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ABSTRACT 

 
The English Abstract of thesis: "al-ahadith considered as weak by As-sheikh Abdul Aziz b. 

Baz، collecting and studying".. This thesis is an academic one– in the level of Master degree- 

which deals with collecting and studying Ahadith considered as weak by As-Sheikh Abdul 

Aziz Ben Baz، in his books، papers and fatawas..، it begins، after the introduction، by an 

speech where it demonstrates the position of the hadith's scholars: to authenticate or un-

authenticate ahadith by the later scholars who deal with it..، and specifies those in three 

groups: the first group that goes on the way of forbidding them that fact..، while the second 

group has two positions: one going like with the first on forbidding the act of weakening 

ahadith، only، and on another part permitting them to authenticate this..، and the third group 

goes with permitting the fact of either..، after this، the thesis- on the first party of it- treats the 

biography of the eminent Sheikh Abdul Aziz Ben Baz: as having born in the year of (1430 

H./1913)، his family، his boyhood، his studying، his seeking of sciences..، and the 

appreciation of scholars on him، also his 'Aquidah and faith، and the year of his death، Allah، 

the Almighty، grant him...، afterwards، it focuses- in the second party- on collecting and 

studying those ahadith considered by the Sheikh، as weak ones، choosing from it: nineteen 

hadith، arranged on fourteen(14) Kutoob( chapters)، beginning by the Kitab "At-taharah"and 

finishing by "At-tawhid wal 'Aqua'id"، all this in part one of the second party of it; and in part 

two it focuses on the methodology of As-Sheikh Ben Baz، when he comes to consider hadith 

as weak or not، what it concludes as follows: 1- He analyzes hadith، on the field of 

authenticity، with what is known in the holly Coran، 2- He analyzes and compares hadith and 

Sunnah with what is appreciated in Sunnah..، So، it finishes، by the third part of the second 

party of the thesis، with some observations on the methodology of the Sheikh، that: - He 

considers the hadith as "Shaz"( category of weaknesses)، when it contradicts with what is 

known as straight..، and so، as far there is not a weak reporter or some of this kind… and 

other ones…، thus، after putting some results of the thesis، it concludes by recommendations، 

some of which is: Permitting students، in this level، to specialize on specific topic of "hadith's 

sciences" like: "the biography of reporters"( Ilm Ar-ridjal)، and "At-takhridjaat". /..This is the 

end of the English abstract by the student/ Ahmad Mbacke Niang. 

  



 

 م

 احملتوايت
 الصفحة       املوضوع

 أ ...................................................................... صفحة العنوان
 ب ..................................................................... صفحة البسملة

 ج ............................................................................ االعتماد
 د ............................................................................ التحكيم
 ه ............................................................................. اإلقرار:

DECLARATION .................................................................. و 
 ز ........................................................................ حقوق الطبع

 ح ........................................................................ وتقديرشكر 
 ط .............................................................................. إهداء

 ي ..................................................................... ملخص البحث
 ABSTRACT ......................................................................................................... ك 

 ل ..................................................................... احملتوايت فهرس
 1 ............................................................................ ةمداملق 

 7 ............................................................................التمهيد:
 8 .................. املبحث األول: املذهب األول يف تصحيح املتأخرين لألحاديث وتضعيها:

 8 ................ املطلب األول: منع املتأخرين من تصحيح أو حتسني أو تضعيف األحاديث
 9 ............................. املطلب الثاين: أسباب منع التصحيح والتحسني من املتأخرين

 11 ...................عيها:وتض ثيلألحاداملبحث الثاين: املذهب الثاين يف تصحيح املتأخرين 
 12 ...................... املطلب األول: أدلة القائلني جبواز التصحيح والتحسني عند املتأخرين

 14 ... املطلب الثاين: دراسة أدلة القائلني ابلرّد على مذهب املنع، وموقف احلافظ ابن احلجر منها

 16 ............... املبحث الثالث: املذهب الثالث: يف تصحيح املتأخرين لألحاديث وتضعيها:
 17 ................. ة من احملدث املؤهل للحكم على األحاديثطلوبملشروط ااملطلب األول: ال
 18 ............... التماس األعذار للقائلني مبنع التصحيح والتضعيف للمتأخريناملطلب الثاين: 



 

 ن

 20 .................................................... الباب األول: ترمجة الشيخ ابن ابز:
 20 .............................. الفصل األول: نبذة عن البيئة اليت نشأ الشيخ ابن ابز فيها:

 21 ...................................................... االجتماعيةاملبحث األول: البيئة 
 22 ......................................................... اسةالبيئة السي :املبحث الثاين

 23 ......................................................... املبحث الثالث: البيئة العلمية
 26 ...................................... الفصل الثاين: مولد الشيخ ابن ابز ونشأته العلمية:

 27 .......................................................... املبحث األول: مولده ونسبه
 29 ......................................................... املبحث الثاين: رحالته العلمية

 30 ........................................ املبحث الثالث: مكانة الشيخ وثناء العلماء عليه
 32 ........................................ شيوخه وتالميذه ومصّنفاته:املبحث الرابع: ذكر 

 32 ....................................................... : شيوخه وتالميذهاألول املطلب
 33 .............................................................. املطلب الثاين: مصنفاته

 35 ................................ الباب الثاين: مجع األحاديث اليت ضعفها الشيخ ابن ابز:
 36 ................ الفصل األول: مجع وترتيب األحاديث اليت ضعفها الشيخ ابن ابز ودراستها

 136 ...................................... الفصل الثاين: منهج الشيخ يف تضعيف األحاديث
 144 ..... احلديث والتعامل معه تضعيفيف  زمالحظات على منهج الشيخ ابن ابالث: الفصل الث

 147 ................................................................... اخلامتة والتوصيات
 150 ........................................................................... الفهارس:

 151 ................................................................ فهرس اآلايت القرآنية
 152 .............................................................. هرس األحاديث النبويةف

 154 ...................................................................... فهرس األعالم
 156 ............................................................... فهرس املراجع واملصادر

 



 

1 

 املقدمة 

شرور أنفسنا ومن نستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من ، بسم هللا الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني
 نسيئات أعماهلا من يهديه هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إاّل هللا وأ

حممدا عبده ورسوله أدى األمانة وبلغ الرسالة ونصح األمة وتركهم على احملجة البيضاء ليلها كنهارها 
ٺ ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ) .نها إالّ هالكال يضل ع

