير  َوُسئَِّل َعن  َحدِّ
 .(1)اذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثً : إَصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ َعنِّ النَّبِّي ِّ 

 واختلف عنه؛، إسحاقورواه عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن 

براهيمفرواه علي بن سلمة اللبقي، و  بن أحمد بن يعيش، عن عبد الوهاب، عن ابن  ا 
 ، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.إسحاق

؛ أنه بلغه َعِن إسحاقوخالفهم يحيى بن أبي طالب، فرواه عن عبد الوهاب، عن ابن 
 ، َوَلْم يذكر إسناده.ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّبيِ  

، َعْن ُعَبْيِد َّللاَِّ ْبِن َعْبِد إسحاقاش، عن ابن ـــبن عي إسماعيلوقيل: عن  ، َعِن الزُّْهِريِ 
 هللا بن عمر، عن أبي هريرة، وال يصح.

َبْيِر، َعْن ُعَبْيِد َّللاَِّ ْبِن عَ إسحاقوالمحفوظ: عن ابن  ْبِد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن الزُّ
 .(2)َّللاَِّ ْبِن عمر، عن أبيه

 ختالف:أوجه اال -أواًل 
 عن الزهري عن سالم عن أبيه. إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 لم يذكر اسناده. ،ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني

عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر عن أبي  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث
 .ملسو هيلع هللا ىلص هريرة عن النبي

بن الزبير عن عبيد هللا بن عبد هللا  عن محمد بن جعفر إسحاقمحمد بن  -الوجه الرابع
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا بن عمر قال النبي بن عمر عن أبيه عبدا

                                                           
  .(16/030/6876) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
 .الصفحة نفسها، قالمرجع الساب (2)
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 عن نافع عن ابن عمر. إسحاقمحمد بن  -الوجه الخامس

 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
 عن الزهري عن سالم عن أبيه. إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 (.16/030/6876) عللهفي  الدارقطنيذكره 
 لم يذكر اسناده. ،ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  إسحاقمحمد بن  -الثانيالوجه 

 (.16/030/6876) الدارقطني في علله ذكره

عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث
 .ملسو هيلع هللا ىلص أبي هريرة عن النبي

( بنحوه من 1/6/15(، وفي سننه )16/030/6876الدارقطني في علله ) أخرجه
 به. إسحاقبن عياش عن محمد بن  ماعيلإسطريق 

عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد هللا بن عبد  إسحاقمحمد بن  -الوجه الرابع
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا بن عمر قال النبي هللا بن عمر عن أبيه عبد

وفي سنن أبي داوود  ،( بنحوه1/360/517االرنؤوط ) :تسننه  ابن ماجة فيأخرجه 
بمثله، وفي مسند  (1/27/27شاكر) :الترمذي في سننه ت، و هبمعنا (1/07/20ت األرنؤوط )

بمثله، وفي سنن  (8/611/0215الرسالة ): بنحوه، وفي ط (0/015/083شاكر ) :أحمد ت
بمثله،  (1606-1/325/1601) بنحوه، وفي السنن الكبرى للبيهقي (1/616/731) الدارمي

 (1/133/1565) بي شيبةبمثله، وفي مصنف ابن أ (1/662/026) وفي مستدرك الحاكم
بلفظه، وفي  (67-62-1/15/65بنحوه و) (7/20/6202بمثله، وفي شرح مشكل اآلثار)

بمثله، وفي مجموع  (1/650/52) مستخرج الطوسي على جامع الترمذي مختصر األحكام=
 بنحوه، وفي تعليقة على العلل البن أبي حاتم (653/502ص) جرار-فيه ثالثة أجزاء حديثية

 :(، من طرق عدة عن16/030/6876) بمثله، وأخرجه الدارقطني في علله (12-15ص)
ان، وجرير بن ــــع، وعبدة بن سليمـــارك، ويزيد بن زريـــيزيد بن هارون، وعبد هللا بن المب

براهيمعبدالحميد، وعباد بن عباد المهلبي، وحماد بن سلمة، وأحمد بن خالد الوهبي، و  بن سعد،  ا 
معاوية، وعبد الرحيم، عن محمد بن  يئدة بن قدامة، وسعيد بن زيد، وأباوسفيان الثوري، وز 

 به. إسحاق
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 عن نافع عن ابن عمر. إسحاقمحمد بن  -الوجه الخامس

، من (1/356/321، وفي ذخيرة الحفاظ )(16/376/6722ه الدارقطني في علله )ذكر 
 به. إسحاقطريق مغيرة بن سقالب، عن محمد بن 

 االختالف:دراسة أوجه  -ثالًثا
 عن الزهري عن سالم عن أبيه. إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

  : عبد الوهاب بن عطاء.إسحاقيرويه عن ابن 

: عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر العجلي موالهم عبد الوهاب بن عطاء
 .(1)0مات سنة أربع ويقال سنة ست ومائتين عخ م  ،من التاسعة ،نزيل بغداد ،البصري 

ن دهم، وقال أبو (3): ليس به بأس، وقال البخاري (2)يى بن معينقال يح : َلي َس بِّال َقوِّي  عِّ
، (5)الحديث، وقال النسائي ي وليس عندهم بقو  ،: يكتب حديثه محله الصدق(4)حاتم : َلي َس بِّال َقوِّي 

، وذكره ابن حبان(6)وقال العقيلي َطرِّب  يثِّ ُمض  يُف ال َحدِّ لثقات، وقال ابن في ا (7): ال َخفَّاُف َضعِّ
 ا في ]فضل[ العباس يقال دلسه عن ثور.أنكروا عليه حديثً  ،: صدوق ربما أخطأ(8)حجر

 : صدوق يخطئ.قلت

 لم يذكر اسناده. ،ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني

 : عبد الوهاب بن عطاء.إسحاقيرويه عن ابن 
 هو صدوق يخطئ."، و 52: سبقت ترجمته في حديث رقم "عبد الوهاب بن عطاء

عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث
 .ملسو هيلع هللا ىلص أبي هريرة عن النبي

                                                           
 .0626( 328)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(2/76) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (2)
 .(77)ص ،زايد :ت ،الضعفاء الصغير ،لبخاري ا (3)
 .(2/76) ،مرجع سبق ذكره ،ابن أبي حاتم (4)
 .(28)ص ،الضعفاء والمتروكون  ،لنسائيا (5)
 .(3/77) ،الضعفاء الكبير، لعقيليا (6)
 .2336( 7/133) ،الثقات، ابن حبان (7)
 .0626( 328)ص ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (8)
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 بن عياش. إسماعيل: إسحاقيرويه عن ابن 
"، وهو صدوق في روايته عن 07: سبقت ترجمته في حديث رقم "بن عياش إسماعيل

 رهم.الشاميين مخلط في غي

عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد هللا بن عبد  إسحاقد بن محم -الوجه الرابع
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا بن عمر قال النبي هللا بن عمر عن أبيه عبد

يزيد بن زريع  (3عبد هللا بن المبارك ) (6يزيد بن هارون ) (1: )إسحاقيرويه عن ابن 
حماد بن سلمة  (7عباد بن عباد المهلبي ) (2الحميد ) جرير بن عبد (5عبدة بن سليمان ) (0)
ة ـــزائدة بن قدام (11سفيان الثوري ) (11بن سعد ) إبراهيم (2أحمد بن خالد الوهبي ) (8)
 عبد الرحيم. (10أبو معاوية ) (13سعيد بن زيد ) (16)

  "، وهو ثقة متقن.03: سبقت ترجمته في حديث رقم "يزيد بن هارون ( 7)

 ،من الثامنة ،المروزي مولى بني حنظلة: عبد هللا بن المبارك عبد هللا بن المبارك( 6)
 .(1)مات سنة إحدى وثمانين وله ثالث وستون ع

عالًما صحيح الحديث، وذكره  : كان كيًسا متثبًتا ثقة، وكان(2)قال يحيى بن معين
 : الثقة، وقال أبو(5)داود : الثقة، الثبت، الفقيه، وقال أبو(4)في الثقات، وقال أبوزرعة (3)العجلي
: ثقة ثبت فقيه عالم جواد (8)ثقة مأمون، وقال ابن حجر :(7)ثقة إمام، وقال النسائي: (6)حاتم

 مجاهد جمعت فيه خصال الخير.

 ثقة ثبت. قلت:

                                                           
 .3571( 361)ص ،ابن حجر، تقريب التهذيب (1)
 .(323( )328)ص ،سؤاالت ابن الجنيدابن معين،  (2)
 .(675)ص ،البازط:  ،الثقات، لعجليا (3)
أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة  -ته على أسئلة البرذعيازي في أجوبالضعفاء ألبي زرعة الر  ،زرعة وأب (4)

 .(1/06) ،النبوية
 .60( 22)ص ،سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديلأبو داود،  (5)
 .(1/625) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (6)
 .13( 51)ص ،تسمية الشيوخ =مشيخة النسائيالنسائي،  (7)
 .3571( 361)ص ،مرجع سبق ذكرهبن حجر، ا (8)
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: يزيد بن زريع بتقديم الزاي مصغر البصري أبو معاوية ]يقال له: يزيد بن زريع (4)
 .(1)ريحانة البصرة[ من الثامنة مات سنة اثنتين وثمانين ع

ثبت من يزيد بن زريع، وقال يحيى بن أحد أ: لم يكن هاهنا (2)حيى بن سعيدقال ي
: يزيد بن زريع إليه (4): "يزيد بن زريع الصدوق الثقة المأمون"، وقال أحمد بن حنبل(3)معين

 : ثقة ثبت.(6)مام ثقة، وقال ابن حجرإ: (5)المنتهى في التثبت بالبصرة، وقال أبو حاتم
 ثقة ثبت. قلت:

 "، وهو ثقة ثبت.02: سبقت ترجمته في حديث رقم "ة بن سليمانعبد (3)

: جرير بن عبد الحميد بن قرط بضم القاف وسكون الراء جرير بن عبد الحميد( 5)
مات سنة ثمان وثمانين وله إحدى  ،نزيل الري وقاضيها ،بعدها طاء مهملة الضبي الكوفي

 .(7)وسبعون سنة ع

: (10): صدوق من أهل العلم، وقال العقيلي(9)بو زرعةفي الثقات، وقال أ (8)ذكره العجلي
يُث عَ  ز  َقاَل: َفَقاَل َلُه: َهَذا َحدِّ َم َعَلي هِّ َبه  َولِّ َحتَّى َقدِّ َح  م  األ  َعَث َوَعاصِّ يُث َأش  َتَلَط َعَلي هِّ َحدِّ م ، اخ  اصِّ

َث بَِّها النَّاَس، وذكره  َعَث َقاَل: َفَعَرَفَها َفَحدَّ يُث َأش  في الثقات، وقال ابن  (11)ابن حبانَوَهَذا َحدِّ
 قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه. ،: ثقة صحيح الكتاب(12)حجر

 لت: ثقة ثغير بأخرة.ق

                                                           
 .7713( 211)ص ،ابن حجر، تقريب التهذيب (1)
 .(2/620) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (2)
 .(6/587) ،سؤاالت الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذيالترمذي،  (3)
 .(2/620) ،مرجع سبق ذكره ،ابن أبي حاتم (4)
 .(2/625) ،المرجع السابق (5)
 .7713( 211)ص ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (6)
 .212( 132)ص ،المرجع السابق (7)
 .615( 22)ص ،البازط:  ،الثقات، لعجليا (8)
 .(6/517) ،مرجع سبق ذكره ،ابن أبي حاتم (9)
 .(1/611) ،الضعفاء الكبير ،لعقيليا (10)
 .(2/105) ،الثقات، ابن حبان (11)
 .الصفحة نفسها ،همرجع سبق ذكر ابن حجر،  (12)
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: عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة األزدي عباد بن عباد المهلبي (2)
 .(1)بسنة عمات سنة تسع وسبعين أو بعدها  ،من السابعة ،]المهلبي[ أبو معاوية البصري 

: (4): ليس به بأس، وقال أبو حاتم(3): ثقة، وقال أحمد بن حنبل(2)قال يحيى بن معين
 : ثقة ربما وهم.(5)صدوق ال بأس به، قيل له يحتج بحديثه؟ قال ال، وقال ابن حجر

 كما قال ابن حجر. ثقة ربما وهمقلت: 
 غير بأخرة."، وهو ثقة ت11: سبقت ترجمته في حديث رقم "حماد بن سلمة( 1)

 "، وهو صدوق.00: سبقت ترجمته في حديث رقم "أحمد بن خالد( 8)

 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "بن سعد إبراهيم( 9)

 "، وهو ثقة حافظ.37: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان الثوري ( 71)

ستين وقيل  مات سنة ،من السابعة ،: الثقفي أبو الصلت الكوفيزائدة بن قدامة (77)
 .(6)بعدها ع

في الثقات، وقال  (8)ُسنَّة  َوَجَماَعة ، وذكره العجلي َصاحِّبُ  َمأ ُمون   َقة  : ثِّ (7)قال ابن سعد
: ثقة صاحب سنة، وذكره ابن (10)هل العلم، وقال أبو حاتمأ : زائدة صدوق من (9)أبو زرعة

 : ثقة ثبت صاحب سنة.(12)في الثقات، وقال ابن حجر (11)حبان

 ثقة ثبت.قلت: 
                                                           

 .3136( 621)ص ،ابن حجر، تقريب التهذيب (1)
 .(2/83) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم (2)
 .الصفحة نفسها، المرجع السابق (3)
 .الصفحة نفسها، المرجع السابق (4)
 .3136( 621)ص ه،مرجع سبق ذكر ابن حجر،  (5)
 .1286( 613)ص ،المرجع السابق (6)
 .(2/355) ،العلميةط:  ،قات الكبرى الطبابن سعد،  (7)
 .056( 123)ص ،البازط:  ،الثقات ،لعجليا (8)
 .(3/213) ،مرجع سبق ذكره ،ابن أبي حاتم (9)
 .الصفحة نفسها، المرجع السابق (10)
 .8112( 2/332) ،الثقات، ابن حبان (11)
 .1286( 613)ص ،مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (12)
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"، وهو صدوق له 8: سبقت ترجمته في حديث رقم "سعيد بن زيد بن درهم( 76)
 أوهام.

"، وهو ثقة في األعمش 50: سبقت ترجمته في حديث رقم "أبو معاوية الضرير( 74)
 قد يهم في غيره.

 : مجهول.عبد الرحيم( 73)

 عن نافع عن ابن عمر. إسحاقمحمد بن  -الوجه الخامس

 .: مغيرة بن سقالبإسحاقيرويه عن ابن 

 "، وهو صدوق يخطئ.05: سبقت ترجمته في حديث رقم "المغيرة بن سقالب

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
 عن الزهري عن سالم عن أبيه. إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 ،في العلل الدارقطنيعند  إال، ولم أجده إسحاقهذا الوجه تفرد به عبد الوهاب عن ابن 
 هذا وهم كما ذكر الدارقطني.و 

 لم يذكر اسناده.، ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني

 ، في العلل عند الدارقطنيإال ، ولم أجده إسحاقهذا الوجه تفرد به عبد الوهاب عن ابن 
 وهذا وهم كما ذكر الدارقطني.

عمر عن ن عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا ب إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث
 .ملسو هيلع هللا ىلص أبي هريرة عن النبي

وهو صدوق يخطئ، ولم يذكره أحد غير  إسحاقن ابن عبن عياش  إسماعيلتفرد به 
 الدارقطني في سننه، وفي علله قال: وهذا ال يصح.

عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد هللا بن عبد  إسحاقمحمد بن  -الوجه الرابع
 .ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي هللا بن عمر هللا بن عمر عن أبيه عبد

، وقد رواه عنه التالميذ األثبات والثقات  إسحاقهذا الوجه هو المحفوظ عن ابن 
 وغيرهم، وهو الموجود في كتب السنة.
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 عن نافع عن ابن عمر. إسحاقمحمد بن  -الوجه الخامس

لل تفرد به المغيرة بن سقالب، وهو صدوق يخطئ، ولم أجده في كتب السنة إال عند ع
َطرب الَحدِّ " :(1)ذخيرة الحفاظوقال صاحب فقال: "وهذا وهم"، الدارقطني  يث، َوَكاَن والمغيرة ُمض 

 ".َهَذا أسهل َعَلي هِّ 

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سنادها حسن-الرابعة-راجحة هيالرواية ال بالسماع عند صرح  إسحاقألن ابن  ؛، وا 
 .(2)قاله األرنؤوط نتفت شبهة التدليس، وهذا مااف ؛الدارقطني في سننه

 [51] حديث       

، َعنِّ اب نِّ ُعَمَر، َعنِّ النَّبِّي ِّ  يثِّ َنافِّع  ، قال: ذكاة َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ َوُسئَِّل َعن  َحدِّ
 الجنين ذكاة أمه.

 ، َواْخُتِلَف َعْنُه؛إسحاقاختلف في رفعه على نافع: َفَرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن  فقال:

، عن نافع، عن إسحاقمحمد بن الحسن، هو المزني الواسطي، عن محمد بن َفَرَواُه 
 ا.ابن عمر مرفوعً 

، فقالوا: عن نافع: عن إسحاقوخالفه ابن عيينة، وهشيم، وعلي بن مسهر، عن ابن 
 .(3)اابن عمر، موقوفً 

 أوجه االختالف: -أواًل 
 .ملسو هيلع هللا ىلص لنَّبِّي ِّ بن ُعَمَر َعنِّ ااَعن َنافِّع َعن  محمد بن إسحاق -الوجه األول

، َعنِّ اب نِّ ُعَمَر.محمد بن إسحاق -الوجه الثاني  ، َعن  َنافِّع 

 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
.اَعن َناِفع َعن  محمد بن إسحاق -الوجه األول  بن ُعَمَر َعِن النَِّبيِ 

                                                           
 .321( 1/356) ،اظذخيرة الحفابن القيسراني،  (1)
 .(1/07) ،األرنؤوط :سنن أبي داود تأبو داود،  (2)
 .6272( 13/25) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (3)
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بزيادة، وفي المعجم  (0/168/7111أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين )
، وفي بزيادة( 6/675/222حبان )بزيادة، وفي المجروحين البن  (8/62/7852األوسط )

 إسحاق(، من طريق محمد بن الحسن المزني، عن محمد بن 13/25/6272) العلل للدارقطني
 به.

 ، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر.محمد بن إسحاق -الوجه الثاني

أطراف  =فاظ البن القيسرانيفي تذكرة الح، و (13/25/6272) الدارقطني في علله ذكره
(، من طريق سفيان بن عيينة، وعلي بن 126/057صأحاديث كتاب المجروحين البن حبان )

 به. إسحاقمسهر، وهشيم، عن محمد بن 

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
  .ملسو هيلع هللا ىلص بن ُعَمَر َعِن النَِّبي ِ اَعن َناِفع َعن  محمد بن إسحاق -الوجه األول

 : محمد بن الحسن المزني الواسطي.إسحاقيرويه عن ابن 

من التاسعة خ ل  ،القاضي أصله شامي :محمد بن الحسن بن عمران المزني الواسطي
 .(1)ت ق

: (4)، وقال أبو داود: ليس به بأس(3): ثقة، وقال أحمد بن حنبل(2)قال يحيى بن معين
ُقوف(6)افي الثقات، وقال أيًض  (5)بن حباناثقة، وذكره  يل، وقال  ،: يرفع ال َمو  ويسند ال َمَراسِّ

 : ثقة.(8): ثقة، وقال ابن حجر(7)الذهبي
 ويسند المراسيل.، ثقة، يرفع الموقوفات قلت:

 

                                                           
 .5818( 070)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(2/112) ،تهذيب التهذيبابن حجر،  (2)
 .الصفحة نفسها، المرجع السابق (3)
 .الصفحة نفسها، المرجع السابق (4)
 .11252( 7/011) ،الثقات ،ابن حبان (5)
 .222( 6/675) ،المجروحين ،ابن حبان (6)
 .0727( 6/120) ،الكاشفالذهبي،  (7)
 .5818( 070)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (8)
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 ، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر.محمد بن إسحاق -الوجه الثاني

 .هشيم (3علي بن مسهر ) (6سفيان بن عيينة ) (1: )إسحاقيرويه عن ابن 
"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1قت ترجمته في حديث رقم ": سبسفيان بن عيينة( 7)

 وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.
"، : هو ثقة له بعض الغرائب 02: سبقت ترجمته في حديث رقم "علي بن مسهر( 6)

 بعد أن عمي بصره.

"، وهو ثقة ثبت كثير التدليس 61: سبقت ترجمته في حديث رقم "هشيم بن بشير( 4)
 الخفي، وهو من الثالثة في المدلسين ويجب أن يصرح بالسماع. واإلرسال

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
 .ملسو هيلع هللا ىلص بن ُعَمَر َعِن النَِّبي ِ اَعن َناِفع َعن  محمد بن إسحاق -الوجه األول

، والواسطي كما إسحاقهذا الوجه تفرد فيه محمد بن الحسن الواسطي عن محمد بن 
ع الموقوفات، فقد رفع في هذا الوجه الموقوف عن ابن عمر، قال ابن ذكر ابن حبان أنه يرف

يل َرَوى َعن  (1)حبان ُقوف ويسند ال َمَراسِّ بن ُعَمَر َعنِّ اَعن َنافِّع َعن  محمد بن إسحاق" يرفع ال َمو 
َبُح حَ  :َقالَ ، ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِّي ِّ  َعَر َوَلكِّنَُّه ُيذ  هِّ إَِّذا َأش  مَذَكاُة ال َجنِّينِّ َذَكاُة ُأم ِّ  أخبرنا ،تَّى ُين َصَب َما فِّيهِّ من الدَّ

َطَبةَ ا ُقوف  من  :َحدثَنا وهب َعن َبقِّيََّة َقالَ  :َقالَ  ،بن َقح  َثَنا ُمَحمَُّد ب ُن ال َحَسنِّ ال ُمَزنِّي  إِّنََّما ُهَو َمو  َحدَّ
 بن عمر".اَقول 

 ، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر.محمد بن إسحاق -الوجه الثاني

ا، موافقة لما ذكره ا، وليس مرفوعً نافع عن ابن عمر موقوفً  هالوجه محفوظ، فقد روا هذا 
 ابن حبان والدارقطني.

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سنادها ضعيف-الثانية–الرواية الراجحة   بالسماع. إسحاقلعدم تصريح ابن  ؛، وا 

 

 
                                                           

 .222( 6/675المجروحين ) ،ابن حبان (1)
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 مسند

 معبد بن كعب 
 [58حديث ]        

بِّ ب نِّ مالك، عن أمه، عن النبي َوُسئَِّل َعن  حَ  َبدِّ ب نِّ َكع  يثِّ َمع  ، َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ دِّ
، وقال: انبذوا كل (1)التمر والرطب أن ينبذا :ت القبلتين؛ أنه نهى عن الخليطينوكانت قد صلَّ 

 واحد منهما على حدة.

 ، واختلف عنه؛إسحاقيرويه ابن  فقال:

، عن معبد بن كعب، إسحاقشهاب، وعبد األعلى، عن ابن فرواه ابن عيينة، وأبو 
 عن أمه.

