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املقدمة

الحملد للله رب العامللن، وافضل الصلاة واتم 

التسلليم علىل سليدنا محملد وعىل آلله  الطيبن، 

وصحابتله الغلر امليامن، أملا بعد؛

فالسلّنة النبويلة هلي املصلدر الثاين ملن مصادر 

الترشيلع االسلامي، فقلد بينلت مجملل القلران 

الكريلم، وخصصلت العلام فيله، وأوضحت عن 

مشلكله ،ومع ذللك جلاءت بأحكام مسلتقلة عن 

القلرآن الكريم، وقد هيلأ الله تعاىل لهلا الجهابذة 

ثلم  عليهلم،  اللله  رضلوان  الصحابلة  زملن  ملن 

التابعلن، ثلم من بعدهم ملن األمئة النقلاد الذين 

النبلي  أفنلوا أعامرهلم يف حفلظ و وفهلم سلنة 

والغاللن،  املبطللن،  ملن  عنهلا  والدفلاع  ملسو هيلع هللا ىلص، 

والحاقديلن، ووصللت إلينلا عىل هلذا النحو من 

واالتقان،  الحفلظ 

وملن اولئلك االمئلة الحفلاظ الذيلن دافعلوا عن 

السلنة، وحفظلوا منها الكثلر، ونلرشوا منها علام 

غزيلرا، االملام وكيع بلن الجلراح اللرؤايس، إمام 

العلراق، وخليفة سلفيان الثوري ملن بعده، وليك 

يبقلى الكلامل للله تعلاىل، وتبقلى العصملة التي 

دفنلت ملع االنبيلاء مختصلة بهلم، فقلد تعقلب 

األمئلة عىل أحاديث هذا اإلملام الحافظ الجليل، 

فوجلدوا بعلض العللل فيهلا، وهي ليسلت مطعنا 

مقابلل ملا كان عليله من الحفلظ واالتقلان، ومن 

هلؤالء األمئلة الذين فتشلوا عن حديثله االمام أبو 

حاتلم اللرازي، وصاحبله أبلو زرعلة اللرازي، لذا 

بعلد التلوكل عىل اللله أحببلت أن أدرس احاديث 

أيب  ابلن  عللل  كتلاب  املعللة يف  وكيلع  االملام 

حاتلم - دراسلة نقدية -  للوقوف علىل أنواع العلة 

التلي أعلل األمئلة بهلا حديثله. وقلد كان منهجي 

علىل النحلو التايل: 

أوال: اذكلر الحديلث كلام ذكره ابلن أيب حاتم يف 

السلؤال.  بصيغة  كتابه 

ثانيلا: اذكلر الطلرق لكل حديلث التلي ذكرها ابن 

أيب حاتلم و وغلن كانلت طرق أخرهلا اذكرها.

السلنة  مصلادر  ملن  الطلرق  هلذه  أخلرج  ثالثلا: 

الوفيلات.  علىل  الرتتيلب  يف  مقدملا  املتنوعلة 

رابعلا: أبلن اوجله العلة يف هلذه الطلرق معتمدا 

علىل أقلوال األمئة. 

أقلوال األمئلة وأقلوم مبناقشلتها  اذكلر  خامسلا: 

مبينلا ملا رجحلوه، ملع سلبب الرتجيح، سادسلا: 

اذكلر الحكلم علىل الحديلث معتملدا يف ذللك 

علىل أقلوال األمئلة يف حكمهلم للحديلث. 

وقلد تكونلت خطتلي بعلد املقدملة ملن متهيلد 

ووالدتله،  وكنيتله  ونسلبه  اسلمه  فيله  ذكلرت 

وشليوخه، وتاميلذه، وثنلاء األمئة عليله، ووفاته، 

مباحلث،  ثاثلة  علىل  البحلث  قسلمت  بعدهلا 

وقلد ضعت تسلسلا لألحاديلث، وكان املبحث 

األول: مروياتله يف الطهلارة والصلاة، واملبحث 

الثلاين: مروياته يف الزكاة ورمضلان ويف الجنائز، 

واملبحلث الثالث: مروياتله يف الجهاد واألحكام 

واألرشبلة، ثلم ختملت بخامتلة ذكلرت فيهلا ملا 

توصللت إليله ملن نتائلج. فلإن وفقلت يف بحثي 

وتوفيقله،  تعلاىل  اللله  فضلل  ملن  فذللك  هلذا 
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وإن أخطلأت فأسلتغفره تعلاىل، وأسلاله التوفيلق 

والسلداد، وصلىل الله علىل سليدنا محمد وعىل 

آلله وصحبه وسللم.

❊ ❊ ❊

متهيد

اسمه ونسبه وكنيته ووالدته.	 

 وكيلع بلن الجلراح بلن مليح بلن علدي الرؤايس 

ابلن فلرس بلن جمجمة بلن سلفيان بلن الحارث 

بلن عملرو بن عبيلد بلن رؤاس، اإلملام، الحافظ، 

محلدث العلراق، أبو سلفيان اللرؤايس، الكويف، 

األعام. أحلد 

ولد: 	 

سلنة تسلع وعرشيلن ومائلة. وروي عنه أنله قال: 

وللدت بأبلة قرية من قلرى أصبهلان))).

شيوخه:	 

روى علن: هشلام بن علروة، وسلليامن األعمش، 

الثلوري،  وسلفيان  خاللد،  أيب  بلن  وإسلامعيل 

وسلفيان بلن عيينة، وسللمة بلن نبيط، وسلليامن 

بلن املغلرة، وشلبيب بلن شليبة، ورشيلك بلن 

عبلد الله النخعلي، وشلعبة بن الحجلاج، وجرير 

بلن حلازم، وجعفلر بلن برقلان وحامد بن سللمة، 

وعبلد امللك بن جريلج، وعبد امللك بن مسللم 

بلن سلام، وماللك بلن أنلس، وعبلد الرحمن بن 

الجمحلي،  بلن عملر  عملرو األوزاعلي، ونافلع 

وغرهلم))) .

النبلاء:  ))) تهذيلب الكلامل: 30/)46 وسلر اعلام 

(40/9

تهذيلب  و   56(/7 حبلان:  البلن  الثقلات  ينظلر:   (((

((3/(( التهذيلب:  وتهذيلب   463/30 الكلامل: 
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تالميذه:	 

روى عنه: سلفيان الثلوري - أحد شليوخه - وعبد 

اللله بلن املبلارك، والفضل بن موىس السليناين - 

وهلام أكرب منله - ويحيى بلن آدم، وعبلد الرحمن 

بلن مهلدي، والحميلدي، ومسلدد بلن مرسهلد، 

معلن،  وابلن  وأحملد،  املدينلي،  بلن  وعلي 

بْلن  بلن راهويله، وأبلو خيثملة زهلر  وإسلحاق 

حلرب، وأبلو بكر وعثلامن ابنا أيب شليبة، وأحمد 

بلن جعفلر الوكيعلي، وعبلاس بن غاللب الوراق، 

ويعقلوب الدورقلي، وغرهلم))).  

ثناء العلامء عليه:	 

قلال عبلد الرحملن بلن أيب حاتلم، عن أبيله، عن  

الحلواري قلال: حدثنلي بعلض  بلن أيب  أحملد 

أصحابنلا قلال قلال سلفيان الثلوري لوكيلع: للن 

بقيلت ليكلرن اختلاف أقلدام الرجلال إىل بنلي 

يعنلي إىل محلتله))).  أبلو محملد:  قلال  رؤاس. 

سلفيان  مثلل  إملام  ملن  عظيملة  شلهادة  وهلذه 

الثلوري لوكيلع تلدل علىل سلعة علمله ومكانته.

 قلال القعنبلي: كنلا عنلد حلامد بلن زيلد، فللام 

فقلال  سلفيان.  راويلة  هلذا  قاللوا:  وكيلع  خلرج 

حلامد: إن شلئتم قللت: أرجلح ملن سلفيان)3).

وأملا علن سلعة حفظله وتقدمله علىل غلره ملن 

أقرانله، يقلول اسلحاق ابلن إبراهيلم - يعنلي ابلن 

راهويله : حفظلي وحفلظ ابلن املبلارك تكللف 

))) ينظلر: تاريلخ بغلداد 3)/)47 /))733( وتهذيلب 

(6695(/46(/30 الكلامل: 

))) الجرح والتعديل: )/0)) 

)3) تاريخ االسام: 30/4))

قامئلا  يوملا  وكيلع  قلام  أصلي،  وكيلع  وحفلظ 

سلبعامئة  وحلدث  الحائلط  علىل  يلده  ووضلع 

حفظلا)4). حديلث 

وقلال يحيلى بلن معلن: واللله ملا رأيلت أحلدا 

يحلدث للله غلر وكيلع، وملا رأيلت رجلا قلط 

أحفلظ ملن وكيلع، ووكيلع يف زمانله كاألوزاعلي 

زمانله)5). يف 

سلمعت  الحلريب:  إسلحاق  بلن  إبراهيلم  وقلال 

أحملد بن حنبلل ذكر يوملا وكيعا، فقلال: ما رأت 

عينلاي مثلله قط، يحفلظ الحديث جيلدا، ويذاكر 

 بالفقله فيحسلن، ملع ورع واجتهلاد، وال يتكللم 

يف أحد)6).

 قلال يحيى ابن ميان يقول: مات سلفيان الثوري، 

وجللس وكيع بن الجراح يف موضعه)7).

قلال ابلن علامر املوصلي: ملا كان بالكوفلة يف 

زملان وكيلع أفقله وال أعللم بالحديلث منله، كان 

وكيلع جهبلذا))).

وقلال أبلو زرعلة الدمشلقي: سلمعت أحملد بلن 

وعبلد  يحيلى،  بالعلراق  الثبلت  يقلول:  حنبلل 

الرحملن، ووكيلع، قلال: فذكرت ذللك ليحيى بن 

معلن، فقلال: الثبلت بالعلراق وكيلع)9).

)4) الجرح والتعديل:)/)))

)5) تهذيب الكامل:30475

)6) تهذيب الكامل:473/30

)7) تهذيب الكامل:30/)47

))) تهذيب التهذيب ))/)))

)9) تهذيب الكامل:474/30
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قلال ابلن حبان: أبو سلفيان من الحفلاظ املتقنن 

وأهلل الفضل يف الدين مملن رحل وكتب وجمع 

وصنف وحفظ وحلدث وذاكر وبث))).

وفاته:	 

ترجلل إملام املحدثلن، وعاملهلم، وانتقلل إىل 

جلوار ربله، وقلد كانلت وفاتله عندملا علاد ملن 

الحلج تلويف  بفيلد يف طريق مكة  يوم عاشلوراء. 

سلنة سلت وتسلعن، وقيل: سبع وتسلعن وقيل:  

مثلان وتسلعن ومئلة))). رحمله اللله وأكلرم نزله. 

املبحث األول

مروياته يف الطهارة والصالة

)وسلئل  حاتلم:  أيب  ابلن  قلال  االول:  الحديـث 

أبلو زرعلة علن حديلث رواه أبلو نعيلم)3)، علن 

))) مشاهر علامء االمصار: )7)

تاريلخ  و   56( حبلان:7/  البلن  الثقلات    (((

بغلداد:3)/5)4  و تهذيلب الكلامل:4/30)4 وتاريلخ 

((30 /4 االسلام:

)3) أبلو نعيلم: هلو الفضل بن دكن واسلم دكلن: عمرو 

بلن حلامد بلن زهلر التيملي موالهلم االحلول أبلو نعيم 

امللايئ مشلهور بكنيتله، ثقلة ثبلت ملن التاسلعة ملات 

سلنة ))) وقيلل 9)) وهلو من كبلار شليوخ البخاري – 

تقريلب التهذيلب: 446/))540)

سلفيان)4)، علن محارب بلن دثار)5)، عن سلليامن 

بلن بريلدة)6)، علن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص، أنله صلىل خملس 

علن  وكيلع،  ورواه  واحلد،  بوضلوء  صللوات 

سلفيان، علن محلارب بلن دثار، علن ابلن بريدة، 

علن أبيله)7)، علن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص. فقلال أبلو زرعلة: 

نعيلم أصلح())). حديلث أيب 

طرق الحديث:	 

علن  سلفيان،  علن  نعيلم،  أبلو  األول:  الطريلق 

محلارب بلن دثلار، عن سلليامن بلن بريلدة، عن 

ملسو هيلع هللا ىلص. النبلي 

الطريق الثاين: وكيع، عن سفيان، عن محارب بن 

دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

تخريج الطرق:	 

الطريلق االول: أخرجه ابلن ايب حاتم)9)، وأخرجه 

)4) سلفيان: هلو ابلن سلعيد بلم ملرسوق الثلوري أبلو 

عبلد اللله الكلويف، ثقة حافلظ فقيله عابد إملام حجة من 

رؤوس الطبقلة السلابعة وكان رمبلا دلس مات سلنة )6) 

– تقريلب التهذيلب: 44)/)445))

القلايض،  الكلويف  السلدويس  دثلار  بلن  محلارب   (5(

ثقلة إملام زاهلد ملن الرابعلة ملات سلنة 0)) – تقريلب 

(649((/5(( التهذيلب: 

)6) سلليامن بن بريلدة بن الحصيب االسللمي املروزي 

تقريلب   – سلنة 05)  ملات  الثالثلة  ملن  ثقلة  قاضيهلا، 

((53((/(50 التهذيلب: 

االسللمي  سلهل  أبلو  الحصيلب  بلن  بريلدة  أبلوه:   (7(

عنله اللله  ريض  جليلل  صحلايب 

))) العلل: )/3)6/))5))

)9) العلل: )/3)6/))5))
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أبلو عبيلد القاسلم)))، وابلن جريلر))) كاهلام من 

طريلق عبلد الرحملن بلن مهدي علن سلفيان به، 

وأخرجله عبلد اللرزاق)3) علن سلفيان به.

شليبة)4)،  أيب  ابلن  أخرجله  الثلاين:  الطريلق 

و  خزميلة)7)،  وابلن  ماجله)6)،  وابلن  وأحملد)5)، 

الطلربي)))، وأبلو عوانلة)9)، وابن حبلان)0))، وابن 

شلاهن)))). وراه معتمر بن سلليامن، عن سفيان، 

علن محلارب بلن دثار، علن سلليامن بلن بريدة، 

علن أبيله، علن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص، فوافلق وكيلع بذللك، 

))) الطهور:33)/))4)

))) جامع البيان يف تأويل

 آي القران: 0)/7)/))33))( ت أحمد شاكر

)3) مصنلف عبلد اللرزاق:)/54/)57)( يف املطبلوع: 

علن سلليامن بلن بريلدة علن أبيله، قال الشليخ شلعيب: 

زاد محقلق مصنلف عبلد اللرزاق علن ابيه بعلد قوله: عن 

سلليامن بلن بريلدة جعلله موصلوال، والصلواب حذفهلا 

كلام جلاء يف أصلله الخطلي. حاشلية مسلند أحملد بلن 

حنبلل:)35/3)

)4) مصنف ابن أيب شيبة: )/34/))9))

)5) مسند أحمد: )73/3/)973)))

الوضلوء  ابلن ماجله:)/0)3/)0)5( كتلاب  )6) سلنن 

بوضلوء  كلهلا  والصللوات  للكل صلاة  الوضلوء  بلاب 

واحلد.

)7) صحيح ابن خزمية:)/0)/)4))

))) جامع البان:0)/7)/))33)))

)9) مستخرج أيب عوانة:)/)0)/))64)

)0)) صحيح ابن حبان:607/4/)707))

)))) ناسخ الحديث ومنسوخه: 7)/))))

وروايتله أخرجهلا ابلن خزمية))))،والرويلاين)3))،  

وروى الحديلث يحيلى بن سلعيد القطلان، وعبد 

الرحملن بلن مهدي، عن سلفيان، علن علقمة بن 

مرثلد، عن سلليامن بن بريلدة، عن أبيله، مرفوعا، 

وروايتهام أخرجها أبو عبيد القاسلم بن سلام)4))، 

أحمد)5))، ومسلم)6))، وأبو داود)7))،و الرتمذي)))) 

والنسلايئ)9))، وابن الجارود)0))، وابن خزمية))))، 

والبيهقي)3)). والطلربي))))، 

بيان أوجه العلة:	 

)- يف الطريق االول: العلة االرسال.

)- يف الطريلق الثلاين: العللة الخطلأ يف وصلل 

الحديلث.