 .[1:]النساء (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 .[70:]األحزاب (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

 .[102:]آلعمران (ڦٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )

وشّر األمور حمداثهتا وكل ، ملسو هيلع هللا ىلصإن أصدق احلديث كتاب هللا وخري اهلدي هدي نبينا حممد 
إن من أشق األمور يف العملية : وبعد، الضاللنعوذ ابهلل من ، بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار

كتبه عامل من   ام–ّدعي ذلكت أولس–هي حماولة الكتابة ودراسة أو نقد، التعلمية لطالب العلم
العلماء املتبحرين يف العلم سواء كان من السلف املتقدمني أو من أئمة اخللف املتأخرين؛ ذلك ملا 

ولسعة اطالعهم من كتب ، أنواع املعرفة من منابعها األصلية احتواه هؤالء وهؤالء من القسط الوافر يف
تلقيهم عن األئمة املهديني والعلماء لو ، ولتجارهبم العلمية الواسعة واملختلفة، القدماء املتخصصني

 .فجزاهم هللا عن اإلسالم خريا، همالبارعني من احملدثني وغري 
أهنا توّرث من جيل إىل ، بوجه خاصوملا كان من حال العلوم بوجه عام وعلم احلديث ، هذا

، أمهله السابق اويكّمل الالحق م، يبّلغها املتقّدم إىل املتأّخر سليمة نقية، جيل ومن كابر إىل كابر
يشرح  أو، أو يوّضح غموضه، يوّجه رأيه يصّوب ومْهه أو أو، أو يبنّي ما أمجله، أويصّحح خطأه

السابق يقّدم مستفيدا من حىت يكون هذا الالحق  -مع اعرتاف له بفضله وتفّوقه وسبقه-اختياره 
 .نقية صافية ومقبولة، املعرفة إىل اجليل القادم

أسد رستم أن يقول يف كتابه : وهو، لعامل األجنيبالذي أدى اب هذا العلم وشرفولفضل ه
علماء الدين ، ية ووضع القواعد لذلكخياايت التار "وأول من نظّم نقد الرو : )مصطلح التاريخ(

مع فانربوا جل...اإلسالمي فإهنم اضطروا اضطرارًا إىل االعتناء أبقوال النيب وأفعاله لفهم القرآن
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فأحتفوا علم التاريخ بقواعد ال تزال يف أسسها وجوهرها حمرتمة يف ، قهايقاألحاديث ودْرسها وتد
" : ونقل األستاذ املعلمي اليماين أن املستشرق مرجليوث قال .(1)"  األوساط العلمية حىت يومنا هذا

" وملا مل يكن أحد أن يُدخل : وقال اإلمام ابن اجلوزي ."(2)ليفتخر املسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم
وَيَضعون ، ويبدلون، وينقصون، ملسو هيلع هللا ىلصقواٌم يزيدون يف حديث رسول هللا القرآن شيئا ليس منه؛ أخذ أ يف

، ويفضحون القبيح، ويُوّضحون الصحيح، فأنشأ هللا عز وجّل علماء َيُذبون عن النقل، عليه ما مل يَ ُقلْ 
شأاًن عظيما يف  سنةللوإّن : وقال الزرقاين، "...(3)وما خُيلي هللا عز وجل منهم عصرًا من العصور

مبهمة تبيان آايت  ملسو هيلع هللا ىلصفقد كلف رسول هللا ، وهي املبّينة للقرآن، فهي املصدر الثاين للشريعة، اإلسالم
 ."..(4)وهي املفّصلة جململه، الكتاب

وال يعرف ذلك إالّ ، قبول احلديث تكون ابلصحة وعدم املخالفة وألن العربة يف، ألجل ذلك
وملكانة الشيخ ، ابعتبار ذلك كله، ..ابذة العلماء من احملدثني والنقادهجبعرضها على السنة وأقوال 

وملسامهته الواسعة يف التأليف والتصنيف والدعوة إىل إتباع السنة عند العلماء يف اآلونة األخرية  ابن ابز
، ةصاخدم جانبا مما كتبه ابلرجوع إىل ُكتبهي اخلت أن أرأي، ام علوم احلديث والسري على هنجهواحرت 

نقوم ، األحاديث اليت حكم عليها ابلضعفجزءا من والرساالت اليت دارت حوله لنقتص منها 
 .جبمعها ودراستها

  

                                      
. "مصطلح التاريخ": أسد رستم: حممد الصباغ عن .ق الكتاب دنقله حمق، (1/6)، 3ط، خمتصر املقاصد احلسنة، الزرقاين (1)

 .س التاريخ يف اجلامعة اللبنانيةأسد رستم أستاذ نصراين يدر . وأفاد أن د
 ..يف اهلامش.. حممد الصباغ .د: بنقل حمقق كتاب الزرقاين، (1/6)، 3ط، املصدر السابق (2)
 .(2/474كذالك " الآليلء املصنوعة " ):  وانظر، (1/31ط ).د، املوضوعات، ابن اجلوزي (3)
 .(1/6)، 3ط..، من خمتصر، املصدر السابق (4)
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 : أسباب اختيار املوضوع -
 : هي، خلاصةأما ا، منها عامة وخاصة، املوضوعإن األسباب اليت جعلتين أختار هذا 

 .االبتدائية من دراسيتاملرحلة  ذا وذلك منتعلقي هبحليّب وشغفي الدءوب بعلوم احلديث و  -
وبواجب الذب عن السنة مع تصفية علمي وشعوري بواجب العمل ابلسنة مع القرآن  -

  ..مما ليس منه ملسو هيلع هللا ىلصحديث رسول هللا 
حيث ، املباشر إىل اختيار هذا املوضوع يرجع إىل تلك الفرتةغري السبب وقصدي أن 
إىل  من االبتدائية، كل ما خيصها وذلك  ملادة احلديث كنت أدّون فيه، خصصت دفرتا واحدا

فإذا ابلدفرت معي أكتب فيه كل ما تيسر يل من علوم ، ..اإلعدادية وجزء من املرحلة اجلامعية
 .إالّ مادة العقيدة، طوال هذه املدة، غري مادة احلديثومل أخصص دفرتا آخر ملادة ، احلديث

 : نهام رنذك، ة املباشرة الختيار املوضوععامأما األسباب ال
املصّنفني أمهيته حيث خيص عاملا من العلماء املعاصرين املتبحرين يف علوم الشريعة ومن  -

