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 جامعة املدينة العاملية

 إقرار حبقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام األحباث العلمية غري املنشورة

(عبد الكبري بن زيدانحمفوظة لـ )©  2009حقوق الطبع   

ما اختلف على االمام حماد بن سلمة من خالل كتاب علل الدارقطني إلى مسند عنوان البحث: " 

 أبي هريرة 

إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أي شكل أو صورة من دون إذن مكتوب من  ال جيوز
 الباحث إالّ يف احلاالت اآلتية:

 ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه. .1
حيق جلامعة املدينة العاملية مباليزاي اإلفادة من هذا البحث بشىت الوسائل وذلك ألغراض تعليمية،  .2

 ألغراض جتارية أو تسويقية.وليس 
حيق ملكتبة جامعة املدينة العاملية مباليزاي استخراج نسخ من هذا البحث غري املنشور إذا طلبتها  .3

 مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث األخرى. 

عبد الكبري بن زيدانأّكد هذا اإلقرار:   

  _____________                      _____________ 

التاريخ                                       التوقيع     
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 ملخص البحث

 هذا البحث يتألف بعد املقدمة من اببني، وخامتة، وفهارس.

أسباب اختياري للموضوع، وأمهيته، وأهدافه، ومنهجي يف البحث، والدراسات السابقة للبحث،  تتضمنأما املقدمة ف
 وشكر وتقدير.

لإلمامني محاد بن سلمة، والدارقطين، مث عرفت ابلعلة لغة واصطالحا، مث أشرت إىل أمهية  فيهت رتمجوأما الباب األول. ف
 علم العلل، مث ذكر بعض طرق الكشف عن العلل، مث عرفت بكتاب العلل لإلمام الدارقطين، ومبنهجه فيه، بشكل موجز.

ليت اختلف فيها على اإلمام محاد بن سلمة بدءا  وأما الباب الثاين ـ وهو األساس يف البحث ـ فخصصته لدراسة األحاديث ا
 مبسند أيب بكر الصديق رضي هللا عنه إىل مسند أيب هريرة رضي هللا عنه. وذلك وفق املنهج التايل:

 ـ إيراد نص اإلمام الدارقطين من العلل، مث حصر األوجه اليت ورد منها احلديث بناء على كالم اإلمام الدارقطين.  1

 ه األوجه للحديث من مصادرها األصلية.ـ أخرج هذ 2 

ـ أدرس هذه األوجه اليت ورد  4ـ أترجم للرواة الذين وقع هبم االختالف على الراوي الذي دار عليه إسناد احلديث.     3
 منها احلديث، فأخلص إىل الوجه األرجح، وهذا مع بيان من ميكن أن يتحمل اخلطأ يف سند احلديث.

 ـ أذكر مرتبة الوجه األرجح للحديث.  5 

ـ وقد رتبت مروايت اإلمام محاد بن سلمة على ترتيب مسانيد الصحابة، مع االحتفاظ برتتيب اإلمام الدارقطين  6
 للمسانيد.

 من خالل هذه الدراسةبعض النتائج اليت توصلت إليها ـ مث ختمت البحث ب 7

 ـ  مث ذيلت الرسالة بفهارس علمية. 8

 مد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.واحل
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This researchconsists, following the introduction, of two sections, a conclusion, and indexes. 

Concerning the Introduction, itincludes the reasonsbehindmychoice of the topic, its importance, and 

its objectives, and mymethodology in thisresearch, the previousstudies of the research, and 

acknowledgements. 

For the first section, I translatedfrom the Imams Hammad ibn Salamah and Daaraqutni, and 

thenidentified “The Illa” linguistically and idiomatically. I alsopointed to the importance of the 

“Science of Illal”, and mentionedsomemethods to detectthese “Illal”, thenconciselyintroduced the 

Book “Al Illal” of Imam Daaraqutni and hismethodology. 

The second section, being the basic part of the search, wasdevoted  to the study the ‘Ahadiths’ (The 

Prophet’ssayings) on which Imam Hammad ibn Salamahwasdifferedstartingfrom the Abu 

Bakr’sdatum, May Allah bepleasedwithhim to the Abu Huraira’s , May Allah bepleasedwithhim . 

And thataccording to the followingmethodology: 

1.  Citing the version of the Imam Daaraqutni about “Al Illal”, thenhighlighting the aspects 

fromwhich the ‘Hadith’ wasderivedwhichreportedlybased on the statement of Imam Daaraqutni. 

 2.  Take the aspects of these ‘Ahadiths’ fromtheir original sources . 

3.  Translate from the narratorswhoshowedsome variation from the pivotal Hadith narrator.  

4. Studythese aspects fromwhich the Hadith wasderived to conclude the outbalanced aspect by 

showingwhomightbear the error in the Hadith’sdatum. 

 5. Mention the rank of the outbalanced aspect of the Hadith. 

6. Then I classified the Imam Hammad ibn Salamah’s cites based on the ProphetCompanions’ data, 

whilekeeping Imam Daaraqutni’sreferencesorder. 

7. Then I concluded the researchwithsomefindings I attainedthroughthisstudy. 

8. Finally, I appendedsomescientific indexes to the research. 

And Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and blessings and peace be upon our Prophet 

Muhammad and upon his family and companions. 

 

 

 

 وتقديرشكر 
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أمحد هللا تعاىل محدا كثريا على ما أسبغ علي من نعمه اليت ال حتصى، ومن أعظمها نعمة 
اإلسالم، كما أشكره جل شأنه على توفيقه إايي إلجناز هذا البحث املتواضع، ومبا أن شكر 
هللا تعاىل يتحقق بشكر الناس، كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم من حديث أَبيهريرة رضي 

: قالرسوالللهصلىاللُهعليهوسلم:  عنه،قالهللا
َلْمَيْشُكرِالنَّاَس،َلْمَيْشُكرِاللَهَعزََّوَجل ومنباابالعرتافبالفضلألهله، كما قالعليهالصالةوالسالم (1).َمن ْ

من 
َقدَكافَ ،َحتَّىتَ ْعَلُمواأَن ْ َلهِجُدواَماُتَكاِفُئوه،فَاْدُعوافَِإنَلمت،َفَكاِفُئوهاِإلَْيُكمَمْعُروفأَتَىومن...:حديثابنعمر

 (2).ْأُُتُوه
 امعة املدينةجلفريداعلمي فإنيأتقدمبجزيل الشكروالعرفانللمؤسسني والقائمينعلىهذاالصرحال 

ب ن طرق وأساليية، ملعاملاالعاملية مباليزاي، على براعتهم يف ما أضافوه إىل الساحة العلمية 
 لعلوم،اقربوا و ، وابتفذللواكاللصعيف مشارق األرض ومغارهبا، ، وخدمات رائعة لطالب العلم

 .فجزامهاللهعين، وعن املسلمينخري اجلزاء
وىل اإلشراف تالذي  ملهديىل فضيلة الدكتور حممد حممود عبد امث إنيأتقدمبالشكرواالمتناإن

ل علي بخ مل يه، مثعلى هذا البحث، فقد حفزين كثريا على إجنازه، وكان حريصا على إمتام
 .مدهلفيعمرهو  فجزاه هللا عين خريا، وابرك له يف علمه،مبالحظاته، وحسن توجيهاته،

حث، ذا الباز هواليفوتنيهناأأنسدي شكري لكل من كان له فضل علي، وساعدين يف إجن
 . فأسأل هللا تعاىل أن يثيب اجلميع، وأن خيتم لنا وهلم ابحلسىن، آمني

                                                            

 ،والرتمذي(4811كتاب األدب: ابب يف شكر املعروف: ) ،وأبوداود(218ابب من مل يشكر الناس:" )األدابملفرد" أخرجهالبخاريفي( 1)

اإلحسان: ابب ما جيب من الشكر ألخيه املسلم )،وابنحبان(1954كتبا الرب والصلة: ابب ما جاء يف الشكر ملن أحسن إليك: )

.(716) حسنصحيح، وصححه األلباين، الصحيحة: وقااللرتمذي،(3407عند اإلحسان إليه:  
 (،وصـححه ابنحبـان2567جـل: كتاب الزكاة:ابب من سأل ابهلل عز و ،والنسائي)(1672) ،وأبوداود(216)أخرجهالبخاريفياألدابملفرد(2)

( 1/412، واحلــــاكم)(12/374،والــــدارقطنيفيالعلل )(3408ابب: ذكــــر اإلمــــر ابملكافــــأة ملــــن صــــنع إليــــه معــــروف: اإلحســــان:)يف 

 (.254واأللباين يف الصحيحة )، علىشرطالشيخني،ووافقهالذهيب
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النا، من يهده أعم ئاتن سيوم ،ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،ونستعينه ،إن احلمد هلل حنمده
ى صلو  ،ده ورسولهمداً عبن حمأوأشهد  ،ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا ،هللا فال مضل له

 .وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً  ى أشرف األنبياء واملرسلني،عل هللا
 :بعدو 

علم احلديث، وكيف ال يكون كذلك، هو العلم بكتاب هللا تعاىل بعد وأشرفها أفضل العلوم ّن ال شك أ
، ني لكالم هللا تعاىل، واملفسر لهواحلديث هو كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفعله وتقريره، وهو املب

وبيان ما جاء من  ،إن احلديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد. قال اخلطيب البغدادي:هملواملوضح جمل
وما  واإلخبار عن صفة اجلنة والنار ،وصفات رب العاملني تعاىل عن مقاالت امللحدين ،وجوه الوعد والوعيد

 ،وعظيم اآلايت ،وصنوف العجائب ،وما خلق هللا يف األرضني والسماوات ،أعد هللا فيهما للمتقني والفجار
 ،وأخبار الزهاد واألولياء ،ويف احلديث قصص األنبياء ،ونعت الصافني واملسبحني ،وذكر املالئكة املقربني

وشرح مغازي  ،وأقاصيص املتقدمني من األمم ،وسري ملوك العرب والعجم ،وكالم الفقهاء ،ومواعظ البلغاء
وقضاايه وخطبه وعظاته وإعالمه ومعجزاته وعدة أزواجه  ،ل أحكامهوج ،الرسول صلى هللا عليه وسلم وسراايه

 ،وبيان أنساهبم ،وشرح أخبارهم ومناقبهم ومبلغ أعمارهم ،وذكر فضائلهم ومآثرهم ،اره وأصحابهوأوالده وأصه
 ،وأقاويل الصحابة يف األحكام احملفوظة عنهم ،وما فيه من النبأ والذكر احلكيم ،وفيه تفسري القران العظيم

 (1).دينوتسمية من ذهب إىل قول كل واحد منهم من األئمة اخلالفني والفقهاء اجملته
ه الختلط كالم ولوالوبعلم احلديث حفظ هذا الدين من كل شائبة ودخيل، ومن أي حتريف أو تبديل، 

وقد أحسن  .املوضوعلتبس احلديث الصحيح ابلضعيف و ارسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكالم غريه، و 
الفاضلة، وأنفع الفنون النافعة،  هذا وإن علم احلديث من أفضل العلوميف وصفه إذ قال:  ابن الصالحاحلافظ 

 ،تهمالعلماء وَكَمَلتـُُهم، وال يكرُهُه من الناس إال رذالتهم وسفل لرجال وفحولتهم، ويُعىن به حمققوحيبه ذكور ا

                                                            

 1/8م(، 1996القاهرة، مكتبة ابن تيمية، ) 1، طشرف أصحاب احلديث، أمحد بن اثبت ،اخلطيب( 1) 
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ولذا كثر غلط العاطلني منه من . (1)عيوهنا وهو أكثر العلوم توجلا يف فنوهنا. السيما الفقه الذي هو إنسان
 (2).وظهر اخللل يف كالم املخلني به من العلماءي الفقهاء، فنمص

: مل تكن أمة لنيب قط قال ابن حبانوهو علم شريف متيزت به األمة اإلسالمية عن سائر األمم حىت 
حفظت عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه األمة، حىت ال يتهيأ أن يزاد يف سنة من سنن رسول هللا 

كما ال يتهيأ زايدة مثله يف القرآن حلفظ هذه الطائفة السنن على املسلمني   صلى هللا عليه وسلم ألف وال واو،
 (3)وكثرة عنايتهم أبمر الدين، ولوالهم لقال من شاء ما شاء.

، كل فن قائم بذاته، ومن أدقها علم علل احلديث الذي قال عنه فنونمث إن علم احلديث يشمل عدة 
احلديث، وأَدقُّها مسلكا، وال يقوم به إال من منحه هللا َفهما لَفن أغمض أنواع : وهذا اابن حجراحلافظ 

وهلذا مل يـََتَكلَّْم فيه إال أفراُد أئمَّةِّ هذا الشأنِّ .اثقبة غائصا، واطِّّالعا حاواي، وإدراكا ملراتب الرواة، ومعرفة
، دِّيينِّّ

َ
ُع وأيب ُزْرعة،وأيب حاتِّ ويعقوب بن شيبة، والبخاري،  وأمحد بن حنبل، وحذاُقهم؛ كابنِّ امل ْرجِّ

َ
، وإليهم امل

 (4).ذلك ن غريهم ممَّن مل ميارسعلى َغوامضه، دو  فيهم مِّن معرفةِّ ذلك واالطِّّالعهللاُ  جَعللَِّما  ،يف ذلك
وجاء بعد هؤالء احلافظ الدارقطين، فأملى كتااب يف العلل مل يؤلف مثله ال قبله وال بعده، وهو يعترب من أهم 

ابب العلل، وأعظمها، وأكثرها فائدة، حىت قال عنه احلافظ ابن كثري: وهو من أجل  الكتب اليت ألفت يف 
كتاب ـ بل أجل ما رأيناه ـ وضع يف هذا الفن، مل يسبق إىل مثله، وأعجز من يريد أن أييت بشكله، فرمحه هللا 

 (5) وأكرم مثواه.

                                                            

عجم . امللعينأوالبؤبؤيسمىإنساانوسطهثقبحجامبستديرملوخنلفالقرنيةيتهي (لقزحيةأو املسماة ) واحلدقة( إنسان العني هو حدقة العني، 1)
 (حدقادة: )مالوسيط مادة: )حدقة(، وقال األزهري: احلدقة هي السواد األعظم يف العني.  هتذيب اللغة، 

-1/52م(، 2008ه ـ1429مية، )القاهرة، مكتبة ابن تي 1، طمعرفة أنواع علم احلديثابن الصالح، عثمان بن عبدالرمحان، ( 2) 
53. 

 (.1/30.3م(،  2000، )الرايض، دار الصميعي 1،طكتاب اجملروحنيابن حبان،  (3) 

دار الدمام، ) 4طهة النظر،، ونز 2/648(،م2009 ،القاهرة، دار اإلمام أمحد،) 1ط، ابن الصالح كتاب  نكت على، ال( ابن حجر4)
 123م(، ص  1998 ابن اجلوزي،

(، 1996، مكتبة املعارف،الرايض) 1طاحلثيت ألمحد شاكر، حتقيق علي حسن احلليب الباعثمع شرحه  اختصار علوم احلديث( 5) 
1/198 
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اإلمام  ، وملنزلة هذا منازعه باليف زمانواإلمام الدارقطين من أئمة النقد وعلل احلديث، بل هو إمام احلديث 
اوله عدة كتب، وتن فت حوله، وألاحلديثية، وكذا مكانة كتابه هذا، اهتم به علماء احلديث يف القدمي واحلديث

ه يف كثري من لدكتورا، واابلدراسة غري واحد، وسجلت فيه جمموعة من الرسائل اجلامعية ما بني املاجسرت
 اجلامعات اإلسالمية.

امة، وعلم بصفة ع ديثمة اليت ختدم علم احلمور املهراسة قضية حديثية يف هذا الكتاب هي من األود
 العلل بصفة خاصة.

جنز البحث حول مروايت من تدور عليهم كثري من األسانيد احلديثية. قال اإلمام وتزداد هذه األمهية إذا أ
بن دينار، ااملدينة ابن شهاب، وألهل مكة عمرو علي بن املديين: نظرت فإذا اإلسناد يدور على ستة: فألهل 

وألهل البصرة قتادة بن دعامة السدوسي، وحيىي بن أيب كثري، وألهل الكوفة أبو إسحاق، عمرو بن عبدهللا بن 
علم هؤالء الستة إىل أصحاب األصناف ممن صنف، فألهل املدينة: عبدود، وسليمان بن مهران، مث صار 

 (1) بصرة سعيد بن أيب عروبة، ومحاد بن سلمة...مالك بن أنس... وألهل ال
وقال احلافظ ابن رجب: القسم األول يف معرفة أعيان الثقات الذين تدور غالب األحاديث الصحيحة 

وذكر من يرجح قوله منهم عند االختالف: أصحاب عبدهللا بن دينار موىل  ،عليهم، وبيان مراتبهم يف احلفظ
 .(2) مة..ابن عمر... أصحاب محاد بن سل

ذا نظران إىل حيال، إمست ومبا أن القيام بدراسة مروايت هؤالء األئمة كلهم يف حبث واحد، يكاد يكون
اسة ر كتفاء بدفاال  سالة.الذي يشرتط يف حجم الر  الغالف الزمين، املخصص إلجناز الرسالة، وكذا القدر

 هو األنسب.  منهم يف هذا الكتاب القيم مروايت واحد
 رتت: املروايتاسات اخالدر  رسائل جامعية حول مروايت مجاعة من هؤالء األئمة، وإمتاما هلذهجنزت وقد أ

 :جلى يف ما يلياليت تتو ضوع، اليت اختلف فيها على اإلمام محاد بن سلمة من بني هؤالء، نظرا ألمهية املو 
 مكانة وإمامة محاد بن سلمة احلديثية. .1
يرشدان إىل أن من درس أحاديث هؤالء،  اابن رجب، فكأهنمما سبق نقله عن اإلمامني ابن املديين و  .2

واستوعبها، وحقق يف بعض األوهام اليت وقعت هلم، سواء يف السند أو املنت، فكأنه درس معظم األسانيد، 
                                                            

 53-39 ص: (،م2002 )الكويت، غراس، 1، العلل، حتقيق: حسام حممد، طعلي بن عبدهللاابن املديين، ( 1) 

 .289: صلكتب(،عامل ا)الرايض،  2عبد الرمحان بن رجب، شرح علل الرتمذي، حتقيق: صبحي السامرائي، ط(2)
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وهذا ما قد يسهل عليه احلكم على ابقي األحاديث، واألسانيد اليت وردت من غري طريق هؤالء، وهللا تعاىل 
 أعلم.
  االختيارأسباب 

 وأما أسباب اختياري هلذا البحث، فيمكن إمجاهلا يف اآليت:
 . اأمهية املوضوع، وقد تقدم الكالم عنه .1
 ما أثري حول هذا اإلمام من بعض الكالم، ومنه سبب عدم إخراج اإلمام البخاري له يف الصحيح.  .2
 أهداف البحث 

 فمنها:وأما األهداف اليت يرجى حتقيقها من وراء هذا البحث، 
 الوقوف على األسباب اليت كانت وراء األوهام اليت وقعت لإلمام محاد بن سلمة. .1
 املسامهة يف توضيح منهج اإلمام الدارقطين يف كتابه العلل. .2
 اكتساب الدربة على ختريج األحاديث، ودراسة األسانيد. .3
 التعرف على مناهج أئمة احلديث يف احلكم على األسانيد واملتون. .4
 ن للرتجيح بني الرواايت.ا احملدثو على قرائن يستعملهالوقوف  .5
استخراج ضوابط وقواعد حديثية عملية رمبا مل يشر إليها يف كتب املصطلح، خاصـة تلـك الـيت يعـل هبـا  .6

 احلديث.
تكـــون جـــوااب عمليـــا علـــى بعـــض  قـــدكمـــا ميكـــن التوصـــل مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة إىل نتـــائج أخـــرى،  .7

نــــد املتــــأخرين مــــن أهــــل احلــــديث، أو أن حتســــم بعــــض اخلالفــــات يف املســــائل اإلشــــكاالت احلديثيــــة العالقــــة ع
 احلديثية.

 مشكلة البحث 

إذا كان اإلمام محاد بن سلمة من أئمة احلديث وحفاظـه، فكيـف حصـلت لـه أوهـام، جعلـت بعـض األئمـة 
 يتحاشون إخراج حديثه يف مصنفاهتم، ومن هؤالء اإلمام البخاري؟

 الدراسات السابقة 
 

 منها:و مل أقف على  هذه البحوث على بعض العناوين،  تعرفتابلنسبة لإلمام محاد بن سلمة 
االختالف على الراوي وأثره على الرواايت والرواة مـع دراسـة تطبيقيـة علـى مـروايت محـاد : اجستريـ رسالة م

يـة أصـول الـدين قسـم للدكتور حـاكم املطـريي مـن جامعـة أم القـرى مبكـة املكرمـة ك.لبن سلمة يف الكتـب السـتة
 م.1995سنة ، الكتاب والسنة
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ـــ رســالة دكتــوراه: محــاد بــن ســلمة ومروايتــه يف مســند أمحــد مــن غــري اثبــت، للــدكتور حممــد بــن ســليمان ابــن 
 ه.1412عبدهللا الفوزان، من جامعة اإلمام حممد بن سعود، كلية أصول الدين، قسم السنة وعلومها. سنة 

 الدارقطين، فقد سبقت فيه دراسات هلا عالقة ابملوضوع، ومنها:أما كتاب علل اإلمام و 
، رسـالة مـام شـعبة بـن احلجـاج املعلـة ابالخـتالف عليـه يف كتـاب العلـل للـدارقطين دراسـة نقديـةمـروايت اإلـ 

 .غلبونعائد رمزي إبراهيم أبيللباحث ماجسرت.
ـــ مـــروايت اإلمـــام الزهـــري املعلـــة يف كتـــاب "العلل"للـــدارقطين. للـــدك رســـالة )تور: عبـــدهللا بـــن حممـــد دمفـــو. ـ

 دكتوراه( وقد طبع الكتاب يف مكتبة الرشد.
 (1424:رسالة دكتوراهاب "العلل" للدكتور عادل الزرقي:)ـ مروايت قتادة وحيىي بن أيب كثري املعلة يف كت

ـــ االخـــتالف علـــى األعمـــع يف كتـــاب "العلـــل" للـــدارقطين خترجيـــ الة رســـا ودراســـة للـــدكتور خالـــد الســـبيت )ـ
 (1421دكتوراه 

ـــ أحاديــث أيب أســحاق الســبيعي الــيت ذكرالــدارقطين فيهــا اختالفــا يف كتابــه "العلــل" مجعــا ودراســة. للــدكتور 
 (1423خالد ابمسح )رسالة دكتوراه 

، رســالة أمحــد إبــراهيم املعلــة ابالخــتالف عليــه يف كتــاب علــل الــدارقطين، للباحــث عــادل ـــ مــروايت األوزاعــي
 ماجسرت.
  البحثمنهج 

 اتبعت يف كتابة هذا البحث املنهج التايل:
كتاب العلل لإلمام الدارقطين النسخة اليت حققها الشيخ حمفـوظ الرمحـان يف العزو ابلنسبة إىل   تعتمداـ  1

لمحقق حممد صاحل بـن حممـد الدابسـي، وتتمتها ل هـ، 1405طبعة دار طيبة: الطبعة األوىل:  زين هللا السلفي،
 هـ. 1428رية:الطبعة الثانية: طبعة دار التدم

 .للمسانيدعلىرتتيب اإلمام الدارقطين تبقيأـ  2
 من مصادرها األصلية.طرقه ج ير توسع يف ختأفإنيابلنسبة حلديث الباب، ـ   3    

تكـون  إال أن إليهما لعزوابيف أحد الصحيحني، فإين أكتفي  حكم على احلديث، فإن خرجوابلنسبة للـ  4
 غريمها. هناك فائدة تقتضي العزو إىل

 أو حسب الفائدة. ،أتوسع يف التخريج حسب احلاجةفإين ،ـ وإذا مل يوجد فيهما، أو يف أحدمها 5
وذلــك لكــون رقــم احلـــديث رقـــم احلــديث. فـــإين أذكــر اســم الكتــاب، والبــاب و   لكتــب الســتةلابلنســبة ـ  6
 يف جل الطبعات وإن اختلفت الصفحات واألجزاء. اموحد
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رقم الصفحة واجلزء وأكتفي بذكر أذكر رقم اجلزء، ورقم الصفحة، ورقم احلديث،  ـ أما ابقي املصادر فإين 7
 يف اليت ال يوحد فيها رقم احلديث.

فـإن كـان الـراوي متفقـا علـى ضـعفه، أو علـى ، االخـتالف يف احلـديث بسـببهموقع ـ ابلنسبة للرواة الذين  9
حث فيمـا أستويف البفإين ، فيه وأما إن كان خمتلفا يف التقريب،فيه احلافظ ابن حجر  بقولتوثيقه، فإين أكتفي 

أقـوال البـن حجـر، السـتيعابه  التهذيب عتمد على هتذيبوكثريا ما أمع ذكر اخلالصة. توثيقا وجترحيا،  قيل فيه
 .باغال واةيف الر أهل العلم 

 .يف املوضع األوللى ترمجته إذا تكرر الراوي مرة أخرى أحلت عو ـ10
 لألعالم غري املشهورين الذين ورد ذكرهم يف الرسالة.  تترمجـ  11
 ابلبلدان الواردة يف الرسالة. تعرفـ  12
 .يف الرسالة املفردات الغريبة الواردة تشرحـ  13
 الرسالة بفهارس علمية. تذيلـ  14
 البحث خطة 

 التايل: تصميملقد قسمت هذا البحث إىل مقدمة، واببني، وخامتة. وذلك وفق ال
 أسباب اختياري للموضوع، وأمهيته، وأهدافه، ومنهجي يف البحث، تتضمنو : املقدمة

 والدراسات السابقة للبحث، وشكر وتقدير.
 :ثالثة فصولوحيتوي على التعريف مبفردات العنوان: الباب األول: 

 اإلمام محاد بن سلمة.يف ترمجه : ولاأل الفصل
 يف ترمجة لإلمام الدارقطين. :الفصل الثاين

 وفيه مباحث:التعريف بكتاب العلل، وبعض املسائل املتعلقة ابلعلة، الفصل الثالث:
 تعريف العلة لغة واصطالحا. وفيه مطلبان: :األولاملبحث 

 األول: تعريف العلة لغة.
 اصطالحا.الثاين: تعريف العلة 

 أمهية علم العلل:الثاين املبحث
 .طرق الكشف عن العلل: الثالث املبحث
 ل لإلمام الدارقطين،ومبنهجه فيه..العل التعريف بكتاب:الرابع املبحث
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محااد ناس سال ةف وفيا      دراسة األحاديث اليت اختلف فيها على اإلمام الباب الثاني: 
 فصول:تسعة 

 .رضي هللا عنه الصديقالفصل األول: مسند أيب بكر 
 .رضي هللا عنه الفصل الثاين: مسند عمر بن اخلطاب

 .عنهمسند علي بن أيب طالب رضي هللا الفصل الثالث: 
 .مسند طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه الفصل الرابع:

 .رضي هللا عنه معاذ بن جبلالفصل اخلامس: مسند 
 مسند أيب قتادة رضي هللا عنه الفصل السادس:

 مسند معاوية بن أيب سفيان رضي الفصل السابع:.
 مسند أيب موسى األشعري رضي هللا عنه الفصل الثامن:

 الفصل التاسع: مسند أيب هريرة رضي هللا عنه.
 التوصيات.، و : وفيها نتائجاخلامتة

 ويتضمن:  الفهارس:
 ـ فهرس األعالم.

 .ـ فهرس الرواة
 .اآلاثرو  ـ فهرس األحاديث

 املصادر واملراجع. فهرسـ 
 وهللا ويل التوفيق..ـ فهرس املوضوعات
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 األول:الباب 

 التعريف مبفردات العنوان
 

 :وحيتوي على ثالثة فصول

 
 اإلمام محاد بن سلمة.يف ترمجه الفصل األول: 

 
 الفصل الثاين: يف ترمجة لإلمام الدارقطين.

 
التعريف بكتاب العلل، وبعض املسائل  الفصل الثالث:

 املتعلقة ابلعلة.
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 :حثبمإحدى عشر وفيهالفصل األول: ترجمة اإلمام حماد بن سلمة، 

 :ومولده، ونسبه ،األول: اسمهبحثالم

سالم،محاد بن سلمة بن دينار البصري النحوي،البزاز،اخلرقي،البطائين،أبو اإلهو اإلمام العلم،القدوة،شيخ
صخرة مولىآلربيعةبنمالك بن حنظلة من بين متيم،ويقال: موىل قريع، ويقال: موىل محريي بن  سلمة بن أيب 

 ( 1).كرامة، وهو ابنأختحميدالطويل
طلعت أما اتريخ مولده فلم يشر إليه أحد من أهل العلم فيما أ(2)،وهو من الطبقة الثامنة من أهل البصرة

وإذا علمنا . (3)سلمة، وقد أتى عليه ست وسبعون سنة بنال أبو سلمة التبوذكي: مات محاد ، لكن قعليه
أن وفاته كانت يف سنة سبع وستني ومئة على ما ذكره مجاعة، فهذا يعين أنه حيتمل أن يكون ولد يف حدود 

 واحد وتسعني، وهللا تعاىل أعلم. سنة
 .(4)يكون مولده يف حياة أنس بن مالك وهلذا قال احلافظ الذهيب: فعلى هذا

روى عن .وهو من رواة احلديث،مولىحمرييبنكراثةالبصري أبو صخرة، وقيل أبو صخر،سلمةبندينار والده: 
 (6).روىعنهابنهحمادو أبىحرةالرقاشي،و ،(5)البصريمحرييبنبشريأبيعبدالله

اإلمام محاد، قال شهاب بن معمر: كان محاد بن سلمة يعد من األبدال، وعالمة األبدال أال يولد ومل يعقب
 (7)كانتزوج سبعني امرأة، ومل يولد لههلم،  

                                                            

ــــن أيب حــــات، اجلــــرح والتعــــديل (1) ــــد الرمحــــان ب ــــد القــــادر عطــــا، طعب ــــق، مصــــطفى عب ــــب) 2حتقي ــــريوت، دار الكت ــــة،  ب م(،  2010العلمي

د،سـري حممـد بـن أمح والـذهيب،. 277 /2م(، 1998ت، الرسـالة، )بـريو  1حتقيـق: بشـار عـواد، ط هتـذيب الكمـال،.املزي، 3/154

 .7/444م(،2001)بريوت، الرسالة،  11طأعالم النبالء، 

 ..222ص:م(، 1982الرايض، دار طيبة، ) 2حتقيق: أكرم ضياء العمري، ط خليفة بن خياط، طبقات(2)

 .7/453وسري أعالم النبالء )( 3/40الكامل يف الضعفاء، بريوت دار الكتب العلمية، )ابن عدي، (3)

 (.              7/453املصدر السابق )( 4)

 (.3/313اجلرح والتعديل )(5)

 ه 1417كوثر، الــرايض، مكتبــةال) بنإســحاق، فتحالبابفيالكنىواأللقــاب، حتقيــق: نظرالفــاراييبحممد،ابنمندهو (.4/152املصــدر الســابق )(6)
 .1/439(، م1996 -

 (.7/451أعالم النبالء )سري ( 3/37الكامل يف الضعفاء )(7)
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نسبة ابن يف فهو خطأ، واإلمام الذهيب اعتمد (1): زيد بن محاد بن سلمة بن دينار البصري.االعتدال يزانجاءيف موأما ما 

من كلمة "ربيب" إىل  حصل تصحيف يف النسخة اليت وقف عليها،  ه، ولعلخطبة "املوضوعات" البن اجلوزيحلماد على 
ة، وكان يدس األحاديث يف كتب محاد، كذلك قال أبو ملوربيب محاد بن سألن الذي ورد يف النسخة املطبوعة: زيد بن" 

مث إن ابن اجلوزي ذكر أنه نقله عن احلافظ ابن عدي، والذي يف كتاب الكامل يف ضعفاء الرجال  (2)أمحد بن عدي احلافظ.
فال أدري كيف غفل احلافظ الذهيبـ  وهو ( 3).العوجاء كان ربيبه، فكان يدس يف كتبه هذه األحاديثإن ابن أيب لألخري: 

قول شهاب بن معمر ونقل أيضا  أكثر من ذلك، فإنه نقل  اإلمام الناقد البصريـ  عن تعقبه هلذا النقل عن ابن اجلوزي، بل
افظ ابن حجر يف لسان امليزان: وهذا شيء ال أصل لهـ  يقصد وهلذا تعقبه احلكالم ابن عدي أثناء ترمجته حلماد بن سلمة، 

زيد بن محادـ  وال وجود هلذا الرجل. وما أدري هذه احلكاية البن اجلوزي من أين؟ فقد قال اإلمام أمحد رضي هللا عنه: من 
 (4) عالمة األبدال أنه ال يولد هلم. وكان محاد بن سلمة من األبدال، ومل يولد له.

 ، وطلبه للعلم، ورحالتهتهأنشالثاني: بحثالم

ده كان كن مبا أن واللعلم، لاطلب   يرد يف املصادر اليت وقفت عليها ما يبني كيف نشأ هذا اإلمام، ومىت بدأمل
 مبكرة. منذ سن حصيلمن رواة احلديث ومحلته، فهذا قد يستفاد منه أنه اعتىن اببنه، ووجهه إىل الت

أن يبدأ الطالب حبفظ كتاب هللا تعاىل، مث يشتغل ابحلديث بعد ذلك. قال وكان من عادة السلف آنذاك، 
 . (5)ابن أيب حات: مل يدعين أيب أطلب احلديث حىت قرأت القرآن على الفضل بن شاذان

  ،هو مساعه من بعض الشيوخ الذين توفوا قدمياومما يؤيد أن اإلمام محاد بن سلمة بدأ الطلب يف سن مبكرة 
الكويف وغريهم، فهذا يدل على أن  هـ120هـ، ومحاد بن أيب سليمان 118كقتادة بن دعامة السدوسي البصري 

                                                            

 (1/151ميزان االعتدال ) (1)

 (1/37املوضوعات البن اجلوزي )(2)

(3)(3/47) 

(4)(3/357) 

 .(13/265)أعالم النبالء سري (5)
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، مث إنه ورد عنه أنه قال: كنت أسأل محاد بن أيب سليمان نهم قبل بلوغه سن اخلمس والعشرينمسع م ااإلمام محاد
 (1)ل: ال جاء هللا بك.فكنت إذا جئت قا ،والناس يسألونه عن رأيه، عن أحاديث املسند

شيخه محاد  يسأل يفكعرف  يله دراية ابحلديث يف تلك السن، إذ كان  افهذا اخلرب يفيد أن اإلمام محاد
مل أنه أخذ ، فيحتةن مبدبن سليماايستفاد منه أنه طلب احلديث قبل أن يسمع من محاد بن أيب سليمان، ف

وهللا لكويف، ليمان اسن أيب اد بآخرين من أهل بلده قبل محيف سن مبكرة، وكذا أخذ عن شيوخ عن أبيه أوال 
 تعاىل أعلم.

 روأىبو خالد الرازي عن محاد بن سلمة أنههـ،  122إايس بن معاوية املتويف سنة أيضا ومن هؤالء الشيوخ 
: تقص، أما إين قد قلت هذا خلالك ـ يعين قال: أخذ إايس بن معاوية بيدي وأان غالم، فقال: ال متوت أو

يفهم منه أنه تردد عليه وهو ال يزال صغريا،  "وأان غالم"فقوله  (2)ات حىت قص.قال: فما م محيدا الطويل ـ
 .وهللا تعاىل أعلم
ن خاله محيد: عيضاً ألوقا.يلالبناين وضع يده على رأسي ودعا اكنت إذا أتيت اثبت  قال: محادوعن اإلمام 

. وهللا بتاث أو إىل شيخه خاله محيد،حال جميئه إلى سنه صغرهذا يدل على ف.رمبا أتيت محيدًا فقّبل يدي
 تعاىل أعلم.

 :رحالته

لقد كان من عادة أهل احلديث يف ذاك الوقت أن يبدأ الطالب ابلسماع من أهل بلده مث بعد ذاك 
يرحل.قال أبو الفضل صاحل بن أمحد بن حممد التميمي: وينبغي لطالب احلديث ومن عين به أن يبدأ بكتب 
حديث بلده، ومعرفة أهله منهم، وتفهمه، وضبطه، حىت يعلم صحيحها وسقيمها، ويعرف أهل التحديث هبا 
وأحواهلم، معرفة اتمة، إذا كان يف بلده علم وعلماء قدميا وحديثا، مث يشتغل بعد حبديث البلدان والرحلة 

 .(3)فيه

                                                            

 .(5/236)أعالم النبالء سري ( 3/39الكامل يف الضعفاء )(6)

 .(2/302هتذيب الكمال )(1)

 .2/224م(، 1983ملعارف، الرايض، مكتبة احتقيق، حممود الطحان )، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامعاخلطيب البغدادي، ( 2)
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أئمة التابعني أبوالعالية يقول: كنا سنة عند السلف، فهذا أحد والرحلة يف طلب العلم واحلديث كانت  
نسمع ابلرواية عن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابملدينة وابلبصرة فما نرضى حىت أتيناهم فسمعنا 

 . (1)منهم
من طلب العلم ترى له أن يلزم رجال عنده علم، فيكتب عنه، أو بدهللا بن أمحد قال: سألت أيب عوعن ع

واضع اليت فيها أهل العلم فيسمع منهم؟ قال: يرحل يكتب عن الكوفيني والبصريني، ترى له أن يرحل إىل امل
 . (2)وأهل املدينة ومكة، يشام الناس ليسمع منهم

وعن حيىي بن معني قال: أربعة ال تؤنس منهم رشدا: حارس الدرب، ومنادي القاضي، وابن احملدث، 
 (3).ورجل يكتب يف بلده وال يرحل يف طلب احلديث

شايخ. واألخذ عن امل ماع،، فقد رحل إىل عدة أمصار للسإلمام محاد بن سلمة هو ممن عمل هبذه السنةوا
ه، مل الئحة مشاخين من أت، لكازارهومع أن مصادر ترمجته مل تشر إىل رحالته، وكذا األماكن اليت حيتمل أنه 

 -ة خ قدموا البصر املشاي ؤالءن كل هرحل، ألنه ال ميكن أن يكو  اومواطن سكناهم، فإنه جيزم أن اإلمام محاد
 لكي يسمع منهم. -مقر سكناه 

رحل هو كثرة حديثه، قال عمرو بن عاصم: كتبت عن محاد بن سلمة بضعة عشر ماداومما يؤكد أن اإلماحم
 (4)ألفا.
 . (5)وقال جعفر الطيالسي: مسعت عفان يقول: كتبت عن محاد بن سلمة بضعة عشر ألفا 

. إذ (6)كان عند حيىي بن ضريس الرازي، عن محاد بن سلمة عشرة آالف حديث  :املديينوقال علي بن 
 أن جيمع اإلمام هذا القدر الكبري من األحاديث دون أن يرحل.  يبعد

                                                            

 .153م( ص1994، الرايض، دار اخلاين) 1يف طلب احلديث، حتقيق، نصر أبو عطااي، ط الرحلة ،خلطيبا(3)

 .(146املصدر السابق )(1)

 .(147املصدر السابق )(2)

 .(7/451) أعالم النبالء سري( و 2/279هتذيب الكمال )(3)

 .ة عشر ألفاوقال عمرو بن سلمة: كتبت عن محاد بضع (2/360)ويف ميزان االعتدال  (.7/446النبالء )أعالم  سري(4)

 .2/360م(، 2008بريوت، دار الكتب العلمية،) 1طعلي معوض،  :تحقيقميزان االعتدال( و 2/279هتذيب الكمال )(5)



 سلمةترمجةاإلماحممادبن

 املدينة ومكة، وغريها، وهللا تعاىل أعلم.نه زار كن أن نقول: إوهبذا مي
 .(1)يعين مكة ـ وعطاء بن أيب رابح حيأما مكة فقد ورد عنه ذلك، قال: قدمت يف رمضان ـ 

وكذا زار واسط. قال الفضل بن زايد: سألت أمحد بن حنبل: أين كتب محاد بن سلمةعن مساك بن 
 .(2)حرب؟ فقال: ب"واسط"، وكتب عن محاد بن أيب سليمان، وعاصم بن هبدلة ب"البصرة"، وقدم عليهم

امة يف غري ما علم، كاحلديث والفقه، والعربية. ولقد حرص اإلمام على التحصيل والطلب حىت بلغ اإلم
 . (3)قال يونس: من محاد بن سلمة تعلمت العربية

: فقاللهحماديوما،املربدأنسيبويه،كانيستمليعلىحمادبنسلمةروى اخلطيب البغدادي عن و 
: فقالسيبويه،ماأحدمنأصحابيإالوقدأخذتعليهليسأابالدرداء: قالرسوالللهصلىاللهعليهوسلم

 . (4)اخلليلفطلبالنحوولزم،الجرمألطلبنعلماالتلحننيفيه: فقالسيبويه،حلنتياسيبويه: ليسأبوالدرداءفقاحلماد
 وقال حيىي بن املبارك اليزيدي:

 (5)اي طالب النحو أال فابكهبعد أيب عمرو ومحاد
علـي  أبو بكـر حممـد بـنف"، الـذي قـال فيهـوكان من أول من صنف التصانيف، فقـد صـنف كتـاب "املصـنَّ 

ــع يف الفقــه واحلــديث: مصــنَّفحماد بــن ســلمة وهلــذا قــال احلــافظ (6).األدفــوي النحــوي املقــر : أول كتــاب ُوضِّ
ــــة، فقيهــــا فصــــيحا، رأســــا يف الســــنة، صــــاحب  الــــذهيب: وكــــان مــــع إمامتــــه يف احلــــديث، إمامــــا كبــــريا يف العربي

 .(7)تصانيف
                                                            

 .(2/361) ميزان االعتدال(6)

 .(3/37الكامل يف الضعفاء )(1)

 (.7/450) أعالم النبالء سري(2)

 ( 2/67(اجلامع ألخالق الراوي )3)

 .( 7/451)أعالم النبالء سري ( 2/362ميزان االعتدال )(4)

ــــــة، ) حممــــــدبنخريأبوبكر، الفهرســــــة، حتقيق:حممدمنصــــــور(5) ــــــريوت، دارالكتبالعلمي ــــــ .134ص:(،م1998/هـــــــ1419ب ال احلــــــافظ ابــــــن وق
فصـيحا،   العربيـة، فقيهـا،ان ابرعا يفعبداهلادي: كان محاد بن سلمة ـ رمحه هللا تعاىل ـ أول من صنف التصانيف مع ابن أيب عروبة، وك

 .1/308م(، 1996 )بريوت، الرسالة، 2، حتقيق أكرم البوشي، طا، صاحب سنة. طبقات علماء احلديثمفوه

 .(7/447) أعالم النبالء سري(6)
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 .نيوالزبيديفيطبقااتلنحوي ،قلت: ذكرهالسريافيفينحاةالبصريني

 : شيوخه، وتالميذه.الثالثالمبحث

 أوال: شيوخه 
 122يعترب اإلمام محاد بن سلمة من املكثرين من الشيوخ، وقد أوصل احلافظ املزي عدد شيوخه إىل 

 كتفي بذكر بعضهم:، دون أن يقصد احلصر، وأ(1)شيخا
 - هخو وهوأكربشي - روى عنابنأبيمليكة

ريالدارايمل،وعبداللهبنكثأبيعمارماربنوأنسبنسريين،وحممدبنزايدالقرشي،وأبيجمرةنصربنعمراانلضبعي،واثبتالبناين،وع
ل د الطوي،ومحيقر ،وأبيعمراانجلوين،وأبيغالبحزور،صاحبأبيأمامة،وقتادةبندعامة،ومساكبنحرب

بداللهبنعا،وإسحاقحلوسهيلبنأبيصاعطاء،خاله،ومحادبنأبيسليماانلفقيه،وسعدبنجمهان،وأبيالعشراءالدارمي،ويعلىبن
بنأبيطلحة،وإايسبنمعاوية،وبشربنحرابلنديب،وعليبنزيد، 

زبندينار،وأبيال،وعمروبنعبيدوخالدبنذكوان،وشعيببناحلبحاب،وعاصمبنالعجاجاجلحدري،وأيوابلسختياين،ويونسب
وعطاء ن،اءبنعجالوعطد،يراملكي،وحممدبنواسع،ومطربنطهماانلوراق،ويزيدالرقاشي،وأبيالتياحالضبعييزي

 .، وغريهم كثريالسائببن
 ثانيا: تالميذه:

، فهذا ما جعله ن اإلمام محاد بن سلمة من األئمة الكبار، وقد شهد له غري واحد بذلكأبلقد سبق القول 
ة من مسته وأخالقه، إذ كان غاية دقصد السماع منه، وكذا االستفا قبلة لطلبة العلم من كل األقطار اإلسالمية

 هم:، أقتصر على ذكر بعض(2)تلميذا 98له احلافظ املزي  قد أحصىو  ،يان ذلكب هما كما سيأيتفي
بن  ،وعفانالفضل بن دكني نعيموأيب عبد هللا بناملبارك،وحييىالقطان، وابن جريج،وحرميبنعمارة،وابنمهدي،

داود الطياليسي، وخليفة بن خياط، وشعبة بن احلجاج وهو أكرب منه،  وأيبالقعنيب،عبدهللا بن مسلمة ،و مسلم
وحممد بن إسحاق وهو من شيوخه، ووكيع بن اجلراح، وحيىي بن سعيد القطان، 
وموسىبنإمساعيل،وشيبانبنفروخ،وهدبةبنخالد،وعبداللهبنمعاويةاجلمحي،وعبدالواحدبنغياث،وعبداألعلىبنحمادالنرسي،و 

                                                            

 (.278-2/277هتذيب الكمال )(1)

 املصدر السابق.(2)
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شيب،وحييىبنإسحاقالسيلحيين،واألسودبنعامر،واهليثمبناألكاملمظفربنمدركاحلافظ،واحلسنوأبي،ساميإبراهيمبناحلجاجال
 .مجيل،وأسدالسنة،وغريهم كثري

 : عقيدتهرابعالالمبحث

وطريقة أهل احلديث يف إثبات ما أثبت هللا تعاىل لنفسه،  على عقيدة السلف، اجلليل اإلمامهذا كان 
، أو حتريف لصفاته تعطيل، أو عنه نفي كل متثيلو  م من األمساء والصفات،وأثبته له نبيه صلى هللا عليه وسل

عز وجل، فقال: من رأيتموه  أنه حدثهم حبديث نزول الربعبدالعزيز بن املغريةعنه تلميذه روىفقد  ،وأمسائه
 . (1)هذا، فاهتموهينكر 

صافيا نقيا من كل شائبة أو هذا الدين أنيبقى حريصا على كان اإلمام سنيا متصلبا يف التمسك هبا،و 
ن حمداثت أهل األهواء إبعاد كل ما قد يعلق به من بدع التجهم واالعتزال، وغريها محريصا على دخيل، و 

 مواقفه عتقاده، وكذاأهل العلم الكبار على حسن اء جنسهم وعددهم يف عصره، وهذا ما يؤكده ثناالذين كثر 
قال احلافظ ابن حبان: ومل يكن من أقران محاد مثله ابلبصرة يف الفضل والدين والعلم، .العقدية العظيمة

والنسك، واجلمع والكتبة والصالبة يف السنة والقمع ألهل البدعة، ومل يكن يثلبه يف أايمه إال قدري، أو مبتدع 
 .(2)ن يظهر من السنن الصحيحة اليت ينكرها املعتزلةجهمي ملا كا

وقال عنه اإلمام أمحد بن حنبل: إذا رأيت الرجل يغمز محاد بن سلمة فاهتمه يف دينه، فإنه كان شديًدا 
 .(3)على أهل البدع

 (4)وقال علي بن املديين: من تكلم يف محاد بن سلمة فاهتموه.
 (5)يقع يف عكرمة، ويف محاد بن سلمة فاهتمه على اإلسالم.وقال حيىي بن معني: إذا رأيت إنساان 

                                                            

 .(7/451) أعالم النبالء سري(1)

 .6/216م(،1975 مطبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد اهلند،) 1حتقيق املعلمي، ط،الثقات(2)

 188ص:م(، 1995 )بريوت، دار الكتب العلمية، 1حتقيق: جمدي بن منصور، ط،وحنوه يف مشاهري علماء األمصار له
. 2/689ص:م(، 2002كــان، الــرايض، العبي) 1إبــراهيم بــن علــي، ط :حتقيق،املــدخل إىل معرفــة الصــحيح ، حممــد بــن عبــدهللا،حلــاكما(3)

 .(7/450)أعالم النبالء سري و 
 .(7/446( وسري أعالم النبالء )3/38الكامل يف ضعفاء الرجال )(4)

 .(7/447وسري أعالم النبالء ) (2/279الكمال )هتذيب (5)
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قال اإلمام أمحد: ، حتى، قائما يف وجههم، شديدا عليهمهل البدع واألهواءقامعا ألكان رمحه الله  كما
  (1).ومحاد بن سلمة ال أعلم أحدا أروى يف الرد على أهل البدع منه

                                                            

 .(2/278هتذيب الكمال )(6)
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 : عبادته، وصالحه، وزهده، وأخالقهالسادس المبحث

لقد كان اإلمام محاد بن سلمة من الزهاد املعروفني، ابلصدق والورع، وكثرة العبادة وأوقاته كلها اجتهاد 
حلماد بن سلمة: إنك متوت غًدا ما قدر أن يزيد ميذه عبدالرمحان بن مهدي: لو قيل وعمل، حىت قال عنه تل

قلت: كالم اإلمام (1)ة ابلتعبد واألوراد.أوقاته معمور كانتبقوله:يف العمل شيًئا. وعلق عليه احلافظ الذهيب 
: لو قلت لكم: إين ما رأيت محاد بن تلميذ اإلمام محادموسى بن إمساعيل التبوذكيالذهيب يؤكد قول 

كان   يسبح،وإما أنيقرأ،، وإماأنيصليوإما أن،إماأنيحدث،بنفسه والغ،كامنشكمصدقتقط سلمةضاحكا
 (2).هذه األعمالقدقسمالنهارعلى

:  حدثنيأبيقال: قاألمحدبنعبداللهالعجلي مواقف عظيمة يف هذا الباب. اإلمام ذات هلوسجل
 (3).كاحنمادبنسلمةالحيدث،حتىيقرأمئةآية،نظرافياملصحف

 (4)ماحتمادبنسلمةفيالصالةفياملسجد.: وقاليونسبنمحمداملؤدب
: قالورد عنه أنه فقد يتوقف يف أدىن أمر،  حىت أنه ،ورعتال رمحه هللا كثري وكان اإلمام

 (5)حدث،فإانلناسيقبلون.: ماكامننشأنيأأنروأيبدا،حتىرأيتأيوبفيالنوم،فقاللي
ـ فقال: أمحل حلية محراء إىل هؤالء؟ وهللا ما  سلطانوقال آدم: شهدت محاد بن سلمة، ودعوه ـ يعين ال

 (6)فعلت.
كانرجليسمعمعناعندمحادبنسلمة،فركبإلىالصني،فلمارجع،أهدإىلىحمادهدية،فقال :  وعنمحمدبناحلجاج،قال

 (7)قال: ال تقبلها وحدثين. .وإنلمأقبلها،حدثتكأحدثكبحديث،ملإنقبلتها،إين : هلحماد

                                                            

 .(7/447) أعالم النبالء سري(1)

 .(448-7/447)أعالم النبالء سري ( و 2/280وهتذيب الكمال ) (250 /6احللية)(2)

 .(7/448)أعالم النبالء  سري(3)

 .(7/448) أعالم النبالء سري( و 2/280؛ وهتذيب الكمال )6/250(،هـ1409 بريوت، دارالكتبالعلمية،)األولياء، لية أبو نعيم، ح(4)

 .(7/451)أعالم النبالء  سري(5)

 .(7/451)أعالم النبالء سري (؛ و 2/280هتذيب الكمال)(6)

 (7/449) أعالم النبالء سري(؛ و 2/280؛ هتذيب الكمال )(6/251)األولياء لية ح(7)
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إندعاكاألمريلتقرأعليه "قل هو هللا أحد"اإلخالص، :وعن أبيسلمة التبوذكي،قال:قالليحمادبنسلمة 
 (1)فالأتته.