)))) صحيح ابن خزمية:)/0)/)3))

)3)) مسند الروياين:)/96/))6)

)4)) الطهور:)3)/)40)

)5)) مسند احمد:)65/3/)966))( )9)30))

الطهلارة  كتلاب  مسللم:)/)3)/)77)(  صحيلح   ((6(

بلاب جلواز الصللوات كلهلا بوضلوء واحلد وقلرن معله 

عبلد اللله بلن منر  

الطهلارة  كتلاب  داود:)/5))/))7)(  أيب  سلنن   ((7(

بلاب الرجلل يصلي الصللوات بوضلوء واحلد

)))) سلنن الرتملذي: )/9)/))6( أبلواب الطهلارة باب 

ما جلاء أنله يصي الصللوات بوضلوء واحد

)9)) سلنن النسلايئ: )/6)/)33)( كتلاب الطهارة باب 

الوضوء للكل صاة ويف الكلربى: )/5))/)33))

)0)) املنتقى:3)/)))

)))) صحيح ابن خزمية:)/9/))))

)))) جاملع البيلان:0)/6)/ )330))( وقلرن معه عبد 

الرحملن بلن مهدي

)3)) السنن الكربى:)/)40/)5))))
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أقوال األمئة ومناقشتها:	 

االول  طريقن  من  الحديث  الثوري  سفيان  روى 

عن محارب بن دثار، عن سليامن بن بريدة، عن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص. والطريق الثاين رواه سفيان عن علقمة 

عن  أبيه،  عن  بريدة،  بن  سليامن  عن  مرثد،  بن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص. وقد رواه تاميذ سفيان واختلفوا عليه، 

القطان،وعبد  سعيد  بن  ويحيى  نعيم،  أبو  فرواه 

سفيان،  عن  الرزاق،  وعبد  مهدي،  بن  الرحمن 

النبي  عن  بريدة،  بن  سليامن  عن  محارب،  عن 

سليامن  بن  ومعتمر  وكيع  وخالفهم  مرسا،  ملسو هيلع هللا ىلص 

سليامن  عن  محارب،  عن  سفيان،  عن  فروياه، 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص، متصا. لكن  أبيه، عن  بريدة، عن  بن 

ومل  االرسال،  برواية  القول  ايل  ذهبوا  االمئة 

وكيع  ألن  وذلك  املتصلة  وكيع  رواية  يرجحوا 

عبد  قال  سفيان.  عن  الرواة  بقية  خالفوا  ومعتمر 

الله بن أحمد: حدثني أيب قال: حدثنا يحيى بن 

محارب،  حديث  يف  سفيان  حدثنا  قال:  سعيد 

عن سليامن بن بريدة، فقال يحيى: هو مرسل))) . 

فهذا يحيى بن سعيد القطان ذهب إىل القول بأنه 

مرسل. والرتمذي الذي حكم عىل طريق سفيان، 

عن علقمة بن مرثد، عن سليامن بن بريدة ،عن أبيه 

بأنه حديث حسن صحيح، مل يرجح رواية وكيع 

فقال: ورواه وكيع، عن سفيان، عن محارب، عن 

سليامن بن بريدة، عن أبيه، ورواه عبد الرحمن بن 

مهدي وغر عن سفيان، عن محارب، عن سليامن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرسا، وهذا أصح من  بريدة، عن  بن 

))) العلل ومعرفة الرجال:64/3/))))4)

ترجيح  يذهب إىل  الرتمذي  حديث وكيع))).فهذا 

الرواية املرسلة أيضا. وقد أعل ابن خزمية رواية 

رواية  إىل  وأشار  غريبة،  بأنها  الحديث  أسند  من 

عن  الخرب  هذا  يسند  ومل  فقال:  ومعتمر  وكيع 

ورواه  ووكيع  املعتمر،  غر  نعلمه  أحد  الثوري 

أصحاب الثوري وغرهام، عن سفيان، عن محار، 

كان  فإن  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عن  بريدة،  بن  سليامن  عن 

املعتمر، ووكيع مع جا لتهام حفظا هذا االسناد 

القول  وإىل  غريب)3).  غريب  فهوخرب  واتصاله 

الثوري  فقال:  الدراقطني  ذهب  أيضا  باالرسال 

رواه، عن محارب، عن ابن أيب بريدة،عن أبيه قال 

ذلك معتمر، ووكيع، وأبو األحوص، عن الثوري، 

وغرهم يرويه عن الثوري، عن محارب بن دثار، 

فاألمئة  الصواب)4).  وهو  مرسا  بريدة  ابن  عن 

والرتمذي،  زرعة،  وأبو  القطان،  سعيد  بن  يحيى 

وابن خزمية، والدراقطني ذهبوا إىل القول برتجيح 

رواية االرسال عىل رواية االتصال. ولقد فرس ابن 

عبد الهادي قول أيب زرعة بانه أصح فقال: وكان 

أبا زرعة يشر إىل ان رواية سفيان هذا الحديث، 

عن محارب مرسا أصح من روايته عنه متصا، ال 

أن إرساله أصح مطلقا والله أعلم)5).

الحكم عىل الحديث:	 

الحديلث ملن طريلق سلفيان، علن محلارب بلن 

))) سنن الرتمذي:)/9)/))6)

)3) صحيح ابن خزمية: )/0)/)4))

النبويلة:))/7)4/ االحاديلث  يف  اللواردة  العللل   (4(

(((6((

)5) تعليقة عىل علل ابن أيب حاتم:6))
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دثار مرسلل، وقلد رواه يحيلى بن سلعيد القطان، 

وعبلد الرحملن بلن مهلدي وعبلد اللله بلن منلر 

وغرهلم، علن سلفيان، علن علقملة بلن مرثلد، 

عن سلليامن بلن بريدة، علن أبيه،علن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

أخرجله أحملد ومسللم))).

الحديـث الثـاين: قلال ابن أيب حاتم: ) وسلئل أبو 

زرعلة علن حديلث رواه قبيصة)))، عن سلفيان)3)، 

علن أسلامة بن زيلد)4)، عن سلامل بن النعلامن)5)، 

علن إملرأة ملن جهينلة يقلال لهلا: أم صفيلة)6)، 

))) مسلند أحملد:)65/3/)966))( وصحيح مسللم: 

)/)3)/)77)( كتلاب الطهلارة بلاب جلواز الصللوات 

كلهلا بوضلوء واحد

سلفيان  بلن  محملد  بلن  عقبلة  ابلن  هلو  قبيصلة:   (((

السلوايئ بضلم السلن، أبو عاملر الكويف، صلدوق رمبا 

خاللف من التاسلعة ملات سلنة 5))) علىل الصحيح -  

(55(3(/453 التقريلب: 

)3) سلفيان: هلو ابن سلعيد بلن مرسوق الثلوري تقدمت 

ترجمتله يف الحديث االول

محملد  أبلو  موالهلم  الليثلي  زيلد  بلن  أسلامة   (4(

امللدين، صلدوق يهلم ملن السلابعة ملات سلنة 53) – 

(3(7 (/9( التقريلب:

)5) سلامل بن النعامن: هو سلامل بلن رسج بفتح املهملة 

وسلكون اللراء أبو النعامن امللدين، يقال لله: ابن خربوذ 

بفتلح املعجملة ثلم راء ثقيللة ثلم موحلدة مضمومة وهو 

اإلكاف ،ثقلة من الثالثلة – التقريب: 6))/)74)))

)6) أم صفيلة: والصحيلح أنهلا أم صبيلة بصلاد مهمللة 

بنلت  خوللة  وهلي  التثقيلل،  ملع  مصغلرة  موحلدة  ثلم 

قيلس وهلي جلدة خارجلة بلن الحلارث صحابيلة جليلة 

ريض اللله عنهلا- االصابلة يف متييز الصحابلة: )/0))/

العلميلة ط.   )(((33(

النبلي ملسو هيلع هللا ىلص  نازعلت  قاللت:  قبيصلة،  قلال  هكلذا 

يف الوضلوء ملن إنلاء واحلد. ورواه وكيلع، علن 

أسلامة بلن زيلد، علن سلامل بلن النعلامن، عن أم 

صبيلة..... هلذا الحديلث، ورواه ابلن وهلب)7)، 

علن أسلامة بن زيلد، عن سلامل بن النعلامن، عن 

أم صبيلة، ورواه خارجة بن الحارث)9)، عن سلامل 

بلن رسج، سلمعت أم صبيلة... فذكلر الحديلث. 

فقلال أبلو زرعلة هكلذا رواه قبيصلة: أم صفيلة، 

وإمنلا هلي: أم صبية واسلمها: خولة بنلت قيس، 

ووهلم وكيلع يف الحديلث والصحيلح: حديلث 

ابلن وهلب وسلامل: ابلن النعلامن بلن رسج. قال 

أبلو محملد: يعنلي أن وكيعلا قلال:  علن النعامن 

بلن خربلوذ فهلذا الذي وهلم فيله()0)) .

طرق الحديث:	 

الطريلق األول: قبيصلة، علن سلفيان، عن أسلامة 

بلن زيلد، عن سلامل بلن النعلامن، علن أم صفية.

الطريلق الثلاين: وكيلع، علن أسلامة بن زيلد، عن 

النعلامن بن خربلوذ، علن أم صبية.

الطريلق الثاللث: ابن وهلب، عن أسلامة بن زيد، 

عن سلامل بلن النعامن، علن أم صبية.

)7) ابلن وهلب: هلو عبلد اللله بلن وهلب بلن مسللم 

القلريش موالهلم أبو محمد امللري الفقيله، ثقة حافظ 

التقريلب:))3/ ملات سلنة 97)-  التاسلعة  ملن  عابلد 

(3694(

)9) خارجلة بلن الحارث بلن رافع بن مكيلث بفتح امليم 

وكلرس اللكاف الجهنلي املدين، صلدوق من السلابعة – 

التقريب:6))/)607))

)0)) علل ابن أيب حاتم:)/636/))6))
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الطريلق الرابلع: خارجلة بلن الحارث، عن سلامل 

بلن رسج، علن أم صبية.

تخريج الطرق:	 

الطريلق األول: أخرجله الطلرباين))) ملن طريلق 

عملر بلن حفلص، علن قبيصلة  لكنله قلال: يقال 

لهلا: أم صبيلة، وقلال أيضلا، علن النعلامن بلن 

خربلوذ، علن أم صميتلة صبيلة.

الطريق الثاين: أخرجه ابن أيب شليبة)))، وإسحاق 

والرتملذي)5)،و  داود)4)،  وأبلو  راهويله)3)،  بلن 

الطلرباين)6) وملن طريلق ابلن أيب شليبة  أخرجله 

ابلن أيب عاصلم)7)، وأبلو نعيلم))).

الطريق الثالث: أخرجه الطحاوي)9)، والطرباين)0))، 

وأبو نعيم))))، والبيهقي)))).

و5)/)6)/ الكبلر:4)/36)/)599(  املعجلم   (((

(409 (

))) مصنف ابن أيب شيبة: )/40/))37)

)3) مسند إسحاق بن راهويه: 36/5)/)3)3))

)4) سلنن أيب داود: )/0)/))7( كتلاب الطهلارة بلاب 

الوضلوء بفضلل وضلوء امللرأة

)5) العلل الكبر:39/)30)

)6) املعجم الكبر: 4)/35)/)597)

)7) االحاد واملثاين:6/)))/)3409)

))) معرفة الصحابة:6/))35/)7970)

)9) رشح معاين اآلثار:)/5)/)96)

)0)) املعجم الكبر:4)/35)/)596)

)))) معرفة الصحابة: 6/))35/)7969)

)))) السنن الكربى: )/93)/)))9(  كتاب 

الطريلق الرابع: أخرجه ابن سلعد)3))، وأحمد)4))، 

الرتملذي)6))،  طريقله  وملن  والبخلاري)5))، 

نعيلم)9))،  وأبلو  والدارقطنلي))))،  والطلرباين)7))، 

وابلن حجلر)0)).

بيان أوجه العلة:	 

)أم  قبيصلة  الخطلأ يف قلول  الطريلق األول:  يف 

صفيلة(.

يف الطريلق الثلاين: الوهلم يف قلول وكيلع: )عن 

النعلامن بلن خربوذ(.

يف الطريقلن الثاللث والرابلع: ليلس فيهلام عللة 

أعلم. واللله 

أقوال األمئة ومناقشتها:	 

زيلد،  بلن  أسلامة  سلامل:  علن  رواه  الحديلث 

وخارجلة بلن الحارث، ورواه عن أسلامة: سلفيان 

الثلوري، ووكيلع، وعبلد اللله بلن وهلب، وأنلس 

بلن عيلاض، ويحيلى بلن سلعيد القطلان. وقبلل 

أن نذكلر العللل لهلذا الحديلث، البلد أن نذكر أن 

األمئلة اختلفوا يف اسلم سلامل صاحلب املدار، 

فقلد ذهلب البخاري، والرتمذي بأن اسلمه سلامل 

)3)) الطبقات الكربى:)/9)) ط. العلمية

)4)) مسد أحمد:4/44)6/)7067))

)5)) األدب املفلرد: 363/)054)( ت . محملد فلؤاد 

الباقي عبلد 

)6)) العلل الكبر:40/))3)

)7)) املعجم الكبر:4)/35)/)595)

)))) سنن الدارقطني: )/3)/)43))

)9)) معرفة الصحابة: 3306/6/)))75( )9)75)

)0)) املطاللب العاليلة بزوائد املسلانيد الثامنية:)/3)/

((((
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النعلامن،  أبلو  خربلوذ  ابلن  ويقلال:  رسج،  بلن 

قلال البخلاري: وقلال بعضهلم: ابلن النعامن ومل 

يصلح))). وذهلب أبلو حاتلم وأبلو زرعلة وابلن 

أيب حاتلم علىل أن اسلمه: سلامل بن النعلامن بن 

رسج، ويكنلى بلأيب النعلامن))). قلال الدارقطني: 

رسج يعلرف بخربلوذ)3). وقال الحاكلم: من قال: 

)ابلن رسج( عربله، ومن قلال: )ابن خربلوذ( أراد 

بله اإلكاف بالفارسلية)4).

أملا العللل لهلذا الحديلث، ففلي الطريلق االول 

هلو: خطلأ قبيصلة يف أحلد رواة االسلناد عندملا 

روى الحديلث علن أم صفيلة فأخطأ بذللك، قال 

البخلاري وأبلو زرعلة: أخطلأ فيله قبيصلة، وهلي 

وأملا  قيلس)5).  بنلت  خوللة  واسلمها  صبيلة  أم 

الطريلق الثلاين وهلو طريلق وكيع، فقلد أخطأ يف 

أسلناد الحديلث أيضلا، وذللك بجعلله االسلناد 

علن النعلامن بلن خربلوذ، وليلس كذلك بلل هو 

سلامل بلن رسج أبلو النعامن،وقد أخلرج أبو داود 

بإسلناده علن وكيلع قولله: عن ابلن خربلوذ  دون 

أن يسلميه)6). وكذللك أخلرج الطلرباين بإسلناده 

علن وكيلع  أنله قلال : علن سلامل بلن النعلامن 

))) التاريخ الكبر:3/4))/))4)))

وتهذيلب   )((((/((7/4 والتعديلل:  الجلرح   (((

((05 (/435 /3 لتهذيلب: ا

)3) تهذيب التهذيب: 436/3

)4) تعليقة عىل علل ابن أيب حاتم:35)

)5) العلل الكبر:39/)30( وعلل ابن أيب حاتم:)/636

)6) سلنن أيب داود: )/59/))7( كتلاب الطهلارة بلاب 

الوضلوء بفضلل وضلوء امللرأة

بلن خربلوذ)7). واللذي يبلدو أنله رواه ملرة فأخطا 

فيله، ورواه أخلرى فوافلق الثقلات بذللك. قلال 

البخلاري: وهلم فيله وكيلع))). وقلال أبلو زرعلة: 

وهلم فيله وكيلع، وذكر ابلن أيب حاتم مبينلا مكان 

الوهلم فقلال: أن وكيعلا قلال: علن النعلامن بلن 

خربلوذ، فهلذا اللذي وهلم فيله)9). أملا الطريلق 

الثاللث علن عبلد الله بن وهلب، والطريلق الرابع 

علن خارجة بن الحلارث فكاهام رويلا الحديث 

علىل الصحيلح، فقلال عبلد اللله بن وهلب: عن 

سلامل بلن النعلامن، وقلال خارجة: عن سلامل بن 

رسج أيب النعلامن. قلال البخلاري: والصحيلح: 

علن أسلامة بلن زيلد، عن سلامل بلن خربلوذ أيب 

النعلامن)0))، وقال أبو زرعلة: والصحيح: حديث 

ابن وهب)))).

الحكم عىل الحديث:	 

اسناده حسن)))).

الحديـث الثالـث: قلال ابلن أيب حاتم: )سلمعت 

علن  وكيلع،  رواه  حديلث  يف  يقلول  زرعلة  أبلا 

عيلى بلن املسليب)3))، عن أيب زرعلة بن عمرو 

)7) املعجم الكبر: 4)/35)/)597)

))) العلل الكبر:39/)30)

)9) العلل:)/636

)0)) العلل الكبر:39/)30)

)))) علل ابن أيب حاتم:)/636

)))) ينظر رشح ابن ماجه ملغلطاي:6)):)

)3)) عيى بن املسيب البجي قايض الكوفة روى عن 

قيس بن أيب حازم، وأيب زرعة بن عمرو بن جرير يروي 

عنه وكيع وأبو نعيم، قال أبو حاتم: محله الصدق وليس 

بالقوي – الجرح والتعديل:6/)))/)600)(.
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بلن جريلر)))، عن أيب هريلرة ريض اللله عنه، عن 

النبلي ملسو هيلع هللا ىلص قلال: )الهلر سلبع( فقال أبلو زرعة: مل 

يرفعله أبلو نعيلم)))، وهلو أصلح، وعيلى ليلس 

بالقلوي()3).