ورواه عقيل بن خالد، َعْن َمْعَبِد ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َعْن أخيه عبد هللا بن كعب بن 
 يقول ...، ملسو هيلع هللا ىلصمالك، عن امرأة، َأنََّها َسِمَعْت َرُسوَل َّللاَِّ 

 .(2) وقول عقيل أشبه بالصواب

 :أوجه االختالف -أواًل 
 ، عن معبد بن كعب، عن أمه.إسحاقابن  -الوجه األول

، َعن  أخيه عبد هللا بن كعب  -الوجه الثاني بِّ ب نِّ َمالِّك  َبدِّ ب نِّ َكع  عقيل بن خالد، َعن  َمع 
ِّ ا  ، يقول ...ملسو هيلع هللا ىلصبن مالك، عن امرأة، َأنََّها َسمَِّعت  َرُسوَل َّللاَّ

 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا

                                                           
َن الُبسر  (1) َتلِّطًا. ُيرِّيُد َما ُين َبُذ مِّ ا ُين َبذ ُمخ  وِّ َذلَِّك مِّمَّ رِّ َوَنح  َن الزَّبيب َوالتَّم  َنب والزَّبيب، َأو  مِّ َن العِّ والتَّمر َمًعا، َأو  مِّ

مِّير ةِّ والتَّخ  دَّ َرع لِّلش ِّ َنَّ األن واع إَِّذا اخَتَلفت فِّي االن تَباذِّ َكاَنت  أس  ،  والنَّبيُذ المعموُل مِّن   .َوا ِّنََّما َنهى َعن ُه ألِّ َخلِّيَطي نِّ
َمُد. وعامَّة الُمحَ  ، َوبِّهِّ َقاَل َمالِّك  َوَأح  يثِّ ذًا بَِّظاهِّرِّ ال َحدِّ كِّر أخ  ريمه َوا ِّن  َلم  ُيس  م  إَِّلى َتح  ثين َقاُلوا: َمن  َشرِّبه َذَهَب َقو  د ِّ

َد ُحدوثها َفهُ  دة فِّيهِّ َفُهَو آثِّم  مِّن  جهة  واحدة ، وَمن َشرِّبه َبع  بِّ ال َخلِّيَطي نِّ َقب َل ُحدوث الشَّ َهَتين: ُشر  َو آثِّم  مِّن  جِّ
كِّر. َوَغي ُرُهم  رخَّص فِّيهِّ وَعلَّلوا التحريم باإلسكار بِّ الُمس  ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر،  .وُشر 

(6/23.) 
 .(318/3187و 13/317) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (2)
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 ، عن معبد بن كعب، عن أمه.إسحاقابن  -الوجه األول

أحمد ، و (1/351/352وفي مسند الحميدي ) (،686ص)ه مسندالشافعي في أخرجه 
(، 65/107/353المعجم الكبير للطبراني ) وفي، 63236( 63/326الرسالة ) :في مسنده ط

( 2/3552(، وفي معرفة الصحابة ألبي نعيم )13/01/17327وفي معرفة السنن واآلثار )
(، وفي التمهيد لما في الموطأ من المعاني 8/622العلمية ) :وفي الطبقات الكبرى ط ،8132

 :(، من طرق عدة عن318/3187و 13/317) (، والدارقطني في علله5/126واألسانيد )
بن زريع، عن اعلى، ويزيد شهاب الحناط، وعبد األ يعيينة، ومحمد بن سلمة، وأبسفيان بن 
 به. إسحاقمحمد بن 

عقيل بن خالد، َعْن َمْعَبِد ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َعْن أخيه عبد هللا بن  -لثانيالوجه ا
 ، يقول ...ملسو هيلع هللا ىلصكعب بن مالك، عن امرأة، َأنََّها َسِمَعْت َرُسوَل َّللاَِّ 

 13/317) (، والدارقطني في علله8/533/17026أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )
 به. إسحاق، عن محمد بن (، من طريق عقيل بن خالد318/3187و

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
 ، عن معبد بن كعب، عن أمه.إسحاقابن  -الوجه األول

أبو شهاب  (3محمد بن سلمة ) (6سفيان بن عيينة ) (1: )إسحاقيرويه عن ابن 
 يزيد بن زريع. (5على )عبد األ (0الحناط )

، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة "1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة( 7)
 وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن سلمة( 6)

"، وهو 01سبقت ترجمته في حديث رقم " "أبو شهاب الحناط :عبد ربه بن نافع( 4)
 صدوق يهم.

"، وهو ثقة إن 01: سبقت ترجمته في حديث رقم "عبد األعلى بن عبد األعلى( 3)
 حدث من كتابه.

 "، وهو ثقة ثبت.52: سبقت ترجمته في حديث رقم "يزيد بن زريع( 5)



681 
 
 

، َعْن أخيه عبد هللا بن عقيل بن خالد، َعْن َمْعَبِد ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلكٍ  -الوجه الثاني
 ، يقول ...ملسو هيلع هللا ىلصمالك، عن امرأة، َأنََّها َسِمَعْت َرُسوَل َّللاَِّ  كعب بن

 : عقيل بن خالد.إسحاقعن معبد الذي يشترك فيه مع ابن يرويه 
 (.1) عنهمولى عثمان بن عفان رضي هللا :يلىعقيل بن خالد األ

: (4): ثقة صدوق، وقال ابن سعد(3)ال بأس به، وقال أبو زرعة :(2)قال أحمد بن حنبل
 .(5)وذكره العجلي في الثقات، ثقة

 ثقة قلت:

 الف:الترجيح بين أوجه االخت -رابًعا
 ، عن معبد بن كعب، عن أمه.إسحاقابن  -الوجه األول

الرواية من هذا الوجه محفوظة، فقد ذكرت في عدة كتب من كتب السنة، ورواها 
 بالتحديث. إسحاق، وصرح فيها ابن إسحاقاألثبات عن ابن 

هللا بن  عقيل بن خالد، َعْن َمْعَبِد ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َعْن أخيه عبد -الوجه الثاني
 ، يقول ...ملسو هيلع هللا ىلصكعب بن مالك، عن امرأة، َأنََّها َسِمَعْت َرُسوَل َّللاَِّ 

وفي الرواية من هذا الوجه غير محفوظة، لم أجدها إال عند البيهقي في السنن الكبرى، 
 ، وقال الدارقطني: وقول عقيل أشبه بالصواب.مرأة وهذا إبهاما اسنده

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سناده ضعيف-األول–جه الراجح الو  ولكن  ؛كعب وهو مقبول بنَ  ألن فيه معبدَ  ؛، وا 
 بالتحديث عند الحميدي. إسحاقصرح ابن 

 

                                                           
 .(7/03/603) ، الجرح والتعديل،ابن أبي حاتم (1)
 .(7/03) ،المرجع السابق (2)
 .(7/03)، لمرجع السابقا (3)
 .(7/321) ،العلميةط:  ،الطبقات الكبرى ابن سعد،  (4)
 .(338/1158)ص ،البازط:  العجلي، الثقات، (5)
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 مسند

 جبير بن مطعم 
 [59] حديث        

، َعنِّ النَّبِّي ِّ 
، َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ وسئل عن حديث محمد بن جبير بن مطعم، َعن  َأبِّيهِّ

 .(1)أحمد، والماحي، والحاشر، والعاقبخمسة أسماء: محمد، و  قال: إن لي
 ، َواْخُتِلَف َعْنُه؛إسحاقَوَرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن 

َعْن عثمان بن  ، َعِن الزُّْهِري ِ محمد بن إسحاقَفَرَواُه المثنى بن زرعة، أبو راشد، َعْن 
 أبي سليمان، عن جبير بن مطعم.

، َعْن ُمَحمَِّد بْ إسحاق وخالفه علي بن مسهر، رواه عن ابن ِن ُجَبْيٍر، عن ، َعِن الزُّْهِريِ 
 .(2)أبيه، وهوالصواب

 أوجه االختالف: -أواًل 
عن الزهري عن عثمان بن أبي سليمان عن جبير بن  إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

  .ملسو هيلع هللا ىلص مطعم عن النبي

 النبيعن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
 .ملسو هيلع هللا ىلص

عن عبد السالم عن الزهري عن محمد بن جبير بن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث
  .ملسو هيلع هللا ىلص مطعم عن أبيه عن النبي

 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
عن الزهري عن عثمان بن أبي سليمان عن جبير  إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

  .ملسو هيلع هللا ىلص بن مطعم عن النبيا

                                                           
 (.13/012/3313) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
 .الصفحة نفسها، المرجع السابق (2)
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بزيادة،  (6/161) أخبار أصبهان= يخ أصبهانأخرجه أبو نعيم األصبهاني في تار 
 إسحاق(، من طريق المثنى بن زرعة، عن محمد بن 13/012/3313والدارقطني في علله )

 به.
 عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه عن النبي إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني

  .ملسو هيلع هللا ىلص

سعد، بن  إبراهيمبزيادة، من طريق  (8/301/3010) أخرجه البزار في مسنده
(، من طريق علي بن مسهر، كالهما عن محمد بن 13/012/3313والدارقطني في علله )

 به. إسحاق
عن عبد السالم عن الزهري عن محمد بن جبير بن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث

  .ملسو هيلع هللا ىلص مطعم عن أبيه عن النبي

 بزيادة، من طريق عبد هللا بن نمير، عن (8/301/3010) أخرجه البزار في مسنده
 به. إسحاقمحمد بن 

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
عن الزهري عن عثمان بن أبي سليمان عن جبير  إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

  .ملسو هيلع هللا ىلص بن مطعم عن النبيا

 .(راشد أبو) : المثنى بن زرعةإسحاقيرويه عن ابن 
 .(1)ال داود بن عمرو الضبيإ: مجهول الحال لم يرو عنه ن زرعةالمثنى ب

 عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه عن النبي إسحاقمحمد بن  -الثاني الوجه
  .ملسو هيلع هللا ىلص

 بن سعد. إبراهيم (6علي بن مسهر ) (1: )إسحاقيرويه عن ابن 
هو ثقة له بعض الغرائب  ،"02: سبقت ترجمته في حديث رقم "علي بن مسهر( 7)

 بعد أن عمي بصره.

 "، وهو ثقة.01": سبقت ترجمته في حديث رقم بن سعد إبراهيم( 6)

                                                           
 .(360)ص ،فتح الباب في الكنى واأللقابابن منده،  (1)
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عن عبد السالم عن الزهري عن محمد بن جبير بن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث
  .ملسو هيلع هللا ىلص مطعم عن أبيه عن النبي

 : عبد هللا بن نمير.إسحاقيرويه عن ابن 
 "، وهو ثقة.00: سبقت ترجمته في حديث رقم "عبد هللا بن نمير

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
عن الزهري عن عثمان بن أبي سليمان عن جبير  إسحاقحمد بن م -الوجه األول

  .ملسو هيلع هللا ىلص بن مطعم عن النبيا

 ، وهو مجهول الحال.(أبو راشد) ، المثنى بن زرعةإسحاقتفرد بهذا الوجه عن ابن 
 عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه عن النبي إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني

  .ملسو هيلع هللا ىلص

براهيمارقطني، فرواه علي بن مسهر و هذا الوجه هو الصواب كما ذكر الد عن  بن سعد ا 
ولكن برواية  ؛وكالهما ثقة، وهذا اإلسناد هو الصحيح والموجود في كتب السنة ابن إسحاق،

 حماد بن سلمة، فهذا يدلل على أن هذا الوجه هو الصواب.
عن عبد السالم عن الزهري عن محمد بن جبير بن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث

  .ملسو هيلع هللا ىلص ن أبيه عن النبيمطعم ع

واإلسناد فيه عبد السالم وهو تفرد بهذا الوجه عبد هللا بن نمير، وتفرد بذكره البزار، 
 .(1)"ضعيف وواه " (، وهوعبد السالم بن أبي الجنوب)

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سنادها ضعيف-الثانية–الرواية الراجحة   بالسماع. إسحاقلعدم تصريح ابن  ؛، وا 

 [21حديث ]        

، َعنِّ النَّبِّي ِّ 
، َعن  َأبِّيهِّ : نضر هللا َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ وسئل عن حديث محمد ب نِّ ُجَبي ر 

يَث. حامل فقه بَّ ها إلى من سمعها، فرُ ا سمع مقالتي، فوعاها، ثم أداَّ عبدً   غير فقيه ... ال َحدِّ

                                                           
 .0125( 355)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
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 َواْخُتِلَف َعْنُه؛ ،إسحاقَيْرِويِه ُمَحمَُّد ْبُن  َفَقاَل:

، محمد بن إسحاقفرواه يعلى بن عبيد، وأحمد بن خالد الوهبي، َعْن  ، َعِن الزُّْهِريِ 
 َعْن محمد بن جبير، عن أبيه.

، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُجَبْيٍر، َعْن إسحاقبن سعد: عن ابن  إبراهيموقال  ، قال: ذكر الزُّْهِريِ 
 َأِبيِه.

، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن إسحاقن ابن وقال عبد هللا بن نمير: ع ، عن عبد السالم، َعِن الزُّْهِريِ 
 ُجَبْيٍر، َعْن أبيه.

 .(1)وقول ابن نمير أشبهها بالصواب

 أوجه االختالف: -أواًل 
، َعن  محمد بن جبير، عن أبيه.محمد بن إسحاق -الوجه األول  ، َعنِّ الز ه رِّي ِّ

َثنِّي عَ ابن إسحاق -الوجه الثاني ، َعن  َعب دِّ ، َحدَّ َلى ال ُمطَّلِّبِّ و، َمو  ر  ُرو ب ُن َأبِّي َعم  م 
م ، َعن  َأبِّيهِّ. ، َعن  ُمَحمَّدِّ ب نِّ ُجَبي رِّ ب نِّ ُمط عِّ َمنِّ ب نِّ ال ُحَوي رِّثِّ  الرَّح 

، َعن  ُمَحمَّدِّ ب نِّ ُجَبي رِّ ب نِّ ابن إسحاق -الوجه الثالث اَلمِّ، َعنِّ الز ه رِّي ِّ ، َعن  َعب دِّ السَّ
م ، َعن  َأبِّيهِّ.ُمط    عِّ

و، َعن  ُمَحمَّدِّ ب نِّ ُجَبي رِّ ب نِّ إسحاقُمَحمَُّد ب ُن  -الوجه الرابع ر  و ب نِّ َأبِّي َعم  رِّ ، َعن  َعم 
م ، َعن  َأبِّيهِّ. عِّ  ُمط 

 تخريح أوجه االختالف: -اثانيً 
، َعْن محمد بن جبير، عن أبيه.محمد بن إسحاق -الوجه األول  ، َعِن الزُّْهِريِ 

، وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم 630( 1/316الدارمي في سننه ) أخرجه
، وفي مسند الشهاب 1501( 6/162، وفي المعجم الكبير للطبراني )625( 1/126)

، وفي جامع بيان العلم 7013( 13/018، وأبو يعلى في مسنده )1061( 6/317القضاعي )
، وفي 10( 62صحكيم المديني ) البن ، وفي حديث نضر هللا امرأً 125( 1/185وفضله )

(، وفي العلل للدارقطني 18صشرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي )

                                                           
 (.13/018/3312) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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يعلى بن عبيد، وأحمد بن خالد، وعيسى بن يونس،  :(، من طرق عدة عن13/018/3312)
 به. إسحاقوعبدة، ومحمد بن عبيد، ومحمد بن عمر الواقدي، عن محمد بن 

َثِني َعْمُرو ْبُن َأِبي َعْمٍرو، َمْوَلى اْلُمطَِّلِب، َعْن َعْبِد ، َحدَّ ابن إسحاق -الوجه الثاني
ْحَمِن ْبِن اْلُحَوْيِرِث، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم، َعْن َأِبيهِ   الرَّ

المستدرك على  الحاكم في(، و 13/018/7013أخرجه أبو يعلى في مسنده )
بن  إبراهيم(، من طريق 67/318الرسالة ) :ط همسندفي  وأحمد(، 1/123/622) الصحيحين

 به. إسحاقسعد، عن محمد بن 

، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ابن إسحاق -الوجه الثالث اَلِم، َعِن الزُّْهِريِ  ، َعْن َعْبِد السَّ
 ُمْطِعٍم، َعْن َأِبيِه.

فاكهي ، وفي أخبار مكة لل1501( 6/162المعجم الكبير ) الطبراني في أخرجه
، وفي العلل للدارقطني 1026( 6/175، وفي فوائد تمام )6210( 0/607)
 به. إسحاق(، من طريق عبد هللا بن نمير، عن محمد بن 13/018/3312)

، َعْن َعْمِرو ْبِن َأِبي َعْمٍرو، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُجَبْيِر ْبِن إسحاقُمَحمَُّد ْبُن  -الوجه الرابع
 .ُمْطِعٍم، َعْن َأِبيهِ 

(، من طريق يونس بن بكير، عن 6/167/1503أخرجه المعجم الكبير للطبراني )
 به. إسحاقمحمد بن 

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
، َعْن محمد بن جبير، عن أبيه.محمد بن إسحاق -الوجه األول  ، َعِن الزُّْهِريِ 

ن يونس عيسى ب (3أحمد بن خالد ) (6يعلى بن عبيد ) (1: )إسحاقيرويه عن ابن 
 محمد بن عمر الواقدي. (2محمد بن عبيد ) (5عبدة ) (0)

"، وهو ثقة إال في حديثه عن 51: سبقت ترجمته في حديث رقم "يعلى بن عبيد( 7)
  الثوري فيه لين.

 "، وهو صدوق.00: سبقت ترجمته في حديث رقم "أحمد بن خالد( 6)
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أخو  -ة وكسر الموحدةبفتح المهمل -السبيعي إسحاقبن أبي  :عيسى بن يونس (4)
وقيل سنة  ،مات سنة سبع وثمانين ،من الثامنة ،ثقة مأمون  ،اكوفي نزل الشام مرابطً  ،إسرائيل

 .(1)إحدى وتسعين ع

 "، وهو ثقة ثبت.02: سبقت ترجمته في حديث رقم "عبدة بن سليمان( 3)

 "، وهو ثقة.07: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن عبيد الطنافسي( 5)

 ،: محمد بن عمر بن واقد األسلمي الواقدي المدني القاضيمحمد بن عمر الواقدي (2)
وله ثمان وسبعون  ،مات سنة سبع ومائتين ،من التاسعة ،متروك مع سعة علمه ،نزيل بغداد

 .(2)ق
َثِني َعْمُرو ْبُن َأِبي َعْمٍرو، َمْوَلى اْلُمطَِّلِب، َعْن َعْبدِ ابن إسحاق -الوجه الثاني  ، َحدَّ

ْحَمِن ْبِن اْلُحَوْيِرِث، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم، َعْن َأِبيِه.  الرَّ

 بن سعد. إبراهيم: إسحاقيرويه عن ابن 

 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "بن سعد إبراهيم

، َعْن مُ ابن إسحاق -الوجه الثالث اَلِم، َعِن الزُّْهِريِ  َحمَِّد ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ، َعْن َعْبِد السَّ
 ُمْطِعٍم، َعْن َأِبيِه.

 : عبد هللا بن نمير.إسحاقيرويه عن ابن 

 "، وهو ثقة.00: سبقت ترجمته في حديث رقم "عبد هللا بن نمير

، َعْن َعْمِرو ْبِن َأِبي َعْمٍرو، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُجَبْيِر ْبِن إسحاقُمَحمَُّد ْبُن  -الوجه الرابع
 ٍم، َعْن َأِبيِه.ُمْطعِ 

 : يونس بن بكير.إسحاقيرويه عن ابن 
 "، وهو صدوق يخطئ.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "يونس بن بكير

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
، َعْن محمد بن جبير، عن أبيه.محمد بن إسحاق -الوجه األول  ، َعِن الزُّْهِريِ 

                                                           
  .(001/0153)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
  .(028/2175)ص، المرجع السابق (2)
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الرجل الذي بينه وبين  إسحاققد أسقط ابن الرواية من هذا الوجه ليست الصواب، ف
 الزهري.

َثِني َعْمُرو ْبُن َأِبي َعْمٍرو، َمْوَلى اْلُمطَِّلِب، َعْن َعْبِد ابن إسحاق -الوجه الثاني ، َحدَّ
ْحَمِن ْبِن اْلُحَوْيِرِث، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم، َعْن َأِبيِه.  الرَّ

لكن  ؛إسحاقبن سعد عن ابن  إبراهيمصحيحة، تفرد بهذا الوجه الرواية من هذا الوجه 
 بالتحديث. إسحاقصرح فيها ابن 

، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ابن إسحاق -الوجه الثالث اَلِم، َعِن الزُّْهِريِ  ، َعْن َعْبِد السَّ
 ُمْطِعٍم، َعْن َأِبيِه.

الرجل الذي  إسحاقذكر فيه ابن  هذا الوجه أشبه بالصواب كما ذكر الدارقطني، فقد
، وهو مشابه ألحاديث أخرى عن الزهري (عبد السالم بن أبي الجنوب)بينه وبين الزهري وهو 

 .إسحاقمن غير طريق ابن 
، َعْن َعْمِرو ْبِن َأِبي َعْمٍرو، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُجَبْيِر ْبِن إسحاقُمَحمَُّد ْبُن  -الوجه الرابع

 يِه.ُمْطِعٍم، َعْن َأبِ 

، وقد أسقط عبد إسحاقتفرد بهذا الوجه يونس بن بكير وهو صدوق يخطئ عن ابن 
 .(عمرو ومحمد بن جبير)الرحمن بن حويرث الذي بين 

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سناد الوجه الثاني حسن-الثاني والثالث–الوجهان المحفوظان  ريح ابن ـــــلتص ؛، وا 

بالسماع، وفيه  اقـــــإسحا اإلسناد الثالث فهو ضعيف لم يصرح ابن به بالتحديث، أم اقـــإسح
 .(1)عبد السالم بن أبي الجنوب وهو "ضعيف"

 [27] حديث        

، َعنِّ النَّبِّي ِّ 
، َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ وسئل عن حديث محمد بن جبير بن مطعم، َعن  َأبِّيهِّ

نه  تعالى قال: إن هللا نه ليئط أطيط لعلى عرشه، وا  )هكذا عليه( مثل القبة، ووضع يده كذا، وا 
 الرحل بالراكب.

                                                           
  .(355/0125)ص ،تقريب التهذيب، ابن حجر (1)
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 َوَقِد اْخُتِلَف عليه في إسناده: إسحاق يِه ُمَحمَُّد ْبنُ َيْروِ  َفَقاَل:

فرواه عبد األعلى بن حماد،  فرواه وهب بن جرير، عن أبيه، واختلف عن وهب؛
وجبير بن محمد، عن  بن عتبة، ، عن يعقوبإسحاقوبندار، عن وهب، عن أبيه، عن ابن 

براهيموكذلك رواه علي بن المديني، ويحيى بن معين، و  .(1)أبيه، عن جده رة، وأخو بن عرع ا 
ْحَمِن، َعِن  .كرخويه، عن وهب بن جرير وكذلك رواه سلمة بن شبيب، عن َحْفِص ْبِن َعْبِد الرَّ

 ن جده، وهو الصواب.، عن يعقوب بن عتبة، عن جبير بن محمد، عن أبيه، عابن إسحاق

حدثناه يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، ويعرف بأخي 
ئتين، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: اكرخويه، وكان من الثقات ببغداد سنة ست وأربعين وم

دث عن يعقوب بن عتبة، عن جبير بن ـــيح اقــــإسحد بن ـــحدثنا أبي، قال: سمعت محم
هِ مد بن جبير بن ممح  .(2)طعم، َعْن َأِبيَه، َعْن َجدِ 

 أوجه االختالف: -أواًل 
ة وجبير بن محمد عن أبيه عن عن يعقوب بن عتب إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 جده.

عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
 مطعم عن أبيه عن جده.

 جه االختالف:تخريج أو  -ثانًيا
عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد عن أبيه عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 جده.

-بقصة، وفي العرش وما روي فيه (1/656/575) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة
بنحوه،  (8/6515/10178) -امحققً -بنحوه، وفي تفسير ابن أبي حاتم (367/11)ص -امحققً 

 به. إسحاق(، من طريق جرير بن حازم، عن محمد بن 13/063/3361) وفي علل الدارقطني

عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
 بن مطعم عن أبيه عن جده.ا

                                                           
 .3361( 13/063) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
 .(13/060) ،المرجع السابق (2)
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 بنحوه، وفي مستخرج أبي عوانة (0/636/0762) أخرجه أبو داود في سننه
بنحوه، وفي األسماء  (6/168/1507) بنحوه، والمعجم الكبير للطبراني (6/161/6517)

 (02/71)ص بقصة، وفي الرد على الجهمية للدارمي (6/317/883) والصفات للبيهقي
 بنحوه، وفي الشريعة لآلجري  (1/653/572) بقصة، وفي السنة البن أبي عاصم

بقصة، وفي الصفات  (338/61)ص حامد بن بالل يبقصة، وفي جزء أب (3/1121/227)
 بنحوه، وفي المشيخة البغدادية ألبي الطاهر السلفي (32-31/38)ص لغنيمانا :للدارقطني ت

 السفر الثاني، تاريخ ابن أبي خيثمة= بنحوه، وفي التاريخ الكبير (01/6/2) -مخطوط-
(، من طريق جرير بن حازم، وحفص 13/063/3361) بنحوه، وفي علل الدارقطني (6/280)
 .به إسحاقبن عبد الرحمن، عن محمد بن ا

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد عن أبيه عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 جده.

 : جرير بن حازم.إسحاقيرويه عن ابن 

 ا حدث من حفظه.إذ"، وهو ثقة يهم 08: سبقت ترجمته في حديث رقم "جرير بن حازم

عن جبير بن محمد بن جبير  عن يعقوب بن عتبة إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
 بن مطعم عن أبيه عن جده.ا

 جرير بن حازم. (6حفص بن عبد الرحمن ) (1: )إسحاقيرويه عن ابن 

 "، وهو صدوق.02: سبقت ترجمته في حديث رقم "حفص بن عبد الرحمن( 7)

ذا حدث من إ"، وهو ثقة يهم 08في حديث رقم " : سبقت ترجمتهجرير بن حازم( 6)
 حفظه.

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد عن أبيه عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 جده.