 .املعروفني
 .قوف على بعض أحكامه يف األحاديثوالو ، يف هذا العلم، رمحه هللا، إبراز عمله ومشاركته -
عند ، من السقيم اهحبالة األحاديث النبوية ومتييز الصحيح مناملالحظ عن االهتمام ُبعد ال -

 .الكثري من طالب العلم
دراسة حديثية  ملسو هيلع هللا ىلصعزوف طالب العلم أو الكثري منهم عن التمّرن يف دراسة حديث الرسول  -

 .بل لدى عامة الناس، من اجلمع والتخريج والتحليل يستفاد منها يف أوساط العلم
 : مشكلة البحث -

 : ذه املشاكل تتمثل حول هذه األسئلةهو ، وتشتمل على اليت يسعى البحث إىل إجياد احلل هلا
 هي تلك األحاديث اليت حكم عليها الشيخ ابن ابز ابلضعف؟  ما -
  ؟هي درجة الضعف اليت أنزهلا عليهاما  -
 ما مدى تناسب هذا احلكم على تلك األحاديث احملكوم عليها ابلضعف؟ -
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 خرّج هذه األحاديث من أصحاب الكتب؟ من -
 .؟استهم هلاذه األحاديث ودر  يف القول بضعف هنيثوما هو موقف احملد -
 : أهداف البحث -

 : ومن األهداف اليت أرمي إىل حتقيقها والوصول إليها يف هذا البحث
 .ما تيسر من األحاديث اليت حكم عليها الشيخ ابن ابز ابلضعف مجع -
 .بيان سبب ضعف األحاديث اليت حكم عليها ابلضعف -
 .األحاديثملعاصرين له على تلك او حكم احملدثني القدماء  -
وبيان األرجح عند ، التوفيق بني حكم الشيخ وغريه من احملدثني على تلك األحاديث -
 .التعارض

 .يف احلكم على األحاديث وتضعيفها، رمحه هللا، ابن ابز معرفة منهج الشيخ -
 ..شيءعلى كل  روهو القدي، إن وّفق هللا، هذا بعض األهداف اليت نسعى إىل الوصول إليها

 : الدراسات السابقة -
فلقد حبثت عنها ضمن األحاديث اليت ضعفها ، أما الدراسات السابقة يف هذا املوضوع

ومل أجد من قام بدراسة األحاديث اليت ضعفها الشيخ عبد العزيز بن ، ودرسها الدارسون، العلماء
التحفة الكرمية يف رسالة مساها "  إال ما كتبه هو وأفرد له ابلتصنيف جبمع بعض األحاديث يف، ابز

واعتىن هبا وبرتتيبها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم  ،"بيان بعض األحاديث املوضوعة والسقيمة
بذكر ضْعف وخدمها خدمة جيدة يقوم فيها ، القاضي ابحملكمة العامة ابلرايض سابقا، بن قاسم

 ..األحاديث مع التعليق البسيط عليها
دار أصالة احلاضر : م( من مكتب2009ه / 1430ىل يف السنة )طبعة األو لاأخرجت منها 

 .هو مثانية ومخسون حديثا، حسب تعدادي هلا، وعدد األحاديث املوجودة فيها، للنشر والتوزيع
وكما أهنا ختتلف عن ، ألحاديثوهي ختتلف عن هذا البحث أبهنا كانت جمرد مجعا لتلك ا

وأبهنا مل تكن مفّصلة من حيث دراسة رجال األسانيد وبيان ، ةيكادميأ رسالةهذا أبهنا مل تكن 
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أو من ، أو ذكر أقوال علماء احلديث فيها، أو ذكر من عارض الشيخ فيها من حيث احلكم، أحواهلم
 بينما جتد العكس من ذلك يف هذا البحث، أخرجها من أصحاب كتب احلديث عامة إاّل ما ندر

 ..الذي حنن بصدده
، اواهالنقاط كاآلتيةمبعثرة خالل كت، رمحه هللا، الشيخخرى اليت ضعفها األ ثياألحادن مث إ

، إن شاء هللا تعاىل، فيه املأذونحسب حجم البحث ، ما تيسر منها ةأقوم جبمع واختيار ودراسوس
املرسلني الرسول الكرمي حممد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه وسلم وصلى هللا على أشرف ، وهو املوفق

 .اتسليم
 : املنهج املتبع يف هذا البحث -

 : كاآلتية  أذكر منها بعض النقاط، فهو منهج وصفي حتليلي واترخيي، أما املنهج يف البحث
  .ودراستها دراسية حديثيةمجع األحاديث  -1
 .األحاديث ابلرجوع إىل ما قاله احملدثون يف تلك األحاديثمناقشة أحكامه على  -2
وسنن أيب داود ، الصحيحني: املصادر اآلتيةعلى ، يث خاصةدااالعتماد يف ختريج األح -3

ومسند ، وسنن الدرامي، ومسند أمحد، وموطأ مالك، وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، وسنن الرتمذي
 ..الطيالسي
 ..عند احلاجة ،غري املذكورة األحاديث من مصادر أخرىختريج  -4
فال ألتزم دراسة حال مجيع الرواة ، ةر و مصادر غري املذكإذا كانت األحاديث واردة يف  -5

 .فمن تركت منهم فهو من الثقات، إال إذا كان فيها من ُوسم بضعف فأبيّنه، املوجودة فيها
  ..رجع األصليسأرجع إىل مراجع متأخرة عند عدم توفر امل -6
 .يف اهلامش خترجيا قصريا، غري حديث الباب، ختريج األحاديث الواردة -7
 ..أخرّج احلديث خترجيا قصريا، البخاري أو صحيح مسلميث يف صحيح دإذا كان احل -8
 .إذا كان الراوي املدروس معروفا أكتفي ب )تقريب التهذيب( لوصف حاله -9 

ابالعتماد ، قد أطيل يف ترمجته لبيان الراجح يف حاله، إذا كان الراوي ممن اختلف فيه -10
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، التهذيب تقريبلذهيب أو اكالمها للحافظ ،  عتدالالكتب مثل املغين يف الضعفاء أو ميزان ا  على
 ..حجرللحافظ ابن 
وإاّل أبنّي املعيَن ابمسه أو ، إذا أطلْقُت لفظ "احلافظ" فإنه أريد به ابن حجر العسقالين -11