طرق الحديث:	 

الطريلق األول: وكيلع، علن عيى بن املسليب، 

علن أيب زرعلة بلن عملرو بلن جريلر، علن أيب 

هريلرة ريض اللله عنله، علن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص.

بلن  عيلى  علن  نعيلم،  أبلو  الثلاين:  الطريلق 

عنله. اللله  ريض  هريلرة  أيب  علن  املسليب، 

الطريلق الثاللث: هاشلم بن القاسلم، علن عيى 

بلن املسليب، علن أيب زرعلة، علن أيب هريلرة 

ريض اللله عنله، علن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص.

الطريلق الرابلع: محمد بلن ربيعة، علن عيى بن 

املسليب، علن أيب زرعلة، علن أيب هريلرة ريض 

اللله عنله، علن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

الطريلق الخاملس: مسلكن الحلذاء، علن عيى 

بلن املسليب، علن أيب زرعلة، علن أيب هريلرة 

ريض اللله عنله، علن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص.

بلن  عيلى  علن  وكيلع،  السلادس:  الطريلق 

عنله. اللله  ريض  هريلرة  أيب  علن  املسليب، 

))) أبلو زرعلة بلن عمرو بلن جرير بلن عبد اللله البجي 

الكلويف، قيلل اسلمه: هلرم، وقيل:عملرو، وقيلل: عبلد 

اللله، وقيلل: عبلد الرحمن، وقيلل: جرير، ثقة ملن الثالثة 

– التقريلب:)64/)03)))

))) أبلو نعيلم: هلو الفضل بلن دكن سلبقت ترجمته يف 

األول الحديث 

)3) العلل:)/549/))9)

تخريج الطرق:	 

الطريق األول: أخرجه ابن أيب شليبة)4)، وإسلحاق 

وأبلو  العقيلي)7)،  و  وأحملد)6)،  راهويله)5)،  بلن 

والحاكلم)0)). يعىل)))،والدارقطنلي)9)، 

الطريق الثاين: أخرجه الحاكم)))).

الطريلق الثاللث: أخرجه أحملد))))، والحاكم)3))، 

والبيهقي)4)).

الطحللاوي)5))،  أخرجلله  الرابللع:  الطريللق 

. ((6 ( رقطنللي لدا وا

الطريق الخامس: أخرجه ابن عدي)7)).

الطريق السادس: أخرجه الحريب)))).

بيان أوجه العلة:	 

يف الطلرق االول، والثاللث، والرابلع، والخاملس 

العللة رفلع الحديث.

)4) مصنف ابن أيب شيبة:)/37/)343)

)5) مسند إسحاق بن راهويه:)/)))/))7))

)6) مسند أحمد:5)/)44/))970)

)7) الضعفاء الكبر:6/3)3

))) مسند أيب يعىل:0)/)47/)6090)

)9) سنن الدارقطني: )/03)/)0))( كتاب    باب

)0)) املستدرك عىل الصحيحن:)/)9)/)650)

 )650(  /(9(/( الصحيحلن:  علىل  املسلتدرك   ((((

وقرنهلا ملع روايلة وكيلع فجعلهلا مرفوعلة

)))) مسند أحمد:4)/4)/))34))

)3)) املستدرك عىل الصحيحن:)/)9)/)649)

)4)) السنن الكربى:)/377/)76))( كتاب    باب

)5)) رشح مشكل االثار: 7/)7/)656))

)6)) سنن الدارقطني:)/03)/)0))( كتاب   باب

)7)) الكامل يف ضعفاء الرجال:443/6

)))) غريب الحديث:)/))6
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يف الطريقلن الثاين، والسلادس: ليلس فيهام علة 

أعلم. والله 

أقوال األمئة ومناقشتها:	 

أشار أبو زرعة إىل صحة من أوقف الحديث حيث 

من  وكأن  أصح)))،  وهو  نعيم،  أبو  يرفعه  قال: مل 

رفعه أخطأ بذلك يف إشارة إىل رواية وكيع الذي 

مرفوعا.  املسيب  بن  عيى  عن  الحديث،  روى 

ولكن إذا ما نظرنا يف أقوال األمئة عىل عييس بن 

املسيب صاحب املدار ناحظ أن الخطأ منه يف 

واخرى  موقوفا،  مرة  رواة  وكأنه  للحديث،  رفعه 

مرفوعا. قال العقيي معقبا عىل حديثه: ال يتابعه 

إال من هو مثله أو دونه)))، وقال ابن عدي: ال يرويه 

غر عيى بن املسيب، وهو صالح فيام يرويه)3)، 

وقال الدراقطني: تفرد به عيى بن املسيب، عن 

يؤيد  والذي  الحديث)4)،  صالح  وهو  زرعة  أيب 

أن  هو  للحديث،  رفعه  يف  عيى  من  الخطأ  أن 

وكيعا رواه عن عيى موقوفا. فعلة الخطأ يف رفع 

املسيب  بن  عيى  املدار  صاحب  هو  الحديث 

والله أعلم.

الحكم عىل الحديث:	 

بلن  الحديلث إسلناده ضعيلف لضعلف عيلى 

املسليب. قلال ابلن الجلوزي: هلذا حديلث ال 

يصلح)5).

))) العلل:)/549

))) الضعفاء الكبر:6/3)3

)3) الكامل يف ضعفاء الرجال:444/6

)4) سنن الدارقطني:)/)0)/)79))

الواهيلة:)/335/ األحاديلث  يف  املتناهيلة  العللل   (5(

الحديـث الرابـع: قال ابلن أيب حاتم: ) سلألت أبا 

زرعلة، علن حديلث رواه وكيلع بن الجلراح، عن 

األعملش)6)، علن أيب إسلحاق)7)، علن حارثة)))، 

علن خبلاب ريض اللله عنله، شلكونا إىل رسلول 

اللله ملسو هيلع هللا ىلص الرمضلاء فللم يشلكنا، قلال أبلو زرعلة: 

أخطلأ فيله وكيع،إمنلا هلو عىل ملا رواه شلعبة)9)، 

بلن  سلعيد  علن  إسلحاق،  أيب  علن  وسلفيان، 

وهلب)0))، علن خبلاب، علن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص()))).

(547(

)6) األعملش: هو سلليامن بلن مهران االسلدي الكاهي 

علارف  حافلظ  ثقلة  األعملش،  الكلويف  محملد  أبلو 

بالقلراءات ورع لكنله يدللس ملن الخامسلة ملات سلنة 

47)أو)4)

)7) أبلو إسلحاق: عملرو بلن عبد اللله بن عبيلد، ويقال: 

علي بن أيب شلعرة الهمداين أبو إسلحاق السلبيعي، ثقة 

مكلر عابلد ملن الثالثلة اختللط بأخلرة ملات سلنة 0)) 

وقيلل قبل ذللك – التقريلب:3)4/)5065)

))) حارثلة: هلو ابلن ملرب بتشلديد اللراء املكسلورة 

العبلدي الكلويف، ثقلة من الثانيلة ،غلط من نقلل عن ابن 

املدينلي أنه تركله – التقريلب:49)/)063))

)9) شلعبة بلن الحجلاج بلن اللورد العتليك موالهلم أبو 

بسلطام الواسلطي ثلم البلري، ثقلة حافلظ متقلن كان 

الثلوري يقول: هلو أمر املؤمنلن يف الحديث، وهو أول 

ملن فتلش بالعراق علن الرجلال وذب علن السلنة، وكان 

عابلدا ملن السلابعة ملات سلنة60) – التقريلب:66)/

((790(

)0)) سلعيد بن وهلب الهمداين الخيلواين كان يقال له: 

القلراد بضلم القلاف كويف، ثقلة مخرم ملن الثانية مات 

سنة 75أو76 – التقريب:)4)/)))4))

)))) العلل:)/0))/)55))
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طرق الحديث:	 

الطريلق األول: وكيلع، علن األعملش، علن أيب 

إسلحاق، عن حارثلة، عن خبلاب ريض الله عنه، 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص. علن 

الطريق الثاين: شلعبة وسلفيان، عن أيب إسلحاق، 

عن سلعيد بن وهلب، عن خباب،علن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

الطريلق الثاللث: زهلر بلن معاويلة، وإرسائل بن 

يونلس، علن أيب إسلحاق، عن سلعيد بلن وهب، 

علن خباب.

الطريلق الرابلع: وكيلع، عن سلفيان الثلوري، عن 

أيب إسلحاق، عن سلعيد بلن وهب، علن خباب.

أيب  عن  ورشيك،  األعمش،  الخامس:  الطريق 

خباب  عن  مرب،  بن  حارثة  عن   إسحاق، 

أنه قال.

تخريج الطرق:	 

وابلن  الحميلدي)))،  أخرجله  األول:  الطريلق 

والطلرباين)4). والشلايش)3)،  ماجله)))، 

الطريلق الثاين: رواية شلعبة أخرجها الطياليس)5)، 

وأحملد)6)، والطلرباين)7)، ورواية سلفيان أخرجها 

))) مسند الحميدي:)/)3)/)53))

))) سنن ابن ماجه:)/430/)675( كتاب    باب

)3) مسند الشايش:)/4)4/)7)0))

)4) املعجم الكبر:73/4/)3676)

)5) مسند أيب داود الطياليس: )/0)3/))4)))

)6) مسند أحمد:530/34/))05))( )063)))

)7) املعجم الكبر:79/4/)3699)

والحميلدي)0))،  نعيلم)9)،  وأبلو  اللرزاق)))،  عبلد 

والطحلاوي)3))،  والشلايش))))،  وأحملد))))، 

البغلدادي)5)). )4))، والخطيلب  والطلرباين 

مسلم)6))،  أخرجها  زهر  رواية  الثالث:  الطريق 

ورواية إرسائيل أخرجها الشايش)7))، والطرباين)))).

الطريق الرابع: أخرجه الحميدي)9)).

أخرجهلا  األعملش  الخامس:روايلة  الطريلق 

والشلايش))))،  ماجله))))،  وابلن  الحميلدي)0))، 

رشيلك  وروايلة  والطلرباين)4))،  والطحلاوي)3))، 

والطلرباين)6)).  الطحلاوي)5))،  أخرجهلا 

))) مصنف عبد الرزاق:)/543/)055))

)9) كتاب الصاة:4))/))33)

)0)) مسند الحميدي:)/37)/))5))

)))) مسند أحمد:34/)54/)063)))

)))) مسند الشايش:)/6)4/)9)0))

)3)) رشح معاين االثار:)/5))/))0)))

)4)) املعجم الكبر:4/)7/))369)

)5)) تاريخ بغداد:33/9)

)6)) صحيلح مسللم:)/433/)9)6( كتلاب املسلاجد 

ومواضلع الصلاة   بلاب الشلكوى ملن حلر الرمضاء

)7)) مسند الشايش:)/7)4/)3)0))

)))) املعجم الكبر:79/4/)3700)

)9)) مسند الحميدي: )/37)/))5))

)0)) مسند الحميدي:)/)3)/)53))

)))) سنن ابن ماجه:)/430/)675( كتاب  باب 

)))) مسند الشايش:)/4)4/)7)0))

)3)) رشح معاين االثار:)/5))/)04)))

)4)) املعجم الكبر:4/)7/)3677)

)5)) رشح معاين االثار:)/5))/)05)))

)6)) املعجم الكبر:4/)7/))367)
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بيان أوجه العلة:	 

يف الطريق األول والخامس: العلة هي الخطأ.

يف الطريلق الثلاين، والثاللث، والرابلع: ليلس فيه 

عللة واللله أعلم.

أقوال األمئة ومناقشتها:	 

هلذا الحديث ملدار عىل أيب إسلحاق السلبيعي، 

وقد رواه عنه األعمش، وسلفيان الثوري، ورشيك 

بلن عبلد اللله النخعلي، وشلعبة بلن الحجلاج، 

وإرسائيلل بن يونلس، وزهر بلن معاويلة، لكنهم 

فسلفيان، وشلعبة،  إسلحاق.  أيب  اختلفلوا علىل 

أيب  علن  الحديلث،  رووا  وإرسائيلل  وزهلر، 

خبلاب  علن  وهلب،  بلن  سلعيد  علن  إسلحاق، 

فقلد  ورشيلك  األعملش،  أملا  عنله.  اللله  ريض 

رويلا الحديلث عن أيب إسلحاق، عن حلارث بن 

ملرب، علن خبلاب. ومبلا أن سلفيان الثلوري 

إضافلة  إسلحاق)))،  أيب  يف  النلاس  أثبلت  ملن 

إىل موافقلة أكلر تاميلذ أيب إسلحاق لله، فقلد 

رجلح الرازيلان روايتله ملع رواية شلعبة. قلال أبو 

حاتلم: الصحيلح ملاروى سلفيان وشلعبة))). أملا 

وكيلع فقلد روى الحديلث ملن طريقلن، األول: 

إسلحاق، علن حارثلة  أيب  األعملش، علن  علن 

بلن ملرب، علن خبلاب، والثلاين: عن سلفيان 

الثلوري، علن أيب إسلحاق، عن سلعيد بن وهب، 

علن خبلاب. ففلي الطريلق األول أخطلأ فيله كام 

قلال أبلو زرعة: أخطلأ فيله وكيلع)3)، ويف الطريق 

))) تهذيب الكامل:))/09)

))) العلل:)/4))

)3) العلل:)/))) وقد روى سلفيان بلن عيينة الحديث، 

الثلاين وافلق الثقلات وأىت به عىل الصلواب. قال 

العقيلي: رواه أبو إسلحاق السلبيعي، عن سلعيد 

بن وهلب، عن خباب.... ورواه عن أيب إسلحاق 

شلعبة، وسلفيان، وغرهلام ملن الثقلات)4). 

الحكم عىل الحديث:	 

الحديلث صحيلح أخرجله مسللم ملن طريق أيب 

األحلوص سلام بلن سلليم، وزهلر بلن معاوية، 

بلن وهلب علن  علن أيب إسلحاق، علن سلعيد 

خبلاب ريض اللله عنله)5).

اللزكاة ورمضلان  الثلاين: مروياتله يف  املبحلث 

الجنائلز ويف 

الحديـث الخامـس: قال ابن أيب حاتم: )وسلألت 

بلن  يحيلى  رواه  حديلث  علن  زرعلة  وأبلا  أيب 

سلعيد)6)، ووكيلع، وابلن املبلارك)7)، فأملا يحيى، 

علن األعملش، عن علامرة، علن أيب معمر، علن خباب، 

قلال أبلو حاتلم: هلذا خطلأ، أخطلأ فيه ابلن عيينلة، ليس 

لهلذا أصلل ملا نلدري كيلف أخطلأ، وملا أراد. قلال أبلو 

زرعلة: إمنلا أراد ابن عيينلة حديث األعمش علن عامرة، 

علن أيب معملر، علن خبلاب أنله قيلل لله: كيلف تعرفون 

بإضطلراب لحيتله قللت أليب  قلال:  النبلي ملسو هيلع هللا ىلص؟  قلراءة 

زرعلة: عنلده الحديثلن جميعلا قلال: أحدهلام، واآلخر 

خطلأ- عللل ابلن أيب حاتلم:)/)3/))9))

)4) الضعفاء الكبر:)/66)

املسلاجد  كتلاب  مسللم:)/433/)9)6(  صحيلح   (5(

ومواضلع الصلاة   بلاب الشلكوى ملن حلر الرمضلاء

)6) يحيلى بلن سلعيد بلن فلروخ بفتلح الفلاء وتشلديد 

اللراء املضموملة أبلو سلعيد القطلان البري، ثقلة متقن 

حافلظ إملام قلدوة ملن كبار التاسلعة ملات سلنة )9) – 

التقريلب:)59/)7557)

)7) ابلن املبلارك: هلو عبلد اللله بلن املبلارك امللروزي 
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وابن املبارك، وشلبابة)))، فإنهم قالوا: عن شلعبة، 

عن قتلادة)))، علن أيب أيلوب)3)، علن جويرية:أنه 

دخلل عليهلا وهلي صامئلة يلوم الجمعلة، فقال: 

أصملت أملس؟ قاللت: ال .... وذكلر الحديلث، 

وأملا وكيلع فقلال: عن شلعبة، علن قتادة،عن أيب 

أيلوب، أن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص دخلل علىل جويريلة..... 

قلال أيب : وأملا شلعبة فلإن ابلن املبلارك ويحيى 
بلن سلعيد أعللم بحديلث شلعبة من وكيلع()4)

طرق الحديث:	 

الطريلق األول: يحيلى بن سلعيد، وابلن املبارك، 

وشلبابة، عن شلعبة، علن قتلادة، علن أيب أيوب، 

علن جويريلة ريض اللله عنها.

الطريلق الثلاين: وكيلع، علن شلعبة، علن قتلادة، 

علن أيب أيلوب أن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص دخلل علىل جويرية 

ريض اللله عنهلا.