621 
 
 

يعقوب بن عتبة عن ))جمع يعقوب وجبير(، والصواب هو  هذا الوجه فيه خطأ وهو
 ، كما هو موجود في الوجه الثاني، وقد تفرد بهذا الوجه جرير بن حازم، فهذا(جبير بن محمد

 .(1)الوجه فيه وهم كما ذكر الدارقطني في "الصفات"
عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني

 بن مطعم عن أبيه عن جده.ا

في )هذا هو الوجه المحفوظ، والذي ذكر في كتب السنة، وبالنسبة لإلشارة باألصابع 
ا من روى هذا ، وأشار بها أيًض ملسو هيلع هللا ىلص ثمة كانت من النبي، كما في تاريخ ابن أبي خي(كيفية العرش

الذي أتم حديث ابن المديني وذكر اإلشارة بأصابعه الخمس  ويحيى بن معين ،وهبالحديث 
رَِّي َعَلى َظاهِّرِّهِّ َكاَن فِّيهِّ  : َهذاهو يروي الحديث، وقال الخطابيوأشار بأصابعه و  ال َكاَلُم إَِّذا ُأج 
َن ال َكي فِّيَّةِّ  هِّ َنو ع  مِّ قِّيُق َهذِّ ن ُه َتح  َفاتِّهِّ َمن فِّيَّة ، َفُعقَِّل َأن  َلي َس ال ُمَراُد مِّ ِّ َتَعاَلى َوَعن  صِّ  ، َوال َكي فِّيَُّة َعنِّ َّللاَّ

 ِّ رِّيُر َعَظَمةِّ َّللاَّ ، ُأرِّيَد بِّهِّ َتق  رِّيب  هِّ ال َهي َئةِّ، َوا ِّنََّما ُهَو َكاَلُم َتق  يُدُه َعَلى َهذِّ دِّ َفةِّ، َواَل َتح  َوَجاَللِّهِّ َجلَّ  الص ِّ
َرابِّي ا ُمُه، إَِّذا َكاَن أَع  رُِّكُه َفه  ائِّلِّ مِّن  َحي ُث ُيد  َهاُم السَّ َد بِّهِّ إِّف  ل ًفا، اَل َعلَِّم  َجاَلُلُه ُسب َحاَنُه، َوا ِّنََّما ُقصِّ جِّ

َهامِّ" َف  ن ُه مِّن  َدَركِّ األ  َن ال َكاَلمِّ، َوَما َلُطَف مِّ ، وقال صاحب كتاب العرش (2)َلُه لَِّمَعانِّي َما َدقَّ مِّ
"هذا حديث غريب  :"وهذا هو الصواب" أي عن هذا الوجه، وقال الذهبي في العلو: وما روي فيه

: بكالم طويل، نصر (4)،  وقد تكلم ابن القيم في "تهذيب السنن"إسحاقأي عن ابن  (3)ا فرد"جدً 
 .إسحاقعن ابن طعن بها هذا الحديث وبخاصة  تصحيح الحديث، ورد المطاعن التي فيه

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سنادها ضعيف-الثانية–الرواية الراجحة  لم يصرح بالسماع، وفيها  إسحاقألن ابن  ؛، وا 
  ، ولم يتابع.(5)جبير بن محمد"مقبول"

 

 

                                                           
 .32( 31)ص ،الغنيمان :ت ،الصفاتالدارقطني،  (1)
 .880( 6/317) ،والصفات األسماء، لبيهقيا (2)
 .(331)ص ،-امحققً –روي فيه العرش وما ابن أبي شيبة،  (3)
 .(117و 7/25)، تهذيب السنن ابن القيم، (4)
 .216( 138)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (5)
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 مسند 

 مسعود بن العجماء 
 [26حديث ]        

َصلَّى َّللاَُّ ، َعنِّ النَّبِّي ِّ وسئل عن حديث مسعود بن العجماء، أخي مطيع بن العجماء
يَن سرقت المرأة قطيفة، فكلَّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ  في تركه قطع يدها،  َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ م رسول هللا : حِّ

 .(1)"لو أن فاطمة فعلت ما فعلت هذه، لقطعت يدها"فقال: 

 ُه؛، َواْخُتِلَف َعنْ إسحاقُمَحمَُّد ْبُن  َفَقاَل: َيْرِويهِ 

فرواه عباد بن العوام، وجرير بن حازم، وسعيد بن يحيى اللخمي، وأحمد بن خالد 
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة بن يزيد بن ركانة، عن أمه عائشة بنت ابن إسحاقالوهبي، َعِن 

 مسعود، عن أبيها.

 وخالفهم محمد بن سلمة، فقال فيه: عن أمه عائشة بنت مسعود، عن أبيها.

، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة؛ أن خالته بنت ابن إسحاقيد بن أبي حبيب: َعِن وقال يز 
 ... فأرسله.ملسو هيلع هللا ىلصمسعود بن العجماء حدثته؛ أن أباها َقاَل ِلَرُسوِل َّللاَِّ 

 والباقون كلهم قالوا: عن أبيها، وأسندوه عن مسعود، والصواب قولهم.

 .(2)ة: عن أمه، عن عائشة، غير محفوظوقول محمد بن سلم

 أوجه االختالف: -أواًل 
، َعن  ُمَحمَّدِّ ب نِّ َطل َحَة ب نِّ َيزِّيَد ب نِّ ُرَكاَنَة، َعن  ُأم ِّهِّ محمد بن إسحاق -الوجه األول

. ُعود  ، َعن  َأبِّيَها َمس  َودِّ َس  ُعودِّ ب نِّ األ   َعائَِّشَة بِّن تِّ َمس 

ته بنت مسعود بن العجماء ، َعن  ُمَحمَّدِّ ب نِّ َطل َحَة؛ أن خالابن إسحاق -الوجه الثاني
 ِّ  ... فأرسله.ملسو هيلع هللا ىلصحدثته؛ أن أباها َقاَل لَِّرُسولِّ َّللاَّ

عن محمد بن طلحة بن يزيد عن عمته عائشة بنت  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث
 مسعود.

                                                           
 .(10/01/3012) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
 .(10/01) ،المرجع السابق (2)
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 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
ِه  ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة ْبِن َيِزيَد ْبنِ محمد بن إسحاق -الوجه األول ُرَكاَنَة، َعْن ُأمِ 

 َعاِئَشَة ِبْنِت َمْسُعوِد ْبِن اأْلَْسَوِد، َعْن َأِبيَها َمْسُعوٍد.

وفي المعجم الكبير  بمثله، (3/586/6508األرنؤوط ) :أخرجه ابن ماجه في سننه ت
وفي مصنف ابن أبي شيبة  بمثله، (61/330/723) بمثله، (61/333/726للطبراني )

بنحوه، وفي معرفة  (8/087/17311وه، وفي السنن الكبرى للبيهقي )بنح (5/070/6818)
الصحيحين  على بنحوه، وعند الحاكم في مستدركه (16/031/17621السنن واآلثار )

بنحوه، وفي معجم الصحابة  (5/018/6612وفي معجم الصحابة للبغوي ) (،0/061/8107)
بنحوه، وفي  (5/6536/2162يم )بنحوه، وفي معرفة الصحابة ألبي نع (3/25البن قانع )

(، وفي التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل 58/0تاريخ دمشق البن عساكر )
عبد هللا بن نمير،  :(، من طرق عدة10/01/3012) (، والدارقطني في علله7/061/1851)

د، عن اد بن عباــوأحمد بن خالد، وعباد بن العوام، وسعيد بن يحيى، وجرير بن حازم، وعب
 به. إسحاقمحمد بن 

، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة؛ أن خالته بنت مسعود بن العجماء ابن إسحاق -الوجه الثاني
 ... فأرسله.ملسو هيلع هللا ىلصحدثته؛ أن أباها َقاَل ِلَرُسوِل َّللاَِّ 

(، وفي معرفة الصحابة ألبي 38/026/63072الرسالة ) :أخرجه أحمد في مسنده ط
(، وفي التاريخ الكبير للبخاري 3/25الصحابة البن قانع )، وفي معجم (5/6536نعيم )

والدارقطني ، (58/5وفي تاريخ دمشق البن عساكر )(، 7/061/1851بحواشي محمود خليل )
 به. إسحاق(، من طريق يزيد بن حبيب، عن محمد بن 10/01/3012) في علله

ائشة بنت عن محمد بن طلحة بن يزيد عن عمته ع إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث
 .مسعود

(، وفي تاريخ 7/061/1851أخرجه البخاري في التاريخ الكبير بحواشي المطبوع )
(، من طريق محمد بن 10/01/3012) (، والدارقطني في علله58/0دمشق البن عساكر )
 به. إسحاقسلمة، عن محمد بن 
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 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
ِه ، َعْن ُمَحمَّ محمد بن إسحاق -الوجه األول ِد ْبِن َطْلَحَة ْبِن َيِزيَد ْبِن ُرَكاَنَة، َعْن ُأمِ 

 َعاِئَشَة ِبْنِت َمْسُعوِد ْبِن اأْلَْسَوِد، َعْن َأِبيَها َمْسُعوٍد.

عباد بن العوام  (3أحمد بن خالد ) (6عبد هللا بن نمير ) (1: )إسحاقيرويه عن ابن 
 اد.( عباد بن عب2جرير بن حازم ) (5سعيد بن يحيى ) (0)

 "، وهو ثقة.00: سبقت ترجمته في حديث رقم "عبد هللا بن نمير( 7)

 "، وهو صدوق.00: سبقت ترجمته في حديث رقم "أحمد بن خالد( 6)

مات  ،من الثامنة ،بي موالهم أبو سهل الواسطياَل بن عمر الكِّ  :اماد بن العوَّ بَّ عَ ( 4)
 .(1)سنة خمس وثمانين أو بعدها وله نحو من سبعين ع

: صدوق مأمون مقنع جائز الحديث، وأحمد (4)وزاد (3)بن معينا: ثقة، و (2)ابن سعد قال
، (8)، وابن حبان(7)، وأبو حاتم الرازي (6)، والعجلي: َصاحب سمت وهيئة وعقل جيد(5)بن حنبلا

ي ب ُق، وُمغلطاي(11)اوقال أيًض  (10)، والذهبي(9)وال َخطِّ ُدو  ُث، الصَّ َماُم، الُمَحد ِّ وثقه  قال: (12): اإلِّ

                                                           
 .3138( 621ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص (1)
 (.7/331ط: دار صادر، ) ،ابن سعد، الطبقات الكبرى  (2)
 (.0/618رواية الدوري، )، ابن معين، تاريخ ابن معين( 3)
 (.1/110رواية ابن محرز، ) ،ابن معين، تاريخ ابن معين (4)
 (.1/506ه عبد هللا، )أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال رواية ابن (5)
 (.607ط: الباز، )ص ،العجلي، الثقات (6)
 (.2/83ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ) (7)
 (.7/126ابن حبان، الثقات، ) (8)
 (.681ابن حبان، مشاهير علماء األمصار، )ص (9)
 (.1/362الذهبي، المغني في الضعفاء، ) (10)
 (.7/056، )ط: الحديث ،الذهبي، سير أعالم النبالء (11)
  (.7/178مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال، ) (12)
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وقال أحمد  ،(1)، وابن حجر العسقالنيوالبزار، وابن عبد الرحيم التبانوابن شاهين، وابن خلفون 
 .: مضطرب الحديث(2)بن حنبلا

ثرم الت األاثرم ذهبت لسؤ عن األ ب الحديثر قلت ثقة: وقول أحمد بن حنبل مضط
 ال يعتد به.ففلم أجده وتفرد بتضعيفه  ،دحمأل

 ،لقبه سعدان ،أبو يحيى الكوفي نزيل دمشق :الح اللخميسعيد بن يحيى بن ص( 3)
 .(3)مات قبل المائتين خ س ق ،من التاسعة

في الثقات، وقال  (5)محله الصدق، وذكره ابن حبان :(4)قال أبو حاتم الرازي 
: صدوق وسط وما له (8): َلي َس بَِّذاَك، وقال ابن حجر(7)ا: ال بأس به، وقال أيًض (6)الدارقطني
 اري سوى حديث واحد.في البخ

 قلت: صدوق.
ذا حدث من إ"، وهو ثقة يهم 08في حديث رقم " : سبقت ترجمتهجرير بن حازم( 5)
 حفظه.

 "، وهو ثقة ربما وهم.52: سبقت ترجمته في حديث رقم "عباد بن عباد( 2)

ء ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة؛ أن خالته بنت مسعود بن العجماابن إسحاق -الوجه الثاني
 ... فأرسله.ملسو هيلع هللا ىلصحدثته؛ أن أباها َقاَل ِلَرُسوِل َّللاَِّ 

 : يزيد بن أبي حبيب.إسحاقيرويه عن ابن 
مات سنة ثمان  ،من الخامسة ،أبو رجاء واسم أبيه سويد :يزيد بن أبي حبيب المصري 

 .(1)وعشرين وقد قارب الثمانين ع

                                                           

 (.621( ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص1)
 .(2/83( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )2)
 .6012( 606، )صمرجع سبق ذكره ( ابن حجر،3)
 (.0/621، )الجرح والتعديل( ابن أبي حاتم، 4)
 .8038( 2/031( ابن حبان، الثقات، )5)
 (.0/67أبي غدة، ) :ت ،بن حجر، لسان الميزان( ا6)
 (.1/653( الذهبي، المغني في الضعفاء، )7)
 .6012( 606، )صتقريب التهذيب( ابن حجر، 8)



625 
 
 

لى إولكنه قال كتب  ؛احبيب من الزهرى شيئً  يبأ: لم يسمع يزيد بن يحيى بن معينقال 
ات ــــأحمد بن حنبل: لما مقال و  ،(2)ي ر ـــــليه الزهإعنه مما كتب به  ى يرو  يشهاب فإنما الذابن 

في  (4)، وذكره العجلي(3)إسحاقأبي حبيب وجدوا عنده في كتبه المغازي، عن محمد بن  يزيد بن
َبَة ب نِّ َعامِّر  : َيزِّ (6): ثقة، وأبو حاتم الرازي (5)الثقات، وأبو زرعة الرازي  يُد ب ُن َأبِّي َحبِّيب  َعن  ُعق 
، وقال ابن حجر َسل   : واختلف في والئه ثقة فقيه وكان يرسل.(7)ُمر 

 ، كما قال ابن حجر.قلت: ثقة يرسل
عن محمد بن طلحة بن يزيد عن عمته عائشة بنت  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث

 مسعود.

 : محمد بن سلمة.إسحاقيرويه عن ابن 
 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن سلمة

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َطْلَحَة ْبِن َيِزيَد ْبِن ُرَكاَنَة، َعْن ُأمِ ِه محمد بن إسحاق -الوجه األول

 .ْسَوِد، َعْن َأِبيَها َمْسُعودٍ َعاِئَشَة ِبْنِت َمْسُعوِد ْبِن اأْلَ 

التالميذ  االرواية من هذا الوجه محفوظة، فقد ذكرت في معظم كتب السنة، وقد رواه
"محمد بن طلحة بن شداد  :، وقد صوبه الدارقطني، وفي رواية الحاكمإسحاقالثقات عن ابن 

 "محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة".: بن ركانة" وهذا خطأ والصوابا
ِد ْبِن َطْلَحَة؛ أن خالته بنت مسعود بن العجماء ، َعْن ُمَحمَّ ابن إسحاق -الوجه الثاني

 ... فأرسله.ملسو هيلع هللا ىلصحدثته؛ أن أباها َقاَل ِلَرُسوِل َّللاَِّ 

                                                                                                                                                                     
 .7711( 211، )صتقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 (.6/51رواية ابن محرز، )، ابن معين، تاريخ ابن معين (2)
 (.0/102أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله، )أحمد بن حنبل، موسوعة أقوال اإلمام  (3)
 .1837( 078ط: الباز، )ص ،العجلي، الثقات (4)
 (.2/627ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ) (5)
 .888( 632ابن أبي حاتم، المراسيل، )ص (6)
 .7711( 211، )صمرجع سبق ذكرهابن حجر،  (7)
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"أخت : ، وقد ذكر أحمد في مسنده فقالإسحاقتفرد بهذا الوجه يزيد بن حبيب عن ابن 
من "فيحتمل أن يكون سمعه  :(1)"بنت مسعود"، وقال ابن حجر :مسعود" وهذا خطأ، والصحيح

 أمه وخالته".
عن محمد بن طلحة بن يزيد عن عمته عائشة بنت  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث

 مسعود.

 :"عن عمته عائشة"، والصواب: ، وفيه خطأإسحاقتفرد به محمد بن سلمة عن ابن 
 ."عن أمه عائشة"

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سناده ضعيف-األول–الوجه الراجح هو  بالسماع، ولم  إسحاقتصريح ابن لعدم  ؛، وا 

 .(2)يصرح بالسماع في رواية الحاكم كما ذكر ابن حجر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(16/82) ،فتح الباري ، ابن حجر (1)
 السابق.المرجع  (2)
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 مسند

 عائشة رضي هللا عنها
 [24حديث ]        

َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ رسول هللا  قَ رُ ف  كنت إذا أردت أن أَ  ،وسئل عن حديث عروة، عن عائشة
 ،هِّ من يافوخِّ  قَ ر  الفَ  تُ ع  صدَ  َوَسلَّمَ 

 ، َواْخُتِلَف َعْنُه؛إسحاقُمَحمَُّد ْبُن  َفَقاَل: َيْرِويهِ 

َبْيِر، َعْن ُعْرَوَة، محمد بن إسحاقفرواه عبد األعلى، َعْن  ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن الزُّ
 َعْن َعاِئَشَة.

ْبِد َّللاَِّ بن ، َعْن َيْحَيى ْبِن َعبَّاِد ْبِن عَ إسحاقبن سعد، فرواه عن ابن  إبراهيموخالفه 
 الزبير، عن أبيه، عن عائشة.

 قاله عبد العزيز بن أبي سلمة العمري عنه.

 .(1)ويحتمل أن يكون القوالن محفوظين

  أوجه االختالف: -أواًل 
َوَة، َعن  محمد بن إسحاق -الوجه األول ، َعن  ُعر  َبي رِّ َفرِّ ب نِّ الز  ، َعن  ُمَحمَّدِّ ب نِّ َجع 

  َعائَِّشَة.

ِّ بن الزبير، عن أبيه، عن إسحاقابن  -لثانيالوجه ا َيى ب نِّ َعبَّادِّ ب نِّ َعب دِّ َّللاَّ ، َعن  َيح 
  عائشة.

 ، عن عائشة.، عن ُمَحمَّد بن جعفر بن الزبير إسحاقابن  -الوجه الثالث

  تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
َبْيِر، َعْن ُعْرَوَة، َعْن ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن امحمد بن إسحاق -الوجه األول لزُّ

 َعاِئَشَة.

                                                           
 .3528( 10/613) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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 (، وأبو يعلى الموصلي في مسنده2/657/0782) داوود في سننه أخرجه أبو
(، ثالثتهم من طريق عبد األعلى 8/037/2158) (، والبيهقي في شعب اإليمان8/55/0577)

  به. إسحاقعن محمد بن 

أبو يعلى في (، و 03/375/62355و)( 01/100/60520) وأخرجه أحمد في مسنده
  من طريق(، ثالثتهم 16/27/3183) (، والبغوي في شرح السنة8/601/0817) مسنده
  به. إسحاقبن سعد عن محمد بن  إبراهيم

 بن الزبير، عن أبيه، عن ، َعْن َيْحَيى ْبِن َعبَّاِد ْبِن َعْبِد َّللاَِّ إسحاقابن  -الوجه الثاني
 عائشة

(، أبو يعلى الموصلي في 3233( 0/210رنؤوط )أخرجه ابن ماجه في سننه ت األ
 مانياإل (، والبيهقي في شعب618/602)ص (، وفي معجمه7/382/3013) مسنده

 به. إسحاقبن سعد عن محمد بن  إبراهيم(، ثالثتهم من طريق 8/038/2152)
  ، عن عائشة.، عن ُمَحمَّد بن جعفر بن الزبير إسحاقابن  -الوجه الثالث

( من طريق يونس بن بكير عن محمد بن 0/86/1281) في مسنده أخرجه أبو عوانة
 به. إسحاق

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
َبْيِر، َعْن ُعْرَوَة، َعْن محمد بن إسحاق -الوجه األول ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن الزُّ

 َعاِئَشَة.

 بن سعد. يمإبراه (6) علىاألعلى بن عبداأل عبد (1: )إسحاقيرويه عن ابن 
"، وهو ثقة إن 01: سبقت ترجمته في حديث رقم "عبد األعلى بن عبد األعلى( 7)

 حدث من كتابه.

  "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "بن سعد إبراهيم( 6)

، َعْن َيْحَيى ْبِن َعبَّاِد ْبِن َعْبِد َّللاَِّ بن الزبير، عن أبيه، عن إسحاقابن  -الوجه الثاني
 .عائشة

 بن سعد. إبراهيم: إسحاقيرويه عن ابن 
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  "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "بن سعد إبراهيم

  ، عن عائشة.جعفر بن الزبير ، عن ُمَحمَّد بن إسحاقابن  -الوجه الثالث

 يونس بن بكير. :إسحاقيرويه عن ابن 
 "، وهو صدوق يخطئ.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "يونس بن بكير

  الترجيج بين أوجه االختالف: -اابعً ر 
َبْيِر، َعْن ُعْرَوَة، َعْن محمد بن إسحاق -الوجه األول ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن الزُّ

 َعاِئَشَة.

براهيمعلى، و األ عبدُ  إسحاقرواه عن ابن  بن سعد، وكالهما ثقات، وروي في كثير من  ا 
ماع فانتفت عنه شبهة التدليس، وهو كما ذكره بالس إسحاقكتب السنة، وقد صرح فيه ابن 

  الدارقطني محفوظ.
، َعْن َيْحَيى ْبِن َعبَّاِد ْبِن َعْبِد َّللاَِّ بن الزبير، عن أبيه، عن إسحاقابن  -الوجه الثاني

  عائشة.

ولكن لم يصرح فيه  ؛إسحاقوتفرد بهذه الطريق عن ابن  ،بن سعد وهو ثقة إبراهيمرواه 
محفوظ كما ذكر  فالحديث من هذا الوجه ،عنه شبهة التدليس اع فلم تنتفِّ بالسم إسحاقابن 

سناده ضعيف.   الدارقطني، وا 
  ، عن عائشة.ر بن الزبير، عن ُمَحمَّد بن جعفإسحاقابن  -الوجه الثالث

رواه عنه من هذا الوجه يونس بن بكير، وهو صدوق يخطئ ولم يتابع، ولم يصرح فيه 
 ، وهذا الوجه لم يذكره الدارقطني وقد أضفته.اده ضعيفبالسماع، فإسن إسحاقابن 

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
لتصريح ابن  ؛وكالهما محفوظان، واألول إسناده حسن -الثانياألول و  -الوجه الراجح

 بالسماع. يحهلعدم تصر  ؛بالسماع فانتفت علة التدليس عنه، والثاني ضعيف إسحاق
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 [23حديث ]        

: كسر عظم الميت َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ ل عن حديث عمرة، َعن  َعائَِّشَة، َعنِّ النَّبِّي ِّ وسئ
 .(1)اككسره حيً 

 ، واختلف عنه؛إسحاقورواه ابن 

، عن أبي الرجال، عن أمه، عن عائشة، إسحاقفرواه علي بن مجاهد، عن ابن 
د األنصاري، عن عمرة، َعْن َعاِئَشَة، وقال أبو أحمد الزبيري: عن الثوري، عن يحيى بن سعي

 .(2)ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَِّبيِ  

 الوجه الوحيد: -أواًل 
ِّ  إسحاقمحم د بن  : َقاَل َرُسوُل َّللاَّ هِّ َعن  َعائَِّشَة َقاَلت   .ملسو هيلع هللا ىلص َعن  َأبِّي الر َِّجالِّ َعن  ُأم ِّ

  تخريج الوجه: -ثانًيا
ِه َعْن  إسحاقمحم د بن  َجاِل َعْن ُأمِ   .ملسو هيلع هللا ىلصَعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َعْن َأِبي الرِ 

بنحوه،  (112و 16/115العلمية ) :أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وذيوله ط
 إسحاق(، من طريق علي بن مجاهد، عن محمد بن 10/018/3752) والدارقطني في علله

 به.

 دراسة الوجه: -ثالًثا
َجاِل عَ  إسحاقمحم د بن  ِه َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َعْن َأِبي الرِ   .ملسو هيلع هللا ىلصْن ُأمِ 

 : علي بن مجاهد.إسحاقيرويه عن ابن 
مات بعد  ،بن مسلم القاضي الكابلي بضم الموحدة وتخفيف الالم :علي بن مجاهد

 .(3)الثمانين ]ومائة[ ت

 

                                                           
 .3752( 10/018) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
 .(10/012) ،المرجع السابق (2)
 .0721( 015)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (3)
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ابن بن مجاهد لم يسمع من  علي :الضريس : قال يحيى بنُ (1)قال ابن أبي حاتم
 بنِّ  يجعفر الجمال عن عل أباا سألت بن مجاهد كذاب، وقال أيًض  يعل ا:، وقال أيًض إسحاق

وليس  ،في الثقات، قال ابن حجر: متروك من التاسعة (2)مجاهد فقال كذاب، وذكره ابن حبان
 .(3)في شيوخ أحمد أضعف منه

 قلت: متروك.