 .لقبه
وإاّل أبّينه ابمسه أو ، إذا أطلقُت لفظ" الشيخ" فإنه أريد به الشيخ عبد العزيز بن ابز-12

 .لقبه
 .ديثذكر طرف احلديث عند دراسته يف عنوان اببه أو ذكره مبوضوع احل -13
 .ايت القرآن حسب ورودها يف املصحفأرتب فهارس آ -14
م ويف األعالم أقدّ ، وأرتب فهارس أطراف األحاديث واألعالم حسب احلروف اهلجائية -15

  ..األلف املقطوعة على املوصولة
: فإنه يرمز هكذا يف الفهارس، الذي حتت الدراسة وإذا كان احلديث الوارد فيه غري-16

 .حة" مع الصف..."
:  وهي اآلتية، يرّتب األحاديث يف هذا البحث حتت ُكُتب تشمل أربعة عشر كتااب -17

، والفنت، واجلهاد، واملناقب، والعلم، واألدب، واحلج، والصيام، واجلنائز، والصالة، كتاب الطهارة
 ..التوحيد والعقائد، نةوالزي اللباس، واألطعمة، والبيوع
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 : التمهيد -
ملن العلوم اليت قد أوىل هلا احملدثون  -وهي تضم اثين مصدري التلقي يف اإلسالم-إن علوم احلديث 

وخدموها مبا مل خيدم أي علم ، اهتماما كبريا وأفنوا حياهتم يف سبيل دراستها والذب عن السنة الشريفة
ها الباحث علها حية يستفيد منوضوابط علمية واضحة جت توأحاطوها مبناهج ومصطلحا، مثله

 .واملتعلم املتخصص وغري املتخصص إىل يوم يرث هللا األرض ومن عليها
ودراسة األحاديث ، رمحه هللا، وقبل الشروع يف ذكر شيء من حياة الشيخ ابن ابز، ذاه

ولفائدة الوقوف على  يثداالتعامل مع قضية احلكم على األحملا حنن فيه من ، حيق بنا، املعنية
عي أن ال أدّ نه ذكر أمع ، ذلكأن نعرف شيئا من موقف احملدثني يف ، قدميا وحديثا، تهخطور 

بل ، ال وكال، هو أول من حكم على تلك األحاديث ابلضعف، رمحه هللا، يكون الشيخ ابن ابز
عدم موافقته افقته أو و ممنهجه يف ذلك مع بيان ودراسة حكمه عليها ومعرفة النظر : اهلدف األساسي

 .جزاهم هللا عن اإلسالم خرياف؛ سبقه من العلماءملن 
، أميا خدمة ملسو هيلع هللا ىلصفقد خدم احملدثون األوائل حلديث رسول هللا ، كما أشرت إليه سابقا،  ألنهو 

واملرسل واملعضل واملنقطع ، ملسو هيلع هللا ىلصفقاموا ببيان علل احلديث وضعفه واملوضوع املكذوب على رسول هللا 
أن جاء زمان رأى فيه بعض احملدثني أنه ما من صحيح يف إىل ، واملدّلس واملضطرب دنواملتصل واملس

الشاهدين ، بصفة كوهنم املتضلعني يف علم األحاديثو  ،من غريه، األحاديث إاّل وقد بّينه السابقون
على  كواعتمد ذل، ال يهتدي إليه إال القليل، فما فاهتم، املمّيزين لعلله، ألحواله العارفني للرجال

األحاديث إذا مل يثبت من سلف احملدثني من حكم على صحتها أو مل  ق ابب التصحيح يفإغال
، وينصر له، كما وجد من بني علماء احلديث من يرى غري ذلك،  ..جنده يف واحد من الصحاح

لعلنا ، أسعى إىل بياهنا يف هذا القسم من التمهيد، فكان من ذلك ظهور مذاهب خمتلفة يف املسألة
أسأله تعاىل ، وعليه توكلت، وهللا املستعان، وخنرج منها ابملذهب الراجح، ذلكأقوال العلماء يف ّرب قن

، وهو ويل التوفيق، إليه يرجع األمر، وهو القادر على ذلك، أن جيعل يل التوفيق إىل إمتام هذا البحث
 : ويكون على مباحث ثالثة
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 ين لألحاديث وتضعيفهار خاملذهب األول يف تصحيح املتأ: املبحث األول
وتضعيف األحاديث اليت مل  أي الذي مينع من تصحيح وحتسني، وهو املذهب القائل ابملنع املطلق

أول من نصر هلذا املذهب يف و  ،يف تصانيفهمحكمها هبا ينص أحد من أئمة احلديث املتقدمني على 
عمرو عثمان بن النتيجة هو أبو  هوبنّي موقفه منه واألسباب اليت أدى به إىل هذ، الصنعة احلديثية

 .املعروف ب )علوم احلديث( واملشهور" مبقدمة ابن الصالح" ه ( يف كتابه643الصالح )
 : األحاديث أو تضعيف منع املتأخرين من تصحيح أو حتسني: املطلب األول

إن صاحب هذا املذهب كما منع املتأخرين تصحيح األحاديث فقد رأى كذلك منعهم من 
من أجزاء احلديث وغريها  ىو إذا وجدان فيما يرُ قال " : يف حالة معينة ذكرهاكلها ،  حاديثألحتسني ا

وال منصوصا على صحته يف شيء من ، ومل جنده يف أحد الصحيحني، حديثا صحيح اإلسناد
فذكر فيه ، "(1)على جزم احلكم بصحته فإان ال نتجاسر، املعتمدة املشهورة مصنفات أئمة احلديث

 : تأربع حاال
 .يف جزء من أجزاء احلديث أو غريها: أن يكون احلديث املمنوع احلكم عليه من املتأخرين: أوال

 .أن يكون إسناد احلديث صحيحا يف الظاهر: اثنيا
 .ه (261) ه ( ومسلم256) عدم وجوده يف واحد من الصحيحني للشيخني البخاري: اثلثا
الذين شرطوا الصحة يف كتبهم ب تكال من أصحاب ال، عدم التنصيص على صحته: رابعا

ه/ 405) أو أبو عبد هللا احلاكم، أوابن خزمية يف صحيحه، ه ( يف صحيحه354) مثل ابن حبان
 ..الكتب األخرى من السنن وغريها وال يف شيء من، م( يف مستدركه1014