ملوىل بنلي حنظللة، ثقلة ثبلت فقيه علامل جلواد جمعت 

 –  ((( سلنة  ملات  الثامنلة  ملن  الخلر  خصلال  فيله 

التقريلب:0)3/)3570)

))) شلبابة: هلو ابن سلوار املدائنلي أصله من خراسلان 

يقلال: كان اسلمه ملروان، ملوىل بنلي فلزارة، حافظ رمي 

باالرجلاء من التاسلعة ملات سلنة 04)أو05)أو 06) – 

التقريب:63)/)733))

الخطلاب  أبلو  السلدويس  ابلن دعاملة  قتلادة: هلو   (((

البلري، ثقلة ثبت يقلال: وللد أكمله، وهلورأس الطبقة 

الرابعة مات سلنة بضع علرشة – التقريب:453/)))55)

يحيلى،  اسلمه  االزدي  املراغلي  : هلو  أيلوب  أبلو   (3(

قبلل  الثالثلة ملات  بلن مالك،ثقلة ملن  ويقلال: حبيلب 

التقريلب:0)6/)7949)  – املائلة 

)4) العلل:53/3/)4)6)

تخريج الطرق:

الطريلق األول: رواية يحيى أخرجهلا البخاري)5). 

وروايلة عبلد اللله بلن املبلارك أخرجهلا ابلن ايب 

حاتلم)6). ورواية شلبابة أخرجها ابن أيب شليبة)7)، 

وملن طريقله أخرجهلا أبو يعلىل))).

الطريلق الثلاين: روايلة وكيع أخرجها إسلحاق بن 

راهويله)9)، وأحمد)0)). 

بيان أوجه العلة:	 

يف الطريق األول: ليس فيه علة.

يف  املخالفلة  هلي  العللة  الثلاين:  الطريلق  يف 

االسلناد.

أقوال األمئة ومناقشتها.	 

هلذا الحديلث رواه شلعبة، علن قتلادة، علن أيب 

أيوب، علن جويرية أم املؤمنلن ريض الله عنها، 

وقلد رواه تاميذ شلعبة بهذا االسلناد، منهم يحيى 

بلن سلعيد القطان، وشلباب بن سلوار، وعبد الله 

بلن املبلارك، ووكيلع، وكلهلم قاللوا أن جويريلة 

قاللت دخلل عي رسلول اللله ملسو هيلع هللا ىلص، إال وكيع قال: 

يجعلل  دخلل علىل جويريلة،ومل  النبلي ملسو هيلع هللا ىلص  أن 

جويريلة يف إسلناده، وخاللف الجامعلة. ووكيلع 

ملع إمامتله وإتقانله إال أنله خاللف من هلو أعلم 

الصلوم  كتلاب  البخلاري:53/3/)6)9)(  )5) صحيلح 

بلاب صلوم يلوم الجمعة

)6) علل ابن أيب حاتم:53/3/)4)6)

)7) مصنف ابن أيب شيبة:)/)30/)49)9)

))) مسند أيب يعىل:))/7)4/)7064)

)9) مسند إسحاق بن راهويه:4/)5)/)076))

)0)) مسند أحمد:337/44/)6755))
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بحديلث شلعبة، وهلو: يحيى بلن سلعيد القطان، 

وعبلد اللله بلن املبلارك، أملا يحيلى بلن سلعيد 

فيقلول: لزملت شلعبة عرشين سلنة)))، وقد سلئل 

أحملد بن حنبلل عن يحيلى، ووكيع فقلال: مل تر 

عينلي مثلل يحيى بلن سلعيد، وقلال أيضا:يحيى 

بلن سلعيد أثبلت من هلؤالء: يعنلي وكيلع، وعبد 

الرحملن بلن مهلدي، ويزيد بلن هلارون)))، وقال 

علي بلن املدينلي: مل أر أحلدا أثبلت ملن يحيى 

بلن سلعيد القطلان)3)، وأملا عبلد الله بلن املبارك 

فقلال عنه عبلد الرحمن بلن مهدي: األمئلة أربعة 

سلفيان الثلوري، وماللك بلن أنلس، وحلامد بلن 

زيلد، وابلن املبارك، وقلال أبو إسلحاق الفزاري: 

ابلن املبارك إمام املسللمن)4)، وسلئل يحيى بن 

معلن :أذا اختللف يحيلى القطان ووكيلع؟ فقال: 

القلول قول يحيى، وسلئل علن ابن املبلارك قال: 

ذاك أملر املؤمنلن. فهلذه أقلوال األمئلة ظاهلرة 

يف تقديلم روايلة يحيلى بن سلعيد القطلان، عىل 

روايلة وكيلع عنلد االختاف، علىل أن وكيعا روى 

الحديلث)5) بزيادة جويرية ريض اللله عنها فوافق 

بذللك رواية يحيلى، وابلن املبارك، وشلبابة. 

الحكم عىل الحديث:

الحديلث صحيلح أخرجله البخلاري ملن طريلق 

))) تهذيب الكامل:)334/3

))) تهذيب الكامل:)337/3

)3) تاريخ بغداد:6)/03)

)4) الجرح والتعديل:)/65)

)5) مسند أحمد:337/44/)6755))

يحيلى بلن سلعيد القطلان)6).

الحديـث السـادس: قال ابن أيب حاتم: )وسلألت 

وخاللد  املبلارك،  ابلن  رواه  حديلث  علن  أيب 

الواسلطي)7)،عن إسلامعيل بلن أيب خاللد)))، عن 

محملد بلن سلعد بلن أيب وقلاص)9)، علن أبيله 

قلال: قال رسلول الله ملسو هيلع هللا ىلص: )الشلهر هكلذا وهكذا 

تسلع وعرشيلن، وثاثلن، ورواه وكيلع، ويحيلى 

القطلان، فقلال: عن إسلامعيل بلن أيب خالد، عن 

محملد بن سلعد:أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.. مرسلل، قال أيب: 

املتصلل، علن محملد بلن سلعد، علن أبيله، عن 

النبلي ملسو هيلع هللا ىلص أشلبه، ألن الثقات قد اتفقلوا عليه()0)).

طرق الحديث:	 

الطريلق األول: عبلد اللله بلن املبلارك، وخاللد 

الواسلطي، علن إسلامعيل بلن أيب خاللج، علن 

محملد بلن سلعد بلن أيب وقلاص، عن أبيله، عن 

النبلي ملسو هيلع هللا ىلص.

الصلوم  كتلاب  البخلاري:53/3/)6)9)(  )6) صحيلح 

بلاب صلوم يلوم الجمعة

)7) خاللد الواسلطي:هو ابلن عبلد الله بن عبلد الرحمن 

بلن يزيلد الطحان الواسلطي املزين، ثقة ثبت ملن الثامنة 

مات سلنة )))- التقريب:9))/)647))

))) إسلامعيل بلن أيب خالد األحمليس موالهم البجي، 

ثقلة ثبلت من الرابعلة ملات سلنة 46) – التقريب:07)/

(43((

)9) محملد بن سلعد بن أيب وقلاص الزهري أبو القاسلم 

امللدين نلزل الكوفلة، كان يلقلب بظل الشليطان لقره، 

ثقلة ثبلت ملن الثالثلة، قتلله الحجلاج بعلد الثامنلن قبل 

املائلة – التقريلب: 0)4/)5904)

)0)) العلل:3/)3)/)754)
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سلعيد  بلن  ويحيلى  وكيلع،  الثلاين:  الطريلق 

القطان،علن إسلامعيل بن أيب خاللد، عن محمد 

بلن سلعد، علن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص.

تخريج الطرق:	 

الطريلق األول: روايلة عبد الله أخرجهلا أحمد)))، 

ومسللم)))، وروايلة خاللد الواسلطي أخرجها ابن 

حاتم)3). أيب 

الطريلق الثلاين: روايلة وكيلع أخرجهلا ابلن أيب 

أخرجهلا  سلعيد  بلن  يحيلى  وروايلة  حاتلم)4)، 

.(5 النسلايئ)

بيان أوجه العلة:	 

يف الطريق األول: ليس فيه علة.

يف الطريق الثاين: العلة هي االرسال.

أقوال األمئة ومناقشتها.	 

هلذا الحديث مداره عىل إسلامعيل بن أيب خالد، 

وقلد رواه علن محملد بلن سلعد، واختللف عليه 

فلرواه عبلد اللله بلن املبلارك، وخالد الواسلطي، 

ومحملد بلن برش، وزائلده بلن قداملة)6)، ومحمد 

))) مسند أحمد:53/3)/)596))

الصيلام  كتلاب  مسللم:)/764/)6)0)(  صحيلح   (((

بلاب الشلهر يكلون تسلعا وعرشيلن

)3) العلل:3/)3)/)754)

)4) العلل: 3/)3)/)754)

الصيلام  كتلاب  الكلربى:06/3)/)457)(  السلنن   (5(

بلاب ذكلر االختلاف علىل إسلامعيل بلن أيب خاللد يف 

ماللك ويف املجتبلى:4/)3)/)36))) بلن  سلعد 

)6) روايلة محملد بلن بلرش، وزائلدة أخرجهلا مسللم يف 

صحيحله: )/764/)6)0)( كتلاب الصيلام باب الشلهر 

يكلون تسلعا وعرشين

بلن عبيلدة)7)، ورواه يحيلى بلن سلعيد، ووكيلع 

بلن الجلراح، علن إسلامعيل بلن أيب خاللد، عن 

محملد بلن سلعد، علن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص مرسلا. ولعل 

منشلأ الخاف ملن صاحب املدار إسلامعيل بن 

أيب خاللد، فقلد أنكلر إسلامعيل صاحلب املدار 

الروايلة املتصللة. قلال يحيلى بن سلعيد القطان: 

قللت إلسلامعيل: عن أبيله؟ قال: ال، فهلذا يعني 

أن ملن رواه مرسلا ومتصلا، هلو: إسلامعيل، 

فملن سلمع منله الحديلث متصلا رواه متصلا، 

وملن سلمع منه مرسلا رواه مرسلا كذلك. وإىل 

هلذا ذهلب الدارقطنلي فقلال: يرويله إسلامعيل 

بلن أيب خاللد، علن محملد بلن سلعد، واختلف 

عنله، فلرواه زائلدة، وخاللد الواسلطي، وورقلاء، 

ومحملد بلن برش، وابلن املبارك، عن إسلامعيل، 

علن محملد بلن سلعد، علن سلعد، ورواه علي 

علن  القطلان،  سلعيد  بلن  ويحيلى  مسلعر،  بلن 

ثلم  مرسلا،  سلعد  بلن  محملد  إسلامعيل،عن 

قلال: وكأن إسلامعيل بلن أيب خاللد ملرة يصلله، 

وملرة يرسلله))). فعللة االرسلال ليلس ملن وكيع، 

ويحيلى، وإمنا من إسلامعيل نفسله واللله أعلم.

الحكم عىل الحديث:

الحديث مسندا أخرجه مسلم)9).

الكلربى:06/3)/ يف  النسلايئ  أخرجهلا  روايتله   (7(

((45( (

))) العلل الواردة يف االحاديث النبوية:4/)35/)6)6)

الصيلام  كتلاب  مسللم:)/764/)6)0)(  صحيلح   (9(

بلاب الشلهر يكلون تسلعا وعرشيلن
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الحديـث السـابع: قلال ابلن أيب حاتم: )وسلألت 

داود  وأبلو  وكيلع،  رواه  حديلث  علن  أيب 

الطيالليس)))، عن األسلود بن شليبان)))، عن بحر 

بلن ملرار)3)، عن جلده أيب بكرة قلال: كنت أميش 

فقلال:  قربيلن  علىل  فملر  ملسو هيلع هللا ىلص  اللله  رسلول  ملع 

)إنهلام يعذبلان، فقلال: ائتنلي بجريلدة... وذكلر 

الحديلث، ورواه سلليامن بلن حلرب)4)، ومسللم 

بلن إبراهيم)5)، وعبلد الله بن أيب بكلر العتيك)6)، 

علن األسلود بلن شليبان، عن بحلر بن ملرار، عن 

بلن  داود  بلن  سلليامن  هلو  الطيالليس:  داود  أبلو   (((

الجلارود أبو داود الطيالليس البري،ثقة حافظ غلط يف 

أحاديث من التاسلعة ملات سلنة 04) – التقريب:50)/

((550(

أبلا  يكنلى  السلدويس بلري  بلن شليبان  األسلود   (((

 –  (60 سلنة  ملات  السادسلة  ملن  عابلد  ثقلة  شليبان، 

(50( (/((( التقريلب:

)3) بحلر بلن ملرار بفتلح امليلم وتشلديد اللراء ابلن عبد 

الرحملن بلن أيب بكلرة الثقفي أبو معلاذ البري، صدوق 

اختللط بأخرة من السادسلة – التقريلب:0))/))63)

مبعجملة  الواشلحي  األزدي  حلرب  بلن  سلليامن   (4(

ثلم مهمللة البلري قلايض مكلة، ثقلة إملام حافلظ من 

التقريلب: 50)/)545))  – سلنة 4))  ملات  التاسلعة 

)5) مسللم ابلن إبراهيلم األزدي الفراهيلدي أبلو عملرو 

صغلار  ملن  بأخلرة  عملي  مكلر  مأملون  ثقلة  البلري 

التقريلب:9)5/)6)66)  –  ((( سلنة  ملات  التاسلعة 

)6) عبلد اللله ابلن أيب بكلر السلكن ابلن الفضلل ابلن 

البلري  الرحملن  أبلو عبلد  العتليك األزدي  املؤمتلن 

صلدوق من التاسلعة ملات سلنة 4))- التقريلب:97)/

  )3(3((

عبلد الرحملن بن أيب بكلرة)7)، علن أيب بكرة، عن 

النبلي ملسو هيلع هللا ىلص، فسلمعت أيب يقلول: هلذا أصلح ملن 
حديلث وكيلع()))

طرق الحديث:	 

الطريلق األول: وكيلع، وأبلو داود الطيالليس، عن 

األسلود بلن شليبان، عن بحلر بن ملرار، عن جده 

أيب بكلرة، علن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

بن  ومسلم  حرب،  بن  سليامن  الثاين:  الطريق 

إبراهيم، وعبد الله بن أيب بكر العتيك، عن األسود 

بن شيبان، عن بحربن مرار، عن عبد الرحمن بن 

أيب بكرة، عن أيب بكرة، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

تخريج الطرق:	 

الطريق األول: رواية وكيع أخرجها ابن أيب شيبة)9)، 

ابن  ابن أيب شيبة أخرجه  وأحمد)0))، ومن طريق 

ماجه)))). ورواية أبو داود أخرجها يف مسنده))))، 

ومن طريقه أخرجها الطحاوي)3))، والطرباين)4)).

الطريلق الثاين: رواية سلليامن بن حلرب أخرجها 

)7) عبلد الرحملن بلن أيب بكلرة  بلن نفيلع بلن الحلارث 

 –  96 سلنة  ملات  الثانيلة  ملن  ثقلة  البلري،  الثقفلي 

التقريلب:337/)6))3)

))) العلل:574/3/)099))

)9) مصنلف ابلن أيب شليبة: )/5))/))30)( و3/)5/

(((043(

)0)) مسند أحمد:53/34/)))0))

)))) سلنن ابلن ماجله:)/9))/)349( كتلاب الطهلارة 

وسلننها بلاب التشلديد يف البلول

)))) مسند أيب داود الطياليس:)/)9)/))90)

)3)) رشح مشكل اآلثار:3)/6))/))9)5)

)4)) املعجم األوسط:3/4))/)3747)
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إبراهيلم  بلن  مسللم  وروايلة  حاتلم)))،  أيب  ابلن 

والعقيلي)4)،   والبلزار)3)،  البخلاري)))،  أخرجهلا 

والطلرباين)7)،  علدي)6)،  قانع)5)،وابلن  وابلن 

والبيهقلي)))، ورواية عبد الله بلن أيب بكر العتيك 

أخرجهلا إبراهيلم الحلريب)9)، وابلن علدي)0)).

بيان أوجه العلة:	 

يف الطريلق األول: العللة االنقطاع وعدم االتصال 

يف السلند بلن بحلر بلن ملرار، وأيب بكلرة ريض 

اللله عنه.

يف الطريق الثاين: ليس فيه علة والله أعلم.