 الترجيح: -رابًعا
ِّ َعن  َأبِّي الر َِّجا إسحاقمحم د بن  : َقاَل َرُسوُل َّللاَّ هِّ َعن  َعائَِّشَة َقاَلت   .ملسو هيلع هللا ىلصلِّ َعن  ُأم ِّ

ولكن للحديث روايات  ؛وعلي بن مجاهد متروك ،إسحاقلم يثبت هذا الوجه عن ابن 
 .إسحاقووجوه أخرى صحيحة عن غير ابن 

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
 إسحاقمجاهد متروك، وابن  بنَ  ألن فيها عليَّ  ؛جًدا الرواية من هذا الوجه ضعيفة

 مدلس ولم يصرح بالسماع.

 [25] حديث        

: السواك مطهرة َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ وسئل عن حديث عمرة، َعن  َعائَِّشَة، َعنِّ النَّبِّي ِّ 
 .(4)للفم، مرضاة للرب

 ، َواْخُتِلَف َعْنُه؛إسحاقْبُن َفَقاَل: َيْرِويِه ُمَحمَُّد 

، َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن أبي بكر بن حزم، إسحاق ْبنِ  هللا بن إدريس، عن ُمَحمَّدِ  عبد فرواه،
 ولم يتابع عليه. عن عمرة، عن عائشة.

، عن رجل، عن القاسم، عن إسحاقورواه مؤمل، عن شعبة، والثوري، عن محمد بن 
ابن  ، واختلف عنإسحاقعائشة، وكذلك، قال مصعب بن المقدام، عن الثوري، عن ابن 

  عيينة؛
                                                           

 .(2/615) ،الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (1)
 .10063( 8/052) ،الثقات، ابن حبان (2)
 .0721( 015)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (3)
 .3728( 10/061) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (4)
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فرواه، علي بن عبد الحميد الغضائري الحلبي، عن ابن أبي عمر، عن ابن عيينة، 
وخالفه الحميدي،  ، َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن أبي عتيق، عن عائشة؛ابن إسحاقعن مسعر، َعِن 

ا، وقالوا: فيه عن ابن ، ولم يذكروا فيه مسعرً إسحاقوغيره رووه، عن ابن عيينة، عن ابن 
عتيق، عن عائشة، وابن أبي عتيق، هو عبد هللا بن محمد بن أبي بكر الصديق، وقد  أبي

 .سمع هذا الحديث من عائشة

 .(1)وأبو محمد هو أبو عتيق

 .إسحاقوكذلك رواه، ابن أبي عدي، عن ابن 

ورواه، داود بن الزبرقان، عن ابن أبي عتيق، عن القاسم، عن عائشة، وليس هو 
 بمحفوظ.

ن زريع، عن عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة، فإن ورواه يزيد ب
ْحَمِن ْبنُ  كان حفظ اسمه، فهو َعْبدُ   َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َأِبي عتيق. الرَّ

 ئشة، وذكر القاسم فيه غير محفوظ.والصحيح أن ابن أبي عتيق، سمعه عن عا

 أوجه االختالف: -أواًل 
 بن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عن عبد هللا إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 عائشة.

 عن رجل عن القاسم بن محمد عن عائشة. إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني

عن أبي عتيق التيمي عن القاسم بن محمد عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث
 عائشة.

 عن عبد هللا بن أبي عتيق عن عائشة. إسحاقمحمد بن  -الوجه الرابع

 جه االختالف:تخريج أو  -ثانًيا
عن عبد هللا بن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 عائشة.

                                                           
 .(10/066) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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 بلفظه، والدارقطني في علله (0/686/6566) أخرجه البيهقي في شعب اإليمان
 به. إسحاق(، من طريق عبد هللا بن إدريس، عن محمد بن 10/061/3728)

 القاسم بن محمد عن عائشة. عن رجل عن إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني

بنحوه، والدارقطني في  (7/20) أخرجه أبو نعيم في حلية األولياء وطبقات األصفياء
 به. إسحاق(، من طريق شعبة وسفيان بن عيينة، عن محمد بن 10/061/3728) علله

عن أبي عتيق التيمي عن القاسم بن محمد عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث
 عائشة.

بنحوه، من طريق شعبة  (7/20) و نعيم في حلية األولياء وطبقات األصفياءأخرجه أب
 به. إسحاقوسفيان بن عيينة، عن محمد بن 

 عن عبد هللا بن أبي عتيق عن عائشة. إسحاقمحمد بن  -الوجه الرابع

( 1/606/126) ( بلفظه، وفي مسند الحميدي10)صه في مسندالشافعي أخرجه 
 بلفظه، وفي (01/601/60613) الرسالة :سنده طاإلمام أحمد في مو  ،بلفظه

وسط (، وفي األ8/73/0528بمثله، ، وفي مسند أبي يعلى الموصلي ) (01/321/60336)
بلفظه، وفي السنن الكبرى  (3/051/1232) (، وفي شعب اإليمان365البن المنذر)ح

في السنن بلفظه، و  (1/658/586بلفظه، وفي معرفة السنن واآلثار) (1/50/132للبيهقي)
بلفظه، وفي شرح السنة  (7/152بلفظه، وفي حلية األولياء ) (1/01/77الصغير للبيهقي )

سماعيلسفيان بن عيينة، ومسعر، و  :بلفظه، من طرق عدة (611-1/320/122للبغوي ) بن  ا 
 به. إسحاق، عن محمد بن بن سليمان، وأحمد بن خالد، وشعبةعلية، وعبدة 

 ف:دراسة أوجه االختال -ثالًثا
عن عبد هللا بن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 عائشة.

 : عبد هللا بن إدريس.إسحاقيرويه عن ابن 
 "، وهو ثقة.08: سبقت ترجمته في حديث رقم "عبد هللا بن إدريس

 عن رجل عن القاسم بن محمد عن عائشة. إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني

 ( سفيان الثوري.6شعبة ) (1ق: )يرويه عن ابن إسحا
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حافظ لكنه يخطئ  ؛"، وهو ثقة7: سبقت ترجمته في حديث رقم "شعبة بن الحجاج( 7)
 .في أسماء الرجال

 "، وهو ثقة حافظ.37: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان الثوري ( 6)

عن أبي عتيق التيمي عن القاسم بن محمد عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث
 عائشة.

 ( سفيان الثوري.6شعبة ) (1: )إسحاقيرويه عن ابن 
لكنه يخطئ  ؛"، وهو ثقة حافظ7: سبقت ترجمته في حديث رقم "شعبة بن الحجاج( 7)

 .في أسماء الرجال

 "، وهو ثقة حافظ.37: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان الثوري ( 6)

 ائشة.عن عبد هللا بن أبي عتيق عن ع إسحاقمحمد بن  -الوجه الرابع

 (0بن علية ) إسماعيل (3مسعر ) (6سفيان بن عيينة ) (1: )إسحاقيرويه عن ابن 
 شعبة. (2أحمد بن خالد ) (5عبدة بن سليمان )

"، وهو ثقة حافظ تغير بأخرة 1: سبقت ترجمته في حديث رقم "سفيان بن عيينة( 7)
 وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار.

ابن ظهير الهاللي أبو سلمة الكوفي  ،وتخفيف ثانيه بكسر أوله :مسعر بن كدام( 6)
 .(1)مات سنة ثالث أو خمس وخمسين ع ،من السابعة ،ث

في الثقات، وذكره ابن  (3)المصحف، وذكره العجلي امسعرً  ي: كنا نسم(2)قال شعبة
 ،: ثقة ثبت فاضل(5)في الثقات، وقال ابن حجر (4)حبان

 ثقة ثبت.قلت:  

                                                           
 .2215( 568)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(1/150) ،الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (2)
 .1526( 062)ص ،البازط:  ،الثقات، لعجليا (3)
 .11618( 7/517) ،الثقات، ابن حبان (4)
 .2215( 568)ص، مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (5)
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 "، وهو ثقة حافظ.00سبقت ترجمته في حديث رقم ": علية بن إسماعيل( 4)

 "، وهو ثقة ثبت.02: سبقت ترجمته في حديث رقم "عبدة بن سليمان( 3)

 "، وهو صدوق.00: سبقت ترجمته في حديث رقم "أحمد بن خالد( 5)

لكنه يخطئ  ؛حافظ "، وهو ثقة7: سبقت ترجمته في حديث رقم "شعبة بن الحجاج( 2)
 .في أسماء الرجال

 الترجيح بين أوجه االختالف: -ابًعار 
عن عبد هللا بن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 عائشة.

 .د به عبد هللا بن إدريستفر 
 عن رجل عن القاسم بن محمد عن عائشة. إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني

 .نعيم ليس هذا الوجه المحفوظ، ولم يذكره أصحاب الكتب إال أبو

عن أبي عتيق التيمي عن القاسم بن محمد عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث
 عائشة.

نعيم، مع العلم أن هذا  ليس هذا الوجه المحفوظ، ولم يذكره أصحاب الكتب إال أبو
ا، أما في هذا الوجه هما وجه واحد، ففي الوجه السابق جاء الرجل مبهمً الوجه والذي يسبقه كال

 .(1)هللا بن أبي عتيق وهو "مقبول" ، وهو عبد الرحمن بن عبد(بو عتيق التيميأ) فقد ذكر بكنيته

 عن عبد هللا بن أبي عتيق عن عائشة. إسحاقمحمد بن  -الوجه الرابع

الرواية من هذا الوجه محفوظة، فقد ذكر في كتب السنة، ورووه الثقات األثبات، وقال 
 .(2)"وهذا هو الصواب" الوجه فقال:البيهقي بعد ذكر الوجوه المختلفة عقب على هذا 

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سنادها حسن فقد صرح -الرابعة–الرواية الراجحة هي  بالتحديث في  إسحاقن اب، وا 

 رواية أحمد في المسند.
                                                           

 .3261( 300)ص ،ابن حجر، تقريب التهذيب (1)
 .6566( 0/686) ،شعب اإليمانيهقي، الب (2)
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 [22] حديث       

يثِّ َأبِّي َسَلَمَة ب نِّ َعب دِّ الرحمن، عن عائشة، أراد رسول هللا َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ  َوُسئَِّل َعن  َحدِّ
من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله، قالوا: يا رسول هللا إنها حائض فقال: أحابستنا  َوَسلَّمَ 

َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ هي؟ قالوا: يا رسول هللا إنها قد أفاضت، قال: فنفر بها رسول هللا 
(1). 

 َجْعَفِر ْبِن َرِبيَعَة، عن ابن هرمز. قاله اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعنْ  فقال:

، َواْخُتِلَف إسحاقَأِبي َأَنٍس، َعْن َأِبي َسَلَمَة، حدث به عنه ُمَحمَُّد ْبُن  ْبنُ  ورواه ِعْمَرانُ 
 َعْنُه؛

، محمد بن إسحاقبن سعد، ومحمد بن سلمة، ومحمد بن عبيد، َعْن  إبراهيمَفَرَواُه 
 عائشة.َعْن ِعْمَراَن ْبِن أبي أنس، عن 

، عن عمران، فقال: َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، إسحاقورواه عبد األعلى، عن محمد بن 
، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َعاِئَشَة  َوَأِبي َسَلَمَة، َعْن عائشة وكالهما محفوظ، وروي َعِن الزُّْهِريِ 

عنه أرطاة بن وعروة، عن عائشة قاله أيوب بن موسى، عنه، وهو حديث غريب تفرد به 
 المنذر.

، َعْن َأِبي َسَلَمَة، إسحاقوكذلك رواه يونس بن يزيد األيلي، ومحمد ْبِن  ، َعِن الزُّْهِريِ 
 .(2)الزهري، وهشام بن عروة، عن عائشةوعروة، عن عائشة وكذلك قال الليث بن سعد، عن 

 أوجه االختالف: -أواًل 
 نس عن عائشة.عن عمران بن أبي أ إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

سلمة عن  يعن عمران عن سليمان بن يسار وأب إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
 عائشة.

 عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن عائشة. إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث

 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
 عن عمران بن أبي أنس عن عائشة. إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

                                                           
  .(15/101/3211) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
 .(15/101) ،المرجع السابق (2)
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 (.15/101/3211) ي عللهالدارقطني ف ذكره
سلمة عن  يعن عمران عن سليمان بن يسار وأب إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني

 عائشة.

 الدارقطني في عللهبنحوه، و  (7/322/7756) أخرجه الطبراني في المعجم األوسط
 به. إسحاق(، من طريق عبد األعلى، عن محمد بن 15/101/3211)

 لزهري عن أبي سلمة وعروة عن عائشة.عن ا إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث

 (.15/101/3211) الدارقطني في علله ذكره

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
 عن عمران بن أبي أنس عن عائشة. إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 محمد بن عبيد. (3)محمد بن سلمة  (6بن سعد ) إبراهيم (1: )إسحاقيرويه عن ابن 
 "، وهو ثقة.01ترجمته في حديث رقم " : سبقتبن سعد إبراهيم( 7)

 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن سلمة( 6)

 "، وهو ثقة.07: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن عبيد الطنافسي( 4)

سلمة عن  يعن عمران عن سليمان بن يسار وأب إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
 عائشة.

 على.األ : عبدإسحاقيرويه عن ابن 

"، وهو ثقة إن حدث 01: سبقت ترجمته في حديث رقم "عبد األعلى بن عبد األعلى
 من كتابه.

 عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن عائشة. إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث

 في علله. الدارقطني ذكره

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
 ي أنس عن عائشة.عن عمران بن أب إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 في علله. الدارقطني ذكره
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سلمة عن  يعن عمران عن سليمان بن يسار وأب إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
 عائشة.

"لم  ولكنه عقب عليها فقال: ؛ألني وجدتها عند الطبراني ؛الرواية من هذا الوجه راجحة
وقد تفرد به عبد  ،قإسحاوال عن عمران إال ابن  ،يرو هذا الحديث عن سليمان إال عمران

ولكنها ليست عن  ؛مثل التي في السنن الكبرى للبيهقي ةً ا متشابه، وقد وجدت أوجهً (1)األعلى"
نعيم محمد بن  ي، وعند أب(2)الصغاني إسحاقإنما هي عن محمد بن  ،الراوي الذي أدرسه

 بن يسار. إسحاقبن خزيمة، وليس محمد بن  إسحاق

 ن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن عائشة.ع إسحاقمحمد بن  -الوجه الثالث

 في علله. الدارقطني ذكره

  الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سنادها ضعيف-الثانية–الرواية الراجحة هي   بالسماع. إسحاقلعدم تصريح ابن  ؛، وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .(7/322/7756) ،المعجم األوسطالطبراني،  (1)
  .(027/5761)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (2)
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 مسند 

 دة العالمين فاطمة رضي هللا عنهاسي
 [21ث ]حدي        

يثِّ  ِّ  َوُسئَِّل َعن  َحدِّ َمَة، بِّن تِّ َرُسولِّ َّللاَّ ، َعن  َفاطِّ ، َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ ال ُحَسي نِّ ب نِّ َعلِّي  
دخل عليهما فأكل مما غيرت النار قالت: فقلت: أال تتوضأ؟ قال:  َصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ َأنَّ النَّبِّيَّ 

 .أوليس طعامكم ما غيرت النار ثم صلى، ولم يتوضأ

 ، َواْخُتِلَف َعْنُه؛إسحاقُمَحمَُّد ْبُن  َفَقاَل: َيْرِويهِ 

 ، واختلف عنه؛محمد بن إسحاقَفَرَواُه َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن 

، عن أبيه، محمد بن إسحاقفرواه العالء بن عبد الجبار، َعْن َحمَّاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن 
 حسين، عن أبيها الحسين، عن أمه فاطمة.عن عبد هللا بن الحسن، عن أمه فاطمة بنت ال

قال ذلك ابن أبي بزة، عنه وهو َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن القاسم بن أبي بزة، 
 حدث به أبو محمد بن صاعد، عنه، كذلك.

 وخالفه محمد بن محمد الباغندي؛

 .فرواه عن ابن أبي بزة، بإسناده فلم يذكر فيه الحسين بن علي

، َعْن ابن إسحاقورواه أبو ربيعة، وعبيد هللا بن عائشة، َعْن َحمَّاِد ْبِن َسَلَمَة، َعِن 
 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَِّبيِ  ، ملسو هيلع هللا ىلصأبيه، عن الحسن بن الحسن، َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت َرُسوِل َّللاَِّ 

، عن أبيه، عن الحسن بن إسحاقورواه عمر بن حبيب القاضي، عن محمد بن 
واالختالف فيه من قبل ، ملسو هيلع هللا ىلصفاطمة الصغرى، عن فاطمة الكبرى، عن النبي  الحسن، عن أمه

 .إسحاقمحمد بن 

حدثنا أبو بكر النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد، قال: حدثنا أبو 
، عن أبيه، عن الحسن بن الحسن، محمد بن إسحاقربيعة، قال: حدثنا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن 

بالل فآذنه  ا، فجاءعرقً  أكل في بيتها ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول هللا  :ملسو هيلع هللا ىلصَمَة ِبْنِت َرُسوِل َّللاَِّ َعْن َفاطِ 

                                                           
 .3268( 15/122) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =يعلل الدارقطنالدارقطني،  (1)
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أال تتوضأ فقال: ومم أتوضأ أي بنية؟  ت: يا أبيصلي، فأخذت بثوبه، فقلت بالصالة، فقام
  : أوليس أطهر طعامكم ما مسته النَّاُر.ملسو هيلع هللا ىلصفقلت: مما مست النار، َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ 

َثنَ  ، َقاَل: حدثنا محمد بن  إسماعيلا اْلُحَسْيُن ْبُن َحدَّ ، قال: حدثنا إسحاقاْلَمَحاِمِليُّ
، عن أبيه، عن محمد بن إسحاقعبيد هللا بن عائشة، قال: حدثنا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن 

اءه بالل ا، فجأكل كتفً ملسو هيلع هللا ىلص إن رسول هللا  :ملسو هيلع هللا ىلصالحسن بن الحسن، َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت َرُسوِل َّللاَِّ 
أال تتوضأ؟ قال: مم يا بنية؟  تفأخذت فاطمة بثوبه، فقالت: أي أبباألذان، فقام يصلي، 

 .(1)أوليس أطهر طعامكم ما مست النار فقالت: مما مست النار فقال:

حدثنا أبو محمد عبد هللا بن محمد بن الحسين بن الصباح الحذاء، ببغداد، ثقة، 
 من الحديث إال جزء واحد عن شاذان، قال:يعرف بابن عوة، لم يكن عنده شيء 

شاذان، قال: حدثنا عمر بن حبيب القاضي، قال: حدثنا  إبراهيمبن  إسحاقحدثنا 
بن يسار، قال: حدثنا أبي، عن الحسن بن الحسن الهاشمي، عن أمه  إسحاقمحمد بن 

وعندنا  ،ملسو هيلع هللا ىلصَّللاَِّ  فاطمة بنت الحسين، عن أمها فاطمة بنت رسول هللا، قالت: دخل َعَلْيَنا َرُسولُ 
، فجاء بالل ا فنهش منها نهشات، ثم...جها كتفً قدر يفور، قطعنا له منها بسكين، فأخر 

فآذنه بالصالة، فذهب يخرج، فقلت: يا رسول هللا أال تتوضأ؟ قال: مم؟ قلت: من اللحم الذي 
رج، فصلى فض يديه، ثم خأكلته قد غيرته النار قال: أوليس أطيب طعامكم ما غيرت النار فن

 .(2)ولم يتوضأ

 أوجه االختالف: -أواًل 
، عن أبيه، عن عبد هللا بن الحسن، عن أمه فاطمة محمد بن إسحاق -الوجه األول

 .ملسو هيلع هللا ىلص بنت الحسين، عن أبيها الحسين، عن أمه فاطمة، عن النبي

، عن أبيه، عن الحسن بن الحسن، عن أمه فاطمة إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
 .ملسو هيلع هللا ىلص مة الكبرى، عن النبيالصغرى، عن فاط

َمَة بِّن تِّ َرُسولِّ ابن إسحاق -الوجه الثالث ، َعن  أبيه، عن الحسن بن الحسن، َعن  َفاطِّ
 ِّ   .ملسو هيلع هللا ىلص ، َعنِّ النَّبِّي ِّ ملسو هيلع هللا ىلصَّللاَّ

                                                           
 .(15/171) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
 .(15/171) ،المرجع السابق (2)
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ِّ ابن إسحاق -الوجه الرابع َمَة بِّن تِّ َرُسولِّ َّللاَّ ، َعن  أبيه، عن الحسن بن علي، َعن  َفاطِّ
  .ملسو هيلع هللا ىلص ، َعنِّ النَّبِّي ِّ ملسو هيلع هللا ىلص

 تخريج أوجه االختالف: -ًياثان
، عن أبيه، عن عبد هللا بن الحسن، عن أمه فاطمة محمد بن إسحاق -الوجه األول

 . ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي ، عن أبيها الحسين، عن أمه فاطمةبنت الحسين

 .3268( 15/122ه )في عللبذكره تفرد الدارقطني 
أمه فاطمة  ، عن أبيه، عن الحسن بن الحسن، عنإسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني

  .ملسو هيلع هللا ىلص الصغرى، عن فاطمة الكبرى، عن النبي

 .3268( 15/122في علله )بذكره تفرد الدارقطني 

، َعْن أبيه، عن الحسن بن الحسن، َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت ابن إسحاق -الوجه الثالث
  .ملسو هيلع هللا ىلص ، َعِن النَِّبي ِ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل َّللاَِّ 

في مسند أبي يعلى ، و 62018( 00/12الرسالة ) :أخرجه أحمد في مسنده ط
= بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ،  وفي مسند الحارث2701( 16/118الموصلي )

 ، والدارقطني في علله183( 22ص، وفي الذرية الطاهرة للدوالبي )22( 1/668)
 به.  إسحاق(، من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن 15/122/3268)

عن الحسن بن علي، َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت َرُسوِل ، َعْن أبيه، ابن إسحاق -الوجه الرابع
 .ملسو هيلع هللا ىلص ، َعِن النَِّبي ِ ملسو هيلع هللا ىلصَّللاَِّ 

(، من طريق محمد بن فضيل، عن 3/82/6706أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )
 به.  إسحاقمحمد بن 

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
أمه فاطمة  ، عن أبيه، عن عبد هللا بن الحسن، عنمحمد بن إسحاق -الوجه األول

 .ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي ، عن أبيها الحسين، عن أمه فاطمةبنت الحسين

  : حماد بن سلمة.إسحاقيرويه عن ابن 
 "، وهو ثقة تغير بأخرة.11: سبقت ترجمته في حديث رقم "حماد بن سلمة
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، عن أبيه، عن الحسن بن الحسن، عن أمه فاطمة إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
 .ملسو هيلع هللا ىلص ى، عن النبيصغرى، عن فاطمة الكبر ال

 : عمر بن حبيب.إسحاقيرويه عن ابن 
 "، وهو ضعيف.03: سبقت ترجمته في حديث رقم "عمر بن حبيب

، َعْن أبيه، عن الحسن بن الحسن، َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت ابن إسحاق -الوجه الثالث
 .ملسو هيلع هللا ىلص ، َعِن النَِّبي ِ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل َّللاَِّ 

 : حماد بن سلمة.إسحاقيرويه عن ابن 
 "، وهو ثقة تغير بأخرة.11: سبقت ترجمته في حديث رقم "ن سلمةحماد ب

، َعْن أبيه، عن الحسن بن علي، َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت َرُسوِل ابن إسحاق -الوجه الرابع
  .ملسو هيلع هللا ىلص ، َعِن النَِّبي ِ ملسو هيلع هللا ىلصَّللاَِّ 

  : محمد بن فضيل.إسحاقيرويه عن ابن 

موالهم أبو عبد  ،لضبيبن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي ا :محمد بن فضيل
مات سنة خمس وتسعين ]ومائة[  ،من التاسعة ،رمي بالتشيع ،صدوق عارف ،الرحمن الكوفي

 .(1)ع

 قلت: صدوق.

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
، عن أبيه، عن عبد هللا بن الحسن، عن أمه فاطمة محمد بن إسحاق -الوجه األول

  .ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي مه فاطمة، عن أبيها الحسين، عن أبنت الحسين

الرواية من هذا الوجه ليست الراجحة، فقد رويت عن حماد بن سلمة وفي سندها "ابن 
 ، وتفرد الدارقطني بذكر هذا الوجه.(2)أبي بزة" وهو ضعيف الحديث

، عن أبيه، عن الحسن بن الحسن، عن أمه فاطمة إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني
 .ملسو هيلع هللا ىلص النبيالصغرى، عن فاطمة الكبرى، عن 

                                                           
 .2667( 516)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(00/17) ،الرسالةط:  ،مسند أحمدأحمد،  (2)
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، وعمر إسحاقالرواية من هذا الوجه ليست الراجحة، فقد رواها عمر بن حبيب عن ابن 
 ضعيف، وتفرد الدارقطني بذكر هذا الوجه.