يف   أدرجوهفتبني أنه يريد احلديث الذي مل ينّص أحد من األئمة املشهورين على صحته وال 
فإنه إذا كان مينع التصحيح من ، مع كون إسناده صحيحا يف الظاهر فقط، بهم الصحاحكت

،  فله أدلته يف ذلك، وأنه مل يتوصل إىل املنع عن فراغ، فإن التحسني يكون من ابب األوىل، املتأخرين
 .كما أييت

                                      
 .من أنواع علوم احلديث: النوع األول، (1/11)، 2ط، علوم احلديث، ابن الصالح (1)
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 ام-ألوىلمن ابب ا، فقد ظهر كذلك من كالم أصحاب هذا املذهب، التضعيف أما منع
قد يكون له إسناد آخر صحيح لنفس ، ألنه مع تضعيف إسناد معني دام مُينع التصحيح والتحسني؛

والقاعدة ، فيؤدي ذلك إىل مصيبة كبرية وهي تعطيل النصوص مبا مل يثبت، املنت ومل يطلع عليه احملدث
ابإلسناد ر دهحة؛ فياألعلى من حيث الصأي  )احلكم على منت احلديث إمنا أبعلى اإلسنادين( تقول

 .الضعيف فال يلتفت إليه
أيضا وحيكي هو ذلك عن  ه(911) والسيوطي، النووي: وافقه يف منع التضعيف نومم

، (ه634 )يعين ابن الصالح "وقد منع فيما أييت: (1) ه ( يف كتابه911يقول السيوطي )، النووي
، على ضعف إسنادهاعتمادا  ثيبتضعيف احلد أن جَيزيم: )يعين النووي( وغريه ووافقه عليه املصّنف

قال ، على املتأخرينوهذا إغالق لباب احلكم مجيعا ، الحتمال أن يكون له إسناد صحيح غريه"
" فاحلاصل أّن ابن الصالح سّد ابب التصحيح والتحسني والتضعيف على : (الراوي )تدريب صاحب

 ."...(2)لضعف أهلّيتهم، أهل هذه األزمان
 : من املتأخرين ..حيح والتحسنيالتص عنأسباب م: املطلب الثاين

 : منها، هناك بعض األسباب اليت ذكرها ابن الصالح معلال هبا وجوب املنع

 .القادرين على تتبع املداخل وأسرار هذه الصنعة احلديثية اجلليلة قلة العلم وندرة -1

دون  حال األسانيد الظاهرة فقطعلى ، والتضعيف اعتمادهم يف التصحيح والتحسني -2
 .اخلفية

ملا قد يفوهتم من ، عدم استقالهلم وقدرهتم على إدراك ومعرفة الصحيح حق املعرفة -3 
 .أحوال رجال اإلسناد من حيث احلفظ والضبط واإلتقان

ألنه ، فقد تعذر يف هذه األعصار االستقالل إبدراك الصحيح مبجرد اعتبار األسانيد" : قال 
عراي عما يشرتط يف ، على ما يف كتابهاله من اعتمد يف روايته جر إسناد من ذلك إال وجتد يف ما من 

إىل االعتماد على ما نص عليه أئمة احلديث ، فآل األمر إذا، الصحيح من احلفظ والضبط واإلتقان
                                      

 .مازن بن حممد السرساوي: ت، (2/234)، 1ط، تدريب الراوي، السيوطي (1)
 .(2/234)، املصدر السابق (2)
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عظم وصار م، من التغيري والتحريف -لشهرهتا -اليت يؤمن فيها، يف تصانيفهم املعتمدة املشهورة
، قاء سلسلة اإلسناد اليت خصت هبا هذه األمةاألسانيد خارجا عن ذلك إب املقصود مبا يتداول من

  ."(1)آمني، زادها هللا تعاىل شرفا
 يشري، ولتربير ما ذهب إليه من منع احلكم على األحاديث ابلصحة أو احلسن عند املتأخرين 

 : منها، فيما لو قيل ابجلواز، إىل حدوث مفاسد خطرية عمرو بن الصالح أبو
 ، تصحيح ما حقه التضعيف أو العكس: أوال

 ، ما حقه التضعيف أو العكس حتسني: اثنيا
 ، ألن احلسن حجة وهو أخف؛، التحسني أو العكستصحيح ما حقه : اثلثا
 .التخليط يف وصف الرجال من ابب اجلرح والتعديل؛ لعدم معرفة أحواهلم: رابعا

وجرح الرجال مبا مل ، عطيل للنصوصتو ، ألهنا هدم للدين وهذه النقاط تعّد من املفاسد؛
وإن كان قد ال ، رمحه هللا، على أنه، ..بعضها أشّد من بعضو ، -ملن مل يتأّهل ومل خيلص نيته-يثبت

وهو : إاّل أنه قد أاثر أمرا مهما، ثيةاحلدي يوافقه اجلميع يف كل ما ذهب إليه يف هذه املسألة العلمية
دون التمرن يف ، فقط،  من حال اإلسناد أو منت احلديثملي صعوبة احلكم على احلديث مبا ظهر للعا

  ..ق يف علومهاالصنعة احلديثية والتعمّ 
  

                                      
 .معرفة الصحيح من احلديث: النوع األول، (1/11)، 2ط، علوم احلديث، ابن الصالح (1)
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 املذهب الثاين يف تصحيح املتأخرين لألحاديث وتضعيفها: املبحث الثاين
هو املذهب الذي وافق ، واملذهب الثاين يف احلكم على احلديث ابلصحة أو احلسن أو الضعف

حيث قالوا جبواز التصحيح ، وخالفه يف املنع يف غري ذلك، ع التضعيف من املتأخرينناألول يف القول مب
من حيث الدراية لعلوم احلديث والتمييز ، الشروط املطلوبة لذلك والتحسني للمتأخرين؛ إذا ما استكملوا

 : كما سيأيت،  ومن هؤالء، ألحوال الرواة مع الدقة يف النظر وطول االّطالع ملصنفات القوم
 .وغريهم، ه (911) والسيوطي ،ه (643) ه ( واحلافظ ابن حجر العسقالين676) احلافظ النووي

أقواال  ، ذاهبني هلذا املذهبفقد أورد علماء احلديث ال، أما يف جانب التصحيح والتحسني
 .نذكر شيئا منها مع بيان أدلتهم، )املقدمة( كثرية يف نقد ما ذهب إليه صاحب