أقوال األمئة ومناقشتها:	 

روى وكيلع، وأبلا داود الحديلث، عن األسلود بن 

شليبان، علن بحر بلن مرار، علن أيب بكلرة، وهذا 

االسلناد منقطلع فبحر مل يسلمع من جلد أبيه أيب 

بكلرة، وإمنلا بينهلام  جلده عبلد الرحملن بن أيب 

بكلرة، فروايته علن جد أبيه مرسللة)))). بينام روى 

الحديث سلليامن بن حرب، ومسللم بن إبراهيم، 

وعبلد اللله بلن أيب بكر، عن االسلود، علن بحر، 

))) العلل:574/3/)099))

))) التاريخ الكبر: )/7))/)4)9))

)3) مسند البزار:9/)0)/)3636)

)4) الضعفاء الكبر:)/54)/)94))

)5) معجم الصحابة:3/)4)

)6) الكامل يف ضعفاء الرجال:)/36)

)7) املعجم األوسط:3/4))/)3747)

))) اثبات عذاب القرب:))/)4))( )5)))

)9) غريب الحديث:)/0)6

)0)) الكامل يف ضعفاء الرجال:)/36)

)))) ينظر تهذيب الكامل: 5/4)

علن جده عبلد الرحمن، عن أيب بكلرة، عن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص. ولهلذا صحلح أبلو حاتم الطريلق املوصول 

فقلال: وهلذا أصلح ملن طريلق وكيلع))))، وقلال 

البلزار: قلال البزار: وهلذا الحديث ال نعللم أحًدا 

يرويله علن أيب بكلرة إال ملن هلذا الطريلق)3))، 

وقلال الطلرباين: ال يروى َهلَذا الحديلث عن أيَب 

بكلرة إال ملن حديلث األسلود بلن شليبان، ومل 

يجلوِّده علن األسلود بلن شليبان إال مسللم بلن 

إبراهيلم، ورواه أبلو داود الطيالليس، عن األسلود 

بن شليبان، علن بحر بن ملرار، عن أيب بكلرة)4))، 

وقلال الدارقطنلي: والصلواب قلول ملن قلال عن 

عبلد الرحملن بلن أيب بكلرة ريض اللله عنله)5)). 

فطريلق وكيلع والطياليس معلل باالنقطاع بسلبب 

إسناده. السلقط يف 

الحكم عىل الحديث:	 

إسلناده حسلن، وقلد صلح الحديلث ملن طريلق 

ابلن عبلاس ريض اللله عنهلام أخرجله البخلاري 

ومسللم)6)).

)))) العلل:575/3

)3)) مسند البزار: 9/)0)

)4)) املعجم األوسط:3/4))

/(56/7 النبوية:  االحاديث  يف  الواردة  العلل   ((5(

(((67(

)6)) صحيلح البخلاري:)/53/))))( كتلاب الوضلوء 

بلاب ملا جاء يف غسلل البول  وصحيح مسللم: )/40)/

))9)( كتلاب الطهلارة بلاب الدليلل عىل نجاسلة البول
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املبحث الثالث

مروياته يف الجهاد 
واألحكام واألرشبة

الحديـث الثامـن: قلال ابلن أيب حاتم: )وسلألت 

بلن  ماللك  علن  وكيلع،  رواه  حديلث  علن  أيب 

ابلن  علن  يزيلد)))،  بلن  اللله  عبلد  أنس)))،علن 

نيلار)3)، علن علروة)4)، عن عائشلة ريض الله عنه، 

علن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص، يف قصلة الرجل اللذي أىت النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص حلن خلرج إىل بلدر، فقال:جئتلك ألبايعك 

وأصيلب معك، فقلال له النبلي ملسو هيلع هللا ىلص: أتؤملن بالله 

ورسلوله؟ قلال: ال، ثلم أتلاه فقلال: نعلم.. وذكر 

الحديلث؟ قلال: هلذا وهلم، وهلم فيله وكيلع، 

))) ماللك بلن أنلس بلن عاملر بلن أيب عاملر بلن عمرو 

االصبحلي أبلو عبداللله امللدين الفقيله إملام دار الهجرة 

رأس املتقنلن وكبلر املتثبتن حتى قلال البخاري أصح 

االسلانيد كلهلا ماللك ،علن نافلع، علن ابلن عملر، ملن 

السلابعة – التقريلب:6)5/)5)64)

املقلرىء  اللدين  املخزوملي  يزيلد  بلن  اللله  عبلد   (((

األعلور ملوىل األسلود بن سلفيان من شليوخ ماللك، ثقة 

التقريلب: 330/)3)37) السادسلة –  ملن 

)3) ابلن نيلار: هو عبلد الله بن نيلار بن مكرم األسللمي، 

ثقلة من الثالثلة – التقريب:7)3/))367)

)4) علروة: هلو ابن الزبر بلن العوام بن خويلد االسلدي 

أبلو عبلد اللله امللدين، ثقلة فقيله مشلهور ملن الثالثلة – 

التقريلب: 9)3/))456)

إمنلا هلو: علن الفضيل بلن أيب عبلد اللله)5)، عن 

عبلد اللله بن نيلار، عن علروة، عن عائشلة، وهذا 
(6 الصحيح()

طرق الحديث:	 

الطريلق األول: وكيلع، علن ماللك بن أنلس، عن 

عبلد اللله بلن يزيد، عن ابلن نيار، عن علروة، عن 

عائشلة ريض الله عنها.

الطريلق الثلاين: مالك، علن الفضيل بلن أيب عبد 

اللله، علن عبلد اللله بلن نيلار، علن علروة، علن 

عائشلة ريض اللله عنهلا.

الطريلق: وكيلع، علن ماللك، علن عبلد اللله بلن 

نيار،علن علروة، علن عائشلة ريض اللله عنهلا. 

تخريج الطرق:	 

الطريلق األول : أخرجله ابلن أيب شليبة)7)، وملن 

: علن  قلال  ابلن ماجله))) لكنله  طريقله أخرجله 

وكيلع، علن ماللك، علن عبلد اللله بن يزيلد، عن 

نيلار، علن علروة، علن عائشلة ريض اللله عنهلا.

الطريلق الثلاين: أخرجه أحمد)9)، مسللم)0))، وأبو 

)5) الفضيلل بلن أيب عبلد الله املدين ،ثقة من السادسلة 

– التقريب:447/)))54)

)6) العلل:4/3)3/)5)9)

)7) مصنف ابن أيب شيبة: 7/6)4/))6)33)

))) سلنن ابلن ماجله: 4/)0)/))3))( كتلاب الجهلاد 

باملرشكن االسلتعانة  بلاب 

)9) مسند أحمد:450/4/)6)43))

)0)) صحيلح مسللم: 449/3)/)7)))( كتاب الجهاد 

والسلر باب كراهة االسلتعانة يف الغلزو بكافر
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داود)))، والرتمذي)))، والنسايئ)3).

الطريلق الثاللث: أخرجله إسلحاق بلن راهويه)4)، 

وملن طرقله أخرجله الدارملي)5)، والنسلايئ)6).

بيان أوجه العلة:	 

يف الطريق األول: العلة الوهم.

يف الطريق الثاين : ليس فيه علة 

يف الطريلق الثاللث: االنقطلاع يف االسلناد بلن 

ماللك، وعبلد اللله بلن نيلار.

أقوال األمئة ومناقشتها:	 

ملدار الحديلث علىل ماللك بن أنلس، وقلد رواه 

تاميلذ ماللك الحفلاظ عنه،علن الفضيلل بن أيب 

عبلد اللله ،عن عبلد الله بلن نيار، عن علروة، عن 

عائشلة ريض اللله عنهلا، علن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص، بينلام 

رواه وكيلع، علن ماللك ،علن عبلد اللله بلن زيد، 

علن عبلد اللله بلن نيلار، علن علروة، عن عائشلة 

الجهلاد  كتلاب  داود:364/4/))73)(  أيب  سلنن   (((

بلاب يف امللرشك يسلهم لله

السلر   أبلواب   )(55((/((7/4 الرتملذي:  سلنن   (((

بلاب ملا جلاء يف أهلل الذملة يغلزون مع املسللمن هل 

لهم؟ يسلهم 

كتلاب   )((35( الكلربى:)/5)/))70)(  السلنن   (3(

السلر بلاب تلرك اإلملام االسلتعانة باملرشك

)4) مسند إسحاق بن راهويه:)/56)/)759)

)5) سنن الدارمي: 3/))6)/))53))

)6) السلنن الكلربى: )/5)/)707)( كتلاب بلاب  لكنه 

قلال:  أخربنلا إسلحاق بلن إبراهيلم، قلال: أخربنلا وكيلع 

قلال: حدثنلا ماللك، علن فضيلل بلن أيب عبلد اللله، عن 

عبلد اللله بن نيلار، عن علروة، عن عائشلة بزيلادة فضيل 

بلن أيب عبلد الله

ريض اللله عنهلا، علن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص. فوكيلع إضافلة 

إىل الوهلم يف االسلناد كذللك خاللف الجامعلة 

بروايتله. قلال أحملد بلن حنبلل: هذا خطلأ أخطأ 

فيله وكيلع، وإمنلا هلو علن الفضيلل بلن أيب عبد 

اللله، علن عبلد اللله بلن نيلار)7). وكذللك أعلل 

رواه  فقلال:  بالوهلم  وكيلع  إسلناد  الدراقطنلي 

يزيلد،  بلن  اللله  عبلد  علن  ماللك،  علن  وكيلع، 

علن ابلن نيلار، علن علروة، علن عائشلة، ووهلم 

فيله وكيلع، وخالفله عبلد الرحملن بلن مهلدي، 

ويحيلى القطلان، وبلرش بلن عملر، وابلن وهب، 

رووه علن ماللك، عن الفضيلل بن أيب عبلد الله، 

علن عبلد اللله بلن نيار، علن علروة، عن عائشلة، 

وهلو الصلواب.))). وقال املزي معقبلا عىل رواية 

وكيلع: ورواه  ابلن ماجله ملن حديث وكيلع، عن 

ماللك، علن الفضيلل، علن عبلد اللله بلن يزيلد، 

علن نيلار، علن علروة، وهلو وهلم، والصلواب: 

روايلة الجامعلة)9). وملن كام األمئلة ناحلظ أن 

عللة الوهلم واملخالفلة يف حديث وكيلع ظاهرة، 

وذللك مبخالفتله للثقات ملن تاميذ ماللك والله 

. علم أ

الحكم علىل الحديث: الحديلث صحيح أخرجه 

مسلم)0)) وغره.

)7) الجامع لعلوم االمام أحمد: 5)/6)) 

/(((/(4 النبويلة:  االحاديلث  يف  اللواردة  العللل   (((

(3565(

)9) تهذيب الكامل: 6)/33)

)0)) صحيلح مسللم: 449/3)/)7)))( كتاب الجهاد 

والسلر باب كراهة االسلتعانة يف الغلزو بكافر



»مرويات االمام وكيع بن الجراح املعلة يف علل ابن أيب حاتم )دراسة نقدية(«

........................................................ أ. م. د. عبد الستار إبراهيم صالح |      209

الحديـث التاسـع: قال ابلن أيب حاتم: ) وسلألت 

أيب وأبلا زرعلة عن حديلث رواه وكيلع، والفضل 

علن  األعملش،  علن  السلناين)))،  ملوىس  بلن 

إبراهيلم)))، عن األسلود)3)، عن عائشلة ريض الله 

عنهلا، علن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص: )إن أطيب ملا أكل الرجل 

من كسلبه(، ويلروى علن إبراهيم، عن علامرة)4)، 

علن عمتله، علن عائشلة ريض اللله عنهلا، علن 

النبلي ملسو هيلع هللا ىلص. قلال أيب: عن عامرة أشلبه، وأرجو أن 

يكلون جميعلا صحيحلن، قال أبلو زرعلة: وهذا 

الصحيلح، وحديلث إبراهيلم، علن علامرة، علن 
عمتله، عن عائشلة، علن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص()5)

طرق الحديث:	 

الطريلق األول: وكيلع، والفضلل بن ملوىس، عن 

األعملش، علن إبراهيم، عن األسلود، عن عائشلة 

رضلي اللله عنها، علن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

الطريلق الثلاين: إبراهيلم، عن عامرة، علن عمته، 

))) الفضلل بلن موىس السليناين أبو عبد اللله املروزي، 

ثقلة ثبت ورمبلا أغرب من كبار التاسلعة مات سلنة )9) 

– التقريب:447/)9)54)

))) إبراهيلم بلن يزيلد بلن قيس بلن األسلود النخعي أبو 

عملرا الكلويف الفقيله، ثقلة إال أنله يرسلل كثرا ملن كبار 

الخامسلة مات سلنة 96- التقريلب:95/)70))

)3) األسلود بلن يزيلد بن قيلس النخعي أبو عملرو أو أبو 

عبلد الرحملن، مخلرم ثقلة مكر فقيله ملن الثانية مات 

سلنة 74أو 75 – التقريب:)))/)509)

)4) علامرة: هلو ابلن عملر التيملي الكلويف، ثقلة ثبلت 

ملن الرابعلة ملات بعلد املائلة، وقيلل قبلهلا بسلنتن – 

التقريلب:409/)56)4)

)5) العلل:46/4)/)396))

علن عائشلة ريض اللله عنها، علن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

الطريلق الثاللث: إبراهيلم، عن عائشلة ريض الله 

عنهلا، علن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

تخريج الطرق:	 

أيب  ابلن  أخرجهلا  وكيلع  روايلة  األول:  الطريلق 

حاتلم)6)، وأخرجه ابن أيب شليبة)7)، وإسلحاق بن 

راهويله)))، وأبلو بكلر االسلامعيي)9) ملن طريلق 

وكيلع، وغنلدر، علن شلعبة، علن الحكلم، علن 

علامرة بلن عملر الليثلي، علن أمله، عن عائشلة، 

علن رسلول اللله ملسو هيلع هللا ىلص، وروايله الفضل بلن موىس 

أخرجهلا النسلايئ)0)).

اللرزاق))))،  عبلد  أخرجله  الثلاين:  الطريلق 

والحميدي))))، وسلعيد بن منصور)3))، وإسلحاق 

بلن راهويله)4))، وابلن أيب شليبة)5))، وأحملد)6))، 

)6) العلل:46/4)/)396))

)7) مصنف ابن أيب شيبة:6/4)5/)696)))

))) مسند إسحاق بن راهويه:950/3/)655))

)9) معجم شيوخ أيب بكر االسامعيي:)/657/)))))

)0)) السلنن الكلربى:7/6/))600( كتلاب البيلوع باب 

الحلث عىل الكسلب

)))) مصنف عبد الرزاق:33/9)/)6643))

)))) مسند الحميدي:)/)))/))4))

)3)) سنن سعيد بن منصور:)/44)/)7))))

)4)) مسند إسحاق: 950/3/)657))

)5)) مصنف ابن أيب شيبة: 6/4)5/)697)))

/(47/4( و   )(403((  /34/4 أحمد:  مسند   ((6(

((5654( )(56((( )(5400(
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والرتملذي)3)،  داود)))،  وأبلو  والدارملي)))، 

والنسلايئ)4)، وابلن حبلان)5)، والبيهقلي)6)، وملن 

ماجله)7). ابلن  أخرجله  شليبة  أيب  ابلن  طريلق 

حاتلم)))،  أيب  ابلن  أخرجله  الثاللث:  الطريلق 

وأخرجله سلعيد منصلور)9) موقوفلا علن عائشلة 

عنهلا. اللله  ريض 

إبراهيلم، علن  ملن طلرق علن  والحديلث روي 

ابلن أيب  األسلود، علن عائشلة مرفوعلا أخرجله 

شليبة)0))، وإسلحاق بن راهويله))))، وأحملد))))، 

والنسلايئ)4)).  ماجله)3))،  وابلن 

))) سنن الدارمي:3/)65)/)579))

))) سنن أيب داود:3/)))/)))35)

)3) سنن الرتمذي:3/)63/))35))

كتلاب   )600((  )6000( الكلربى:6/6/  السلنن   (4(

املجتبلى:  ويف  الكسلب  علىل  الحلث  بلاب  البيلوع 

(4449 (/(40 /7

)5) صحيح ابن حبان:0)/)7/)59)4)

)6) السنن الكربى:7/7)7/)5743))

)7) سنن ابن ماجه:)/)76/)90)))

))) العلل:45/4)/)396))

)9) سنن سعيد بن منصور:)/44)/)9))))

 )((693(  /5(6/4 شيبة:  أيب  ابن  مصنف   ((0(

و94/7)/ ))))36)

)))) مسند إسحاق:3/)4)/)507))

و43/)3/  )(4(4((/(79/4 أحملد:  مسلند   ((((

((5(45 (

)3)) سنن ابن ماجه:)/3)7/)37)))

)4)) السلنن الكلربى: 7/6/))600( كتلاب البيوع باب 

الكسلب الحث عىل 

بيان أوجه العلة: 	 

يف الطريق األول والثالث العلة الوهم.

يف الطريق الثاين ليس فيه علة.

أقوال األمئة ومناقشتها:	 

بعلدة  إبراهيلم  طريلق  ملن  الحديلث  هلذا  روى 

علن  إبراهيلم،  طريلق  ملن  روي  فقلد  طلرق، 

وعلن  عنهلا،  اللله  ريض  عائشلة  علن  األسلود، 

إبراهيلم، عائشلة ريض اللله عنهلا مرسلا، وعلن 

إبراهيلم، علن رشيلح، علن عائشلة، وكذللك عن 

إبراهيلم، علن علامرة، علن عمتله، علن عائشلة. 