، َعْن أبيه، عن الحسن بن الحسن، َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت ابن إسحاق -الوجه الثالث
  .ملسو هيلع هللا ىلص ، َعِن النَِّبي ِ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل َّللاَِّ 

وجه محفوظة، فقد ذكرت في بعض كتب السنة، ورواها حماد بن الرواية من هذا ال
بن  إبراهيم"الحسن بن أبي الحسن"، لعله وهم من  :يعلى الموصلي قال يوفي رواية أب، سلمة

، والصواب في هذا اإلسناد: الحسن بن : يهم قلياًل (1)الحجاج السامي، فقد قال الحافظ فيه
 الحسن.

أبيه، عن الحسن بن علي، َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت َرُسوِل  ، َعنْ ابن إسحاق -الوجه الرابع
  .ملسو هيلع هللا ىلص ، َعِن النَِّبي ِ ملسو هيلع هللا ىلصَّللاَِّ 

 الرواية من هذا الوجه ليست الراجحة، فقد تفرد الطبراني بذكر هذا الوجه.

  الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سناده ضعيف-الثالث –الوجه الراجح ــلعدم تص ؛، وا  اع، ـــــبالسم اقــــــإسحح ابن ــريـ

 .بن أبي طالب لم يدرك جدته فاطمة والحسن بن الحسن بن علي

 [28حديث ]        

وسئل عن حديث سلمى، أم ولد أبي رافع، عن فاطمة: أنها قالت لها: ضعي فراشي ها 
 هنا، واستقبلي بي القبلة.

 ا، فقالت: تعلمين أني مقبوضة،ففعلت، ثم قامت، فاغتسلت، ولبست ثيابها جددً 
 وتوسدت يمينها، فقالت: ال أحزان.

 ته، فقال: ال جرم، ال تحرك.وجاء علي، فأخبر 
 ، َواْخُتِلَف َعْنُه؛إسحاقُمَحمَُّد ْبُن  َفَقاَل: َيْرِويهِ 

، َعْن عبيد هللا بن أبي رافع، عن أبيه، عن ابن إسحاقفرواه ُيوُنُس ْبُن ُبَكْيٍر، َعِن 
 جدته سلمى.

                                                           
 .126(88)ص ،يب التهذيبتقر ابن حجر،  (1)
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، عن عبيد هللا بن علي بن أبي رافع، إسحاقرواه عن ابن بن سعد، ف إبراهيموخالفه 
 عن أبيه، عن أمه: سلمى.

 .(1)بن سعد أصح إبراهيموقول 

  أوجه االختالف: -أواًل 
، عن عبيد هللا بن علي بن أبي رافع، عن أبيه، عن أمه: إسحاقابن  -الوجه األول

 سلمى.

  ع، عن أبيه، عن جدته سلمى.، َعن  عبيد هللا بن أبي رافابن إسحاق -الوجه الثاني

، َعن  َأبِّيهِّ، َعن  ُأم ِّهِّ محمد بن إسحاق -الوجه الثالث ، َعن  ُمَحمَّدِّ ب نِّ َعلِّي ِّ ب نِّ َأبِّي َرافِّع 
  َسل َمى.

، َعن  َأبِّيهِّ، َعن  ُأم ِّ محمد بن إسحاق -الوجه الرابع  ب نِّ َعلِّي ِّ ب نِّ َرافِّع 
، َعن  َعب دِّ هللاِّ

 َسل َمى.

  تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
، عن عبيد هللا بن علي بن أبي رافع، عن أبيه، عن أمه: إسحاقابن  -الوجه األول

 سلمى.

 (05/587/67215بنحوه) (05/582/67212وأحمد بن حنبل في مسنده )أخرجه 
 (6/765/1603) (، ، وفي فضائل الصحابة15/126/238) الدارقطني في عللهو  ،بنحوه

 بنحوه، وابن شبة في تاريخ المدينة (6/262/1170بنحوه، و) (6/765/1600بنحوه، و)
بنحوه، وابن شاهين في تاريخ  (116/615)ص بنحوه، والدوالبي في الذرية الطاهرة (1/118)

بنحوه،  (76)ص بنحوه، وابن حيويه في من وافقت كنيته كنية زوجه (086/202)ص الحديث
بنحوه،  (1/652/012) وفي العلل المتناهية بنحوه، (3/672) وابن الجوزي في الموضوعات

  به. إسحاقبن سعد عن ابن  إبراهيمنيتهم من طريق ثما
  ، َعْن عبيد هللا بن أبي رافع، عن أبيه، عن جدته سلمى.ابن إسحاق -الوجه الثاني

  (.15/126/238) الدارقطني في علله ذكره

                                                           
 .3238( 15/126) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)



315 
 
 

ِليِ  ْبِن َأِبي َراِفٍع، َعْن َأِبيِه، َعْن ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن عَ محمد بن إسحاق -الوجه الثالث
ِه َسْلَمى.  ُأمِ 

 إبراهيمنحوه، من طريق ب (151)ص أخرج في مجموع مصنفات أبي جعفر ابن البختري 
  به. إسحاقبن سعد عن ابن ا

 ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعِليِ  ْبِن َراِفٍع، َعْن َأِبيِه، َعْن ُأمِ محمد بن إسحاق -الوجه الرابع
  َسْلَمى.

 بنحوه، وفي أسد الغابة (2/3517/7200) نعيم في معرفة الصحابة أخرجه أبو
 به. إسحاقبن سعد عن ابن  إبراهيمنحوه، من طريق ب (7/336/6002)

  دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
، عن عبيد هللا بن علي بن أبي رافع، عن أبيه، عن أمه: إسحاقابن  -الوجه األول

 .سلمى

 .بن سعد إبراهيم: إسحاقعن ابن  رويهي
  "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "بن سعد إبراهيم

  ، َعْن عبيد هللا بن أبي رافع، عن أبيه، عن جدته سلمى.ابن إسحاق -الوجه الثاني

 .يونس بن بكير: إسحاقيرويه عن ابن 

  "، وهو صدوق يخطئ.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "يونس بن بكير

، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعِليِ  ْبِن َأِبي َراِفٍع، َعْن َأِبيِه، َعْن محمد بن إسحاق -الوجه الثالث
ِه َسْلَمى.   ُأمِ 

 .بن سعد إبراهيم: إسحاقيرويه عن ابن 
  "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "بن سعد إبراهيم

، َعن  َأبِّيهِّ، َعن  ُأم ِّ ، َعن  َعب دِّ هللاِّ ب  محمد بن إسحاق -الوجه الرابع نِّ َعلِّي ِّ ب نِّ َرافِّع 
  َسل َمى.

 بن سعد. إبراهيم: إسحاقه عن ابن يروي

 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "بن سعد إبراهيم
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  الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
أمه:  ، عن عبيد هللا بن علي بن أبي رافع، عن أبيه، عنإسحاقابن  -الوجه األول

 سلمى.

لم  إسحاقولكن محمد بن  ؛بالحديث من هذا الوجه معروف، وهو المشهور في الكت
  يصرح بالسماع.

  ، َعْن عبيد هللا بن أبي رافع، عن أبيه، عن جدته سلمى.ابن إسحاق -الوجه الثاني

  في علله. بذكره الدارقطنيالحديث من هذا الوجه تفرد 

ِبيِه، َعْن ْن ُمَحمَِّد ْبِن َعِليِ  ْبِن َأِبي َراِفٍع، َعْن أَ ، عَ محمد بن إسحاق -الوجه الثالث
ِه َسْلَمى.    ُأمِ 

 في مصنفه. البختري ابن الحديث من هذا الوجه تفرد به 
، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعِليِ  ْبِن َراِفٍع، َعْن َأِبيِه، َعْن ُأمِ  محمد بن إسحاق -الوجه الرابع

 .َسْلَمى

 أسد الغابة.يم األصبهاني في معرفة الصحابة و الوجه تفرد به أبو نع الحديث من هذا

  الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سناده ضعيف-األول–الوجه الراجح، هو  لعدم تصريح ابن  ؛، وهو الوجه المشهور، وا 

وتشدد في  ،بالسماع، وأما ذكر ابن الجوزي له في الموضوعات فقد ذكره من طريق آخر إسحاق
سناده كلهم ثقات ؛عن في بعض الرواةالط إال  ،ولكن ذكر الحديث عند اإلمام أحمد في مسنده وا 
 لم يصرح بالسماع. إسحاقن ابن إ
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 مسند 

 أم سلمة رضي هللا عنها
 [29حديث ]        

 ِّ َصلَّى وسئل عن حديث أم حكيم بنت أمية بن األخنس، عن أم َسَلَمَة، َقاَل َرُسوُل َّللاَّ
 .(1)همن بيت المقدس بعمرة أو حجة غفر له ما تقدم من ذنب : من أهلَّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ  َّللاَُّ 

 ، َواْخُتِلَف َعْنُه؛إسحاقُمَحمَُّد ْبُن  َفَقاَل: َيْرِويهِ 

، عن ابن إسحاقى ْبُن َعْبِد اأْلَْعَلى، َعِن ــــد، وعبد اأْلَْعلَ ــــبن سع إبراهيمفرواه 
ى بن أبي سفيان األخنسي، عن أمه أم حكيم، عن أم سلمة وقال سليمان بن سحيم، عن يحي

، عن يحيى بن أبي سفيان، عن أم حكيم، ولم يذكر إسحاقأحمد بن خالد الوهبي: عن ابن 
 م.يْ حَ سليمان بن سُ 

  أوجه االختالف: -أواًل 
، عن سليمان بن سحيم، عن يحيى بن أبي سفيان األخنسي، ابن إسحاق -الوجه األول

  أم حكيم، عن أم سلمة.عن أمه 

هِّ ُأم ِّ َحكِّيم  بِّن تِّ ُأَميَّةَ إسحاقُمَحمَُّد ب ُن  -الوجه الثاني َياَن، َعن  ُأم ِّ َيى ب نِّ َأبِّي ُسف   ، َعن  َيح 
  َعن  ُأم ِّ َسَلَمَة.

َعن   ،ُأَميَّةَ ، َعن  ُأم ِّ َحكِّيم  بِّن تِّ َعن  ُسَلي َماَن ب نِّ ُسَحي م   ،محمد بن إسحاق -الوجه الثالث
 ُأم ِّ َسَلَمةَ 

 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
ابن إسحاق، عن سليمان بن سحيم، عن يحيى بن أبي سفيان  -الوجه األول

 األخنسي، عن أمه أم حكيم، عن أم سلمة. 

 ابن حبان في صحيحهو  ،بنحوه (00/181/62558أحمد في مسنده )أخرجه 
  به. إسحاقبن سعد عن محمد بن  إبراهيمبنحوه، ، كالهما من طريق  (2/10/3711)

                                                           
 .0116ت (15/650) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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بنحوه، والبيهقي في شعب  (63/012/1112) وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير
 به.  إسحاقبمثله، كالهما من طريق عبد األعلى عن محمد بن  (5/073/3737اإليمان)

ِه ُأمِ  َحِكيٍم ِبْنِت ُمَحمَُّد ْبُن إسحاق، َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي ُسْفَياَن، َعْن ُأم ِ  -الوجه الثاني
 ُأَميََّةَعْن ُأمِ  َسَلَمَة. 

ابن  أحمد بن خالد عن بنحوه من طريق (0/612/3116) أخرجه ابن ماجه في سننه
 به. إسحاق

، ُأمِ  َحِكيٍم ِبْنِت ُأَميَّةَ  محمد بن إسحاق ، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُسَحْيٍم ، َعنْ  -الوجه الثالث
 .َ َعْن ُأمِ  َسَلَمة

 بنحوه، وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (0/612/3111) أخرجه ابن ماجه في سننه
بنحوه، ثالثتهم  (16/367/2211) بنحوه، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (3/081/16873)

 به. إسحاقعبد األعلى عن ابن  من طريق

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
، عن يحيى بن أبي سفيان ابن إسحاق، عن سليمان بن سحيم -الوجه األول

 األخنسي، عن أمه أم حكيم، عن أم سلمة. 

 .بن سعد إبراهيم (6عبد األعلى بن عبد األعلى  ) (1) إسحاقعن ابن  يرويه

"، وهو ثقة إن 01: سبقت ترجمته في حديث رقم "عبد األعلى بن عبد األعلى( 7)
 ث من كتابه.حدَّ 

 "، وهو ثقة.01رقم " : سبقت ترجمته في حديثبن سعد إبراهيم( 6)

ِه ُأمِ  َحِكيٍم ِبْنِت  -الوجه الثاني ُمَحمَُّد ْبُن إسحاق، َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي ُسْفَياَن، َعْن ُأمِ 
 َعْن ُأمِ  َسَلَمَة.  ُأَميَّةَ 

 .أحمد بن خالد :إسحاقه عن ابن يروي
 "، وهو صدوق.00: سبقت ترجمته في حديث رقم "أحمد بن خالد

محمد بن إسحاق ، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُسَحْيٍم ، َعْن ُأمِ  َحِكيٍم ِبْنِت ُأَميََّة ،  -ثالوجه الثال
 .َعْن ُأمِ  َسَلَمةَ 
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 : عبد األعلى.إسحاقيرويه عن ابن 
ث "، وهو ثقة إن حدَّ 01: سبقت ترجمته في حديث رقم "عبد األعلى بن عبد األعلى

 من كتابه.

 الف:الترجيح بين أوجه االخت -رابًعا
ابن إسحاق، عن سليمان بن سحيم، عن يحيى بن أبي سفيان  -الوجه األول

 األخنسي، عن أمه أم حكيم، عن أم سلمة. 

وكالهما ثقات،  ،عبد األعلىو  ،بن سعد إبراهيمصحيح، فقد رواه الحديث من هذا الوجه 
في شعب البيهقي : بالتحديث وذلك في رواية إسحاقوقد صرح فيه ابن  إسحاقعن محمد بن 

 (، وابن حبان في صحيحه00/181/62558) وأحمد في مسنده (،5/073/3737اإليمان)
(، فالحديث من هذا الوجه 63/012/1112) الطبراني في المعجم الكبير(، و 2/10/3711)

 محفوظ.
ِه ُأمِ  َحِكي -الوجه الثاني ٍم ِبْنِت ُمَحمَُّد ْبُن إسحاق، َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي ُسْفَياَن، َعْن ُأمِ 

 َعْن ُأمِ  َسَلَمَة.  ُأَميَّةَ 

، دلس من الرابعةم إسحاقنقطاع إسناده، فمحمد بن الحديث من هذا الوجه ال يصح ال
في سننه  ةلم يصرح هنا بالتدليس، فأسقط سليمان، وتفرد بهذا الوجه ابن ماجو 
(0/612/3116.) 

، ُأمِ  َحِكيٍم ِبْنِت ُأَميَّةَ  ، َعنْ ْيمٍ َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُسحَ  ،محمد بن إسحاق -الوجه الثالث
 .َعْن ُأمِ  َسَلَمةَ 

 إسحاقالحديث من هذا الوجه صحيح، فقد رواه عبد األعلى وهو ثقة، عن محمد بن 
(، وأبو 0/612/3111) في سننه ةرواية ابن ماجبالتحديث وذلك في  إسحاقوقد صرح فيه ابن 

 ا محفوظ.الحديث من هذا الوجه أيًض (، و 16/367/2211) يعلى الموصلي في مسنده

  الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
 لتفرد ُأم ِّ َحكِّيم  بِّن تِّ ُأَميَّةَ  ؛، وهما ضعيفتا اإلسناد-الثالثةاألولى و  –الرواية الراجحة هي

 َعن  ُأم ِّ َسَلَمَة، وأم حكيم مقبولة ولم تتابع فلين حديثها، وكالهما محفوظتان.
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 مسند

 هللا عنها ميمونة رضي
 [11حديث ]        

َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوُسِئَل َعْن َحِديِث ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، َعْن ميمونة: رجع رسول هللا 
 .(1)لوليد، وعندي أضب ... اْلَحِديثَ ذات ليلة بعد العشاء ومعه خالد بن ا َوَسلَّمَ 

 ِلَف َعْنُه؛، َواْختُ إسحاقَفَقاَل: َيْرِويِه ُمَحمَُّد ْبُن 

، َعْن يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن محمد بن إسحاقفرواه محمد ْبُن َسَلَمَة، َعْن 
 يسار، عن ميمونة.

ة، عن ــــِد ْبِن سلمــــ، َعْن ُمَحمَّ اقــابن إسحوخالفه أبو عبيدة بن معن، َفَرَواُه َعِن 
 بكير بن األشج، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة.

 واألول أصح.

 أوجه االختالف: -أواًل 
، َعن  يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن يسار، عن محمد بن إسحاق -الوجه األول

 .ميمونة

، َعن  ُمَحمَّدِّ ب نِّ سلمة، عن بكير بن األشج، عن سليمان بن ابن إسحاق -الوجه الثاني
 يسار، عن ميمونة.

، َعن  ُسَلي َماَن ب نِّ ، َعن  ُبَكي رِّ ب نِّ َعب دِّ هللاِّ محمد بن إسحاق -الوجه الثالث ََشج ِّ  ب نِّ األ 
، َعن  َمي ُموَنةَ   .َيَسار 

، َعن  ُسَلي َماَن ب نِّ محمد بن إسحاق -الوجه الرابع ََشج ِّ ُقوَب ب نِّ َعب دِّ هللاِّ ب نِّ األ  ، َعن  َيع 
، َعن  َمي ُموَنةَ   .َيَسار 

 

 

                                                           
 .0166ت (15/622) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (1)
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 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
َعْن يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن يسار، عن  محمد بن إسحاق، -الوجه األول

 .ميمونة

 .(15/622/0166) الدارقطني في علله ذكره
ابن إسحاق، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن سلمة، عن بكير بن األشج، عن سليمان  -الوجه الثاني

 بن يسار، عن ميمونة.ا

 .(15/622/0166) الدارقطني في علله ذكره
، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن محمد بن إسحاق،  -الوجه الثالث َعْن ُبَكْيِر ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن اأْلََشجِ 
 .َيَساٍر، َعْن َمْيُموَنةَ 

بنحوه، من طريق يونس بن  (63/032/1120) لمعجم الكبيرأخرجه الطبراني في ا
 به. إسحاقبكير عن محمد بن 
، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن محمد بن إسحاق، َعْن َيْعُقوَب ْبِن َعْبِد هللِا بْ  -الوجه الرابع ِن اأْلََشجِ 
 .َيَساٍر، َعْن َمْيُموَنةَ 

بنحوه، من طريق محمد بن  (63/001/1125) لمعجم الكبيرأخرجه الطبراني في ا
 به. إسحاقسلمة، عن محمد بن 

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
عن  محمد بن إسحاق، َعْن يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن يسار، -الوجه األول

 .ميمونة

 محمد ب ُن َسَلَمَة. :إسحاقه عن ابن يرو ي
 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن سلمة

ابن إسحاق، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن سلمة، عن بكير بن األشج، عن سليمان  -الوجه الثاني
  بن يسار، عن ميمونة.

  .أبو عبيدة بن معن :إسحاقه عن ابن روا 
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بن مسعود عبد الملك بن معن بن عبد الرحمن بن عبد هللا هو : معنأبو عبيدة بن 
 .(1)من السابعة م د س ق ،أبو عبيدة المسعودي ،الهذلي

 .(5)، وابن حجر العسقالني(4)، والذهبي(3)، والعجلي(2)وثقه يحيى بن معين

 قلت: ثقة.
، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن محمد بن إسحاق، َعْن ُبَكْيِر ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن  -الوجه الثالث اأْلََشجِ 
 .َيَساٍر، َعْن َمْيُموَنةَ 

 .يونس بن بكير :إسحاقعن ابن  يرويه
 "، وهو صدوق يخطئ.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "يونس بن بكير

، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن  -الوجه الرابع محمد بن إسحاق، َعْن َيْعُقوَب ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن اأْلََشجِ 
 .َساٍر، َعْن َمْيُموَنةَ يَ 

 .: محمد ب ُن َسَلَمةَ إسحاقعن ابن  يرويه

 "، وهو ثقة.01: سبقت ترجمته في حديث رقم "محمد بن سلمة

 الترجيح بين أوجه االختالف: -رابًعا
محمد بن إسحاق، َعْن يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن يسار، عن  -الوجه األول

 .ميمونة

 إسحاقلعدم تصريح ابن  ؛ةضعيف يالدارقطني، وه اد بهمن هذا الوجه تفر  الرواية
 ألنه مدلس من الرابعة. ؛بالسماع

ابن إسحاق، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن سلمة، عن بكير بن األشج، عن سليمان  -الوجه الثاني
  بن يسار، عن ميمونة.ا

                                                           
 .0618ت (325)ص ،تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
 .(5/328) ،الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (2)
 .(510)ص ،البازط:  ،الثقات ،لعجليا (3)
 .(1/271) ،الكاشفالذهبي،  (4)
 .(325)ص، مرجع سبق ذكرهابن حجر،  (5)
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 إسحاقلعدم تصريح ابن  ؛ةضعيف هيالدارقطني، و  امن هذا الوجه تفرد به الرواية
 ألنه مدلس من الرابعة. ؛لسماعبا

، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن  -الوجه الثالث محمد بن إسحاق، َعْن ُبَكْيِر ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن اأْلََشجِ 
  .َيَساٍر، َعْن َمْيُموَنةَ 

 إسحاقلعدم تصريح ابن  ؛ةضعيف يإال الطبراني، وه امن هذا الوجه لم يذكره الرواية
 صدوق يخطئ.يونس بن بكير  ا تلميذهبالسماع، وأيًض 

، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن  -الوجه الرابع محمد بن إسحاق، َعْن َيْعُقوَب ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن اأْلََشجِ 
  .َيَساٍر، َعْن َمْيُموَنةَ 

 إسحاقلعدم تصريح ابن  ؛ةضعيف يهالطبراني، و  ان هذا الوجه تفرد بهم الرواية
 ألن محمد بن سلمة ثقة. ؛الصواباألقرب إلى  يه اولكنه ؛بالسماع

 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
لكن الرواية الراجحة  ان؛كالهما ضعيفو  ،لم أجد هذا الحديث إال عند الطبراني بإسنادين

هو ثقة، أما في الرواية الثالثة ألن فيها محمد بن سلمة و  ؛-الرابعة–األصح هي من بينهما و 
 يخطئ.ففيها يونس بن بكير وهو صدوق 
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 مسند 

 فاطمة بنت قيس رضي هللا عنها
 [17حديث ]        

إن المسكين  جيد، عن جدته، قيل: يا رسول هللاوسئل عن حديث عبد الرحمن بن ب
شاة  (1): إن لم تجدي إال ظلفَصلَّى َّللاَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ ا أعطيه إياه، فقال ليقوم ببابي ال أجد شيئً 

 (2)ن  سِّ ر  و فِّ يه في يده، ثم قال: يا نساء المسلمات التحقرن جارة لجارتها، ولمحرق، فابعثي إل
 شاة.

، َواْخُتِلَف َعْنُه؛ َفَقاَل: َيْرِويهِ   َسِعيٌد اْلَمْقُبِريُّ

َفَرَواُه عبد الحميد بن جعفر، عن سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن بجيد، عن 
 جدته أم بجيد.

 يد، قال ذلك عنه: حماد بن سلمة.، عن سعإسحاقوتابعه محمد بن 

 وخالفه حماد بن زيد:

مقبري، ولعله يد لم يذكر فيه سعيد الجِ ، عن عبد الرحمن بن بَ إسحاقرواه عن: ابن 
 .(3)سقط على بعض الرواة

 أوجه االختالف: -أواًل 
عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته  إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 أم بجيد.

 عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته. إسحاقمحمد بن  -وجه الثانيال

 

 
                                                           

ابَّةِّ  (1)  (.3/062ة في غريب الحديث واألثر، )، ابن األثير، النهايُخف  الَبعير، كالَحافر لِّلدَّ
ن َشاة   (2) سِّ اةِّ فُيقال فِّر  َتعار لِّلشَّ ابَّةِّ، َوَقد  ُيس  م، َوُهَو ُخف  الَبعير، كالَحافر لِّلدَّ ن: َعظ م  َقليل اللَّح  سِّ اة الفِّر  ، َوالَّذِّي للشَّ

لِّيَّة   ل ف. َوالن وُن َزائَِّدة ، َوقِّيَل َأص   الصفحة نفسها. ،المرجع السابق، ُهَو الظ ِّ
 .0112( 15/065) ،العلل الواردة في األحاديث النبوية =علل الدارقطنيالدارقطني،  (3)
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 تخريج أوجه االختالف: -ثانًيا
عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن بجيد عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 جدته أم بجيد.

 ،أحمد في مسندهو بنحوه،  (8/332) العلمية :في الطبقات الكبرى ط ابن سعد أخرجه
بنحوه،  (6/76) ولياء وطبقات األصفياءبنحوه، وفي حلية األ (05/162/67151) الرسالة :ط

 (2/3311) بنحوه، وفي معرفة الصحابة ألبي نعيم (5/626) وفي التاريخ الكبير للبخاري 
(، من طريق حماد بن سلمة، عن محمد 15/065/0112) أخرجه الدارقطني في عللهو بنحوه، 

 به. إسحاقبن 

 عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته. إسحاقن محمد ب -الوجه الثاني

 (.15/065/0112) في عللههذا الوجه بالدارقطني  ذكره

 دراسة أوجه االختالف: -ثالًثا
عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن بجيد عن  إسحاقمحمد بن  -الوجه األول

 جدته أم بجيد.