فيه احتمال ظاهر وينبغي أن جيوز : هذا الذي قاله الشيخ رمحه هللا": ه(676) قال النووي
فرق يف إدراك ذلك بني أهل األعصار بل معرفته يف هذه  التصحيح ملن متكن يف معرفته ذلك وال

يف  ه(911) السيوطي (2)ونقله، وقال صاحب املنهل الرويّ " ..(1)األعصار أمكن لتيسر طرقه
ا أمهله أئمة األعصار املتقدمة لشدة فحصهم أنه لو صح ملّ  "مع غلبة الظن: التدريب قال
 .ه (806) ونُقل عن احلافظ زين الدين العراقي، واجتهادهم"
فقد صّحح مجاعة من املتأخرين أحاديث مل جند ملن ، "وهو الذي عليه عمل أهل احلديث: قوله

النكتة : قال (4)، )النكت( واحلافظ ابن حجر العسقالين يف كتابه، (3) "...تقّدمهم فيها تصحيحا
تعذر التصحيح يف هذه األعصار املتأخرة مبا ذكره من كون األسانيد ما منها ما استدل به على : اخلامسة

ألن ، ليس بدليل ينهض لصحة ما ادعاه من التعذر ؛تقانإال وفيه من مل يبلغ درجة الضبط واحلفظ واإل
مثاًل ال  ه(303) كسنن النسائي:  اد منا إىل مصنفهنس]املشهور[ الغين بشهرته عن اعتبار اإل الكتاب

 .(5)مصنفه اعتبار حال رجال اإلسناد منا إىل إىل: تاج يف صحة نسبته إىل النسائيحي
                                      

 .عبد الباري فتح هللا السلفي(: ت، (1/135)، 1ط "..احلقائق"إرشاد طالب ، النووي (1)
 .مازن بن حممد السرساوي: ت، (1/228)، 1ط، تدريب الراوي، السيوطي (2)
 .معرفة الصحيح: ابب، (13-1/12)، 3ط، اإليضاح شرح مقدمة ابن الصالحالتقييد و ، العراقي (3)
 .(1/271)، 2ط، النكت على مقدمة ابن الصالح، ابن احلجر (4)
 .(1/271)، 2ط، النكت على مقدمة ابن الصالح، ابن حجر (5)
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احملدثني عدم موافقتهم البن الصالح فيما ذهب إليه من منع العلماء ونستشف خالل أقوال 
التمّرن وإمنا العربة يف ذلك ترجع إىل ، ..ءعن هؤال ةد األهليفقْ واعتباره ، املتأخرين احلكم على احلديث

كما شوهد ذلك ألئمة يف ،  وتقوية ملكة الضبط واإلتقان، واالستمرار يف الطلب وتوسيع نطاق البحث
كما نستشف من كالمهم أهنم ،  أهلْتهم على القيام بذلك أحسن قيام، احلديث وصلوا إىل هذه املرتبة

 .منها نذكر بعضا، أخرينوا إليه من جواز التصحيح والتحسني عند املتبهدعموا ذلك أبدلة تقّوي ما ذ
 :أدلة القائلني جبواز التصحيح والتحسني عند املتأخرين: املطلب األول

 : فمن األدلة اليت ذكرها أصحاب هذا املذهب على جواز التصحيح والتحسني

 .بذلك، ق من احملدثنيبسوجود حديث يستحق احلكم ابلصحة أواحلسن ومل حيكم عليه من  -1

 ..يسبق هلا تصحيح وال حتسني من املتقدمنيوجود أحاديث مل  -2

مث الطبقة اليت ، َمْن صّحح األحاديث: إن من معاصري ابن الصالح ومن جاءوا بعدهم -3
  ..تليهم

: " فمن املعاصرين البن الصالح )أي الذين صّححوا أحاديث يف زمانه(: قال احلافظ العراقي
، )الوهم واإليهام( صاحب كتاب، ه (628)ت  القطانن علي بن حممد بن عبد امللك بن سحلاأبو 

وهو أبو بكر أمحد بن عمرو ، ه 292ت) أخرجه البزار: ه ( وقال74) صّحح فيه حديث ابن عمر
" وممن صحح أيضا من املعاصرين له احلافظ ضياء الدين حممد : قال، (1)يف مسنده، (بن عبد اخلالق

املختارة" التزم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث مل يسبق إىل الواحد املقدسي فجمع كتااب مساه " دبن عب
يف السنة اليت مات فيها ابن الصالح سنة ثالث ، (2)وتويف الضياء املقدسي، تصحيحها فيما أعلم

 يزكي الدين عبد العظيم بن عبد القو ، " وصحح احلافظ: مث قال، ه ("643) وأربعني وستمائة

                                      
 .(5918): برقم (1)
هو حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن عبد الرمحن بن : (97) ( رقم23/126)، 11ط، سري أعالم النبالء، الذهيب: انظر (2)

ية السلف ضياء الدين أبو عبد هللا السْعدي املقدسي الشيخ اإلمام احلافظ القدوة احملقق اجملّود احلجة بق، إمساعيل بن منصور
ْزيل عن شيخن: ا قرأت خبطهقال عمر بن احلاجب فيم، اجلماعيلّي الدمشقي حافظ : ا الضياء فقالسألت زكّي الدين الربي

 .(13/169) ،والبداية والنهاية، ابن كثري، وانظر أيضا .ه (643) تويف سنة، له جمموعات وخترجيات، ديّن خرّي ، جبل، ثقة
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 وتويف الزكي عبد العظيم سنة ست ومخسني وستمائة (2)، جزء لهحديثا يف ، (1)، ه(656) املنذري
بن خلف  فصحح احلافظ شرف الدين عبد املؤمن، ه ( مث صحح الطبقة اليت تلي هذه656)

 ."(3)( 705) الدمياطي
  .أن العربة االعتماد على ضبط السماع ال على ضبط شخص معني -4

 أحدها اليت الصحيحي  شروطَ  فإن  ، التصحيحي  تعذرَ  نسلمُ  وال" : ت الوفيةكنقال صاحب ال

 فاملقصودُ ، السندي  يف معانيها حصولُ  املقصودُ  وإمنا، معنيٍ  شخصٍ  يف لذاهتا ليست مقصودةً  الضبطُ 