أملا إسلناد إبراهيلم، علن األسلود، علن عائشلة، 

فهلو وهم. قلال عي بلن املديني: سلألت يحيى 

بلن سلعيد، علن حديث سلفيان، عن حلامد، عن 

إبراهيلم، علن األسلود، علن عائشلة)إن أطيب ما 

أكلتلم ملن كسلبكم( فقال: قلال يل سلفيان: هذا 

وهلم، قال يحيلى: وقلد حملته عنه، وهلو عندي 

هكلذا، أي وهلم، كام قلال سلفيان)5)). قلال عبد 

اللله بن املبلارك: حدثنلي به سلفيان، عن حامد، 

علن إبراهيلم، عن األسلود، علن عائشلة وزاد فيه 

)اذا احتجتلم إليهلا( قلال سلفيان: وهلذا وهم من 

حلامد. قلال البيهقلي: وروي علن األعمش، عن 

هلذه  دون  عائشلة  علن  األسلود،  علن  إبراهيلم، 

اللفلظ، وهو بهذا اإلسلناد غر محفلوظ)6)). وأما 

روايلة إبراهيلم، عن عائشلة فهي مرسللة)7)). وأما 

روايلة علامرة بلن عملر، علن أمله، علن عائشلة 

)5)) علل الدارقطني:4)/)5)

)6)) السنن الكربى:7/))7

)7)) علل الدارقطني:4)/)5)
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عتيبلة)))،  بلن  الحكلم  فيهلا  أخطلأ  فهلي خطلأ، 

ودليلل ذلك ما روى إسلحاق بإسلناده عن عامرة 

بلن عملر أنله قلال: كان يف حجلر عملة يل بُنلي 

لهلا يتيلم())). قلال الرتملذي: وقلد روى بعضهلم 

هلذا علن عامرة بلن عمر، علن أمه، عن عائشلة، 

وأكرهلم قالوا: علن عمته، عن عائشلة)3). 

وأملا روايلة إبراهيلم، علن رشيلح، علن عائشلة 

البيهقلي: وروي علن  فليسلت مبحفوظلة، قلال 

مطلر، علن الحكلم، علن إبراهيلم، علن رشيلح، 

النبلي ملسو هيلع هللا ىلص،  اللله عنهلا، علن  علن عائشلة ريض 

علن  إبراهيلم،  روايلة  أملا  مبحفلوظ)4).  وليلس 

علامرة، علن عمتله، عن عائشلة ريض اللله عنها، 

علن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص فهو املحفلوظ، واألشلبه. قال أبو 

حاتلم: وعلن عامرة أشلبه، وقلال أبو زرعلة: وهو 

الصحيلح)5). وقد ذهلب إىل ترجيح هلذا الطريق 

الدارقطنلي فقلال: وروى الحديلث منصلور بلن 

املعتملر فحفلظ إسلناده رواه علن إبراهيلم، علن 

علامرة بلن عملر، علن عمتله، علن عائشلة، عن 

والصحيح:حديلث  أيضلا:  وقلال  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبلي 

منصلور، علن إبراهيلم، علن علامرة، عن عائشلة 

ريض اللله عنهلا)6).

))) ذهلب إىل هلذا القلول الشليخ شلعيب رحمله الله – 

ينظر هامش مسلند أحملد 34/40/))403))

))) مسند إسحاق:950/3/)957))

)3) سنن الرتمذي:3/)63/))35))

)4) السنن الكربى:7/))7

)5) العلل:46/4)

)6) علل الدارقطني:4)/50))3600)

الحكم عىل الحديث:	 

إسلناده ضعيلف لجهالة عملة عامرة، وقد حسلنه 

الرتملذي فقلال: هلذا حديلث حسلن)7). ولعلل 

تحسلينه لله أراد بله معنلاه والله أعللم، وإال عمته 

مل يذكرهلا أحلد بجلرح أوتعديلل واللله أعلم.

الحديـث العـارش: قلال ابلن أيب حاتلم: ) وسلئل 

أبلو زرعلة علن حديلث رواه أحملد بلن حنبلل، 

علن وكيلع، علن يحيلى بلن جعفلر امللازين)))، 

علن هلال بلن يزيلد امللازين)9)، علن أيب هريرة 

ريض اللله عنله قال: رأيلت أبا هريلرة يقطع البرس 

ملن التملر باملقراضن)0)) يعني: أنله يكره أن ينبذ 

التملر والبلرس يجملع بينهلام، وروى أحملد بلن 

حنبلل، علن عبلد الصملد بلن عبلد اللوارث))))، 

)7) سنن الرتمذي:63/3

))) يحيلى بلن جعفلر امللازين: روى عنله وكيلع وقلد 

جعلهلام البخلاري اثنلان وهلام واحلد وهلو: يحيلى بن 

شلميل بلن يعفر امللازين أبو السلندي بلري، روى عن 

هلال بن يزيلد، روى عنه عبلد الرحمن بن مهلدي، وأبو 

الوليلد الطيالليس، ووكيلع، قلال أبلو حاتم: شليخ محله 

الصلدق – الجلرح والتعديلل:57/9)/)654)

)9) هلال بلن يزيلد امللازين أبلو مصعلب روى عن أيب 

هريلرة، روى عنله قتلادة ويونلس بلن عبيلد، ويحيلى بن 

يعفلر – الجلرح والتعديلل:73/9/)0))( والثقلات البن 

حبلان:504/5/))595)

)0)) املقراضلن: املقراضلان: الجللامن ال يفلرد لهلام 

وهلام  املقلص،  وهلو  اللغلة،  أهلل  قلول  هلذا  أحلد، 

مقصلان وهلو ملا يقلص بله الشلعر ويقلرض بله الثوب-  

العلرب:74/7 ولسلان  الصحلاح:3/)05) 

)))) عبلد الصملد بلن عبد اللوارث بلن سلعيد العنربي 

موالهلم التنلوري أبلو سلهل البلري، صلدوق ثبت يف 
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وأيب سلعيد ملوىل بنلي هاشلم)))، علن يحيى بن 

جعفلر، عن هال بلن يزيد، علن أيب هريرة ريض 

اللله عنه. فسلئل أبلو زرعة أيهلام الصحيح؟ قال: 
يحيلى بن يعفلر()))

طرق الحديث:	 

الطريلق األول: أحملد بلن حنبل، علن وكيع، عن 

يحيلى بلن جعفلر امللازين، علن هلال بلن يزيد 

امللازين، علن أيب هريلرة ريض اللله عنه.

عبلد  علن  حنبلل،  بلن  أحملد  الثلاين:  الطريلق 

الصملد بن عبلد الوارث، وأيب سلعيد ملوىل بني 

هاشلم، علن يحيلى بلن جعفلر، علن هلال بلن 

يزيلد، علن أيب هريلرة ريض اللله عنله.

تخريج الطرق:	 

الطريق األول: أخرجه عبد الله بن أحمد)3).

الطريلق الثلاين: أخرجله عبلد اللله بن أحملد)4)، 

وملن طريقله أخرجله الخطيلب)5)، والحسلن بلن 

شلعبة ملن التاسلعة ملات سلنة 70) – التقريلب:356/

(40(0(

))) أبلو سلعيد: هلو عبلد الرحملن بن عبلد الله بلن عبد 

اللله بلن عبيلد البري أبو سلعيد ملوىل بني هاشلم نزل 

مكلة لقبله جردقلة بفتح الجيلم واللدال بينهام راء سلاكنة 

ثلم قلاف، صلدوق رمبلا أخطلأ ملن التاسلعة مات سلنة 

97) – التقريلب:344/)))39)

))) العلل:490/4/))59))

)3) العلل ومعرفة الرجال:3/)4/)07)4)

)4) العلل ومعرفة الرجال:3/)4/)07)4( )6096)

)5) موضح أوهام الجمع والتفريق:)/0))

والدارقطنلي)7). العسلكري)6)،  اللله  عبلد 

بيان أوجه العلة:	 

يف الطريق األول: الخطأ والوهم.

يف الطريق الثاين: ليس فيه .

أقوال األمئة ومناقشتها:	 

الحديلث ملن طريقلن  بلن حنبلل  روى أحملد 

االول: علن وكيلع، والثلاين: عن عبلد الصمد بن 

عبلد اللوارث، وأيب سلعيد عبلد الرحملن بن عبد 

اللله. فأملا وكيلع فقلد رواه علن يحيى بلن جعفر 

امللازين، علن هلال، علن أيب هريرة، بينلام رواه 

عبلد الصملد وأبلو سلعيد، علن يحيى بلن يعفر، 

علن هلال، عن أيب هريرة. والعللة يف طرق وكيع 

هلي: الخطلأ يف اسلم  واللد اللراوي، علن هال 

حيث سلامه يحيلى بن جعفلر، وهو خطلأ، وإمنا 

يحيلى بلن يعفلر. قلال أحملد بلن حنبلل: أخطلأ 

وكيلع والصلواب يعفر)))، وقلال البخلاري: وقال 

وكيلع: يحيى بلن جعفر، وهلو وهم)9)، وقلال أبو 

حاتلم معقبلا علىل قلول وكيلع: يحيلى بلن يعفر، 

ويقلال: يحيى بن جعفلر، وهو وهلم، وكان وكيع 

يغللط فيله ويقول: يحيلى بن جعفلر)0))، وقد ذكر 

ابلن حبلان يف ترجملة يحيلى فقلال: روى عنله 

عبلد الرحملن بلن مهدي، وقلد وهلم وكيع حيث 

)6) تصحيفات املحدثن:)/90

)7) املؤتلف واملختلف:4/)35)

))) العلل ومعرفة الرجال:3/)4/)07)4( )6096)

)9) التاريخ الكبر:)/))3/)35)3)

)0)) الجرح والتعديل:57/9)/)654)
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قلال: يحيى بلن جعفلر))). فهذه أقوال أمئلة النقد 

كلهلا تؤكلد خطأ وكيع يف اسلم واللد يحيى، وأن 

الصحيلح هلو: يحيى بلن يعفر.

الحكم عىل الحديث:	 

موقلوف من فعلل أيب هريرة، وقد صلح الحديث 

علن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: ) ال تنبلذوا التمر والزبيب 

جميعلا، وال تنبذوا البرس والتملر جميعا، وانتبذوا 

كل واحلدة منهلن علىل حلدة( أخرجله أحملد، 

ومسلم))).

املبحث الرابع

مروياته يف تفسري القرآن واالدآب

ابلن أيب حاتلم:  قلال  الحـادي عـر:  الحديـث 

)وسلمعت أبلا زرعة وذكلر حديثلا رواه وكيع، عن 

حلامد بلن زيلد)3)، عن عملرو بلن ماللك)4)، عن 

))) الثقات:54/9)/))))6))

وصحيلح  أحملد:6)/470/)07)0)(  مسلند   (((

مسللم:575/3)/)7)9)( كتلاب األرشبلة بلاب كراهلة 

مخلوطلن والزبيلب  التملر  انتبلاذ 

)3) حلامد بلن زيلد بلن درهلم االزدي الجهضملي أبلو 

إسلامعيل البريلو ثقلة ثبلت قيله، قيلل إنله كان رضيرا 

ولعلله طلرأ عليله النله صلح أنله كان يكتلب ملن كبلار 

التقريلب: )7)/))49)) ملات سلنة 79)-  الثامنلة 

)4) عملرو بلن ماللك النكري بضلم النون أبلو يحيى أبو 

ماللك البلري، صلدوق لله أوهلام ملات سلنة 9)) – 

التقريلب:6)4/)04)5)

أيب الجلوزاء)5)، علن ابن عبلاس ريض الله عنهام 

يف قولله عز وجل)إن اإلنسلان لربه لكنلود( قال: 

كفلور، فقلال أبلو زرعلة: هلذا وهلم، وهلم فيله 
وكيلع، إمنا هلو علن أيب الجلوزاء فقط()6)

طرق الحديث:	 

الطريلق األول: رواه وكيلع، علن حلامد بلن زيد، 

علن عمرو بلن مالك، علن أيب الجلوزاء، عن ابن 

عبلاس ريض اللله عنهام.

الطريلق الثلاين: حلامد بلن زيلد، علن عملرو بن 

ماللك، علن أيب الجلوزاء.

تخريج الطرق:	 

الطريق األول: أخرجه ابن أيب حاتم)7).

الطريلق الثاين: أخرجله عبد الرحمن بن الحسلن 

ملن طريلق حلامد بن زيلد بله، لكنله زاد فيله ابن 

عبلاس)))، وأخرجله ابن جرير ملن طريق مجاهد، 

عن ابن عباس ريض الله عنهام)9).

بيان أوجه العلة:	 

يف الطريق األول: الوهم.

يف الطريق الثاين:ليس فيه علة.

أقوال األمئة ومناقشتها:	 

الجلوزاء، وقلد  الحديلث ملداره علىل أيب  هلذا 

)5) أبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء 

املائة سنة  دون  مات  الثالثة  من  ثقة  كثرا  يرسل  بري، 

3) – التقريب: 6))/ )577)

)6) العلل:593/4/)665))

)7) العلل:593/4/)665))

))) تفسر مجاهد:743

)9) جامع البيان:4)/565



»)مرويات االمام وكيع بن الجراح املعلة يف علل ابن أيب حاتم )دراسة نقدية»

........................................................ 214      | أ. م. د. عبد الستار إبراهيم صالح

رواه وكيع بإسلناده علن أيب الجلوزاء، لكنه أوقفه 

زيلد  بلن  حلامد  رواه  بينلام  عبلاس،  ابلن  علىل 

موقوفلا علىل أيب الجلوزاء، دون وقفله علىل ابن 

عبلاس، وقلد روي ملن طريلق حلامد بلن زيلد، 

ابلن عبلاس،  علن أيب الجلوزاء،  موقوفلا علىل 

فلكأن الحديلث روي موقوفلا علىل ابلن عبلاس، 

ومقطوعلا علىل أيب الجلوزاء واللله أعللم.

الحكم عىل الحديث:	 

الحديلث موقلوف علىل ابلن عبلاس ريض اللله 

رواه  مجاهلد  علىل  موقوفلا  روي  وقلد  عنهلام، 

بلن  الثلوري، علن منصلور  وكيلع، علن سلفيان 

املعتملر، علن مجاهدو وروي أيضلا موقوفا عىل 

البلري))). الحسلن 

حاتلم:  أيب  ابلن  قلال  عـر:  الثـاين  الحديـث 

)وسلألت أيب علن حديلث رواه وكيلع، علن نافع 

بلن عملر الجمحلي)))، علن بلرش بلن عاصلم)3)، 

علن أبيله)4)، قلال: قلال رسلول اللله ملسو هيلع هللا ىلص )إن اللله 

اللذي  الرجلال،  ملن  البيللغ  يبغلض  عزوجلل 

يتخلل بلسلانه كلام تتخللل البقرة بلسلانها فقلت 

))) ينظر جامع البيان:4)/565و566

))) نافلع بلن عملر بلن عبلد اللله بلن جميلل الجمحلي 

املليك، ثقلة ثبلت ملن كبار السلابعة ملات سلنة 99) – 

(70(0(/55( التقريلب: 

بن  ربيعة  بن  الله  بن عبد  بن سفيان  بن عاصم  )3) برش 

التقريب:   – السادسة  من  ثقة  الطائفي،  الثقفي  الحارث 

(690(/((3

الثقفلي،  اللله  بلن عبلد  بلن سلفيان  أبلوه: عاصلم   (4(

التقريلب:5))/)3059)  – الثالثلة  ملن  صلدوق 

أليب: أليلس قد حدثتنا عن أيب الوليد)5)، وسلعيد 

بلن سلليامن، علن نافلع بلن عملر، علن بلرش بن 

عاصلم، علن أبيه، علن  عبلد الله بن عملرو، عن 

النبلي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: نعلم، وقال: جميعلا صحيحن، 

وكيلع()6)   قر 

طرق الحديث:	 

عملر  بلن  نافلع  علن  وكيلع،  األول:  الطريلق 

الجمحلي، علن بلرش بلن عاصم، علن أبيله، عن 

ملسو هيلع هللا ىلص. النبلي 

الطريلق الثلاين: أبو الوليد، وسلعيد بن سلليامن، 

بلن  بلرش  الجمحلي، علن  بلن عملر  نافلع  علن 

عاصلم، علن أبيه، علن  عبلد الله بن عملرو، عن 

النبلي ملسو هيلع هللا ىلص.

تخريج الطرق:	 

الطريق األول: أخرجه وكيع)7).

حاتلم)))،  أيب  ابلن  أخرجله  الثلاين:  الطريلق 

وأخرجله ابلن أيب شليبة)9)، وأحملد)0)) من طريق 

يزيلد بلن هلارون، وأخرجله أحمد ملن طريق أيب 

كاملل مظفلر بلن ملدرك، ويونلس بلن محملد، 

)5) أبلو الوليلد: هلو هشلام بلن عبلد املللك الباهلي 

موالهلم أبلو الوليلد الطيالليس البلري، ثقلة ثبلت ملن 

التقريلب:573/))730)  –  ((7 سلنة  ملات  التاسلعة 

)6) العلل:305/6/)547))

)7) الزهد:575/))30)

))) العلل:305/6/)547))

ويف   )(6(97( شيبة:5م300/  أيب  ابن  مصنف   (9(

االدب: )6)/ )70)

)0)) مسند أحمد:))/)0)/)6543)
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سلنان  بلن  محملد  طريلق  ملن  داود)))  وأبلو 

الباهلي، والرتملذي))) ملن طري محملد بن عي 

الصنعلاين، والبلزار)3) ملن طري أحمد بلن عبدة، 

كاملل،  بلن  يوسلف  طريلق  ملن  والخرائطلي)4) 

النعلامن،  بلن  رسيلج  طريلق  ملن  والطلرباين)5) 

وأبو الشليخ االصبهلاين)6) والبيهقلي)7) من طريق 

محملد بلن العبلاس، جميعهلم عن نافلع بن عمر 

الجمحلي، علن بلرش، عن أبيله، عن عبلد الله بن 

عملرو ريض اللله عنهلام، علن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

بيان أوجه العلة:	 

يف الطريق األول: االنقطاع واالرسال.