 : حماد بن سلمة.إسحاقيرويه عن ابن 
 "، وهو ثقة تغير بأخرة.11ته في حديث رقم ": سبقت ترجمحماد بن سلمة

 عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته. إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني

 : حماد بن زيد.إسحاقيرويه عن ابن 
 "، وهو ثقة ثبت.0: سبقت ترجمته في حديث رقم "حماد بن زيد

 :الترجيح بين أوجه االختالف -رابًعا

د المقبري عن عبد الرحمن بن بجيد عن عن سعي إسحاقمحمد بن  -الوجه األول
 جدته أم بجيد.

 الرواية من هذا الوجه محفوظة، وموجودة في كتب السنة، وحماد بن سلمة ثقة.

 عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته. إسحاقمحمد بن  -الوجه الثاني

 في علله. هذا الوجهب الدارقطني ذكره
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 الحكم على الوجه الراجح: -خامًسا
سناده ضعيف-األول–ح هو الوجه الراج  بالسماع. إسحاقبن العدم تصريح  ؛، وا 
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 الخاتمة

الحمد هلل الذي بفضله تتم الصالحات، والصالة والسالم على نبي الهدى والرحمات، 
 :وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

تب العلل ني، وكمع علم العلل وكتاب الدارقط وقت  ليس باليسير يفإنني وبعد مض
وكتابًة، توصلُت إلى جملة من النتائج والتوصيات،  اودرسً  ابحثً  :والحديث والرجال وغيرها

 أهمها:

 النتائج: -أوالً         

َلل من أصإ -1 مما يلزم المشتغلين فيه  ؛عب علوم الحديث، وأغمضها، وأدقهانَّ علم العِّ
ة والترجيح والحكم، هذا بعد استفراغ الجهد أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والدقة في الدراس

 في جمع ودراسة كل ما يمكن الوصول إليه من طرق الحديث، وأقوال العلماء المتعلقة به.
نِّيَّ آية من آيات هللا تعالى في الحفظ والفهم والمعرفة بعلوم  إنَّ  -2 اَرُقط  اإلمام الدَّ

َلل َلم  من بعض األوهام لكنَّ الكمال هلل ؛الحديث، والبراعة في علم العِّ نِّي  َلم  َيس  اَرقِّط  ، فالدَّ
 مقارنًة بما أبدع فيه. اواألخطاء التي ال ُتعد شيئً 

نِّي ِّ يعد موسوعًة في علم العلل؛ لكَِّبر حجمه، وكثرة أحاديثه إ -3 اَرُقط  نَّ كتاب العلل للدَّ
 وطرقه وفوائده، فال غنًى لطالب الحديث عنه.

 :من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ث المكثرين من الروايةنَّ االهتمام بأحاديإ -4
 رواية ودراية. :ودراسًة، يختصر على المرء الكثير من الجهد في علم الحديث اوحفظً  اجمعً 

ينبغي لمن ترجَّح لديه بالقرائن مخالفة العلماء السابقين في أحكامهم زيادة البحث  -5
 الحكم. والتنقيب عن أدلة وقرائن أخرى قبل إصدار

عند  من تصحيحات المتأخرين التي لم ُيسبقوا إليها مدخولة، خاصةً  انَّ كثيرً إ -6
 مما يعني وجوب الحذر من االعتماد على تصحيحاتهم. ؛مخالفتهم العلماء السابقين

من أهم قواعد الترجيح بين الروايات عند االختالف: الترجيح باألقوى، فإن استوى  -7
الَّ فبقرائن أخرى.الرواة في ذلك فباألك  ثر، وا 

تم خاللها دراسة  ،اوسبعين حديثً  اواحدً  هذه الرسالةاديث الدراسة في بلغت أح -8
ووجدتها في  لم يذكرها الدارقطني، التي هو من الوج اوأضفت كثيرً ، اتقريبً  اوجهً  سبعينمائتين و 

  .كتب السنة
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م عمرو بن دينار: )ثمانية بلغت عدد األحكام على المرويات التي درستها عند اإلما -9
(، وعند اإلمام محمد بن إسحاق: وعشرين وجًها صحيًحا، ووجهين حسن، وتسعة وجوه ضعيفة

 )عشر وجوه حسنة، وخمسة وعشرين وجًها ضعيًفا(.
 ليس شرًطا في الترجيح بين الروايات الصحُة والضعُف. -11
ديث وسقوط االحتجاج االختالف بين روايتين ليس بالضرورة معناه اضطراب الح -11

 به، فقد تكون علة االختالف أحياًنا غير قادحة في صحة الحديث.
اشتمل كتاب العلل على طرق وروايات عدة لم أعثر  عليها في كتب السنة، مما  -12

 يجعل هذا الكتاب موسوعة حديثية.

 التوصيات:  -اثانيً         

تفاصيل حياتهم؛ إن أرادوا نيل العلم أوصى طلبة العلم كافة بتقوى هللا تعالى في جميع 
 :اآلتية ، ثم أوصي باألمور[282]البقرة:  ﴾َواتَُّقوا َّللاََّ َوُيَعل ُِّمُكُم َّللاَُّ ﴿لقوله تعالى: 

لكنه ما  ؛امتميزً  اودراسًة، فقد ُحق َِّق تحقيقً  اتحقيقً  :االهتمام بكتاب العلل للدارقطني -1
خطوطات، واستحداث وسائل خاصًة بعد ظهور كثير من الم ،زال بحاجة لمزيد من العناية

من الطرق والروايات التي لم  الكترونية المتميزة بالسرعة والشمول، فقد وجدُت كثيرً البحث اال
 يقف عليها ُمَحق َِّقا الكتاب.

َلل وكتبه ومظانِّ  ا -2  ده في الكتب المخطوطة.وجو  الهتمام بعلم العِّ
الهتمام بكتب األجزاء الحديثية والفوائد والغرائب، فهي مليئة بالروايات المفيدة في ا -3

 الترجيح عند االختالف.

 اودعمً  ،اوتصحيحً  ،اونقدً  ،مراجعةً  :االهتمام بالكتب والموسوعات المحوسبة -4
يث عامة، وعلم العلل خاصة، بما ما لها من دور كبير في خدمة علوم الحدلِّ ؛ للعاملين عليها

ما يعانيه أهل الحديث اليوم  مما يعالج ولو قلياًل  ؛من سرعة وسهولة وشمولية في البحثتوفره 
 من االفتقار إلى الحفظ الشديد الشامل الذي تميز به أهل الحديث السابقين.

َللِّها، ودراس -5 ة أقوال الحذر من التسرع في الحكم على األحاديث دون البحث عن عِّ
 العلماء فيها.

 

 ََواْلَحْمُد ّلِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمينَ  ،َوَساَلٌم َعَلى اْلُمْرَسِلينَ  ،ُسْبَحاَن َربِ َك َربِ  اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفون 

 [081 - 081: الصافات]
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 المصادر والمراجعفهرس 

سؤاالت أبي بكر األثرم ألبي عبد هللا  األثرم، أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء.  
. القاهرة: الفاروق الحديثة 1ط ـ تحقيق: أبو عمر محمد بن علي األزهري.أحمد بن حنبل
 (.م6117-هـ1068) ،للطباعة والنشر

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم عز الدين األثير، ابن  
. تحقيق: علي محمد معوض أسد الغابة في معرفة الصحابةبن عبد الواحد الشيباني الجزري. 

 .م(1220-هـ1015) ،. بيروت: دار الكتب العلمية الطبعة1ط .وآخرين

. مستخرج أبي عوانة .اق بن إبراهيم النيسابوري أبو عوانة يعقوب بن إسح اإلسفراييني،
 .(م1228 -هـ1012)، دار المعرفةبيروت:  .1. طتحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي

 األصبهاني،  أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران.
دار . طنطا: 1ط . تحقيق: ساعد بن عمر غازي.مجلس من أمالي أبي نعيم األصبهاني

 م(.1282-هـ1011) ،الصحابة
َلفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن  األصبهاني، صدر الدين أبو طاهر الس ِّ

َلَفه  (.7( و )1( جزءا، ينقصها )35مخطوط عدد األجزاء: ) – المشيخة البغدادية .إبراهيم سِّ
 .)د.ت(.   .أعده للشاملة: أحمد الخضري 

. العظمة. حمد بن جعفر بن حيان األنصاري األصبهاني، أبو محمد عبد هللا بن م
 (.ه1018) ،الرياض: دار العاصمة .1. طتحقيق: رضاء هللا بن محمد إدريس المباركفوري 

. بي الزبيرأأحاديث  .األصبهاني، أبو محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان
 .)د.ت(، الرياض: الناشر: مكتبة الرشيد )د.ط(.. تحقيق: بدر بن عبد هللا البدر

صفة . األصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران
 (.م1225-هـ1015)، سوريا: دار المأمون للتراث .6. ط. تحقيق: علي رضا عبد هللاالجنة

. أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن
 م(.6112)م، : دار ابن حز )د.م(. 1ط .طفى خضر دونمز التركي. تحقيق: مصالطب النبوي 

 .أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن
، . بيروت: دار النفائس6. طوآخرين. تحقيق: د. محمد رواس قلعه جي، دالئل النبوة

 .م(1282-هـ1012)
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ذكر  .أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران نأبو نعيم أحمد بن عبد هللا باألصبهاني، 
 .)د.ت( ،دار الكتاب اإلسالمي )د.م(: ط(.)د. .أخبار أصبهان

حلية . أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بناألصبهاني، 
 (.م1288-هـ1012)، دار الكتب العلميةبيروت:  .1. طاألولياء وطبقات األصفياء

تحقيق:  .المعجم سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن األعرابي. أبو األعرابي،ابن 
 )د:ت(. ،ر ابن الجوزي )د.م(. دا )د.ط(. عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني.

. تحقيق: أبي جامع بيان العلم وفضله .عمر يوسف بن عبد البر أبواألندلسي، 
 م(.1220-هـ1010) ،ي . السعودية: دار ابن الجوز 1ط األشبال الزهيري.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني عمر يوسف بن عبد البر.  أبواألندلسي، 
عموم األوقاف  )د.ط(. المغرب: وزارة وآخرين.. تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، واألسانيد

 .م(1227-هـ1387، )والشؤون اإلسالمية
المؤمنين عمر بن عبد  مسند أمير بكر محمد بن محمد بن سليمان. أبو الباغندي،

 م(.1287-ه1017) ،. دمشق، بيروت: دار ابن كثير3ط يز. تحقيق: محمد عوامة.العز
. الضعفاء الصغيرالبخاري، أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. 

 ه(.1322) ،. حلب: دار الوعي1ط تحقيق: محمود إبراهيم زايد.
. )د.ط(. بيروت: دار التاريخ الكبير بن إبراهيم الجعفي. عبد هللا إسماعيل أبوالبخاري، 

 م(.1282-هـ1017) ،الكتب العلمية
الجامع الصحيح  .بن المغيرة البخاري، أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم

 .(م1287-ه1017) بيروت: دار ابن كثير، .3تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. ط .المختصر

-سؤاالت البرقاني للدارقطني  مد بن محمد بن أحمد بن غالب.بكر أح أبوالبرقاني، 
كتب خانه . باكستان: 1ط . تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري.-رواية الكرجي عنه

 ه(.1010) ،جميلي
. سؤاالت البرقاني للدارقطني. بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب أبوالبرقاني، 

 (.هـ1010) : )د.ن(،باكستان. 1. طقري بد الرحيم محمد أحمد القشتحقيق: ع
مسند . خالد بن عبيد هللا العتكيالبزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن 

نة المدي .1. ط، وآخرين. تحقيق: محفوظ الرحمن زين هللاالبزار المنشور باسم البحر الزخار
 (.م6112-م1288) ،المنورة: مكتبة العلوم والحكم
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المجروحين من المحدثين والضعفاء  م محمد بن حبان بن أحمد.حات أبوالبستي، 
 (.هـ1322) ،. بيروت: دار المعرفة1ط . تحقيق: محمود إبراهيم زايد.والمتروكين

. تحقيق: مجدي مشاهير علماء األمصار حاتم محمد بن أحمد بن حبان. أبوالُبستي، 
 .م(1225-هـ1012) ،. بيروت: دار الكتب العلمية1بن منصور بن سيد الشوري. ط

 ، تِّي ِّ . صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانحاتم محمد بن أحمد بن حبان.  أبوالُبس 
 (.م1223-هـ1010) ،مؤسسة الرسالةبيروت:  .6. طتحقيق: شعيب األرنؤوط

 ، تِّي ِّ . الهند: مؤسسة الكتب 1. طالثقات .حاتم محمد بن أحمد بن حبان أبوالُبس 
 م(.1273-هـ1323)، عارف العثمانية، مطبعة دائرة المالثقافية

 ، تِّي ِّ المجروحين من المحدثين والضعفاء  حاتم محمد بن أحمد بن حبان. أبوالُبس 
 .(م1226-هـ1016) ،: دار المعرفة. بيروت1. طوالمتروكين. تحقيق: محمود إبراهيم زايد

. يالسيمسند أبي داود الط .البصرى، أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي
 (.م1222-هـ1012) ،مصر: دار هجر .1. طمحمد بن عبد المحسن التركي د.تحقيق: 

 .البخالء .بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي
 .م(6111-هـ1061) ،دار ابن حزم :.)د.م(1ط .بعناية: بسام عبد الوهاب الجابي

د بن عبيد الجَ  َهر البغدادي، علي بن الَجع  . تحقيق: عامر مسند ابن الجعد. ي البغداديو 
 م(.1221-ه1011)، بيروت: مؤسسة نادر .1ط .أحمد حيدر

 عبد هللا محمد بن محمود بن الحسن بن هبة هللا بن محاسن. أبو ابن النجار البغدادي،
 ،الكتب العلمية. بيروت: دار 1ط . تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.ذيل تاريخ بغداد

 م(.1227-ـه1017)
تاريخ مدينة السالم  :تاريخ بغداد .بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب أبو البغدادي،

. . تحقيق: د. بشار عواد معروفوأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها
 (.هـ1066) ،دار الغرب اإلسالمي . بيروت:1ط

أمالي أبي الحسن بن إسرائيل بن يونس.  البغدادي، أبو بكر النجاد أحمد بن سلمان بن 
الناشر: مخطوط ُنشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة  .1. طبكر النجاد
 .(6110)  ،اإلسالمية

البغدادي، أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس األموي القرشي 
 .1. طقيق وتخريج: طارق محمد سكلوع العمودي. تحالمطر والرعد والبرق  .المعروف بابن أبي



333 
 
 

 .(م1227-هـ1018) ،السعودية: دار ابن الجوزي 
تحقيق: د. عبد هللا . الشريعة .البغدادي، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد هللا اآلُجر ِّي  

 .(م1222-هـ 1061). السعودية: دار الوطن، 6بن عمر بن سليمان الدميجي. ط

. الطهور للقاسم بن سالم القاسم بن سال م بن عبد هللا الهروي. البغدادي، أبو ُعبيد
-هـ1010) ،: مكتبة الصحابة)د.م( .1. طأحاديثه: مشهور حسن محمود سلمان ه وخرجقحق

 .م(1220
الجامع ألخالق الراوي وآداب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، البغدادي، 

 م(.1283-هـ1013) ،الرياض: مكتبة المعارف)د.ط(. . محمود الطحان تحقيق: د. ،السامع

جزء أبي الجهم العالء بن . العالء بن موسى بن عطية أبو الجهم الباهلي، البغدادي
السعودية:  .1. طالرحيم بن محمد بن أحمد القشقري  . تحقيق: عبدموسى الباهلي المؤلف

 (.م1222-هـ1061) ،مكتبة الرشد

)د.ط(.  .معجم البلدان. ن عبد هللا الرومي الحموي عبد هللا ياقوت ب أبوالبغدادي،  -32
 (.م1277-هـ1327) ،دار صادر بيروت:

. النكت الوفية بما في شرح األلفية .بن عمر البقاعي البقاعي، برهان الدين إبراهيم
 .م(6117-هـ1068) ،. الرياض: مكتبة الرشد1ماهر ياسين الفحل. ط تحقيق: د.

. المسند للشاشي. ن كليب بن سريج بن معقل الشاشيأبو سعيد الهيثم ب البِّن َكثي،
 (.ه1011)، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم .1. طتحقيق: د. محفوظ الرحمن زين هللا

ردي الخراساني.  جِّ َرو  البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخس 
جدة: مكتبة السوادي.  .1ط . تحقيق: عبد هللا بن محمد الحاشدي.األسماء والصفات

 م(.1223-هـ1013)

ردي الخراسانيالبيهقي،  جِّ َرو  . أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخس 
-هـ1018) ،وه. بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية. تحقيق: أبي عبد هللا السعيد المنداآلداب
 م(.1288

رَ البيهقي،  ردي الخراسانيأبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخس  جِّ  .و 
-هـ1063) ،الرياض: مكتبة الرشد .1ط عبد العلي عبد الحميد حامد. . تحقيق: د.اإليمان
 م(.6113
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ردي الخراسانيالبيهقي،   جِّ َرو  . أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخس 
-هـ1060) ،دار الكتب العلمية بيروت: .3. ط. تحقيق: محمد عبد القادر عطاالسنن الكبرى 

 (.م6113
ردي الخراسانيالبيهقي،  جِّ َرو  السنن . أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخس 

 باكستان: جامعة الدراسات اإلسالمية. .1. طعبد المعطي قلعجي . تحقيق: د.الصغير
 (.م1282-هـ1011)

ردي الخراسانيالبيهقي،  جِّ َرو  السنن . أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخس 
، لسعودية: دار الوطنا .6. طتحقيق: د. عبد هللا بن عمر بن سليمان الدميجي .الصغير
 .)د.ت(

ردي الخراسانيالبيهقي،  جِّ َرو  السنن . أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخس 
، القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر .1. طتحقيق: خليل بن محمد العربي .الصغير

 .ت(.)د

رة بن موسى بن الضحاكالترمذي، أبو عيسى محمد بن ع الشمائل . يسى بن َسو 
تبة مكة المكرمة: المك .1ط . تحقيق: سيد بن عباس الجليمي.المحمدية والخصائل المصطفوية
 م(.1223-هـ1013) ، التجارية، مصطفى أحمد الباز

رة والترمذي، أب ، وهو سنن الترمذيالجامع الصحيح  .عيسى محمد بن عيسى بن َسو 
 ،. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي6. طوآخرينتحقيق: أحمد محمد شاكر، 

 م(.  1277-هـ1327)
رة والترمذي، أب  ي. ترتيب: أبعلل الترمذي الكبير. عيسى محمد بن عيسى بن َسو 

، العربية. بيروت: مكتبة النهضة 1. طوآخرين طالب القاضي، تحقيق: صبحي السامرائي، 
 .م(1282-هـ1012)

تحقيق: حسين سليم  .مسند أبي يعلى الموصلي .التميمي، أحمد بن علي بن المُثنى
 .(م1221-هـ1011) دمشق: دار المأمون للتراث. .6. طأسد

كتب ورسائل وفتاوى شيخ  .تيمية، أبو العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني
 )د.م(:)د.ط(. حمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. تحقيق: عبد الر  .اإلسالم ابن تيمية
 .)د.ت( ،مكتبة ابن تيمية
المنتقى من السنن . بن علي بن الجارود النيسابوري  محمد عبد هللا أبوالجارود، ابن 
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. بيروت: 1ط .. تحقيق: عبد هللا عمر الباروديالمسندة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 م(.1288-هـ1018) ،ودار الجنان مؤسسة الكتاب الثقافية،

 الجرجاني، أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مرداس اإلسماعيلي.
. المدينة 1ط .. تحقيق: د. زياد محمد منصورالمعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي

 ه(.1011) ،المنورة: مكتبة العلوم والحكم
.  بن محمد ابن مبارك بن القطانعدي بن عبد هللاالجرجاني، أبو أحمد عبد هللا بن 

. استدراك وتحقيق: أبو عرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديثلتراجم الساقطة من الكامل في ما
 م(.1223-هـ1013) ،. القاهرة: مكتبة ابن تيمية1الفضل عبد المحسن الحسيني الناشر. ط

. تحقيق: عادل أحمد عبد الكامل في ضعفاء الرجالأحمد بن عدي.  أبوالجرجاني، 
 .م(1227-هـ1018دار الكتب العلمية. ) . بيروت:1. طوآخرينالموجود، 

 جزء ابن جريج مصدر الكتاب: موقع جامع الحديث
                                                /www.alsunnah.com-http: 

. تحقيق: عبد الفتاح ألثرتوجيه النظر إلى أصول ا .طاهر الجزائري الدمشقي الجزائري،
 م(.1225-هـ1012) ،حلب: مكتبة المطبوعات اإلسالمية .1أبو غدة. ط

سؤاالت ابن الُجَنْيِد ألبي زكريا يحيى  .بن عبد هللا الختلي إسحاق إبراهيم و، أبابن معين
-هـ1018)، المدينة المنورة: مكتبة الدار .1ط تحقيق: أحمد محمد نور سيف. ابن معين.

 .م(1288
 ، َجانِّي ِّ ز  . تحقيق: أحوال الرجال .إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي أبوالُجو 

. َتوِّي ِّ   )د.ت(. ،فيصل آباد -كادميأباكستان: حديث ط(. )د. عبد العليم عبد العظيم الَبس 
. تحقيق: عبد الموضوعاتعلي بن الجوزي. فرج عبد الرحمن بن ال أبوالجوزي، ابن 

 ،: محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفيةة. المدينة المنور 1ط مان.الرحمن محمد عث
 .)د.ت(

العلل المتناهية في األحاديث  الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. أبوالجوزي، ابن 
-هـ1011) ،فصل آباد: إدارة العلوم األثرية .6ط . تحقيق: إرشاد الحق األثري.الواهية
 .م(1281

تحقيق:  .ون . الضعفاء والمتروكالجوزي رج عبد الرحمن بن علي بن الف أبو، الجوزي ابن 
 .(م1282-هـ1012) ،دار الكتب العلمية . بيروت:1. طأبي الفداء عبد هللا القاضي
ما اتصل النيسابوري الكرابيسي.  بو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بنالحاكم الكبير، أ
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 ،)د.م(. دار ابن حزم .1ط ن فارس السلوم.تحقيق: أحمد ب إلينا من فوائد أبي أحمد الحاكم.
 .م(6110-هـ1065)

َلمي الَجَزري  أحاديث  .الحرَّاني، أبو عروبة الحسين بن محمد بن أبي معشر مودود الس 
 .1. ط. تحقيق: د عبد الرحيم محمد أحمد القشقري أبي عروبة الحراني برواية أبي أحمد الحاكم

 .(م1228-هـ1012 ) ،السعودية: شركة الرياض
. تحقيق: حسن سليم أسد مسند الحميدي. بكر عبد هللا بن الزبير القرشي أبوالحميدي، 

اَراني    (.م1222) ،دمشق: دار السقا .1. ط الدَّ
ْوِذيِ   حنبل، اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل.ابن  العلل ومعرفة الرجال، رواية اْلَمرُّ

 م(.1288-هـ1018) ،هند: الدار السلفية. ال1ط هللا بن محمد عباس. يوص . تحقيق: د.وغيره
. هللا رواية ابنه عبد الرجال، العلل ومعرفة بن حنبل.حنبل، اإلمام أحمد بن محمد ابن 
 م(.6111-هـ1066) ،. الرياض: دار الخاني6ط وصي هللا بن محمد عباس. تحقيق: د.