 اوهذ، وأداؤهُ  يصُح حتمله ممن وهو، شيخهي  مثاًل من احلديثَ  هذا مسعَ  أبن  هذا الوثوقُ  الضبطي  منَ 
 إمنا، قوله على االعتمادُ  فليسَ  وإال، فال أبسَ  ضابطاً  كانَ  إذا أما، تعاىل هللاُ  إْن شاء حاصلٌ 

، سابقا، إليه ه (902) وهو كما أشار احلافظ السخاوي"...(4)مساعهُ  ضبطَ  من على االعتمادُ 
، هبذا العلمملعرفة او فاخللل الواقع يف األسانيد املتأخرة إمنا هو يف بعض الرواة لعدم الضبط " : وقال

كما أهنم اكتفوا بقول بعض احلفاظ فيما عنعنه ،  وهو يف الضبط منجرب ابالعتماد على املقيد عنهم
 ."(5)وحكموا لذلك ابالتصال ، هذا احلديث مسعه هذا املدلس من شيخه: املدلس

  

                                      
العالمة احلافظ احملّقق شيخ اإلسالم زكّي هو اإلمام : (222) رقم، (320-23/319)، 11ط، سري أعالم النبالء، الذهيب (1)

قال ، املصري الشافعي، مد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد هللا ابن سالمة بن سعد املنذري الشامي األصلالدين أبو حم
يف و"املوافقات"  عمل املنذري "املعجم" يف جملد، ي أتيته مبتدأ وفارقته معيدا يف احلديث"هو شيخي وخمّرج: الدمياطي

اله وعزاه إىل )الصحيحني( أو أحدمها وصنف شرحا كبريا واختصر صحيح مسلم وسنن أيب داود وتكلم على رج، جملد
مات سنة ست ومخسني ، شريف" وغري ذلك"للتنبيه" يف الفقه وصنف " األربعني" وكتاب الرتغيب والرتهيب من احلديث ال

 .ه ( رمحه هللا656وستمائة )
 ..كما يف الرتمجة  صنف جزء "األربعني" (2)
: وانظر، معرفة الصحيح: النوع األول: ابب، (13-1/12)، 3ط، شرح مقدمة ابن الصالح التقييد واإليضاح، العراقي (3)

 (222 /5) : الوهم واإليهام
 .ماهر ايسني الفحل: ت، (170 -167 /1)، ط.د النكت الوفية"، إبراهيم بن عمر البقاعياإلمام برهان الدين  (4)
 ..مطبعة األعظمي(، 40 - 39 /1)، 1ط، فتح املغيث، السخاوي: انظر . (5)
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 :احلجر منها نوموقف احلافظ اب، دراسة أدلة القائلني ابلرّد على مذهب املنع: املطلب الثاين

أن الدليل الثاين بيان لألول : جند، بتأّمل ما سبق ذكره من األدلة املستنبطة من أقوال العلماء
، (1)فاألول يثبت وجود أحاديث صحيحة مما تركه املتقدمون أي بدون حكم عليها، بعبارة أخرى

وإن كان ، غري كايف لوهو دلي، والثاين يثبت ما تركوه من أحاديث بدون احلكم ابلصحة أو ابحلسن
من حيث طرح مشكلة تعطيل العمل أبحاديث بدعوى عدم وجود من له أهلية لدراستها ، وجيها

 ..وهي اليت ينفيها أصحاب هذا الدليل، ومعرفة حاهلا

ضبط السماع للحديث ال على ضبط شخص "ألن االعتماد على ، والرابع يصح دليال 
ومع ذلك ابلبحث والدراسة يتبنّي وجود قرائن أو شواهد ، طالضبألنه قد يكون الراوي خف   "؛معني

وحتقيقا ، فيحكم على احلديث ابلصحة أو احلسن تبعا لذلك، تدل على مساعه للحديث رغم ذلك
أما احلافظ ابن حجر فنقد ، " احلكم على منت احلديث إمنا هو أبعلى اإلسنادين ": للقاعدة املذكورة

وأشار إىل ضْعفه ، كثري من العلماء لرّد مذهب احلافظ ابن الصالحال هساق )رقم الثالث( الذي الدليل
 .(2)وأتى مبا يعضده من األدلة لتنهض دليال على الرّد املقبول، ابعتباره وحده كدليل

 : وهي، فجعل جاميع أدلة الرّد على ابن الصالح ثالثة

 ..ممن سبقه، عدم وجود سلف له فيما ذهب إليه من منع التصحيح: أوال

 ..عمل من عاصرهم من العلماء ابلتصحيح لألحاديث: اثنيا
 .ومل ينكر عليهم، عمل من جاء بعده ابلتصحيح: لثااث

"ويف اجلملة ما استدّل به ابن الصالح من كون األسانيد ما منها إاّل وفيه : مث قال بعد ذلك
فهو ممنوع؛ ألّن من ، كلذمجيع اإلسناد كإن أراد أن ، من مل يبلغ درجة الضبط املشرتطة يف الصحيح

وقّل أن خيلَو إسناٌد عن ذلك؛ وإْن أراد أن بعض اإلسناد  ، مُجلته من يكون من رجال الصحيح

                                      
 ..احلديثي هنا يف معىن اإلصطالح () ترك وليس لفظ، أي ما أمهلوه بدون إصدار حكٍم عليه (1)
قد نقله السيوطي يف ، النكت: وانظر، ه (1431) دار ابن اجلوزي، (1/231)، 1ط، الراوي تدريب، السيوطي: انظر (2)

 ..عله يف كتب األخرى للحافظول، ومل أجد له ذكرا يف النكت، التدريب هكذا
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 .(1)" إالّ يف ُجزٍء ينفرد بروايته من ُوصف بذلك، لكن ال ينهض دليال على التعّذر، فمسّلمٌ ، كذلك

حلديث يف ما نص عليه أئمة ا ىلاألمر إىل االعتماد عفآل : )يعين ابن الصالح( قوله: وقال
فيه نظر؛ ألنه يشعر ابالقتصار على ما يوجد منصوصا على : "...إىل آخره...تصانيفهم املعتمدة

  .(2)، ...رّد ما مجع شروط الصحة إذا مل يوجد نص على صحته من األئمة املتقدمنيو  صحته
 يضا العراقيالرد أ اذ" اختار ه: (3)زركشي وقال حمّقق كتاب النكت على ابن الصالح لل

ليس : غري أن ابن حجر مل يرتضه فإنه قال، ه(868) والبلقيين، واألبناسي وابن امللقن ه (806)
بدليل ينهض على رد ما اختاره ابن الصالح ألنه جمتهد وهم جمتهدون فكيف ينقض االجتهاد 