:  حدثناأيب،قال: زهده يف الدنياقولسواربنعبدهللاعلى ؤكده ومما ي
، فإذا وجد قوته مل يزد فكنتأظنذلكيقوته،كنتآتيحمادبنسلمةفيسوقه،فإذارحبفيثوحببةأوحبتني،شدجونته،ومليبعشيئا

 (2) .عليه شيئا
 

: ثناء أهل العلم عليه.السابع المبحث  

وهو أحد املفتني يف البصرة، قال أبو سلمة بن إمساعيل: أئمة العلم الرابنيني، اإلمام محاد بن سلمة من 
عن الصالة يف الثوب الواحد، فقال: إن شئت أفتيتك أان وإن شئت  رجل إىل سعيد بن أيب عروبة فسأله جاء

 العلماء عليه، وفيما يلي ذكر بعض ما نقل عنهم: ثناءوقد كثر  .(3)أفتاك أبو سلمة، يعين: محاد بن سلمة
 (4) خالد: محاد بن سلمة سيدان وأعلمنا.قال وهيب بن 

 (5) وقال عبدهللا بن املبارك: دخلت البصرة فما رأيت أحدا أشبه مبسالك األول من محاد بن سلمة.
 يـُتَّهم بلون من األلوان، ومل يلتبس بشيء، أحسَن َمَلَكة نفسه ولسانه ومل مل بن مهدي:عبدالرمحان وقال 

 (6).ا بسوء، فسلِّم حىت ماتيُطلقه على أحد، وال ذكر َخْلقً 
وعنه أيضا قال: نظر سفيان الثوري إىل محاد بن سلمة فقال له: اي أاب سلمة ما أشبهك إال برجل صاحل، 

 (7)قال: من هو؟ قال: عمرو بن قيس املالئي.
                                                            

 .(7/448) الءأعالم النب سري(؛ 2/280؛ وهتذيب الكمال)(6/251) األولياء ليةح (؛255/  2)الكاملفيضعفاءالرجال( 1)

 (6/250)األولياء ليةحوورد بلفظ آخر حنوهفي ؛(7/448) أعالم النبالء سري(؛ و 2/280هتذيب الكمال)(2)

 .(7/447) أعالم النبالء سري(3)

 (7/445)أعالم النبالء  سري(؛ 3/45الكامل يف ضعفاء الرجال )(4)

 (.2/361وميزان االعتدال ) ؛(2/280وهتذيب الكمال) ؛(3/41الكامل يف ضعفاء الرجال )(5)

 (.3/42الكامل يف الضعفاء )(6)

 (.3/42الكامل يف ضعفاء الرجال)(7)
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 (1) وعن شعبة قال: جزاه هللا خريا كان يفيدين عن حممد بن زايد.
 (2) .حىت فرغ محاد بن سلمة أيوب ما أتيناوعن محاد بن زيد قال: 

 (3)وقال حجاج بن منهال: حدثنا محاد بن سلمة، وكان من أئمة الدين.
ويلك؟ قال: ابن ه رجل: حدثك محاد؟ فقال: من محاد وعن إسحاق احلريب قال: كنا عند عفان فقال ل

 (4)سلمة، قال: أال تقول: أمري املؤمنني؟
 يتعلم بنية غري محاد بن سلمة، وما نرى اليوم من يعلم بنية غريه. وعن محاد بن زيد قال: ما كنا نرى من

 (6)وقال احلافظ ابن حبان: من العباد اجملايب الدعوة يف األوقات. (5)
وعن يعقوب بن شيبة قال: مسعت موسى بن إمساعيل يقول: حدثنا سفيان بن عيينة عن محاد بن سلمة 

 (7)ا.حبديث، فقال: هات، هات، كان ذلك رجال صاحل
وعن علي بن جرير قال: سألت عبدهللا بن املبارك ابلبصرة عن مسائل، فقال: ائت معلمي، قلت: ومن 

 (8)هو، قال: محاد بن سلمة.
 (9)وقال البيهقي: فأما محاد، فإنه أحد أئمة املسلمني.

ومقرئها وعابدها، وقال احلافظ ابن عدي: ومحاد بن سلمة من أجلة املسلمني، وهو مفيت البصرة وحمدثها 
 (1)وقد حدث عنه من األئمة من هو أكرب سنا منه، وممن هو أصغر سنا منه من األئمة.

                                                            

 (.3/42املصدر السابق)(1)

 (3/43املصدر السابق )(2)

 .(7/446)أعالم النبالء  سري(؛ و 2/280؛ وهتذيب الكمال)(3/39الكامل يف ضعفاء الرجال )(3)

 .(2/362ميزان االعتدال ) ؛(3/39الكامل يف الضعفاء )(4)

 .(7/450) أعالم النبالء سري(؛ 6/251(؛ حلية األولياء )3/36الرجال ) الكامل يف ضعفاء(5)

 .(7/449) أعالم النبالء سري(؛ و 2/280(؛ وهتذيب الكمال )6/216الثقات البن حبان )(6)

 .(3/41فاء الرجال )الكامل يف ضع(7)

 .(6/217الثقات البن حبان )(8)

 .(7/452) أعالم النبالء سري(9)
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وقال احلافظ أبو نعيم: ومنهم اجملتهد يف العبادة، املمدود يف اإلمامة، أبو سلمة محاد بن سلمة، كان خلطري 
 (2)األعمال مصطنعا، وبيسري األقوات مقتنعا.

 (3)عبداهلادي: اإلمام احلافظ، شيخ اإلسالم.وقال احلافظ ابن 
 (4)وقال احلافظ الذهيب: ومحاد إمام جليل، وهو مفيت أهل البصرة مع سعيد بن أيب عروبة.

 (5).العلم والعملبَِّبثِّّ أحاديث الصفات، رأسا في من أئمة السنة، هلًِّجا -رمحه هللا-: كان أيضاوقال 
كفضل الدينار على   ،وَفْضُل ابن سلمة على ابن زيد، حدثنا احلمادان: يوقال عبد هللا بن معاوية اجلمح

: هذا قال الذهيبم. الذى اسم جده دره، الذى اسم جده دينار أفضل من محاد بن زيد :يعىنـ  الدرهم
 (6).التثبت هو نظري مالك يف، فُمَسلم إىل ابن زيد، وأما اإلتقان، حممول على جاللته ودينه

 

 درر أقواله رحمه هللا : منالثامنالمبحث

 (7).منطلباحلديثلغرياللهتعاىل،مكربه: مسعتحمادبنسلمةيقول: قاإلسحاقبنالطباع
: عادمحادبنسلمةسفياانلثوري،فقالسفيان: مسعتبعضأصحابنايقول: وعنمحمدبنإمساعياللبخاري،قال

: أتراىللهيغفرملثلي؟فقاحلماد!  ايأابسلمة
 (1) .واللهلوخريتبينمحاسبةاللهإايي،وبينمحاسبةأبوي،الخرتمتحاسبةهللا،وذلكألانللهأرمحبيمنأبوي

                                                                                                                                                                                                        

 .(3/59الكامل يف ضعفاء الرجال )(10)

 .(6/250) األولياء ليةح(1)

 .(1/306طبقات علماء احلديث )(2)

 .(2/364ميزان االعتدال )(3)

 .144ص: (، م1991-ه1413، اإلسالميبريوت، املكتب ) 2خمتصر العلو، حتقيقالشيخ األلباين، ط(4)

وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان: .(7/447)أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالء ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري (5)
فضــلوأدينوأورعمننألحنمادبنسلمةكاأنالفضلوالديوقدومهمنزعمأنبينهماكمابينالديناروالدرمهإالأنيكوانلقائألرادفضلمابينهمامثاللديناروالدرمهفي

 (6/218. الثقات )محادبنزيدولسناممنيطلقالكالمعلىأحدابجلزافبلنعطيكلشيخقسطهوكلراوحظهواللهاملوفق

 .(2/364العتدال )ميزان ا(؛ و 2/280هتذيب الكمال )(6)
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 (2)وقال أبو سلمة التبوذكي: مسعت محادا يقول: إن الرجل ليثقل حىت خيف.
 :أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه.التاسع المبحث

 

 (3) قاحلجاجبناملنهال:حدثنامحادبنسلمة،وكامننأئمةالدين.
وعنعبدالرمحنبنمهدي قال:محادبن سلمةصحيحالسماع،حسناللقى،أدركالناس،  

 (4) مليلتبسبشيء.األلوان،و مليتهمبلومنن

 (5)حممد بن زايد.قال شعبة: كان محاد بن سلمة يفيدين عن و 
ا حدث به م، وقيس بن سعد ليس بذاك، إن كان موقال حيىي بن سعيد: محاد بن سلمة، عن زايد األعل

وهذا الضرب،  وأيب محزة، بن سعد حقا، فلم يكن قيس بشيء، ولكن حديث محاد عن اثبت،عن قيس 
 (6)يعين أنه ثبت فيها.

 (7).قيس بن سعد، فكان حيدثهم من حفظهقال اإلمام أمحد: ضاع كتاب محاد بن سلمة عن  
نزداد فيه كل وقال حممد بن مطهر: سألت أمحد بن حنبل، فقال: محاد بن سلمة عندان من الثقات، ما 

 (8) يوم إال بصرية.
والأعلمأحداأحسنحديثاعنهمنحمادبنسلمة،:وقاالألثرم:إأنابعبداللهقال:محيدخيتلفونعنهاختالفاشديدا،قال

 (1)مسعمنهقدميا.

                                                                                                                                                                                                        

 .(7/449) أعالم النبالء سري(؛ و 2/280؛ وهتذيب الكمال)(251/  6األولياء) ليةح(7)

 .(2/364ميزان االعتدال )(8)

 .(2/280هتذيب الكمال )(1)

 .(2/280( هتذيب الكمال )3/42الكامل يف الضعفاء )(2)

 .(7/451( وسري أعالم النبالء )3/42الكامل يف الضعفاء )(3)

 .(452ـ 7/451) أعالم النبالء سري( و 3/37( والكامل يف الضعفاء )3/155اجلرح والتعديل )(4)

 .(1/482( وهتذيب التهذيب )2/789واملدخل إىل الصحيح ) (3/37) يف الضعفاء الكامل(5)

 .(7/448( وسري أعالم النبالء )2/39الكامل يف الضعفاء )(6)
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 (2)أنابعبداللهقال:محادبنسلمةأعلمالناسبحديثحميد،وأصححديثا.:إوقاألبوطالب
 

 (3)فيحميدالطويلسمعمنهقدميا،خيالفالناسفيحديثه.وقالسمعتأابعبداللهيقول:محادبنسلمةأثبتالناس
 (4).محادبنسلمةأثبتفيثابتمنمعمر:وقاالحلسنامليمونيعنأمحدبنحنبل

وقال أمحد بن محيد، مسعت أمحد بن حنبل يقول: ليس أحد أروى عن حممد بن زايد من محاد بن 
 (5)سلمة.

 (6)وعنيحيىبنمعني:محادبنسلمةثقة.
 (7).محاد بن سلمةوقال: أثبت الناس يف اثبت 

 (8).وقالعباسالدوريعنيحيىبنمعني:حديثهفيأوألمرهوآخرهواحد
 وقالعنهأيضا:منخالفحمادبنسلمةفيثابت،فالقولقوحلماد،قيل

 (9) ثبت،ومحادأعلمالناسبثابت.قال:سليماأن،:فسليمانبناملغريةعنثابتله
 (10)وعنيحيىبنمعني قال:أثبتالناسفيثابتالبنانيحمادبنسلمة.

                                                                                                                                                                                                        

 .(2/279املصدر السابق )(7)

 .السابقاملصدر (8)

 .(2/279( هتذيب الكمال )3/43الكامل يف الضعفاء )3/155اجلرح والتعديل )(1)

، وكـذا يف اجلـرح والتعـديل ( بلفظ: أثبت يف اثبت مـن غـريه3/44( ويف الكامل )2/278( وهتذيب الكمال )3/155اجلرح والتعديل )(2)
 .هاملوضع السابقنفس

 .(3/43الكامل يف الضعفاء )(3)

 .(2/279( هتذيب الكمال )3/38( والكامل يف الضعفاء )3/155والتعديل )اجلرح (4)

 (.3/155اجلرح والتعديل )(5)

 .(7/446( وسري أعالم النبالء )2/279هتذيب الكمال )(6)

 .(2/279( وهتذيب الكمال )3/44الكامل يف الضعفاء )(7)

 .(7/448النبالء )( وسري أعالم 2/279( وهتذيب الكمال )3/41الكامل يف الضعفاء )(8)
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 (1).بن سلمة أعلم الناس حبديث محيد، ومحيد خاله وقال: محاد
بن امن محاد وعنه أيضا قال: منسمعمنحمادبنسلمةاألصنافففيهااختالف،ومنسمع

 (2)نسخافهوصحيح.سلمة
: هو عندي حجة يف رجال، وهو أعلم الناس بثابت البناين، وعمار بن أيب عمار، وقال علي بن املديين

 (3)لدين.ومن تكلم يف محاد فاهتموه يف ا
 (4) وقال ابن سعد: كاحنمادبنسلمةثقةكثرياحلديث،ورمباحدثباحلديثاملنكر.

وهيب،وهيبكأهنيوثقه،ومحادبنسلمةالأع:قال؟قلتألبيعبدهللا:وهيب،ومحادبنزيد،ومحادبنسلمة:وقاحلنبلبنإسحاق
 (5)ملأحداأروىفيالردعلىأهاللبدعمنه،ومحادبنزيدحسبكبه.

قال:كالمها،ووصفحمادبنزيدبو ؟مسعتأابعبدهللا،وسئلعنحمادبنزيدومحادبنسلمةأيهماأحبإليك:وقاحملمدبنحبيب
 (6)قار،وهدي،وعقل.

وعن 
قال:مامنهماإالثقة،ومحادبنسلمةأقدمسماعامنأيو ؟أبياحلارأثأنابعبداللهقيلله:أمياأحبإليكحمادبنزيدأومحادبنسلمة

 (7)شدمعرفةبه.ب،وكتبعنهقدميافيأوألمره،ومحادبنزيدأكثرجمالسةله،فهوأ
وعن 

حنبلقال:مسعتأابعبداللهيقول:يسندمحادبنسلمةعنأيوأبحاديثاليسندهاالناسعنه،قال:وقالليعفان:كاحنمادبنزيدرمباق
 (1)سلمة.الليفياحلديث:كيفقاحلمادبن

                                                            

 .(3/43الكامل يف الضعفاء )(9)

 .(2/279هتذيب الكمال )(10)

 .(7/446)أعالم النبالء سري ( و 3/155اجلرح والتعديل )(1)

 .(282/  7)الطبقااتلكربى(2)

 .(2/278) هتذيب الكمال(3)

 (.279-2/278) املصدر السابق(4)

 .(2/279هتذيب الكمال )(5)
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 .(2)ذلكوقاألبوعبدهللا:كاحنمادبنسلمةجالسأيوأبوال،مثرتكهبعد،مثلزمهحمادبنزيدبعد
وعن 

الفضلبنزايد،قال:مسعتأابعبداللهوقيللهحمادبنسلمةومحادبنزيدإذااجتمعافيحديثأيوأبيهماأحبإليك؟قال:مافيهماإالث
 (3).قةإالأانبنسلمةأقدمسماعاكتبعنأيوبفيأوألمره، ومحادبنزيدأشدهلمعرفة،ألهنكانيكثرجمالسته
ماد أحب إليك ـ يعين يف وعن عثمان بن سعيد قال: قلت ليحىي: فحماد بن سلمة؟ قال: ثقة، قلت: فح

قتادة ـ أم أبو هالل؟ فقال: محاد أحب إيل، قلت: فأبو عوانة أحب إليك أو محاد؟ فقال: أبو عوانة قريب 
 (4)من محاد.

وقال علي بن 
 (5)وتذاكرقومعندحييىبنالضريس:محادبنسلمةأحسنحديثاأوالثوري؟فقاليحىي:محادأحسنحديثا.املديين:

وقال عفان: اختلف أصحابنا يف سعيد بن أيب عروبة ومحاد بن سلمة، فصران إىل خالد بن احلارث  
قال: ، فبن سعيد فأخربانه فرجعنا إلىيحىي . قال:ا حديثا وأثبتهما لزوما للسنةمفسألناه فقال: محاد أحسنه

 (6).ا؟ قلنا: ما قال إال ما أخربانكمأقال لكم: وأحفظه
حامتعنأبيه:محادبنسلمةفيثابت،وعليبنزيدأحبإليمنهمام،وهوأضبطالناسوأعلمهمبحديثهمابينخوقالعبدالرمحنبنأبي

 (7)الوارث.زيدمنعبدبن  وهوأعلمبحديثعلي،طأالناس

جانب حديثه، واحتج أبيب بكر بن عياش يف كتابه، واببن أخي  ومل ينصف منوقال ابن حبان: 
قرانه مثل الثوري وشعبة كان تركه إايه ملا كان خيطئفغريه من أبعبد الرمحان بن عبدهللا بن دينار، فإن  ،و الزهري

                                                                                                                                                                                                        

 .املصدر السابق(6)

 .املصدر السابق(7)

 .املصدر السابق(8)

 .(3/39) يف الضعفاء الكامل(1)

 .(280-2/279( وهتذيب الكمال )3/155اجلرح والتعديل )(2)

 .(1/482هتذيب التهذيب )( و 3/37الكامل يف الضعفاء )(3)

 .(7/451)أعالم النبالء سري (4)



 سلمةترمجةاإلماحممادبن

خيطئون، فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغري حفظه فقد كان ذلك يف أيب بكر بن عياش  واكانودوهنما  
العلم ابلبصرة يف الفضل والدين و مثله موجودا، وأىن يبلغ أبو بكر محاد بن سلمة، ومل يكن من أقران محاد

َبةاجلمع و النُّسك، و   (1).، والصالبة يف السنة، والقمع ألهل البدعوالكِّتـْ
وقد حدث عنه وحمدثها ومقرئها، وعابدها، وقال ابن عدي: ومحاد من أجلة املسلمني، وهو مفيت البصرة، 

ممن أكرب سنا منه شعبة والثوري، وابن وممن هو أصغر سنا منه من األئمة. ،منهمن هو أكرب سنامن األئمة 
وحممد بن إسحاق، أو ممن يف طبقة محاد بن زيد، وممن أصغر منه سنا: عبد هللا بن املبارك، وحيىي بن جريج، 

 (2) سعيد القطان، وعبد الرمحان بن مهدي.
بن علي اوهو كما قال وهو من أئمة املسلمني، ، كثريةمشاخيصناف كثرية، و وله أوقال يف موضع آخر: 

 (3).، وهكذا قول أمحد بن حنبل فيهاهتموه يف الدين محاد بن سلمة فاملديين: من تكلم يف
وقال العجلي: ثقة، رجل صاحل، حسن احلديث. يقال: إن  (4)وقال الساجي: كان حافظا ثقة مأموان.

 . (5)عنده ألف حديث حسن، ليسعند غريه
 (6).وقال احلاكم: أحد أئمة املسلمني

ثقة. قال  :قبل ذلك فيه قالقال الباجي: سئل النسائي عن محاد بن سلمة فقال: ال أبس به، وقد و 
 (7)القاسم بن مسعدة: فكلمته فيه فقال: ومن جيرت  يتكلم فيه.

وقال: هو ثقة صدوق يغلط، وليس يف  (1).منه ة، وله أوهام وغرائب، وغريه أثبتإمام ثق :قال الذهيبو 
 (2)قوة مالك.

                                                            

 .(6/216)البن حبان الثقات (5)

 .(1/483هتذيب التهذيب )( و 3/59الكامل يف الضعفاء )(6)

 .( 3/64الكامل يف الضعفاء )(1)

 .1/482م(، 1996 ،بريوت، الرسالة) 1حتقيق إبراهيم الزيبق، عادل مرشد، ط،العسقالين، أمحد بن حجر، هتذيب التهذيب(2)

ـــد العلـــيم البســـتوي، طمعرفـــة الثقـــات العجلـــي، أمحـــد بـــن عبـــدهللا، (3) ـــة، مكت 1حتقيـــق، عب ـــة النبوي م(، 1985ه ـ1405بـــة الـــدار، )املدين
1/319-320. 

 .(2/689املدخل إىل معرفة الصحيح من السقيم )(4)

 .(2/524اجلرح والتعديل )(5)
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اإلتقان   وليس هو يف، وهو صدوق حجة ،سعة ما روى وله أوهام يف ،كان حبرًا من حبور العلموقال:  
أبو الوليد: حدثنا  قال يل :فقال، الرقاقفيإال حديثًاخرجه هإخراج حديث يوحتايد البخار ، كحماد بن زيد

 ،األصول روى له يفومسلم ، ومل ينحط حديثه عن رتبة احلسن.عن ُأيب ،عن أنس ،عن اثبت ،محاد بن سلمة
 (3).لكونه خبرياً هبما ،ومحيد ،عن اثبت

 (4) وقال احلافظ ابن حجر: ثقة عابد أثبت الناس يف اثبت، وتغري حفظه آبخرة.
  

                                                                                                                                                                                                        

 .(7/447سري أعالم النبالء )(6)

 .2/315م(،2009جدة، دار املنهاج،) 2حممد عوامة، ط :حتقيق،، الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستةالذهيب(7)

 .(7/446) أعالم النبالء سري(8)

 .(117التقريب ) (9)
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 : ما رمي به اإلمام حماد بن سلمة.العاشر المبحث

 :(1)ما يليذلك في وميكن إمجالفيه، البعضكالم العلمية، فإنه مل يسلم من   مع جاللة هذا اإلمام، ومكانته
أول من حكم عليه بذلك أبو لعل من معاصريه، و ، ومل يصفه أحد هبذا تغري حفظه يف آخر حياته:األول 

: حات الرازي، قال ابنه عبدالرمحن:سئل أبىعن أيب الوليد ـ يعين الطيالسي ـ وحجاج بن املنهال، فقال
أبوالوليدعندالناسأكثر،كانيقال:مساعهمنحمادبنسلمةفيهشيء،كأهنسمعمنهبآخرة،وكاحنمادساءحفظهفيآخرعم

 متبعهمث  (3)احلافظ البيهقي، قال: هو أحد أئمة املسلمني إال أنه ملا كرب ساء حفظه. وتبعه على هذا، (2)ره
 (4)آبخرة.، فقال: ثقة عابد، أثبت الناس يف اثبت، وتغري حفظه احلافظ ابن حجر

 (5)حديثهفيأوألمرهوآخرهواحد.:ـ أيب حاتهذا الكالم قول اإلمام حيىي بن معني ـ وهو متقدم على  يدفعو 
، إذ لو ثبت (6)قول اإلمام أمحد: محاد بن سلمة عندان من الثقات، ما نزداد فيه كل يوم إال بصرية كذاو 

ن اإلمام أمحد سأله عن ، خصوصا وألوصفه ابلتغريأمحد مبثل هذا، بل ملا تلفظ اإلمام  آخره عنه التغري يف
 وهللا تعاىل أعلم.ويف أوقات خمتلفة،  ،محاد بن سلمة مجاعة من أهل العلم

، ألنه مل يكن حيفظ، وقيل: إن ابن أيب العوجاء كان أنه أدخل عليه يف كتبه ما ليس من حديثهالثاين:  
 (7)ربيبه، فكان يدس يف كتبه هذه األحاديث.

فكيف يقبل منه بن الثلجي، وهو نفسه جمروح متهم، صاحب هذه الفرية هو أبوعبدهللا بن شجاج و قلت: 
حىت لقبه بعضهم أبمري املؤمنني محاد من ثناء على اإلمام ما سبق نقله عن األئمة الثقاتيناقضه ، و هذا القول

                                                            

-1406اإلســــــالمي )بــــــريوت: املكتــــــب2لقــــــد اســــــتفذت يف مــــــا أوردت يف هــــــذه الفقــــــرة مــــــن اإلمــــــام املعلمــــــي يف كتابــــــه التنكيــــــل، ط(1)

1986،)1/452-456 

 .(9/84اجلرح والتعديل )(2)

 .(7/452أعالم النبالء )سري (3)

 .117م(،ص:1996بريوت، مؤسسة الرسالة، ) 1حتقيق عادل مرشد، طالتهذيب، تقريب(4)

 .سبق يف املطلب الثامن(5)

 سبق هذا أيضا.(6)

 .(3/47الكامل يف الضعفاء )(7)
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سعد ـ يعين كان حيفظ اب قيس بن  يكن حلماد بن سلمة كتاب غري كتيف احلديث، بل قال أبو داود: مل
 (1)علمه.

 (2)وهلذا قال احلافظ الذهيب: ابن الثلجي ليس مبصدق على محاد وأمثاله، وقد اهتم. نسأل هللا السالمة.
 (3)وقال زكراي الساجي: حممد بن شجاع كذاب احتال يف إبطال احلديث نصرة للرأي.

حاب احلديث أبحاديث كفرايت، وقال عنه احلافظ ابن عدي: كذاب يضع احلديث، ويدسه يف كتب أص
 (4)من تدسيسه. ـ يعين املوضوعات اليت نسبت روايتها إىل اإلمام محادـ فهذه األحاديث

 (5).ليثلبهم بهإلىأصحاابحلديثينسبهديثفيالتشبيهاحأكانيضع:  في موضع آخرقالو 
أي حديث موضوع، ومل أقف على قول إمام معترب يف اجلرح  رواية فاإلمام محاد بن سلمة بريء منقلت: 

فرتاء ل ابن الثلجي املتهم ابلكذب واالوينسبها لإلمام أمثا يروج مثل هذه األابطيل،والتعديل رماه هبذا، وإمنا 
ة عن تاثب رواية أحاديث صحاح هجلد، وكان يغيظ معتزيليث، وذلك نصرة ملذهبه، ألن الرجل حلدعلى أهل ا

، مث ينسبها هلؤالء (6)فتحايل على وضع رواايت تنصر مذهبه ده،طل مذهبه ومعتقتب صلى هللا عليه وسلم النيب
ومن ذلك ما أورده له  األئمة، لعلها تنطلي على بعض منتحلي معرفة احلديث وصناعته، فينشروهنا بني الناس،

 - وحبانثقة - عنحبانبنهاللـ بنالثلجىـ أاي روى: قالاحلافظ ابن عدي، 
إانللهخلقالفرسفأجراها،فعرقتثمخلقنفسهمن:عنحمادبنسلمة،عنأبياملهزم،عنأبيهريرة،عنالنبيصلىاللهعليهوسلم،قال

 (7).ها

                                                            

 .(2/363ميزان االعتدال )(1)

 .املصدر السابق(2)

 .(6/183املصدر السابق )(3)

 .(.3/47الضعفاء )الكامل يف (4)

 .(7/551املصدر السابق)(5)

 .(7/551)قال احلافظ ابن عدي: محله التعصب على أن وضع أحاديث يثلب أهل األثر بذلك. الكامل يف الضعفاء (6)

 .املصدر السابق، وقال: مع أحاديث كثرية وضعها من هذا النحو(7)
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معلقا على هذه الرواية: قال احلافظ الذهيب 
منمخلوقاته،فكذلكإضافلشيءهذامعكوهنمنأبينالكذهبومنوضعاجلهميةليذكروهفيمعرضاالحتجاجبهعلىأننفسهامس

: ةكالمهإليهمنهذاالقبيإلضافةملكوتشريف،كبيتاللهوانقةهللا،مثيقولون
وىل،وبكلحالفماعدمسلمهذافيأحاديثالصفات،تعالىاللهعنذلك،وإمناأثبتواالنباألإذاكاننفسهتعالىإضافةملكفكالمه

 (1)."والأعلممافينفسك": فسبقوله
: إنه ليس على إطالقه، قولحيتاج إىل بعض التفصيل. فأم جممل وهذا الكاليف حفظه شيء: الثالث: 

قال  بل فاإلمام محاد بن سلمة هو أثبت من غريه يف مجاعة من الشيوخ، منهم اثبت البناين،
محادبنسلمه،كذلكقاليحيىالقطان، البناين،منعلمائهمعلىأأنثبتالناسفيثابت،و اإلماممسلم:اجتماعأهالحلديث

 .(2).مهمنأهالملعرفةأمحدبنحنبل،وغري و وحييىبنمعني،
يب بن أار ،وعمانوعلي بن زيد بن جدعحممد بن زايد البصري،و ومنهم كذلك محيد الطويل، قلت:  

 ذلك.ئمة يف وال األقل أقنفما رواه اإلمام عن هؤالء الرواة فهو يف غاية الصحة والقوة كما سبق عمار.
: أمحداإلمام قيسبنسعد،قالكبعض األئمة تكلم يف حديثه عن بعض شيوخه،، فهمأما عن غري 

 (3).ضاعكتاهبعنه، فكانيحدمثنحفظهفيخطئ
 (4)وقال ابن رجب: وضعفيحيىبنسعيدالقطانرواايحتمادبنسلمهعنقيسبنسعدورواايهتعنزايداألعلم.

وذكر اإلمام مسلم مجاعة آخرين، قال يف التمييز: ومحاديعدعندمهإذاحدثعنغرياثبت،   
 كحديثهعنقتادةوأيوب،

                                                            

 .(6/183ميزان االعتدال )(1)

 .171ص:م(،  2009 ،صنعاء، مكتبة اإلمام األلباين،) 1ط صاحل بن أمحد،حتقيق، ، كتاابلتمييز(2)

 م(، 1985عامل الكتب،)الرايض،  2حتقيق: صبحي السامرائي، طالرتمذي، علل ابن رجب، شرح (3)

 .338ص: 
 .(338املصدر السابق )(4)
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وداودبنأبيهند،واجلريري،وحييىبنسعيد،وعمروبندينار،وأشباههمفإهنيخطئفيحديثهمكثرياً،وغريمحاد ويونس،
 (1).وابن علية فيهؤالءأثبتعندهم،كحمادبنزيد،وعبدالوارث، ويزيدبنزريع

ـ  اثبت وأمثاله الذين سبقت اإلشارة إليهم عن غري ـ تضعيف حديثهكالم بعض األئمة ظاهر  يفهم من و 
 (2).محادبنسلمهإذاروىعنالصغارأخطأ،وأشارإلىروايتهعنداودبنأبيهند: محدفريوايةاألثرمقاأل. مطلقا

: وقاليعقوببنشيبة
: محادبنسلمةثقة،فيحديثهاضطرابشديد،إالعنشيوخ،فإهنحسناحلديثعنهم،متقنلحديثهم،مقدمعلىغريهفيهم،منهم

 (3).اثبتالبناين،وعماربنأبيعمار،وغريمها
روى عنهم اإلمام محاد  منيف كل  أنه ضعيفبكالمه هذا  عينوهللا تعاىل أعلم ـ ال يأما اإلمام أمحد فإنه ـ 

زداد فيه كل يوم إال محاد بن سلمة عندان من الثقات، ما نوأمثاله، ألنه ثبت أنه قال: البناينغري اثبت
تنبيه فيه إشارة و كما أن كالمه ،  بعض شيوخهرواه عن  فلعله يقصد أن اإلمام حصلت له أوهام فيما(4)بصرية.

حىت جتتنب، إذا ورد عنه حديث من رواية غري اثبت ومحيد ونظرائهم. وهللا  على ضرورة معرفة هذه األوهام
 تعاىل.

: محاد بن زيد أثبت من ابن سلمة، وكل قالعنه أيضا توثيقه لإلمام محاد، ورد أما اإلمام يعقوب، فقد و 
أما كالم وهللا تعاىل أعلم. ما ذكرانه عن اإلمام أمحد.على ـ كالمه األول ـ إن صح عنه كن محل  ميو (5)ثقة.

اإلمام مسلم، فاملراد به ـ وهللا وتعاىل أعلم ـ أن أكثر األخطاء واألوهام اليت حصلت له فهي عن هؤالء 
ال أن كل ما رواه عنهم فهو ضعيف، إذ لو كان األمر كذلك ملا أخرج له أصال يف صحيحه، مث ملا املذكورين، 

ومع هذا فقد خرّج مسلم يف صحيحه حلماد بن سلمة عن ابن رجب: احلافظ قال أخرج له عن هؤالء. 
عمرو بن دينار،  وحيىي بن سعيد األنصاري، ومل خيرج حديثه عن ،واجلريري ،وداود بن أيب هند ،وقتادة ،أيوب

                                                            

 .(172-171التمييز )(1)

 .(338شرح علل الرتمذي )(2)

 .(337املصدر السابق )(3)

 .(.وقد سبقت نقول أخرى عنه تفيد توثيقه له7/448( وسري أعالم النبالء )2/39الكامل يف الضعفاء )(4)

 .(1/481هتذيب التهذيب )(5)



 سلمةترمجةاإلماحممادبن

 خيرج له عن أحد منهم وملولكن إمنا خرج حديثه عن هؤالء فيما اتبعه عليه غريه من الثقات، ووافقوه عليه، 
 (1)م.تفرد به عنه، وهللا أعل شيئاً 

قد  األخري، بل العكس، ألن اخيطئ كثرياوكذلك ال جيب أن يفهم من كالم اإلمام مسلم أن اإلمام محاد
،فحصر اخلطأ والوهم يف هؤالء املذكورين يفيد أنه شيخا 122ـ كما سبق ـ عن أكثر من  ثهمع كثرة حدي أخذ

 (2).كان ثقة، كثري احلديث، ورمبا حدث ابحلديث املنكر، وهذا ما يؤكده قول ابن سعد:قليل اخلطأ
مع  واحتج به أصحاب السنن كاإلمام النسائي، واملعاجم لسنن واملسانيدا يفرج خمالرجل حديثمث إن 

غري من  ةروايمن اليت هي حاديث جمموعة من األ ابن خزمية وابن حبانو  الرتمذيله اإلمام ح وصح، تشدده
والنور على ذكره، وحديثه  ،احلاكم: على أن القلب يشهد على صدق محادعنه ل قافهو كما ، ُقّدم فيهم

 (3).بني
الرجل يف نفسه وإمجاع أئمةالنقل على ثقته  ةظ حممد بن طاهر املقدسي: مث عدالقال عنه احلافكذا و 

 وهللا تعاىل أعلم.. (4)هوإمامت
كان قال:  -التام  وهو من أهل االستقراء -الذهيب ولعل القول الفصل يف حال هذا اإلمام ما ذكره احلافظ 

ومل  ...بن زيدااإلتقان كحماد  وليس هو يف، صدوق حجةوهو ،سعة ما روىيوله أوهام ف ،حبراً من حبور العلم
 (5).ينحط حديثه عن رتبة احلسن

 لاق، كما خيالف الثقاتما وقد حيتاط في، إال أن يتبني فيه اخلطأ والوهم القبوله ألصل يف حديثفيكوان
 وهللا تعاىل أعلم. (6).فاالحتياط أن ال حُيتج به فيما خيالف الثقاتالبيهقي:  احلافظ
 

                                                            

 .(338شرح علل الرتمذي )(1)

 سبق يف ترمجته.(2)

 .(2/692املدخل إىل معرفة الصحيح من السقيم )(3)

م(، 1997 ،مية حبلــببــريوت، مكتــب املطبوعــات اإلســال) 1ثــالث رســائل، حتقيــق: أبــو غــدة، ط كتــاب:  ضــمنشــروط األئمــة الســتة، (4)
 .88ص:

 .(7/446)أعالم النبالء سري (5)

 .(7/452سري أعالم النبالء  )(6)



 سلمةترمجةاإلماحممادبن

 : وفاته:حادي عشرال المبحث

 

 زادو (1)هـ، قال اإلمام ابن حبان: يف ذي احلجة إلحدى عشرة بقيت منه.167تعاىل يف سنةويف رمحه هللا ت
 .(2)وصلى عليه إسحاق بن سليمانأبو احلسن املدائين: مات يوم الثالاثء، 

(3)كذا أرخ وفاته يف هذا العام غري واحد، وبعضهم قال: بعد عيد النحر.وقال احلافظ الذهيب:  

                                                            

 .(6/216الثقات )(1)

 .(7/453) أعالم النبالء سري(2)

 .املصدر السابق(3)



 ترمجةاإلمام الدارقطني
 

 :وفيه مباحث، اإلمام الدارقطني الفصل الثاني:ترجمة

 األول: اسمه ومولده المبحث

 

 ، أمري املؤمنني يف احلديث يف زمانه،علم اجلهابذة ،شيخ اإلسالم ،احلافظ اجملوداحملدث الكبري، اإلمام هو 
، املشهور أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد هللا البغدادي

اَرُقْطينِّّ  ، (1)ابلدَّ
بفتحالدال،وسكوانأللف،وفتحالراء،وضمالقاف،وسكوانلطاءاملهملة،وفيآخرهانون،نسبةإلىمحّلةببغداد تسمى 

 (3).بذلكهو أخرب  كماسنة ست وثالث مائة  ا، وذلك ولد فيها هذا اإلمام فنسب إليه،(2)"دارالقطن"
 

 :الثاني: نشأته وطلبهللعلم، ورحالته المبحث

 

السماع بكرة من عمره، إذ تردد على جمالس لقد اهتم هذا اإلمام بتحصيل العلموطلبهفي سن م
:  والتحديث، وهو ال يزال صبيا،قالعنه يوسفالقواس

اَرُقْطنِّّيصبييمشيخلفنابيدهرغيفعليهكامخ.  (4)كّنامنّرإلىالبغوّي،والدَّ
 (5)البغوي.وذكر عنه احلافظ الذهيب أنه مسعوهوصبيمنأبيالقامس 

                                                            

 .11/317م(، 1994املعارف،  بريوت، مكتبة)، البداية والنهايةابن كثري، إمساعيل أبو الفداء، و  ؛(16/449بالء )سري أعالم الن(1)

صــــادر، بــــريوت، دار )، ألثــــريال بــــن ا ســــابللبابفيتهذيباألنا هبذهالصيغة.ارُّكباالمســــان ـ أي الــــدار والقطــــن ـفصاراامساواحدا،فنسبإليهوقــــد (2)
: لســمعاينوقاال؛  2/422(، م1993 -ه1397، صــادر دار،بــريوت)ياقواتحلموي، لمعجمالبلــدان"و؛ 1/483(،م1980 - هـــ1400

 5/273(، م1988–ه  1408،اندار اجلن، بريوت)1ط ،األنساب. الغريبوهيكانتمحلةببغدادكبريةَخرِّبتالساعة،كنُتأجتازهباابجلانب

 (.16/449)أعالم النبالء سري (3)
: .والكـــاخمهو3/94(، م1998 -هــــ1419، 1عمـــريات، بـــريوت، دار الكتـــب العلميـــة، طدراســـة وحتقيـــق: زكـــراي احلفاظ، تـــذكرةالذهيب،(4)

 .كمخ:  والقاموساحمليط:مادة،خمتارالصحاح: انظر. مايؤتدمبهويؤكلبهاخلبز
 (.16/449)أعالم النبالء سري (5)



 ترمجةاإلمام الدارقطني
وكانت لديه رغبة شديدة يف العلم الشرعي منذ نعومة أظفاره، فإذا فاته جملس علم أو منع منه حتسر  

صيب ،والداَرُقطنيكّنامنّرإلىابنمنيع:وبكى، فهذا يوسف القواس يقول
 (2)يبكي.،فدخلناإلىابنمنيع،ومنعناهفقعدعلىالباب(1)خلفنابيدهرغيفعليهكامخ

وقد بدأت خمايل الذكاء واحلفظ والنباهة تظهر على هذا اإلمام منذ صغره، قالعنه احلافظ ابن كثري:  
سمرةفيمجلسإمساعياللصفاروهوميليعلىالناساألحاوكامننصغرمهوصوفًاابحلفظالباهر،والفهمالثاقب،والبحرالزاخر،جل

: لداَرُقطينإنسماعكاليصحوأنتتنسخ،فقاال :ينسخفيجزءحديث،فقاللهبعضاحملدثينفيأثناءاجمللسوالداَرُقطنيديث،
إهنأملى مثانيةعشرحديثا : أحتفظكمأملىحديثاً؟فقال: ،مثقاللهذلكالرجلوأْحَضرفهميلإلمالءأحسنمنفهمك

 (3).فتعجبالناس منهشيئا،عنفالنعنفالن،مثساقهاكلهاأبسانيدهاوألفاظها،مليخرممنها: نهاإلىاآلن،واحلديثاألومل
ء مشاهري العلمالسالم، و وام مام أن نشأ يف بغداد مدينة العلوكان من حكمة هللا تعاىل ولطفه هبذا اإل 

ى كثري من تردد علو ديث، التحالعلم و واحملدثني، ومركز العامل اإلسالمي آنذاك، فحرص على حضور جمالس 
 .حلديث وعلمائهان طلبة م ـ معلماء أهل البلد، كما مل يفته أن يلتقي بكل من وفد على بغداد ـ على كثرهت

قيهم، أو بق أن ل يسملمث بعد ذلك رحل إىل بعض األمصار اإلسالمية لألخذ من ابقي شيوخها الذين  
 حاجا.صدمكةقم،ومصر،وخوزستان،كما أخذ عنهم. وهكذا زارالكوفة،والبصرة،وواسط،وتنيس،الشا

: قاالحلاكم .هو منهم بلدان اليت رحل إليها، كما استفادوقد اتسمت رحالته رمحه هللا إبفادة علماء ال 
 .(4)الشامومصرعلىكربالسّن،وحجواستفادوأفادلداَرُقطنيدخال

 

                                                            

َية ،ما يـُْؤتدم بهالكاخم(1) َشهِّّ
ُ
َخلَّالت امل

ُ
 مخ.كمادة  : املعجم الوسيط ، واجلمع : كوامِّخ ،َأو امل

 .22/241(،م1995-ه1415اتريخ دمشق، حتقيق حمب الدين العمري، بريوت، دار الفكر،  ،علي بن احلسن، ابن عساكر(2)

لعلميــــة، دار الكتــــب ا وت،)بــــري 1حتقيق مصــــطفى عبــــدالقادر عطــــا، ط،اتريــــخ بغــــداداخلطيــــب البغــــدادي، و  ؛11/317البدايــــة والنهايــــة(3)

 .12/36م(، 1997

 (.16/457)أعالم النبالء سري (4)



 ترمجةاإلمام الدارقطني
وملا قدمدمشقمجتازاإلىمصر، حّدثبها، فأخذ عنه مجاعة من أهلها، منهم:  
ْمسار،وأبواحلسينامليداين،ومكيبنمحمدبنالعمر،وأبوبكرأمحدبناحلسنبمتّام بنمحمد،وأبونصربناجلندي،وأبواحلسنبنالسِّّ

 . (1)أنمحدالطّيان
 .مث دخل مصر فلقي فيها احلافظ عبدالغين بن سعيد األزدي، ومجاعة آخرين، فسمع منهم 

خشيديعلىتأليفمسنده،واشرتكمعهفيذلكاحلافظعبدالغنيبنسعيداألزداإلنزابةوزيركافور خوساعدالوزيرأابالفضلجعفربن
 (2)بماجلزيل.الداَرُقطنيوكافأالوزيرُاإلمامَ  .ي

وقد أقام  .وعقد هذا اإلمام جمالس لإلمالء والسماع، فأخذ عنه مبصراحلافظعبدالغنيبنسعيداألزديوخلقكثري 
قاألبوالفتح  .ى الرحيل حزن الناس على فراقه كثرياهبا زمنا حىت استأنس به طالب العلم، وألفوه، فلما عزم عل

: -وكانشيخاصاحلا-منصوربنعليالطرسوسي
: تبكون؟ قلنا: اخلرومجنعندانمنمصرخرجنانودعه،فلماودعناهبكينا،فقاللناالداَرُقطنيملاأرادأبواحلسن

 .(3)اقالعندكمعبدالغين،وفيهاخللف؟أوكمو تقولوهنذا: فقال،نبكيلمافقدانمهنعلمك،وعدمنامهنفوائدك
 :: شيوخه وتالمذتهالمبحث الثالث

 شيوخه: :أوال

  أصنافه، وكذا لم بشىتالع لقد عاش هذا اإلمام يف عصر يعج ابلعلماء، وهو من العصور الذهبية يف طلب 
وخ كبري من الشي  له عدد حتصل على لقي املشايخ، واألخذ عنهم أنالله كثرة املشتغلني به، وكان حلرصه رمحه

 هم: الكبار يف شىت العلوم، ومن أبرز  ابلعلم، واألئمةاملشهورين 
 ووأب ،وحممد بن نريوز األمناطي ،بكر بن أيب داود ووأب ،وحيىي بن حممد بن صاعد،القاسم البغوي وأب

 ،علي حممد بن سليمان املالكي ووأب ،وعلي بن عبد هللا بن مبشر الواسطي ،حامد حممد بن هارون احلضرمي
بكر بن زايد  ووأب ،عمر حممد بن يوسف بن يعقوب القاضي ووأب ،ن زكراي احملاريبوحممد بن القاسم ب

                                                            

 .(22/240اترخيدمشق )(1)

 (.11/317يةوالنهاية )والبدا؛ 3/298يق: إحسان عباس، )بريوت، دار صادر(؛ أمحد بن حممد بن خلكان، وفيات األعيان، حتقو (2)

ه 1408وت، دارالكتبالعلميـــــــة، بـــــــري ) 1حممدبنعبـــــــدالغنيأبوبكر بـــــــن نقطـــــــة، التقييدملعرفةرواةالسننواملســـــــانيد، حتقيقكماليوســـــــفاحلوت، ط(3)

 .1/370(، م1988ـ



 ترمجةاإلمام الدارقطني
وعمر بن أمحد بن علي  ،ويوسف بن يعقوب النيسابوري ،واحلسن بن علي العدوي البصري ،النيسابوري

واحلسني بن إمساعيل  ،وإمساعيل بن العباس الوراق ،وجعفر بن أيب بكر ،وإسحاق بن حممد الزايت ،الديريب
صاحل عبد الرمحن بن  ووأب ،وحممد بن خملد العطار ،العباس بن عقدة ووأب ،عبيد القاسم وأب وهوأخ ،احملاملي

 (1).،وغريهم كثريطالب أمحد بن نصر احلافظ ووأب ،وجعفر بن حممد بن يعقوب الصيديل، سعيد األصبهاين
 ثانيا: تالميذه:

فهو أمري املؤمنني ن تبوء مرتبة عالية يف علوم عدة،فضل دأبه على التحصيل ملقد متكن اإلمام الدارقطين ب
يف احلديث، ومطلع على مذاهب العلماء يف الفقه، ومشارك يف علوم القرآن، مع معرفته بعلوم األدب والنحو 

صنف والشعر واللغة، فكان بذلك مقصدا لطلبة العلم من كل األقطار اإلسالمية. قال احلافظ الذهيب: 
 . فأخذ عنه عددكثريمناملشايخ، واحلفاظ،والفقهاء، َوغريهم، ومن أبرزهم:(2)التصانيف، وسار ذكره يف الدنيا

وأبو  ،والفقيه أبو حامد اإلسفراييين ،ومتام بن حممد الرازي،واحلافظ عبد الغين ،احلافظ أبو عبد هللا احلاكم
وأبو نعيم  ،وأبو مسعود الدمشقي ،رمحن السلميوأبو عبد ال ،وأمحد بن احلسن الطيان ،نصر بن اجلندي

والقاضي ،وأمحد بن حممد بن احلارث األصبهاين النحوي ،وأبو احلسن العتيقي،وأبو بكر الربقاين ،األصبهاين
وأبو احلسن بن ، وأبو بكر حممد بن عبد امللك بن بشران ،وعبد العزيز بن علي األزجي ،أبو الطيب الطربي

وأبو ،وأبو النعمان تراب بن عمر املصريى، بو حازم بن الفراء أخو القاضي أيب يعلوأ ،السمسار الدمشقي
بن يوسف اومحزة  ،وأبو احلسني بن األبنوسي حممد بن أمحد بن حممد، الغنائم عبد الصمد بن املأمون

 .(3)والرحالني ،والدماشقة واملصريني،وخلق سواهم من البغاددةي، السهم
  

                                                            

 أعــالم النــبالء ســري؛ و 12/34م(، 1997بــريوت، دار الكتــب العلميــة، )1حتقيــق مصــطفى عبــدالقادر عطــا، طاخلطيــب، اتريــخ بغــداد، (1)

(16/449-450.) 

 (.16/450) أعالم النبالء سري(2)

 (.16/451)املصدر السابق (3)



 ترمجةاإلمام الدارقطني
 

 العلمية، وثناء أهل العلم عليه: مكانتهالمبحث الرابع: 

مة يف ققت هلم اإلماهم، وحتوقت إن اإلمام الدارقطين من احملدثني املعدودين الذين انلوا إمارة احلديث يف
 ل الرواة جرحا، وأحوالرجالاصناعة احلديث رواية ودراية، مع رسوخ اتم يف علله، واطالع واسع على أمساء 

ن ممهذا اإلما دمه ق لى ماعحقة  ه أقوال كثرية ألهل العلم كلها مدح وثناء ، وشهادةوتعديال. وهلذا وردت في
، يج وحدهونس،هرهقريعدفريدعصره،و ويستحق هبا أن يوصف أبنه حافظ الزمان، و خدمة عظيمة هلذا الدين، 

 كتفي بذكر البعض.سأ يصعب حصر كل ما قيل فيه، ولذلك حىت أنه
 .(1)ما رأىمثلنفسه: قالعنه تلميذهأبوعبدهللا احلاكمالنيسابوري 
: وقاأليضا 

صارالدارقطنيأوحدعصرهفياحلفظوالورع،وإمامافيالقراءوالنحويني،وأقمتفيسنةسبعوستينببغدادأربعةأشهر،وكثراجتما
 . (2)رضمثلهألاعنافصادفتهفوقماوصفلي،وسألتهعنالعللوالشيوخ،وهلمصنفاتيطولذكرها،فأشهدأهنلميخلفعلىأدمي

بناملديين يف اعلي: أحسنالناس كالما على حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلمثالثة: وقالعبدالغنياألزدي 
 .(3)وقته،وموسىبنهارون يف وقته،وعليبنعمرالدارقطنيفي وقته

: وقااللسلمي
لم،وكذلكالصحابةوالتابوسيهعلىاللهصلَّ رضمثلهفيمعرفةحديثرسوالللهاألنشيخناالدارقطنيلميخلفعلىأدميأشهدتبالله

 .(4)عينوأتباعهم
: وقاالخلطيب

ثرواملعرفةبعلالحلديث،وأمساءالرجالوأحوااللرواة،األكانفريدعصره،وقريعدهره،ونسيجوحده،وإماموقته،انتهىإليهعلمو 

                                                            

 (.12/35اتريخ بغداد )( 1)
، ةهجـر للطباعـ)دار  2ط، حيحتقيـق: حممـود الطنـا، طبقات الشافعية الكـربى، اتج الدين السبكي(؛ و 16/450سري أعالم النبالء )( 2)

 .311-2/310هـ(، 1413
 (12/36اتريخ بغداد)( 3)
 (16/457سري أعالم النبالء )( 4)



 ترمجةاإلمام الدارقطني
)احلديثمانة،والفقهوالعدالة،وقبواللشهادة،وصحةاالعتقادوسالمةاملذهب،واالضطالعبعلومسوىعلمواألمعالصدق

1). 
 (2).وقال القاضي أبو الطيب الطربي: كان الدارقطين أمري املؤمنني يف احلديث

وقال ابن اجلوزي:   
منتأثريحف،ماموقتهانتهىاليهعلماألثرواملعرفةأبمساءالرجالوعلالحلديث،وسلمذلكله،انفردابحلفظأيضاوإكانفريدعصره

 (3)ظهأهنأملىعلالملسندمنحفظهعلىالربقاين.
وقاالبن  

. وانفردابإلمامةفيعلماحلديثفيدهره،وملينازعهفيذلكأحدمننظرائه،وتصدرفيآخرأايمهلإلقراءببغداد:خلكان
 .(4)وكانعارفًاابختالفالفقهاءوحيفظكثرياًمندواوينالعرب

كامننبحورالعلمومنأئمةالدنيا،انتهىإليهاحلفظ،ومعرفةعلالحلديثورجاله،مع :  وقاالحلافظ الذهيب
 .(5)ملشاركةيف الفقه،واالختالف،واملغازيوأايمالناس،وغريذلكالتقدمفيالقراءاتوطرقها،وقوةا

 .(6)وعقد هلا أبوااب قبل فرش احلروف ،وهو أول من صنف القراءاتوقال أيضا: 
وقال احلافظ ابن كثري: 

احلافظالكبري،أستاذهذهالصناعة،وقبلهبمدةوبعدهإلىزمانناهذا،مسعالكثري،ومجعوصنفوألفوأجادوأفاد،وأحسنالنظروالتعلي
لواالنتقادواالعتقاد،وكانفريدعصره،ونسيجوحده،وإمامدهرهفيأمساءالرجالوصناعةالتعليل،واجلرحوالتعديل،وحسنالتصني

تساعالرواية، وافوالتأليف،
ة،هلكتاهباملشهورمنأحسناملصنفاتفيبابه،مليسبقإلىمثلهواليلحقفيشكلهإالمناستمدمنبحرهوعملكعواالطالعالتامفيالدراي

                                                            

 (.12/34( اتريخ بغداد)5)
 (       12/35املصدر السابق )( 1)
 7/183ه(، 1358 ،دار صادر ،بريوت)1ط ،يف اتريخ امللوك واألمماملنتظم، ( ابن اجلوزي، عبدالرمحان، 2)
 (297/ 3)( وفيااتألعيان3)
 (16/450( سري أعالم النبالء )4)
 املصدر السابق.( 5)



 ترمجةاإلمام الدارقطني
فرادالذياليفهمه،فضالعنأنينظمه،إالمنهألمله،وهلكتاابلعللبينفيهالصوامبنالدخل،واملتصلمناملرسلواملنقطعواملعضل،وكتااب

  .(1)جياداألصنفااتلتيهيكالعقودفيئمةالنقاد،واجلهابذةاجلياد،وهلغريذلكمناملواألفراد،األومناحلفاظ

                                                            

 (11/317البداية والنهاية )( 6)



 ترمجةاإلمام الدارقطني
 : عقيدته.المبحث الخامس

 

أو  ،كان اإلمام الدارقطين على مذهب أهل السنة واجلماعة يف صحة االعتقاد، إذ مل حيفظ عنه أتويل
وال  ،مل يدخل الرجل أبدا يف علم الكالم وال اجلدالكالم قط، قال عنه احلافظ الذهيب:خوض يف علم ال

وقد (2) .قال: ما شيء أبغض إيل من علم الكالم بل قد صح عنه نفسه أنه(1)،بل كان سلفيا ،خاض يف ذلك
 سبق نقل اخلطيب البغدادي أنه كان صحيح االعتقاد وسليم املذهب.