يقة على تعل الحنبلي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف الدمشقي.
 ،. الرياض: أضواء السلف1ط . تحقيق: سامي بن محمد بن جاد هللا.العلل البن أبي حاتم

 م(.  6113-هـ1063)

الَسالمي، البغدادي، ثم  الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن،
ب : شعيا من جوامع الكلم تحقيقجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثً . الدمشقي
 م(.6111-هـ1066) ،. بيروت: مؤسسة الرسالة7ط وآخرين. ،األرناؤوط

الَسالمي، البغدادي، ثم  الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن،
 . تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود.شرح صحيح البخاري  فتح الباري  .الدمشقي

 .م(1222-هـ1017) ،ء األثريةباالمدينة المنورة: مكتبة الغر  .1ن. طيخر وآ
. 6م سعيد. طهمام عبد الرحي . تحقيق: د.شرح علل الترمذي بن رجب.االحنبلي، 

 م(.6111-هـ1061) ،الرياض: مكتبة الرشد
. بن يحيى المزني تلميذ الشافعي الحنفي، رواية أبي جعفر الطحاوي عن خاله إسماعيل

. 1ط. تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. يالسنن المأثورة لإلمام محمد بن إدريس الشافع
 م(.1282-هـ1012) ،بيروت: دار المعرفة

 .كتاب األمثال في الحديث النبوي . هللا بن محمد بن جعفر محمد عبد وأب حيان،ابن 
 (.م1287) ،. الهند: الدار السلفية6. طالحميد حامد العلي عبد : د. عبدتحقيق
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مكارم األخالق ومعاليها . هل السامري بكر محمد بن جعفر بن س أبوالخرائطي، 
 ،. القاهرة: دار اآلفاق العربية1. تحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري. طومحمود طرائقها

 م(.1222-هـ1012)
 . رِّي  َيى بنِّ بِّاَلل النَّي َساُبو  َمُد بُن ُمَحمَّدِّ بنِّ َيح  د  َأح  جزء فيه أحاديث الخشاب، َأُبو َحامِّ

عبد األعلى  ي. تحقيق: أبد بن يحيى بن بالل النيسابوري الخشابأبي حامد أحمد بن محم
 م(.6118. )د.م(. الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. )1خالد بن محمد بن عثمان. ط

شرف أصحاب  الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي.
 ة: دار إحياء السنة النبوية. )د.ت(.أنقر  )د.ط(. وغلي.أ. تحقيق: د. محمد سعيد خطي الحديث

، أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين بن محمد. َلعي الشافعي  التاسع من  الخِّ
 م(.6110مخطوط ُنشر في برنامج جوامع الكلم المجاني. ) )د.م(. .1. طالخلعيات

. بيروت: دار الجيل للطباعة والنشر 1ط .المسند الجامع. خليل، محمود محمد خليل
 .م(1223-هـ1013)، المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعاتوزيع. الكويت: الشركة والت

اإلرشاد في معرفة علماء  .يعلى الخليل بن عبد هللا بن أحمد بن الخليل أبوالخليلي، 
 (.هـ1012) ،الرياض: مكتبة الرشد .1محمد سعيد بن عمر إدريس. ط ، تحقيق: د.الحديث

. لتاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمةا. خيثمة، أبو بكر أحمدابن أبي 
-هـ1067) ،الفاروق الحديثة للطباعة والنشر . القاهرة:1ط .تحقيق: صالح بن فتحي هالل

 م(.6112
. تحقيق: العلل الواردة في األحاديث النبوية .الحسن علي بن عمر أبوالدارقطني، 

 .م(1285-هـ1015) : )د.ن(،. الرياض1محفوظ الرحمن زين هللا السلفي. ط
الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن 

قبل بن هادي الوداعي. عبد الرحمن م يتحقيق: الشيخ أب ،اإللزامات والتتبع للدارقطني. دينار
 م(.1285-هـ1015)، دار الكتب العلمية: . بيروت1ط

د بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحم
-هـ1013) ،)د.ن(: )د.م( .1ط .هي. تحقيق: علي بن محمد بن ناصر الفقيالنزول. دينار

 م(.  1283
الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن 

 ه(.1016) ،بة الدار. المدينة المنورة: مكت1ط .. تحقيق: عبد هللا الغنيمانالصفات .دينار



338 
 
 

الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن 
. بيروت: دار 1ط موفق بن عبد هللا بن عبد القادر. . تحقيق: د.المؤَتِلف والمخَتِلف دينار.

 م(.1282 -هـ1012) ،الغرب اإلسالمي
بن مسعود بن النعمان بن  ديالدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مه

-هـ1010). )د.ط(. )د.م(: )د.ن(، تعليقات الدارقطني على المجروحين البن حبان. دينار
 م(.1220

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن الدارقطني، 
. بيروت: المكتب 1. تحقيق: محمد بن لطفي الصباغ. طنيالضعفاء والمتروكدينار. 

   م(.1281-هـ1011) ،إلسالميا
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن الدارقطني، 

، : مؤسسة الرسالة. بيروت1. طوآخرين. تحقيق: شعيب األرنؤوط، سنن الدارقطنيدينار. 
 (.م6110-هـ1060)

. على الجهميةالرد . خالد بن سعيد الدارمي السجستاني، أبو سعيد عثمان بن سعيد بن
 م(.  1225-هـ1012) ،. الكويت: دار ابن األثير6ط تحقيق: بدر بن عبد هللا البدر.

مسند الدارمي . محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبهرام أبوالدارمي، 
 الرياض: دار المغني. .1. ط. تحقيق: حسين سليم أسد الدارانيالمعروف بسنن الدارمي

  (.م6111-هـ1061)
دكين، أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد بن زهير بن درهم القرشي التيمي بالوالء ابن 

 -. السعودية1ط . تحقيق: صالح بن عايض الشالحي.الصالةالمالئي، المعروف بابن ُدَكي ن. 
 م(.1222-هـ1017) ،مكتبة الغرباء األثرية المدينة:

. تحقيق: د. أحمد محمد نور ريخيحيى بن معين وكتابه التاالدوري، عباس بن محمد. 
حياء التراث اإلسالمي1سيف. ط  م(.1272-هـ1322) ،. مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وا 

ر محمد بن أحمد بن حماد.  أبوالدوالبي،  . تحقيق: أبي قتيبة نظر الكنى واألسماءبِّش 
 م(.6111-هـ1061) ،. بيروت: دار ابن حزم1ط محمد الفاريابي.
الُمخلِ ِصيَّات  طاهر الُمخل ِّص محمد بن عبد الرحمن بن العباس البغدادي. أبوالذهبي، 

 ،لشؤون اإلسالمية. قطر: وزارة األوقاف وا1ط . تحقيق: نبيل سعد الدين جرار.وأجزاء أخرى 
 م(6118-هـ1062)

سير أعالم الذهبي، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاي ماز. 
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مؤسسة )د.م(: . 3يق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط. ط. تحقالنبالء
 .م(1285-هـ1015)، الرسالة الطبعة

تاريخ اإلسالم . شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاي مازالذهبي، 
 . بيروت: دار الغرب1. ط. تحقيق: د.بشار عو اد معروفَوَوفيات المشاهير واألعالم

 .م(6113-هـ1060) ،اإلسالمي
، تذكرة الحفاظ. شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاي مازالذهبي، 

 )د.ت(. ،)د.ط(. بيروت: دار الكتب العلمية
ديوان . .  شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاي ماز ،الذهبي

. تحقيق: حماد بن محمد ولين وثقات فيهم لينمن المجه الضعفاء والمتروكين وَخْلق
 .)د.ت( ،ة المكرمة: مكتبة النهضة الحديثة)د.ط(. مك. األنصاري 

المغني في  .شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاي مازالذهبي، 
 ، )د.ت(.سالمي. قطر: التراث اإل1. تحقيق: نور الدين عتر، إدارة إحياء. طالضعفاء

الكاشف في . شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاي مازهبي، الذ
دار القبلة،  جدة: .1ط وآخرين.تحقيق: محمد عوامة،  .عرفة من له رواية في الكتب الستةم

  (. م1226-هـ1013)، ومؤسسة علوم القرآن
من ُتُكلِ َم فيه . زشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاي ماالذهبي، 

: )د.ن(، )د.م( .1. ط. تحقيق: عبد هللا بن ضيف هللا الرحيليوهو ُمَوثٌَّق أو صالح الحديث
  (. م6115-هـ1062)

ميزان االعتدال  .شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاي مازالذهبي، 
-هـ1386) ،: دار المعرفة)د.ط(. بيروت. . تحقيق: علي محمد البجاوي في نقد الرجال

 م.(1223
ر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم األنصاري الدوالبي.  الذرية الرازي، أبو بِّش 

 ه(.1017) ،. الكويت: الدار السلفية1ط . تحقيق: سعد المبارك الحسن.الطاهرة النبوية

لحنظلي، ابن الرازي، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، ا
سعد بن عبد هللا . . تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية دالبن أبي حاتم العلل .أبي حاتم
 م(.6112-هـ1067) ،مطابع الحميضي)د.ن(: . 1. ط، وآخرينالحميد

الرازي، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، ابن أبي 
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، جزء من ء من علل ابن أبي حاتم: بعض الجنائز، البيوع كاماًل . تحقيق: جز علل الحديثحاتم.
، (دكتوراه(.)رسالة 1632( إلى نهاية المسألة رقم )1182النكاح، من أول المسألة رقم ) 

 .)د.ت( ،: د/علي الصياح.)د.ط(.)د.م(.)د.ن(تحقيق
زي ومعه سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرا .الرازي، أبو زرعة عبيد هللا بن عبد الكريم

.القاهرة: الفاروق الحديثة 1. تحقيق: أبو عمر محمد بن علي األزهري .طكتاب أسامي الضعفاء
 .م(6112) ،للطباعة والنشر

محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي  وأبالرازي، 
 .)د.ت( .بيروت: دار إحياء التراث العربي. 1. طالجرح والتعديلالحنظلي. 

، أبو مسعود  جزء فيه عوالي منتقاة من جزء . أحمد بن الفرات بن خالد الضبيالرازي 
 بن ضيف هللا العامري . تحقيق: أبو عمار عبد هللاأبي مسعود أحمد بن الفرات، انتقاء الذهبي

 . م(1226-هـ1013) ،. اإلمارات: دار الريان1ط .الشمراني
. تحقيق: عبد السالم معجم مقاييس اللغة .أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي،
 .م(1272-هـ1322) ،دار الفكر)د.م(: )د. ط(.  محمد هارون.

ام بترتيب وتخريج فوائد َتمَّام .الرازي، تمام بن محمد بن عبد هللا . 1. طالروض الَبسَّ
 م(.1287-هـ1018)،بيروت: دار البشائر اإلسالمية

. المراسيل .اتم محمد بن إدريس الحنظليمحمد عبد الرحمن بن أبي ح والرازي، أب
 .(م1228-هـ1018) ،: مؤسسة الرسالة. بيروت6. طتحقيق: شكر هللا نعمة هللا قوجاني

تحقيق:  .تاريخ مولد العلماء ووفياتهم. سليمان محمد بن عبد هللا بن أحمد أبوالربعي، 
 .(ـه1011) دار العاصمة. . الرياض:1. طد. عبد هللا أحمد سليمان الحمد

 .1. طأبو الحسن الدارقطني وآثاره العلميةاإلمام  .عبد هللا بن ضيف هللاد. الرحيلي، 
 .(هـ1061. )جدة: دار األندلس الخضراء

مجموع الرزاز، أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري بن مدرك بن سليمان البغدادي. 
لبنان: دار البشائر  .1ط . تحقيق: نبيل سعد الدين جرار.فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري 

 م(.6111-هـ1066) االسالمية.
 م(.6116)، . بيروت: دار العلم للماليين5. طاألعالم الزركلي، خير الدين.

. 1مر. طتحقيق: د. علي محمد ع .الطبقات الكبير. الزهري، محمد بن سعد بن منيع
 م(.  6111-هـ1061)، القاهرة: مكتبة الخانجي
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اعي، تاج الدين ع الدر الثمين في . ب بن عثمان بن عبد هللا أبو طالبلي بن أنجالسَّ
، سالميتونس: دار الغرب اإل .1. ط. تحقيق وتعليق: أحمد شوقي بنبينأسماء المصنفين

  (. م6112-هـ1031)
. طبقات الشافعية الكبرى  .نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي أبوالسبكي، 

  )د.ت(.  ،دار إحياء الكتب العربية )د.م(: )د.ط(.ن. وآخريتحقيق: محمود محمد الطناحي، 
سؤاالت أبي داود سليمان بن األشعث داود سليمان بن األشعث.  والسجستاني، أب

ِجْستانيِ  لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم  . تحقيق: د. زياد محمد منصور.السِ 
 م(.1220-هـ1010) ،المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم .1ط

سؤاالت أبي عبيد اآلجري  .داود سليمان بن األشعث وعبيد اآلجري أب والسجستاني، أب
. عبد العليم عبد . تحقيق: دأبا داود سليمان بن األشعث في معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم

 .(م1227-هـ1018) ،مكتبة دار االستقامة)د.م(:  .1. طالعظيم البستوي 
، أب تاني  س  جِّ . حكم على سنن أبي داود. داود سليمان بن األشعث وعبيد اآلجري أب والس ِّ

. أحاديثه وآثاره: محمد ناصر الدين األلباني، واعتني به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
 (.هـ1060) ،الرياض: مكتبة المعارف .6ط

السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر  -160
 ة،الكتب العلميبيروت:  .1. طالتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة .بن عثمان بن محمد

 (.م1223-هـ1010)

السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن 
 . تحقيق: علي حسين علي. )د.ط(.فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي .عثمان بن محمد

 م(.6113-هـ1060) ،دار اإلمام الطبري  (:)د.م
. تحقيق: عبد األنسابسعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي.  أبوالسمعاني، 
 م(.1288-هـ1018) ،. بيروت: دار الجنان1ط هللا عمر البارودي.
نِّي، ُدو  و  َبَغا الس  ُلو  ب الثقات ممن لم يقع في الكت .أبو الفداء زين الدين قاسم بن ُقط 

مركز النعمان للبحوث  . اليمن:1. ط. دراسة وتحقيق: شادي بن محمد بن سالم آل نعمانالستة
 .(م6111-هـ1036) ،والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة

بشرح جالل الدين،  ،سنن النسائي .جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،
حلب: مكتب المطبوعات  .6. طفتاح أبو غدةاعتنى به: عبد ال .وحاشية اإلمام السندي
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 .  (م1282-هـ1012) ،اإلسالمية
 )د.م(: )د.ن(، .1ط .طبقات الحفاظ. بن أبي بكر السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن

 .(ه1013)

تدريب الراوي في شرح تقريب . جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي، 
-هـ1017) ،. بيروت: دار الكتب العلمية1ط ة.. تحقيق: صالح بن محمد بن عويضالنواوي 
 .م(1222

. تحقيق: محمود أسماء المدلسين .جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي، 
 (.م1226-هـ1016) دار الجيل. . بيروت:1. طمحمد محمود حسن نصار

. اختالف الحديثالشافعي، أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس المطلبي الشافعي. 
 .م(6111-هـ1066) . المنصورة: دار الوفاء.1ط تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب.

. شرح السنة .الشافعي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
 .(م1283-هـ1013) ،: المكتب اإلسالميبيروت .6. ط، وآخرينتحقيق: شعيب األرنؤوط

. 1. ط. تحقيق: يحيى شفيقء المدلسينالتبيين ألسما. الشافعي، سبط ابن العجمي
 (.م1282-هـ1012) دار الكتب العلمية. بيروت:

الباعث الحثيث أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري،  ،ابن كثير
دار الكتب العلمية، : بيروت .6. طأحمد محمد شاكر . تحقيق:شرح اختصار علوم الحديث

 )د.ت(.
جزء فيه فضائل سيدة . بن أحمد بن عثمان بن أيوبأبو حفص عمر  شاهين،ابن 

القاهرة  .1ط .. تحقيق: أبو إسحاق الحويني األثري.النساء بعد مريم فاطمة بنت رسول هللا
 هـ(.1011)، مكتبة التربية اإلسالمية

تاريخ أسماء الضعفاء . شاهين، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغداديابن 
. القاهرة: الفاروق الحديثة 1ط حقيق: أبو عمر محمد بن علي األزهري.. توالكذابين والمتروكين

 م(.6112-هـ1031) ،للطباعة والنشر
. ناسخ الحديث ومنسوخه. شاهين، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغداديابن 

 (.م1288-هـ1018)، لزرقاء: مكتبة المنارا .1. طتحقيق: سمير بن أمين الزهيري 

مقدمة ابن الصالح الح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن. الشهروزي، ابن الص
 )د.ت(. ،عائشة عبد الرحمن. )د.ط(. القاهرة: دار المعارف . تحقيق: د.ومحاسن االصطالح
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 .السنة. أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، أبو بكر بن أبي عاصم وهو
 ه(.1011) ،اإلسالميالمكتب  . بيروت:1ط تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني.

. العرش وما ُرِوي فيهشيبة، أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي. ابن أبي 
 م(.1228-هـ1018) ،. الرياض: مكتبة الرشد1ط تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي.

أحاديث  الشيخ األصبهاني، أبو محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري.
 )د.ت(.   )د.ط(. الرياض: مكتبة الرشيد. . تحقيق: بدر بن عبد هللا البدر.لزبيربي اأ

مقدمة ابن الصالح "علوم  عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري. وأب ،شيرازي 
-هـ1012) ،ط(. دمشق: دار الفكر، تحقيق: نور الدين عتر. )د.الحديث البن الصالح"

 م(.1282
الخزرجي األنصاري بن أبي الخير بن عبد العليم  صفي الدين، أحمد بن عبد هللا

تهذيب الكمال في أسماء الرجال )وعليه إتحاف الخاصة  هذيبخالصة ت .الساعدي اليمني
تحقيق:  بتصحيح الخالصة للعالمة الحافظ البارع علي بن صالح الدين الكوكباني الصنعاني(

 هـ(.1012ة. ). حلب: مكتب المطبوعات اإلسالمي5عبد الفتاح أبو غدة. ط
ل ت، يعقوب بن شيبةابن  . . تحقيق: كمال يوسف الحوتمسند عمر بن الخطاب. الصَّ

 (.م1285-هـ1015) : مؤسسة الكتب الثقافية.. بيروت1ط
)د.ط(.   .المصنف .الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني

 .(ه1013))د.م(: )د.ن(، 
عمر عبد  . تحقيق: د.معجم الشيوخ محمد بن أحمد بن ُجَمي ع. الحسين أبوالصيداوي، 

 .م(1285-هـ1015) ،بيروت: مؤسسة الرسالة. طرابلس: دار اإليمان .1ط السالم تدمري.
. َكافي  األَث َرم الطَّائِّي  َوقِّي َل: الَكل بِّي  س  َمُد بُن ُمَحمَّدِّ بنِّ َهانِّئ اإلِّ ر  َأح  ناسخ  الطائي، َأُبو َبك 

-هـ1061) : )د.ن(،م(. )د.1تحقيق: عبد هللا بن حمد المنصور. ط .يث ومنسوخهالحد
 (.م1222

طرق حديث الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. 
 ،ن: المكتب اإلسالمي. عما1ط . تحقيق: علي حسن علي عبد الحميد.ًدامن كذب علي متعم

 (.ه1011)
الروض لقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. أبو االطبراني، 

: المكتب . بيروت1. طتحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمريرالداني إلى المعجم الصغير. 
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 (.م1285-هـ1015)، اإلسالمي
مسند  أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي.الطبراني، 

-هـ1012) ،مؤسسة الرسالة :. بيروت1. طالمجيد السلفي ي بن عبد. تحقيق: حمدالشاميين
 م(.1282

المعجم  أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي.الطبراني، 
-هـ1010)، القاهرة: مكتبة ابن تيمية .6. ط. تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيالكبير
 .(م1283

المعجم  .بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. أبو القاسم سليمان الطبراني
 ،القاهرة: دار الحرمين )د.ط(.وآخرين. . تحقيق: طارق بن عوض هللا بن محمد، األوسط

 .(م1225-هـ1015)
منتقى من حديث  .بن محمد بن معمر أبو حفص المؤدب طبرزد، ابن طبرزد عمرابن 

مكتبة التوعية  :)د.م( .1ط بن محمد الكدش.تحقيق: هشام  .رواية ابن طبرزد :ابن مخلد وغيره
 .م(6112-هـ1062) ،اإلسالمية

. تحقيق: علي -الجزء المفقود-تهذيب اآلثار  جعفر محمد بن جرير. أبوالطبري، 
 م(.1225-هـ1012) :. دمشق: دار المأمون للتراث1ط رضا بن عبد هللا بن علي رضا.

. تحقيق: علي رضا بن عبد هللا بن تهذيب اآلثار. جعفر محمد بن جرير أبوالطبري، 
 (.م1225-هـ1012) ،دمشق: دار المأمون للتراث .1. طعلي رضا

. تحقيق: أحمد جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن جرير. أبو جعفر الطبري،
 .م(6111-هـ1061) ،مؤسسة الرسالة)د.م(: . 1ط محمد شاكر.

. تحقيق: شعيب مشكل اآلثار شرح. جعفر أحمد بن محمد بن سالمة أبوالطحاوي، 
 م(.1020-هـ1015)، . بيروت: مؤسسة الرسالة1ط األرنؤوط.

. تحقيق: محمد شرح معاني اآلثارجعفر أحمد بن محمد بن سالمة.  أبوالطحاوي، 
 .م(1220-هـ1010)، . بيروت: عالم الكتب1ط ن.ير آخو  زهري النجار.

أبي زكريا يحيى بن معين في من كالم  طهمان الدقاق، أبو خالد يزيد بن الهيثم.
القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة  .1ط ـ تحقيق: أبو عمر محمد بن علي األزهري.الرجال
 .م(6118-هـ1062) ،والنشر

. حجة الوداعالظاهري، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي. 
 .(م1228)، دولية للنشر. الرياض: بيت األفكار ال1تحقيق: أبو صهيب الكرمي. ط
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. 1. طباسم فيصل أحمد الجوابرة . تحقيق: د.اآلحاد والمثاني .عاصمابن أبي 
 .م(1221-هـ1011) ،الرياض: دار الراية

بيان الوهم واإليهام الحسن علي بن محمد.  والقطان الفاسي أب ابنعبد الملك، 
، الرياض: دار طيبة .1. طالحسين آيت سعيد . تحقيق: د.الواقعين في كتاب األحكام

 .م(1227-هـ1018)
الكتاب المصنف في  .بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي أبوالعبسي، 
 .(م1282-هـ1012) ،دار التاج بيروت: .1. ط. تحقيق: كمال يوسف الحوتاألحاديث واآلثار

 .طاالغتباط بمن رمي باالختالإسحاق إبراهيم بن محمد بن خليل سبط.  أبوالعجمي، 
 م(.  1288-هـ1018) ،القاهرة: دار الحديث .1ط

. تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المدلسين. زرعة أحمد بن عبد الرحيم أبوالعراقي، 
 (.م1225-هـ1015) ،المنصورة: دار الوفاء .1. طوآخرينالمطلب، 

. تاريخ مدينة دمشق. القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا بن عبد هللا أبوعساكر، ابن 
  (. م1225-هـ1015) ،دار الفكر )د.ط(. بيروت:. حقيق: عمرو بن غرامة العمروي ت

. لسان الميزان .أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجرالعسقالني: 
 م(.6116-هـ1063) ،. بيروت: دار البشائر اإلسالمية1ط تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة.

نزهة النظر في . محمد بن أحمد بن حجرالعسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن 
. دمشق: مطبعة 3ط . تحقيق: نور الدين عتر.ح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثرتوضي

 .(م6111-هـ 1061)، الصباح
الَعالَيُة  المَطالبُ  .العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر

تنسيق: د. سعد  .رسالة جامعية 17مجموعة من الباحثين في  . تحقيق:ِبَزَواِئِد المَسانيد الث َماِنَيةِ 
ثري  دار الغيث  -دار العاصمة للنشر والتوزيع  )د.م(. .1. طبن ناصر بن عبد العزيز الشَّ

 )د.ت(. ،للنشر والتوزيع
تعجيل المنفعة  .أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجرالعسقالني، 

، دار البشائر :. بيروت1كرام هللا إمداد الحق. ط. تحقيق: د. إبزوائد رجال األئمة األربعة
 م(.1222-هـ1012)

اإلصابة في تمييز  .أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجرالعسقالني، 
 )د.ت(.، طبعة كلكتا :الهند ط(.)د. .الصحابة
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ى كتاب النكت عل. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجرالعسقالني، 
 .م(1220-هـ1015)، . الرياض: دار الراية3دي عمير. ط. تحقيق: ربيع بن هاابن الصالح

. تهذيب التهذيب. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجرالعسقالني، 
 هـ(.1365) ،. الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية1ط

طبقات المدلسين  .بن حجر أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمدالعسقالني، 
. هللا القريوتي . تحقيق: د. عاصم بن عبدأو تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس

 .(م1283-هـ1013) ،األردن: مكتبة المنار .1ط
. تقريب التهذيب. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجرالعسقالني، 

  م(.1221-هـ1011) الرشيد. . سوريا: دار3تحقيق: محمد عوامة. ط
. تحقيق: جامع التحصيل في أحكام المراسيل سعيد خليل بن كيكلدي. أبو العالئي،

 .م(1282-هـ1017) ،. بيروت: عالم الكتب6حمدي عبد المجيد السلفي. ط
المحدث الفاصل بين . ن عبد الرحمن بن خالد الرامهرمزي الفارسي، أبو محمد الحسن ب

 (.ه1010) ،. بيروت: دار الفكر3ط .قيق: د. محمد عجاج الخطيب. تحالراوي والواعي
أخبار مكة في قديم الدهر  .الفاكهي، أبو عبد هللا محمد بن إسحاق بن العباس المكي

 ه(.  1010)، . بيروت: دار خضر6ط بد هللا دهيش.. تحقيق: د. عبد الملك عوحديثه
 .وآخرينمهدي المخزومي،  .د . تحقيق:العين فراهيدي، الخليل بن أحمد بن عمرو.ال
 .)د.ت( ،دار ومكتبة الهالل)د.م(: )د. ط(. 