يف الطريق الثاين: ليس فيه علة. 

أقوال األمئة ومناقشتها:	 

خاللف وكيلع يف روايتله لهلذا الحديلث ملا رواه 

غلره ملن اللرواة، فقلد رواه علن نافع، علن برش، 

علن أبيله، علن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص، وأسلقط ملن اسلناده 

الصحلايب راوي الحديلث، أملا غلره ملن اللرواة 

منهلم يزيد بلن هلارون، ويونس بن محملد، وأبو 

كاملل الجحلدري، ورسيلج بلن النعلامن، وعمر 

بلن علي املقلديس، رووه علن نافلع الجمحي، 

))) سنن أيب داود:4/)30/)5005)

/346 والعللل:  الرتملذي:5/)4)/)53))(  سلنن   (((

(643(

)3) مسند البزار: 6/))4/))45))

)4) مساوى االخاق:)4/)57)

)5) املعجم األوسط: 05/5)/))509)

)6) أمثال الحديث:354/))30)

)7) شلعب االميلان:43/7/)))46( ويف االداب:30)/

(3(6(

علن بلرش، عن أبيله، علن عبد اللله بن عملرو بن 

العلاص، عن النبلي  ملسو هيلع هللا ىلص. وإىل هذا ذهب األمئة. 

قلال الرتملذي: سلألت محملد عن هلذا الحديث 

فقلال: إن نافلع بلن عمر يقلول، عن عبلد الله بن 

عملرو، وملرة يقلول: أراه علن عبد الله بلن عمرو 

قلال محمد: وأرجلو أن يكون محفوظلا))). ونافع 

هلو ملدار الحديلث يقلول: وال أعلمله إال علن 

النبلي ملسو هيلع هللا ىلص. قلال عبلد الله بن أحمد قلال أيب: ومل 

يشلك يونلس قلال: علن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص قلال.. وذكلر 

الحديلث)9). فالحديلث موصلول ملن طريق عبد 

اللله بن عملرو، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وليلس له طريق إال 

هلذا، وأكلد ذللك البلزار، والطلرباين قلال البزار: 

وهلذا الحديلث ال نعللم رواه علن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص إال 

عبلد اللله بلن عملرو، وال نعللم لله طريقلا علن 

عبلد اللله إال هلذا الطريلق)0)). وقلال الطلرباين: 

ال يلروى هلذا الحديلث علن عبلد الله بلن عمرو 

إال بهلذا االسلناد تفلرد به نافلع بن عملر)))). فعلة 

حديلث وكيلع هي علدم ذكر عبلد الله بلن عمرو 

راوي الحديلث واللله أعلم.

الحكم عىل الحديث:	 

قلال الرتملذي: حديلث حسلن غريلب ملن هلذا 

الوجله)))).

))) العلل الكبر: 346/)643)

)9) مسند أحمد:))/370/))675)

)0)) مسند البزار:6/))4/))45))

)))) املعجم االوسط:05/5)/))509)

)))) سنن الرتمذي:5/)4)/)53)))
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الخامتة

الحملد للله رب العامللن والصاة والسلام عىل 

سليد الخللق أجمعن وعلىل آله وصحبه وسللم. 

ميكلن أن نذكلر أهم النتائلج التي توصلنلا إليها:

)- يعلد االمام وكيع ملن الحفلاظ املتقنن وأهل 

الفضلل يف الديلن مملن رحلل ،وكتلب، وجملع 

وصنلف، وحفلظ، وحلدث، وذاكلر، وبث.

)- تصلدر وكيلع االملام بعلد وفاة شليخه سلفيان 

الثوري وجللس وكيع يف موضع سلفيان الثوري، 

وقد أخربه سلفيان بأنه سليكون له شلأن، وليكرن 

اختلاف أقدام الرجلال إىل بني رؤاس.

3- عللم العلل من أدق عللوم الحديث وأغمضها 

فيله أن يتوصلل  وأجلهلا، وال ميكلن للمشلتغل 

إىل نتائلج أقلرب إىل الصلواب إال بعلد اسلتفراغ 

الوسلع يف جملع الطرق من مصادرهلا املختلفة، 

والوقلوف علىل أقلوال العللامء، ومعرفلة أحلوال 

. الرجال 

4- بلغلت أحاديلث الدراسلة اثنتلا علرشة حديثاً، 

والجهلاد،  العبلادات،  أبلواب  علىل  موزعلة 

والتفسلر.   واالرشبلة،  واالحلكام 

5- أكلر عللل وكيلع يف حديثه كانت يف اإلسلناد 

مقارنلة ملع علل امللن، وقلد متثلت أوجله هذه 

ورفلع  واملخالفلة،  والخطلأ،  بالوهلم،  العللل 

املوقلوف، واالرسلال، وملن الجديلر بالذكلر أن 

أحاديلث وكيلع السلاملة ملن العلل هلي أضعاف 

أضعلاف هلذه األحاديلث واحتلج بهلا األمئة يف 

أغللب دواويلن اإلسلام  .

أجلل  ملن  حاتلم  أيب  البلن  العللل  كتلاب    -6

الكتلب التلي ألفلت يف هلذا الفلن مللا تحتويله 

ملن أحاديلث معللة وأقلواال ألمئلة النقلد علىل 

. األحاديلث 

7- وأخراً أويص طلبة العلم وخاصة املشلتغلن 

العللل،  بعللم  العنايلة  بلرورة  الحديلث  بعللم 

وذللك ألن القصلور يف معرفة هلذا العلم ودقائقه 

أدى إىل كثلر ملن التنافر واالختلاف يف الحكم 

علىل الحديث خصوصلاً بلن املعارصين .

❊ ❊ ❊
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املصادر

- بعد القرآن الكريم.

)- االباطيلل واملناكلر والصحلاح واملشلاهر-  

الحسلن بلن إبراهيلم بلن الحسلن بلن جعفلر، 

أبلو عبلد اللله الهملذاين الجورقلاين )املتلوىف: 

543هلل( تحقيلق وتعليلق: الدكتور عبلد الرحمن 

بلن عبد الجبلار الفريلوايئ -  دار الصميعي للنرش 

والتوزيلع، الرياض - اململكة العربية السلعودية، 

مؤسسلة دار الدعلوة التعليميلة الخريلة، الهند – 

ط4-  ))4) هلل - )00) م

)- االحلاد واملثلاين - أبلو بكلر بلن أيب عاصلم 

وهلو أحملد بلن عملرو بلن الضحلاك بلن مخلد 

الشليباين )املتلوىف: 7))هلل( تحقيق: د. باسلم 

فيصلل أحملد الجوابلرة -  دار الرايلة – الرياض – 

(99( - ط)- ))4) 

بلن  إسلامعيل  بلن  محملد  املفلرد-  االدب   -3

اللله  عبلد  أبلو  البخلاري،  املغلرة  بلن  إبراهيلم 

)املتلوىف: 56)هلل( تحقيلق - محملد فلؤاد عبد 

الباقي -  دار البشلائر اإلسلامية – بروت – ط3-  

(9(9  -  (409

الفضلل  أبلو   - 4- االصابلة يف متييلز الصحابلة 

أحملد بلن علي بلن محملد بلن أحمد بلن حجر 

العسلقاين )املتلوىف: )5)هلل( تحقيلق- عادل 

أحملد عبد املوجلود وعىل محمد معلوض - دار 

الكتلب العلميلة – بلروت – ط) - 5)4) هلل

5- االعتبلار يف الناسلخ واملنسلوخ -  أبلو بكلر 

محمد بلن موىس بن عثامن الحازملي الهمداين، 

زيلن الدين )املتلوىف : 4)5هل(  دائلرة املعارف 

العثامنيلة - حيلدر آباد، الدكلن – ط)-  359) هل

6- أمثال الحديث أبو الشيخ االصبهاين – )األمثال 

يف الحديث النبوي(  أبو محمد عبد الله بن محمد 

بن جعفر بن حيان األنصاري املعروف بأيِب الشيخ 

األصبهاين )املتوىف: 369هل(- تحقيق-  الدكتور 

 - السلفية  الدار    - الحميد حامد  عبد  العي  عبد 

بومباي – الهند – ط)-  )40) - 7)9)م.

 – القاملوس  جواهلر  ملن  العلروس  تلاج   -7

محملد بلن محملد بلن عبلد اللرزاق أبلو الفيض 

امللقلب مبرتىض الزبيلدي ت05))هل – تحقيق 

مجموعلة ملن املحقيقلن – دار الهدايلة .

بلن  معلن  بلن  يحيلى  معلن–  ابلن  تاريلخ   -(

علون بلن زيلاد بلن بسلطام أبلو زكريلا البغلدادي 

 – اللدوري  عبلاس  روايلة  )املتوىف:33)هلل( 

تحقيلق أحملد محمد نور سليف – مركلز البحث 

العلملي واللرتاث اإلسلامي – مكلة املكرملة – 

. 979)م  399)هلل-  ط)- 

 - أصبهان  أخبار  نعيم  أيب  أصبهان  تاريخ   -9 

أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 

)املتوىف: 430هل(  األصبهاين  مهران  بن  موىس 

تحقيق: سيد كرسوي حسن - دار الكتب العلمية 

– بروت – ط)- 0)4) هل-990)م

بلن  محملد   - للبخلاري  الكبلر  التاريلخ   -(0

إسلامعيل بلن إبراهيلم البخلاري أبلو عبلد اللله 

)املتوىف:56)هلل (– طبلع تحلت مراقبلة محمد 

عبلد املعيلد خلان – دائلرة املعلارف العثامنيلة- 
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حيلدر آبلاد – الدكلن .

))- تاريلخ بغلداد -  أحملد بن عي بلن ثابت بن 

أحملد بلن مهدي الخطيلب البغلدادي )املتوىف: 

463هلل(، تحقيق: الدكتور بشلار علواد معروف- 

دار الغلرب اإلسلامي- بلروت ط)- ))4)هل - 

)00) م.

))- تاريلخ بغلداد - أحملد بن عي بلن ثابت بن 

أحملد بلن مهدي الخطيلب البغلدادي )املتوىف: 

463هلل(، تحقيق: الدكتور بشلار علواد معروف- 

دار الغلرب اإلسلامي- بلروت ط)- ))4)هل - 

)00) م.

3)- تحفلة االرشاف مبعرفلة األطلراف - جلامل 

الديلن أبلو الحجلاج يوسلف بلن عبلد الرحملن 

امللزي )املتلوىف: )74هل( تحقيلق: عبد الصمد 

رشف الدين - املكتب اإلسلامي، واللدار القيّمة 

– ط) 403)هلل، 3)9)م

الحسن  أحمد  أبو   - املحدثن  تصحيفات   -(4

العسكري  إسامعيل  بن  سعيد  بن  الله  عبد  بن 

)املتوىف: ))3هل( تحقيق: محمود أحمد مرة -  

املطبعة العربية الحديثة – القاهرة – ط)، )40).

5)- تعليقلة علىل العللل ابن ايب حاتم  - شلمس 

الديلن محملد بلن أحملد بلن عبلد الهلادي بلن 

يوسلف الدمشلقي الحنبلي )املتلوىف: 744هل( 

تحقيق: سلامي بلن محمد بلن جاد اللله - أضواء 

السللف، الريلاض – ط)- 3)4) هلل - 003) م 

مجاهلد  الحجلاج  أبلو  مجاهلد-  تفسلر   -(6

القلريش املخزوملي  التابعلي املليك  بلن جلرب 

)املتلوىف: 04)هل( تحقيلق: الدكتور محمد عبد 

السلام أبلو النيل - دار الفكر اإلسلامي الحديثة، 

ملر- ط)- 0)4) هلل - 9)9) م

7)-  تقريلب التهذيب- أحملد بن عي بن محمد  

العسلقاين  الفضلل  أبلو  بلن حجلر  احملد  بلن 

)املتلوىف:)5) هلل( تحقيق- محملد عوامة- دار 

الرشليد- سلوريا- ط)-406)-6)9)م.

))- تهذيب الكامل يف أسلامء الرجال- .يوسلف 

بلن عبلد الرحمن بن يوسلف أبو الحجلاج املزي 

 – معلرف  علواد  بشلار  د.  تحقيلق  ت)74هلل- 

مؤسسلة الرسلالة- بروت- لبنان- ط)-400)هل-

0)9)م.

9)- جاملع البيلان يف تأويلل القلرآن -  محملد 

بلن جريلر بلن يزيلد بن كثلر بلن غاللب اآلمي، 

أبلو جعفلر الطربي )املتلوىف: 0)3هلل( تحقيق: 

أحملد محملد شلاكر- مؤسسلة الرسلالة – ط)، 

0)4) هلل - 000) م

إبراهيلم  أحملد-  االملام  لعللوم  الجاملع   -(0

النحلاس – دار الفلاح  للبحلث العلمي وتحقيق 

اللرتاث – الفيوم – ملر – ط)- 430) -009) 

))- الجلرح والتعديلل -  عبلد الرحمن بن محمد 

حاتلم  أيب  ابلن  اللرازي  الحنظلي  إدريلس  بلن 

)املتوىف:7)3هلل (– دار املعلارف العثامنيلة – 

حيلدر آبلاد الدكلن – الهنلد – دار إحيلاء اللرتاث 

–ط)-)7))هلل-  لبنلان  بلروت-   – العلريب 

. )95)م 

))- الزهلد لوكيلع- أبو سلفيان وكيع بلن الجراح 

بلن مليلح بلن علدي بلن فلرس بلن سلفيان بلن 

الحلارث بلن عمرو ابلن عبيد بلن رؤاس الرؤايس 
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)املتلوىف: 97)هلل( تحقيلق: عبلد الرحمن عبد 

الجبلار الفريلوايئ -  مكتبة اللدار، املدينة املنورة 

– ط)، 404) هلل - 4)9) م

3)- سلنن ابلن ماجله -  أبلو عبلد اللله محمد بن 

 - تحقيلق  )املتلوىف: 73)هلل(  القزوينلي  يزيلد 

لد كامل  شلعيب األرنلؤوط - عادل مرشلد - محمَّ

قلره بللي - َعبلد اللّطيف حلرز الله - دار الرسلالة 

العامليلة -  ط)- 430) هلل - 009) م

4)- سلنن أيب داود-   سلليامن بلن األشلعث بلن 

إسلحاق بلن بشلر بلن شلداد بلن عملرو األزدي 

ِجْسلتاين )املتوىف: 75)هل(تحقيق - شلَعيب  السِّ

لد كاِملل قره بلي - دار الرسلالة  األرنلؤوط - مَحمَّ

العامليلة – ط)- 430) هلل - 009) م

5)- سلنن الرتملذي - محمد بن عيى بن َسلورة 

بن موىس الرتملذي أبو عيى )املتوىف:79)هل( 

الغلرب  دار  معلروف  علواد  بشلار  د  تحقيلق   –

اإلسلامي – بلروت- لبنلان -  )99) م.

6)- سلنن الدارقطنلي - أبو الحسلن عي بن عمر 

بلن أحملد بن مهلدي بن مسلعود بلن النعامن بن 

دينلار البغلدادي الدارقطنلي )املتلوىف: 5)3هل( 

تحقيلق: شلعيب االرنلؤوط، حسلن عبلد املنعم 

شللبي، عبلد اللطيلف حلرز اللله، أحملد برهلوم 

ط)،   – لبنلان   – بلروت  الرسلالة،  مؤسسلة   -

4)4)هلل - 004) م

7)- سلنن الدارمي- عبد اللله بن عبد الرحمن بن 

الفضلل بلن بهلرام الدارملي )املتوىف:55)هل(– 

دار   – اللداراين  أسلد  سلليم  حسلن  تحقيلق 

املغني– السعودية – ط) – ))4)هل – 000)م.

))- السلنن الكلربى – أحمد بن شلعيب أبو عبد 

الرحملن النسلايئ )املتوىف:303هلل (– تحقيلق 

د عبلد الغفلار سلليامن البنلداري- سليد كرسوي 

حسلن – دار الكتلب العلميلة – بلروت – لبنلان 

ط)- ))4)هلل – )99)م .

9)- السلنن الكلربى للبيهقلي - أحملد بلن علي 

بلن موىس أبلو بكلر البيهقلي )املتوىف:)45هل ( 

تحقيلق محملد عبلد القلادر عطلا – دار الكتب – 

بروت – لبنلان – ط)-  3- 4)4)هل – 003)م.