 ،"ثالنزولأحادي"،"اتأحاديثالصف"،"أحاديثالرؤية" اإلمام له مؤلفات يف ابب االعتقاد منها: :قلت
هل البدع أرد على و ، يحةصحعقيدة الال،سار فيها على منهج السلف، ونصر "أخبارعمروبنعبيدوإظهاربدعته"

 .واألهواء
: مؤلفاتهالمبحث السادس  

اَرُقْطنِّّيثروة علمية قيمة، فمصنفاته  تلف ، ويف خمنواان عن ستني زيد عيما ـ وهي على لقد خلف اإلمام الدَّ
ور د استوىف الدكتوق، آلنعلمإىل امرجعاًلطلبة الال تزال بل  هلا مكانة عظيمة عند أهل العلم، تكانالعلوم ـ  

 حول مصنفاته، " البحثعلميةعبد هللا بن ضيف الرحيلي يف كتابه "اإلمام أبو احلسن الدارقطين وآاثره ال
 :ومن أبرزها املفقود، واملطبوع منها واملخطوط.و املوجود منها، 

 .،مطبوع"يخولففيهاإمامداراهلجرةمالكبنأنساألحاديثالت 1
 .،مطبوع"أحاديثالرؤية 2
 .،مطبوع"أحاديثالصفات 3
 .ع،مطبو "أحاديثاملوطأ،واتفاقالرواةعنمالك،واختالفهمفيه،وزايدهتمونقصاهنم 4
 .،مطبوع"أحاديثالنزول 5
 .،مطبوع"أسئلةاحلاكمللدارقطنيعنشيوخه     6
ّيللدارقطين   7  .،مطبوع"أسئلةالسَُّلمِّ

                                                            

 (16/457)أعالم النبالء سري (1)

 املصدر السابق(2)



 ترمجةاإلمام الدارقطني
 .،مطبوع"أسئلةالسهميللدارقطين  8

 .،خمطوط"أمساءالصحابةالتياتفقفيهاالبخاريومسلم،وماانفردهبكلمنهما9
 ،مطبوع" اإللزامات والتتبع 10
 .،مطبوع"ذكرأمساءالتابعينومنبعدمهممنصحرتوايتهعندالبخاري       11
 .،مطبوع"رأمساءالتابعينومنبعدمهممنصحرتوايتهعندمسلمذك 12
 .،مطبوع"السننعنرسوالللهصلىاللهعليهوسلم 13
 .،مطبوع"الضعفاءواملرتوكومنناحملدثني 14
 ،مطبوع"لعلاللواردةفياألحاديثالنبويةا      15
 ،مطبوع."كتاابملؤتلفواملختلففيأمساءالرجال16

 
 

 : وفاته:المبحث السابع

 

ببغداد، هـ385 ذايلقعدةسنةلقد عاش اإلمام مثانني سنة، وتويف رمحه هللا تعاىل لثمان خلون من 
 .(1)فيمقربةابابلديرمعروفالكرخيوصلىعليهالشيخأبوحامداإلْسفِّرَايِّينيالفقيه،ودفنقريباًمن

 

                                                            

 (.3/298ألعيان )وفياات؛(16/457) أعالم النبالء سري(؛ 12/39اتريخ بغداد )(1)



 حول علل الدارقطني، وموضوعاته، وترتيبه 

 
 
 

 الفصل الثالث: 

املتعلقة التعريف نكتاب العلل، ونعض املسائل 

 نالعلة

 :مباحث ةخمسوفيه

 تعريف العلة لغة واصطالحااملبحث األول: 

 .: أمهية علم العللاملبحث الثاين

 ابعتبار مكان وقوعها. أقسام العلةاملبحث الثالث:

 .كيف تدرك العلةاملبحث الرابع:

 حول علل الدارقطين، وموضوعاته، وترتيبهاملبحث اخلامس:
  



 حول علل الدارقطني، وموضوعاته، وترتيبه 

تعريف العلة لغة واصطالحاالمبحث األول: 

 المطلب األول: تعريفها لغة.

 وردت هذه الكلمة ملعان، منها:
يقال: و (2).صاحَبهعنوجههحَدثَيشَغلالعِّّلة: (1)قاالخلليل. ، والشغلمبعىن العائق: األول
: وحنومها،َعلََّلهبطعاموحديث، ومنه لَتشاغ:واْعَتلَّ ،تـََعلََّلباأَلمر

 (3).وجَتزَّأأَيتَـَلهَّىبه:وتـََعلَّلبهبَتعِّلَّةفالنيـَُعلِّّلنفَسه:يقال.و بهمَشَغلهأي
 (4)هذا علة هلذا أي سبب. :يقال أتيت مبعىن السبب،أن  :الثاين

: (5)قاالبنُاألعرايبّ وأعله هللا فهو معل. .، وعليلُمعتلّ اعتل: أي مرض، فهو عل يعِّل،و  يقال: :املرض،لثالثا
 .(6)الضعيفمنكِّربَأومرض: الَعلّ :وقال أيضا .ورجلعُلََلة،أيكثريالعَِّلل. َعاّلملريضَيعِّلُّعِّلّةفهوعليل

عل يعِّل ويُعل عال وعلال إذا شرب والعل والعلل: الشربة الثانية، وقيل: الشرب بعد الشرب تباعا، والفعل: 
 (7)أصدرهتا قبل ريها.: إذ اإلبل لت.وأعلإذا سقاه السقية الثانية وعله يعِّله ويُعله الشربة الثانية.

حاديث األعلى اصطالحهة، و اللفظ ملهذهستعماهلمن ا أهل احلديثاملقصود عندهو  ولعل املعىن الثالث
َعل فيه ضعف ومرضلكون ، وذلكيف روايتها طأاخلاليت حصل 

ُ
. وإن كان املعىن األول والثاين ال احلديث امل

                                                            

أو  170يف ســنة لقــوايف، تــو هــو اخلليــل بــن أمحــد بــن عمــرو الفراهيــدي البصــري صــاحب كتــاب "العــني"، وهــو أول مــن اخــرتع العــروض وا (1)
 (.134ـ 133هـ. البلغة يف تراجم أئمة اللغة والنحو )175

 .2/110م(،2001دار الكتب العلمية، )بريوت،  3طغة، معجم مقاييس الل ،بن فارسأمحد  (2) 

 م(،2003 -هــ1423، لعلميـةا)بريوت، دار الكتـب  1، حتقيق: عامر أمحد، عبداملنعم، طلسان العربابن منظور، حممد بن مكرم،  (3) 
11/559. 

 (11/562لسان العرب )(4)

الكوفـة،  انوا ينزلـون بظـاهراب الـذين كـإمـام يف النحـو واللغـة جـالس الكسـائي، ومسـع مـن األعـر  هو حممد بن زايد أبو عبدهللا بـن األعـرايب (5)
 ( 264البلغة يف تراجم أئمة اللغة والنحو )، هـ 231وتويف سنة

 (2/110معجم مقاييس اللغة ال بن فارس )(6)

 (11/558لسان العرب )(7)



 تعريف العلة

ُوجد يف احلديث عائق يعوق عن  ميكن أن يقال: :في املعىن األوليبعدان عن املعىن االصطالحي أيضا، ف
 ويف الثاين: العلة هي سبب لرتك احلديث.(1) .وتصحيحه ،العمل به

من أهل  مجاعة لاستشكو"معلول"، ف و"معلل"، "معل"،وقد أطلقوا على هذا النوع من األحاديث لفظة 
 .القياس ال يقتضيهماألن  اللغوي؛األصل من حيث  األخريين املصطلحني العلم

 يصح أن يكون الشغله، ومبعىن سقاه الشربة بعد الشربة، و مبعىن  : أي املعلل، فهو مفعول عللهأما الثاين
 (2)الذي يريده احملدثون. اسم مفعول من أعل

فإن الذي بالمني يستعمله أهل  ، ال معلل،بالم واحدة عراقي: واألحسن أن يقال فيه: معلقال احلافظ ال
فهو األكثر يف كالم أهل  ،اللغة مبعىن أهلاه ابلشيء وشغله به، من تعليل الصيب ابلطعام، وأما بالم واحدة

اللغة، ويف عبارة أهل احلديث أيضا، ألن أكثر عبارات أهل احلديث يف الفعل أن يقولوا: أعله فالن بكذا، 
 (3).وقياسه معل

وقال احلافظ السخاوي: األعرف أن فعله من الثالثي املزيد، تقول: أعله هللا فهو معل، وال يقال معلل، 
 (4)له مبعىن أهلاه ابلشيء وشغله به، ومنه تعليل الصيب ابلطعام.فإهنم إمنا يستعملون من عل

 ختار استعمالهاعليه،  ملعلاومع هذا فقد كثر استعماله من طرف احملدثني، فهذا العراقي نفسه الذي فضل 
 يف ألفيته، قال:

 وسم ما بعلة مشموملعلال وال تقل معلول.
 النوع الثامن عشر معرفة احلديث املعلل. فقال: تابه،عنون به احلافظ ابن الصالح ابب العلة يف كوكذا 

، فأنكر عليه احلافظ ابن حجر ذلك، قال: وقد فر ابن الصالح (5)وقال: فاحلديث املعلل هو: احلديث...

                                                            

 .1/89م(، 1999-ه 1419شد، )الرايض، مكتبة الر  1، طكتاب علل الدارقطين  مروايت اإلمام الزهري املعلة يفعبد هللا دمفو،  (1) 

؛ إبـراهيم 1/274م(، 2002 ،ميـةبـريوت، دار الكتـب العل) 1شرح التبصـرة والتـذكرة، حتقيـق: مـاهر الفحـل، طالعراقي، عبد الرحيم،  (2) 
 .1/24م(، 1995–ه  1415وزارة األوقاف املغربية، ط)علم علل احلديث بن الصديق،

 .1/459(، م2008ه ـ 1429 ،القاهرة، مكتبة ابن تيمية،) 1حتقيق: نشأت املصري، طالتقييد (3) 
 (1/274فتح املغيث )(4) 

 (1/452معرفة أنواع علم احلديث )(5) 



 تعريف العلة

يف أشد من ذلك ابستعمال ما ليس من هذا  لى زعمه رديئة، فوقع بقوله: معللمن استعمال لغة، هي ع
 (1)لتعلل، الذي هو التشاغل والتلهي.الباب أصال، بل من ابب ا

 (2)له احلافظ نفسه يف منت خنبة الفكر، فقال: وخرب اآلحاد بنقل عدل اتم الضبط متصل السند غري معلل.معمث است
ول مرذول عند أهل العربية واملعل :حلنا يف اللغة، قال ابن الصالحالبعض ه فقد اعترب  املصطلح الثالثأما 

 (4).الّسيوطي قال وكذا. وتبعه اإلمام النووي، فقال: هو حلن (3) ،واللغة
 وسم ما بعلة مشمول معلال وال تقل معلولوقال احلافظ العراقي يف ألفيته:

وأما  (6) ،ن أعل الرابعي ال أييت على مفعولن اسم املفعول مأل(5)،على خالف قياس اللغة وذلك ألنه
 (7)أي سقاه مرة بعد أخرى. ،املعلول فأصله من عله ابلشراب

: عل واعتل، وأعله هللا فهو معل، وعليل، وال يقال: معلول، واملتكلمون (8)قال الفريوز آابدي
 (9)يستعملوهنا.

: فقال،لفظةاملعلولفياملتقارمبنالعروض(11)استعمألبواسحاق: و (10)قال علي بن أمحد بن سيدهو 
: فقال، وكذلكاستعملهفياملضارع. وإذاكانبناءاملتقاربعلىفعولنفالبدمنأنيبقىفيهسببغريمعلول

                                                            

 .1/499، م(2007الرايض، الرشد، ) 1حتقيق: ماهر الفحل، طلنكت الوفية ، إبراهيم بن عمر، البقاعيا (1) 

 (82نزهة النظر ) (2)

 (1/453(معرفة أنواع علم احلديث )3)

 173، ص:(م2006ـ  1427بريوت، مؤسسة الرسالة انشرون،) 1ط،الراوي تدريبالسيوطي، عبد الرمحان بن أيب بكر،  (4)

 .2/20 م(،1997ه ـ 1417)بريوت، دار الكتب العلمية،  1، طتوضيح األفكارالصنعاين، حممد بن إمساعيل،  (5)

 (173) الراوي (تدريب6)
 (1/274(فتح املغيث )7)

 اموس احملـــيط، بلغـــت صـــاحب القـــهـــو جمـــد الـــدين حممـــد بـــن يعقـــوب الفـــريوز آابدي نســـبة إىل فـــريوز آابد إبيـــران، اإلمـــام اللغـــوي الشـــهري (8)
 (.131-7/126هـ. شذرات الذهب ) 817مصنفاته اليت ألفها يف خمتلف الفنون أكثر من سبعني عنواان. تويف سنة 

 ( القاموس احمليط: مادة عل9)

أكمــه. تــويف  كــان أكمــه بــناحلســن علــي بــن إمساعيــل املعــروف اببــن ســيده األندلســي، أحــد أئمــة اللغــة، مــن أهــل مرســية، و هــو أبــو  (10)
 (. 18/144هـ. ترمجته يف سري أعالم النبالء )458سنة

يف سـنة اين القـرآن" تـو عـولـه كتـاب "م هو إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج البغدادي، إمام يف اللغة والنحو، أخذ عن ثعلب، واملـربد، (11)
 (.59ه. ترمجته يف البلغة يف تراجم أئمة اللغة والنحو للفريوز آابدي ) 311



 تعريف العلة

، ألهنوإنكانفيأوهلوتد، أخراملضارعفيالدائرةالرابعة
، وإنلميلفظبه،كأهنجاءعلىعل،  وأرىهذاإمناهوعلىطرحالزائد.فهومعلوالألول.وليسفيأواللدائرةبيتمعلوالألول

، وابجلملةفلستمنهاعلىثقةوالثلج. ستعملونلفظةاملعلولفيهذاكثرياواملتكلموني. وإالفالوجهله
، جمنونومسلول:منقوهلم، اللهمإالأنيكونعلىماذهبإليهسيبويه، فهومعل،ألانملعروفإمناهوأعلهاهلل

 (1).عنهماأبفعلتاستغني، وإنلميستعمالفيالكالم،منأهنجاءعلىجننتهوسللته
أنه قوي ـ ليس ـ وإن كان يظهر  ، وغريهموالفريوز آابدي ،(2)واحلريري ما ذهب إليه ابن سيده، واحلقيقة أن

واعتربها صحيحة، منهم  "معلول"، أئمة اللغة من استعمل كلمة حمل اتفاق بني أهل اللغة، بل وجد من
 (4).فهومعلوللشيءوعال،وتعللبه،أيتلهىبهوجتزا،فالنيعللنفسهبتعلة: يقالقال: ، (3)اجلوهري

. مناالعتالللَّة: والعِّ (5)دريد وقال أبو بكر بن
 (6).لُّهعالًّ،إذاسقيَتهبعدالنـََّهل،وهوَعَلٌل،والبعريمعلول،والفاعلعالّ أعوَعَللتالبعريَ 

 (8)عليلية.وامرأة بيعليِّّ أعنشيخنامثُله،ومعلول،ذوعّلة:َعليلرجل: (7)وقال أبو الفتح املطرزي
 و اإلمامه ـ هللان شاء يزيل اإلشكال ـ إ، وحقق فيه، وحرر املسألة مبا األمرلعل الذي أوضح هذا و 

                                                            

- 1/94م(، 2000، العلميـة دار الكتـب ،بريوت)،عبـد احلميـد هنـداوي :حتقيـق، احملكم واحملـيط األعظـم،علـي بـن إمساعيـل ،بن سيدها(1)
95. 

لحـة اإلعـراب. ولـد مات، وكتـاب هو أبو حممد القاسم بـن علـي بـن حممـد احلريـري البصـري، اإلمـام يف الفصـاحة والبالغـة صـاحب املقامـ (2)
 (234هـ. البلغة يف تراجم أئمة اللغة والنحو ) 515هـ ، وتويف سنة 446سنة 

، ن أيب علـي الفارسـيللغة. أخذ عـاوالصرف، صاحب الصحاح يف هو أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب إمام يف اللغة والنحو  (3)
 (87. البلغة يف تراجم أئمة اللغة والنحو لآلابدي )هـ 398وأيب سعيد السريايف، وغريهم، تويف سنة 

 .5/52م(،1990،دار العلم للماليني)بريوت، 4ط،ق: أمحد عبد الغفوريقحت،فياللغةالصحاح،إمساعيل بن محاد ،اجلوهري(4)

هــ، 223د سـنةلـو واالشـتقاق،  هو حممد بن احلسـن بـن دريـد، أبـو بكـر األزدي، كـان رأسـا يف اللغـة واألدب والنحـو، صـاحب اجلمهـرة، (5)
 (.260هـ.البلغة لآلابدي )323وتويف سنة 

 .55ص: م(، 1991ه ـ1411)دار اجليل، ،حتقيق: عبد السالم هارون ،االشتقاق ،حممد بن احلسن،بن دريدا(6)

ه املغـرب، داعيـة، مـن تصـانيف يـا معتزليـاهو انصر بن عبد السيد بن علي املطرزي اخلوارزمي، كان عاملا ابللغة والنحو واآلداب، وكان حنف (7)
 (303هـ. البلغة لآلابدي ) 610وشرح املقامات، تويف سنة 

 ،بنزيد،احلــــــــب، مكتبةأســــــــامة) 1عبداحلميــــــــدخمتار، طو  ،حممودفــــــــاخوري: انصــــــــرالدينبناملطرز، املغربفيرتتيبــــــــاملعرب، حتقيــــــــق( املطــــــــرزي، 8)
 .2/80م(،1979



 تعريف العلة

ل اإلنسان ابلبناء للمفعول مرض، ومنهم من يبنيه للفاعل من ابب عُ  :، حيث قال(1)أمحد الفيومي
واجلمع علل، مثل سدرة  ،ضرب، فيكون املتعدي من ابب قتل، فهو عليل، والعلة املرض الشاغل

واألصأَلَعلَُّهاللهفعل،فإهنمنتداخالللغتني،وليسكذلك،قيلمنالنوادرالتيجاءتعلىغريقياس.َمْعلولفهو ،وَأَعلَُّهاهللوسدر،
 (2).علىالقياسلكنهقليالالستعمالُمَعلّ وجاء،فيكونعلىالقياس،أومنَعلَّهُ ،َمْعلولفهو ،

ن حيتج ممـ وهو  ، ومنهم املتقدمون كاإلمام الشافعي(3)وحاصل القول أن أئمة احلديثاستعملوا هذا اللفظ 
... َمْعلولوآخرفاسدر صنافصحيحوآخأثَ اهنثالارهتِّ جوز يَرْهنه ومنوز جنيموضمقباملالرَّْهنقال: ـ عند البعض بلغته

 (4).الدارأو َمةاألَ أو عبداللولفالرَّجليملكاملعاوأَم
َطرِّزِّي، وابن الُقوطية(5)ُقْطُربكمعهم مجاعة من أئمة اللغة  بل 

ُ
أيب إسحاق و ، والَفيومي، (6)، واجلَوهري، وامل

وسليما،  صحيحا ا استعمالهاعتربو كلهم و وهم من املشهورين، وممن يرجع إليهم يف علم اللغة ـ ـ وغريهم ،الَزّجاج
: البلقيينإلمام قاال.وهلذاوليس بلحن

: ألاننقول،اليُقاملرذولة،حكاهاصاحبالصحاحواملطرزيوقطرب،ومليرتددوا،وتبعهمغريواحد:فائدة
: والذيذكرهاجلوهري. املستعملعنداحملدثينوالفقهاءواألصوليينإمنايقصدونبهأنغريهأعله،الأهنُعّلبنفسه

: ُعاّللشيءفهومعلول،وماذكرهفيأوالملادةمنأنعّلهالثالثييتعدىفذاكفيالسقيأيبمعنىسقاه،وحينئذفصواابالستعمال
 (7).املعلإلذاكامننُأعلّ 

                                                            

افظ وفاتـه. قـال احلـ ةاختلـف يف سـن ( هو أمحد بن حممد بن علي الفيومي احلموي، أبو العباس املصـري، كـان فاضـال عاملـا ابللغـة واألدب،1)
 هـ. الدرر الكامنة البن حجر. 770ابن حجر: كأن عاش إىل ما بعد

 .42/  2ص: م(، 2000، 1املصباح املنري، القاهرة، دار احلديث، ط ،أمحد بن حممد ،الفيومي(2) 

أيب أمحـد و  كـالم الـدارقطين، ويفجامعه،  ديث، يف كالم الرتمذي يف(قال احلافظ العرقي: والتعبري ابملعلول موجود يف كالم كثري من أهل احل3)
مله اإلمـام أبـوداود، وابـن حبـان، ( قلـت: وكـذلك اسـتع1/459التقييد واإليضاح )بن عدي، وأيب عبدهللا احلاكم، وأيب يعلى اخلليلي. 

 وغريهم. ن كثري، وابن حجر،لذهيب، وابوابن خزمية، وابن عبدالرب، واخلطيب، والبيهقي، والضياء املقدسي، وابن القيم، وابن تيمية، وا

 .3/156. جيوزأَنيكومنرهوانماماعابجبِّ : كتاابلرهن(،  ه1393، دار املعرفة، بريوت، األم(4) 

: ه ابألسـحار، وقطـربإتيانـه إليـهو حممد بن املستنري، صاحب التصـانيف، امللقـب بقطـرب، لقبـه بـه شـيخه سـيبويه لبكـوره يف الطلـب، و  (5)
 (.283هـ.البلغة لآلابدي )206دويبة تسعى طول الليل ال تفرت، وله تصانيف كثرية. تويف سنة 

فظ األدب، والصـرف، حـاو ، والنحـو، العزيز األندلسي املعروف اببن القوطيـة القـرطيب، مشـهور ابللغـة مر بن عبدهو أبو بكر حممد بن ع (6)
 ( 167للحديث، والفقه، واألخبار، والشعر.اتريخ علماء األندلس )

 .97م(، ص: 1999ه ـ1420، )بريوت، دار الكتب العلمية، 1حماسن االصطالح، ط (1)



 تعريف العلة

بن الصالح: ليست مرذولة حكاها صاحب الصحاح واملطرزي يف تعقبه ال (1)احلافظ مغلطايوحنوه قول 
 (3)ب، ومل يرتددوا، وتبعهم غري واحد.ن قطر ع(2)املغرب" واللبلي"يف 

ول، من ْعلفهو مَ ، والصَّواب أنه جيوز أن يقال: علَّه: ، قال(4)الزَّركشي اإلمامقد جوزها أيضا و 
.. وظهر مبا ذكرانه .قتيل وجريح :: عليل كما يقولونالعِّلَّة قوهلم.. ويشهد هلذه .، إال أنه قليلالعِّلَّةواالعتالل

ف ، خبالاللَّحن ساقط غري معترب البتة: حلن، ألن أجود من قول النَّووي يف اختصاره:مرذول، املصنِّّفأن قول 
ا هو مشهور عندَ ، فهو غري موجود يف اللغةعلَّله فالن بكذا املرذول. وأما قول احملدِّثني هم مبعىن أهلاه ، وإمنَّ

 (5).. لكنَّ استعمال احملدِّثينله يف هذا املعىن على سبيل االستعارةلشيء وشغله، من تعليل الصَّيب ابلطَّعاماب
وابلغ احلافظ ابن حجر، فاعترب استعماله هو األوىل، قال: واألوىل عندي أن يقال: معلول، ألهنا وقعت يف 

 (6)أيب إسحاق، وعلى ما خرجه سيبويه. كالم  عبارات أهل الفن كما تقدم، ولغة، كما يف
 تعاىل، وهللا لاملعلو  معرفة لزهر املطلول يفابكتاب الذي ألفه يف ابب العلل هو سبب تسميتهللولعل هذا 

 أعلم.
 

                                                            

يف منهــا شــرح احب التصــانصــهــو أبــو عبــدهللا عــالء الــدين، مغلطــاي بــن قلــيج الرتكــي األصــل، املصــري الــدار، حــافظ، وحمــدث ومــؤخ.  (2)
 (.6/116هـ. الدرر الكامنة البن حجر )762البخاري، وكذا ابن ماجه، وذيل على هتذيب الكمال، تويف سنة 

ه بتـونس. 691تـويف سـنة  اإلمـام احلجـة صـاحب التصـانيف منهـا شـرح الفصـيح،هو أمحد بن يوسف بن علي القرشي الفهـري اللبلـي،  (3)
 (87البلغة لآلابدي )

 138م(،ص: 2007القاهرة، املكتبة اإلسالمية،، )1حتقيق: حمي الدين البكاري، ط(إصالح كتاب ابن الصالح 4)

األصـويل  ب، الفقيه الشـافعيضة أو الذهحلرير املنسوج ابلفهو اإلمام بدر الدين حممد بن عبدهللا الزركشي نسبة إىل صنع الزركع، وهو ا (5)
لدرر الكامنة البـن حجـر اهـ.794نة ساحملرر صاحب التصانيف الفائقة، منها الربهان يف علوم القرآن، البحر احمليط يف األصول، تويف 

(5/134 ) 

 (.1/274وفتح املغيث ) (؛219-218على كتاب ابن الصالح ) النكت(6)

 (.1/499الوفية )(النكت 7)



 تعريف العلة

 .المطلب الثاني: معنى العلة اصطالحا

ؤثر فيه، ومينع ، فيظاهر الصحة العلة يف اصطالح أهل احلديث هي سبب خفي وغامض يقع يف حديث
: (1)احلاكم قاألبوعبدهللامن العمل به. 

أنيحدثواحبدي،وعلةاحلديثيكثرفيأحاديثالثقات،فإحنديثاجملروحساقطواه.وإمنايعلالحلديثمنأوجهليسللجرحفيهامدخل
 .(2)فيصرياحلديثمعلوال،فيخفىعليهمعلمه،ثلهعلة

رة عن أسباب خفية غامضة قادحة وعرف احلافظ ابن الصالح العلة، واحلديث املعل بقوله: وهي عبا
 (3)هو الذي اطلع فيه على علة تقدح يف صحته، مع أن ظاهره السالمة منها. لاحلديث املعلفيه،ف
قال  .يف التعريف تدخلال األخرية  ابلقادحة، احرتازا من غري القادحة، ألنالعلة  قيد رمحه هللا تعاىلف

وقد ساق .، فليس مبعلولوجه، وخيالفه واه ىويه الثبت علير  ، أبنفإن كانت العلة غري مؤثرة:الذهيباحلافظ 
 (4).، ألن احلكم للثبتهذا النمط يف كتاب العلل فلم يصبالدارقطين كثرياً من 

: ومن ذلك أن خيطئ راو احلديث يف إسناده، إببدال راو ثقة آبخر ثقة، وكالمها مسع من شيخهما، قلت
 (5) وإن كان إسناده معال.فإن هذه العلة ال تقدح يف صحة احلديث، 

اعلموا رمحكم هللا أن األحاديث املروية عن رسول  :هلبقو هذا ما كان يقصده احلافظ أبو يعلى اخلليلي ولعل
فأما  ، وصحيح معلول، وصحيح خمتلف فيه...على أقسام كثرية: صحيح متفق عليههللا صلى هللا عليه وسلم 

حاديثمناحناءشىت الميكنحصرها: لألاحلديث الصحيح املعلول، فالعلةتقع
مث ذكر  (6)...رسالومثالهاإلوالتضرهعلة،فاملسندصحيحوحجة،وينفردهبثقةمسندا،نريوايلثقاحتديثامرسالأفمنها

 املثال. 

                                                            

 .لعله أول من عرف احلديث املعل، وهللا تعاىل أعلم(1)

 .(360-359معرفة علوم احلديث )(2)

 (.1/452معرفة أنواع علم احلديث )(3)

 .21، القاهرة، املكتبة اإلسالمية، ص:املوقظة(4)

 .( إلبراهيم بن الصديق1/29علم علل احلديث )(5)

حيتمــل أن يكــون قصــده مــا و . 31-29م(، 2010)القــاهرة، دار الفــاروق، 1اإلرشــاد يف معرفــة علمــاء احلــديث، حتقيــق وليــد متــويل، ط (6)
اآليت،  لة، كحديث أيب هريـرةع( قال: كأن يظهر أن فيه علة، فيتبني بعد ذلك ابلفحص أنه ليس له 1/522ذكره البقاعي يف نكته )

 .ن عليه، وصحيحا ابعتبار ما آل به النظر إليهفيسميه معلوال ابعتبار ما كا



 تعريف العلة

ألنه يث حة احلددح يف صأعل أحد أسانيده ابإلرسال، وذلك ال يقحلديث يقصد أن ارمحه هللا فاحلافظ 
 وهللا تعاىل أعلم. من طريق أخرى، ثبت

وهلذا قال احلافظ ابن 
مثإنبعضهمأطلقامسالعلةعلىماليسبقادمحنوجوهاخلالف،حنوإرساملنأرسالحلديثالذأيسندهالثقةالضابط،حتىالصالح:

 (1).واللهأعلم،منالصحيحماهوصحيحشاذ:منأقسامالصحيحماهوصحيحمعلول،كماقالبعضهم: قال
: واألحسن من هذا أن يقال: هو خرب ظاهره السالمة بقوله ابن حجر عرف احلديث املعلول واحلافظ

 (2) اطلع فيه بعد التفتيع على قادح.
 (3)مث الوهم، إن اطلع عليه ابلقرائن ومجع الطرق، فاملعلل.آخر يف منت النخبة، قال: عرفهبلفظ مث 

يطلع يشرتط أن  ابملعىن االصطالحي عند احملدثني احلديث املعلول ومن خالل هذه التعاريف يظهر أن
احلديث فعلى هذا ال يسمى :ابن حجر احلافظ قالثر يف صحة احلديث.مؤ  فيهعلى سبب غامض وخفي

، وإمنا يسمى معلواًل إذا آل أمره إىل راويه جمهول أو مضعف معلوالً ، وال احلديث الذي معلوالً  ـمثاًل ـاملنقطع 
 (4).على من زعم أن املعلول يشمل كل مردود. ويف هذا رد ذلك مع كونه ظاهر السالمة من ذلكشيء من 

، كأن يقول: ي ـ قيدطالحبه املعىن االص ـ ومل يقصد قلت: وإذا أطلق هذا املصطلح من طرف احملدثني 
 ، أو غري ذلك.لفالينمعلول ابالنقطاع، أو ابلراوي ا

يحمل ما يهوعلتأخرين،استقر عليه االصطالح عند امل ، وهو الذيتقدمالعلة تطلق ويقصد هبا املعىن الذيو 
 .(5)ودقته ،وغموضه ،صعوبة هذا العلمإىل فيها أشاروا لألئمة  من أقوال وكلماتورد

                                                            

 .(1/489معرفة أنواع علم احلديث )   (1)

قــال: مــا يفحينئــذ يكفــي أن  ـ(. قــال البقــاعي: فقلــت لــه ـ أي لشــيخه ابــن حجــر بعــدما مسعــه منــه هــذا التعريــف 1/501النكــت الوفيــة )(2)
لـذي د يطلـع يف اخلـرب اذلـك، بـل قـ أن ظـاهره السـالمة، فقـال: ال يلـزم اطلع فيه بعد التفتـيع علـى قـادح. ويفهـم مـن التقييـد ابلتفتـيع

ذ خيـرج هـذا مـن قلـت: فحينئـفضعفه ظاهر على علة خفية أيضا، وهذه ال ميكن أن تكون قادحة، فإهنا صـادفته ضـعيفا مقـدوحا فيـه. 
 .هذا احلد ابلتقييد بقادح، فال يكون معلوال إال إذا قدحت فيه العلة اخلفية

 (.123هة النظر )نز    (3)

 .(295النكت على كتاب ابن الصالح )  (4)

 .( وسيأيت ذكر بعضها يف مبحث أمهية علم العلل5)



 تعريف العلة

في صنفاتمن خالالملـ  املتقدمنيمجاعة من عند وجد تعريف، إذ عىن أعم مما سبق يف المبوقد تستعمل  
أو ،الراوي مرتوكاً انقطاع ظاهر يف السند، أو كون ك،  أحاديث بعلل غري خفية همتعليلـ العللكتب ، و احلديث

: ابنالصالححلافظ قاال، أو ضعيفا.جمهوالً 
مثاعلمأهنقديطلقامسالعلةعلىغريماذكرانمهنباقياألسباابلقادحةفياحلديث،املخرجةهلمنحااللصحةإلىحااللضعف،املان

. عةمنالعملبهعلىماهومقتضىلفظالعلةفياألصل
 (1).مناجلرحبالكذبوالغفلةوسوءاحلفظوحنوذلكمنأنواعاجلرحولذلكتجدفيكتبعلالحلديثالكثري 

 ابنحجركالمابنالصالحاحلافظوأوضح 
مرادهبذلكأمناحققهمنتعريفاملعلولقديقعفيكالمهمماخيالفه،وطريقالتوفيقبينماحققهاملصنفوبينمايقعفيكالمه:قائال

إذاملعلوملاعلتهقادحةخفية،والعلةأعممنأنتكونقا،مأانمسالعلةإذاأُطلقعلىحديثاليلزممنهأنيسمىاحلديثمعلوالًاصطالحاً 
 (2).وإمنايعالحلديثمنأوجهليسفيهاللجرمحدخل:وهلذاقاالحلاكم. دحةأوغريقادحة،خفيةأوواضحة

، كتبالعللاحلديث ضمن يفسببا آخر إلدخال كل ما هو قادح السخاويذكر احلافظو 
هنُيحتمأليضاًأانلتعليلبذلكمناخلفيلخفاءوجودطريقبالنسبةللذيقبلهقليل،علىأـأمينأصحابكتبالعللـولكنذلكمنهم:قال

 (3).آخرينجربهبامافيهذامنضعف،فكأانملعلألشارإلىتفرده
الصحيح  احلديث احملدثني إذا ذكروا من شروط آخر هلذا التوسع يف االستعمال: وهو أنوجٌه مثة و 

وإذا تكلموا يف نقد احلديث  السبب اخلفي القادح، للعلةأي املعىن االصطالحيبذلك ، فمرادهم العلةانتفاء
ذا هلكان أم ظاهراً، قادحًا أم غري قادح. و خفيًا  يـَُعلُّ به احلديث كل ماابلعلة   قصدونفإهنم ي ،عام بشكل

أو  ما حصل يف إسناده انقطاع يف موضع: نظائر عند احملدثني، منها: املنقطع، فهو ابملعىن اخلاص التصرف
كل ما حصل فيه انقطاع يف أّي به  فرييدون  ،ه استعمااًل عاماً ونتعمليس،مث على التوايلال، أكثر من موضع

 .(4)يف السند، فيشمل املعلق، واملرسل، واملعضل، واملنقطع ابملعىن اخلاص وضعم

                                                            

 .(1/488معرفة أنواع علم احلديث ) (1)

 .(328النكت على كتاب ابن الصالح ) (2)

 .(1/287( فتح املغيث )3)

 .( بتصرف18-17( أثر علل احلديث يف اختالف الفقهاء )4)



 أقسام العلةباعتبار مكان وقوعها

 المبحث الثاني: أهمية علم العلل:

املعلوم أن علم احلديث، أو علوم احلديث تندرج حتته جمموعة من العلوم، كل فن قائم برأسه، وألفت من 
 قال أبو بكر احلازمي اهلمداين: علماحلديثيشتملعلىأنواعكثريةتقرمبنمائةنوع فيه مصنفات خاصة.

وأنفدالطالبفيهُعُمَرهلماأدر ذكرمنهاطائفةأبوعبداللهاحلافظرمحةاللهعليهفيمعرفةأصوالحلديث،وكلنوعمنهاعلممستقلل
 (1).كنهايته

قال أبو عبد هللا احلاكم: معرفة علل احلديث، وهو علم برأسه غري وعلم العلل هو أحد هذه العلوم، 
 (2).الصحيح والسقيم واجلرح والتعديل...ومعرفة علل احلديث من أجل هذه العلوم

قات، بل هو أجلها وأعظمها، إذ به مييز وهو أبرز هذه العلوم وأدقها، ألن موضوعه هو أحاديث الث 
 صحيح حديث النيب صلى هللا عليه وسلم من ضعيفه، وبه يكشف عما خفي من أخطاء الثقات وأوهامهم.

وهلذا جند أئمة احلديث املطلعني على حقيقته، املدركني ألمهيته ولقيمته يقدمونه على غريه من ابقي علوم 
أحب إيّل من أْن أكتب عشرين  -هو عندي-ن أعرف علَة حديث  احلديث. قال عبدالرمحن بن مهدي: أل

 (3)حديثا ليس عندي.
: معرفة العلل َأَجّل أنواع البغدادي قال اخلطيبوكذلك نوه غري واحد منهم مبكانته بني ابقي هاته العلوم.  

 (4).علم احلديث
وإمنا  وأشرفها،الصالح: اعلم أّن معرفة علل احلديث من أجل علوم احلديث وأدقها  ابنُ وقال احلافظ  

 (5).يضطلع بذلك أهل احلفظ واخلربة والفهم الثاقب

 

                                                            

ــــــن أيب عثمان،احلازمي(1) ــــــق، عجالةاملبتديوفضالةاملنتهيفيالنســــــب،حممــــــد ب ــــــونحتقي ــــــن كن ــــــد هللا ب ــــــة،) 2ط ،: عب  ه1393 ،املطــــــابع األمريي
 .3م(،ص:1973ـ

م(، 2003-ه1424 ،بـــــريوت، دار ابـــــن حـــــزم،) 1معرفـــــة علـــــوم احلـــــديث، حتقيـــــق: أمحـــــد الســـــلوم، طاحلـــــاكم، حممـــــد بـــــن عبدهللا، (2)
 .141 -140:ص

 أيب حات مقدمة علل احلديث البن ؛(2/294واجلامع ألخالق الراوي ) ؛(140علوم احلديث)(ومعرفة 3)
 .يثا ليس عندي(أكتب حد، وعنده بلفظ: أن 1/195(،م2003-ه 1423، 1حتقيق، حممد صاحل الدابسي، بريوت، دار ابن حزم، ط

 (2/294(اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )4)
 (.81يث )صاحلد علممعرفة أنواع (5)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 : كيف تدرك العلةثالثالمبحث ال

 من أصعب األمور يف علم احلديث،إذن لقد سبق أن العلة سبب غامض وخفي، فإدراكها يف حديث هو 
ن يكوَن رجال األحواأل وأصعبعرف أهنا تكثر يف أحاديث الثقات. قال أبو شامة املقدسي: خصوصا إذا

هذا  ليٌس، وال يعرفأو قد جرى فيه تد، اإلسناد كلُّهم ثقات، ويكوَن متناحلديثِّ موضوعا عليهم، أو مقلواب
 (1).ه، وإال فاسأل عنه أهل؛ فإن كنت من أهله فبهمن علماء احلديث لنـُّقَّادإال ا

ه، ، وخربو النبوي احلديثة ارسأكثروا من ممالذين اجلهابذة النقاد، احلفاظ إال  يهايهتدي إلفالعلل لن 
ذلك،وصار هلم معرفة اتمة بحصلت هلم مدة طويلة، حىت  واعتنوا به وبرجاله

أبو عبدهللا  قال(2).فهمخاصيفهمونبهأهنذااحلديثيشبهحديثفالن،واليشبهحديثفالن،فيعللوانألحاديثبذلك
وليس هلذا النوع من  اع،لصحيح ال يُعرف بروايته فقط، وإمنا يُعرف ابلفهم واحلفظوكثرة السما نإاحلاكم: 

 (3) .احلديث العلم َعون أكَثر من مذاكرة أهلِّ الفهم واملعرفة؛ لِّيظهر ما خيفى من علة
مارسة له واالعتناءِّ به هللاُ تعاىل يف القلوب خيلقه مإنَّه عل :البغداديُّ  اخلطيب قالو 

ُ
 (4).بعد طولِّ امل

فيدخل له حديث يف حديث، فيصري حديث روي ه، بفيما يكت فقد يَزِّّل الصدوق: البيهقي قال احلافظو 
من  ظ؛ فريوي الشاذّ ف، وخيطئ السمع، وخيون احلالقلم قد يَزِّلّ . و يحصح ا على إسنادإبسناد ضعيف مركب

 عليه وسلم هللا صلى هللا هللا تعاىل حلفظ ُسَنن رسول عة الذين قيََّضهمديث عن غري قصد، فيعرفه أهل الصَّناحل
 .(5)هماعه، وطول جمالسته أهل العلم به وُمذاكرته إايّ ثرة مسكعلى عباده؛ ب

على تقدير ـ هذه األحاديث مل مثلحاديث املعلولة: وإمنا حتبعض األ بعد ذكر :ابُن رجباإلمام وقال 
عليه وسلم صلى هللا  النيبّ  ممارستهم لكالم على معرفة أئمَّة احلديث اجلهابذة النـُّّقاد الذين كثرت ـا صحَّته
 (6) .طهمبدقهم وكذهبم، وحفظهم وضصاألحاديث ونـََقَلة األخبار، ومعرفتهم ب ةغريه، وحلال رواوكالم 

                                                            

 .(55) خمتصر املؤمل(1)

 .(459/ 1) شرحعلاللرتمذيالبنرجب( 2)

 .(238( املصدر السابق )3)

 .(2/382اجلامع، ألخالق الراوي وآداب السامع" )( 4)

 .1/30(،م1988ـ  ه 1408، دار الراين للرتاث -دار الكتب العلمية  ،بريوت)، 1عبد املعطي قلعجي، ط، ( دالئل النبوة5)

 .(485-483جامع العلوم واحلكم )(6)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

ه إال من َرَزقه هللا ابن حجر: املعّلل وهو من أغمض أنواع علوم احلديث وأدقها، وال يقوم باحلافظ وقال 
 (1).ابألسانيد واملتون قويّة ومعرفة اتمة مبراتب الرواة، وَمَلكة ،وحفظا واسعا ،تعاىل فهما اثقبا

مناهج انت هلم طرق و لشأن، كذا احلفظ والفهم واملعرفة هبافهؤالء اجلهابذة الذين خصهم هللا تبارك وتعالىب
 .و املنتأالسند  ء يفسوا العلل اليت حتصل يف األحاديث النبويةخفااي القوادحو  يسلكوهنا للكشف عن

صائح للممارس دات، ونإرشا إىل بعض من أقواهلم اليت تعتربومن خالل النظر يف مصنفاهتم، وكذا الرجوع 
 :هاهلذا العلم،ميكن استخالص بعض الطرق املعينة يف هذا الباب.من

 :ابن الصَّالح احلافظ قالساعد على الكشف عن العلة.األموراليت ت من وهيالبحث يف مسألة التفرد:  
بتفرُّد الرَّاوي، ومبخالفة غريه له، مع قرائن تنضمُّ إىل ذلك تنبِّّه العارف هبذا  ـ أي العلة ـ ويستعان على إدراكها

 (2).الشَّأن

: ،أيجلهبذإلىذلكيهتدايتنضمّ له،معقرائنَ ومبخالفةغريِّهوتدرُكالعلُةبتفردِّالراوي،وقال احلافظ العراقي: 
ذلهعلىظنّ حبيثغلب،ومهوامهبغريذلك،أو ثحديفيدخوحلديث،أو املرفوعفيوقففياملوصول،أو إرسالعلىاطالعهبذلكإلىالناقد

وإن . احلديثبصحةِّ احلكمعنوأحجمفيذلكفوقفتردَّد،أو وحكمبه،فأمضاهك،
حلديثِّاملعلِّّ ظنهصحةالتعليلعلىيغلبمل  (3).العّلةمنظاهرهالسالمةبذلكمعكوانِّ

قال احلافظ ابن حجر: وقاعدته ـ أي  أحاديث بسبب انفراد بعض الرواة هبا، وقد أعل مجاعة من النقاد
أمحد ـ أن ما انفرد به الثقة يتوقف فيه حىت يتابع عليه، فإن توبع زالت نكارته، خصوصا إن كان الثقة ليس 

 (4)مبشتهر يف احلفظ واإلتقان، وهذه قاعدة حيىي القطان وابن املديين، وغريمها.
 (5)ري ونظراؤه حديث الثقة أبنه ال يتابع عليه.وقال اإلمام ابن القيم: وهلذا كثريا ما يعلل البخا

: بقولهاإلمام ابن رجب وأكد ذلك 
: وإنلمريوالثقاختالفهـإذاتفردهبواحدـوأماأكثراحلفاظاملتقدمينفإهنميقولونفياحلديث

                                                            

 .(123( نزهة النظر )1)

 .(1/455معرفة أنواع علم احلديث )(2)
 .(1/275شرح التبصرة والتذكرة)(3)
 .4/174م(، 1989ه ـ1410)بريوت، دار الكتب العلمية،  1الباري، حتقيق: عبد العزيز بن ابز، ط فتح(4)

  10/209م(، 2007هـ1428)الرايض، مكتبة املعارف،، 1، حتقيق: إمساعيل بنغازي، طالسننهتذيب  (5)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

ورمبايستنكرونبع،واشتهرتعدالتهوحديثهكالزهريوحنوه،إهناليتابععليه،وجيعلونذلكعلةفيه،اللهمإالأنيكومنمنكثرحفظه
 (1).ضتفردااتلثقااتلكبارأيضاً،وهلمفيكلحديثنقدخاص،وليسعندمهلذلكضابطيضبطه

عن  أو انفرد بهه،  روايتحد يفأحبيث مل يشاركه  ههل انفرد الراوي ب هوالنظر يف احلديث: لتفرداملراد ابو 
 أو شاركه غريه يف روايته؟ .شيخه

ايته مع لك مبقارنة مرو ويعرف ذم ال؟ينظر يف حال هذا الراوي هل هو ممن يقبل تفرده أ ، فإنهفإن كان األمر األول
 ه.با تفرد تهم رد مأكثر من خمالفإن الثقات، فإن وافقهم يف أغلب األحوال قبل تفرده، و من أقرانه 

؟ فقال: الذي إذا روى عن املعروفني ما اليعرفه هرتك حديثمن الذي يُ  بن احلجاج: شعبةإلمام ئالسُ وقد 
 (2) .رح حديثهفأكثر طُ  املعروفون

 (3) .أن جييء حبديث غريب، أو ألفني، ألفا: ال ننكر لرجل مسع من رجل املديينعلي بن إلمام قاالو 
، احلديث منعرف من مذهبهم يف قبول ما ينفرد به احملدث نوالذي ، كم أهل العلم: حُ مسلم وقاالإلمام

فإذا وجد  ، هلم فقةااملو في ذلك على نوأمع،أن يكون قد شارك الثقات من أهل احلفظ يف بعض ما رواه
 .(4)قبلت زايدته ،مث زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابه ،كذلك

 ،رد الصدوق ومن دونه يعد منكراتف إنّ و  ،املتقن يُعد صحيحا غريبا الثقةتفرد  وإنّ : قال اإلمام الذهيبو  
 (5).احلديثه مرتوك ريّ صَ يُ  يوافق عليها لفظا أو إسناداالراوي من األحاديث اليت ال إكثارإنَّ و 

ألن اإلنسان مهما بلغ من  كان ثقة،مظنة اخلطأ والغلط ولو ابحلديث هو تفرد الراوي  ومع هذا فإن 
ذكرت لك من منازهلم يف  اع مسلم: ومقال اإلمامم.واإلتقان والفهم فهو معرض دائما للوهم والنسيان الضبط

وإن كان من أحفظ ـ وحامل أثر من السلف املاضني إىل زماننا  ،فليس من انقل خرب ،احلفظ ومراتبهم فيه
 (6).الغلط والسهو ممكن يف حفظه ونقلهإال  ـ وأشدهم توقياً وإتقاانً ملا حيفظ وينقل ،الناس

                                                            

 .(216/ 1)شرحعلاللرتمذيالبنرجب(1)

 .142م(، ص:2003)مصر، دار اهلدى،  1يف علم الرواية، حتقيق: إبراهيم الدمياطي، طالكفاية اخلطيب البغدادي، (2)
 انفرد عن شعبة حبديث.ار حينما وّ بن سَ َشَبابة حق ( قاله اإلمام يف 4/45)يف الضعفاء (الكامل 3)
 (.1/92صحيح مسلم ) مقدمة(4)

 (.141-3/140االعتدال ) ميزان(5)

 .(46التمييز )(1)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

قال  يف مثل هذه األحوال. كشف عن العلةولذلك يستعني أئمة احلديث بقرائن أخرى قد تساعد على ال
 .(1) تُنّبه العارف هبذا الشأن، قرائن تنضم إىل ذلك معابن الصالح: 

أو  حاله من حيث الضبط، هل هو متقن،ملعرفة كلها، وذلك   الراوي ديثاحأمجع  ومن هذه القرائن
ثبت أنه لقي شيوخه أم ال؟  وهلمعني؟يف شيخ  أو،ماً اعأو أنه خيطئ، وهل ذلك  متوسط يف احلفظ،

ويستعان على ذلك ابلنظر يف سنه، وإمكان املعاصرة، ووقت دخوله البلدان من أجل السماع، وكذا معرفة 
؟ ، أو الأو يرسل ،يدلسفيتعرف على حاله هل هو خه أم ال؟ يشوهل أطال املالزمة لالبلدان اليت رحل إليها،

خيتلف حاله يف الضبط ابختالف أحوال التلقي، فروايته )قد الثقة ف،الروايةالتحمل و  يفه تقيطر وكذا النظر يف 
ختتلف عن روايته عن سواهم، كما أن روايته عن شيوخه ليست كلها بنفس الدرجة من قد عن أهل بلده 

أخذ عنه مساعا، ، وكذا منهم من هم من أطال مالزمته، ومنهم من دون ذلك، فمنانحية الضبط واإلتقان
كما أن الراوي كلما تقدم يف السن ،  يوجد من أخذ عنهم إجازة، أومكاتبة، أو وجادة ومنهم عرضا، وقد

 (2).يصبح أكثر عرضةخلفة الضبط، واالختالط(

: نظرت يف حنو من مثانني ألف حديث من حديث ابن وهب مبصر، وفيغري الرازيأبو زرعة اإلمام  قال
 (3).مصر، ما أعلم أين رأيت له حديثاً ال أصل له

ليتبني له عدد األحاديث اليت أخطأ  محاد بن سلمة أنه اهتم أبحاديثاإلمام حيىي بن معني نسب إلى كذاو 
ابن حبان: مسعت حممد بن إبراهيم بن أيب شيخ امللطي  احلافظ قالا، وكذا هل اخلطأ منه أو من غريه. وفيه

نعم : يقول: جاء حيىي بن معني إىل عفان ليسمع منه كتاب محاد بن سلمة فقال: ما مسعتها من أحد؟ قال
هم، واحندر إىل البصرة در منا هو عشر نفسًا عن محاد بن سلمة فقال: وهللا ال حدثتك. فقاإلحدثين سبعة

فاحندر إىل البصرة وجاء إىل موسى بن إمساعيل فقال له موسى: مل تسمع  ،قال: شأنكوامسع من التبوذكي ف
وماذا تصنُع هذه الكتب عن أحد؟ قال: مسعتها على الوجه من سبعة عشر نفسًا وأنت الثامن عشر فقال: 

رأيت  : إنَّ محاد بن سلمة كان خيطئ، فأردت أن أميِّّز خطَأه من خطأ غريه، فإذاابن معني؟ فقال هبذا

                                                            

 (.90-89)ث علم احلديمعرفة أنواع (2)

. 118ص:م(، 2009/ 2008،ائـر)جامعـة ابتنـة، اجلز الوردي زقادة، منهج اإلمـام الـدارقطنيفي دراسـة علـل احلـديث، حبـث الـدكتوراه، (3)
 بتصرف

 (.1/335(اجلرح والتعديل البن َأيب حات )4)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

وقال واحد  ،أصحابه قد اجتمعوا على شيء، علمت أن اخلطأ من محاد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء عنه
 (1).منهم خالفهم، علمت أن اخلطأ منه ال من محاد، فأميِّّز بني ما أخطأ هو بنفسه، وبني ما ُأْخطَِّئ عليه

الباإبذاملتجمعطرقهلم : قاالإلمام علي بناملديين. مجع طرق احلديثهو العلة إدراك ساعد على أهم مايمن   و 
 (3) .كثرية  : اكتب احلديث مخسني مرة، فإن له آفاتنب معنياإلمام حييى وقال(2) يتبينخطؤه.

ويعتربمبكاهنممناحلفظومنزلتهمفياالتقان،السبيإللىمعرفةعلةاحلديثأنيجمعبينطرقهوينظرفياختالفرواته:قاالخلطيبو 
 (4).والضبط

ل: مجع طرق احلديث، والنظر يف اختالف رواته، ويف : والطريق إىل معرفة العلالعالمة أمحد شاكروقال 
 مفيحكم بعد ،ويغلب على ظنه ،ضبطهم واتقاهنم، فيقع يف نفس العامل العارف هبذا الشأن أن احلديث معلول

 (5)صحته، أو يرتدد فيتوقف فيه.
ضطراب وعدمه، والقلب االواإلرسال، والتدليس وعدمه، و فبجمع الطرق يتبني الرفع والوقف، والوصل 

ومبقابلة الرواايت  والتصحيف، والشذوذ، والنكارة، واإلدراج، والوهم، وغري ذلك. والتأخري، وعدمه، والتقدمي
 (6)يز الصحيح من السقيم.يتبني اخلطأ من الصواب، ويتم بعضها ببعض واألسانيد

التأمل فيها، والتحقق و  هو سرب املتون احلديثية،اكتشاف العلل   ومن األمور اليت تساعد كذلك على 
وما يستحيل أن يكون من كالم  صلى هللا عليه وسلم فيها، ما ُتستنكر نسبته إىل النيبمن عدم وجود

املستحيل لو صدر عن الثقات ُردَّ، وُنسب إليهم اخلطأ، أال ترى أنّه لو اجتمع خلٌق قال ابن اجلوزي:النبوة،
خربهم؛ ألهّنم أخربوا  الثقات فأخربوا أّن اجلمل قد دخل يف سّم اخلياط ملا نفعتنا ثقتهم، وال أثّرت يفمن 

 (7)مبستحيل.