، تحقيق: أكرم ضياء العمري. المعرفة والتاريخ يوسف يعقوب بن سفيان. أبوالفسوي، 
 ه(.1011) ،. المدينة المنورة: مكتبة الدار البيضاء1ط

التراث في . تحقيق: مكتب تحقيق القاموس المحيط .فيروزآبادي، محمد بن يعقوب
-هـ1062، )بيروت: مؤسسة الرسالة .8طمؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي. 

 (.م6115
. . تحقيق: صالح بن سالم المصراتيمعجم الصحابة. الحسين عبد الباقي أبوقانع، ابن 

 (.هـ1018) ،المدينة المنورة: مكتبة الغرباء األثرية .1ط
  بن أحمد بن محمد الشهير بابن قدامة المقدسي.قدامة، موفق الدين عبد هللاابن 

. الرياض: 1بن محمد. طمعاذ طارق بن عوض هللا  بي. تحقيق: أالمنتخب من العلل للخالل
 م(.1228) ،الرايةدار 

مصباح األريب في . )جمع( قرظه، أبو عبد هللا محمد بن أحمد المصنعي العنسي
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. 1ط . وقدم له: محمد بن عبد الوهاب الوصابي.بتقريب الرواة الذين ليسوا في تقريب التهذي
 م(.6115-هـ1062)، اليمن: مكتبة صنعاء األثرية

 .. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيسنن ابن ماجه .عبد هللا محمد بن يزيد أبوالقزويني، 
 )د.ت(.، دار إحياء الكتب العربية)د.م(:  )د.ط(.

مسند  ر بن علي بن حكمون.القضاعي، أبو عبد هللا محمد بن سالمة بن جعف
، . بيروت: مؤسسة الرسالة1ط . تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي.الشهاب

 .م(1282ه1017)
جزء األلف  القطيعي، أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي.

عبد هللا  . تحقيق: بدر بندينار وهو الخامس من الفوائد المنتقاة واألفراد الغرائب الحسان
 .م(1223-هـ1010) ،. الكويت: دار النفائس1ط البدر.

. الفروسيةقيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية. ابن 
–ه1010)، السعودية: دار األندلس. 1ط تحقيق: مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان.

 (.م1223
، َأبو َعلِّي   الحسُن بنُ  ُدوش  ي   َعلي ِّ  َكر  سِّ ر  الط و  أنيس . تحقيق: مختصر األحكام. بنِّ َنص 

 هـ(.1015) ، لسعودية: مكتبة الغرباء األثريةا. 1ط .بن أحمد بن طاهر األندونوسي
ي، أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر . المنتخب من مسند عبد بن حميد. الَكس 

 (.م6116-ه1063) ،شر والتوزيعدار بلنسية للن )د.م(: .6. طتحقيق: الشيخ مصطفى العدوي 

رِّي بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق بن ا رِّي َهنَّاد بن السَّ لكوفي، أبو السَّ
عبد الرحمن عبد الجبار . تحقيق: الزهد. ة بن عدس بن زيد التميمي الدارميعمرو بن زرار 

 .(ه1012) ،. الكويت: دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي1ط .الفريوائي
فِّ  ، الُكو  . أبوي ِّ لِّي ِّ ج  معرفة الثقات من رجال أهل  الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح العِّ

 .. تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم
 )د.ت(.   ،)د.ط(. المدينة المنورة: مكتبة الدار

شرح أصول اعتقاد . الرازي  الطبري  مام هبة هللا بن الحسن بن منصوراإلالاللكائي، 
 ،(. الرياض: دار طيبة8ط) .الغامدي ناأحمد سعد حمد. تحقيق: د. أهل السنة والجماعة

 (.م6113-ه1063)
جزء فيه لوين، أبو جعفر محمد بن سليمان بن حبيب بن جبير األسدي المصيصي. 
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 .1ط لسعدني.. تحقيق: أبو عبد الرحمن مسعد بن عبد الحميد احديث المصيصي لوين
 م(.1227-هـ1018) ،الرياض: أضواء السلف

المحاملي، أبو عبد هللا البغدادي الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد 
دار )د.م(:  .1. ط. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيأمالي المحاملي. بن أبان الضبي

 (.م6112-هـ1067) النوادر.
سؤاالت الترمذي للبخاري حول أحاديث في . النجدي ني، يوسف بن محمد الد خيلالمد

، امعة اإلسالمية، المدينة المنورةالسعودية: عمادة البحث العلمي بالج .1. طجامع الترمذي
 م(.6113-هـ1060)

 المديني سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن .يينالمديني، علي بن المد
، . الرياض: مكتبة المعارف1بد هللا بن عبد القادر. ط. تحقيق: موفق ابن عفي الجرح والتعديل

 م(.1280-هـ1010)
َوزِّي المروزي، أبو عبد هللا مح تحقيق: سالم أحمد  .السنة .مد بن نصر بن الحجاج الَمر 

 ه(.1018) ،الكتب الثقافية بيروت: مؤسسة .1ط السلفي.
، اإلمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي. َوزِّي  . إسحاق بن راهويه مسند الَمر 

 ،. المدينة المنورة: مكتبة اإليمان1تحقيق: د. عبد الغفور عبد الحق حسين بر البلوشي. ط
 م(.  1221-هـ1016)

 ، . تحقيق: د. بشار عواد تهذيب الكمال في أسماء الرجال. الحجاج يوسف أبوال مِّز ِّي ِّ
 (.م1283-هـ1013) ،. بيروت: مؤسسة الرسالة6. طمعروف

تاريخ سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد األعلى الصدفي.   وأبالمصري، 
 ،. بيروت: دار الكتب العلمية1عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح. ط . تحقيق: د.ابن يونس الصدفي

 م(.6111-هـ1061)
. تحقيق: محمد كامل القصار، معرفة الرجال. بن معين زكريا يحيى أبومعين، ابن 
تحقيق: محمد مطيع الحافظ، وغزوة  -اية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرزرو -الجزء الثاني: 

 م(.1285-هـ1015) ،. دمشق: مجمع اللغة العربية1بدير. ط
اقَِّطُة مِّن  كَِّتابِّ  ،مغلطاي، مغلطاي بن قليج بن عبد هللا البكجري الحنفي ُم السَّ التَّراجِّ

: تَ  َلَطاي .مِّن  يَب الَكَمال لُمغ  ذِّ َمال َته   ،رَجمةِّ الَحَسن  الَبصرِّي  إَِّلى: َترَجمةِّ الحكم ب ن سنانإِّك 
تي ر )لعام  َحَلة الماجس  ي ر 1065 - 1060تحقيق وَدَراَسة: ُطالَّب  َوَطالَِّبات  َمر  سِّ َبة التَّف  ( ُشع 

ي ث  َراف: د. َعلِّي بن عبد هللا الصياح تقديم: د. محمد بن عبد  -َوالَحدِّ جامعة الملك سعود إش 
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 هـ(.1062)  ،. الناشر: السعودية: دار المحدث للنشر والتوزيع1لوهيبي.طهللا ا
، إكمال تهذيب الكمال في مغلطاي، مغلطاي بن قليج بن عبد هللا البكجري الحنفي

الفاروق : )د.م( .1طوآخرين. . تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن محمد، أسماء الرجال
 .(م6111-هـ1066) ،الحديثة للطباعة والنشر

من عوالي الضياء المقدسي . المقدسي، ضياء الدين أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد
. بيروت: البشائر 1ط . تحقيق: محمد مطيع الحافظ.تخريجه من الموافقات في مشايخ أحمد

 م(.6111-ه1066)، اإلسالمية
 د.. تحقيق: ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف واأللفاظ .مد بن طاهرلمح المقدسي

 م(.1222-هـ1012)، . الهند: دار الدعوة1ط .الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي عبد
اني الخازن، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان األصبه المقرئ،ابن 

. الرياض: مكتبة 1ط حمن عادل بن سعد.ر . تحقيق: أبي عبد الالمعجم . المشهور بابن المقرئ 
 م(.  1228-هـ1012)، الرشد

المصباح المنير في غريب  ، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري.المقري ابن 
 م(.6111-هـ1061) ،. القاهرة: دار الحديث1. طالشرح الكبير

بن عبد االمكي، الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
. رتبه على األبواب الفقهية: م الشافعيمسند اإلما. المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي

تولى نشره  ،عرف للكتاب وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري  ،محمد عابد السندي
وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسني، 

 (.م1251-هـ1371) دار الكتب العلمية، بيروت: )د.ط(. وآخرين.
. الضعفاء الكبير .بن عمرو بن موسى بن حماد العقيليجعفر محمد  أبوالمكي، 

 (.م1280-ه1010)، . بيروت: دار المكتبة العلمية1ط .تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي
ويعرف  َممَّك، أبو عمرو األصبهاني أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حكيم المدينيابن 
 . «نضر هللا امرأ سمع مقالتي فأداها»عليه وسلم  جزء فيه قول النبي صلى هللا .بابن َممَّك

 م(.1220) ،. بيروت: دار ابن حزم1ط تحقيق: بدر بن عبد هللا البدر.
معرفة  .إسحاق بن محمد بن يحيى بن العبديأبو عبد هللا محمد بن  َمن َده،ابن 

: )د.م( .1ط .عامر حسن صبري د.  أ.. حققه وقدم له وعلق عليه: الصحابة البن منده
 م(.6115-هـ1062)، بوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدةمط

. اإليمان .إسحاق بن محمد بن يحيى بن العبديأبو عبد هللا محمد بن َمن َده، ابن 
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-هـ1012)، ةمؤسسة الرسالبيروت:  .6. طتحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي
 (.م1285

األنصاري الرويفعي  مكرم بن عليمنظور، أبو الفضل، جمال الدين محمد بن ابن 
الناشر: بيروت: دار الكتب  )د. ت(. ،)د. ط(. بيروت: دار صادر .لسان العرب اإلفريقي.
 العلمية. 

تسمية مشايخ أبي عبد  .ن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيالنسائي، أبو عبد الرحم
-هـ1060) ،سالمية. بيروت: دار البشائر اإل1. طالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي

 م(.6113
. تحقيق: السنن الكبرى . ن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيأبو عبد الرحمالنسائي، 

-هـ1061) ،: مؤسسة الرسالة. بيروت1. طبإشراف: شعيب األرنؤوط .حسن عبد المنعم شلبي
 (.م6111

. وكينالضعفاء والمتر . ن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيأبو عبد الرحمالنسائي، 
 (.م1285-هـ1015، ): مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت1. طوآخرينتحقيق: بوران الضناوي، 

تاريخ  النميري، أبو زيد عمر بن شبة )واسمه زيد( بن عبيدة بن ريطة النميري البصري.
 (.  ه1382) ،إيران: دار الفكر )د.ط(. . تحقيق. فهيم محمد شلتوت.المدينة

مد بن حنبل في رجال موسوعة أقوال اإلمام أح .، وآخرون طيالنوري، السيد أبو المعا
 م(.1227-هـ1017) ،عالم الكتب)د.م(: . 1. طالحديث وعلله

. تحقيق: التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير النووي، محيي الدين بن شرف.
  م(.1285-هـ1015) ،. بيروت: دار الكتاب العربي.1محمد عثمان الخشت. ط

األوسط في السنن واإلجماع  بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر. أبو وري،النيساب
 ،لرياض: دار طيبةا .1ط . تحقيق: أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف.واالختالف

 م(.1285-هـ1015)
من وافقت كنيته كنية  النيسابوري، أبو الحسن محمد بن عبد هللا بن زكريا بن َحيََّوي هِّ.

م: دار ابن القيم للنشر الدما .1ط حقيق: مشهور حسن محمود سلمان.. تزوجه من الصحابة
 م(.  1288-هـ1012) ،والتوزيع

د.  ، تحقيق: أ.معرفة علوم الحديث. د هللا محمد بن عبد هللا الحاكمعب ونيسابوري، أبال
 م(.1277-ه1327)، . المدينة المنورة: المكتبة العلمية1السيد معظم حسين. ط



351 
 
 

، تحقيق: المستدرك على الصحيحين .د هللا محمد بن عبد هللا الحاكمعب أبوالنيسابوري، 
 (.م1227-هـ1017) ،عي. )د.ط(. القاهرة: دار الحرمينمقبل بن هادي الواد
،  .بد هللا محمد بن عبد هللا الحاكمعأبو النيسابوري،  ْجِزيِ  سؤاالت مسعود بن علي السِ 

. 1موفق بن عبد هللا بن عبد القادر. ط قيق: د.. تحمع "أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة
 م(.1288-هـ1018) ،بيروت: دار الغرب اإلسالمي

. تحقيق: محمد فؤاد صحيح مسلم .الحسين مسلم بن الحجاج الُقَشي رِّي ِّ  أبوالنيسابوري، 
 .م(1221-هـ1016) ،لكتب العربية، دار الكتب العلمية. بيروت: دار إحياء ا1عبد الباقي. ط

. تحقيق: صحيح ابن ُخَزْيَمةَ  .بكر محمد بن إسحاق بن ُخَزي َمَة السلمي أبوابوري، النيس
 )د.ت(. ،: المكتب اإلسالمي)د.ط(. بيروت .محمد مصطفى األعظمي د.

أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية كتاب . الهاشمي، سعدي بن مهدي
ماجستر(.)د.ط(. المدينة المنورة: عمادة  : ألبي زرعة الرازي الرسالة العلمية.)رسالةالضعفاء

 م(.1286-هـ1016) ،البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة النبوية
فوائد أبي علي  452 .الهروي، حامد بن محمد بن عبدهللا بن محمد بن معاذ الهروي 

فَّاء. البغدادي، أبي محمد جعفر بن محمد بن نصير بن قاسم البغدادي. لُخْلدي. فوائد ا الرَّ
فوائد ُمْكَرم  البغدادي. أبي بكر مكرم بن أحمد بن محمد بن مكرم القاضي البغدادي.

دار البشائر : . )د.م(1ط تحقيق: نبيل سعد الدين جرار. .البز از.مجموع فيه ثالثة أجزاء حديثية
 .م(6111-هـ1031) ،اإلسالمية

كشف األستار عن زوائد  ي، نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي.الهيثم
 م(.1272-هـ1322) ،. بيروت: مؤسسة الرسالة1ط . تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي.البزار

بغية الباحث عن زوائد  الهيثمي.بن سليمان علي بن أبي بكر نور الدين الهيثمي، 
 المنورة: مركز خدمة السنة. المدينة 1ط حسين أحمد صالح الباكري. . تحقيق: د.مسند الحارث
 م(.1226-هـ1013) ،والسيرة النبوية

نثل النبال بمعجم الرجال الذين ترجم لهم فضيلة الشيخ . الوكيل، أبو عمرو أحمد
 م(.6116-هـ1033) ،. مصر: دار ابن عباس1. طالمحدث أبو إسحاق الحويني
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 فهرس اآليات القرآنية
 الصفحة السورة رقمها اآلية                           

ُفون  ُسْبح  ﴿ ٌم ع ل ى اْلُمْرس لِّي   ،ان  ر ب ِّك  ر ب ِّ اْلعِّزَّةِّ ع مَّا ي صِّ  ،و س َل 
 328 الصافات 081 ﴾و اْلْ ْمُد ّلِلَِِّّّ ر ب ِّ اْلع ال مِّي  

 328 البقرة 282 ﴾و ات َُّقوا اّلِلَّ  و يُ ع ل ُِّمُكُم اّلِلَُّ ﴿
ّلِلَِّّ ع ل ْيهِّ ت  و كَّْلُت و  ﴿  0 هود 88 ﴾إِّل ْيهِّ أُنِّيبُ و م ا ت  ْوفِّيقِّي إَِّّلَّ ِبِّ
هِّ ﴿  ح لقمان (02) ﴾و م ْن ي ْشُكْر ف إَِّّنَّ ا ي ْشُكُر لِّن  ْفسِّ
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 فهرس األحاديث النبوية واآلثار
 ديثاحلرقم  احلديث أو األثر

 "5حديث " ابتغوا يف أموال اليتامى
 "28حديث " ا من ذهباختذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خاتم 

 "34حديث " اأخذ رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم بيمينه حريرم 
 "22حديث " إذا أعجل أو أقحط

 "08حديث " إذا أقيمت الصَلة فَل صَلة إَّل املكتوبة

 "25حديث " إذا كان العبد بي اثني
 "55حديث " امل خبثم إذا كان املاء قلتي مل حي

 "55حديث " أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من صفية
 "04حديث " أفطر اْلاجم واحملجوم

 "50حديث " إن هللا تعاىل لعلى عرشه
 "9حديث " اإن هللا خلق يف اجلنة رحيم 
 "10حديث " إن املسكي ليقوم ببايب

 "49حديث " إن بين جعفر تصيبهم العي
 "59حديث " ة أمساءإن يل مخس

 "58حديث " انبذوا كل واحد منهما
 "41حديث " إَّنا فاطمة بضعة مين

 "51حديث " أوليس طعامكم ما غريت النار
 "21حديث " أميا رجل وجد متاعه

 "44حديث " أميا عبد أبق
 "45حديث " بكاء أهل الكافر عذاب عليه بعد موته

 "53حديث " بئر بضاعة
 "4حديث " اء على امليتالتغليظ يف البك

 "39حديث " جئت أبتغي اجلهاد
 "03حديث " حق على كل مسلم أن يغتسل

 "00حديث " خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الغائط
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 ديثاحلرقم  احلديث أو األثر
 "51حديث " ذكاة اجلني ذكاة أمه

 "11حديث " رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة
 "55حديث " سبٌع للبكر وثَلٌث للثيب

 "33حديث " السهو يف الصَلة
 "55حديث " السواك مطهرة للفم

 "29حديث " صَلة القاعد على نصف صَلة القائم

 "21حديث " امجيعم  اصلى رسول هلل صلى هللا عليه وسلم مثانيم 
 "50حديث " صلى على النجاشي

 "58حديث " هنا يضعي فراش
 "41حديث " طيبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 "35حديث " عباان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 "23حديث " عليك حبسن وحسي
 "35حديث " سرائيل أنبياءإكان يف بين 

 "53حديث " اكسر عظم امليت ككسره حيم 
 "54حديث " كنت إذا اردت أن أفرق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 "48حديث " كنت أغتسل أان ورسول هللا
 "38حديث " للعباس بن عبد املطلب اكنت غَلمم 

 "32حديث " َّل إله إَّل هللا الكرمي اْلليم
 "09حديث " َّل تقام اْلدود يف املساجد
 "02حديث " َّل جيمع بي املرأة وعمتها

 "3حديث " لعن اّلِلَّ اليهود

 "05حديث " لقد مهمت أَّل أهتب هبةم 
 "24حديث " اللهم كما أذقت أول قريش عذاِبم 

 "52حديث " فاطمة فعلت لو أن
 "52حديث " لوَّل أن أشق على أميت ألمرهتم ِبلسواك

 "2حديث " ليس على اخل ائن قطع

 "5حديث " ما أذن هللا لشيء
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 ديثاحلرقم  احلديث أو األثر
 "01حديث " اما أان قلت من أصبح جنبم 
 "54حديث " ما من مسلم يصيبه وصب

 "1حديث " صلى هللا عليه وسلم  مع رسول اّلِلَّ  يمعاذ أ نه كان يصل

 "51حديث " من اغتسل من يوم اجلمعة
 "59حديث " من أهل من بيت املقدس 

 "42حديث " من ختم له عند موته بَل إِّل ه  إَِّّلَّ اّلِلَُّ 

 "05حديث " عميامن قتل يف 
 "45حديث " من قطع السدر صب عليه العذاب صبما

 "0حديث " من كان له عند رسول اّلِلَّ صلَّى اّلِلَّ عليه وسلم عدة

 "31حديث " امتعمدم  يمن كذب عل
 "8حديث " من مات وهو يعبد هللا َّل يشرك به

 "40حديث " خطئ طريق اجلنة يَّ الصَلة عل يمن نس

 "43حديث " امليت يعذب ببكاء أهله عليه
 "51حديث " مسع مقاليت انضر هللا عبدم 

 "20حديث " هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يستلقي الرجل
 "25حديث " النهي عن صوم يوم عرفة
 "30حديث " وأنذر عشريتك األقربي

 "31حديث " اوهبت خلاليت غَلمم 
 "01حديث " اي بين سلمة من سيدكم
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 فهرس الرواة واألعالم
 رقم احلديث الراوي أو الَعَلم

 "31حديث " بن سعد إبراهيم
 "31حديث " بن طهمان إبراهيم
 "23ث "حدي بن انفع إبراهيم
 "01حديث " بن يزيد اخلوزي إبراهيم

 "02حديث " ابن أيب عدي
 "0حديث " ابن جريج

 "5حديث " أبو ربيع السمان
 "31حديث " أبو شهاب اْلناط
 "53حديث " أبو معاوية الضرير

 "02حديث " أبو معاوية الزعفراين
 "33حديث " أمحد بن خالد الوهيب

 "33حديث " ""ابن عليةإبراهيمبن  إمساعيل
 "31حديث " بن عياش إمساعيل
 "05حديث " بن مسلم إمساعيل

 "05حديث " بكر بن مضر
 "38حديث " جرير بن حازم

 "55حديث " جرير بن عبد اْلميد
 "8حديث " حامت بن أيب صغرية

 "05حديث " اْلسن بن عمارة
 "35حديث " حفص بن عبد الرمحن

 "3حديث " محاد بن زيد
 "00حديث " سلمةمحاد بن 

 "05حديث " محزة النصييب
 "25حديث " حوشب بن عقيل

 "25حديث " داوود بن عبد الرمحن العطار
 "00حديث " داوود بن عمر

 "3حديث " روح بن القاسم
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 "55حديث " زائدة بن قدامة
 "03حديث " زكراي بن اسحاق

 "00حديث " زمعة بن صاحل
 "31حديث " زايد البكائي

 "38حديث " ن بزيغسعيد ب
 "09حديث " سعيد بن بشري
 "8حديث " سعيد بن زيد
 "41حديث " سفيان الثوري

 "0حديث " سفيان بن عيينة
 "31حديث " سلمة بن الفضل
 "05حديث " سليمان بن كثري
 "1حديث " شعبة بن حجاج

 "53حديث " شعيب بن اسحاق
 "9حديث " صاحل بن زايد

 "55حديث " عباد بن عباد املهليب
 "43حديث " عبد األعلى بن محاد

 "31حديث " عبد األعلى بن عبد األعلى
 "33حديث " عبد الرمحن احملاريب

 "32حديث " عبد الرمحن بن مغراء
 "25حديث " عبد العزيز بن رفيع

 "2حديث " عبد هللا بن أيب هليعة
 "38حديث " عبد هللا بن ادريس
 "55حديث " عبد هللا بن املبارك

 "33حديث " عبد هللا بن َّنري
 "11حديث " عبد امللك بن معن

 "55حديث " عبد الوهاب بن عطاء
 "39حديث " عبدة بن سليمان

 "09حديث " عبيد هللا بن اْلسن
 "31حديث " علي بن حرب
 "53حديث " علي بن جماهد
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 "34حديث " عمر بن حبيب 
 "51حديث " عمران بن عيينة
 "05حديث " ثعمرو بن اْلار 

 "51حديث " عيسى بن يونس
 "09حديث " قتادة بن دعامة

 "59حديث " املثىن بن زرعة
 "5حديث " حممد بن أيب حفصة

 "51حديث " حممد بن اْلسن
 "20حديث " حممد بن اثبت

 "00حديث " حممد بن جحادة
 "31حديث " حممد بن سلمة

 "28حديث " حممد بن شريك
 "31حديث " فسيحممد بن عبيد الطنا

 "51حديث " حممد بن عمر الواقدي
 "51حديث " حممد بن فضيل 
 "0حديث " حممد بن مسلم

 "31حديث " حممد بن يزيد الواسطي
 "21حديث " مرزوق أبو بكر
 "55حديث " مسعر بن كدام

 "35حديث " مغرية بن سقَلب
 "52حديث " مندل بن علي العنزي

 "49حديث " نصر بن طريف
 "21حديث " يم بن بشريهش

 "4حديث " ورقاء بن عمر
 "8حديث " حيىي بن أيب زائدة

 "09حديث " حيىي بن العَلء
 "55حديث " حيىي بن سعيد األموي

 "35حديث " حيىي بن هاىنء
 "54حديث " حيىي بن واضح
 "31حديث " التميمي حيىي بن يعلى
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 "55حديث " يزيد بن زريع
 "34حديث " يزيد بن هارون
 "50حديث " يعلى بن عبيد

 "30حديث " يونس بن بكري
 "39حديث " يونس بن يزيد