30- سلنن النسلايئ- أحملد بلن شلعيب أبلو عبد 

تحقيلق   ) )املتوىف:303هلل  النسلايئ  الرحملن 

الشليخ عبد الفتاح أبو غلدة – مكتب املطبوعات 

اإلسلامية – حللب – سلوريا – ط) – 406)هلل 

-6)9)م.

)3- سلنن سلعيد بلن منصلور- أبو عثامن سلعيد 

بلن منصلور بلن شلعبة الخراسلاين الجوزجلاين 

الرحملن  تحقيلق: حبيلب  )املتلوىف: 7))هلل( 

ط)-  – الهنلد   – السللفية  اللدار   - األعظملي 

-))9)م 403)هلل 

)3- رشح مشلكل اآلثلار– أحملد بلن محملد بن 

سلامة أبو جعفر الطحلاوي )املتوىف:))3هل(– 

مؤسسلة   – األرنلؤوط  شلعيب  الشليخ  تحقيلق 

الرسلالة – ط) – 5)4)هلل- 994)م.

محملد  بلن  أحملد  االثلار-  معلاين  رشح   -33  

بلن سلامة بلن عبلد املللك بلن سللمة األزدي 

بالطحلاوي  املعلروف  امللري  الحجلري 

)املتلوىف: ))3هلل( حققله وقلدم لله: )محملد 

زهلري النجلار - محملد سليد جاد الحلق( راجعه 
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عبلد  يوسلف  د  وأحاديثله:  وأبوابله  كتبله  ورقلم 

خدملة  مبركلز  الباحلث   - املرعشلي  الرحملن 

السلنة باملدينلة النبويلة - علامل الكتلب – ط)- 

م  (994 هلل،   (4(4

34- شلعب االميلان-  أحملد بلن الحسلن بلن 

الخراسلاين،  ْوِجلردي  الُخرْسَ ملوىس  بلن  علي 

حققله  )45هلل(  )املتلوىف:  البيهقلي  بكلر  أبلو 

وراجلع نصوصله وخلرج أحاديثله: الدكتلور عبد 

العلي عبلد الحميد حاملد -  مكتبة الرشلد للنرش 

والتوزيلع بالريلاض بالتعلاون ملع الدار السللفية 

ببومبلاي بالهنلد – ط)- 3)4) هلل - 003) م

35- الصحلاح تلاج اللغلة وصحلاح العربيلة- أبو 

نلر إسلامعيل بلن حلامد الجوهلري الفلارايب 

)املتلوىف: 393هلل( تحقيلق: أحمد عبلد الغفور 

ط4-  بلروت-   – للمايلن  العللم  دار  عطلار- 

407) هلل  - 7)9) م

حبلان  بلن  محملد  حبلان–  ابلن  صحيلح   -36

البسلتي  حاتلم  أبلو  حبلان  بلن  أحملد  بلن 

شلعيب  الشليخ  تحقيلق   ) )املتوىف:354هلل 

األرنؤوط  - مؤسسلة الرسلالة – بلروت – لبنان – 

))9)م.  – )40)هلل   – ط) 

37- صحيللح ابللن خزميللة- محمللد بللن إسللحاق 

بللن خزميللة بللن املغللرة بللن صالللح بللن بكللر 

))3هللل(،  )املتللوىف:  النيسللابوري  السلللمي 

األعظمللي،  مصطفللى  محمللد  د.  تحقيللق: 

املكتللب اإلسللامي – بللروت.

)3- صحيلح البخلاري - محمد بن إسلامعيل بن 

إبراهيلم البخاري أبو عبلد الله )املتوىف:56)هل( 

النلارص – دار  نلارص  بلن  تحقيلق محملد زهلر 

طلوق النجلاة – ط) ))4)هل.

 39- صحيلح مسللم – مسللم بلن الحجلاج أبلو 

الحسلن النيسلابوري )املتوىف:)6)هل ( تحقيق 

الباقلي – دار إحيلاء اللرتاث  محملد فلؤاد عبلد 

العلريب – بلروت – لبنلان .

40- الضعفلاء الكبلر-  محملد بلن عملرو بلن 

العقيلي املليك )املتلوىف:  بلن حلامد  ملوىس 

))3هلل( تحقيلق -  عبلد املعطلي أملن قلعجي 

-  دار املكتبلة العلمية – بروت – ط)- 404)هل 

4)9)م  -

)4- الطبقلات الكلربى  – محملد بلن سلعد بلن 

منيلع أبو عبلد الله البلري  البغلدادي املعروف 

بابلن سلعد )املتوىف:30)هلل( تحقيلق محملد 

عبلد القلادر عطلا – دار الكتب العلميلة – بروت 

– لبنلان – ط)- 0)4)هلل – 990)م . 

)4- الطهلور- أبلو ُعبيلد القاسلم بلن سلاّم بلن 

عبد اللله الهروي البغلدادي )املتلوىف: 4))هل( 

تحقيق: مشلهور حسلن محملود سللامن - مكتبة 

الصحابلة، جلدة - الرشفية، مكتبة التابعن، سلليم 

األول – الزيتلون- ط)، 4)4) هلل - 994) م

43- علل ابلن أيب حاتم– عبد الرحمن بن محمد 

بلن إدريس الحنظلي اللرازي )املتوىف:7)3هل( 

تحقيلق د سلعد بلن عبلد الحميلد ود خاللد بلن 

عبلد الرحملن الجريليس – مطابلع الحميلي – 

ط) – 7)4)هلل – 006)م.

44- العللل الكبلر - محملد بن عيى بن َسلورة 

بن ملوىس الرتمذي أبو عيلى )املتوىف:79)هل 
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( رتبله علىل كتلب الجاملع أبلو طاللب امليك – 

تحقيق الشليخ صبحي السلامرايئ وأبلو املعاطي 

علامل   – الصعيلدي  خليلل  محملود  و  النلوري 

 – بلروت   – العربيلة  النهضلة  مكتبلة   – الكتلب 

لبنلان- ط) – 409)هلل.

45- العللل اللواردة يف االحاديلث النبويلة– عي 

الحسلن  أبلو  مهلدي  بلن  أحملد  بلن  عملر  بلن 

الدارقطنلي )املتوىف:5)3هلل( – تحقيق محفوظ 

الرحملن زيلن الله السللفي – ومحملد بن صالح 

بلن محملد الدبلايس – دار طيبلة – الريلاض – 

ودار ابلن الجلوزي – ط)- 405) هلل – 5)9)م

46- العللل ومعرفلة الرجلال - أحملد بلن محمد 

ابنله  الشليباين)املتوىف:)4)ه(رواية  حنبلل  بلن 

عبلد اللله – تحقيلق ويص اللله بن محملد عباس 

– دار الخلاين – الريلاض – السلعودية – ط) – 

))4)هلل – )00)م.

بلن  إبراهيلم  للحلريب-   الحديلث  غريلب   -47

 ]((5  -  (9([ إسلحاق  أبلو  الحلريب  إسلحاق 

 - العايلد  محملد  إبراهيلم  سلليامن  د.  تحقيلق: 

جامعلة أم القلرى - مكلة املكرملة – ط)- 405)

أحملد  أبلو  الرجلال–  الكاملل يف ضعفلاء   -4(

بن علدي الجرجلاين )املتوىف:365هلل( تحقيق 

محملد  علي   – املوجلود  عبلد  أحملد  علادل 

الفتلاح أبلو سلنة – دار الكتلب  العلوض وعبلد 

العلميلة – بلروت – لبنلان – ط) – ))4)هلل – 

. 997)م 

بلن  الفضلل  نعيلم  أبلو    - الصلاة  كتلاب   -49

عملرو بلن حلامد بلن زهلر بلن درهلم القلريش 

التيملي باللوالء امللايئ، املعلروف بابلن ُدكَْن 

)املتلوىف: 9))هلل( تحقيلق: صاح بلن عايض 

الشلاحي - مكتبلة الغربلاء األثريلة - املدينلة – 

- 996)م السلعودية – ط)- 7)4)هلل 

50- لسلان العلرب- محملد بلن مكلرم بلن عىل- 

أبلو الفضل- جامل الديلن ابن منظلور األنصاري 

صلادر-  دار  ))7هلل(  )املتلوىف:  اإلفريقلي 

بلروت- ط3- 4)4)هلل.

والضعفلاء  املحدثلن  ملن  املجروحلن   -5(

واملرتوكلن - محملد بلن حبلان بلن أحملد بلن 

حبلان بلن معلاذ بلن َمْعبلَد، التميملي- أبلو حاتم 

الدارملي البُسلتي )املتلوىف: 354هلل( تحقيلق - 

محملود إبراهيلم زايلد - دار الوعلي – حلب - ط 

)- 396)هلل

بكلر  أبلو   - ومذمومهلا  االخلاق  مسلاوى   -5(

محملد بلن جعفر بلن محمد بن سلهل بن شلاكر 

الخرائطلي السلامري )املتلوىف: 7)3هلل( حققه 

وخلرج نصوصله وعللق عليله: مصطفلى بلن أبو 

النر الشللبي -  مكتبلة السلوادي للتوزيع، جدة 

– ط)- 3)4) هلل - 993) م

53- مسلتخرج أيب عوانلة- أبلو َعوانلة يَعُقوب بن 

إسلَحاق اإلسلفرَايينّي )املتوىف 6)3 هل( تحقيق: 

وإخلراج:  تنسليق   - املحققلن  ملن  مجموعلة 

الرشيلف  الحديلث  بكليلة  الباحثلن  ملن  فريلق 

االسلامية  بالجامعلة   – االسلامية  والدراسلات 

اململكلة العربيلة السلعودية – ط)-  435) هل - 

4)0)م.

54- املسلتدرك علىل الصحيحلن – محملد بلن 
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عبلد اللله بلن محملد بلن حمدويه أبلو عبلد الله 

مصطفلى  تحقيلق   ) )املتوىف:405هلل  الحاكلم 

عبلد القلادر عطلا– دار الكتلب العلميلة – بروت 

– لبنلان – ط)-  ))4)هلل – 990)م.

55- مسلند ابلن الجعلد   - علي بلن الَجْعلد بلن 

عبيلد الَجْوَهلري البغلدادي )املتلوىف: 30)هلل( 

تحقيلق: عاملر أحملد حيلدر - مؤسسلة نلادر – 

(990 – – ط)- 0)4)  بلروت 

56- مسلند أيب يعلىل - أحمد بن علي بن املثنى 

أبلو يعىل املوصلي )املتوىف: 307 هلل( تحقيق 

- حسلن سلليم أسلد - دار املأملون لللرتاث - 

جلدة - ط)- 0)4) هلل - 9)9) م

 57- مسلند أحملد -  أحملد بن محملد بن حنبل 

الشليباين )املتلوىف:)4) هلل ( تحقيلق الشليخ 

شلعيب األرئؤوط وعادل مرشلد – بإرشاف د عبد 

اللله عبلد املحسلن الرتيك – مؤسسلة الرسلالة – 

ط) – ))4)هلل – )00)م.

إسلحاق   - راهويله  بلن  اسلحاق  مسلند   -5(

الحنظلي  إبراهيلم  بلن  بلن مخللد  إبراهيلم  بلن 

امللروزي املعلروف بلل ابلن راهويله )املتلوىف: 

)3)هلل( تحقيلق - د. عبلد الغفور بلن عبد الحق 

البللويش - مكتبلة اإلميلان - املدينلة املنلورة – 

)99)م  – ))4)هلل  ط)- 

59- مسلند الحميلدي- عبلد اللله بلن الزبلر بلن 

عيلى بلن عبيد اللله القريش األسلدي الحميدي 

- حقلق نصوصله  )املتلوىف: 9))هلل(  املليك 

اَرايّن -   وخلرج أحاديثله: حسلن سلليم أسلد اللدَّ

دار السلقا، دمشلق – سلوريا – ط)- 996) م

60- مسلند الرويلاين-  أبو بكر محملد بن هارون 

الرُّويلاين )املتوىف: 307هلل( تحقيق: أمين عي 

أبلو ميلاين - مؤسسلة قرطبلة – القاهلرة – ط)- 

(4(6

)6- مسلند الشلايش- الهيثم بلن كليب بن رسيج 

بلن معقلل الشلايش الِبْنَكثي )املتلوىف: 335هل( 

تحقيلق -  د. محفلوظ الرحمن زين اللله -  مكتبة 

العللوم والحكلم - املدينة املنورة

)6- مسلند الطيالليس -  سلليامن بلن داود بلن 

الجلارود الطياليس )املتوىف:04)هلل ( تحقيق د 

محملد عبد املحسلن اللرتيك – دار هجر – مر 

– ط)- 9)4)هلل - 999)م.

63- مصنلف ابلن أيب شليبة-  عبد اللله بن محمد 

بلن إبراهيلم بلن عثلامن ابلن خواسلتي العبليس 

يوسلف  كلامل   - تحقيلق  35)هلل(  )املتلوىف: 

الحلوت.

64- مصنلف عبلد اللرزاق -عبد اللرزاق بن هامم 

بلن منبله الصنعلاين) املتوىف:)))هلل ( تحقيلق 

حبيلب الرحملن األعظمي – املجللس العلمي – 

الهنلد- ط)- 403)هل.

65- املطاللب العاليلة بزوائد املسلانيد الثامنية - 

أحملد بلن علي بلن محملد بلن أحمد بلن حجر 

العسلقاين )املتلوىف: )5)هلل( املحقق: )7)( 

رسلالة علميلة قدملت لجامعلة اإلملام محمد بن 

سلعود - تنسليق: د. سلعد بلن نلارص بلن عبلد 

الغيلث –  دار  العاصملة،  دار   - الشلري  العزيلز 

السلعودية  - ط)- 9)4)هلل

66- املعجلم االوسلط- سلليامن بلن أحملد بن 
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أيلوب بلن مطلر اللخملي الشلامي، أبو القاسلم 

الطلرباين )املتلوىف: 360هلل( تحقيلق -  طلارق 

بلن علوض اللله بلن محملد، عبلد املحسلن بن 

إبراهيلم الحسليني - دار الحرملن – القاهلرة.

67- معجلم الصحابلة – عبلد الباقلي بلن قانلع 

بلن ملرزوق بلن واثلق األملوي باللوالء البغدادي 

املعلروف بابلن قانلع )املتوىف:)35هلل( تحقيق 

الغربلاء  بلن سلامل امللرايت – مكتبلة  صلاح 

األثريلة – املدينلة املنلورة – السلعودية -  ط) - 

))4)هل.

 )6- املعجلم الكبلر– سلليامن بلن أحملد بلن 

أيلوب أبلو القاسلم الطرباين)املتلوىف: 360هل( 

تحقيلق حملدي عبلد املجيلد السللفي – مكتبلة 

ابلن تيميلة – القاهلرة ط). 006)م.

69- املعجلم الوسليط - مجملع اللغلة العربيلة 

بالقاهلرة )إبراهيلم مصطفلى / أحملد الزيلات / 

حاملد عبلد القلادر / محملد النجلار(  دار الدعوة

بلن  أحملد  نعيلم  أبلو    - الصحابلة  معرفلة   -70

عبلد اللله بلن أحملد بلن إسلحاق بن ملوىس بن 

مهلران  األصبهلاين )املتوىف: 430هلل( تحقيق: 

علادل بلن يوسلف العلزازي - دار الوطلن للنرش، 

الريلاض – ط)- 9)4) هلل - )99)م.

)7- املنتقلى -  عبلد اللله بلن علي بلن الجارود 

أبلو عبد اللله )املتلوىف:307ه( تحقيلق عبد الله 

 – الثقافيلة  الكتلاب  مؤسسلة   – البلارودي  عملر 

بلروت – لبنلان – ط) – )40)هلل – ))9)م.

)7- املؤتللف واملختللف - أبلو الحسلن علي 

مسلعود  بلن  مهلدي  بلن  أحملد  بلن  عملر  بلن 

الدارقطنلي  البغلدادي  دينلار  بلن  النعلامن  بلن 

)املتلوىف: 5)3هلل( تحقيلق: موفق بلن عبد الله 

بلن عبلد القلادر-  دار الغرب اإلسلامي – بروت 

- 6)9)م. – ط)- 406)هلل 

73- موضلح أوهلام الجمع والتفريلق - املؤلف: 

أبلو بكلر أحملد بن علي بن ثابلت بلن أحمد بن 

مهلدي الخطيلب البغلدادي )املتلوىف: 463هل( 

تحقيلق : د. عبلد املعطلي أملن قلعجلي - دار 

املعرفلة – بلروت – ط)، 407).

بلن  عملر   - ومنسلوخه   الحديلث  ناسلخ   -74

بلن  محملد  بلن  أحملد  بلن  عثلامن  بلن  أحملد 

ابلن  بلل  املعلروف  البغلدادي  أزداذ  ابلن  أيلوب 

شلاهن )املتلوىف: 5)3هلل( تحقيق - سلمر بن 

أملن الزهلري -  مكتبلة املنار – الزرقلاء – ط)- 

))9)م.  - )40)هلل 

❊ ❊ ❊