                                                            

 .( ابالنقطاع7/456)ه سري يف (، وأعلها الذهيب 1/34(اجملروحني البن حبان )1)

 ( 2/316(اجلامع للخطيب )2)
 ( 2/315(املصدر السابق )3)
 ( 2/295(اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )4)
 (1/200(الباعث احلثيث )5)
 . 106م(، ص:2005ه ـ1426مصر، دار الضياء، ) 1(مصطفى ابحو، العلة وأجناسها، ط6)
 ( 1/106)م(،1966، 1عبدالرمحنمحمدعثمان، ط: حتقيق(املوضوعات 1)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 (1)واعلم أن احلديث املنكر يقشعر له جلد طالب العلم، وقلبه يف الغالب.وقال أيضا: 
ملكة قوية يف فقه املتون،  لديه نشأتحىت هلذا العلم،  ممارسته تكثر ن  ملال يتأتى إال  الذي أشار إليه وهذا

إمنا يعلم ذلك من تضّلع يف معرفة السنن الصحيحة، واختلطت  :اإلمام ابن القيموسياق األسانيد. قال 
بلحمه ودمه، وصار له فيها ملكٌة، وصار له اختصاٌص شديٌد مبعرفة السنن واآلاثر، ومعرفة سرية رسول 

 شّرعه لألمة، حبيث كأنّه خمالطبه ويكرهه، ويُ وخيرب عنه، ويدعو إليه، وحيديه، فيما أيمر به وينهى عنه، اللهوه
 (2)من أصحابه.كواحد للرسول  
 .(3)يصلح أن يكون مثله كالم النبوة وأن يكون كالما: نعلم صحة احلديث بعدالة انقليه، ابن أيب حات وقال

اليت ال ُيشبهها  صلى هللا عليه وسلمحالوة عبارة الرسول  ـ أي أئمة العلل ـ :وذْوقهموقال احلافظ ابن كثري
أو زايدة  ،غريها من ألفاظ الناس، فمن األحاديث املروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيري لفظ

 (4).دركها البصري من أهل هذه الصناعةيُ  ، أو جمازفة، أو حنو ذلكابطلة

 .،ومقارنتها مع احلديثالواحد البابيث الواردة فيمع األحاداملنت جبويستعان على إثبات النكارة يف 
يف  ابن عدي احلافظ قال(. تكون النكارة يف داللته وفقهه نكارة املنت اترة تكون ألجل لفظة فيه، واترة)و

ترمجة أزور بن غالب البصري بعد ما ذكر له حديثاً: وهذا احلديث وإن كان موقوفًا على أنس فهو منكر؛ 
 (5).ألنه ال يعرف للصحابة اخلوض يف القرآن

حيكمون على أحاديث ابلنكارة مع صحة ظاهر اإلسناد. قال اخلطيب ولذلك جتد أئمة احلديث والعلل 
لعله شبه هلذا الشيخ القطان، أو احلديث، ورجال إسناده كلهم ثقات، و  البغدادي يف حديث: ال يثبت هذا

 (6)خل عليه.أد
 (1) وقال احلافظ الذهيب يف حديث آخر: هذا حديث نظيف اإلسناد منكر اللفظ.

                                                            

 .(1/103(املصدر السابق )2)
 . 44ص:(، م1998-ه 1419)الرايض، دار العاصمة،  2حتقيق عبد الرمحان املعلمي، ط(املنار املنيف البن القيم، 3)
 .(351(مقدمة اجلرح والتعديل )4)
 (.197-1/196(الباعث احلثيث)5)
 . (2/124(الكامل يف الضعفاء )6)
 (. 14/35(اتريخ بغداد)1)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 (2)وقال يف موضع: حديث منكر مع قوة إسناده.
 (3).وقال احلافظ ابن حجر: إسناده صحيح ومتنه منكر

بون له ة، فإهنم يتطلند الصحر الس: إذا استنكر األئمة احملققون املنت، وكان ظاهاملعلمي قال العالمةوهلذا 
ا كافية ولكنهم يروهن ،طلقات، أعلوه بعلة ليست بقادحة معلة، فإذا مل جيدوا علة قادحة مطلقا، حيث وقع

 دلس... م رواي غريالّن أهذا مع  يصرح ابلسماع، إعالله أبّن راوي مل :كر، فمن ذلكللقدح يف ذاك املن
 وجهه...ى اخلطأ، وإن مل يتبنّي اإلعالل ابحلمل عل :ومن ذلك
  أن احلديث أُدخل على الشيخ... إعالهلم بظنّ  :ومن ذلك

إذا ، فها اندرمن جهت خلللالى أّن دخول ، إمنا ُبين ع: أن عدم القدح بتلك العلة مطلقاوحجتهم يف هذا
 له إال وجد سببإذ مل يو لل، قق وجود اخللى ظن الناقد بُطالنه، فقد حي، يغلب عاتفق أن يكون املنت منكرا

 .هامن جهت ل فيهتلك العلة، فالظاهر أهنا هي السبب، وأن هذا من ذاك النادر الذي جييء اخلل
وهبذا يتبني أن ما يقع ممن دوهنم من التعقب أبّن تلك العلة غري قادحة، وأهنم قد صححوا ماال حيصى من 

عّما تقدم من الفرق، اللهم إال أن يثبت املتعقب أّن اخلرب غري  ، مع وجودها فيها، إمنا هو غفلةثاألحادي
 (4).منكر

ون أحاديث أبمور وقرائن ظهرت هلم، مث تقصر عباراهتم عن ألمر أن أئمة النقد كثريا ما يعلوحاصل ا
ر قد َتقصُ  :احلافظ ابن حجرقال .حال تعليلهم للحديث الفصح هبا، ويعجزون عن ذكر كل تلك القرائن

من ترجيح إحدى الروايتني على األخرى كما يف نقد  نفسهفال يُفصح مبا استقر يف ، املعلل منهم عبارة
 (5).الصرييف سواء

                                                                                                                                                                                                        

 (.4/343(سري أعالم النبالء )2)
 (.17/299(املصدر السابق )3)
 .7/121م(، 1996القاهرة الناشر: دار الفاروق، ) 1طغنيم بن عباس غنيم،  :حتقيق،(لسان امليزان4)
(، وانظــر طرفــاً مــن 9- 8:صم(، 2002-ه 1423القــاهرة، دار اآلاثر،1) عبــد الرمحــان املعلمــي، ط ،(مقدمــة حتقيــق الفوائــد اجملموعــة5)

 .2/318(، ه1422 ،2تحقيق طارق عوض هللا،الدمام،دار ابن اجلوزي، طالبن رجب بيقات هذه القاعدة يف فتح الباريتط
 .(2/711)على كتاب ابن الصالح النكت( 1)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

قال احلافظ السخاوي: هو و 
 وهلذاتراىجلامعبينالفقهواحلديث،وهيئةنفسانيةالمعدللهمعنها،هبمالميكنهمردهو أمريهجمعلىقل

 (1) .الينكرعليهمبليشاركهموحيذوحذوهمـ وابنعبدالرب،والبيهقي،واإلمساعيلي،كابنخزميةـ
إلمام ابن رجب متحداث عن هؤالء األئمة النقاد: قاالو 

فإهنؤالءهلمنقدخاصفياحلديثيختصونبمعرفته،كماخيتصالصريفياحلاذقبمعرفةالنقودجّيدهاورديئها،وخالصهاومشوهبا،
لغريه،وآيةذلكأهنيُ دليالواهر،وكلُّمنهؤالءالمُيكنأنيعربعنسببمعرفته،واليُقيمعليهواجلوهرايحلاذقفيمعرفةاجلوهرابنتقاداجل

 (2).فيتفقونعلىاجلوابفيهمنغريمواطأة،عرضاحلديثالواحدعلىجماعةممنيعلمهذاالعلم
من صلى اثنيت عشر ركعة بين له ت سئل عن حديث أم سلمة مرفوعا: قلت: ومن أمثلة ذلك أن أاب حا

 (3)فقال: هذا خطأ، الناس يقولون عن أم حبيبة، قلت أليب: اخلطأ ممن هو؟ قال: ال أدري.بيت يف اجلنة، 
عن  ،عن ابن عمر ،عن انفع ،ن عبيد هللاحديث رواه بقية، ععن  وقال ابن أيب حات: سألت أاب زرعة

حديث منكر، قلت:  واحلرير للنساء أبسا، فقاألبو زرعة: هذاابلقز يرى  عليه وسلم أنه مل يكن النيب صلى هللا
 (4) تعرف له علة؟ قال: ال.

يقدرون ماجعلهم وقد حتصل لدى هؤالء األئمة احلذاق من اخلربة وامللكة، واالختصاص ابلسنة النبوية 
أيب الثلج قال: كنا روى أبو حات عن ابن أمساعهم. فيها تضعيفه ألول وهلة يطرقو  على استنكار احلديث،

يدفعه بشيء حىت قدم علينا زكراي  عني سنتني أو ثالثة، فيقول: هو ابطل، والنذكر هذا احلديث ليحىي بن م
احلديث عن عبيد هللا بن عمرو عن إسحاق بن أيب فروة، فأتيناه فأخربانه، فقال: هذا اهبذبن عدي فحدثنا 

 (5)اببن أيب فروة أشبه منه بعبيد هللا بن عمرو.
عنمحمد ،الطّالقاينمحدأبنايدامبنسعشهعن،عرجالألفضو ،نبلحمحدبنأاهو ر يثدحنعيبأتأَلوقال ابن أيب حات: س

ر : صلىاللهعليهوسلمللهرسوالالق: قالـ حبةصوكانتلهـ  مِّيّ شاجلُ وهبيعنأَب،يبَشبِّ بنَعقِّيلعن،بنُمهاجِّ
                                                            

 (.1/289(فتح املغيث )2)

 .(485-483جامع العلوم واحلكم ) (3)
 (.314(مقدمة اجلرح والتعديل )4)
 .(2/208(العلل )5)

لرجلليكــــــون إِّان: بيصلىاللهعليهوســــــلمعنموســــــىبنَأعني،عنُعبيدهللا،عننافع،عن ابنعمر،عنالن(. واحلــــــديث هــــــو: 4/90(، وامليــــــزان)2/404العلــــــل )(1)
 .منَأهاللصوموالصَّالةوالزَّكاةواحَلّج،َحىتَّ ذكر سهاماخَلريفماجيزىيومالقيامةإالَّبقدرعقله



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

وام،يلاخلوابطوارت،ةمرّ و بحر احهأَقبو ثومهّاموَأصدقهاحار ،وأحسناألمساءعبداللهوعبدالرمحن،ياءاألنبمساءأأَوالدكموامسُّ 
: يبقاألَ .اتراأَلو اتقلدوهالو ا،وقلدوها،نواصيهىعلواسح

،وكاأنصحابولمكحاحبصيّ كِّالعَوْهبالو أَبَأهنّ يبقليفقعيوكان،يسفنيفرهتوأَنكدَأمحمنيوفاتن،ألعرجالفضنيثمداحلاذهعتمس
 يأَبعنناملصفى،ابادثنحد،مثقدمتحمص،فإذاقدَأمحرواهانيستغربونفالميكننيأأنقولشيئاملا

ُ
: قالة،غِّري امل

: قاأَليب...صلىاللهعليهوسلمنبيلقاال: لاقبالكالعي،وهيأَبعنيد،سعنبيعقيلندثح: قالنمهاجر،بدمحميحّدثن
فعلمتأنذلكباطل،وعلمتأإننكاريكانصحيحا،وأَبووهبالكالعيهوصاحبمكحواللذيريويَعنمكحول،وامسهُعبيداللهبنُعَبيد

قيتمتعجبامنَأمَحدبنحنبلكيفخفيعليه،فإنيأنكرهتحينَسمعتبه،وهومندوانلتابعني،يرويعنالتابعينوضرهبمثالأَلوزَاعيوحنوه،فب
 (1).قبألأنقفعليه

وأن ما يعلون به األحاديث  ،الفن أهنم ال يستندون إىل الضوابط العلمية اوقد ظن كثري ممن ال علم له هبذ
ما من تعليل  يعلم أهنم األحاديث اليت أعلوها أتملمن لكن  ، ورجم ابلغيب،وفرضيات ختميناتهو جمرد 

 (2)حجج وبراهني يقينية.حلديث إال وبين على 
 (3).كمايعرفالطبيباجملنون:قال،كيفتعرفصحيحاحلديثمنغريه:قلتلعبدالرمحنبنمهدي:نعيمبنحمادقالعن 

 (4).مليكنلهجواب؟ينأمن:صدقلوقلت:قاالبننمري،هلامإمعرفةاحلديث:قالعبدالرمحنبنمهديو 
ـ الأمسيهـ هاللبصرةأأخذعبدالرمحنبنمهديعلىرجلمن:لقاعليبناملدينيوعن
أر :وقال،فغضبعبدالرمحنبنمهدي:قال؟ينقلتهذافيصاحبناأابسعيدمنأاي:فأتوهفقالوا:قال،فغضبلهجماعة:قال،حديثا

لزمعمليهذاعشرينسنةحتىتعل؟اهنبهرجإيقوللهمنأينقلتلي،هوهبرج:فقال،نتقدليهذا:أفقال،لىصرييفإتىبدينار أأيتلوأنرجال
 (5) .علمأممنهما

                                                            

 (.3/126(العلل )2)

 (.53(العلة وأجناسها )3)
 .1/31للبيهقي ) دالئل النبوة(4)
 . (4 -3) ابن أيب حات مقدمة علل(1)

 .(2/256)اب السامعاجلامع، ألخالق الراوي وآد(2)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

، معرفةاحلديثبمنزلةمعرفةالذهب:محدبنصاحلقاألو 
 (1) .ورديئاأيعنيجيداـ هنذاابئن:إذاقيللهكيفقلت،إوليسللبصريفيهحجة،هلهأمنايبصرهإ

احلجةأنتسألنيعنحديثلهع:قال؟مااحلجةفيتعليلكماحلديث:ابزرعةوقاللهرجلأمسعت:عنمحمدبنصاحلالكيلينيقالو 
، والختربهبأنكقدسألتنيعنه،فتسأهلعنه،بنوارةامثتقصدحممدبنمسلم،فأذكرعلته،لة

وإنوج،فاعلمأنكالمناتكلمعلىمراده،فإنوجدتبينناخالفافيعلته،مثتميزكالمناعلىذلك،ابحامتفيعللهأمثتقصد،فيذكرعلته
 (2).هنذاالعلماهلامأشهدفقاأل،ففعاللرجلذلكفاتفقتكلمتهمعليه:قال،فاعلمحقيقةهذاالعلم،داتلكلمةمتفقة

، وأيب زرعة، وغريهم من أن علم العلل بن مهدي وأيب حاتما سبق من كالم هؤالء األئمة كعبد الرمحان و 
هو إهلام، وكهانة، وأهنم ال يذكرون احلجة على التعليلليس املقصود به أهنم يضعفون األحاديث حسب 

عة اطالعهم، وطول ممارستهم لس وأهنم ال يستندون إىل أي برهان يف ذلك، بل معناه أهنمذوقهم، وأهوائهم، 
 احلديث، مكنتهم من احلكم على راسخةو ملكة قوية م هل تحصلهلذا العلم، وقوة الفهم لديهم حىت 

يف  ه،ومل تتكون عندهم احلجة بعدإسنادأتمل مبجرد  يف أول ما يلقى على مسامعهم، أو ابلضعف أو ابلصحة
فمثل املعلل كمثل الطبيب احلاذق إذا )مث بعد ذلك يقفون على علة احلديث، ويذكروهنا. ،بعض األحاديث

دي بالناس، فينظر فيه أّول نظرة، وي عرض له شخص ظاهره السالمة من األمراض، ال يظهر املرض فيه لعامة
يظهر صدق  ،ختبارواال ،واألشعة ،والتحليل ،والَفْسر ،أن فيه مرض كذا، فإذا أجرى له الفحص رأيه إمجاال

 (3) (.قوله بوضوح

فإنه ال ، الداننري والدراهم ونقدعلم احلديث معرفة الصرف باخلطيب البغدادي: أشبه األشياء وهلذا قال 
، أو كرب، وال صفة تعود إىل صغر، والنقع، وال دنس، طراوةوال ، وال مس، هم بلونايُعرف جودة الدينار والدر 

 متييزوكذلك ، يعرفه الناقد عند املعاينة فيعرف البهرج والزائف واخلالص واملغشوش وإمناأو سعة، ، وال إىل ضيق
 (4).بهفإنه علم خيلقه هللا تعاىل يف القلوب بعد طول املمارسة له واالعتناء ، احلديث

                                                            

 .(2/256املصدر السابق ) (3)
 .(2/256وآداب السامع ) الراوي(اجلامع ألخالق 4)
 .للشيخ وصي هللا عباس (10)علم علل احلديث(1)
 .(2/255(اجلامع ألخال ق الراوي وآداب السامع )2)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

فمن األحاديثما ختفى : قال اخلطيُب البغدادي، وسببها يف احلديث مدةالعلة  ستغرقالبحث عنوقد ي
ّي الزمان ،لَُّتهع  (1).البعيد فال يوَقف عليها إال بعد النظرالشديد، وُمضِّ

ة ل: مسعُت علي بن املديين يقول: رمبا أدركُت عـَجَزرة  املعروف بصاحل ـبن حممد البغدادي  وقال صاحل
 (2).حديث بعد أربعني سنة

 وإمنا حدثا، علة فيهال جودهذا مل حيصل مع كل األحاديث اليت حكم عليها هؤالء النقاد بو ليعلم أن مث 
الواردة يف   ألحاديثلب ان أغفإإالا، و ذلك يف جمموعة أحاديث كان اخلطأ فيها دقيقا والعلة أكثر غموض

 وهللا تعاىل أعلم.تذكر معها العلة.كتب العلل 
 

 حولعلاللدارقطني،وموضوعاته،وترتيبه: المبحثالخامس

الرتمذي، مسلم، و و ري، ، والبخامنهم علي بن املديينمة احلديث، لقد ألف يف ابب العلل مجاعة من أئ
هلذا و كثرها فائدة، لها، وأ، وأجكتاب اإلمام الدارقطين يعترب من أجودهاوأمحد بن حنبل، واحلاكم، وغريهم، و 

 من ذلك:يه، و نوه به غري واحد من أئمة احلديث يف القدمي واحلديث، وأكثروا من الثناء عل
لعلل، وأحسُن ما وضع كتاابُ ثالثُة كتب  من علوم احلديث جيُب االهتماُم هبا:  : قال أبو عبدهللا احلميدي 

. وأحسُن ما وضع فيه اإلكمال لألمري ابنِّ ما كوالواملختلف،كتاُب املؤتلف   :فيه كتاب الّدارُقطيّن، والثاين
 .(3)وكتاب وفيات املشايخ، وليس فيه كتاب

 .(4)ومنأجودهاكتاابلعللعنأمحدبنحنبل،وكتاابلعللعنالدارقطين: وقاالحلافظ ابنالصالحعندذكركتبعلالحلديث 

 .(5)وإذاشئتأنتبينرباعةهذااإلمامالفردفطالعالعللله،فإنكتندهشويطولتعجبك: وقال احلافظالذهيب 

                                                            

 .(2/257املصدر السابق ) (3)
 .(املصدر السابق4)

 .(125-124 /19)أعالم النبالء سري (1)
 (.1/102أنواع علم احلديث )معرفة (2)

 (.3/133تذكرة احلفاظ )(3)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

: وقاالإلمام ابنكثري 
ضعفيهذاالفن،مليوقدمجعأزمةماذكرانهكلهاحلافظالكبريأبواحلسنالدارقطنيفيكتاهبفيذلك،وهوأجلكتاببألجلمارأيناهو 

 ( 1)سبقإليه مثله،وقدأعجزمنرييدأنيأتيبعده،فرمحهاللهوأكرممثواه.
: وقااللبلقيين 

 (2) .وأجلكتابفيالعللكتاابحلافظابناملديين،وكذلككتااببنأبيحات،وكتاابلعللللخالل،وأمجعهاكتاابحلافظالدارقطين
 (3)وقال الكتاين: وللدارقطين وهو أمجع كتاب يف العلل مرتب على املسانيد، يف اثين عشر جملدا. 
ومع هذا كله فإن اإلمام الدارقطنيلميصنفكتابه"العلل" إبتداء، بل رمبا مل يقصد وضع مؤلف يف هذا  

ابن الكرخي، مث احلافظ الباب،والذي كان السبب يف ظهور هذا الكتاب العظيم النفع هو اإلمام أبو منصور 
الربقانيالذي كانيسأل شيخه اإلمام الدارقطنيعنعلالألحاديث،فكاانلدارقطنييمليعليهعللهامنحفظه، فيدوهنا 

قال احلافظ السخاوي:  .تلميذه يف أصوله
يسأهلعوألبياحلسنالدارقطنيوهوعلىاملسانيدمعأهنأمجعهاوليسمنجمعه،بالجلامعلهتلميذهاحلافظأبوبكرالربقاين،ألهنكان

 (4)نعلالألحاديث،فيجيبهعنهامبايقيدهعنهبالكتابة.

وقد بني احلافظ الربقاين كيف مجع هذا الكتاب، واملراحل اليت مر منها حىت خرج للناس على الوضع الذي 
: سألُت الربقاين قلُت له: هل كان أبو احلسن الدارقطين ميلى عليك البغدادي قال اخلطيبهو عليه اآلن، 
ه ؟ فقال: نعم، مث شرح يل قصة مجع العلل، فقال: كان أبو منصور بن الكرخي يريد أن العلل من حفظ

يصنف مسندا معلال؛ فكان يدفع أصوله إىل الدارقطين، فيعلم له على األحاديث املعللة، مث يدفعها أبو 
اديث نظر فيها منصور إىل الوراقني، فينقلون كل حديث منها يف رقعة، فإذا أردت تعليق الدارقطين على األح

بن اأبو احلسن، مث أملى علي الكالم من حفظه، فيقول: حديث األعمع، عن أيب وائل، عن عبد هللا 
اتفق فالن وفالن على روايته، وخالفهما فالن، ويذكر مجيع ما يف ذلك احلديث،  ،احلديث الفاليند، مسعو 

الكالم يف األحاديث؟ فقال: أتذكر ما يف  كتب كالمه يف رقعة مفردة، وكنت أقول له: مل تنظر قبل إمالئكأف
                                                            

 .(1/198الباعث احلثيث )(4)

 .105م(، ص:1999ه ـ1420)بريوت، دار الكتب العلمية،  1البلقيين، عمر بن رسالن، حماسن االصطالح، ط(5)

 .117ص: م(، 1995بريوت، دار الكتب العلمية، ) 1حممد بن جعفر الكتاين، الرسالة املستطرفة، ط(6)

 2/378 م(،2003القاهرة، مكتبة السنة، ) 1، فتح املغيث، حتقيق: علي حسني، ط،حممد بن عبدالرمحانالسخاوي(1)
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مث مات أبو منصور، والعلل يف الرقاع، فقلت أليب احلسن بعد سنني من موته: إين قد عزمت أن .حفظي بنظر
أنقل الرقاع إىل األجزاء، وأرتبها على املسند؛ فأذن يل يف ذلك، وقرأهتا عليه من كتايب، ونقلها الناس من 

 (1).نسخيت
م ى أقوال اإلماها،وعلعة وغري على األحاديث املعلة املرفوعة واملرسلة واملوقوفة واملقطو ب الكتاشتمل وي

 اة.الدارقطين يف بعض الرو 
لثاين: جال، واول: الر قسمني: األإىل سانيد مث قسمتاملعلى مسانيد الصحابة، وأما وضعه فهو مرتب  

 هم.على غري  هللا عليهم مسانيد العشرة املبشرين ابجلنة رضوان ميقدمع ت النساء،

 .على حدة كل راو  روايتم تعلى تراجم التابعني، حيث جعل ممروايهت ترتبف ن من الصحابة،و املكثر وأما 
إلمام ان إجابة وتكو ه، عن العلة املوجودة فيتساق يف سؤال السائل الواردة يف الكتاب األحاديث و  

 من اوغريهراو، ل راو بو إبداأانقطاع، أو اضطراب،  بياان لتلك العلل، من اتصال، أو إرسال، أوالدارقطين 
 .ان الصواب من ذلكيصور علل احلديث املتعددة، مث ب

 
 

 

 

 

 

الباب الثاني: دراسة األحاديث اليت 
 نس سل ة: اختلف فيها على اإلمام محاد

                                                            

 .(12/37اتريخ بغداد)(2)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 الفصل األول: مسند أيب بكر الصديق رضي هللا عنه.
 رضي هللا عنه.الفصل الثاين: مسند عمر بن اخلطاب 

 الفصل الثالث: مسند علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.
 الفصل الرابع: مسند طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه.

 الفصل اخلامس: مسند معاذ بن جبل رضي هللا عنه.
 الفصل السادس: مسند أيب قتادة رضي هللا عنه

 الفصل السابع:. مسند معاوية بن أيب سفيان رضي
 الثامن: مسند أيب موسى األشعري رضي هللا عنهالفصل 

 الفصل التاسع: مسند أيب هريرة رضي هللا عنه.
 
 

 الفصل األول: مسند أبي بكر الصديق

 

رمحه اإلمام الدارقطين  ُسِئل  
 .النُوَرثُ : ىاللهَعَليهوَسلم،أَن َُّهقالالنِبيَصليِق،َعنِ الصدَعنَحِديٍثرَيِويِهأَبُوُهَريرة،َعنأَبِيَبكرٍ الله
: قالف

فَأَ ،بنسالَّمَعنهَيىوحي،يالَولِّيدالطَّيالسيروايَةأَبنمّمادبنَسَلَمةحَفرواه،يهفِّ َعنهة،واخُتلِّفَسَلميأَبو،َعنَعمر َحمدبنَحديثَروامهُهو 
 .َبكريأَبيُهَريرة،َعنأَبة،َعنسَلميأَبو،َعنَحمدبنَعمر منع،سَنداهَعنه

 .ُهريرةَأابفِّيهَيذُكر مل.بكريأَبَعنُمرَساليَسَلَمةأَبو،َعنَحمدبنَعمر مة،َعنّمادبنَسَلمح،فرواهَعنمسلِّمبنَعّفانَوخاَلَفُهما
د،عِّياضبنوأََنس،رَوردِّياَحمدالدَّ مَعبدالَعزِّيزِّبنَواتبـََعه  .ُهَريرةَأابفِّيهواَيذُكر َسَلَمة مليأَبو،َعنبنَعمر َحمدِّ م،َعنوَغريواحِّ

النَّب،وُعمررضياللهعنهما،عنَبكريأَبيُهَريرة،َعنأَبَعن،يَسَلَمةأَبَعنَفَأسَنَدهو،َعمر بنِّ َحمدمَعنَعطاءاخلَّفافبنالَوّهابَوَرواُهَعبد
 .لموسىاللهَعَليهيصل

 األولالحديث 
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 وه،احَلدِّيثحوَهذانىورو 
َ
: يُقاللَ ،شيخأَلهاللَبصَرةىعنذاامل

سَ بنِّاَسعِّيدبنِّأَبِّيَعُروبَة،َعنَقتاَدة،َعنَسعِّيدَعنبِّهَحدَّثمسكِّينبنَسيف
ُ
 .َبكريأَبَعنيُهَريرة،أَبنيَّب،عَ مل

 .غريُههاَيأتبَلمأَلفاظاَوزادفِّيهِّ 
نَهذاالَوجهِّوال ظبمحُفو َولَيس .َسعِّيدَعنوَلميُتابَعَعَلىرِّوايَتِّهَِّهذِّهِّ  .ذالَيسبِّالَقوِّيِّّ هَ  مِّسكِّنيَوَسيُفبن  .َغريِّهَعنَقتاَدةمِّ

يح نَهذااحَلدِّيثِّ والصَّحِّ رَسلمِّ
ُ
 .ُمرَسالو َعمر بنِّ مدِّ حَ مَعناحلُّفاظ،لَِّكثَرةَِّمنَروامهِّنامل

والَهذامِّنبمحُفوظكذللَيسو .كربَ يأَبنعَريرة،يهُ أَبن،عَ يَسَلَمةأَب،َعنالزهرِّيَحمدِّبنِّإِّسحاق،َعنِّ مَسَلَمة،َعنبنّمادِّ حنعَوُروِّي
 الزُّهرِّيَحدِّيثِّ 

يُحماتـََقدَّموالص  (1).َسَلَمةيأَبو،َعنَعمر َحمدِّبنِّ مّمادِّبنَِّسَلَمة،َعنحَعنذِّكُرهحِّ
 التخريج:

 هذا احلديث مداره على حممد بن عمرو، وقد اختلف عنه من وجهني:
ي هللا عنه، بكر رض أيب عن محاد بن سلمة، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة مرسال عن:األول الوجه  

 دون ذكر أيب هريرة رضي هللا عنه.
رضي  بكر عن أيب  هريرة سلمة، عن أيب، عن أيبمحاد بن سلمة، عن حممد بن عمرو عن: الثاينالوجه   

 هللا عنه.
 تخريج الوجه األول: 

ثـََنا: (2)يف املسندرواه أمحد  كالمها من طريق عبدالواحد بن غياث،  (3)يف السنن الكربىوالبيهقي ،َعفَّانَحدَّ
ثـََناقال:  : َبكريقالَتألَبمحاد بن سلمة، عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة أن فاطمة رضي هللا عنه  َحدَّ

؟ رَيُِّثَكإَِّذامِّتَّ : قَال؟َعَليهَوَسلَّمنَرِّاُثلنَّبِّيََّصلَّىاللهُ الَفَمالََنا: قَاَلت. َوَلدِّيَوَأهلِّي: قَالَمنـْ

                                                            

 (.1/218) ( العلل1)

 .م(1999الرسالة،  )بريوت، مؤسسة ،2طحتقيق شعيب األرنؤوط،(1/226/60)(2)

بـن الرتكمـاين، القـاهرة، الناشـر: وبذيله اجلوهر النقـي ال(،6/302بيان مصرف أربعة أمخاس الفيء: )كتاب: قسم الفيء والغنيمة: ابب: (3)
 دار الفاروق احلديثة.
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نيُوَرث،َوَلكِّنِّّياللنَّبيَّ إِّانَّ :يـَُقول،اللهَعَليهَوَسلَّمَصلَّىمسِّعتالنَّبيَّ 
َ
َكانـََرُسو َمنَعَلىَوأُْنفِّق،َوَسلَّميَـُعولهَعَليَصلَّىاللهُ َرُسوالللهَكانَـ َأُعومل

 .يُنفِّقَوَسلَّمَ َعَليهَصلَّىاللهُ للهاُل 
 وردي محاد بن سلمة عن حممد بن عمرو:ر عبد العزيز الداـ واتبع 

: قال،حدثناعبدالعزيزبنمحمد،عنمحمدبنعمرو،عنأبيسلمةالقعنبيحدثنا:(1)ابن شبة يف اتريخ املدينة رواه 
: أنفاطمةبنرتسوالللهصلىاللهعليهوسلمأتتأاببكررضياللهعنه،فذكرتلهماأفاءاللهعلىرسوهلبفدك،فقاألبوبكررضياللهعنه

 .ه،منكاانلنبييعوهلفأانأعوله،ومنكانينفقعليهفأانأنفقعلي" إانلنبياليورث: " إنيسمعتالنبيصلىاهلل عليهوسلميقول
داتبـََعهأََنسبنعِّياض،وَغري ذكر اإلمام الدارقطين أن محّادبنَسَلمةتنبيه:   ،نأَبيَسَلَمةمدِّبنَعمرو،عَ ،َعنمحَ واحِّ

 .ملَيذُكروافِّيهَأابُهَريرة
 ومل أقف على شيء من هذه الرواايت بعد البحث، وهللا تعاىل أعلم. قلت:

 تخريج الوجه الثاين: 
يف السنن والبيهقي  ،(4)يف مسنده ،والبزار (3)يف سننهالرتمذي و ، (2)النيبمحاد بن إسحاق يف جزء تركة رواه 
 ، عن أيب هريرةعنأبيسلمة،حمادبنسلمة،عنمحمدبنعمروعن الطيالسي،الوليدأبيمن طريق،(5)الكربى

سوالللهصلىاللهعرت مسع:بوبكريب؟فقاألفماليالأرأث:قالت،أهليوولدي:منريثك؟قال:فقالت،بيبكرأجاتفاطمةإلىقال:
 ولكنيأعوملنكانرسوالللهصلىاللهعليهوسلميعوهلوأنفقعلىمنكانرسوالللهصلىاللهعليه"، النورث:"ليهوسلميقول

 .سلمينفقعليهو 
ة بعد لى هذه الرواي أقف عمة، وملرواه أيضا عن محاد بن سل حيَيىبنسالَّمذكر اإلمام الدارقطين أن  تنبيه:

 البحث، وهللا تعاىل أعلم.

                                                            

 .ه(1410مطبعة قدس،  ،دار الفكر، قم)اتريخ املدينة، اجلزء االول حققه فهيم حممد شلتوت، ( 1/198-199)(4)

 هـ 1404 ،1أكرمضياءالعمري، ط: حتقيق: (53الصفحة )( 1)

 .(1608سلم: و )كتاب السري  عن رسول هللا صلى هللا عليه ولسم: ابب ما جاء يف تركة رسول هللا صلى هللا عليه (2)

 .2003حتقيق حمفوظ الرمحان، املدينة النبوية، مكتبة العلوم واحلكم، ط : (1/80/25)(3)

 .(302/ 6الفيء: )كتاب: قسم الفيء والغنيمة: ابب: بيان مصرف أربعة أمخاس (4)
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لبزار (2)والرتمذي، (1)وأخرجه أمحد يف املسند أبو بكر املروزي يف مسند و ،(3)يف املسند،وا
لبيهقي يف السنن الكربى،(5)وابن األعرايب يف معجمه،(4)أيب بكر ابن عساكر يف و ،(6)وا

من كلهم (7)معجمه
اببنعططريق خرَباناءعبدالوهَّ بيع،مروحممدبنعقاأَل َأ بيع،سلمةن َأ نفاطمةرضياللهعنهن ريرةَأ واللفظ )اُه

لإلمام أمحد( 
نهماللهُ وعمررضيبكر ابأتَ جاء ثهاَع ريا طلبمِّ والللهصنماَت اللهُ َرُس يهوسلَّى عنإانّ اال:فقلَّم،عَل والامَس للَرُس

يه َل َع ُه ل وَرث.وسهصلَّىال قول:إِّنيالُأ  لَّمَي
 الزبريو  طلحةو  عنعمرويف الباب بوعيسى:وقاأل

محوهاببنعطاء،عنةوعبدالبنسلموحديثأبيهريرةحسنغريبمنهذاالوجه،إمناأسندهحماد،عبدالرمحنبنعوفوسعدوعائشةو 
عنرو،عنأبيسلمة،بنعمامد،عنمحمدبنعمرو،عنأبيسلمة،عنأبيهريرة،وسألتمحمداعنهذااحلديثفقال:الأعلمأحدارواه

 .لمةوروايةمحادبنسهريرةحننأبيبيسلمة،عبنعمرو،عنأاعبدالوهاببنعطاء،عنمحمدوقد رواهأبيهريرةإالمحادبنسلمة،
وقال البزار: 

 .بيسلمةمرسالمرو،عنأمدبنعوعبدالوهاب،وغريمهايرويهعنمح،وهذااحلديثالنعلمأحدارواهفوصلهإالمحادبنسلمة
رواه ابن األعرايب يف و 

َسيِّّبَعن،َقتادةنع،َعُروبةيابنأَب،انسيفبنسفيان،انهشامان:(8)معجمه
ُ
: هريرةقاليعنأَب،َسعيدبنامل

 َصَدَقة.نُوَرُث،َماتـَرَْكَناال: اللهعليهلَّىقالرسوالللهص: كربو فقاألب،َبكرينأَبماجاءتفاطمةتطلبمِّرياثه

                                                            

 (14/283/8636(، ويف )1/241/79)( 5)

 (1609م:ليه وسلعكتاب السري  عن رسول هللا صلى هللا عليه ولسم: ابب ما جاء يف تركة رسول هللا صلى هللا )( 6)

(7 )(1/80/26) 

 (54)(، املكتب اإلسالمي :بريوت، الناشر): شعيب األرانؤوط، حتقيق ( 8)
(9)(2/862) . 

لفيء: ( 10) ا عة أمخاس  رب أ ان مصرف  ي ب يمة: ابب:  غن ل لفيء وا ا  (6/302)كتاب: قسم 

 م(.2000 -ه 1421،دار البشائردمشق، دار البشائر ) 1ط،حتقيق: وفاء تقي الدين:  (497)الصفحة  (11)

(1)(3/1112 .) 
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ورواه ابن األعرايب يف 
ي،انأَبُوالَولِّيد،انمحَّادبنَسَلَمَة،َعن:(1)معجمه : ُهَريَرةقَاليَعنأَبيَسَلَمةَ َعنأَبو،َعمر نِّ مَحمَّدبانَجعفرالطََّيالِّسِّ

 .َناَصَدَقةتـَرَكنُوَرُث،َماال: َعَليهَوَسلَّمهُ الللَّىَرُسوالللهصقَالَ 
ملعروف بنعمروبنشهااباعنعبيدالله،حدثناعبداللهبننمري،محمدبنعمروالسوسيمن طريق(2)ورواه العقيلي يف الضعفاء

 .بسنينأبيجميلةعنأبيبكرالصديقرضياللهتعالىعنهالنورمثاتركناصدقة
 .وحدثبمناكري،كانيذهبإلىالرفض،كانبمصر،حممدبنعمروالسوسيكويفوقال:

 .ادوهذااملتنثابتعنرسوالللهصلىاللهعليهوسلمبغريهذااالسن،واليتابععليهوقال: 
 النظر في أحوال الرواة الذين وقع بهم االختالف

 ياث.ن غبعبدالواحد و ان،عف ابلنسبة للوجه األول فالرواة عن اإلمام محاد بن سلمة هم
 .أََنسبنعِّياض، و ورديار عبد العزيز الد ون له فمنهمتابعامل وأما

هو ابن مسلم الباهلي، وهو ثقة ثبت، قال ابن املديين: كان إذا شك يف حرف من احلديث تركه، وعفان 
 (3)ورمبا وهم، وقال ابن معني: أنكرانه يف صفر سنة تسع عشرة ومات بعدها بيسري.

وقال صاحل بن حممد: ال أبس به.وقال اخلطيب:  ن غياث فقال عنه أبو زرعة: صدوق. وأما عبد الواحد ب
 (4)كان ثقة.

وأما عبد العزيز بن حممد 
وصحياحدمثنكتاهبفهوإذ،طلبفاابلبنحنبل:كامنعرو اوقاألمحد.كامنالكيوثقالدراوردي:فقاملصعبالزبريي،الدراوردي

 للهبنعمرو.عنعبيدارويهاورمباقلبحديثعبداللهبنعمري،وكانيقرأمن كتبهمفيخطئ،وإذاحدمثنكتبالناسوهم،ح
 .وقاالبنأبيخيثمةعنابنمعني:ليسبهبأس،وقاألمحدبنأبيمرميعنابنمعني:ثقةحجة

 .فيخطئبالشيءفرمباحدمثنحفظه،احلفظسيء:وقاألبوزرعة
                                                            

(2)   (2/655 .) 

 م(.2000ه ـ1420الصميعي، دار ، )الرايض 1ط ،محدي عبد اجمليد: : حتقيق(4/1270/1673)( 3)
 .(333) التهذيب تقريب( 1)

 .(2/633هتذيب التهذيب )( 2)
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 .روقااللنسائي:ليسبالقوى،وقالفيموضعآخر:ليسبهبأس،وحديثهعنعبيداللهبنعمرمنك
 .وقاالبنحبانفيالثقات: وكانيخطئ.وقاالبنسعد:وكانثقةكثرياحلديثيغلط

وقد مجع احلافظ ابن حجر بني هذه (1)مانةإالأهنكثريالوهم.واألوقااللعجلي:ثقة.وقااللساجي:كامننأهاللصدق
 (2) األقوال، فقال: صدوق كان حيدث من كتب غريه فيخطئ.

 (3) وأما أنس بن عياض فهو ثقة.
فهو  هلما املتابع وأ،سالَّمىبنحييَ و الوليدالطيالسي، للوجه الثاين عن محاد بن سلمة فهم أبو  ـ وأما الرواة
 .عبدالوهَّاببنعطاء

 ( 4)وأبو الوليد الطياليسي هشام بن عبد امللك فهو ثقة ثبت.
وقال احلافظ ابن عدي: هو ممن يكتب (5)وهو البصري فقال عنه أبو حات: صدوق. وأما حيىي بن سالم

 (7) وقال الذهيب: ضعفه الدارقطين.(6)ضعفه.مع 
 لم.  أعوخالصة حاله أنه يف ضعف، لكن يصلح حديثه للشواهد واملتابعات، وهللا تعاىل

 ة.عرفةقدميعرفهماخلفاف فقالعنه أمحد:كانيحيىبنسعيدحسنالرأيفيهكاني وأما عبد الوهاب بن عطاءـ 
.معني:ثقةلدوريعنابنالايكتبحديثه،وقوقاالبنأبيخيثمةوعثماانلدارميعنابنمعني:الأبسبه،وقاالبنالعالءعنابنمعني:

 وقااللساجي:صدوقليسبالقويعندهم.
واقكانيدلسعنثور جوإالاهناألر يكتبحديثهقيللهيحتجبهق:وقااللبخاري:ليسبالقويعندهم،وهوحيتمل.وقااللبخاري

 وامأحاديثمناكري

                                                            

 .(593-2/592هتذيب التهذيب )هذه األقوال من  (3)

 (299)التهذيب تقريب (4)

 (55) صدر السابقامل(5)

 (504املصدر السابق )(1)

 (9/191اجلرح التعديل )(2)

 (9/125الكامل يف الضعفاء )(3)

 (7/183االعتدال )ميزان (4)
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 ليسبهبأسأيضا:  ي:ليسبالقوي.وقالوقااللنسائ
 تعاىل.وقاألبوحات: يكتبحديثهمحلهالصدق.وقاالبنسعد:كانصدوقاإنشاءالله

 عليه.وقالعثمانبنأبيشيبة:عبدالوهاببنعطاءليسبكذاب،ولكنليسهوممنيتكل
 (1).ليسبقويوقداحتمألهاللعلمحديثه:ثقة.وقااللبزار:احلسنبنسفيان،و وقااللدارقطين

 (2)هو ما خلص إليه احلافظ ابن حجر يف التقريب، قال: صدوق رمبا أخطأ. -وهللا تعاىل أعلم-حاصل حاله و 
 الترجيح

 صدوق، وثقة. ه فمنهملعون املتاب ، وصدوق، وأماثقة ثبت :الرواة للوجه األول عن اإلمام محاد بن سلمة هم
 .خطأأق رمبا صدو فله  ما املتابعوأ،وضعيف يكتب حديثه.ثقة ثبتهفوأما الرواة للوجه الثاين عن

 إلمام محاد بنااته عن ون رو يرتجح الوجه األول ـ املرسل عن أيب بكر رضي هللا عنه ـ لكوبناء على هذا 
ليه إ وهذا ما خلص  أعلم،تعاىل سلمة أوثق، مث لكون املتابعني له أيضا عن حممد بن عمرو أكثر وأوثق، وهللا

 بعد توافقخه، ل عن شيلوجهنير أن اإلمام محاد بن سلمة حدث اباإلمام الدارقطين رمحه هللا، ومع هذا يظه
 ثالثة رواة على اخلطأ، وفيهم ثقة ثبت، وهللا أعلم. 

بن سلمة، أم شيخه محاد  ، فرواه على الوجهني، هل اإلماميف احلديث معرفة من اضطرب يبقى وإذا صح هذا
ال ينزل عن مرتبة  حصلت له أوهام ـ وإن كان الذي هو دونه يف احلفظ والضبط، إذ بن علقمة حممد بن عمرو

بن معني: ما زال الناس يتقون حديثه، قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان حيدث مرة قال عنه حيىي حىت  ـ(3)الصدوق 
حممد بن فالنظر يقتضي أن (4)عن أيب سلمة ابلشيء من رأيه، مث حيدث به مرة أخرى عن أيب سلمة عن أيب هريرة.

فحدث عنه اإلمام  ما ذكره ابن معني عنه،هو ، ويكون حاله يف هذا احلديث ميكن أن يتحمل اخلطأهو من  عمرو
 بذلك ضابطا ملا روى، وهللا تعاىل أعلم.األخري محاد بن سلمة مبا رواه عنه، ويكون 

 مرتبة الحديث

                                                            

 (640-2/638هتذيب التهذيب )األقوال السابقة من (5)

 (309) الصفحة(6)

 (434تقريب التهذيب ) ؛(663-3/662هتذيب التهذيب )(1)

 (3/663هتذيب التهذيب )(2)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

إسناد احلديث ضعيف ألن أاب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف مل يدرك أاب بكر، لكن منت احلديث 
من (2)ومسلم، (1)أخرجه اإلمام البخاريفقد صحيح من طرق أخرى، 

 (واللفظ ملسلم)طريقابنشهابعنعروةبنالزبريعنعائشةأهناأخربهتأنفاطمةبنرتسوالللهصلىاللهعليهوسلم
مرياثهامنرسوالللهصلىاللهعليهوسلم،مماأفاءاللهعليهباملدينةوفدك،ومابقيمنخمسأرسلتإلىأبيبكرالصديقتسأهل

خيرب،فقاألبوبكر:إنرسوالللهصلىاللهعليهوسلمقال:النورث،ماتركناصدقة،إمناأيكآلحملمدصلىاللهعليهوسلمفي
لهصلىاللهعهذااملال.وإنيواللهالأغريشيئامنصدقةرسوالللهصلىاللهعليهوسلمعنحاهلاالتيكانتعليهافيعهدرسوالل

 ليهوسلم،وألعملنفيهامباعملبهرسوالللهصلىاللهعليهوسلم.
  

                                                            

 (3712و3711 )كتاب فضائل أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم: ابب مناقب قرابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:(3)

 (1759)كتاب اجلهاد والسري: ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم: ال نورث: (4)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 الفصل الثاني: مسند عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه
 

 

: ،َفقالَذَهبخاُترَُجلَرأَىِفيَيدِ هَعَليهوَسلمىالللَّ نَّبيصلَأّنَّ : ،َعنُعَمرَعباسَعنَحِديِثابنِ   رمحه هللا تعاىل   وُسِئل  
 .َسَكتَ ،فَ ةِبِفضَّ َهذاَأَشرُِّمنُه،فَ َتَختَّم: ،َفقالِبَحِديد،فَ َتَختَّمأَلِقه
. ،َعنُعَمرَعباسابنِّ عن،َعّماريَعّماربنأَبَسَلَمة،َعنّمادبنح،َعنُصَقريبنَمنُصور يَروِّيهِّ : قالف

حفوظو وهنُعَمر،ع،ُمرَسالَعّمار ،َعنحّمادنرَيويهعَوَغريُهُ 
َ
 (1).امل

 

 تخريج الحديث

 واختلف عليه من وجهني: ،هذا احلديث على محاد بن سلمةمدار 
 ه.بعمر  : عن محاد بن سلمة، عن عمار بن أيب عمار، عن ابن عباس، عناألول  الوجه 

 باسعكر ابن ون ذ : عن محاد بن سلمة، عن عمار بن أيب عمار، عن عمر مرسال د  الوجه الثاين

 (عن عمر أيب عمار، عن ابن عباس، محاد بن سلمة، عن عمار بن)الوجه األول  ختريج 
بن اعن عمار من طريق منصور بن سقري، قال: حدثنا محاد بن سلمة (2)الكبريالضعفاء يف هالعقيلي أخرج

أيب عمار، عن ابن عباس، عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم أبصر على 
، فذهب هذا أشر منه، فذهب فاختذ خامتا من حديد، فقال: ألق هذا عنكرجل خامتا من ذهب، فقال: 

 فاختذ خامتا من فضة، فسكت عنه.
 (مرسال، عن عمار بن أيب عمار، عن عمر محاد بن سلمة)الثاينالوجه ختريج   
من طريق حجاج، وعفان، كالمها (4)الكبري عن عفان، والعقيليفي الضعفاء(3)يف املسنداإلمام أمحد أخرجه  
 بن سلمة به.محاد عن 

                                                            

 (.2/87) ( العللللدارقطين:1)

(2(  )4/1340) 

(3( )1/282/132.) 

(4)(4/1340). 

 الحديث الثاني



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 النظر في أحوال الرواة الذين وقع بهم االختالف:

ويقال: ابن سقري احلراين. قال فيه أبو حات: ليس منصور بن سقري،و محاد هاإلمام عن للوجه األول يو االر 
 (1)بقوي، كان جنداي، ويف حديثه اضطراب.

وعبيدهللا بن عمر املقلوابت، ال جيوز وقال اإلمام ابن حبان: شيخ بغدادي يروي عن موسى بن أعني، 
 (3) وقال العقيلي: يف حديثه بعض الوهم.. (2)اج به إذا انفردجاالحت

 فخالصة القول فيه أنه ضعيف. 
 .هم عفان بن مسلم، وحجاجفمحاد اإلمام لوجه الثاين عن ابالنسبة لرواة ـ

 (4).تثب،ةفقد سبق أهنثقلِّمِّ مسبنعفانو 
الرواية مبهما، ومل ينسب، ويوجد مجاعة من الرواة هبذا االسم، لكن الذي  حجاج فإنه ذكر يف هذهأما 

روى عن محاد بن سلمة هو حجاج بن منهال وحده، فإن كان األخري، فهو ثقة، قال عنه اإلمام أمحد: ثقة، 
 (5)ما أرى به أبسا، وقال أبو حات: ثقة فاضل، وقال النسائي: ثقة، وقال العجلي: ثقة.

 الترجيح:

أن  يظهر، مةبن سلا ن محادعللحديث ـ املنقطع، و املتصلـ  رواة الوجهنيبيان أحوال ما تقدم من بناء على
ما هذاو ضعيف.  هو واحد ـو ـ  ولألن رواته ثقات، بينما راوي األ وذلك، مناألول أرجح  هوالثاين الوجه 

 . وهللا تعاىل أعلم. بقوله: وهو احملفوظرجحه اإلمام الدارقطين 
 ة الحديث:مرتب

 بقوله: طينلدارقامام اإل ، وأشار إىل ذلكاألن عمار بن أيب عمار مل يدرك عمر  ،ضعيفاحلديث إسناد 
 عن عمار مرسال عن عمر.

                                                            

 (8/199اجلرح والتعديل )(1)

 (2/380اجملروحني )(2)

 (4/1339)الكبري ضعفاء ال(3)

 (80الصفحة ) (4)

 ( 1/361)هتذيب التهذيب  (5)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

رواه أمحد، ورجاله رجال الصحيح، إال أن عمار بن أيب وقال: ، (1)وذكر اهليثمي احلديث يف جممع الزوائد
 عمار مل يسمع من عمر.

 مجاعة من الصحابة: عنحنوه ورد قد، فاحلديثأما منت و 
 :رضي هللا عنه عبدهللا بن عمرو(1
الطحاوي و ، (4)والبخاري يف األدب املفرد،(3)أمحد، و (2)يف إحتاف اخلرية املهرةللبوصرييسدد كما امهو ر  -

عن جده  ،عن أبيه ،عمرو بن شعيبطريق حممد بن عجالن، عن من كلهم   (5)يف شرح معاين اآلاثر
نأَنَـَّرُسواَلللهَصلَّىاللهَعَليهوَسلَّمَرأَىفِّيَيدَِّرُجل َخامَتًا : ،فـََقالَ مِّنَحدِّيدَقاُهَواختَََّذَخامَتًاَفألُه،َعنَرضَ فََأع،َذَهبمِّ

ل،َهذِّهِّ َشرَهَذا نَقاُهَواختَََّذَخامَتًاَفأَل،لنَّارالِّ َأهَيةُ حِّ ،َفَسَكتَـَعْنهُ َورِّ مِّ  .ق 
وصحح .. وأحد إسنادي أمحد رجاله ثقات..وقال: رواه أمحد والطرباين، (6)وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد

 وحسنه الشيخ األلباين يف حتقيقه لألدب املفرد. .(7)إسناده الشيخ شاكر
 بريدة رضي هللا عنه:(2

، (11)، ويف الكربى(10)في اجملتىبالنسائيو (9)في سننهالرتمذيو  ،(8)يف سننهداودأخرجه أبو ـ
وأبيثميلةحييىبنواضح، ،من طريقزيدبنحباب،زيدبنحبابطريقمن (12)وابنحبانفيصحيحه

                                                            

 م(.2001ه _1422العلمية، )بريوت، دار الكتب 1(: حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ط5/194)كتاب اللباس: ابب ما جاء يف اخلات: ( 1)
 م(.1999ه ـ 1420)الرايض، دار الوطن،  1ط(، 4/529كتاب الزينة: ابب ما جاء يف خات احلديد: )( 2)
(3 ) (11/69/ 6518) 
 م(.1999، 1ط حتقيق الشيخ األلباين، دار الصديق،: (1021)ابب من ترك السالم على املتخلق وأصحاب املعاصي: (  4)
 م(.1989ه ـ  1399)بريوت، دار الكتب العلمية،،  1حتقيق: حممد زهري النجار، ط: (4/261/6274) ( 5)
(6 ) (5/194-195) 
 (10/25/6518( )املسند:7)
 (.4223)كتاب اخلات: ابب ما جاء يف خات احلديد:  ( 8)
 (1785)كتاب اللباس: ابب ما جاء يف اخلات احلديد:  ( 9)
 .(5195 )كتاب الزينة: ابب مقدار ما جيعل يف اخلات من الفضة:  ( 10)
 (.9442 /8/375كتاب الزينة: ابب مقدار ما جيعل يف اخلات من الفضة: ) ( 11)
، حتقيــق: ى التقاســيم واألنــواعاملســند الصــحيح علــ(،3/426/2692: عــن أن خيــتم املــرء خبــات احلديــد أو الشــبه ذكــر الزجــر)( 12)

 م(.2012ه ـ1433 ،دار ابن حزم)بريوت، 1، طحممد علي سومنر، خالص آيدمري



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

جاءرجإللىالنبيصلىاللهعليهوسلموعليهخامتمن:عنأبيهقال،عنعبداللهبنربيدة،عنعبداللهبنمسلمالسلمياملروزأيبيطيبة
، )يف رواية النسائي وأيب داود:من مثجاءهوعليهخامتمنصفر؟ماليأرىعليكحليةأهاللنار:فقال،حديد
:قال؟منأيشيءأختذه:قال،ارمعنكحليةأهالجلنة:فقال،مثأاتهوعليهخامتمنذهب؟جدمنكرحياألصنامماليأ:فقالشبة(

 .منورقوالتتمهمثقاال
 .وفيالبابعنعبداللهبنعمرو،وقاألبوعيسىهذاحديثغريب

 .:هذاحديثمنكرالنسائي وقاألبوعبدالرمحن
 مسلم بن عبدالرمحان:( 3

: (2)األوسطويف ، (1)املعجمالكبريالطربانيفيأخرجه ـ 
عنمواله،ةبنتنبهانسميشعن،انعبادبنكثريالرملي:قال،النفيليحدثناأبوجعفر :قالبنعبدالرمحنبنعقاالحلراين،حدثناأمحد

صلى هللا عليه  رأيرتسوالهلل:قال،امسلمبنعبدالرمحن
لفييوأاتهرج،فأبىأنيبايعهاحتىذهبتفغريتيدهابصفرة،فجاءاتمرأةكأنيدهايدالرجل،يبايعالنساءعامالفتحعلىالصفاوسلم

 .ماطهراللهيدافيهاخامتمنحديد:فقال،دهخامتمنحديد
أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى  منحديثأبيهريرة(4)في صحيحهومسلم،(3)في صحيحهوهلشاهدعندالبخاري

 عن خات الذهب.
  أعلم.تعاىل ، وهللايرتقي إىل مرتبة القبول واالحتجاجاحلديث مبجموع هذه الشواهد لعل ف

  

                                                            

 (، حتقيق: محدي عبد اجمليد السلفي، الطبعة الثانية1054 / 435 /19) ( 1)
 م(.  1995)القاهرة، دار احلرمني،  1( حتقيق: طارق عوض هللا، عبد احملسن بن إبراهيم، ط1114 / 26 /2)  ( 2)
 (5864كتاب اللباس: ابب خواتيم الذهب: )( 3)
 (5470كتاب اللباس والزينة: ابب حترمي خات الذهب على الرجال: )( 4)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 

 

 .ممةكلمنافقعليألإمنايهلكهذها:كنانتحدث:عنعمرقال،عنحديثاألحنفبنقيس رمحه هللا   اإلمام  وُسِئل  
 .عنعمر،حنفاألعن،عناحلسن،عنحميدويونس،عنحماد،فروامهؤمل: يرويهحمادبنسلمةواخُتلَِّفعنه:فقال

 (1)عن احلسن. ،عن علي بن زيد ،وخالفه عبداألعلى بن محاد، رواه عن محاد
 

 تخريج الحديث:

 احلديث على محاد بن سلمة، واختلف عنه من وجهني:هذا مدار 
 .، عن األحنف بن قيس، عن عمرمحاد، عن محيد ويونس، عن احلسن األول:الوجه 
 .، عن عمرمحاد، عن علي بن زيد، عن احلسن عن األحنف بن قيس الثاين:الوجه 

 (.رس، عن عمعن احلسن، عن األحنف بن قيمحاد، عن محيد ويونس، )الوجه األول:ختريج   
: حدثنامؤمل،يعنيابنإمساعيلقال: حدثنايعقوببنإسحاقأبويوسفاجليزي،قال: (2)أبو يعلى يف معجمهأخرجه ـ 

: حدثنامحيد،ويونس،عناحلسن،عناألحنفبنقيس،قال: حدثنامحاد،قال
 .كنانتحدأثمنايهلكهذهاألمةكلمنافقعليماللسان:مسعتعمربناخلطاب،رضياللهعنهقال

 (.مرع ، عنسعن األحنف بن قي محاد، عن علي بن زيد، عن احلسن)الثاين:ختريج الوجه   
ومن طريقه -حدثناعبداألعلىبنحمادالنرسي،حدثنامحادبنسلمة قال:، (3)يف صفة النفاق الفراييبأخرجه 

اتريخ يف ابنعساكر احلافظ، وكذا (4)ابنالعدمي يف بغيةالطلبفيتارخيحلب
: قدمتعلىعمربناخلطابرضياللهعنه،فاحتبسنيعندهحوالفقال: عنعليبنزيد،عناحلسن،عناألحنفبنقيس،قال_(5)دمشق

                                                            

 (.143ـ  142/ 2) (العلل1)
 م(.1989-ه1410 )بريوت، دار املأمون، 1حتقيق حسني أسد، عبده علي، ط ،(328) شيوخالمعجم (2)

 .(م 1990ه ـ1410دار ابن زيدون، ) 1ط، عبد الرقيب بن علي:قحتقي(29الصفحة )( 3)
 .(دار الفكر بريوت،)، احملقق: سهيل زكار ،(453)الصفحة   (4)
 .م(1995-ه 1415بريوت، دار الفكر، )حمب الدين العمري،  :حتقيق،(24/310)(5)

 الثالثالحديث 



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

ايأحنفإنيقدبلوتك،وخربتك،فرأيتعالنيتكحسنة،وأانأرجوأنتكونسريرتكعلىمثلعالنيتك،وإانكنانتحدإثمنايهلكهذهاألمةكل
 .منافقعليم

 بن الفضل واحلسن بن موسى:واتبعه عن محاد عارم 
 (1)يف الطبقاتأخرجهابنسعد

 محاد األشج: عن علي بن زيدبن سلمة واتبع محاد 
: (2)أخرجه عبدهللا بن أمحد يف الزوائد على كتاب الزهد

كنت:قال،عنعمربناخلطابرضياللهعنه،حنفبنقيساألعن،عناحلسن،عنعليبنزيد،(3)شجاألحدثنامنصوربنبشريحدثنامحاد
هنماليستغنو فإلىقومكإفارجع،الخرياإرمنكأفلم،وقدرمقتك،كلمنافقعليميديمةعلىاألهنلكةهذه:إفقالجالسا،عنده

 .نعنرأيك
 النظر في أحوال الرواة الذين وقع بهم االختالف

، قال عنه هو مؤمل بن إمساعيلة محاد بن سلمالراوي عن : األول لوجهابلنسبة ل 
ف؟ليكأوعبيدهللاإحبأهو :قلت،هوثقة:فقال؟حاالملؤملفيسفيانشيءأي:قلتليحيىبنمعني:عثمانبنسعيد.وقالحييىمعينثقة

 (4).حداعلىاآلخرمليفضأل
 (5).يكتبحديثه،كثرياخلطأ،صدوق،شديدفيالسنةحات: ىبابن أ قالو 

 (2).منكراحلديث:وقااللبخاري(1).مؤملبنإمساعيلثقةكثريالغلطوقال ابن سعد: 
                                                            

 .مكتبة النشريتالطبقات الكربى، ، (7/105-106)(1)
 .2004حتقيق حامد البسيوين، القاهرة، دار احلديث، ط، (286)الصفحة   (2)
( طبعـة دار ابـن حـزم: مـن طريـق 572هكذا ورد يف كتاب الزهد، ومل أقف على ترمجة من امسـه األشـج،، وروى الـدينوري يف اجملالسـة )   (3)

( 5/431قدسـي )لفضـل طـاهر املاأطرافالغرائـب أليب يف وجاء عبيد هللا بن عمر، قال: ان محاد األشج، قال: مسعت حممد بن واسع، 
 ةهكذارواهلقامسعنعائشــــــــــــــواحملفوظعنابنأبيمليكةعناوفيه: ..سألرتسوالللهصلىاللهعليهوســــــــــــــلم:: حديثطبعــــــــــــــة دار الكتــــــــــــــب العليمــــــــــــــة

ــــة للكتابنفســــ. عنابنأبيمليكةعنها"،محاداألشــــج" د األبــــح"، ويف لســــان امليــــزان جــــاء فيهــــا: "محــــا:(2/430) هبينمــــا طبعــــة دار التدمري
ن علـي بـن ن الـراوي عـألبـن األشـج،.. ولعلـه تصـفح مـن األبـح،  ( يف ترمجة حيىي بن عبدويه صاحب شعبة: روى عن محاد7/337)

  تعاىل أعلم.(، وهللا118)، فإن كان األخري، فهو صدوق خيطئ كما يف التقريب زيد، وابن أيب مليكة هو محاد بن حيىي األبح

 .(8/428اجلرح والتعديل )( 4)
 .املصدر السابق(5)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 .(3)فعظمهورفعمنشأهنإالأهنيهمفيالشيء،سألتأابداودعنمؤملبنإمساعيل:وقاألبوعبيداآلجري
 . (4)فيحديثهخطأكثري:وقاألبوزرعة

 .(5)فكثرخطؤه،دفنكتبهفكانيحدمثنحفظه:وقالغريه
 .(6)استشهدهبالبخاريوروىلهأبوداودفيالقدروالباقونسوىمسلمو 

 .(7)،وقال: رمبا أخطأبنحبانفيكتاابلثقاتاوذكره
 .(8) يطول ذكرهاوقال الساجي: صدوق كثري اخلطأ، وله أوهام 

 .(9)وقال الدارقطين: ثقة كثري اخلطأ
وقال حممد بن نصر املروزي: املؤمل إذا انفرد حبديث وجب أن يتوقف ويتثبت فيه ألنه كان سيء احلفظ،  

 (10)كثري الغلط.
حملمد بن نصر، وهللا تعاىل أعلم، وهلذا قال عنه  الرجل هو القول األخريحال وخالصة هذه األقوال يف 

 (11) احلافظ ابن حجر: صدوق سيء احلفظ.
بن ابن محاد  داألعلىى، عبواحلسن بن موس:الرواة عن محاد بن سلمة هم: عارم بن الفضل، الوجه الثاين

 نصر.

                                                                                                                                                                                                        

 (.5/501الطبقات )(1)

 (7/284)(هتذيب الكمال 2)

 (املصدر السابق.3)

 (6/571ميزان االعتدال )(4)

 ( 7/284هتذيب الكمال ) (5)

 ( 7/285املصدر السابق) (6)

 (.9/187)الثقات  (7)
 ( 4/194هتذيب التهذيب ) (8)

 املصدر السابق.  (9)

 املصدر السابق. (10)

 .(487) التهذيب تقريب(11)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

ه: حامتعنبو قاأل،البصري،حممدبنالفضاللسدوسيهو وعارم بن الفضل
وهوأثبتأصحا،إذاخالفهعارمرجعإليه،وكانسليمانبنحربيقدمعارماعلىنفسه،وعارماليتأخرعنعفان،إذاحدثكفاحتمعليه

 (1).حبمادبنزيدبعدابنمهدي
 (3) .كانثقة:وقااللذهلي(2).نيختلطكاأنحدالثقاتقبأل:وقااللنسائي

: قالو  .ثقةعنه أبو حات: قالو 
وكتبتعنهقبالالختالطسنةأربععشرةومليس،فمنسمعمنهقبالالختالطفسماعهصحيح،وزالعقله،اختلطعارمفيآخرعمره

 (4) .معمنهبعدمااختلطفمنسمعمنهقبلسنةعشرينفسماعهجيدوأبوزرعةلقيهسنةاثنتينوعشرين
 .جاءاننعيهسنةأربعوعشرين:قال،و تغريفيآخرعمره:وقااللبخاري

 (6) .وهوثقة،وماظهرهلبعداختالطهحديثمنكر،تغريآبخره:وقااللدارقطين(5)
فيجبالتنكبعنحديثهفيما،فوقعفيحديثهاملناكريالكثرية،وتغريحتىكاناليدرمياحيدثبه،اختلطفيآخرعمره:وقاالبنحبان

 (7).منهابشيءنلميعلمهذاتركالكلوالحيتجفإرواهاملتأخرون
 (8).والقولفيهماقااللدارقطين،نيسوقلهحديثامنكرامليقدرابنحباأنوتعقبه احلافظ الذهيب بقوله:

رو قطين أنه مل يم الدار إلمااثبت، لكنه تغري يف آخره، ومع هذا فقد ذكر  أنه ثقة فخالصة القول يف حاله
 عنه حديث منكر، وهللا تعاىل أعلم.

 (9) ثقة.، وهو فهو أبو علي البغدادي املعروف ابألشيب أما احلسن بن موسى:

                                                            

 (6/477)هتذيب الكمال  (1)

 (.3/676هتذيب التهذيب ) (2)

 املصدر السابق. ( 3)

 (6/477)هتذيب الكمال  (4)

 املصدر السابق. (5)

 (.3/676هتذيب التهذيب ) (6)

 .(2/311)اجملروحني  (7)

 .(299-6/298(، ميزان االعتدال )3/676)هتذيب التهذيب  (8)

 (.104)تقريب التهذيب  (1)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 (1). قال عنه أبو حات: ثقةالنرسيفهو املعروفببن نصر:  أما عبد األعلى بن محادو 
 (2)ابن معني: ثقة. وقال يف موضع آخر: ال أبس به.وقال 

 (4).وقال ابن خراش: صدوق(3).ليس به أبسوقال النسائي: 
 الترجيح:

األول، وذلك  اين علىالث من خالل املقارنة بني رواة الوجهني للحديث عن محاد بن سلمة، يرتجح الوجه
 لكثرة عددهم، وكذا لكوهنم أوثق. وهللا تعاىل أعلم.

 الحديث:مرتبة 

بن  ويدسعه أبو د اتب. لكن مل ينفرد به، فقعلى بن زيد، وهو ضعيفنه فيه إسناد احلديث ضعيف، أل
 :املغرية
يف مسنده كما يف إحتاف اخلرية املهرة  إسحاق بن راهويهو  ،(5)سعد يف الطبقات ابنأخرجه بنحوه -

، عن بن املغرية من طريق أيب سويدكلهم (8)الكربىاإلابنة وابن بطة يف ،(7)والبزار يف املسند، (6)للبوصريي
، َحوالنَـفَ اأَلحتَـَبسَ َواح، الَوفدحَ رَفَسر َعَلىُعمَ سَقياأَلحَنفبنُـ َقدِّمَ : احلسن قال

نُهمإِّنتَ َوَلس، َعلِّيمُكلُمَنافِّقَرانَ َحذَوَسلمَ هِّ َعَليهُ اللىَصلهِّ لل؟إِّنَـَّرُسواَل َحَبستكَتْدرِّيلِّمَ :مُثَقاللَ   .لِّكَ فَاحلَقبَِّأه، هللاَشاءَ مِّ
 (9) هذا مل يذكر فيه البخاري وابن أيب حات جرحا وال تعديال.وأبو سويد 

 :اتبع عروة بن الزبري احلسنكذا و -

                                                            

 (6/38اجلرح والتعديل ) (2)

 (4/334هتذيب الكمال ) (3)

 املصدر السابق. (4)

 املصدر السابق. (5)

(6)(7/105) 

(7)(1/253) 

(8 )(1/435/306) 

 .(الرايض، دار الراية للنشر والتوزيع)حتقيق مجاعة، (،2/527/640)( 9)

 (.9/437واجلرح التعديل ) ؛41،قسم الكىن:الكبري)بريوت، دار الكتب العلمية( التاريخ(1)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

: (1)أخرجه األصفهاين يف اتريخ أصفهان
حدثناأبوبكربنخالد،ثناحممدبنيونس،ثناالعالءبنالفضلبنأبيسوية،ثناالعالءبنجرير،حدثنيعمربنمصعببنالزبري،عنعمهعر 

: وةبنالزبري،حدثنياألحنفبنقيسأهنقدمعلىعمربناخلطاببفتحتسرت،فقال
: ايأمرياملؤمنينإانللهقدفتحعليكتسرت،وهيمنأرضالبصرة،فقالرجلمناملهاجرين

عنياألحنفبنقيسالذيكفعنابنيمرةحينبعثنارسوالللهصلىاللهعليهوسلمفيصدقاهتم،وقدكانوامهوابنا،ايأمرياملؤمنني،إهنذاي
: فحبسنيعمرعندهباملدينةسنةأيتينيفيكليوموليلةفالأيتيهعنيإالماحيب،فلماكانرأسالسنةدعاين،فقال: قاالألحنف

 :الايأمرياملؤمنني،فقالعمررضياللهعنه: قلت: ايأحنف،هلتدريلمحبستكعندي؟قال
 .إنرسوالللهصلىاللهعليهوسلمحذرانكلمنافقعليم،فخشيتأنتكومننهم،فامحداللهياأحنف

 عن عمر رضي هللا عنه:  ني آخرينورد حنوه من طريقكما   
وأبو ، (4)يف املسندوالبزار ، (3)وعبد بن محيد يف املنتخب من املسند،(2)يف املسندأخرجه أمحداألول عن عمر:-

شعب والبيهقي يف ،(7)وابن بطة يف اإلابنة الكربى،(6)يف الكامل يف الضعفاء وابن عدي ،(5)يف املسنديعلى 
كلهم ،(8)اإلميان

يتىأُمعلاَأخافمفخو أنَ قاإلملوسيههعلصلىاللهوالللرسنأنهعاللهُ ابرضيطاخلبنِّ منطريقميموانلكردي،عنأبيعثماانلنهدي،عنعمر 
 .ساناللعليمقُمنافلك

 ال. مان متص عثوأيب ،نعلمه من عمر إال من حديث األحنف بن قيسقال البزار: وهذا احلديث ال 
 : رواه البزار، وأمحد، وأبو يعلى، ورجاله موثقون.(9)وقال اهليثمي يف اجملمع

                                                            

 م(.1990ه ـ1410)بريوت، دار الكتب العلمية،  1حتقيق سيد كسروي، ط، (1/269)(2)
 .(1/399/310)و (289/143/  1)( 3)

 (.م2003ه ـ1423)الرايض، دار بلنسية،  2حتقيق، مصطفى العدوي، ط، (1/62)(4)

(5 )(1/434/305). 

 بريوت، دار الكتب العلمية.، حتقيق: سيد كسروي، (1/378)املقصد العلي: ( 6)

(7 )(3/581) 

(8)(2/701.) 

 م(.  1410بريوت، دار الكتب العلمية،) 1حتقيق: حممد السعيد زغلول، ط، (2/284)(1)

 (.1/254كتاب العلم: ابب ما خياف على األمة من زلة العامل وجدال املنافق: )( 2)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 عن عمر: الثاين -
: (1)يف مسنده أخرجه احلارث بن أيب أسامة

ثـََنا ثـََناَرْوحبنُعَباَدةَحدَّ َعلِّّمَواانَ ُحَسينبنذَك،َحدَّ
ُ
.. احلديث .عمربناخَلطَّاجبمعالنَّاسلُقدومالَوفدأَنَّ عنَعبداللهبنبـَُرْيَدة،مل

 .اللَِّّسانِّ َأَخافَعَليُكمُمَنافِّقَعلِّيماأَنخَوفمصلىاللهعليهوسلمإَرُسوالللهاإِّلينَعهِّدَ مثقالعمر بطوله، وفيه: 
 .رواهإسحاقبنراهويه،واحلارثبنأبيأسامة،ومسددبسندصحيح: (2)وقال البوصريي يف إحتاف اخلرية

 ويشهد له حديث عمران بن حصني:
،والبيهقي يف شعب (5)الكبري املعجم الطرباين يف، و (4)يف صحيحهابن حبان ، و (3)البزار يف املسندأخرجه

 قالرسوالللهصلىاللهعليه: عنعمرانبنحصينقال،بنربيدةاعنعبدالله،حسيناملعلممن طريق(6)اإلميان
 .خوفماأخافعليكمبعديكلمنافقعليماللسانأنإ:سلمو 

 رواه الطرباين يف الكبري، والبزار، ورجاله رجال الصحيح.: (7)وقال اهليثمي يف اجملمع
 لم.عاىل أع تفاحلديث هبذا الشاهد، ومبجموع الطرق يرتقي إىل مرتبة القبول واالحتجاج وهللا

 
 

 

: َليهوَسلمَصلَّىاللهعَ َعِنالنَِّبيِّ َعنَحِديِثَعلَقَمةبِنوقّاٍص،َعنُعَمر، رمحه هللا إلمام   ُسِئال -
 َسَيُكونُ َعَليُكمأَُمراٌءُصحبَ تُ ُهمَباَلٌءوُمفارَقَ تُ ُهمُكفٌر.

                                                            

 م( 1992سنة والسرية النبوية، )املدينة املنورة، الناشر: مركز خدمة ال 1حتقيق: حسني أمحد الباكري، ط، (1/524)بغية الباحث:( 3)

 (.7/366كتاب املواعظ: ابب فيمن أيمر مبعروف أن ينهى عن منكر وخيالف قوله فعله: ( )4)

(5) (9/13/3514.) 

 (.4/469/2783) ذكر ما كان يتخوف صلى هللا عليه وسلم على أمته جدال منافق:   (6)

(7) (18/237.) 

(8 ) (3/272) 

 .(1/254)كتاب العلم: ابب ما خياف على األمة من زلة العامل وجدال املنافق:  (9)

 الحديث الرابع



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

يم،َعنَعلَقَمةبنِّ محَ ،َعنَسعِّيدّمادبنَسَلَمة،َعنَيحَيىبنِّ حيَرويه: قالف  . ،َعنُعَمروقّاصمدِّبنِّإِّبراهِّ
لِّكبنإِّبراهِّيماجلُدِّيُّ،وَعّمارُبنّمادحَعنَرفـََعهفَـ 

َ
يَروِّيهَعنهموُقو اوَغريمه.َليهوَسلمعلَّىاللهوَأسَنداهَعنالنَّبيصيُّ،َمَطرالرَّهاو َعبدامل

 (1).الصَّوابَوُهو . اف
 

 التخريج
 من وجهني: هذا احلديث على محاد، فاختلف عليه مدار

 ر مرفوعا.، عن عمعلقمة سلمة، عن حيىي بن سعيد، عن حممد بن إبراهيم، عنعن محاد بن األول:الوجه 
 .وقوفاعمر م قمة، عنن علعن محاد بن سلمة، عن حيىي بن سعيد، عن حممد بن إبراهيم، عالوجه الثاين:

 املرفوع عن عمر رضي هللا عنه.   ختريج الوجه األول:
ومل ، بن سلمةااد ه عن اإلمام محرواي يو هاالرَّ َمَطر بنّمار ،وعَ دِّياجلُ براهِّيمإبنامللكبدذكر اإلمام الدارقطين أن ع 

 أقف على أي من الروايتني، وذلك بعد البحث والتقصي، وهللا تعاىل أعلم.
: عمربناخلطابعن (2)أبوشجاعالديلمي فيالفردوسبمأثوراخلطابوذكره

 .سيكونعليكمأمراءصحبتهمبالءومفارقتهمكفر
 
السيوطي يف جامع احلافظ و 

 يكونبعدأىمراءصحبتهمبالء:مسعرتسوالللهصلىاللهعليهوسلميقول:عنعمرقال،عنعلقمةبنوقاص(3)األحاديث
 .مفارقتهمكفرو 

 :على عمر املوقوف وهوالوجه الثاين:ختريج 
ثـََنا مح، قال:(1)عفان بن مسلم يف جزئه رواه َثينِّ حَيىي بن ادَحدَّ ، يمرَاهِّ عِّيد، َعن حَممَّد بنِّ إِّبسَ  بن َسَلَمة، َحدَّ

 .َعلَقَمَة بن َوقَّاص، عن ُعَمَر بن اخَلطَّابِّ قَاَل: َسَيُكون أَُمَراء اتَِّباُعُهم َبالء َوُمَفاَرقـَتـُُهم ُكْفر َعن

                                                            

 (.194/  2)العللللدارقطين( 1)

 (3438)ه(، 1406 ريوت، دار الكتب العلمية،ب)حتقيق السعيد زغلول، ( 2)

 م(1984ه ـ 1414ريوت، دار الفكر، ، مجع وترتيب، عباس أمحد الصقر، أمحد عبد اجلواد، ب(31646)جامع األحاديث( 1)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

لم أعثر م أمسائهم. فطين وأهبلدارقاواملوقوفة على عمر،واليت أشار إليهم اإلمام ابقي الرواايت عن محاد  أماو 
 ىل أعلم.عليها بعد البحث. وهللا تعا

 النظر في أحوال الرواة الذين وقع بهم االختالف

 .وينَمَطرالرَّهاَعّماربي،و الرواة للوجه األول عن اإلمام محاد بن سلمة هم عبدامللكبنإبراهِّيماجلُدِّ 
 قاألبوزرعة، اجلديوعبد امللك بن إبراهيم 

 .ونقةاملأميمالثوقاألمحدبنمحمدبنأبيبزةحدثناعبدامللكبنإبراه،شيخ:وقاألبوحات،الأبسبهعنه:
 .وهوأحفظمينديوقفهلكاجلوقاألبوحييىبنأبيمسرةعنأبيعبدالرمحناملقرئفيحديثرواهعنشعبةبلغنيأنعبدامل

 (2)وقال الدارقطين: ثقة.وقال الساجي: روى عن شعبة حديثا مل يتابع عليه.
 (4)فظ ابن حجر: صدوق.وقال احلا(3).وذكره ابن حبان يف الثقات

 عماربنمطركانيكذب.: أبوحامتالرازيالفيه ق،رالرَّهاويَمطَعّماربنأما و 
 .ضعيف: وقااللدارقطين.كانيسرقاحلديث:  بنحبانقاالو 

 (5)وقال الذهيب: هالك..حيدثعنالثقاتبمناكري: وقااللعقيلى
 (6) .مرتوك احلديث: وقاالبنعدى

 (7)، وقد سبق أنه ثقة ثبت.عفان بن مسلموأما رواةالوجه الثاين عن اإلمام محاد فمنهم ـ 
 الترجيح

                                                                                                                                                                                                        

 .م(2004ه ـ1424 القاهرة، دار احلديث،) 1، حتقيق: محزة أمحد الزين، ط(419/290)ضمن كتاب أحاديث الشيوخ الكبار(2)

 (2/607التهذيب )تهذيب هذه األقوال من (3)

 (8/387)الصفحة (4)

 (302) التهذيب تقريب( 5)

 (205-5/204ميزان االعتدال )هذه األقوال من (1)

 (6/137الكامل يف الضعفاء )(2)

 (80الصفحة )(3)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

، يظهر أن الوجه الثاين هو األرجح، وذلك لكون عن اإلمام محاد نيالرواة للوجهمن خالل أتمل أحوال 
بينما الراواين للوجه رقطين، الراوي له ثقة ثبت، مع أنه مل ينفرد به بل اتبعه آخرون حسب ما ذكر اإلمام الدا

 الثاين فهم صدوق، ومرتوك، وهذا ما رجحه اإلمام الدارقطين، وهللا تعاىل أعلم.
 مرتبة الحديث:

مث إنه له حكم الرفع، رجاله رجال البخاري إال محاد بن سلمة، وهو ثقة،  ،إسناد احلديث املوقوف صحيح
 وهللا تعاىل أعلم.ألن مثله ال يقال ابلرأي، 

 
  



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 الفصل الثالث: مسند علي رضي اهلل عنه:

 
- ، لنَّبِ ُسِئلَعنَحِديِثَعبِدالرَّمَحِنبِناحلارِثِبِنِهشاٍم،َعنَعِليٍّ : يآِخِرِوترِهِ َعَليهوَسلم،كانيَ ُقولُفِ َصلَّىاللهيّ َأّنَّ

 احلديث....اللهّمِإنِّيَأُعوُذِبِرضاكِمنَسَخِطك
: َفقال
،َعنبنِّاحلاالرَّمَحنة،َعنَعبدِّ وَ ُعر هِّشامبنَعنَلَمة،بنِّسَ ّمادِّ ح،َعناحَلّجاجَعنإِّبراهِّيمبنِّ َفروي،َعنهّمادبنَسَلَمة،واخُتلِّفيرويهح َعلِّيرِّثِّ

 .وهمو وه، 
يحُ وه.َعلِّي،َعنبنهِّشامبناحلارِّاثاالرَّمَحنِّ عبدنع،وَعمر بنهِّشامَسَلَمة،َعنبنّمادِّ حنع: شاذانعامِّر َوقاأَلسَودبن  (1).والصَّحِّ

 

 التخريج:

 هذا احلديث مداره على محاد، واختلف عنه من وجهني:
 .علي ث، عن، عن عبد الرمحان بن احلار ةهشامبنُعرو نعَسَلَمة،ادبنعن محّ األول:الوجه 

 .يعلنع،شامعبدالرمحنبناحلارثبنهنعو،هشامبنعمر نعَسَلَمة،ّمادبنحنع لثاين:ا
 ختريج الوجه األول:  

أي عن هشام ـ بل الذي ورد عنه هي الرواية الصحيحة مل أقف عليها،  عن إبراهيم بن احلجاج هذه الرواية
لم يقف الضياء املقدسي. وكذلك (2)كما رواه عنه عبدهللا بن أمحد يف زوائده على املسندـ  بن عمرو 

: سابق، مث قال، أورد كالم اإلمام الدارقطين اليف األحاديث املختارة ، إذ ملا أخرج احلديثأيضاعليها
 .(3)واللهأعلم،فلعلبعضالرواةعنإبراهيمغلطفيه،وقدرواهعبداللهبنأمحدعنإبراهيمبناحلجاجعنحمادعلىالصواب

                                                            

 (14/  4) ( العلل1)

 .سيأيت خترجيه يف الباب نفسه (2)

 .339-1/338(،ه1410 يثة،املكرمة، مكتبة النهضة احلد مكة) 1طحتقق: عبد امللك بن عبد هللا بن دهيع، األحاديث املختارة (3)

 الحديث الخامس 
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رواه ابن أيب شيبة يف و  
 به.هَِّشامنِّ بارِّثِّ احلَ نِّ بنِّ الرَّمحَ دِّ َعنَعبَوَة،ُعر نِّ بَمَة،َعنهَِّشامِّ لبنسَ ادِّ حمنع،ونيدبنَهار َيز عن(1)املصنف

تخريج، صادر الميف  قال حمقق الكتاب يف تعليقه على هذا احلديث: وهشام بن عمرو هو الصواب كما
 ويف النسخ: هشام بن عروة. حتريف. 

عمرو،  شام بنكتاب املصنف، بدل ه  اسم هشام بن عروة يف بعض نسخد و ور حيتمل أن يكون قلت:
 لم.ىل أع، وهللا تعااملصنف رواةبسبب وهم بعض كر احملقق، كما حيتمل أن يكونذ  على ما
هذا الغلط يف اسم هشام ـ وسواء كان الغلط بسبب تصحيف بعض النساخ، أو بسبب وهم  يؤكدالذي مث 

إخراج أمحد، والرتمذي، وعبد بن محيد، وأيب يعلى للحديث من طرق عن يزيد بن هارون، بعض الرواة ـهو 
 وهللا تعاىل أعلم. (2)ن محاد بن سلمة، عن هشام بن عمرو،ع

أخرعن من طريق(3)يف املصنفابن أيب شيبة رواه و 
 دون أن ينسب هشام.و به. ،َعنَعبدالرَّمحَنبناحلَارثبنهَِّشام،َعنهَِّشام،عنحمَّادبنَسَلَمة،يَزِّيدبنَهاُرون

 مرو به.بنعّمادِّبنَِّسَلَمة،َعنهِّشامِّ حَعنالثاين:ختريج الوجه   
من ،(7)يف املسند، وأبو يعلى (6)يف السنن والرتمذي( 5)وعبد بن محيد يف املنتخب ،(4)يف املسندأمحد أخرجه

من طريق شهاب، (9)والبخاري يف التاريخ الكبري،َكامِّلَوأَبيز هبَ من طريق (8)رواه أمحد أيضاو ، بن هارون َيزِّيدطريق

                                                            

ه 1427 ار القبلـة،دجـدة، ) 1حتقيق: حممـد عوامـة، ط،(15/341/30329)كتاب الدعاء: ابب ما يدعو به الرجل يف آخر وتره: (1)
 م(. 2006 -

 سيأيت خترجيه يف الباب نفسه. (2)

 .(4/529) كتاب الصالة: ابب ما يقول الرجل يف آخر وتره: (3)

(4)(2/147/751) 

(5)(1/121). 

 .(3566)كتاب الدعوات: ابب يف دعاء الوتر: (6)

(7)(1/237). 

(8)(2/266/957). 

(9)(8/1 9 5). 
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البيهقي همن طريقو ـ  (3)يف املستدركاحلاكم ـ و  (2)ومن طريقه البيهقي يف الكربىـ  (1)يف السننوأبو داود وحبانبنهالل، 
يف النسائي من طريق هبزبنأسد، و ( 5)رواهابن ماجه يف السنن، و من طريق موسىبنإمساعيلـ  (4)يف الدعوات الكبري

 (8)وَعبداللَّ بن أمحديف الزوائد على املسندبنعبدامللك، امن طريقسليمانبنحرب،وهشام(7)الكربىالسنن ، ويف (6)اجملتىب
ي، والطرباين يف الدعاء النَّاجِّ  السنن والبيهقي يفمن طريق احلجال بن منهال،  (9)من طريقإِّبراهِّيمبناحَلجَّاجِّ

َفزَارِّي، الو ر نهَِّشامِّبنَِّعمعبن سلمة َحمادكلهم عنمن طريق سليمان بن حرب،  (10)الكربى
ياللَّه،هَِّشامبناحلَارِّثبننِّ الرمحَ دِّ َعنَعب  ، به.نهعَ َعنَعلِّريَضِّ

ـ (13)، والطرباين يف الدعاء(12)الكربى السنن ـ ومن طريقه النسائي يف(11)يف املسند َداود الطيالسيو أَب ورواه
 َعنهَِّشامالَفزَاري به.َسَلَمَة،محَّادبناحّدثن: قال

ـ أي هشام الفزاري ـ روىعنهذاالشيخ: قيلألبيجعفرالدارمي: قاألبوالعباس: (14)في التاريخ الكبريوقال البخاري
 . الأعلمه،وليسلحمادعنهإالهذا: غريمحاد؟فقال

 .ةبنَسَلمادمحري غَعنهو ري ال:َلمقهنأَ ينَمعبنىحييَغنيَعنوبلَ ،ادلَحمخأَقدمَشيهَِّشام:، حيث قالَداودو أَبووافقه

                                                            

 .(1427) ابب تفريع أبواب الوتر: ابب القنوت يف الوتر:(1)

د ( 2) ع ب ول  ق ي ا  م ب  اب  : ة ال ص ل ا ب  ا ت ك ( : ر وت ل 3/4ا 2) 

(3  ) : ر وت ل ا ب  ا ت ك (1/44  م.1997، 1دار احلرمني، ط( 0

(4)(2/8،  م. 2009، 1حتقيق بدر البدر، غراس، ط (

(5 ) : ر وت ل ا يف  وت  ن ق ل ا يف  ء  ا ج ا  م ب  اب  : ا ه ي ف ة  ن س ل وا ة  ال ص ل ا ة  م ا ق إ ب  ا ت ك (1 1 7 9) 

(6 ) : ر وت ل ا يف  ء  ا ع د ل ا ب  اب  : ر ا ه ن ل ا وع  ط وت ل  ي ل ل ا م  ا ي ق ب  ا ت ك (1 7 4 7). 

ا( 7) ي ق ب  ا ت ك ( : ره وت ر  خ آ يف  ول  ق ي ا  م ب  اب  : ل ي ل ل ا 2/1م  7 ب(2 اب  : وت ع ن ل ا ب  ا ت ) ك و  ،  : ة ا ف ا ع مل ا
7/1 6  م.2001 -ه 1421 ،1حتقيق، شعيب األرنؤوط، بريوت، الرسالة، ط،(1

(8)(2/4 2 6/1 2 9 5) 

(9)( ة ح ف ص ل 2ا 3 8،  .ه 1413، 1مصطفى عبد القادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية، ط :حتقيق(

ب (10) اب  : ة ال ص ل ا ب  ا ت ك ( : ر وت ل ا د  ع ب ول  ق ي ا  3/4م 2). 

 م(.1999ر، )القاهرة، دار هجر للطباعة والنش 1طالدكتور حممد بن عبد احملسن الرتكي،  :حتقيق(1/114)(11)

 .(7/161كتاب النعوت: ابب املعافاة: )  (12)

 .(238)رقم احلديث   (13)

(14)(8/195.). 
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: أليبقلت.الأعلُممنروىهذااحلدِّيثغريمّحادِّبنِّسلمة: يبوقال ابن أيب حات: قاأل
بنِّ فإِّمّنُؤّمال ،عنَعبدِّاللهِّ َعمر بنإِّمساعِّيلروىهذااحلدِّيث،عنحّمادِّبنِّسلمة،عنهِّشامِّ ا،عنِّ علِّي،عننوفلبنِّ بنِّاحلارِّاثِّ اوالفزارِّيِّّ

: يبفقاأل. صلىاللهعليهوسلميّ لّنب
بنِّ مّحادبنو همّناإ  (1).،عنِّالّنبِّيِّصلىاللهعليهوسلمعلِّيّ ،عنَعبدالّرمحنبناحلارِّثو،عنَعمر سلمة،عنهِّشامِّ

 .مةدبنسلقاهلذاحديثحسنغريبمنحديثعليالنعرفهإالمنهذاالوجهمنحديثحماوقال الرتمذي: 
، وقال: قااللدارميوهوأقدمشيخلحمادبنسلمة:(3)، والبيهقي(2)وقال احلاكم

 .هذاحديثصحيحاإلسنادومليخرجاه
 .صحيح: يف صحاح السنن األربع األلباين، والشيخ (4)أمحد شاكر قااللشيخو 

 تعاىل أعلم. ، وهللاليهالم أقف عاليت أشار إليها اإلمام الدارقطين ف بن عامر شاذانرواية أسود أما
 النظر في أحوال الرواة الذين وقع بهم االختالف

عنه قال .بناحلجاجبنزيدالساميالناجي، أبوإسحاقالبصري : فالراوي هو إبراهيمللوجه األولابلنسبة 
 (7)يذكر فيه ابن أيب حات جرحا وال تعديال.ومل (6).صاحل:وقاالبنقانع،(5)ثقة:الدارقطين

 (9).وقال احلافظ ابن حجر:ثقةيهمقليالمنالعاشرة(8)وذكره ابن حبان يف الثقات.
بنإمساعيل، ا،موسىَكامِّلأَبو ،و بن أسد بـَْهزو يَزِّيد بن هارون، مجاعة، وهم: عن اإلمام فرواته أما الوجه الثاين

بن منهال،  احلجاجي، و احَلجَّاجالنَّاجإِّبراهِّيمبنو سليمانبنحرب،وهشامبنعبدامللك، شهاب، وحبانبنهالل، و 
 .هؤالء ثقاتجل و َداود الطيالسي،أَبو و 

                                                            

 (1/363العلل )(1)

 (1/440)على الصحيحني  املستدرك(2)

 (2/8)الكبري الدعوات (3)

 .(1/96)اإلمام أمحد  سندم(4)

 .(1/62هتذيب التهذيب )(5)

 .املصدر السابق ( 6)

 .(2/43اجلرح والتعديل )(  7)

 .(8/78الصفحة )(  8)

 .(28تقريب التهذيب )(  9)
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 الترجيح

كبار،    مة حفاظفيهم أئمن الثقات،و  لكون رواته مجاعةرجح، األاألقوى و الوجه الثاين هو ال شك أن 
ويزاد على  ارقطين،مام الدالذي رجحه اإلذا بن حرب، وهن، وأيب داود الطيالسي، وسليمان كيزيد بن هارو 

 نه، وليس منه،لراوي عال من وهم حصوافق اجلماعة يف هذا الوجه، فلعل اخلطأ والإبراهيم بن احلجاج أنهذا 
 وهللا تعاىل أعلم. 

 مرتبة الحديث:

نت املأما و .للحديث لرتمذياحتسني اإلمام وكذا لباين، سبق نقل تصحيح احلاكم والشيخني أمحد شاكر واأل
 عائشة رضي هللا عنها:  من حديثأيضا فإنه ورد 

يف ، والنسائي (4)يف سننهوأبو داود ،(3)وابن ماجه يف السنن ،(2)في صحيحه،ومسلم(1)يف مسندهأمحد أخرجه 
من كلهم ،  (6) يف صحيحه،وابن خزمية (5)اجملتىب

بنحبان،عناألعرج،عنأبيهريرة،عنعائشةقالت: اطريقعبيداللهبنعمر،عنمحمدبنيحيى
الل:وهويقول،ومهامنصوبتان،وهوفياملسجد،فالتمستهفوقعتيديعلىبطنقدميه،فقدترسوالللهصلىاللهعليهوسلمليلةمنالفراش
 .أنتكماأثنيتعلىنفسك،وأعوذبكمنكالأحصيثناءعليك،مهأعوذبرضاكمنسخطكومبعافاتكمنعقوبتك

 
 

 الفصل الرابع: مسند طلحة بن عبيد اهلل رضي اهلل عنه

 
                                                            

(1 ) (42/438/25655) 

 (486)كتاب الصالة: ابب ما يقال يف الركوع والسجود: ( 2)

 (3841الدعاء: ابب ما تعوذ من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )كتاب (3)

 (879)ابب تفريع أبواب الركوع والسجود: ابب يف الدعاء يف الركوع والسجود: ( 4)

 .(1100)كتاب التطبيق: ابب نصب القدمني يف السجود:  (5)

تـــب اإلســـالمي، بـــريوت، املك) 3طحتقيـــق: حممـــد مصـــطفي األعظمـــي، ، (1/357/671)كتـــاب الصـــالة: ابب الـــدعاء يف الســـجود: (6)
 م(.2003

 السادسالحديث 
 



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 .دلِباحاِضر ِبعاليَ : لَّىاللهَعَليهوَسلمصَ النَِّبينِ هللا،عَ َبيدِ ،َعنطَلَحةبِنعُ َتِميمَمنَبِنيَرُجلَعنإلمام   رمحه هللا   ُسِئالو -
 .ةَ ،َعنطَلحَ عرايبأَ يندثَ حَ ،ساملِّ َحمدبنإِّسحاق،َعنفـََروامه،َعنه،واخُتلِّفضرالنو سالِّمأَبيَروِّيه: َفقال
 
ُ
كيَلَمة،َعنِّابنِّإِّسحاق،َعنبنسادِّ حمَعن:َؤملَوقامل

َ
 .طلحةَعن،َعنأَبِّيهِّ،سالِّمامل

وَسىبنإِّمساعِّيلو  
ُ
 .ابنإِّسحاق،َعنِّ براهِّيماإلِّ َكَذلِّكقَو . َعنطَلَحةَ يهِّ،،َعنأَبِّ َرجل،َعنساملِّ إِّسحاق،َعنابن،َعنِّ حمادَعن: قامل
يَعة،َعنَوَرواه ،وابنَلهِّ نَبنِّ َرجليالنَّضرِّ،َعنسالِّمأَبَعمروبناحلارِّثِّ  .الصوابَوُهو .طَلَحةَ نأَبِّيهِّ،َعن،عَ مِّيمتَ يمِّ
قضرِّ،َعنَنوفَلِّبنِّ النيأَب،َعنَعباسالقِّتباينبناشَعيَعن،لِّبنَِّفضاَلةمفضَعن: َوقِّيل  (1) .،َعنطَلَحةَ أَبِّيه،َعنُمساحِّ

 

 التخريج:

 :من وجوه عنه على سامل أيب النضر، فاختلفهذا احلديث مداره 
 ضي هللار ن طلحة عحممد بن إسحاق، عن سامل، عن أعرايب، ، عن سلمة محاد بنعن : الوجه األول

 عنه.
كي،َعنأَبِّيالوجه الثاين:

َ
 .نطلحةهِّ،عَ َعنحمادِّبنسَلَمة،َعنِّابنِّإِّسحاق،َعنسالِّمامل

،َعنَرجل،َعنأَبِّيهِّ،َعنطَلَحَة. الوجه الثالث:  َعنِّابنإِّسحاق،َعنساملِّ
 الوجه األول:تخريج  

يف السنن والبيهقي ، عبداألعلىعن(3)يف املسند، وأبو يعلى اعِّيلبنإِّمسُموَسىعن(2)يف السننأخرجه أبو داود 
، ثالثهم، عبدالواحدبنغياثعن (5)،واملزي يف هتذيب الكمال(4)الكربى

                                                            

 (.219/  4) (العلل1)

 (.3443)كتاب البيوع: ابب من اشرتى مصراة فكرهها:  ( 1)

(2 )(2/15) 

 (5/347كتاب البيوع: ابب الرخصة يف معونته ونصحيته إذا استنتصحه: )( 3)

(4 )(3/102) 



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

واللفظ )أأنعرابياحدثه(1)املكيعنسامل،عنمحمدبنإسحاق،سلمةبناحدثنامحاد:واقال
: علىعهدرسوالللهصلىاللهعليهوسلمفنزلتعلىطلحةبنعبيداللهفقلتليقدمتاملدينةحبلوبة:قالللبيهقي(

: فقاللي،فلوبعت،بأهلهذهالسوقليالعلمإني
 .أوأهناك،حتىآمركفشاورني،فإجناءكمنيبايعك،ولكناذهبإلىالسوق،إنرسوالللهصلىاللهعليهوسلمنهىأنيبيعحاضرلباد

يف  رواه البزارو 
عنا،عنطلحة،عنرجل،عنساملاملكي،عنمحمدبنإسحاق،انمحادبنسلمة:قال،بنمعاويةاجلمحي(3)عبيدهللاعن(2)املسند

 .لنبيصلىاللهعليهوسلمبنحوه
عن سامل،  ،ابن إسحاق عن عن محاد بن سلمة، ،ذكر اإلمام الدارقطين أن موسى بن إمساعيل روى تنبيه:

ـ كما  لإمساعي سى بن، لكن بعد البحث، وقفت على رواية مو عن رجل، عن أبيه، عن طلحةرضي هللا عنه
عرايب، أ عن سامل، عن إسحاق، ، أي محاد بن سلمة، عن ابنوجهبل هي موافقة هلذا الذكر، خمالفة ملا  سبق ـ

  وضع.اد هذا احلديث يف هذا املعن طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه. لذا خرجت إسن
من ل صح أو أن الوهم لناسخ كتاب العلل، وقع خطأيقع سقط يف سند سنن أيب داود،أو أهن فيحتمل أن

ذا الوجه: هديث من رج احلقول املزي ملا أخوقد يرتجح أحد الرأيني األخريينباإلمام الدارقطين نفسه. 
 وهللا تعاىل أعلم.، نفسه ، أي ابإلسنادروامهوسىبنإمساعيلعنحماد

 ُمَؤمل،َعنحمادِّبنسَلَمة،َعنِّابنِّإِّسحاق،َعنسالِّ )الوجه الثاين:  ختريج 
َ
 (.حةبِّيهِّ،َعنطلكي،َعنأَ مامل

                                                            

هـو  ولـه: املكـي، وإمنـاقإسـحاق يف  ( ذكر حمقـق سـنن أيب داود ـ طبعـة الرسـالة العامليـة ـ أن محـاد بـن سـلمة أخطـأ يف نسـب سـامل شـيخ ابـن5)
السـنن  يـع، عـن ابـن إسـحاق.يزيـد بـن زر سامل بن أيب أمية أبو النضر املدين الثقة، قال: جاء على الصواب يف رواية إبراهيم ابن سـعد، و 

اىل ىل مكـة. وهللا تعـنسـبة سـامل إب: ويؤكـد قولـه أن كـل الـرواة الـذين رووا عـن محـاد بـن سـلمة ـ وهـم مخسـة ـ إمنـا رووه (. قلت5/313)
 أعلم. 

(6 ) (3/170/907) 

فظ الـــذهيب يف . قـــال احلـــا( كـــذا يف مســـند البـــزار، ولعلـــه تصـــحيف مـــن النســـاخ، والصـــحيح هـــو عبـــدهللا وهـــو الـــراوي عـــن محـــاد بـــن ســـلمة7)
أي روى ـ أبـو داود، والرتمـذي،  ـ(: وعنه 3/199)ترمجة عبدهللا بن معاوية اجلمحي:معرفة من له رواية يف الكتب الستة  الكاشف يف

 وهللا تعاىل أعلم.  وابن ماجه، والبزار.
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عن ،عنساملاملكي،عنمحمدبنإسحاق،انمحادبنسلمة:قال،مؤملبنإمساعيلعن(1)يف املسندرواه البزار 
لوالأنرسوالللهصلىاللهعليهوسلمنهىأنيبيعحا:فقال،فذكرتلهذلك،فلقيتطلحةبنعبيدهللا،قدمتاملدينةحبلوبةيل:قال،بيهأ

 .رنيأشرعليك،واستشولكنساوم،ضرلبادلبعتلك
قال البزار: و 

ويهعوغريمؤملري ،حمادمؤملعنلحةإالعنساملعنأبيهعنط:والنعلمأحداقال،هذااحلديثالنعلمهريوىعنطلحةإالمنهذاالوجه
 .نرجل

،َعنَرجل،َعنَعن)الوجه الثالث:ختريج     (.ةطَلحَ ،َعنأَبيهابنإِّسحاق،َعنساملِّ
بن أيب  حدثناسامل،بنإسحاقاعن (3)عن يعقوب، عن إبراهيم(2)يف املسندأمحد  أخرجه

، فييدهله  صحيفةمعه و يف مسجد البصرة، شيخمنبنيتميمالنضر،قال:جلس إيل أبو أمية
: قلتقال: ف؟شيئاعند هذا السلطان عينغنياترىهذاالكتامب،أايعبدهللا: يل فقال،انحلجاجافيزمقال:و 

ال : كتبه لنا، أن ال يتعدى علينا يف صدقاتنا، فقلترسوالللهصلىاللهعليهوسلمنكتامبهذا  : وماهذاالكتاب؟قال
: ؟قالكان شأن هذا الكتابوكيفوهللا، ما أظن أن يغين عنك شيئا، 

: أيب فقاهلل،فنزلناعليهالتيمي، طلحةبنعبيداللهلوكاأنيب صديقا ، عهاينبلناإبلجلبناهابوأانغالمشاب،قدمتاملدينةمعأيب
 ... احلديث.قال الشيخهنىأنيبيعحاضرلبادقد سلمو  إنرسوالللهصلىاللهعليهليإبلي هذه،قال: فقال:فبع،اخرمجعنا

 : إسناده صحيح.أمحد شاكر
 .م يزيد بن زريع عن حممد بن إسحاقـ واتبع إبراهيم بن سعد بن إبراهي

 بن إسحاق به.امن طريقيزيدبنزريعحدثناحممد (5)،والشاشيفي مسنده(4)يف املسند رواه أبو يعلى
كل   إلسناد،ذا اهب يالنَّضرساملأَبناتبع حممد بن إسحاق، عذكر اإلمام الدارقطنيأنه  تنبيه:

 . يَعةَله،وابناحلارِّثبنامنَعمرو 

                                                            

(1 )(3/169-170/956). 

(2 )(3/22/1404). 

 ( وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرمحان بن عوف.3)

(1)(2/15) 

 م(. 1410املدينة املنورة، مكتبة العلوم واحلكم، ) 1حتقيق: د. حمفوظ الرمحن زين هللا، ط( 1/81/21)  (2)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

: يلوقال الدارقطين أيضا: وق
قف على هذه طَلحة، ومل أن،عَ بيهأَ نع،قنوفَلبنُمساحِّ نع،النضريأَب،َعنَعباسالقِّتباينبنَعياشبنَفضاَلة،َعنمفضلَعن

 الرواايت بعد البحث، وهللا تعاىل أعلم.
 النظر في أحوال الرواة الذين وقع بهم االختالف

الواحد بن د، وعبدن محاالرواة عن محاد هم موسى بن إمساعيل، وعبداألعلى بلوجه األول:ابلنسبة ل
 د هللا بن معاوية اجلمحي.وعب غياث،
 (1).ثقةثبتفهو  ـ أبوسلمةالتبوذكياحلافظـ موسى بن إمساعيلأما 

 (2).سبق توثيقههو ابن محاد النرسي فقد عبد األعلىو
وقال اخلطيب:   قال عنه أبو زرعة: صدوق.وقال صاحل بن حممد: ال أبس به.ف،عبد الواحد بن غياثأماو 

 (3)كان ثقة. وذكره ابن حبان يف الثقات.
قال روى له أبو داود والرتمذي وابن ماجه.،ثقةالبصري ـفأبوجعفر وهو ـ د هللا بن معاوية اجلمحيعبأما و 

الرتمذي: هو رجل صاحل، قال: وقال لنا عباس العنربي: اكتبوا عنه فإنه ثقة. وقال مسلمة بن قاسم: 
 (6)وقال ابن حجر: ثقة.(5)وقال: رمبا أخطأ.، حبان يف الثقاتوذكره ابن (4)ثقة.
 (7)، فقد سبق أنه صدوق سيء احلفظ.عن محاد هو مؤمل بن إمساعيلالثاين لوجه لالراوي و 
 ععن حممد بن إسحاق هم إبراهيم بن سعد، ويزيد بن زريللوجه الثالثالرواة و 

 (8).ويزيد بن زريع ثقة ثبت
                                                            

 ( 481التهذيب ) تقريب(، و 4/357رواية يف الكتب الستة.)معرفة من له الكاشف يف  (3)

 (91فحة )صال(4)

 .(2/633هتذيب التهذيب ) (5)

 (2/437هتذيب التهذيب )(6)

 (8/359)الصفحة (7)

 (266تقريب التهذيب )(8)

 .(88الصفحة ) (1)

 .(530)التهذيب تقريب (2)
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 (1) ثقة حجة.فوأما إبراهيم بن سعد 
 الترجيح

وجه األول رتجح اليال ـيـ جرحا وتعدعن محاد بن سلمة الوجهني  رواة خالل ما سبق بيانه من أحوالمن 
 ، وذلك لكون رواته أوثق، وأكثر عددا.عنه للحديث

ع الوجه حاق ـ مإس عن حممد بن ،للحديث ـ أي املروي عن محاد بن سلمة وللكن مبقارنة الوجه األ
بن سلمة، ان محاد م أوثق املروي عن حممد بن إسحاق ـ يرتجح األخري، لكون رواتهوهو الثالث للحديث ـ 

 وهم أكثر عددا كذلك. 
و ، وهبن احلارث عه عمرواتب فقد هذا اإلسناد ـ أي الوجه الثالث ـمثإن حممد بن إسحاق مل ينفرد برواية 

مل  محاد بن سلمة اإلمام فيد أني ممامام الدارقطين، وعبدهللا بن هليعة كما سبق ذكره عن اإل، ثقة فقيه حافظ
 ملخالفته من هو أوثق منه. يضبط هذا احلديث جيدا، 

: يلإمساعىبنوسقاملو  وهذا كله يصح إن مل تثبت الرواية اليت أشار إليها اإلمام الدارقطين، وهي قوله:
اليت وقفت ألن رواية موسى بن إمساعيل عن محاد (2).طلحةنع،أَبيهنعجل،ر نع،ساملنعسحاق،إابنعننحماد،ع

 دون ذكر األب. ، عن طلحة،عن رجل ،يف املطبوع من سنن أيب داود هي عن سامل عليها
مام وافق فيها اإلاليت ي وايةأما إذا صحت، فرتجح رواية موسى بن إمساعيل على غريها عن محاد، ألهنا الر 

يس منه بل اخلطأ لو حلديث اروايته عن شيخه حممد بن إسحاق. وهذا يعين أن اإلمام ضبط محاد اجلماعة يف 
 من غريه ممن روى عنه، وهللا تعاىل أعلم.

وحيتمل بذلك أن حيصل سقط يف املطبوع من سنن أيب داود الذي خرج احلديث، كما حيتمل أن يرجع 
أيب داود هلا روايتان مشهوراتن، رواية حممد بن  ذلك إىل الراوي للسنن عن اإلمام أيب داود، علما أن سنن

هذا منها، فيكون اإلمام الدارقطين  سة، وبينهما بعض االختالف، فلعلأمحد اللؤلؤي، ورواية أيب بكر بن دا

                                                            

 .(29) صدر السابقامل(3)

 .(219/  4) العلل( 4)
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هبذا السند من طريق أخرى غري طريق أيب كما ميكن أن يصله احلديث وقف على الروية األخرى للسنن،  
 وهللا تعاىل أعلم.كبري. داود، كيف ال وهو حافظ  

 مرتبة الحديث

 .وأبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح وقال: رواه أمحد،،(1)جممع الزوائداحلديث هبذا اللفظ ذكره اهليثمي يف 
 .(2)أحاديث املسنديف تعليقه على إسناده الشيخ أمحد شاكر  صححو 
 ، منها:يف الصحيحني وغريمهايشهد للجزء املرفوعمنه أحاديث و 

وابن ماجه يف  ،(4)يف الصحيح ، ومسلم (3)يف صحيحهـ حديث ابن عباس: أخرجه البخاري 
هنى رسول هللا قال: (،عن ابن عباس )واللفظ ملسلم(7)يف اجملتىب ، والنسائي(6)يف السننأبو داود و ،(5)السنن

ما قوله: حاضر لباد؟ صلى هللا عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، قال: فقلت البن عباس: 
 قال: ال يكن له مسسارا.

، (10)يف السنن، وأبو داود (9)صحيحه ، ومسلم (8)يف الصحيحـ حديث أنس بن مالك: أخرجه البخاري 
 عن أنس قال: )واللفظ ملسلم( هنينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه، أو أابه.(11)يف اجملتىبوالنسائي 

  

                                                            

 .(3/177)كتاب الزكاة: ابب التعدي يف الصدقة: ( 1)

(2 )(2/1404). 

 .(2158)كتاب البيوع: ابب هل يبع حاضر لباد: ( 3)

 .(1521تلقي الركبان: )كتاب البيوع: ابب حترمي ( 4)

 .(2177)كتاب التجارات: ابب النهي أن يبيع حاضر لباد: ( 5)

 .(3439)أبواب اإلجارة: ابب يف النهي عن أن يبيع حاضر لباد: ( 6)

 (4500)كتاب البيوع: ابب التلقي:  ( 7)

 (2161)كتاب البيوع: ابب هل يبع حاضر لباد:  ( 1)

 .(1523الركبان: )كتاب البيوع: ابب حترمي تلقي ( 2)

 .(3440)كتاب البيوع: ابب يف النهي عن أن يبيع حاضر لباد: ( 3)

 .(4494و 4493و4492)كتاب البيوع: ابب بيع احلاضر للبادي: ( 4)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 جبل رضي اهلل عنه الفصل الخامس: مسند معاذ بن

 
،عَ أَبَعنَحِديثِ اإلمام   رمحه هللا   وُسِئل- َؤِلِّ : َصلَّىاللهَعَليهوَسلمِنالنَِّبيِّ ،عَ عاذمُ نياأَلسَوِدالدُّ

 .يَنُقصِإّّنإِلساَلمَيزِيدوال
طِّي ُكردِّايّ وُهوَعمروبنـ  َحكِّيميأَبابنو ، ُعمريَروِّيه: قالف  لواسِّ

 .َجَبلنبُمعاذ،َعنالدَُّؤيلأَلسَودِّ ياأَبر،َعنيعمنبحَيىينعَدة،اللهبنِّبـَُريَعبد،َعنَحكِّيميأَب،َعنَعمرِّوبنِّ ُشعَبةفـََرواه،َعنهواخُتلِّفـ
 .َحكِّيميأَببنو َعمر ،َعنَسعِّيدبنثالوار بدرواهعكوكذل
نُمعاذَيعُمر،َعنبنحَيىي،َعنُكردِّيبنو َعمر نع،خالِّداحَلّذاءَورواه واآلَخر اَعبداللهبنبـَُريَدة،َأَحُدمه،َلنيَرجُ اإلِّسناد،َأسَقطمِّ

ّ أَبُو  : ،َفقالّمادح،واخُتلِّفَعناحَلّذاءخالِّدّمادبنَسَلَمة،َعنح،قالَذلِّكاأَلسَودالدَُّؤيلِّ
ي.َجَبلُمعاذبن،َعنّمادح،َشكّ َغريِّهحَيىبنَِّيعُمر،أَو ي،َعنُكردِّيّ ،َعنَعمرِّوبنِّ هِّنديأَببنِّ ا،َعنداُودّمادح،َعناحلُبابَزيدبن والصَّحِّ
 (1).الوارِّثُشعَبة،وَعبدَغري اإلِّسنادَيضبط،وَلمخالِّداحَلّذاء،َعنادمّ حنحع

 

 التخريج:

طيوُهوَعمروبن ،َحكِّيميبأَ بنَعمرِّو هذا احلديث يدور على   ن وجهني:م َعنهفُتلِّ ،واخُكردِّاّيلواسِّ
الوجه 

نُمعا،عَ اأَلسَودالدَُّؤيليأَب،َعنريعمَ بنحَيىينعة،َريدبنبُـ االلهَعبد،َعنَحكِّيميبنأَبو َعمر َعن،َسعِّيدبنثالوار َعبدو ،ُشعَبةَرواهاألول:
 .ذبنَجبل

. وهذا رواه اإلِّسنادنماأَلسَودأَبيو ة،َريدبُـ هبنَعبداللط اسقَ إب،ُمعاذنعَيعُمر،بنحَيىينع،بنُكردِّيّ و َعمر َعنالثاين:الوجه
 ه:اخُتلِّفَعنمث  محاد بن سلمة،

 .اذُمعنععُمر،بنيحَيىينع،يُكردِّ بنو َعمر نع،خالِّداحَلّذاءـ عن محاد بن سلمة، عن 1

                                                            

 .(6/87) العلل( 1)

 

 الحديثالسابع



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 َبل.عاذبنجَ مُ ،َعنحّمادَشكّ ،هَغري َيعُمر،أَو بنحَيىي،َعنُكردِّيوبنِّ َعمر نع،هِّنديأَب،َعنداُودبنِّ حّمادنعـ2
 (.َبلجَ ،َعنُمعاذِّبنِّ سَودالدَُّؤيلاألَ يأَبر،َعنبنِّيعمَ حَيىية،َعنبـَُريد،َعنَعبدِّاللهبنِّ َحكِّيميبنأَبو َعمر َعن)الوجه األول:  ختريج 

 يةُشعبة:واـ ر 
، واخلطيب يف موضح أوهام اجلمع (2)يف السنن الكربىالبيهقي ومن طريقه ـ  (1)يسالطيالأبو داود رواه 
: قَال،اأَلْسَودالدِّيلِّييَعنأَب،ربنيَـْعمُ َيىعنيح،َعبداللهبنبـَُريَدةَعن،َحكِّيميأَبنِّ بارِّو َعنَعم،ُشعَبةعنـ (3)والتفريق

: يَـُقولصلىاللهعليهوسلممسِّْعرتَُسواللله: َوقال،فـََورَّثَهمِّنهمَعاذلِّماابـَْنهُمسَوتـَرَكَ ،ُجلَقدَماتَعلىَغرْياإلِّساَلمريَ ُمَعاذبنَجَبلفيَ أُت
ْساَلمُ   .كذارواهشعبةقال البيهقي:  و .يـَنـُْقصَوالَ َيزِّيداإلِّ

 املعجم الطرباين يف،و (5)السنةكتاب ـ ومن طريقه ابن أيب عاصم يف  (4)يف املصنفأخرجه ابن أيب شيبة و 
َبة، عن ُشعكلهم من طريق(9)يف املستدرك،واحلاكم (8)يف السنن ، وأبو داود (7)يف املسند وأمحدـ(6)الكبري

واللفظ ):قَالَ اأَلْسَوديأَب،َعنَيعمرنِّ بَيىحي،َعنَدةبـَُرينِّ بهاللدَعنَعب،َحكِّيميأَببن و َعمر 
َعاذ،اُمسلِّماَأخكَ ،َوَتر اتيَـُهودِّميَ يهفإِّلَيَفاْرتـََفُعوامنيَ لابَعاذَكامنَُ ألمحد(

ُ
إِّانَّ :اللهَعَلْيهَوَسلَّميَـُقولَصلَّىَسمِّْعرتَُسوالللهيإِّن:َفقامل

ْسال  ..فـََورَّثَهيـَنـُْقصُ َوالَمَيزِّيدُ إلِّ
 وقال احلاكم: هذا صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه.

 (10) .أخرجهاإلمامأمحدفياملسندواحلاكمفياملستدركومليتعقبهالذهبيفيتلخيصهن عراق: قال ابو 

                                                            

(1  )(1/461) 

 (254و 6/205)كتاب اللقطة: ابب من صار مسلما إبسالم أبويه، أو أحدمها: (  2)

 .(2/317)م(. 1407)بريوت، دار املعرفة،  1( حتقيق عبد املعطي قلعجي، ط3)

 (334/32101-16/333)كتاب الفرائض: ابب من كان يورث املسلم من الكافر: (  4)

 . (954)الصفحة م(،2005-ه 1426، ) بريوت، املكتب اإلسالمي 5(  حتقيق حممد انصر الدين األلباين، ط5)

(6 )(20/162) 

 . (36/379/22057(، و)36/331/22005)(  7)

 . (2913)كتاب الفرائض: ابب هل يرث املسلم الكافر: (  8)

 . (4/494)كتاب الفرائض: ( 9)
 

 (.2/462تنزيه الشريعة، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، )بريوت، طبعة دار الكتب العلمية. )( 1)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 ـ رواية عبدالوارث:
يف ومن طريق األخري البيهقي ـ  (2)، ومن طريقه أبو داود(1)رواه مسدد كما يف إحتاف اخلرية املهرة للبوصريي

ـ  (4)، واخلطيب البغدادي يف موضح أوهام اجلمع والتفريق(3)السنن الكربى
طِّيّ و ر َعنَعم،ارِّثو الَعبدعن ـواللفظ ملسددـ  َدةبنبـَُرياللهَعْبدعن،الَواسِّ
 لَِّمَورِّاثَ : ا،َفقِّيَلَلهُ مِّنهممَ سلِّ ملفـََوراث،يـَُهودِّيَومسلِّم،بنَيعمرىَيحياإِّلَىاخَتصمنِّ َخَويَأأنََّ 

ُ
: ْسلُِّم؟قَالَ مل

ثَنِّيأَبُو  ثَه،أَنَـّ اأَلْسَودَحدَّ ْسلِّم،فـََقااَل يـَُهودِّيَوُمْسلِّم:ُمَعاذ،َأأنَََّخَويْنِّاْخَتَصَماإِّلَىَرُجالَحدَّ
ُ
: مل

ُتَأْزَرُعَهاَوأَُقوُمفِّيَهاَوأَْرضيعِّْنَدُهُدوأَنَنـَْفوََّضإِّلَيََّماهَلَُصلَّىاللهَعَليهوَسلَّمإِّْساَلميَيُضرَّن،َوَلمْ َمالَوأَْرض،وََكاَنَذايَـُهودِّايّ يَكانَـ بإِّأنََّ  اُكنـْ
ُتأُ  ،َفَماَت،َفحَ ،وَُكنـْ ،َوأُْعتُِّقَوأََتَصدَُّق،َفَكاَنالَيَعِّيُبَذلَِّكَعَليَّ َنَذلَِّكَأْهُلُه،َوقَاَوبَييبـَْيناُلواْقرِّايلضَّْيَف،َوَأْصنَـُعاْلَمْعُروفَإِّلَىابْنِّالسَّبِّيلِّ

َا: ُمَعاذُلوااَلَحقََّلَك،فـََقالَ  َنُكَمامبِّ يبَـيـْ : َقالإِّنَـَّرُسواَلللهَصلَّىاللهَعَليهوَسلَّم: يـَُقولَسلَّم،ُسواَلللهَصلَّىاللهَعَليهو مسِّْعرتَ َسأَْقضِّ
ُقْصَفَورَّاثَ  ْساَلُمَيزِّيُد،َوالَيـَنـْ  اإلِّ

ُ
 .ْسلِّمَ مل

قال البيهقي: و 
 .منقطعجهولفهو رجلموهذا،زايدةوالينقصبالردةفيوإنصحاخلربفتأويلهغريماذهبإليهإمناأرادأانإلسالم

 على عليهيعلو، وال يبن أابن عن شعبة به، لكن بلفظ: اإلميان  عن عمران(5)ورواه حبشل يف اتريخ واسط
 لمة:سمحاد بن على هتياو ر يف اخُتلِّف و  ُمعاذ،حَيىبنَِّيعُمر، َعني،َعنُكردِّيَعنَعمرِّوبنِّ الثاين:الوجه ختريج   
 .ُمعاذنر،عَ َيعمُ بنحَيىي،َعنبنُكردِّي،َعنَعمرِّو خالِّداحَلّذاءـ عن محاد بن سلمة، عن 1
يف والشاشي ،(1)يف املسند ، والبزار(6)كما يف إحتاف اخلرية املهرةبنَمنِّيع  داهَأمحَ َرو 

كالمها السامي،بناحلجاجابراهيمعنإ(3)الكبرياملعجم والطرباين يف ،ونبنَهار َيزِّيدعن(2)املسند
                                                            

 . (3/433)كتاب الفرائض: ابب املسلم يرث الكافر وال عكس: ( 2)

 (2912)كتاب الفرائض: ابب هل يرث املسلم الكافر: (  3)

 .  (6/254)كتاب الفرائض: ابب مرياث املرتد: ( 4)

(5 ) (2/317) . 

 (155الصفحة) م(،2011)بريوت، عامل الكتب،،  1ط حتقيق كوركيس عواد،( 6)
 
 

 .  (3/433)كتاب الفرائض: ابب املسلم يرث الكافر وال عكس:   ( 1)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

اءاحلَ َعنَخالِّد،َسَلَمةحمَّادبنعن واللفظ )يَـْعُمرَ نبَيىَعنيح،دِّيُكر نِّ بو ر َعنَعم،ذَّ
سلِّميـَُورِّاثَكانَـ َجَبلنَ بَعاذأمنَُّ لألول(

ُ
نمل نَ ل،َوالَيـَُورِّاثُ الَكافِّرمِّ سَكافَِّرمِّ

ُ
: يـَُقولللهَصلَّىاللهَعَليهوَسلَّم،رتَُسوالمَسع: َويـَُقول،لِّمامل

 .يَنُقص،َوالَ اَلمَيزِّيداإلِّس
عن  (5)،وابن عساكر يف معجمهزيدبناحلبابعن (4)يف املسندورواه الشاشي 

، ثالثتهم عبداألعلىبنحمادبننصرالنرسي،و حجاجبنمنهال
نرسوالللهصلياللهعليبنجبألاعنمعاذ،وغريمهثلحماد،أعنيحييبنيعمر،عنعمروبنكردي،عنخالداحلذاءسلمة،حمادبنعن

 .واليراثلكافراملسلم،املسلمرياثلكافر:قاملعاذ،والينقص،االسالميزيد:هوسلمقال
 .عاذاهذاحديثفيسندهانقطاعألنيحيىلميدركمقال ابن عساكر: و 

 .َبلجَ ابناذِّ نُمعحَيىبنَِّيعُمر،عَ ينع،ُكردِّيّ ،َعنَعمرِّوبنِّ هِّنديبنأَب،َعنداُودّمادحَعنـ 2
من (6)يف موضح أوهام اجلمع والتفريق اخلطيبرواه 

مسعرتسوالللهصلىالل:قال،عنمعاذبنجبل،عنيحيىبنيعمر،عنعمرو،عنداودبنأبيهند،عنحمادبنسلمة،زيدبناحلبابطريق
 .اإلميانيزيدوينقصهذا:هعليهوسلميقول

لثوريعنداودباحلبابعنسفياانيعنزيدبنمانوقدروىهذااحل،هواحلديثالذيرواهشعبةوقعفيهخطأفياإلسنادواملتنوذاكالصوابوقال:
 .وأورداملتنعلىعليبنأبيعلياملعدل،أنبيهند

 النظر في أحوال الرواة الذين وقع بهم االختالف

 .وعبدالوارث بن سعيد، شعبة :همالرواةفابلنسبة للوجه األول  
 (7)وشعبة فهو ابن احلجاج أبو بسطام الواسطي، مث البصري وهو ثقة حافظ متقن.

                                                                                                                                                                                                        

(2 )  (7/83) 

(3 ) (3/275) . 

(4 )  (20/162) . 

(5 )  (3/275) . 

(6 ) (1/230) . 

(7 ) (2/317) . 

 (208التقريب )( 1)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 (1)وعبدالوارث بن سعيد فهو بصري ثقة ثبت.
 ثقة.، وقد سبقت ترمجته، وأنه الراوي هو محاد بن سلمةالثاين: الوجه و  

 (2)يف حديث الثوري.و صدوق خيطئ هو زيد بن احلباب، وهللوجه الثاين الراوي عنه و 
ال بن منهال، ال، وحجن احلجهم يزيد بن هارون، وإبراهيم بف عن محاد بن سلمة للوجه األولالرواة أما و 

 هاون. يزيد بنبار ك، وهم ثقات، وفيهم أثبات حفاظ كوعبد األعلى بن محاد، ومعهم زيد بن احلباب
 الترجيح

 ه أوثق، وأكثرون رواتك لكلرواة عن محاد بن سلمة، يرتجح الوجه األول عنه على الثاين، وذلابلنسبة ل
اد بن ي عن محب الراو فيكون زيد بن احلبا ، كما سبق ذكره.الذي صححه اإلمام الدارقطينو وهعددا، 

ذي اضطرب له هو ان، ألتبدال راو آبخر ـحمل اخلطأ الذي حصل يف سند احلديث ـ وهو استي سلمة هو من
 وهللا تعاىل أعلم. مرة، مث خالفهم مرة أخرى، ، فوافق اجلماعةيف روايته

 ـ، وعبدالوارث اه شعبةلذيرو الوجه الراجح عن محاد بن سلمة مع الوجه األول للحديث ـ ابمقارنة هذا لكن
 ط وَلمَيضب يرتجح األخري، ألن رواته أكثر ضبطا، وهم أكرب عددا، قاالإلمام الدارقطين:

 
 (3).الوارِّثاإلِّسنادَغريُُشعَبة،وَعبد

الختالف اذاء؟إذ د احلخال، هل هو محاد بن سلمة، أو يبقى معرفة من أخطأ يف إسناد احلديثمع هذا و 
ن جهة حلذاء مالد ايف هذه احلالة وقع على عمرو بن أيب حكيم بني شعبة، وعبدالوارث من جهة، وخ

 سلمة.أخرى،مث الراوي عن األخري هو محاد بن 
الذهيب: ما خالد يف الثبت بدون هشام بن عروة، احلافظ ، قال وخالد احلذاء ثقة، وثقه غري واحد

لكن قال عنه محاد بن زيد: قدم علينا قدمة من (1)وقال: خالد وهشام حمتج هبما يف الصحيحني.(4)وأمثاله.
                                                            

 .(308املصدر السابق )( 2)

 .(163-162املصدر السابق )( 3)

 (. 6/87) ( العلل1)

 (2/429ميزان االعتدال )( 2)
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هذا احلديث بعد بن سلمة أخذ عنه أي إن الرجل تغري يف آخره. فإن كان محاد (2)الشام فكأان أنكران حفظه.
فقد يتحمل اخلطأ يف هذا ، وأما إن كان أخذ عنه قبل التغري، ال حمالةتغريه، فاخلطأ يتحمله خالداحلذاء 

، وهو دون خالد احلذاء يف الضبطخيطئ أحياان، ، ألنه ـ وإن كان ثقة ـرمي أبنه محاد بن سلمةاحلديث اإلمام 
نفسه، إذ ما من ثقة إال وخيطئ، وليس يف الدنيا ثبت مل خيطئ قط. وهللا تعاىل ل أن يهم خالد احتمويبقى ا

 أعلم.
 مرتبة الحديث:

 ظاهرهأن بناء على ، شعبة فيهحلديث الذي اسناد لقد سبق نقل تصحيح احلاكمـ وموافقة الذهيب له ـ إل
ديث ورد من طريق لكن تعقب ابالنقطاع بني أيب األسود الدؤيل، ومعاذ بن جبل، ألن احل. الصحة

ن أاب األسود مل يسمع من معاذ هذا إ أيعبدالوارث بن سعيد بزايدة راو مبهم بني أيب األسود ومعاذ، 
 (3) .فيسماعأبياألسودمنمعاذبنجبلنظر:قال املنذريهلذا احلديث.

 (5)وكذا ضعفه الشيخ األلباين.(4)وقال املناوي: فيه جمهول وضعيف.
من طريق (6)ابن اجلوزي يف املوضوعات  أوردهتنبيه: 

:  قاالبنحبان.هذاابطل،واملتهمبوضعهمحمدبناملهاجر.وقال:حممدبناملهاجر
 .كانيضعاحلديث،وقدرواهفغريإسنادهولفظه

ـ كما سبق  فقدرواه. أبانبناملهاجربريءمنه(8)،وابن عراق يف تنزيه الشريعة(7)املصنوعةتعقبهالسيوطيفيالآليلءو 
 .واحلاكم، اإلمامأمحدو ،أبوداودالطيالسياوكذ،الطربانيمنغريطريقهـ

                                                                                                                                                                                                        

 (.6/191سري أعالم النبالء )( 3)

 .(1/534)هتذيب التهذيب (4)

 (.3/252م(، )1995-ه 1415األلباين، السلسلة الضعيفة الرايض، مكتبة املعارف، ط(5)

 .3/232م(، 2006-ه 1427)بريوت، دار الكتب العلمية،  3فيض القدير، ط(6)

 (3/252السلسلة الضعيفة )( 7)

 (3/230م. )1966، 1حتقيق: عبدالرمحن حممد عثمان، ط( 1)

 (2/442) عليمة.بريوت، دار الكتب ال( 2)

(3 )(2/462) 
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 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 الفصل السادس: مسند أبي قتادة رضي اهلل عنه
 

 

: ىاللهَعَليهوَسلمواُلللهَصلَّ الَرسُ اَدة،قيَقتأَب،َعنَرابحَعنَحِديِثَعبِداللهبنِ   رمحه هللا   إلمام ُسِئال-
 .يالَقوِمآِخُرُهمساق

ّ َبكرُبنَعبدِّاللهَرواه: قالف َزينِّ
ُ
 .يَقتاَدةَ أَبَعنَرابحاللهبنِّ َعبد،َعنيباينلشَّ ُسَليماانُ دعان،و بنِّجُ وَعلِّيُّبنَزيدِّ ،،وخالٌِّداحَلّذاءُ امل

غِّريَةبنمانوُسَلي،َزيددبناومحّ ة،مَ ّمادبنَسلَ فـََرواهح،ثابِّتواخُتلِّفَعن،َرابحاللهبنِّ َعبدورواهثابتالبنانيَعن
ُ
ّمادبنحَعن،واخُتلِّفامل

 .َسَلَمة
يُّ؟: قِّيلـ الَعباُسبنالَولِّيدِّالَبصرِّيُّ  قالَ ف   اَلءِّ ة،وَهؤُ بَ يَروِّيَعنُشع،َشيخال،ُهو : قالُهوالنَّرسِّ

 .َقتاَدةيأَب،َعنَرابحاللهبنِّ بدعَ ،َعنتثابِّ نعَ والصَّواب. فِّيهَوَومهِّ .أَبِّيهيَقتاَدة،َعنأَب،َعنَعبدِّاللهبنِّ ثابِّتَعنـ
غِّريَةَوأَّماُسَليمانُبن

ُ
عاَقتاَدةيبأَ ،َعنَرابح،َعنَعبدِّاللهبنِّ ثابِّتَعنفـََرواه،امل

ُ
رَ َيذُكرَعبداللهبنفَىبنعمران،َعنُسَليمان،فـََلم،وَقَصرامل

 .ابح
غِّريَةبننُسَليمانع،َفرُّوخبن،َعنَشيبانيورواهالباَغند

ُ
بنالّصامِّ نَعبدِّاللهع،هِّاَللبنُحَميدنعيهف:الا،قبِّيحقَ اومهيهف،فـََومهِّ امل

 .َرابحبناللهبدعنع،تب،َعنُسَليمان،َعنثاَشيبانرواهاوإمنيَقتاَدة،أَب،َعنت
يمالبَـزّاُر،قال ثنايَعُقوبُبنإِّبراهِّ ثناَجعَفرُبن: َحدَّ ثناقَبِّيَصُة،قال: البَـزّاُر،قالعامِّر َحدَّ : َحدَّ

ثناُسفياُن،َعن ُرُهمالَقوميساق: للهَصلَّىاللهَعَليهوَسلمَرُسواليَقتاَدة،قالأَب،َعنَرابحاحَلّذاءِّ،َعنَعبدِّاللهبنِّ خالِّدَحدَّ  (1).آخِّ
 

 
 التخريج:

 :جماعةرواه عنهوقد  عبدهللا بن رابح.هذا احلديث مداره على 
 علي بن زيد بن جدعان. ـ 1

                                                            

 .(156/  6) العلل(1)
 

 الثامنالحديث 
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 وخالد احلذاءـ  2
 وسليمان الشيباين ـ 3
 بكر بن علي املزينـ 4
 مث اختلف عن اثبت من ثالثة وجوه:واثبت البناين، ـ  5

،َعنَعبدِّاللهبنِّأَبِّ الَبصرِّي، بنالَولِّيدِّ الَعباسالوجه األول:  .نأَبِّيهِّ اَدة،عَ يَقتَعنثابِّت 
عافَىبنعمرانالوجه الثاين:

ُ
،َعنأَ  ،، عن سليمان بن املغريةامل  .تاَدةبِّيقَ َعنثابِّت 

 عن اثبت عن عبدهللا بن رابح به.:ثالثالوجه ال
 عن عبدهللا بن رابح به. ،علي بن زيد خترجيرواية   1

 نم(2)بو الشيخ يف أمثال احلديثأ،و (1)الغالنياتاملعروفب أبو بكر الشافعي يف فوائدهرواه
 .ساقيالقومآخرهم:عليبنزيد،عنعبداللهبنرابح،عنأبيقتادة،أنرسوالللهصلىاللهعليهوسلمقالعنهشيم،طريق
 ، عن عبدهللا بن رابح به.خالد احلذاء رواية   2

عن (4)العلل، والدارقطين في(3)الشيخ يف أمثال احلديثبو رواه أ
اءَعن،َيانُسف ُرُهم: قالَرُسواُلللهَصلَّىاللهَعَليهوَسلم،َقَتاَدةيأَبَعن،َراَبحنِّ باهِّ اللدِّ َعبَعن،َخالِّداحَلذَّ  .ساقِّيالَقومِّآخِّ

 :عن عبدهللا بن أيب رابح به، سليمان الشيباينرواية    3
 وهللا تعاىل أعلم. أقف عليها، ،وملالدارقطين ها اإلمامذكر 
 عبدهللا بن أيب رابح به:عن بكر بن عبداللهاملزين، رواية   4

                                                            

 (،2/750/1043م(، )1997)الرايض، دار ابن اجلوزي، 1حتقيق: حلمي كامل أسعد عبد اهلادي، ط( 1)

 (220/182)، م(1987)بومباي اهلند، الناشر: الدار السلفية،  2حتقيق: عبد العلي عبداحلميد حامد ط (2)

 (222/186العليمة، )بريوت، دار الكتب ( 3)

(4)(6/156). 
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وأبو الشيخ يف أمثال ،(2)يف املصنفابن أيب شيبة و ، (1)ابن أيب اجلعديف مسندهأخرجه  
 نُ ابعن (4)يف املسند أمحد،و ُمَباَركَعن(3)احلديث

ُ
َزيندِّاللهِّ َعبنِّ برِّ َعنَبك،كالمها َباَركامل

ُ
  به.امل

ثـََنامَّاد:قَاحلَ  يزيدبنهارونطريق نم(5)يف املسند أخرجهأمحدو   هِّ َعبداللنِّ برِّ الطَّوِّيلَعنَبكمحَيدَوَحدَّ
ُ
 .بهَزنيامل

ثـََناح: (6)هعلىاملسندئدازو عبداللهبنأمحدفيرواه و  ثـََناإِّبدَّ يُمَحدَّ  به.هاللدِّ َعبنِّ بر محَّاد،َعنحَميد،َعنَبكرَاهِّ
: قال،عنبكربنعبداللهاملزين،شيبةأبيسعيدمن طريق(7)الدواليب يف األمساء والكىنرواهـ مرسال ـ و 

 .ساقيالقومآخرمهشراب:قالرسوالللهصلىاللهعليهوسلم
 قد اختلف عنه من وجوه:،و اثبترواية   4

 (بيه.اثبت، عن عبدهللا بن رابح، عن عبدهللا بن أيب قتادة، عن أ)الوجه األول:
 لم.عاىل أعتهللا والعباس بن الوليد رواه عن اثبت، ومل أقف عليه، ذكر اإلمام الدارقطين أن 

 
: (9)الصغرييف و ، (8)ورواهالطرباين يف األوسط

 بنزيدعنأيوبعنعبداللهبنأبيقتادةعنأبيهقالكانرسوالللهصلىاللهعليهاانقتيبةبنسعيدثنامحاد،حدثناحممدبنعمرالكشي
 .ساقيالقومآخرمهشراب:سلميقولو 

 .ملريوهذااحلديثعنأيوإبالمحادبنزيدتفردهبقتيبةبنسعيدوقال:
 (اثبت عن أيب قتادة)الوجه الثاين: 

                                                            

 (،464/3194م(.)1990)بريوت، مؤسسة اندر،،  1حتقيق: عامر أمحد حيدر، ط( 1)

 (12/312/24709)كتاب األشربة: ابب ساقي القوم: ( 2)

(3 )(223/187) 

(4 )(37/286/22599) 

(5 )(37/242/22546) 

(6 )(37/243/22548) 

 (4/125م(. )2000)بريوت، دار ابن حزم،  1حتقيق، نظر الفاراييب، ط( 7)
(1) (6/282-283.) 

 (2/113م(.)1985)بريوت، املكتب اإلسالمي،  1حتقيق: حممد شكور، ط( 2)
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 ا، وهللا تعاىلليه أيضعقف أ. ومل ذكر اإلمام الدارقطين أن املعاىف بن عمران رواه عن سليمان، عن اثبت
 أعلم.

 (.به عن أيب قتادة ،رابحعن عبد هللا بن  ،اثبتالوجه الثالث:)
: (2)يف املصنفابن أيب شيبة ،و هامشبنالقاسمعن(1)سعد يف الطبقات الكربىابن رواه 

مساعيل األصفهاين ـ ومن طريقه إ(4)يف صحيحه ومسلم،(3)يف مسنده بن أيب اجلعدوعلي ،َسوَّارنُ باَشَبابَةاحدثن
 (7)على صحيح مسلميف املستخرج أبو نعيم ،و (6)والفراييب يف دالئل النبوة،شيبانبنفروخـ عن (5)يف دالئل النبوة

، وأبو عوانة يف عبدامللكبنعمروعن(8)السراج يف مسنده، وشيبان بن فروخ، و عاصمبنعلي،و هدبةبنخالدمن طريق
مثانيتهم عاصمبنعلي، طريق من(10)وأبو الشيخ يف أمثال احلديث، وحييىبنأبيبكري،هامشبنالقاسممن طريق(9)مسنده 

 ُسَليَمانبننع
ُ
 َراَبح به.نباللهدبعنع،تثَابنع،ريَةغامل

يف  أمحدورواه، عن اثبت به. ثنامحادبنسلمةوسليمانبناملغرية،عفانبنمسلمعن(11)ورواه الدارمي يف السنن
وأبو ، (15)أبو بكر الشافعي يف الغالنياتو ،(14)في السننالرتمذيو ، (13)يف السنن ابن ماجهو  ،(12)املسند
 .به عبدهللا بن رابحمحاد بن زيد، عن اثبت، عن عن (1)يف أمثال احلديث الشيخ

                                                            

(3) (1/182 .) 

 (. 312/24708-12/311)كتاب األشربة: ابب ساقي القوم:  (4)

(5 )(450/3075) 

 (. 681)كتاب املساجد ومواضع الصالة: ابب قضاء الصالة الفائتة:   (6)

 (1/88)م،  1409، 1دار طيبة، ط، (  حتقيق: حممد حممد احلداد، الرايض7)
 املكتبة الشاملة.(، 1/30)( 8)

 (2/275/1533م(، )1996)بريوت، دار الكتب العلمية،  1حتقيق: حممد حسن الشافعي، ط( 9)

 (1/296م(، )2002 -ه 1423ابكستان، نشر: إدارة العلوم األثرية،)فيصل آابد،  1احلق األثري، ط ( حملقق: إرشاد10)

 (1/566)م(،1998ه ـ1419وت، دار املعرفة، بري ) 1حتقيق: أمين بن عارف، ط(11)

 (220/181بريوت، دار الكتب العليمة، )( 1)

 (2/1355م(، )2000)بريوت، دار ابن حزم،  1حتقيق، حسني أسد، ط ( 2)

(3) (37/270/22577 .) 

 (. 3434)كتاب األشربة: ابب ساقي القوم آخرهم شراب:   (4)

 (. 1894)كتاب األشربة: ابب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شراب:  (5)

(6 ) (2/760/1042  .) 
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،وعبدهللا بن أمحد يف زوائده على هارونيدبنَيز من طريق(3)أبونعيم يف املستخرجو ،(2)يف املسندأمحد  وأخرجه
، بهزبنأسدمن طريق(5)يف صحيحهوابنخزميةاحَلجَّاج،نُ يمبإبراهاحدثن: (4)املسند

 ح به.نراببهداللبعنع،تثابنعَسَلَمَة،ثالثتهمعنحمادبن
 به.أخربانقتيبةبنسعيدقالثنامحادعنثابتعنعبداللهبنرابح(6)الكربى السنن والنسائي يف

: إبراهيمبناحلجاجالساميقالعن(8)، وأبو الشيخ يف أمثال احلديث(7)ابن حبان يف صحيحهأخرجه و 
 البناين به.عنثابت،محادبنزيدو  ،محادبنسلمة: حدثنااحلمادان

 هذاحديثحسنصحيح.: قالو وفيالبابعنابنأبيأوىف.لرتمذي: قاال
مل و  .يَقتاَدةأَبنع،تبنالّصامِّ اللهبدعنع،لالبنهِّ نه،َعنُحَميدِّ عبنَفرُّوخنَشيبانع،دِّيّ الباَغنواهور  قال الدارقطين:تنبيه:

 .أعلم وهللا تعاىل ،أقف عليها
 الدراسة والترجيح

 :عنه همللوجه الثالث والرواةلقد ورد هذا احلديث عن غري واحد، ومنهم اثبت الذي وقع عليه االختالف.
 (9).ـ وهو ثقة ثبت فقيه محاد بن زيدو ، ـ وقد سبق أنه ثقة ـ محاد بن سلمة

 ( 10).ثقة ،سليمان بن املغرية ـ وهو ثقةو 
وقال: يروي (1)ذكره ابن حبان يف الثقاتالَبصرِّيُّ فالراوي عن اثبت هو العباس بن الوليد أما الوجه األول

 ، وعمر بن عثمان احلمصي. بن زايد السوسي أبو شعيب نه صاحلعن شعبة ومهام، روى ع
                                                                                                                                                                                                        

(7 ) (221/184 .) 

(8)  (37/237/22546) . 

(9)  (2/275/1533 .) 

(10) (37/243/22547.) 

 . (410كتاب الصالة: ابب األذان للصلوات بعد ذهاب الوقت: )(11)

 .(6838 /6/299)كتاب األشربة احملظورة: ابب مىت يشرب ساقي القوم:   (12)

 (2/379/1531) النوع الثاين والتسعون:  (13)

(14 )(221/183) 

 (117)(التقريب 1)

 (195)(التقريب 2)
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وهللا  ،فهو هبذا جمهول احلالقلت: (2).وَهُؤالءنُشعَبة،عييرو ،شيخو هال،: ؟قالالنَّرسيو ه: يلقوقال الدارقطين:
 تعاىل أعلم.

وإن كان  عن اثبت فقد انفرد به املعاىف بن عمران، عن سليمان بن املغرية عنه، واملعاىف ـوأما الوجه الثاني
خري محاد رووا عن سليمان ما يوافق فيه األثقات، وفيهم أثبات وحفاظ،  خالفه مثانية رواةفقد ـ (3).ثقة وفقيها

وهبذا يرتجح الوجه الثالث عن اثبت، لكون رواته أوثق، وأكثر عددا، ويزيده أتكيدا  بن سلمة، ومحاد بن زيد.
 أن اثبتا وافق اجلماعة الذين رووا احلديث عن عبدهللا بن رابح. وهللا تعاىل أعلم.

 :من وجهني اثننيهذااحلديث أنه ورد عنه سبق أما ابلنسبة حلماد بن سلمة فقد 
 هِّ َعبداللنِّ برِّ حَميدالطَّوِّيلَعنَبكعنه، عنرَاهِّيم احلجاجإِّب،و يزيدبنهارون رواهاألول: 

ُ
، عامل  .ن عبدهللا بن رابحَزينِّ

يمبو ،َهاُرونَيزِّيدبنالثاين: رواه عنه كل من  َراَبح.بدهللا بنعَ نثَابِّت،َعنعمفانبنمسلعو ، هبزبنأسدو جَّاج، احلنإِّبرَاهِّ
 نممث رواه مرة  ،ريقمن طفقد يبدو من حيث الظاهر أن محاد بن سلمة اضطرب يف احلديث، فرواه مرة 

ول عن ، األهتنياجلن آخر، لكن هذا ليس مبسلم، ألنه ميكن حلماد بن سلمة أن يتحمل احلديث م طريق
و أثبت من هن سلمة بمحاد ال و  بن رابح. كيفا، والثاين عن اثبت عن عبد هللا بن عبدهللا محيد، عن بكر

 وهللا تعاىل أعلم. اثبت ومحيد الطويل.ثنني االروى عن 
 

 مرتبة الحديث:

  أعلم. عاىلتاحلديث صحيح واثبت، ويكفي يف ذلك ختريج اإلمام مسلم له يف صحيحه، وهللا 

                                                                                                                                                                                                        

 (8/510)الصحفة(3)
 (6/156(العلل )4)

 (469التقريب )( 5)
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: للهَعَليهوَسلمللهَصلَّىاوالَرسُ الاَدة،قيَقتأَب،َعنبنماِلكَكعبِ بنَمعَبدِ َحِديثَعنرمحه هللا إلمام ُسِئال -
دَمنَكَذبَعَليّ   .اُمتَ َعمِّ

: قالف
 .ةَقتاديأَبنع،كلماعببنبنكَ دَمعبَ نعإِّسحاق،بنحمدمنعهمان،طبنبراهِّيمقاإلف؛نهعسحاق،واختُلِّفإمدبنحيهميرو 

 :َعنهسحاق،واخُتلِّفَحمدبنإمنع،عنافبنرهبَعبدهابشأَبُو واهور 

هابيأَبَفقالَسعِّيدبنُسَليمان،َعن  .ةَقتادَ يبأَ ن،عَ بنَكعبَحمدِّ مإِّسحاق،َعنبنمَحمد،َعنشِّ
: واَفقال،مَغريُهو اين الرَّبِّيعالزَّهر ،وأَبُو َمنُصور،وَسعِّيدبنالضَّيبِّ و َعمر داُودبنَلَفهخاو  

هابيأَبَعن  .يَقتاَدةَ أَب،َعنَكعبإِّسحاق،َعنَمعَبدِّبنِّ بنَحمدِّ م،َعنشِّ
نه عإِّسحاق،واخُتلِّفبنمَحمدنع،يالطَّنافِّسُعَبيدمدبنوامهحور 
،َيعُقوابَفقال؛اأَيض إِّسحابننُمَحمدِّ ع،يَعنهالرِّفاعِّ هِّشاماألَبُو ،وقكمالِّ بنبنَكعبَحمدمنعإِّسحاق،بنَحمدمنع،نهعلدَّوَرقِّيُّ
 .الصَّوابو وه،َمعَبدبنَكعبنعق،

: ّمادبنَسَلَمةَهذااحَلدِّيث،واخُتلِّففِّيهِّ،َفقِّيلحىورو 
ثلبنَكعبَمعَبدَعنُه،َعن: يَقتاَدة،وقِّيلأَب،َعنمالِّكبنيَقتاَدة،َعنِّابنَِّكعبِّ أَببنبنَمعَبدَحمدميأَبَعنُه،َعن  .بنإِّسحاقمدِّ َقوحملَ ،مِّ

(1) 
 

 التخريج:

 :ديث اختلف على أيب قتادة من وجوههذا احل
 .َقتادةك،َعنأَبيمعبدبنكعببنمالنع، حممد بن إسحاقالوجه األول:  

 نمَحمدِّبنَكعب،َعنأَبيَقتاَدة.بن إسحاق، عَ حممد الوجه الثاين: 

 .ةدتاقَ نأَبيعك،مالبننابنَكعبعنأَبيمَحمدبنَمعَبدبنأَبيَقتاَدة،ع: الوجه الثالث
                                                            

 (163/  6) (العلل1)

 تاسعالحديثال
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 كعببنعبدالرمحنبنكعببنمالك،عنأبيه، عن أبيقتادة  الوجه الرابع:
 .عنمعبدبنكعببنمالك،َعنأَبيَقتادةعن ابن إسحاق،   ختريج الوجه األول:

ُبوبكر بن أيب شيبة  ـ، من طريق حيىي (2)ـ ومن طريقه ابنماجهفيسننه(1)يف املصنفأخرجه َأ
، (5)ـ، وهناد يف الزهد(4)ـ ومن طريقه ابن اجلوزي يف املوضوعات(3)وأمحد يف املسند،بنيعلىالتيمي

والطحاوي يف بنخالد،امن طريقأمحد(7)في السننوالدارميمن طريقمحمدبنعبيد، (6)واحملاملي يف أماليه
من  (9)والطرباين يف جزء طرق حديث من كذب علي،ُبكريمن طريقيونسبن (8)شرح مشكل اآلاثر

يف واحلاكم من طريقامساعيلبنعياش، (10)والرامهرمزي يف احملدث الفاصلطريقأبيشهاب،
يف جامع بيان العلم وابن عبد الرب من طريق حممدبنعبيدالطنافسي،وأبيشهاب، (11)املستدرك

كلهم من طريق أيب شهاب،  (12)وفضله
ويف ):مسعتالنبيصلىاللهعليهوسلميقولعلىهذااملنرب:عنأبيقتادةقال،بنمالكعنمعبدبنكعب،عنمحمدبنإسحاق
ُكم(رواية: ايأيهاالناس َرةَ إِّايَّ ثـْ ،احلَ وََك َمنقالدِّيثَِّعينِّّ ،َف َليَّ لَع ُق يـَ ْل ا،َأو َحقًّافـَ ًق ْد َقوَّلَ َوَمنصِّ ( ويف رواية: ومنقال)تـَ

النَّار. َن َعَدمهِّ ْق َم وَّْأ بـَ تـَ يـَ ْل ْل،فـَ ُق َأ ْم اَل يََّم َل  َع

                                                            

 (.  13/384/26768)كتاب األدب: ابب تعمد الكذب على النيب صلى هللا عليه وسلم:   (1)

 (. 35)ابب التغليظ يف تعمد الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  (2)

(3)  (37/226/ 22538 .) 

 (1/70بريوت، دار الكتب العليمة، )( 4)

 (2/639/1388) ه(،1406)الكويت، دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي،  1حتقيق: عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائي، ط( 5)

 (424(، )م 2006 -ـ ه 1427رواية: ابن مهدي الفارسي، حتقيق: محدي السلفي، )الناشر: دار النوادر، الطبعة: األوىل، ( 6)

 (1/306/243)ابب اتقاء احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم والتثبت فيه:  ( 7)

 م(.1999)الرايض، دار بلنسية،  1(: حتقيق وترتيب خالد حممود الرابط، ط7/411/5436)حتفة األخيار: ( 8)

 (95ه(، )1410اإلسالمي، )بريوت، املكتب  1حتقيق: علي حسن عبد احلميد، هشام إمساعيل السقا، ط( 9)

تصـحيف، والصـواب  عنسـعيدبنكعب بـدل معبـد، وهـو وعنده:ه(. 1404)بريوت، دار الفكر،  3حتقيق: حممد عجاج اخلطيب، ط( 10)
 (558-557معبد، وهللا تعاىل أعلم، )

 (. 1/183/379)كتاب العلم:  (11)

 (. 2/1013/1933ه(، )1422) الدمام: دار ابن اجلوزي،  5حتقيق: أبو األشبال الزهريي، ط (12)
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وقال 
ومليخرج،شديدةفاظصعبةيهألوف،هذاحديثعلىشرطمسلم،بنكعبوغريهعنأبيقتادةااحلاكم:وفيحديثمحمدبنعبيدحدثني

 وهلشاهدإبسنادآخرعنأبيقتادة.،اه
من طريق : (1)اآلاثرالطحاوي يف شرح مشكل ل:أخرجه يعقوهو تابعممد بن إسحاق عن معبد حملو  ـ

االنأَيهاي:عليهالسالميقولَرُسوالللهسمعهنيحدأثَ ارياألَنصةقَتادَأابأَنَـُّهسمعكمالبنبكعبناَمْعَبدعنل،ُعَقيعنَرْوح،بنَساَلَمة
ُكماس دالَّ يـَُقإلَعنِّّيَفالَ َحدَّث،وَمناحلديثوََكثَرةإايَّ  النَّار.افيتبَييَـتَـبَـوَّأَفلَليـَّ عتَـَرىافنوم،اْحَدامهُ أوقاإل،أوقاحلَّقا،اقصِّ

، ةَقتادنأَبيعك،َمعَبدابنَكعببنمالإِّسحاق،َعنمحمدبننعرواه  همانطبنذكر اإلمام الدارقطين أن إبراهِّيمتنبيه:
 (2).، وهللا تعاىل أعلمماومل أقف عليه،سحاقإبنمداوحملقثلعب معَبدبنكَ منعوكذا رواية محاد،

 َعنمَحمدِّبنَكعب،َعنأَبيَقتاَدة.   ختريج الوجه الثاين:
يف رواه أمحد 

ثـََنا:(3)املسند ثنَحدَّ قَتاَدةوحنننَ اأَبُو َقتادةعنابنَكْعببنَمالِّكقال:َخرجَعَلينيحَممَّدبنَمْعَبدبنأَبَأْخبَـَراَنأَبُو محَّادبنَسَلَمةاَعفَّان،َحدَّ
تـَُقوُلونَسمْعرتَُسو االُوجوهأََتْدُرومنَشاَهتْ فقال:االلهعَليهوَسلَّمَكذَصلَّىوقَالَرسوالللهاعَليهوَسلَّمكذهُ الللَّىقولقالَرسوالللهص

 َكْعبمَُّدبـْنُ حمَ :يَمْقَعَدمهنالنَّار.قالَعفَّان:َوَقدقَاللَفْليَـتَـبَـوَّأْ ملأَقُلَعَليََّمايَـُقول:َمنَقالَوَسلَّمَ اللهعَليهلَّىالللهص
بن سليمان ا دسعي كذا رواهو نافِّسي،دالطَّ حممدبنُعَبي نرواهع لدَّوَرقِّييَعُقوابذكر اإلمام الدارقطين أن  بيه:نت

، وهللا ايتنيني الرو لى هاتبه، ومل أقف ع عنمَحمدبنإِّسحاق،عنمَحمدبنَكعببنمالِّكعن أيب شهاب، كالمها 
 تعاىل أعلم.

 .ةيَقتادنأَبك،عمالعببنكنابنعة،قتاددبنأَبيمعبَعنأَبيمَحمدبن   ختريج الوجه الثالث:
بن منيع كما يف احتاف اخلرية املهرة أمحد و من طريقحسن بن موسى، (4)يف املسندد أمحأخرجه  

َقَتاَدة، عنعبدهللا ينأَبَمْعَبدبنبَحمَّدميأَبعن،سَلَمةعن محَّادبن امهمن طريقأَبيالنَّْضر، كال، (1)للبوصريي
                                                            

 (7/411/5435حتفة األخيار: (  )1)

دبنأبىقتادةعنمعبدبنكعب وروأىبوســـــــلمةعنحمادعنأبىمحمدبنمعب قولــــــه:(9/473يف كتابــــــه اجلــــــرح والتعــــــديل) ابــــــن أيب حــــــاتورد عنــــــد ( 2)
 ىل أعلم.بنمالكعنأبىقتادة، وهللا تعا

(3( )37/318/22639) 

(4 )(37/318/22640) 
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: َعَليهوسلَّمَصلَّىاللهُ قالَرُسواللله: نَـُقولنُـ َوحنَناأَبُوقـََتاَدةَ َعَليَخَرجَ : قالكبنَكْعببنمال
َوَسلََّمَكَذافـََقالَ ،اَكذ ْعتـَُرُسواَلللهَِّصلَّىاللُهَعَلْيهِّ تـَُقوُلونُوُجوُه،أََتْدُرومَنَاالَشاَهتِّ : َوقَاَلَرُسواُلللهَِّصلَّىاللُهَعَلْيهِّ : وسلَّميَـُقول؟مسِّ
 النَّار.َفْليَـتَـبَـوَّْأَمْقَعَدمهِّنَ ملأَقُلَقاَلَعَليََّمامن

 أبيقتادة، عن كعببنعبدالرمحنبنكعببنمالك،عنأبيهختريج الوجه الرابع: -
ابن ـ ومن طريقه (3)يف الضعفاء وابن عدي يف الكامل،(2)رواه الطرباين يف جزءطرق حديث من كذب
من كلهم   (5)واحلاكمفيمستدركه،ـ(4)اجلوزي يف املوضوعات

حدثنيبشيءمسعتهمنرسوالللهص:قلتألبيقتادة:طريقعتاببنمحمدبنشوذب،ثناكعببنعبدالرمحنبنكعببنمالك،عنأبيهقال
إنيسمعرتسوالللهصلىاللهعليهوسلميقو ،أخشىأنيزللسانيبشيءمليقلهرسوالللهصلىاللهعليهوسلم:لىاللهعليهوسلمقال

 ل:إايكموكثرةاحلديثعنيمنكذبعليمتعمدافليتبوأمقعدمهنالنار. 
الطرباين ، و (8)البخاري يف األدب املفردـ و (7)طريق البيهقي يف معرفة السنن هـ ومن(6)الشافعي يف الرسالةواه ر و 

من كلهم (9)حديث من كذب علييف جزء
كما حيدث عنه مالكالحتدثعنرسوالللهقتادة:ألبى:عنأمهأهناقالت،سيدبنأبيأسيدالربادأعن،عبدالعزيزبنمحمدطريق

أبو قتادة: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  الناس؟ فقال
 .وميسحاألرضبيده،وجعلرسوالللهيقولذلك:قال.منكذبعليمتعمدافليسهللجنبهمضجعافيالنار:يقولوسلم

 النظر في أحوال الرواة الذين وقع بهم االختالف

                                                                                                                                                                                                        

ـــــــــه وســـــــــلم: )( 5) ـــــــــى رســـــــــول هللا علي ـــــــــم: ابب يف الصـــــــــدق وحتـــــــــرمي الكـــــــــذب عل ـــــــــاب العل ـــــــــة 1/221/313كت ـــــــــب العالي (،  ويف املطال
 (13/36/3108أيضا)

 (96) رقم احلديث( 1)

(3 )(1/80) 

(4 )(1/71) 

(2 ) (1/19/380) 

 (397ه(، )1409الفكر، حتقيق أمحد شاكر، )بريوت، دار ( 5)
 (1/78م(، )2001حتقيق سيد كسروي، )بريوت، دار الكتب العلمية، ط( 6)

 . (904)رقم احلديث ( 7)

 . (97)رقم احلديث ( 8)
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 ليقيل األيابن إسحاق، ومحاد بن سلمة، وعهم: عن معبد األول ابلنسبة لرواة الوجه 
 (1) بن خالد األيلي، ثقة ثبت.عقيل و 

موسى بن إمساعيل التبوذكي،  وأما محاد بن سلمة، فالراوي عنه ـ حسب قول ابن أيب حات ـ هو أبو سلمة
  (2) ثقة ثبت. هوو 

أمحدبنخالد، و حيىي بنيعلىالتيمي،: هم رواه عنه مجاعةقدو  (3)صدوق يدلس.فوأما حممد بن إسحاق 
هابَعبدحممدبنعبيدالطنافسي،و و يونسبنُبَكرْي،و   .بنَطهماناوإِّبراهِّيمُ مساعيلبنعياش،إ، و بننافِّعَرهبِّ أَبُوشِّ

 (4) ثقة.وحيىي بن يعلى التيمي 
 (5)فصدوق. وهو الوهيبأمحد بن خالد أما و 
 (6) ثقة حافظ.فحممد بن عبيد الطنافسيأما و 
 (7) صدوق خيطئ.فيونس بن بكري أما و 

 (8) يهم.صدوق فعبد ربه بن انفع وأما 
 (9) صدوق يف أهل بلده، وضعيف يف غريهم.فإمساعيل بن عياش وأما 

 (10)ثقة يغرب.فإبراهيم بن طهمانأما و 

                                                            

 (.336التقريب )(1)

 (481املصدر السابق )( 2)

 (.403)التهذيب  تقريب(3)

 (.528) صدر السابقامل(4)

 (.19) صدر السابقامل(5)

 (.429) السابقاملصدر (6)

 .(542) املصدر السابق(7)

 (.277) املصدر السابق(8)

 (.48) املصدر السابق(9)

 (.30) املصدر السابق(10)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

يب حات أورده ابن أأخو عبدهللا، وعبيد هللا، وعبدالرمحان بين كعب بن مالك،  ومعبد بن كعب بن مالك،
قال املزي: روى له و (2).ابن حبان يف الثقاتومل يسمه جبرح أو تعديل، وذكره ،(1)يف كتابه اجلرح والتعديل

 (4)قال احلافظ ابن حجر: مقبول.و (3)أبوداود يف الناسخ واملنسوخ، والباقونسوى الرتمذي.
عن ،َرقِّيعُقوابلدَّو رواهيَ و ،بيَقتادةدبنَمْعَبدبنأَ محميأَب، عن محَّادعن َعفَّان،رواه لوجه الثاينلابلنسبة 
 .ةَقتادنأَبي، ععنمَحمدبنَكعبكالمها سحاق،إبناحممدبنُعَبيد،عن

 (5) أما عفان فقد سبق أنه ثقة.
ابن أيب  عنه قالفأبوحممدبنمعبد بن أبىقتادة، وأما 

بىقتادأنمعبدبنبىمحمدبأعن،عنحمادبنسلمة،فروىعفان،واختلففيذلكعنحمادبنسلمة،حات:روىعنمعبدبنكعببنمالك
أعن،مالكنعنمعبدبنكعبب،ادةبىقتأبىمحمدبنمعبدبنأعن،بىقتادة،وروأىبوسلمةعنحمادأعن،عنمحمدبنكعببنمالك،ة

 .بىقتادة
 (6) .وروىعنهحمادبنسلمة،الصحيحعنمعبدبنكعببنمالك: بىيقولأومسعت:بن أيب حات قالعبدالرمحنو 

 (7)وأما يعقوب الدورقي فهو ثقة.
وأما حممد بن كعب، فقال أبو بكر بن زجنويه: 

 (8)كثري.حممدبنكعبأومعبد،ومعبدأصح،روىعنأخيهعبداللهبنكعبفياإلميان روىعنهالوليدبن
وقال احلافظ املزي: حممدبنكعببنمالكبنأبيالقيناألنصارايلسلمياملدين،وهوحممد 

 (1).األصغر،وأماحممداألكرب،فإهنماتفيحياةالنبيصلىاللهعليهوسلم
                                                            

 (.8/319)لصفحة(1)

 (.5/432)الصفحة  (2)

 ((4/115يب )( قلت: قال: احلافظ ابن حجر: له يف صحيح البخاري" حديث واحد. هتذيب التهذ7/166هتذيب الكمال )(3)

 (.471) التهذيب تقريب(4)

 (80الصفحة )(5)

 (9/473اجلرح والتعديل)(6)

 ا(536) هتذيب (تقريب7)

يب كـــالم أيب بكـــر بصـــيغة ،ونقـــل احلـــافظ الـــذه2/203ه(، 1407حتقيـــق عبـــد هللا الليثـــي، بـــريوت، دار املعرفـــة، م، رجـــال صـــحيح مســـل(8)
 (.4/190التمريض، فقال: قيل: صوابه معبد. الكاشف )



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

: كذاذكرهاملزي،وملأرهفيذكرلكعب،والمنأصحاابلنسبتعقبه تلميذه عالء الدين مغلطاي بقوله:  ف
الكليب،والبالذري،وابنجرير،وابنإمساعياللبخاري،وابنحبان،وابنأبيخيثمة،ويعقواببنسفيان،وابنسعد،وأبيعبيدبنسالم

: حاشاأابالقامسالبغوي،ملاذكرهفيالصحابة، ،فيآخرين،امسهمحمد،إمنايذكرومنعبًدا،وهوممكنأنيصحفمحمًدا
 (2)التفصيل.ملينصعلىكبري،والعلىصغري،وماأدرمينأينللمزيهذامسامهحمًدا،و 

، عن هامشبنالقاسمالنَّْضر أَبو و حسن بن موسى، رواهلوجه الثالث:ابلنسبة ل
 .أَبيَقَتاَدة ، عنالكببنمعنأَبيمَحمَّدبنَمْعَبدبنأَبيَقَتاَدة، عنعبدهللا بنَكعْ ،َسَلَمةبنامحَّاد

 (3) وحسن بن موسى تقدم أنه ثقة.
 (4)وأما أبو النضر هاشم بن القاسم فثقة ثبت. 

 (5) وأما عبد هللا بن كعب بن مالك فثقة.
 .ةأبيقتاد، عن هك،عنأبيببنمالكعببنعبدالرمحنبنكععنعتاببنمحمدبنشوذب،الراوي هو ابلنسبة للوجه الرابع 

 (6).أو تعديال اجرحذكر فيها وعتاب بن حممد أورده ابن أيب حات يف كتابه، ومل ي
، روى عنه قال ابن حبان: يروي عن إمساعيل بن أيب خالد، وكعب بن عبد الرمحان، مستقيم احلديثو 

 (7)بن جناح البخاري الزاهد.قتيبة بن سعيد، وسعيد 
ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال:يروي عن أبيه، روى عنه وكعب بن عبدالرمحان بن كعب بن مالك، 

 (8)عتاب بن حممد بن شوذب.
 الترجيح:

                                                                                                                                                                                                        

 (.6/491الكمال )هتذيب (1)

 .6/54م(، 2011بريوت، دار الكتب العلمية، ) 1حتقيق: حممد عثمان، طإكمال هتذيب الكمال (2)

 .(91الصفحة )(3)

 (.501)التهذيب تقريب (4)

 (.261) املصدر السابق(5)

 (.7/19اجلرح والتعديل )(6)

 (7/295الثقات )(7)

 .(7/355)الصفحة (1)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

أما الوجه و بت، وثقة، وصدوق، ثقة ث أرجح، وذلك لرواية ثالثة له:من خالل ما سبق يظهر أن الوجه األول 
، هذا الوجه إىل األول أيضاريجع فلعل حممدا ـ بناء على أقوال األئمة السابقة ـ إمنا تصحف من معبد، فالثاين 

 وهللا تعاىل أعلم.

يتعارضان مع األول والثاين، بل كالمها حمتمل وروده عن أيب قتادة أيضا، إذ والرابع، فال الثالث انوأما الوجه
 ال يبعد أن أيخذ احلديث عن أيب قتادة أكثر من راو، وهللا تعاىل أعلم.

 مرتبة الحديث:
قوله مبجموع الطرق اليت سبق ختريج احلديث منها صحيح، وأما منت احلديث 

 صلى هللا عليه وسلم، وهللا تعاىل أعلم. عنهمتواتر فهو " تبوأمقعدمهنالنارفمنقالعليماملأقل،فلي"اللهعَليهوسلمىصل
  



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 الفصل السابع: مسند معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنه

 
 

 (1).اإِلميانُ َقيَّدالَفتكَ :َعِنالنَِّبيَِّصلَّىاللهَعَليهوَسلم،َعنُمعاِويَة،ُسِئلَعنَحِديِثَمروانبِناحلََكمِ -
: قالف

مَعمروبنفـََرواه؛َعنهّمادبنَسَلَمة،واخُتلِّفحيَروِّيهِّ  بنّمادِّ ح،وَعّمارُبنهاُرون،َعنالُكَدميِّي،وُهوَعمُّ احلادِّيبُنُموَسىوُعَمر ،عاصِّ
،َعنُمعاوِّيَة،وخاَلَفُهمَزيدبنِّ عليَسَلَمة،َعن َُسيَّب،َعنَمروانبنِّاحَلَكمِّ

،ولَ حّماد،وُموَسىبنإِّمساعِّيل،فـََرَوايُهَعنَعّفان،َعنَسعِّيدِّبنِّامل
 (2).مَيذُكرافِّياإلِّسنادَِّمروان،واأَلوَّأُلَشبَـُهبِّالصَّوابِّ 

 

 التخريج:

 ، وقد اختلف عنه من وجهني:مدار احلديث على محاد بن سلمة
 ية.ن معاو عن مروان بن احلكم، بن املسيب، عا: محاد، عن علي بن زيد، عن األولالوجه 

 .: محاد، عن علي بن زيد، عن سعيد بن املسيب مرسال عن معاويةالثاينالوجه 
 ختريج الوجه األول:  

ـ (5)، وابن عساكر يف اتريخ دمشق(4)البيهقي يف الدالئل ومن طريقهـ (3)الفسوي يف املعرفة والتاريخأخرجه
وابن األعرايب يف ، عمروبنعاصمالكاليبعن كلهم،(7)في املستدرك،واحلاكم(6)ابن أيب عاصم يف الدايتو 

                                                            

 .يًَّدانه َجعاللَفْتكُمقَ َصرُّف،فكأواملرادأانَّإلميانـََيْمَنععناْلَفْتك،كمامَينُعالَقْيُدعنالتَّ ، الفتكقتاللغفلةوالغرر: الفتك( 1)

 (.64/  7) ( العلل2)

 (3/329م(، )1410)مكتبة الدار ابملدينة املنورة، 1حتقيق أكرم ضياء العمري، ط( 3)

(4 ) (7/345) 

(5 ) (12/229) 

 (64)ه(، الصفحة 1403اجلميلي، بغداد، دار احلرية، ط حتقيق خالد(6)

(7 )(4/503) 

 الحديث العاشر



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

املعجم  والطربانيفي،يطيشِّ من طريق َسعِّيد بن سليمان الن(1)معجمه
يف اتريخ  وأبو نعيموسعيدبنسليماانلنشيطي،،عفانعن(2)الكبري

بن  عنحمادبنسلمة،عنعليبنزيد،عنسعيدبناملسيب،عنمروانكلهم،عماربنهارونعن(3)أصبهان
 به.،عنمعاويةرضياللهعنهاحلكم

 .اليفتكمؤمنبه،لكن بلفظ:  محادعن  ،سعيدبنسليماانلنشيطيمن طريق (4) القضاعيفيمسندالشهابورواه 
 (يةعن معاو  سعيد بن املسيب مرسال محاد، عن علي بن زيد، عن): الثاينختريج الوجه   

وأبو يعلى كما يف ،(6)يف املسند،وأمحد (5)ما ذكره عنه البوصريي يف إحتافهـ كيف املسند َشيَبةيأَبكربنبو أَبرواه 
َسيعنَسعِّيد،َعلِّيبنَزيدعن،لَمةحمادبنسَ عناُن،َعفعن(7)املقصد العلي يف الزوائد على املسند

ُ
بِّ بنامل

ْفَتَأأْنُْقعِّدَ فـََقالَتَدَخَلَعَلىَعائَِّشةَ َعاوِّيَةأمنَُّ  بَـْيتَأَمان يفَوَأانَ لَِّتفَعلِّيه،َماُكْنتِّ فـَيَـْقتـَُلك،فقال:لكَرُجالَلُهَأَماخِّ
َوَسلَّمَ النَّبيمسِّْعتُ وَقد  اإِلميَانقيدالفتك.:يَـُقولَصلَّىاللَُّهَعَلْيهِّ

 وقال البوصريي: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان.
: وقال: رواه أمحد والطربانيفيالكبريإالأانلطربانيقال، (8)وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد

 .وفيهعليبنزيد،وهوضعيف،دخلتمعمعاويةعلىعائشة: عنسعيدبناملسيب،عنمروانقال
 عدبمل أقف عليها و سناد، ا اإلذذكر اإلمام الدارقطين أن ُموَسىبنإِّمساعِّيل رواه أيضا عن محاد هبيه: تنب

 البحث، وهللا تعاىل أعلم.
 

                                                            

(1 )(3/884/1842) 

(2 )(19/319) 

(3 )(1/230) 

 (2/51/863م(، )1986)بريوت، مؤسسة الرسالة،  2حتقيق: محدي السلفي، ط( 4)

 (1/127)كتاب اإلميان: ابب ال يفتك مؤمن: ( 5)

(6 )(28/44/16832) 

(7 )(1/209) 

 .(1/126اإلميان: ابب ال يفتك مؤمن:  )كتاب( 8)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 النظر في أحوال الرواة الذين وقع بهم االختالف

يطي،عن محاد هم: َسعِّيد بن للوجه األول الرواة  ، لكاليبعمروبنعاصماو  سليمان النشِّ
 دميي.وزاد الدارقطين عمر بن موسى احلادي، قال: وهو عم الك وعفان.وعماربنهارون،

 نظر. هت: فيبو حاأوقال  قال عنه أبوزرعة: ليس ابلقوي.فالبصري،  سعيد بن سليمان النشيطيأما 
فخالصة (2)وقال الذهيب: صويلح احلديث.(1)وقال الدارقطين: تكلموا فيه.وقال أبوداود: ال أحدث عنه.

 (3)حاله أنه ضعيف كما قال احلافظ ابن حجر يف التقريب.
وقال . ، وهو أبو عثمان البصري، قال ابن معني: صاحل.وقال ابن سعد: ثقةعمرو بن عاصم الكاليبـ وأما 

 (5)ابن حبان يف الثقات.وذكره (4) النسائي: ليس به أبس.وقال اآلجري عن أيب داود: ال أنشط حلديثه.
ولعل هذا الرأي هو األرجح يف الرجل، وذلك مجعا  (6)وقال احلافظ ابن حجر: صدوق يف حفظه شيء،

 وهللا تعاىل أعلم.  ،بني أقوال أئمة اجلرح والتعديل فيه
قال ابن الضريس: سألت علي بن املديين عن هذا الشيخ فلم يرضه.وقال ابن فعمار بن هارونـ وأما 

 (7)عدي: عامة ما يرويه غري حمفوظ. 
 (8)فخالصة حاله أنه ضعيف كما قال احلافظ يف التقريب.

 (9)وقد سبق أنه ثقة ثبت  ،ـ وأما عفان فهو ابن مسلم

                                                            

 .(2/25هتذيب التهذيب )(هذه األقوال كلها من 1)

 .(209-3/208ميزان االعتدال )(2)

 .(177)الصفحة  (3)

 (3/282هذه األقوال من هتذيب التهذيب )(4)

 .(8/481الصفحة ) (5)

 .(360التقريب )(6)

 (6/109الكامل يف الضعفاء )(7)

 (177)(الصفحة 8)

 .(80) (الصفحة9)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

وقال احلافظ ابن عدي:  الكدميي.وأما عمر بن موسى احلادي، فقال الدارقطين: وهو عم ـ   
 (1).بنسليماأنبوحفصاحلادايلشاميبصريعمالكدمييضعيفيسرقاحلديثوخيالففياألسانيداعمربنموسى

 يروىعنحمادبن،منأهاللبصرة،ويقاللهالسياري،وقال ابن حبان: هو أبوحفصاحلادي
 (3)وغريه.وقال الذهيب: ضعفه ابن نقطة، (2).رمباأخطأ:ثناعنهعبداانجلواليقي.سلمة

 .تبثثقة وكالمها  ،ماسبقت ترمجته قد، و َعّفان،وُموَسىبنإِّمساعِّيلالثاين فهمرواة الوجه وأما
 الترجيح

هلما يف أخذ  ل الوهمحصو  قد ينفيالوجه الثاين للحديث عن محاد بن سلمة رواه عنه ثقتان، ثبتان، مما 
 أعلم. عاىلتوهللا  أن اإلمام محاد حدث به على هذا الوجه. فيدهذا احلديث عنه، وهو ما ي

، ه الثاين نفسهوى الوجذي ر وفيهم ضعيفان، وصدوق، والثقة الثبت ال ،أما الوجه األول فرواه عنه أربعة
معهم زايدة يف  أنإىل  ضافةفهذا العدد قد يبعد حصول التوافق على التحديث ابخلطأ عن اإلمام محاد، ابإل

 .وهللا تعاىل أعلم ،أن اإلمام حدث به أيضا على هذه احلال يقويهذا السند، و 
ن نه هو معين أ، لكن هل هذا يمعا عن شيخه ابلوجهني أن اإلمام محادا حدثيستخلص من هذا و 

حمله غريه، خلطأ يتاإمنا ضطرب يف احلديث، فمرة رواه متصال، ومرة منقطعا؟ أم أنه ضابط ملا يروي، و ا
واء يف السند سديث  حيفقعت و علة إذا قواعد اجلرح والتعديل، وتصرفات أئمة هذا الشأن أن ال وابلرجوع إىل

فوق اإلمام  إىل من لنظروابفإن اخلطأ يتحمله من هو أضعف يف السند،أو يف املنت، مث مل يعرف مصدرها، 
علي بن  نت، فيكو ة ثقاما ابقي الروايف السند جند شيخه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، بين محاد
هو م محادن اإلماأكيدا ويزيده أت وليس تلميذه محاد الذي هو أوثق منه، ضطرب يف احلديث،هو من ازيد 

 من أثبت من روى عنه. وهللا تعاىل أعلم.
 مرتبة الحديث:

 شواهد منها: منتلكن للعلي بن زيد بن جدعان، ف لضعإسناد هذا احلديث ضعيف 
                                                            

 (5/319هتذيب الكمال )(1)

 (8/445الثقات )(2)

 (5/272ميزان االعتدال )(3)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

   حديث الزبري بن العوام:
من (2)يف املصنف، وابن أيب شيبة إمساعيلبنمسلممن طريق (1)في املصنفعبدالرزاقأخرجه 

كما يف إحتاف اخلرية املهرة   يف مسنده وأمحد بن منيع(3)يف املسندطريق عوف، وأمحد 
اَركمن طريق( 4)للبوصريي َب د ُم مَّ ببن فضالة، وحَم َأ ن كما فيإحتاف اخلرية يف مسنده  يعمر العدين ب
، وأيب بكر، كلهم (5)للبوصريياملهرة  يُّوَب اللِّلُزبريعنمن طريقَأ نَرجال،َق : احلسن َأ

ال ليا؟َق قتللكَع َأ اَل ال:  َأ ه؟َق قتُل يفَت ال: َك غتاله،َق : َأ
للهصلَّىاللهعليهوسلَّم،يقول عرُتسواَل يَّدَ : ال،إِّنِّيسمِّ نـَُق ا مَي ،الفاإلِّ َك نٌ الْت ْؤمِّ ُم تُِّك ْف  .يـَ

لعوام بن اري الزب نقطع؛ فاحلسن مل يسمع منثقات. قلت: لكنه موقال البوصريي: هذا حديث رجال 
 رضي هللا عنه.

من (6)األوسطاملعجم الطرباين يف ورواه 
 عنالنبيصلىاللهعليه،عنالزبريبنالعوام،عناألشعثبنثرملة،عناحلسن،عنيونسبنعبيد،ثناعبداألعلى:نصربنعليقالطريق

 ،اإلميانقيدالفتك:سلمقالو 
 .عليهبنصربنفردت،مليدخلفيهذااحلديثعنيونسبيناحلسنوالزبرياألشعثبنثرملةإالعبداألعلىوقال:

   حديث أيب هريرة:
من (9)احلاكم يف املستدركو ،ورنصمَ بناقإِّسحطريق من(8)هيف سنن وأبو داود، (7)يف مصنفه ابن أيب شيبةأخرجه 

، أسباطبننصراهلمداين، عنإبراهيمبنإسحاقالزهريطريق
                                                            

 (5/298/9676)كتاب اجلهاد: ابب جهاد النساء والقتل والفتك: ( 1)

 (21/395/38968كتاب اجلمل: ( و)21/180/38591كتاب الفنت: )( 2)

 (،3/45/1433( و)3/41/1426)( 3)

 (1/127ال يفتك مؤمن: )كتاب اإلميان: ابب ( 4)

(5 ) (1/126) 

(6 )(6/186/6143) 

 (،21/180/38590كتاب الفنت: )( 1)

 (2769)كتاب اجلهاد: ابب يف العدو يؤتى على غرة: ( 2)

 (4/502/8118كتاب احلدود: )(3)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

: قالرسوالللهصلىاللهعليهوسلم:عنأبيهعنأبيهريرةرضياللهعنهقال،إمساعيلبنعبدالرمحنالسديعن
 اليفتكاملؤمناإلميانقيدالفتك

 الذهيب.وافقه. و ومليخرجاه،هذاحديثصحيحعلىشرطمسلموقال احلاكم: 
، (1)الشيخ األلباين يف صحيح أيب داودفبهذه الشواهد يرتقي احلديث إىل درجة االحتجاج، وقد صححه 

 ، وهللا تعاىل أعلم.(2) وكذا صحيح اجلامع الصغري

                                                            

(4 )(2768) 

 .(4568)م، رقم1988-ه  1408،بريوت، املكتب اإلسالمي، 3ط(5)
 



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 الفصل الثامن: مسند أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه
 

 

: لمللهَعَليهوسَ لَّىاصَ بيَعنالنَّ يُموَسى،أَبيُُبَدة،َعنأَبَعنَحِديثِ إلمام رمحه هللا ُسِئالو -
 .ُهماين َ بَ ِبهلَيسَعَليهابَ يَِّنٌةفَ َقَضىدابَةَأو َبِعري يإلَيهفأَن َُّهاخَتَصم

: َفقال
ر نم،َعنَقتاَدةَهّمامَواتبـََعه.يُموَسىأَبنع،بِّيهأَ يرُبَدة،َعنبأَ بنِّ يدَسعِّ ،َعنَقتاَدةيَعُروبَة،َعنأَب؛فـََرواُهَسعِّيدبنَعنه،واخُتلِّفيَروِّيهَقتاَدة

 .َعنهَعّفانوايَة

 .أَبِّيهُمرَسالنَدة،عَ يربُ بأَ بنِّ َسعِّيد،َعنَقتاَدة،َعنَهّمام،َعنلوارِّثبنَعبدِّاالصََّمدَوَرواُهَعبد

ريُهَسعِّيدبنَوَروا.يُموَسىأَب،َعنَدةيربُ أَب،َعنمِّجَلزيأَببنَحمَرة،فـََرواُهَعنَقتاَدة،َعنَوخاَلَفهالضَّّحاك ،يرُبَدةأَبَعن،َعنَقتاَدة،َبشِّ
 .ادَلمَيذُكربَينَـُهماَأحَ 

يَكثِّري ّمادِّبنَِّسَلَمة،فـََروامُهَُحمدبنحواخُتلِّفَعن يصِّ  .يُموَسىبأَ يرُبَدة،َعنأَب،َعنأََنسبنِّ ة،َعنِّالنَّضرِّ نَقتادَ ،عَ حّماد،َعناملِّصِّّ
رِّهِّ ف،وقالُمرَسالرُبَدةيأَب،َعنأََنسضرِّبنِّ النَّ ّمادِّبنَِّسَلَمة،َعنَقتاَدة،َعنِّ ح،َعنُمدرِّكُمَظفَّرُبنكامِّلواُهأَبُو ور   : حّماديلقال :يآخِّ

ماكبنفَ  ثتُبِّهِّسِّ َأاببُرَدةَ : ،َفقالَحربَحدَّ ثتُبِّهِّ  .َأانَحدَّ
ماك،وَغريُُهَعنالثَّورِّيَهذااحَلدِّيثـُرَيوِّيهِّ و   بنَِّطَرفَ سِّ  .لَّىاللهَعَليهوَسلمنِّالنَّبِّيِّّصَ ،عَ َسالُمر ة،َعنَتمِّيمِّ

ينُ  ياسِّ ماك،َعنالزَّاّيتَويَروِّيهِّ  .ةَ ُمرَ بنَِّطَرَفة،َعنجابِّرِّبنِّسَ َتمِّيم،َعنسِّ
حُفوُظَحدِّيثُ 

َ
 .َعنَقتاَدةَ حّماد،،َعنكامِّليأَبوامل

ُعإِّلَىاحَلدِّيثَوَمدارُ  ماكرَيجِّ ماكِّبنِّ .َحرببنِّ سِّ يُحَعنسِّ  (1).،َعنِّالنَّبِّيَِّّصلَّىاللهَعَليهوَسلمُمرَسال َحربوالصَّحِّ
 
 

 التخريج: 

                                                            

 (203/  7) (العلل1)

 الحديث الحادي عشر

 



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 مدار احلديث على قتادة، واختلف عنه من وجوه:
 عن أبو موسى به.قتادة، عن سعيد بن أيب بردة،  الوجه األول:

 .قتادة، عن سعيد بن أيب بردة، عن أيب بردة، عن أبو موسى بهالوجه الثاين:
 .قتادة، عن سعيد بن أيب بردة، عن أبيه مرسال: الوجه الثالث

 قتادة، عن أيب جملز، عن أيب بردة، عن أيب موسى.:رابعالوجه ال
 :تلف عنه اخمثة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أيب بردة. محاد بن سلم :امسالوجه اخل

 ـ حممد بن كثري املصيصي، عن محاد موصوال عن أيب موسى. 1
 ـ عن محاد عن أيب بردةمرسال. 2

 .الدارقطين  يذكرهملوجه هذا ال.قتادة، عن سعيد بن أيب بردة، عن أيب موسى()  ختريج الوجه األول:
وبة، َعر يسعيدبنأَبعبدة بن سليمان، عن من طريق(1)املصنفيف أخرجه ابن أيب شيبة 

 .به أنرجلنيىموسيعنأبَدَة،ربُ يبنأَبسعيدعنَقَتاَدَة،نع
 (ى به.بو موسعن سعيد بن أيب بردة، عن أيب بردة، عن أقتادة، )  ختريج الوجه الثاين:

عبمن طريق(2)يف املسندأمحد أخرجه  يف  أبو داودو ،(3)وابن ماجه يف السننة،ُش
لبزار ،(7)الكربى السنن ،ويف(6)يف اجملتىبوالنسائي ، (5)والرتمذي يف العلل الكبري،(4)السنن يف وا
لبيهقي يف السنن ،و (1)املستدرك واحلاكمفي، (9)مشكل اآلاثريف  يوالطحاو ،(8)املسند ا

                                                            

 (15/41/29685كتاب أقضية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ( و)11/107/21566كتاب البيوع: )( 1)

(2 )(32/379/19603) 

 . (2330)كتاب األحكام: ابب الرجالن يدعيان السلعة وليس بينهما بينة: ( 3)

 (3614و 3613)كتاب األقضية: ابب يف الرجلني يدعيان شيئا ليس هلما بينة: ( ا4)

 (226/378) م(.2007-ه 1428)القاهرة، املكتبة اإلسالمية،  1: حممود خليل، وصبحي السامرائي، ط( حتقيق5)

 . (5424)كتاب آداب القضاة: ابب القضاء فيمن مل تكن له بينة: ( 6)

 (5/429/9555كتاب القضاء: ابب الشيء يدعيه الرجالن، ولكل واحد منهما بينته: )( 7)

 .(3098و8/100/3097)( 1)

 .(3129و 3128و 5/50/3127)حتفة األخيار: (  2)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

سعيد بن أيب عروبة،   عن قمن طر (4)، ويف معرفة السنن واألاثر(3)ويف الكربى ،(2)الصغرى
: عنأبيموسى،عنأبيه،عنسعيدبنأبيربدة،كالمها عنقتادة

بةليسلواحدمنهمابينةفقضىبهابينهمانصفني. ىالنبيصلىاللهعليهوسلمفيدا ل  أنرجليناختصماإ
 .إسنادهذااحلديثجيدلنسائي:قاال

وقال احلاكم: 
 .احلديثتنهذابنأبيعروبةفيماوقدخالفهمامبنيحيىسعيد،ومليخرجاه،هذاحديثصحيحعلىشرطالشيخني

. رفةتميمبنطعن،ربيرجعهذااحلديثإلىحديثسماكبنح: فقال،وقال الرتمذي:فسألتمحمداعنهذااحلديث 
 .أانحدثتأاببردةهبذااحلديث: قالسماكبنحرب: روىحمادبنسلمةقال: قاحملمد

يف معرفة البيهقي وقال 
بيتادةعنسعيدبنأشعبةعنقرواهو ،:هكذارواهجماعةعنسعيدبنأبيعروبةعنقتادة،وكذلكرواهسعيدبنبشريعنقتادةالسنن

. فذكرمهرسالً ،بردةعنأبيهأنرجليناختصما
حدمنهماشفبعثكلوا،عرياً نادعيابرجليعنأبيموسىأن،عنأبيه،عنسعيدبنأبيربدة،فرواهعنقتادة،وخالفهمهمامبنيحيىفيمتنه

عنأب،ربدةيبعنأ،زمجلعنأبي،عنقتادة،للهعليهوسلمنصفني.وكذلكرويعنالضحاكبنحمزةفقسمهرسوالللهصلىا،اهدين
 . ميوسى

. عنأيب موسى،عنأبيربدة،عنالنضربنأنس،عنقتادة،ورويعنحمادبنسلمة
 . وليسبمحفوظ. وقيلعنهعنقتادةعنالنضربنبشريبننهيكعنأبيهريرة

: واألصلفيهذاالباحبديثسماكبنحربعنتميمبنطرفة
 . مانصفنيىبينهأنرجليناختصماإلىرسوالللهصلىاللهعليهوسلمفيبعريفأقامكلواحدمنهماشاهدينفقض

                                                                                                                                                                                                        

 (.7031 /4/193)كتاب األحكام: (  3)

ب الـرجلني يتنازعـان شـيئا يف م(. )كتـاب الـدعوى والبينـات: اب1992)بـريوت، دار الكتـب العلميـة،  1حتقيق عبد السالم الشـايف، ط ( 4)
 (2/519/4723أيديهما أو يد اثلث: 

 (10/254(، و)كتاب الدعوى والبينات: 6/67يتداعيان جدارا بني دارمها:  )كتاب الصلح: ابب الرجلني( 5)

 (7/460)كتاب الدعوى: ابب إذا تنازعا شيئا يف يد أحدمها وأقام كل واحد منهما بينة: (  6)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

، (4)الطحاوي يف املشكلو  ،(3)يعلىفيمسندهأبو و ،(2)يف سننه أبو داودو ، (1)وأخرجه أمحد
من (7)الكربىيف  األخريو بن حيىي، عنَهمَّاممن طرق، (6)الكربىالسنن البيهقيفيو ،(5)احلاكمفيمستدركهو 

،  طريقسعيدبنعامرحدثناشعبة
عنأبيموسىأنرجلينادعيابعريافبعثكلواحدمنهماشاهدينفقسمهرسوالللهصلىا،عنأبيه،عنسعيدبنأبيربدة،قتادةعنكالمها

 .للهعليهوسلمبينهما
 .وهذااحلديثأيضاصحيحعلىشرطالشيخينومليخرجاهوقال احلاكم:

 وهو من حديث مهام بن حيىي عن قتادة هبذا اللفظ حمفوظ. :(8)الكربى يفالبيهقي  وقال
لفظفيبةذهالروايةعنشعوه،مامالفاهنوعنشعبةعنقتادةمرسالخيا،وقدرويناهفيمامضىعنابنأبىعروبةعنقتادةموصوالوقال:

. اهدينهماشوهذهالروايةعنشعبةفبعثكلواحدمن،وفىروايةمهام،فإهنماقاالليسلواحدمنهمابينة،ه
ءبينهمشيالمنهمابينةوقسميسلواحدقيللوحيتملعلىالبعدأنتكوانقضيتينوحيتمألنتكونقصةواحدةوالبينتاحنينتعارضتاسقطتاف

 .انصفينبحكماليدواللهأعلم
 .إسنادهعلىقتادةفيواحلديثمعلولعندأهالحلديثمعاالختالف:وقال

 .مرسال ، عن أبيهقتادة، عن سعيد بن أيب بردة :لث  خترج الوجه الثا
، أمحدبنحنبلمن طريق(9)الكربىالسنن البيهقي يف رواه 

دابةليفياللهصلىاللهعليهوسلمنبيعنأبيهأنرجليناختصماإلى،عنسعيدبنأبىربدة،عنقتادة،حدثناحممدبنجعفرحدثناشعبة
 س

                                                            

(1  )(11/108/21567) 

 (3615)كتاب األقضية: ابب يف الرجلني يدعيان شيئا ليس هلما بينة: (  2)

(3 )(13/268/7280). 

 .(3131و 5/51/3130)حتفة األخيار:  ( ا4)

(5 )(4/194/7111). 

 .(10/259)كتاب الدعوى والبينات: ابب املتداعيني:  ( 6)

 .(10/257)كتاب الدعوى والبينات: ابب املتداعيني: ( 7)

 (  املصدر السابق.8)

 .(10/255كتاب الدعوى والبينات: ابب املتداعيني: )(9)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 .فجعلهابينهمانصفني،لواحدمنهمابينة
 قتادة، عن أيب جملز، عن أيب بردة، عن أيب موسى. :رابع  ختريج الوجه ال

: (1)األوسطاملعجمالطربانيفيرواه 
عنأبيربدةبنأبيم،أأنابجملزأخربه،انقتادة:انالضحاكبنحمرةقال:انأبواملغريةقال:حدثناأمحدبنعبدالوهاببننجدةاحلوطيقال

صلى هللا عليه وسلم أنرجليناختصماإلىالنبي،عنأبيموسى،وسى
صلى هللا عليه  فقضىالنيب،فجاءمعكلواحدمنهماشاهدانيشهداأنانلبعريله،ادعاهكالمهاأهنله،فيبعري
 .أهنبينهمانصفنيوسلم

 .تفردهبأبواملغرية،عنأبيمجلزإالالضحاك،ملريوهذااحلديثعنقتادةوقال: 
 محاد بن سلمة، عن قتادة، مث اختلف عنه: :امس  ختريج الوجه اخل

 عن أيب موسى. ،بردةعن النضر بن أنس، عن أيب ، عن قتادة،عن محادـ  1
يف  والبيهقي،محمدبنكثريمن طريقـ(3)ـ ومن طريق الطحاوي يف املشكل(2)الكربىالسنن النسائيفيأخرجه 

،  من طريقأبيعمرالضريرحفصبنعمر(4)السنن الكربى
فأقامكلواح،رجلينادعيادابةوجداهاعندرجلأنعنأبيموسى،عنأبيربدة،عنالنضربنأنس،عنقتادة،عنحمادبنسلمةكالمها

 .فقضىبهاالنبيصلىاللهعليهوسلمبينهمانصفني،دمنهماشاهدينأهنادابته
 قاألبوعبدالرمحن

تنوفيم،ةفيإسنادهأبيعروبيدبنخالفهسع:قال.و وهوصدوقإالأهنكثرياخلطأ،وحممدبنكثريهذاهواملصيصي،خطأ:النسائي
 .ه

وقال 
فعاداحلديثإلىحديثأبيربدةإالأهنعنقتاد،عنحمادمتصال،عنالنضربنشميل،وكذلكرواهفيمابلغنيإسحاقبنإبراهيمالبيهقي:

 .عنالنضربنأنسغريب،ة
                                                            

(1 )(1/5/2). 

 .(5954 /429 /5)كتاب القضاء: الشيء يدعيه الرجالن: ( 2)

 .(5/52/3132)حتفة األخيار:( 3)

 .(258 /10)كتاب الدعوى والبينات: ابب املتداعيني: ( 4)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 ن سلمة.بن محاد عرواه وقال الطحاوي: وقد خالفه ـ أي حممد بن كثري ـ فيه أبو كامل مظفر بن مدرك، ف
 .عن أيب بردة مرسال ، عن قتادة، عن النضر بن أنس،ـ عن محاد 2

حدثنا حممد بن أمحد بن خزمية، قال: حدثنا عبدهللا بن أمحد، : (1)أخرجه الطحاوي يف مشكل اآلاثر
حدثين أيب، قال: حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك، قال: حدثنا محاد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن 

 أنس، عن أيب بردة بن أيب موسى، ومل يذكر فيه روايته إايه عن أبيه.
: (2)السنن الكربىيف قال البيهقي و 

وهوفيماذ .عنأبيربدةأنرجلينادعيادابةوجداهافييدرجل،عنالنضربنأنس،عنقتادة:فقال،فأرسله،ورواهأبوالوليدعنحماد
 .عنأبيالوليد،عنأبيموسى،بنخزميةاكره

 عبد الصمد بن عبدالوارث، عن محاد، عن قتادة:ـ  3
بن عبد الوارث، عن  أخربانعبدالصمد: (3)بنراهويهفيمسندهرواه إسحاق 

فقضىرسو ،فأقامكلواحدمنهماشاهدين،عنأبيهريرةرضياللهعنهأنرجلينادعيادابة،عنالنضربنأنس،عنقتادة،محادبنسلمة
 .الللهصلىاللهعليهوسلمبينهمانصفني

، عن بن راهويه إسحاقمن طريق(5)في السنن الكربىالبيهقي، و (4)ابنحبانفيصحيحهأخرجه و 
 به.عنبشريبننهيكعنأبيهريرةرضياللهعنه،عنالنضربنأنس،عنقتادة،حمادبنسلمة،عنعبدالصمدبنعبدالوارث

 وقال
 .كتبتهبخطقدمينهيكبعد شريبنكذاوجدهتفيكتابيفيموضعينوقدرأيتهفيمسندإسحاقهكذاإالأهنضربعلىامسب:البيهقي
. ريرةعنأبيه،ننهيكبشريبأنس، عن عنالنضربن،عنقتادةـ أي عن محاد ـ وقيلعنه: يف موضع آخر وقال

 .وليسبمحفوظ

                                                            

 (5/53/3132(  )حتفة األخيار: 1)

 (10/258: كتاب الدعوى والبينات: ابب املتداعيني)(  2)

 (114 /168 /1م(. ) 1991)املدينة املنورة، مكتبة اإلميان،  1حتقيق: عبد الغفور البلوشي، ط( 3)

 .(7/643/7160)النوع السادس والثالثون: قضاايه صلى هللا عليه وسلم اليت قضى هبا: (  4)

 (258 /10: كتاب الدعوى والبينات: ابب املتداعيني)(  5)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 في أحوال الرواة الذين وقع بهم االختالفالنظر 

 نه.ع عبدة بن سليمان، عنسعيدبنأَبيَعروبة، ـ الراوي للوجه األول عن قتادة هو
 (1)، وهو ثقة ثبت.هو أبو حممد الكويف، الكاليب،بن سليمان ةوعبد

 (2) فثقة حافظ. وأما سعيد بن أيب عروبة
 .عنقتادة،شعبة، عن حممدبنجعفرهو :ـ الراوي للوجه الثالث

لسه حنوا من كثر وجا، فأوحممد بن جعفر هو أبو عبدهللا البصرايهلذيل، املعروف بغندر، روى عن شعبة
 .لم يقدرفطئه، قال ابن معني: كان الناس كتااب، وأراد بعضهم أن خيعشرين سنة، وكان ربيبه.

وقال أبو حات: ثقة يف  وقال ابن املبارك: إذا اختلف الناس يف حديث شعبة، فكتاب غندر حكم بينهم.
 (3) حديث شعبة.

 (4)وهو ضعيف. ،الضحاكبنحمرةهو  قتادةعن ـ الراوي للوجه الرابع
 :ها، منـ الراوي للوجه اخلامس عن قتادة هو محاد بن سلمة، لكن اختلف عنه من وجوه

 وحفص بن عمر الضريرعنه، حممدبنكثرياملصيصيـ رواية 1
 (5).الغلطصدوقكثري واملصيصي

 (6)ال أبس به. بن عمرحفص و 
 (7)فثقة ثبت.النضر بن مشيل وأما 

 (1)وهو ثقة متقن. ،عنه كامل مظفر بن مدرك  رواية أيبـ  2
                                                            

 (310) التهذيب تقريب(1)

 (179املصدر السابق )(2)

 (532و 3/531هتذيب التهذيب ) كلها من(هذه األقوال  3)

 (220) التهذيب تقريب(4)

 (439) صدر السابقامل(5)

 (112) صدر السابقامل(6)

 (493املصدر السابق )(7)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 (2) وهو صدوق، ثبت يف شعبة. ـ رواية عبد الصمد بن عبد الوارث عنه. 3
 الترجيح:

وغري وح، رابع مرجالجه يظهر أن الو أحوال الرواة لألوجه اخلمس عن قتادة، من من خالل ما سبق بياهن
 وجه.ي األابق صحيح عن قتادة، وذلك النفراد ضعيف بروايته، وخمالفته لثقات أثبات رووا

ى اآلخر، حدهم علجيح أاألول والثاين والثالث، فكل وجه رواه ثقة ثبت عن قتادة، يصعب معه تر أما 
 ، وهللا تعاىل أعلم.وهذا يعين أن قتادة حدث هبذه األوجه للحديث كلها

 اىل أعلم.هللا تعه، وباختالف الثقات على محاد بن سلمة يعين أانألخري حدث وأما الوجه اخلامس، ف
يتحمله قتادة، ويشاركه محاد بن سلمة يف جزء احلديث االختالف احلاصل يف هذا كله أن والذي يتلخص من 

: هبنُمدرِّك،َعناُمظَفَّر كامِّلروايةأَبية يف آخر بنَسَلممحّادِّ لكن قول  أن كال اإلمامني اضطرب يف احلديث، أيمنه، 
ماكبنَحرب،فَقالبهَحدَّثتُ ف وقد يفهم حنو هذا  ،، قد يفيد أن محادا ضابط ملا روى عن قتادةبُرَدةَأاببهأانَحدَّثتُ : سِّ

كله   احلديثاالضطراب يف  ريجعف(3).من كالم اإلمام الدارقطين القائل: واحملُفوظَحدِّيثأَبيكامِّل،َعنحّماد،َعنَقتاَدة
 دون محاد بن سلمة. وهللا تعاىل أعلم. ،قتادةإىل اإلمام 

 مرتبة الحديث:

  االضطراب الذي وقع فيه. وهللا تعاىل أعلم. أجل احلديث ضعيف من

                                                                                                                                                                                                        

 (546)(املصدر السابق 8)

 (297)(تقريب التهذيب 1)

 (203/  7) (العلل2)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 الفصل التاسع: مسند أبي هريرة رضي اهلل عنه

 
: ىاللهَعَليهوَسلملنَِّبيَِّصلَّ اَعن ة،َرير يهُ أَب،َعنماِلكبنِ أََنسرُيَوىَعنَحِديثَعناإلمام رمحه الله ُسِئلو   

اَلمَعليهِ ُموَسىَمَررتب  . هَقُب يفوُهوُيَصلِّيالسَّ
يَحبِّيبفـََرواُهُعمربنَعنه،واخُتلِّفيلتَّيمسَليماانيَروِّيه: َفقال  .ُهَريرةيأَبنع،َنسأَ نع،يمِّيتَّ لَعنُسَليماان،القاضِّ

 .َأشَبهوُهو ُيسمه.وملَليهوَسلمَصلَّىاللهعَ يلنَّبِّ حاابِّ َأصَبعض،َعنأََنس،َعنلتَّيمِّيون،َعنُسَليماانهار ،ويَزِّيدبنَعتمِّروَروامهُ 
 .َليهوَسلمعىاللهلَّ صَ النَّبِّيَعن،أََنس،َعنلتَّيمِّيَعنُسَليماانه،وَغري ،ّمادبنَسَلَمةحوَرواه

: ،َفقالحّمادواخُتلِّفَعن
يُحَعن.وَوهِّمأََنس،َعنثابِّت،َعنلتَّيمِّييماان،َعنُسلَ ّماد،َعنحَحّجاجهِّالَلُبنالَعاَلءِّ،َعن واثبِّ ،لتَّيمِّي،َعنُسَليماانحّمادوالصَّحِّ

 (1).ت
 

 التخريج:

 :من وجوه ، وقد اختلف عنهمدار احلديث علىسليمان التيمي
 .به : عن سليمان التيمي، عن أنس، عن أيب هريرةالوجه األول

 .،دون تسميتهةصحابالعضبنعنأََنس،عنُسَليماانلتَّيمِّي،ع: الوجه الثاين
 عن أنس مرفوعا.: عن سليمان،الوجه الثالث
 عن سليمان، عن اثبت، عن أنس مرفوعا. ،محادالوجه الرابع:

، عن أنسالوجه اخلامس:  .مرفوعا عن محاد،َعنسليماانلتيمِّي،واثبِّت 
 .مرفوعا عن محاد، عن اثبت، عن أنسالوجه السادس: 

 (به.ُهَريرةيأَبنع،أََنسنع،لتَّيمِّيَعنُسَليماان):   ختريج الوجه األول

                                                            

 (7/262) (العلل1)

 الحديث الثاني عشر 



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

وأبو نعيم يف اتريخ ـ (3)فيشرحالسنةو  ،(2)ومن طريقه البغوي يف التفسريـ(1)يف املسندأخرجه البزار 
 به. سليماانلتيمي،عنعمربنحبيبالبصريطريقكلهم من (5)هفوائد، وابن منده يف (4)أصبهان

 به. من طريق قريشبنأنسعنسليماانلتيمي (6)ابن عساكر يف اتريخ دمشقرواه و 
 (.لَيهوَسلملىاللهعَ بِّيصَ عَنُسلَيماانلتَّيمِّي،عَنأََنس،عَنبَعضَِّأصحابِّ النَّ )ختريج الوجه الثاين:  

والنسائي ، بن هارون يزيد من طريق(9)حىي، ويفيمن طريق(8)ويف،بنأبيعدىامن طريق(7)يف املسندأمحدأخرجه 
وحيىي بن حبيب بن وحممد إبراهيم بن أيب عدي، من طريق املعتمر بن سليمان، (11)، ويف الكربى(10)يف اجملتىب

من طريق يزيد بن هارون،   (13)وابن عساكر يف اتريخ دمشق من طريق خالد،(12)في املسندأبو يعلىعريب،و 
 .كلهم عن سليمان به

 (.يهوَسلملهَعلَ ىالَعنُسَليماانلتيمِّي،َعنأََنس،َعنِّالنَّبِّيَِّّصلَّ )  ختريج الوجه الثالث:
 به. عن املعتمر(14)رواه عبدالرزاق يف مصنفه 
، رَجرِّيو ، سَ بنيونعِّيَسىمن طريق(2)في صحيحهمسلم، و من طريقسفيان(1)يف مسندهأمحد رواه و 

من (4)يف املسند يعلىأبو و ،، واملعتمرعيسىبنيونسمن طريق(3)يف اجملتىبوالنسائي ،وُسفَيان
                                                            

(1  )(14/7616) 

 (6/309م(، )1997)الرايض، دار طيبة للنشر والتوزيع، 4ضمريية، سليمان احلرش، طحتقيق: حممد النمر، عثمان ( 2) 

 (351 /13ج: كتاب الفضائل: ابب املعرا 13ه(، )1403)بريوت، املكتب اإلسالمي،  2حتقيق األرنؤوط، الشاوش، ط( 3) 

 (4)(2/302) 

 (1/74)حتقيق جمدي السيد إبراهيم، القاهرة، الناشر مكتبة القرآن، ( 5) 

 (6 )(61/185) 

 (7 )(34/ 203/20597) 

 (8 )(38/162/23062) 

 (9 )(38/183/23094) 

 (1637و1636)كتاب قيام الليل: ابب ذكر صالة نيب هللا موسى عليه السالم: ( 10) 

 (1333و 2/128/1332كتاب قيام الليل: ابب ذكر صالة نيب هللا موسى صلى هللا عليه وسلم ابلليل: )( 11) 

(12 )(7/117/4067) 

 (13 )(61/184) 

 (3/577)كتاب اجلنائز: ابب السالم على قرب النيب صلى هللا عليه وسلم: ( 14)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

كلهم ،عيسىبنيونسمن طريق(6)يف صحيحهابن حبان و ، (5)ابن األعرايب يف معجمهو وسفيان،مْعتمِّر،طريق
 به. سليمانعن

 . تعاىل أعلميه، وهللاقف علذكر اإلمام الدارقطين أن محاد بن سلمة ممن روى هذا الوجه، ومل أ تنبيه:
 (سليمان، عن اثبت، عن أنس به.عن عن محاد، ):  ختريج الوجه الرابع

قال و به.عنثابت،عنسليماانلتيمي،حمادبنسلمة،عنمعاذبنخالدعن (8)يف الكربىو ،(7)في اجملتىبرواه النسائي
 .النسائي: خالفهحبانبنهالل

. وهذه وَوهِّم،أََنس،َعنثابِّت،َعنتَّيمِّيماانلنُسَليعَعنَحّجاج،َعنحّماد،الَعاَلء:قال الدارقطين: قاهلِّالَلُبنتنبيه: 
 مل أقف عليها، وهللا تعاىل أعلم.الطريق 

، عن أنس)  ختريج الوجه اخلامس:   (عن محاد،َعنسليماانلتيمِّي،واثبِّت 

يف أمحد و عن احلسن بن موسى، (10)عبد بن محيد يف مسنده،و (9)ابن أيب شيبة يف مصنفهرواه 
في والنسائيمن طريق هداب بن خالد، وشيبان بن فروخ، (12)يف صحيحه،ومسلم وحسن،عفانعن (11)املسند
ابن ماسي يف و ، (1)الطحاوي يف شرح املشكلو يونس بن حممد، وحبان،  من طريق(14)،ويف الكربى(13)اجملتىب

                                                                                                                                                                                                        

 (1  )(19/243/12210) 

 (2375)كتاب الفضائل: ابب من فضائل موسى صلى هللا عليه وسلم:  ( 2) 

 (1635و1634)كتاب قيام الليل: ابب ذكر صالة نيب هللا موسى عليه السالم:  ( 3) 

 (4085و127/4084ـ7/126)(  4) 

 (6  )(3/1051/2260) 

 (4/20/2984ره صلى هللا عليه وسلم عما فضل به على غريه: ابالنوع الثاين: إخ)( 5) 

 (1631السالم: )كتاب قيام الليل: ابب ذكر صالة نيب هللا موسى عليه (  7) 

 (8  )(2/128/1330) 

 (20/250/37730)كتاب املغازي: ابب حديث املعراج: ( 9)

(10 )(2/223) 

 .(21/241/13593( و)19/484/12504)( 11)

 .(2375)كتاب الفضائل: ابب من فضائل موسى صلى هللا عليه وسلم: ( 12)

 (1633و1632السالم: )كتاب قيام الليل: ابب ذكر صالة نيب هللا موسى عليه (  1)

 (2/1331كتاب قيام الليل: ابب ذكر صالة نيب هللا موسى صلى هللا عليه وسلم ابلليل: )(  2) 



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

ابن عساكر يف و من طريق هدبة، وشيبان، (3)وأبو نعيم يف حلية األولياءحجاجبنمنهال،من طريق (2)فوائده
كلهم حجاجبنمنهال،  ،و شيبانبنفروخهدبة، و من طريق(4)اتريخ دمشق

أتيتعلىموسىليلةأسريبيعندال:عنأنسبنمالكأنرسوالللهصلىاللهعليهوسلمقال،لتيمي،عنثابت،وسليماانعنحمادبنسلمة
 .وهوقائميصليفيقربه،كثيباألمحر

 .وهذاأولىبالصوامبنالذيقبلهالنسائي: قاألبوعبدالرمحنو 

 (بت، عن أنس.عن اثمحاد بن سلمة، )الوجه السادس:  ختريج 
ومن طريقه ابن حبان يف  ـ(6)املسنديف  وأبو يعلىُعَمربنموسىالسامي،عن  (5)رواه البزار يف املسند

: نأََنس؛أَنرسوالللهصلىاللهعليهوسلمقالع،ثابتعن،حمادبنسلمة، كلهم عنهدبةوشيبانعنـ  (7)صحيحه
 .مررتليلةأسريبيبموسىبنعمرانصلىاللهعليهوسلموهويصليفيقربه
 النظر في أحوال الرواة الذين وقع بهم االختالف

 يشبنأنس.صري،وقر بيبالبهم عمربنحان التيمي، عن أنس، عن أيب هريرة عن سليملوجه األول: الرواة ل  

 (8)البصري ضعيف. وعمر بن حبيب
ال  : كان ثقة.وقال أبو حات:والنسائي فقال عنه علي بن املديين وأما قريع بن أنس األنصاري البصري،

 (9)أبس به إال أنه تغري.

                                                                                                                                                                                                        

 (،5/578/3689)حتفة األخيار: (  3) 

 (1/88)م(، 1998 -ه  1418حتقيق: مسعد عبد احلميد، الرايض، أضواء السلف، ( 4)

(5  )(6/253) 

(6 ) (61/185) 

(7  )(13/354/6990) 

(8  )(6/71) 

 (4/20/2985)النوع الثاين: إخباره صلى هللا عليه وسلم عما فضل به على غريه: (  9)

 (349) التهذيب تقريب(10)

 (3/439(هتذيب التهذيب )1)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

وقال ابن حبان: كان صدوقا إال أنه اختلط يف آخر عمره حىت كان ال يدري ما حيدث به، وبقي ست سنني يف 
اختالطه، فظهر يف روايته أشياء مناكري ال تشبه حديثه القدمي، فلما ظهر ذلك من غري أن يتميز مستقيم حديثه من 

 (1)يما انفرد، فأما فيما وافق الثقات، فهو املعترب أبخباره تلك.غريه مل جيز إال االحتجاج به ف
 دي، وحيىي بنعأيب م بنإبراهين بيزيد بن هارون، واملعتمر بن سليمان، وحممد هم: لوجه الثاين الرواة ل  

 وخالد.حبيب بن عريب، 
 (2).ويزيد بن هارون ثقة متقن

 (3)وأما املعتمر بن سليمان فهو ثقة.
 (4) إبراهيم بن أيب عدي فهو ثقة. وأما حممد بن

 (5) وأما حيىي بن حبيب بن عريب فهو ثقة.
 (6)ثقة ثبت.ـف هو ابن عبدهللا بن عبدالرمحانـ و خالدأما و 
، ومحاد رِّيرنَس، وجَ يو يَسىبنعِّ و سفيان، و املعتمر، هم . عن أنس مرفوعاعن سليمان،  لوجه الثالثلرواة لا

 بن سلمة.
 (7) وهو ابن أيب إسحاق السبيعي، وهو ثقة مأمون. وعيسى بن يونس

 
 (8)وأما سفيان فهو ابن سعيد الثوري، وهو حجة إمام حافظ، أحد أمراء احلديث.

 (1)، وهو ثقة صحيح الكتاب.وأما جرير فهو ابن عبد احلميد
                                                            

 (2/223اجملروحني )(2)

 (535) التهذيب تقريب(3)

 (471) التهذيب تقريب(4)

 (402)التهذيب  تقريب(5)

 (519) السابقاملصدر (6)

 (.129) املصدر السابق(7)

 (377) املصدر السابق(8)

 (184) املصدر السابق(1)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

ابن شقيق وهو ، معاذبنخالدهو سليمان، عن اثبت، عن أنس مرفوعا  محاد، عنلوجه الرابع: ل يو الر ا
 (4)وقال احلافظ: صدوق.(3)وروى له النسائي.(2).العبدي، ذكره ابن حبان يف الثقات

سن، احلفان،و عو وسى، بن م احلسنواثبِّت، عن أنس هم عن محاد،َعنسليماانلتيمِّي، لوجه اخلامسالرواة ل
 وهدبة.حجاجبنمنهال،و ، بن هالل يونس بن حممد، وحبانو وشيبان بن فروخ، 

وهو ثقة  ،وكذا عفان بن مسلم(5) وكالمها ثقة. ،منهال، واحلسن بن موسى سبقت ترمجتهماوحجال بن 
 (6)ثبت.

روى عن محاد بن سلمة مها احلسن  واللذان وأما حسن، فهكذا ورد يف سند اإلمام أمحد، دون أن مييز،
يف السندـ وهللا تعاىل  هملولعله امل، ثايناإلمام أمحد هو الإال أن شيخ ، واحلسن بن موسى، البصري بن باللا

 (7).قد سبق أنه ثقةو  أعلم ـ
األسود القيسي البصري، ويقال له أيضا: هداب. قال عنه احلافظ ابنحجر:  بنبن خالد ةفهو ابهدوأما 

 (8) ثقة، تفرد النسائي بتليينه.

 (9).فهو ابن مسلم، وهو ثقة ثبت وأما يونس بن حممد
ألهوازي: كان شيبان أثبت عندهم من اانعبدقال اإلمام أمحد، ومسلمة، و ، فقد وثقه وأما شيبان بن فروخ

 (10) هدبة.وقال أبو زرعة: صدوق.
 (1)وأما حبان بن هالل فهو ثقة ثبت.

                                                                                                                                                                                                        

 (78) املصدر السابق(2)

 (9/177الصفحة )(3)

 (7/140هتذيب الكمال )(4)

 (168تقريب التهذيب )( 5)

 (91)( و84)الصفحة(6)

 (94الصفحة )(7)

 (92) صفحةال(8)

 (501)التهذيب  تقريب(9)

 (543) السابقصدر امل(10)

 .(2/185هذه األقوال من هتذيب التهذيب )(1)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 سامي.وسىالهدبة،وشيبان،وُعَمربنمهمعن محاد، عن اثبت، عن أنسالرواة للوجه السادسو 
، وإمنا الصواب الشامي، الذي روى عن لساميللفظة ا لعله وقع تصحيف يف سند البزارفعمر بن موسىأما 

 (4). وقد تقدمت ترمجته، وهو ضعيف.أبوحفصاحلاديوهو  ،(3)، وروى عنه احلافظ البزار(2)محاد بن سلمة
 وهللا تعاىل أعلم.

 الترجيح

يهم ثقات، بل فلهم انية، وجمثه للوجه اخلامس، فإنه جيزم أبن اإلمام محادا حدث به، ألن الرواة عنابلنسبة
جه الثاين، ت ـ الو األثبا عن أنس، إذ رواه مجاعة من الثقات ،عن سليمانأيضا ع بوروده كما يقط  أثبات،

 .والثالث ـ عن سليمان يستحيل معهم اخلطأ والوهم
يبقى هل أخذ اإلمام محاد احلديث أيضا عن اثبت، أم أنه وهم فيه؟ وإذا نظران يف حال فوإذا ثبت هذا، 

جند أن اثبتا هو من كبار الرواة عن أنس، بل قال أبو حات الرازي: أثبت أصحاب أنس حال محاد، و  ،اثبت
 (5)بن مالك الزهري، مث اثبت، مث قتادة.

عنه  ، وله(1/762شراف )، كما يف حتفة األيف الكتب الستةعنه حديثا  238له  من املكثرين عنه،وهو 
 20ن التيمي عن أنس (، بينما لسليما1/711حديثا، كما يف أطراف املسند البن حجر )185يف املسند 

لني عن فهو من املق (،1/714حديثا يف املسند كما يف أطراف املسند ) 13حديثا يف الكتب الستة، و
ن م ق وصفهسبا ع مأنس، فكيف ميكن أن يفوت هذا احلديث إذن اثبتا، وينفرد بسماعه سليمان، م

اد، عن مح ث عنحلديارجح ورود فال شك أن هذا ي . كما أن محادا هو من أثبت من روىعن اثبت،حاهلما
 اثبت، عن أنس رضي هللا عنه، وهللا تعاىل أعلم.

 عن أنس. ،لبناينابت ن سليمان التيمي، واثوت أخذه هلذا احلديثمتكون النتيجة من هذا كله هي ثبو 

                                                                                                                                                                                                        

 (89تقريب التهذيب ) (2)

 (8/445الثقات ) (3)

 (5/94اتريخ بغداد ) (4)

 .(130)الصفحة  (5)

 (5/222سري أعالم النبالء ) (6)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

، د بن سلمةعن محاثالثالو  السادس، واخلامس، اك إذا تعارض، وختالف بني الوجهفليس هنهذا  أتكدإذا و 
الشيء  وهوين، البنا أن محادا أخذ احلديث عن كل من سليمان التيمي، واثبت فيهألن الوجه اخلامس 

حلديث ابفحدث رة مد نشط فال يعدو األمر أن يكون محامن الوجه الثالث، والسادس أيضا، نفسه املستفاذ
. ن وحدهن سليماعأخرى ، و فحدث به مرة عن اثبت وحدهان، واثبت، مث كسل، مقران يف الرواية بني سليم

لسادس اوايتهم الوجه طأ يف ر ى اخلإذ يبعد أن يتوافق ثالثة رواة ـ وفيهم ثقتان رووا الوجه اخلامس نفسه ـ عل
 . وهللا تعاىل أعلم.عن محاد

بة، فالغالب أنه أخذ احلديث عن غريه من الصحابة، ألن قصة اإلسراء مث إن أنسا هو من صغار الصحا
بعد، فكان رضي هللا عنه يسند احلديث اترة إىل غريه، واترة يرسله رمبا مل يولد وقعت وهو طفل صغري، أو 

اترة عن النيب صلى هللا عليه وسلم، قال الشيخ األلباين: فالظاهر أن أنسا تلقاه عن غريه من الصحابة، فكان 
يذكره، ويسنده، واترة يرسله وال يذكره، وال يضر ذلك يف صحة احلديث، ألن مراسيل الصحابة حجة، كما 

 (1)هو معلوم.
ة من األئمة اعة كثري ف مجأما الوجه الرابع فقد يرتجح ضعفه، ويكون معاذ بن خالد وهم فيه، ألنه خال

 لم.عاىل أعتهللا احلديث عن اثبت، و الثقات األثبات،مل يذكر أحد منهم أن سليمان التيمي أخذ
واحد ضعيف،  اواين ـر مان ي انفرد بذكر أيب هريرة يف روايته عن سليالذ وكذا يرتجح ضعف الوجه األول

 م. اىل أعل تعمل يسموه، وهللا الذين رووه عن سليمان واآلخر اختلط ـ بينما الثقات األثبات
 مرتبة الحديث:

 وهللا تعاىل أعلم. ،مسلما أخرجه يف صحيحه ، ويكفي أن اإلماماحلديث صحيح
  

                                                            

 (6/262)م(، 1995-ه1415الرايض، مكتبة املعارف، طالصحيحة السلسلة (1)
 



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 
لَكِرميب: َليهوَسلمَصلَّىاللهعَ ِبيِّ ِنالنَّ يَسَلَمة،َعنأَبِيُهَريرة،عَ أَبَعنَحِديثِ إلمام رمحه هللا وُسِئال- : نالَكِرميِبِنالَكِريِ َأّنَّ

 .يُوُسُفبنَيعُقوببِنِإسحاقبِنِإبراِهيمَصلَّىاللهَعَليِهم
: َفقال

ة،ووَ يُهَرير أَبَعنيَسَلَمة،أَب،َعنالّسائِّباءبنَلَمة،َعنَعطسَ ّمادبنح،َعنيَروِّيهَِّحّمادبنَسَلَمة،وَقدِّاخُتلِّفَعنُه،فـََروامُهَُؤمَّلُبنإِّمساعِّيل
فِّيهِّ   .مهِّ

يح  (1) .لموسيهعلَصلَّىاللهَعنالنَّبِّيّ يُهَريرة،أَبيَسَلَمة،َعنأَبو،َعنمحمدبنَعمر َسَلَمة،َعنحّمادبنَعنوالصَّحِّ
 

 التخريج:

 :خمتلفني هذااحلديث ورد عن محاد من وجهني
 عن محاد بن سلمة، عن عطاء، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة. :الوجه األول

 : عن محاد، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة.الوجه الثاين
 (رة.محاد بن سلمة، عن عطاء، عن أيب سلمة، عن أيب هري):الوجه األول  ختريج 

من (2)األوسطاملعجم أخرجه الطرباين يف 
 .بهعنأبيسلمة،عنعطاءبنالسائب،حدثنامحادبنسلمة:مؤملبنإمساعيلقالطريق

 .ملريوهذااحلديثعنعطاءإالمحادتفردهبمؤملوقال: 
 (يرة.بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هر محاد، عن حممد ):الثاينالوجه   ختريج 

 شهابنبطريق نم(4)والبخاري يف األدب املفرد،عفانمن طريق(3)يف املسند رواه أمحد 

                                                            

 (22/  8( العلل)1) 

 (2 )(3/116/2657) 

 (3 ) (15/233/9380) 

 (313/896ابب احلسب: )( 4)

 الحديث الثالث عشر 



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

من  (2)والطحاوي يف شرح املشكل، هدبةبنخالدعن(1)يف مسندهأبو يعلى و ، معمرالعويف
م يف  ابن حبانو ، مساعيلإموسىبنطريقمن (3)وابن أيب حات يف تفسريهَعلي، بنطريقأبيَنصرالتمَّار،وَعاصِّ

 كلهم عن محاد به.،من طريق أيب نصر التمار(4)صحيحه
 مجاعة منهم:اتبع محاد عن حممد بن عمرو قد و 
 به.ثناحممدبنعمرو عنه قال:(5)يف املسند أمحد :أخرجهحممد بن بشر أخرجه أمحدـ 

 به.أخربانحممدبنعمرو :قالعنه، (6)البخاري يف األدب املفرد ـ وعبدة: أخرجه
 به. عنمحمدبنعمرو عنه،(7)الرتمذيفيسننهـ والفضل بن موسى: أخرجه 

 به.عنمحمدبنعمرو عنه (9)الكربىالسنن والنسائي يف، (8)يف السننوعبدالرحيم: أخرجه الرتمذي ـ 
 .وهذاحديثحسنموس،وهذاأصحمنروايةالفضلبن:الرتمذي قاألبوعيسى

عنه عن حممد بن عمرو به، وقال: هذا حديث صحيح (10)يف املستدرك احلاكم: أخرجه يزيدبنهارونـ و 
 على شرط مسلم، ومل خيرجاه هبذه السياقة.

عنه عن حممد بن عمرو به. وقال: هذا حديث (11)املستدركـ سعيد بن عامر: أخرجه احلاكم أيضا يف 
 صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه.

                                                            

 (10/338/5932)( ا1)

 (7/155/5064)حتفة األخيار:( 2) 

 (3 )(7/2144/11611) 

 (؟؟؟؟13/94/5776)( 4) 

 (5 )(14/121/8391) 

 (605)ابب من دعا يف غريه من الدعاء: ( 6) 

 (3116)كتاب القراءات: ابب " ومن سورة يوسف": ( 7) 

 (3117)كتاب القراءات: ابب " ومن سورة يوسف": ( 8) 

 (10/134/11190)كتاب التفسري: سورة يوسف: ( 9) 

 (.2/410)كتاب التفسري: ( 10) 

 (2/671)كتاب تواريخ املتقدمني من األنبياء واملرسلني: ( 11)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

: (1)املشكلـ سليمان بن بالل: أخرجه الطحاوي يف شرح 
 حدثناالرَّبِّيُعبن

ُ
رضياللهعُهَريـَْرةعنأبيَسَلمةعنأبيَعْلَقَمةَحمَّدِّبنَعْمرِّوبنمعنبِّالَلقالثناُسَلْيَمانُبنَوْهببناللهرَادِّيُّقاألانعبدُسَليَماانمل

لنبيصلىاللهعليهوسلمقال  .رَاهِّيَمصلوااتللهعليهمإباقَبنحَ إِّسُقوبَبنَيعبنُيوُسفَكرِّميِّ الَكرِّميِّبنالَكرِّميِّبنالَكرِّميَبنلإانَّ :هنَأانَّ
 بهمدبنعمرو عنه، عن حمَ (2)يف املسندعبد الوهاب: أخرجه البزار ـ

 .عنمحمدبنعمرو،عنه(3)متام يف فوائده حممد بن خالد الوهيب: أخرجه ـ 
 النظر في أحوال الرواة الذين وقع بهم االختالف

 (4)ألنه كثري الغلط. ،وأنه ال يقبل تفرده ،وقد سبقت ترمجته،هومؤمل بن إمساعيلللوجه األول  اويالر 
، رانصر التم وأبوهدبةبنخالد،و شهاببنمعمرالعويف، و ،بن مسلم عفانهم:  الرواة للوجه الثاين

مبنَعلي  ، وهؤالء كلهم ثقات، وفيهم ثبت، وحافظ،موسىبنامساعيلو ،وَعاصِّ
 (5)ه وأنه ثقة ثبت.تبن مسلم سبقت ترمجعفان أما 

 (6) العويف، وهو البلخي، قال عنه ابن حبان: كان متيقظا، حسن احلفظ حلديثه.شهاب بن معمر وأما 
 (7) وقال احلافظ ابن حجر: ثقة صاحب حديث.

 (8) .فقد سبقت ترمجته، وأنه ثقةوأما هدبة بن خالد، 
 

 (1).وأما موسى بن إمساعيل، فهو ثقة ثبت حافظ

                                                            

 (7/155/5063)حتفة األخيار: (  1)

(2 )(14/306-307/7934) 

 (1/227/547م(، )1997)الرايض، مكتبة الرشد،  3السلفي، ط حتقيق: محدي( 3)

 (88الصحفة ) (4)

 (80الصحفة ) (5)

 (8/314الثقات ) (6)

 (210تقريب التهذيب ) (7)

 (145الصحفة ) (8)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 (2) .شريي، وهو ثقة عابدوأما أبو نصر التمار فهو عبدامللك بن عبد العزيز الق
 (3) فلعله ابن عاصم الواسطي أبو احلسني، وهو صدوق خيطئ. وأما عاصم بن علي

 الترجيح

، وذلك لوروده عن الثقات ـوفيهم أثبات ـ عن محاد، مقابل انفراد ممن ال ريب أن الوجه الثاين هو الراجح
يف  قد اتبعهأن اإلمام محاد بن سلمة هقوةيزيدمما ابلوجه األول، فكيف وقد خالف غريه. و  هال يقبل تفرد

عن حممد بن عمرو. وهذا ما رجحه مجع من الثقات ـ وفيهم الكبار كيزيد بن هارون ـ الوجه ارواية هذ
الدارقطين نفسه، قال: 

 أعلم.وهللا تعاىل (4) لم.وسيهعلىاللهعنالنبيصليُهَريرة،أَبنعة،َسلميأَبنعو،محمدبنعمر نعة،حّمادبنسلمنوالصحيحع
 مرتبة الحديث:

 قال احلافظ ابن حجر: .وهوحسناحلديث،وهوابنعلقمةبنوقاصالليثي- محمدبنعمروألجلإسناد احلديثحسن،
 وابقي رجاله ثقات.(5)وهام.له أ صدوق

من طريق (7)يف صحيحه ومسلم ،(6)يف صحيحه ، أخرجه البخاريصحيحفهو احلديث وأما منت 
قال،ليسعنهذانسألك:أتقامهفقالوا:قال؟ايرسوالللهمنأكرمالناس:عنأبيهريرةرضياللهعنهقيل،عنأبيه،سعيدبنأبيسعيد

خيارمهفياجلاهليةخيار ؟فعنمعادانلعربتسألون:قال،ليسعنهذانسألك:قالوا،فيوسفنبياللهابننبياللهابننبياللهابنخليالهلل:
 .مهفياإلسالمإذافقهوا

                                                                                                                                                                                                        

 (150الصحفة ) (1)

 (304تقريب التهذيب ) (2)

 (342املصدر السابق ) (3)

 (22/  8(العلل)4)

 (434تقريب التهذيب ) (5)

 (3353: چۉ  ې  ې  ې   ېچ )كتاب أحاديث األنبياء: ابب قوله تعاىل: (  6)

 (2378)كتاب الفضائل: ابب من فضائل يوسف عليه السالم: (  7)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

: (1)وأخرجهالبخاري 
ابنالَكرِّمُي،:قال،ملهوسياللهعلىبيصلعنالنا،همنعاللهعمررضيابنعن،أَبيهنع،نالرمحَ دنَعبع،مدبدالصعاحدثن،َعبَدةيربنخأَ 

، ،ابنالَكرِّميِّ  مالسالم.عليهيمإبراهنِّ بنَيعقوببنإسحاقبايوسفالَكرِّميِّ ابنالَكرِّميِّ
 

  

                                                            

 . (7ية :اآل: وسفيچڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ    چ:يث األنبياء: ابب قول هللا تعاىل)كتاب أحاد( 1) 



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

اإلمام رمحه  وُسِئل-
واُلللهَصلَّىاللهَعَليهو َرس،ِإذقَ َرأبَيخطقاِئمَبيَنماَهوُ َأّنَّ النَِّبيَِّصلَّىاللهَعَليهوَسلم،َعنيُهَريرة،أَبيَسَلَمة،َعنأَبَعنَحِديثِ الله

: َذرّ يأَبَمعجالسوُهو َكعب،،َأوأُبَ يُّبنَكعبنالُقرآن،َفقالَزيدبنآيَةمَسلم
: لَّى،قالص،فَ َلّماُيكّلمهمَفلالثّانَِية،َسَألَ ،ثُّ ُيَكلِّمهمَفل؟َهذهاآليَةلَتأُنز ىمت،َذرايَأاب
: ؟قالينقِّر َأحت،ُتَكلَِّمينكأَنمنع،ماَذرايَأاب

: للهَصلَّىاللهَعَليهوَسلمَرُسوالنَصالَِتك،ِإاّلماَلَغوت،َفقالميسَلكلنولكال،
 .يسَلكِمنَصالَِتك،ِإاّلماَلَغوتَ ل،َذرّ َصَدقأَبُو 

 .اخُتلِّفَعنهَلَمة،و يسَ بأَ ،َعنَعمرومدبنوحمَ ،َكثِّرييأَبىبنوحيييَسَلَمة،أَبيَروِّيهُِّعمربن: قالف 
 .َعنهةوانَ يُهَريرة،قاهَلُأَبُوعَ أَبفـََرواُهَعنأَبِّيهِّ،َعن،يَسَلَمةأَبأَّماُعمربن

بِّشبنىيحيَعنيَشيَبة،أَببنُعثمانبنِّ اَحمدمقالَذلِّك.َريرةهُ يأَبن،عَ يَسَلَمةأَب،َعنيحىينع،َسالَّمبنعاوية،فـََروامهُُ َكثِّرييأَبىبنحييَوأَّما
 .َعنه،ر

 .ُهَريرة،وَلمَيذُكرَأاببِّشربنىيحيَعنفـََرواه،بِّشرُبنُموَسىَوخاَلَفه
: يَسَلَمة،قالأَب،َعنيحىي،َعناأَلوزاعِّيَوَرواه
 :عامِّرنَودبو،َفقاأَلسَعمر بنِّ اَحمدِّ مواخُتلِّفَعنُهَريرة.،وَلمَيذُكرَأابَذرَدَخألَبُو 

 .يُهَريرةَ أَبيَسَلَمة،َعنأَبو،َعنَعمر َحمدِّبنِّ مَسَلَمة،َعنبنّمادِّ حَعن
زائِّدَ َرواهوََكَذلِّك.ُمرَساليَسَلَمةأَبو،َعنبنَعمر َحمدِّ مَسَلَمة،َعنبنّمادِّ حَوخاَلَفُهَأمَحدبنُيوُنس،وُموَسىبنإِّمساعِّيلَفَرَوايُه،َعن

رَسأَلَصحّ . ُمرَسالو َعمر َحمدِّبنِّ م،َعنَجعَفربنوإِّمساعِّيل،ة
ُ
 (1) .وامل

 

 التخريج:

 هذا احلديث مداره على أيب سلمة، مث اختلف عنه:
ذكر الدارقطين أنه رواه أبو عوانة، عن عن أيب سلمة، عن أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعا.الوجه األول:

 عمر بن أيب سلمة، عن أبيه به.
                                                            

 (50/  8) (العلل1)

 الحديث الرابع عشر



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

عن  ،يب كثريىي بن أن حيورواه حممد بن عثمان بن أيب شيبة، عن حيىي بن بشر، عن معاوية بن سالم، ع
 به.أيب سلمة 

 به.بن سلمة، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة  ن محادورواه أسود بن عامر، ع
ر، عن معاوية  بن بشحيىي عن لدارقطين أن بشر بن موسى رواهذكر اعن أيب سلمة، مرسال.الوجه الثاين: 

 بن سالم، عن حيىي بن أيب كثري به.
 ورواه األوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري به.

 و به.بن سلمة، عن حممد بن عمر ورواه موسى بن إمساعيل، وأمحد بن يونس، عن محاد 
 .بهو محمدبنعمر نع،جعفربنوإمساعيلَدة،ورواهزائ

 (عن أيب سلمة، عن أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعا.)  ختريج الوجه األول:
ثـََنا: قال ـ(2)ـ ومن طريقه البيهقي يف الكربى(1)في مسندهالطيالسيأبوداودأخرجه  يف والبزار ،مةسلمحَّادبنَحدَّ

كالمها عن التيمي،  بنمحمداداللهيمن طريقعب(4)،والطحاويفيشرمحعانياآلاثرطريقأسودبنعامر من(3)مسنده
: قال،ُهَريرةيأبنع،سلمةيأبنع،رومعبنحمَّدنمعمحاد،

فلم  ؟أُنزِّلَتهذِّه السورةىمت: ذّرألُبـَّيبنَكعببو يخطبَيوماجلمعةإِّذقاألَ صلىاللهعليهوسلمرسوالللهابَينم
 .َصدقُأيَبّ : ،فذكرذلكلهفقالصلىاللهعليهوسلمَذرّالنيب و أَبىفأَتاَلَغْوتَ لكمنصالَتكإالمام: صاَلهتقاهللىقضافلم،جيبه

: (5)الطربانيفيمسندالشامينيورواه 
عنيحيىبنأبيكثريأخربنيأنعليبنسلمةأخربهأهنسم،ثنامعاويةبنسالم،ثناحييىبنبشراحلريري،حدثناحممدبنعبداللهاحلضرمي

 إأنابذردخلورسوالللهصلىاللهعليه:عأابهريرةيقول

                                                            

(1 )(1/312) 

 (3/220)كتاب اجلمعة: ابب اإلنصات للخطبة: ( 2)

(3 )(14/335/8012) 

(4 )(1/367/2000) 

(5)(4/98/2840) 
 



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 ماسبقنيمنخطبةالنبيصلىاللهعليه:فقال،وقعدإلىأبيبنكعب،سلميخطبيوماجلمعةو 
 .إهناملتكنلكجمعةألنكلمتنصت:قاألبيألبيذر،فلماصلىالنبيصلىاللهعليهوسلمشيئا،فلميجدأنيسألته،سلمو 

وقال البزار: 
 .بدعلىَعبدالوهاضلبنحمامةلفبنسلافذكرانهعنحماد،وعبدالوهاببنعطاء،وهذااحلديثالنعلمرواهإالَّمحادبنسلمة

 .ورجاهلثِّقات،َداودالطيالسيو : رواهأَب(1)اخلرية إحتافالبوصريي يف قال و 
 : رواه البزار: وفيه حممد بن عمرو، وقد حسن الرتمذي حديثه، وفيه اختالف.(2)وقال اهليثمي يف اجملمع

بن اية حممد كذا رواو ريرة. عن أيب ه عوانة عن عمر بن أيب سلمة، عن أبيه،سند أيب مل أقف على  تنبيه:
 علم.أتعاىل  هللاو ،عثمان، عن حيىي بن بشر، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة

 .عن أيب سلمة مرسالالوجه الثاين: 
 بيناالنبيصلىاللهعليه:قالعنابنشرحيعنرجلعنأبيسلمةبنعبدالرمحن(3)في مصنفهعبدالرزاقأخرجه

فأنصتعنهأبيثالاثكلذلكينصت؟متىأنزلتهذهاآلية:فقاألبوذرألبيبنكعب،فسمعهاأبوذر،سلمعلىاملنربيوماجلمعةإذقرأآيةو 
 فسأألبوذرالنبيصلىاللهعليه،ليسلكمنجمعتكاالماقدمضىمنها:سلمقاألبيألبيذرو  عنهحتىإذانزاللنبيصلىاللهعليه

 صدقأيب:فقال،سلمعنذلكو 
: حدثناحممد،عنأبيسلمة،قالـ(5)ـ كما يف اإلمياء إىل زوائد األمايل واألجزاء(4)عليبنحجرالسعديفي جزئهو 

: متىأنزلتهذهالسورة؟فقاللهأيب: قرأرسوالللهصلىاللهعليهوسلمسورةعلىاملنرب،فقاألبوذرألبيبنكعب
 .صدقأيب:فقال،فذكرذلكللنبيصلىاللهعليهوسلم:ماكانلكمنصالتكإالمالغوت،قال

وكذا رواية محاد بن أيب كثري، عن أيب سلمة مرسال. مل أقف على سند معاوية بن سالم، عن حيىي  تنبيه:
وكذا زائدة، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة  بن سلمة، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة مرسال.

 وذلك بعد البحث، وهللا تعاىل أعلم. مرسال.
                                                            

 (2/284/1531)كتاب اجلمعة: ابب رفع الصوت ابخلطبة واإلنصات: ( 1)

 (2/340)كتاب الصالة: ابب اإلنصات واإلمام خيطب: ( 2)

 (3/224/5424)كتاب اجلمعة: ابب ما يقطع اجلمعة: ( 3)

 (196)رقم احلديث( 4)

 (.7/581م(. )2007-ه 1427)الرايض، أضواء السلف،  1( لنبيل سعد الدين النجار، ط5)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

 االختالف النظر في أحوال الرواة الذين وقع بهم

وهذا يعين ،لمةسعن أيب ند ــ املرسل واملس لحديثل لوجهنيا حيىي بن أيب كثري، وحممد بن عمرو لقد روى
لوجه املرفوع الما أن عهما، يقتضي النظر يف أحوال الرواة عن أن البحث يف ترجيح أحد الوجهني على اآلخر

يد: كان ىي بن سعحيعنه ل قا عبدالرمحان بن عوف،عمر بن أيب سلمة بن هو و رواه أيضا عمر بن أيب سلمة، 
 شعبة يضعفه. 

 و عليه.عمر  وقال ابن أيب خيثمة: صاحل إن شاء هللا، وكان حيىي بن سعيد خيتار حممد بن
 ال أبس به. وقال العجلي:، وقال مرة أخرى: ضعيف احلديث.أبس وقال حيىي بن معني: ليس به

ه، ب حيتج ، والاألصل، ليس بذاك القوي، يكتب حديثه وقال أبو حات: هو عندي صاحل صدوق يف
 خيالف يف بعض الشيء.

 (1)وذكره ابن حبان يف الثقات.وقال النسائي: ليس ابلقوي.
بني هذه األقوال،  فخالصة القول أن الرجليخطئ يف حديثه، فاختلف فيه، وقد مجع احلافظ ابن حجر

 (2) خيطئ. : صدوقفقال
 .،ومعاوية بن سالماألوزاعيفهم  املرسل للوجهوأما الرواة عن حييى

 (3)واألوزاعي هو عبد الرمحان بن عمرو، أحد الفقهاء الثقات األجالء.
 بشر بن موسى، فروى لكن اختلف عنه هو أيضا من الوجهني السابقني(4) وأما معاوية بن سالم فهو ثقة.

 عن حيىي بن بشر عنه املرسل، وروى حممد بن عثمان بن أيب شيبة عن حيىي بن بشر املرفوع.
وقال (5)هو ابن كثري الكويف، وثقه الدارقطين. وقال صاحل بن حممد األسدي: صدوق. وحيىي بن بشر
 (1)احلافظ: صدوق.

                                                            

 (.5/356( هذه األقوال كلها يف هتذيب الكمال )1)

 (.351( التقريب )2)

 (289) املصدر السابق (3)

 (470) املصدر السابق  (4)

 (8/19(هتذيب الكمال )1)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

جليل األسدي، قال أبو بكر اخلالل: شيخ بن صاحل بن شيخ بن عمرية ا، فهو بشر بن موسىأما و 
 (2)مشهور قدمي السماع، كان أمحد بن حنبل يكرمه، وكتب له إىل احلميدي إىل مكة.

 وأروده ابن أيب حات يف كتاب اجلرح والتعديل، ومل يذكر فيه جرحا أو تعديال.(3) وقال الدارقطين: ثقة نبيل.

(4) 
 (5) .يروىعنالعراقيينكتبعنهأصحابناابن حبان: عنه قالف، حممدبنعثمانبنأبىشيبةأبوجعفروأما 

قال ابن عدي:  و 
كانيخر :قالفهوسألتعبدانعن.وقال:عصاموسىتلقفماأيفكون:ويقول،كامنحمدبنعبداللهاحلضرميمطينيسيءالرأيفيه

 .منع:لقا؟وكاإنذذاكرجال:جإليناكتبأبيهاملسندخبطهفيأايمأبيهوعمهفيسمعهمنأبيهقلتله
: قالو 

وحتوحملمدبنعثمانبنأبيشيبةإل،قالفيهماقال،وابتلىمطينبالبلديةألهنماكوفياجنميعا،وحممدبنعثماهنذاعلىماوصفهعبدانالأبسبه
 (6).ىبغدادوتركالكوفةوملأرهلحديثامنكرافأذكره

 (7).رأيتكالمنهومنمطينيحطأحدمهاعلىاآلخر: وقاألبونعيمبنعدى
 (8).كانكثرياحلديثواسعالروايةذامعرفةوفهموهلتارخيكبريقال اخلطيب:  و 

 (9) .ثقة:فقالجزرة، أبوعليصاحلبنمحمدعنه وسئل

                                                                                                                                                                                                        

 (519) (التقريب2)

 7/89م(. 1997بريوت، دار الكتب العلمية، ) 1مصطفى عبدالقادر عطا، ط :حتقيق،اتريخ بغداداخلطيب،  (3)

 املصدر السابق (4)

 (2/290)الصفحة ( 5)

 (9/155(الثقات)6)

 (557-7/556الكامل يف ضعفاء الرجال )(7)

 (6/255ميزان االعتدال )(8)

 (3/253اتريخ بغداد )(9)

 (6/254ميزان االعتدال )، (3/253بغداد )اتريخ (1)



 دراسة األحاديث التي اختلف فيها على اإلمام حماد

: مسعتعبداللهبنأسامةالكلىب،وإبراهيمبنإسحاقالصواف،وداودبنيحيىيقولون: قاالبنعقدةو 
: حممدبنعثمانكذاب،وزادانداود

 (1).قدوضعأشياءعلىماقومماحدثواهباقط،مثحكىابنعقدةحنوهذاعنطائفةفيحقمحمد
 .حممدبنعثمانكذاببيناألمريزيدفياألسانيدويوصلويضعاحلديث:مسعتعبدالرمحنبنيوسفبنخراشيقول:ابن عقدة وقال

(2) 
 (3).حممدبنعثمانكذاببيناألمريقلبهذاعلىهذاويعجبممنيكتبعنه:محدبنحنبليقولأمسعتعبداللهبن:وقال

 .كانيقاألخذكتبأبىأنسوكتبغريحمدث:لتالدارقطنيعنمحمدبنعثمانبنأبىشيبةفقال:وسأمحزةبنيوسفالسهميوقال 

(4) 
 (5).هنمقدوحفيهملأزالمسعالشيوخيذكروأن:لربقاينوقاال
 (6).أبوجعفرحممدبنعثمانبنأبىشيبةأكثرالناسعنهعلىاضطرابفيه: بناملنادىوقاال

قال احلافظ الذهيب: و 
 (7).وكانبصرياابحلديثوالرجال،هلتواليفمفيدة...احلافظالعبسيالكوفيحممدبنعثمانبنأبيشيبة،أبوجعفر 

دة، ومحاد ر، وزائن جعففهم علي بن حجر السعدي، وإمساعيل ب عن حممد بن عمرو للمرسلوأما الرواة  
 بن سلمة.

 (8) .ثقة حافظ وعلي بن حجر السعدي
 (1).وأما إمساعيل بن جعفر فهو ثقة ثبت

                                                            

 (6/255(، ميزان االعتدال )257-3/256اتريخ بغداد )(2)

 (3/257اتريخ بغداد )(3)

 املصدر السابق(4)

 املصدر السابق(5)

 (املصدر السابق6)

 (3/255اتريخ بغداد )(7)

 (6/254ميزان االعتدال )(8)

 (338) التهذيب تقريب(1)
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زائدة فلم يتبني يل من هو لوجود غري واحد هبذا االسم، ومل أقف على من روى منهم عن حممد بن عمرو،  وأما 
كما مل أجد يف الرواة عن حممد بن عمرو من امسه زائدة، إال أن يقصد الدارقطين من هذا اإلطالق املشهور منهم، 

 وهللا تعاىل أعلم.(2) ت صاحب سنة.وهو زائدة بن قدامة، فإن كان األمر كذلك، فهو ثقة ثب
 وأما محاد بن سلمة، فقد روي عنه الوجهني أيضا: املرسل واملسند.

 (3)والرواة عنه للمرسل هم موسى بن إمساعيل، وأمحد بن يونس. واألول تقدمت ترمجته وهو حافظ ثقة ثبت.
ومل  (4) جده، وهو ثقة حافظ.، فلعله أمحد بن عبد امللك بن يونس، وكان ينسب إىل وأما أمحد بن يونس

 (5) يذكره احلافظ املزي من بني تالمذة محاد بن سلمة، وكذا مل يذكر محادا يف ترمجته شيخا له.
 مد التميمي.  بن حمدهللايوأما الرواة عن محاد للمسند فهم أسود بن عامر، وأبو داود الطيالسي، وعب 

 (6) وهو امللقب بشاذان، وهو ثقة. وأسود بن عامر
 (7).فهو ثقة حافظ غلط يف أحاديث. قاله احلافظ يف التقريبوأما أبو داود الطيالسي، 

قال عنه أبوحات: كان (8)، امللقب اببن عائشة، وهو ثقة.التيمي بن حفص بن حممدفهو ادهللا يوأما عب
 فهو من املكثرين إذن عن محاد بن سلمة. قلت:(9)عنده عن محاد بن سلمة تسعة آالف حديث.

 الترجيح

ك ألن  لواملسند، وذ سل،املر  :ابلنسبة لإلمام محاد بن سلمة، فالذي يبدو أنه حدث ابلوجهني للحديث 
 لم. أعوهللا تعاىل ه،كل وجه رواه عنه ثقات أثبات، يصعب معه ختطئتهم يف ما رووه عن

                                                                                                                                                                                                        

 (46) صدر السابقامل(2)

 (153) املصدر السابق (3)

 (150)(الصحفة 4)

 (21) التهذيب تقريب(5)

 (1/53هتذيب الكمال )(6)

 (50)التهذيب تقريب (7)

 (191) (الصفحة8)

 (315)التهذيب تقريب (9)

 (5/387اجلرح والتعديل )(10)
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مة. أما ال محاد بن سله إه عنيرو  ، فالذي يرتجح عنه هو الرواية املرسلة، ألن املرفوع ملمد بن عمروأما حم 
 وهللا تعاىل أعلم. ث به عنه مجاعة من احلفاظ الثقات،املرسل فحد

الم س، ومعاوية بن ألوزاعيالن ا، ألنه رواه عنه ثقتان جليكثري، فاملرسل هو األصح عنه  حيىي بن أيبوأما  
 من طريق حممد ، لكنضاأي المسرويعنمعاوية بن  فقد ،. وأما املرفوع عن حيىيالثقاتالذي ورد عنه من طريق 

 وهللا تعاىل .عنهقة ـوهو ث ـ عن حيىي بن بشر ـ وثقه البعض، وكذبه آخرونبن عثمان بن أيب شيبة ـ الذي 
 أعلم.

وهو الذي صححه اإلمام الدارقطين بقوله: وهبذا يرتجح املرسل عن أيب سلمة بن عبد الرمحان. 
رَسأُلََصحُّ 

ُ
 (1) .وامل

 رسله أخرى،رة، وأاتده يدا، إذ أسنيف احلديث، ومل يضبطه ج بأن اإلمام محادا اضطر  ستفاذ من هذايو 
 وهللا تعاىل أعلم.

 مرتبة الحديث:

 ني:صحيحاملرفوع يف الأصل احلديث لكن هذا احلديث ضعيف من أجل اإلرسال،  إسناد
هريرة رضي عنه أن رسول هللا صلى هللا من طريق سعيد ابن املسيب، عن أيب (3)، ومسلم(2)أخرجه البخاري

 عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة: أنصت، واإلمام خيطب، فقد لغوت.
 من طريق أيب الزاند، عن األعرج، عن أيب هريرة به.(4)وأخرجه مسلم

 ومن ذلك:، امن طرقلورودهيف احلديث، فأصلها صحيح أيضا، وأماالقصة 
 حديث أيب ذر:    

ويف شعب ، (3)الكربىالسنن والبيهقي يف ، (2)في املستدركاحلاكمو ، (1)ابن خزمية يف صحيحهأخرجه 
ـ واللفظ ال بن  عنأبيذر،عنعطاءبنيسار،شريكبنعبدهللاعن قمن طر (5)والضياء يف األحاديث املختارة، (4)اإلميان

                                                            

 (50/  8) (العلل1)

 .(934)كتاب اجلمعة: ابب اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب: ( 2)

 .(11/851)كتاب اجلمعة: ابب يف اإلنصات يوم اجلمعة يف اخلطبة: ( 3)

 .(15/851)كتاب اجلمعة: ابب يف اإلنصات يوم اجلمعة يف اخلطبة: ( 4)
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 فقرأالنبيصلىاللهعليه،سلميخطبـفجلستقريبامنأبيبنكعبو  النبيصلىاللهعليهو  دخلتاملسجديوماجلمعةـ: أهنقالخزمية ـ
: متىنزلتهذهالسورة؟قال: فقلتأليب،سلمسورةبراءةو 

فلماصلىالنبي،فتجهمنيومليكلمين،مثسألته،مثمكثتساعة،يكلمينملفتجهمنيو ،مثسألته،مثمكثتساعةيكلمين،فتجهمنيومل
 إلىالنبيصلىاللهعليهتفذهب،منصالتكإالمالغوتمالك: قاأليب،تكلمينملسألتكفتجهمتنيو : صلىاللهعليهوسلمقلتأليب

: مثقال،يكلمينملفتجهمنيو ،فسألتهمتىنزلتهذهالسورة،اينبياللهكنتبجنبأبيوأنتتقرأبراءة: سلمفقلتو 
 .صدقأيب: سلمو  قااللنبيصلىاللهعليه،مالكمنصالتكإالمالغوت

درك أاب أب عطاء ا أحسموتعقبه الذهيب بقوله:  .هذاحديثصحيحعلىشرطالشيخينومليخرجاهوقال احلاكم: 
 ذر. 

، فكيف ال يدركه، وقد مسع من (6)هـ32تويف سنةال يسلم هذا التعقب لإلمام الذهيب، ألن أابذر قلت: 
 ، وهللا تعاىل أعلم.(8) هـ32هللا بن مسعود املتويف سنة  عبدو ، (7)هـ30أيب بن كعب املتويف سنة 

وقال البيهقي: 
داعنأبىالدر ،نقيسواهحرببور ا.بينهموجعاللقصة،بنكعباعنأبىالدرداءأوأبى،عنعطاء،عنشريك،ورواهعبداللهبنجعفر

. ودوأبىبنكعبنابنمسعلقصةبيفذكرمعنىهذها،عنجابربنعبدهللا،بنجاريةاورواهعيسى. أيبوجعاللقصةبينهوبين،ء
للهبنجعالملصيبعبداو ،مسعودللهبنفجعلمعنىهذهالقصةبينرجلغريمسمىوبينعبدا،ورواهاحلكمبنأابنعنعكرمةعنابنعباس

في وليس.يبمسعودبدأل
 .سأهلعنهءفيشينأبىبنكعببىذروبيبينأفقدرواهأبوسلمةبنعبدالرمحنمرسال،الباأبصحمناحلديثالذىذكرانإسنادهواللهأعلم

                                                                                                                                                                                                        

 .(2/1807)كتاب اجلمعة: ابب النهي عن السؤال عن العلم غري اإلمام واإلمام خيطب:( 1)

 (.416/1061 /1)كتاب اجلمعة: ( 2) 

 (.3/219اجلمعة: ابب اإلنصات للخطبة: )كتاب ( 3) 

 (4 )(3/100/ 2737،) 

 (5 )(2/70/ 1138) 

 (2/74السري )( 6) 

 (،1/402املصدر السابق ) ( 7) 

 (1/498املصدر السابق )( 8) 
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والضياء ،(2)الزوائد على املسنديف أمحد وعبد هللا بن ،(1)يف السننابن ماجه هأخرج  حديث أيب بن كعب:
من (3)األحاديث املختارةيف 

ب اللهِّ بدِّ بطريقَشرِّيكِّبنَِّع نري نمينَأ بيّ نيَسارعبنعطاءَع نَّ نبُأ بـََراءَ هوسلميعللَّىاللهُ رسوالللَّهصَكعبَأ ةِّ َع اجْلُُم يـَْوَم َرَأ َق
 ، عند ابن ماجه: تبارك( )ٌة

ائميَذّكر اهللِّ وهوَق مِّ ُبـَيُّبنَكعب وَِّجاهَ ،و أبَِّايَّ يلَّىاللالنَّبِّيصأ و وسلم،هِّ هعَل ُب َوَأ اءِّ والدرَد ُب ،َوَأ ّر َحدُ َذ َكعب َأ ُبـَيَّبَن َزأ َم َغ فـَ
ال:مُهَا َق ىفـَ َت وَرةايَم تَهذهالسُّ زَِّل ْن يَبّ؟ُأ اُأ مَسعَه مَأ إِّنِّيَل َشارَ ن،اآلإالَف َأ يَف اَأانسُكت،هِّ إَِّل مَّ َل واانفـَ لَصَرُف َأ ال:َس تُ َق

ى َت َم تَك نزَِّل اَهذِّ ُأ وَرةهِّ َلمتخربِّ لسُّ اأَلُ ين،فـَ ييَبّ:َق نَصالَل ومإالتِّكَ سلكمِّ االَي َغوت، َم َل
َذَكر يهعلىاللَرسوالللهصلَّ ىإِّلبتُ فذه لِّكَ هوسلم،َف َذ خرَبهتُ ُت ه،َوَأ اأَلُ َل يَق ال:بِّالَّذِّ َق يَبي يَبّ،فـَ ُأ َق  .َصَد

 ه.لغري  صحيح:قااللشيخاأللباين، و فيالزوائدإسنادهصحيحورجاهلثقاتقال البوصريي 
لقصة ابب حداث ن كعبأبو ذر وأيب قلت: ال تعارض بني هذه الرواية واليت سبقت، الحتمال أن يكون 

 أعلم. عاىلوهللا ت ،، فتارة حيدث هبا عن أيب ذر، واترة عن أيبسمعها منهما عطاءمعا، ف
   حديث جابر:

من (6)األوسطاملعجم الطرباين يف و ـ (5)يف صحيحه ـ ومن طريقه ابن حبان(4)يف املسندأبو يعلى أخرجه 
: قالواللفظ أليب يعلى()عيسىبنجاريةعنجابرلقمي، عنيعقوابطريق 

، فسأهلعنشيء،فجلسإلىجنبهأبيبنكعب،والنبيصلىاللهعليهوسلميخطب،دخلعبداللهبنمسعوداملسجد
: البنمسعودفلماانفتاللنبيصلىاللهعليهوسلممنصالهتقا،فلمريدعليهأبيفظنابنمسعودأهناموجدة، أوكلمهبشيء

: مل؟قال: قال،إنكلمتحضرمعنااجلمعة: ايأبيمامنعكأنرتدعلي؟قال
فقالرسوالللهصلىا،فذكرذلكله،فدخلعلىالنبيصلىاللهعليهوسلم،فقامابنمسعود،تكلمتوالنبيصلىاللهعليهوسلميخطب

 صدقأبيأطعأبيا: للهعليهوسلم
                                                            

 (1111)كتاب إقامة الصالة والسنة فيها: ابب ما جاء يف االستماع للخطبة واإلنصات هلا: ( 1) 

 (2 )(35/209/21287) 

 (3 )(2/71/1139) 

 (4 )(3/335/1799) 

 (5/136/4147)النوع اخلمسون: ذكر نفي حضور اجلمعة عمن حضرها إذا لغا عند اخلطبة: ( 5) 

 (6 )(1/107/3728) 
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وإن حصل بعض االختالف حول أمساء من ويف الباب عن أيب الدرداء، وابن مسعود، وابن عباس، قلت:
، إال أن ذلك لن يضر إن شاء اللهفي صحة أصل القصة، وميكن محل ذلك بيهم من الصحابةالقصة وقعت 

 على تعدد وقوعها، وهللا تعاىل أعلم.
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 خاتمة البحث والنتائج

طين يف علله، الدارق امإلمامن خالل هذه الدراسة املتواضعة ملروايت اإلمام محاد بن سلمة اليت أوردها 
 توصلت إىل بعض النتائج، منها:

علل، ا يف كتابه الار إليهيت أشـ سعة حفظ الدارقطين وإمامته يف علم احلديث، وذلك أن عددا من الرواايت ال
ت كتاب العلل ل مروايمة حو مل أقف عليها بعد حبث طويل، ورجعت إىل بعض األحباث املشار إليها يف املقد

 دة يف الكتاب،ت الوار لروااياألمر نفسه عند هؤالء الباحثني الذين مل يقفوا على جمموعة من ابه، فوجدت 
 ا ملا يسئل عنيستظهرهها، و فلعل بعض هذه األسانيد مل تدون أصال يف كتب السنة، وإمنا كان اإلمام حيفظ

 حديث معل، وهللا تعاىل أعلم.

اىل ختطئة األئمة السابقني، يف أحكامهم،  العلم من العجلةحيذرطالب ـ وهذا يقود إىل مسألة أخرى وهو أن 
، كأن حقيقةونتائجهم، وقواعدهم، إال بعد االستقصاء، والبحث الطويل، والتأكد من أن هذا اإلمام أخطأ

خيالفه آخر، وأن حكمه يتعارض مع قواعد، أو أحكام أخرى أقوى منه، ألن سعة حفظهم، وقوة علمهم، 
 فمىت وجدان حديثاً قد حكم إمام من ابن حجر:احلافظ قال .تأخرين، يقتضي هذا األمرمقابل ضعفه عند امل

وهذا يف تصحيح احلديث إذا صحَّحه ...، فاألوىل اتباعه يف ذلك كما نتبعه األئمَّة املرجوع إليهم بتعليله
مني، وشدة فحصهم، ر يتبني عظم موقع كالم املتقدوهبذا التقري  يوجد خمالف منهم لذلك املعلَّل...حيث ال

 (1) .يوجب املصري إىل تقليدهم يف ذلك، والتسليم هلم فيه ، وتقدمهم مباوقوة حبثهم، وصحة نظرهم

ون، ومنها اشرتاط عدم الشذوذ لصحة اليت سطرها األئمة املتقدماحلديثية صحة القواعد على تأكيد الـ 
مام الدارقطين ابالختالف على الراوي،وقفت بعض األحاديث اليت أعلها اإلجيي لاحلديث، وذلك أن أثناء ختر 

على حتقيقات لبعض املخرجني وحكمهم على أسانيد ابلصحة، مع أهنا شاذة، والسبب هو أهنم مل يتحققوا 
من عدم وجود الشذوذ يف احلديث، ابستقصاء الطرق واألسانيد، الذي ميكن أن يظهر به الشذوذ واملخالفة، 

                                                            

 ( .2/711( النكت البن حجر )1)
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يتبني  فقط. وهذا حيقق أيضا مقولة ابن معني: احلديث الذي مل جتمع طرق ملإمنا اكتفوا بظاهر السند و 
 خطأه.

ألن  لعلل ـ مل تشمل إال أربعة عشر حديثا ـالدراسة مل تشمل كل أحاديث افوأما ما يتعلق ابإلمام محاد، ـ 
إىل  خالل ذلكمن قليل يف مقابل كثرة مروايت اإلمام، وال ميكن التوصل عدد وهذا الالبحث ال يسمح به، 

 ، وهللا تعاىل أعلم.نتائج
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