 .ابالجتهاد"
هو جبمع ، حاديث للمتأخرينألالصالح يف منع احلكم على افأقوى ما يرّد به قول ابن : قلت

" ال  :أنه، أما قول ابن الصالحو ، فجزاه هللا خريا، افظ ابن حجردلة الثالثة كما سبق آنفا مع احلاأل
، الفائدة يف إبقاء رجال اإلسناد على األحاديث إال بقدر ما كان من إبقاء شرف السلسلة احلديثية "

إليه أسباب وآاثر هذا فإنه ينصب  -لة اإلسناديةسلإبقاء للس -كونه شرفا لألمةألن مع  ، فيه نظر
وكان وما يزال الوسيلة األساسية للمحدثني يف كل زمان يف بيان ، اخلالف يف احلكم على األحاديث

والعلم  -مع جاللته وإمامته، علة أو تصحيح حديث أو تضعيفه أو استدراك خطأ َخفيي على املتقدم
فوق ما لُه من شرف  -)اإلسناد(؛ فكان بذلك بسبب، هللا لضبف، فتوصل إليه املتأخر -عند هللا

قدميا وحديثا ومستقبال لتمييز الصحيح من ، ضرورية وأساسية، أداة يف الصنعة احلديثية -لألمة
 .والذب عن احلديث والسنة، مع القرائن األخرى، السقيم

  

                                      
 .للحافظ ابن حجر. ويراجع من النكت، ه (1431) دار ابن اجلوزي، (234 -1/231)، 1ط، تدريب الراوي، السيوطي (1)
 ..دار الراية، (1/270)، 2" ط " النكت على مقدمة ابن الصالح، ابن احلجر (2)
)يف هامش ، م(1998 -1419)، مكتبة أضواء السلف، (1/160)، 1ط، كتاب النكت على ابن الصالح، الزركشي (3)

 .زين العابدين بن حممد بال فريج .د: ت، الكتاب(
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 اهفتصحيح املتأخرين لألحاديث وتضعياملذهب الثالث يف  :ملبحث الثالثا
يعين جبواز كل من التصحيح والتحسني ، واملذهب الثالث هو الذي يقول ابجلواز مطلقا

كما ،  احلافظ العراقي وقد تبنّي ذلك يف رّده على ابن الصالح، وممن قال به، والتضعيف للمتأخرين
 يفنيع جالل الدين السيوطي وهو ص،ه(774) واحلافظ ابن كثري، نقله لنا تلميذه احلافظ السخاوي

وكذلك ، )التدريب( يف كتابه، كما سبق،  وإن نصر للمذهب الثاين عند كالمه يف املوضوع، مؤلفاته
فقد سبق ذكر ، ..وغريهم، والذي اتبع شيخه على ذلك وبنّي جوازه، نفسه ه ( 902)ت السخاوي

 نيفقد صّحح مجاعة من املتأخر ، احلديث" وهو الذي عليه عمل أهل : احلافظ العراقي حيث يقول
  .(1)"...مهم فيها تصحيحاأحاديث مل جند ملن تقدّ 

كما اختاره ...:قول شيخه يف جواز التضعيف إىل أن قال ه(902) وقد فّصل السخاوي
)يعين ابن الصالح( مشى على أصله يف تعذر  والظاهر أنه: )يعين العراقي( حيث قال (2)شيخنا

فإذا بلغ ، كما تقرر يف موضعه،  واحلق خالفه ،املتأخرين ابحلكم على احلديث مبا يليق بهاستقالل 
وبذل الوسع يف التفتيش على ذلك املنت من مظانه فلم جيده إال من تلك ، احلافظ املتأهل اجلهد

إمام  م"وكذا إذا ُوجد جزْ : له احلكم ابلضعف بناء على غلبة ظنه ومما قال أيضاساغ  الطريق الضعيفة
، عف بقادح أيضاوعرف املتأخر أن ذاك املنفرد قد ضُ ، رد بهفتمن أئمة احلديث أبن راويه الفالين 

إذ ، إنه على كل حال يكفي يف املناظرة تضعيف الطريق اليت أبداها املناظر وينقطع ]هكذا[ ووراء
 .(3)"ه( 774) ابن كثري: قاله: مث قال السخاوي، دم ما سواها حىت تثبت بطريق أخرىاألصل ع

هو قوي أبدلته على إثبات وجتويز احلكم ، أيضا القائل ابجلواز هكذا نرى أن املذهب الثالث
لدّي من بني املذاهب الثالثة إذا ُروعي الشروط ، وهو الراجح، على األحاديث للمتأخر مطلقا

 ..إليهاوقد سبق اإلشارة ، كما سنذكرها فيما أييت،  املذكورة من علماء احلديث
  

                                      
 .معرفة الصحيح: ابب، (13-2/12)، 3ط، صالحالتقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن ال، العراقي (1)
 .ة من تقبل روايته ومن تردومعرف، ابب املقلوب والتنبيهات، (283 -1/282)، 1ط، فتح املغيث، السخاوي (2)
 .(1/283)، 1ط، املصدر السابق . (3)
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 : ديثث املؤهل للحكم على األحاالشروط املطلوبة من احملد: املطلب األول
ملن جييز -وعليه فال بّد ، عند اجلواز، فهذه الشروط مستمدة مما سبق إيراده من أقوال العلماء

 : وهي اآلتية، من استكمال تلك الشروط -له ذلك
 .األمانة والتثبت حسن النية واإلخالص مع -
 .وشروطهم، معرفة مصطلحات احملدثني -
ابلرجوع إىل ، معرفة علل األحاديث - .لتعديلال وضوابط اجلرح وامعرفة اتريخ الرج -

 .الكتب املؤلفة
 .طول االطالع وكثرة النظر يف مصّنفات احلفاظ واألئمة -

يكون وما جيب أن ، يف موطن بيانه كيفية التعامل مع مصادر احملدثني، قال الشيخ ابن ابز
 )يعين أصحاب كتب احلديث من السنن( الءكل هؤ :  يقول، منهج العامل يف التصحيح أو التضعيف

ممن ، أو ابن ماجه أو الدارمي أو غريهم، فإذا سكت أبو داود أو النسائي، والصحيح يروون الضعيف
وإال راجع كالم أهل ، ومعرفةها إن كان عندك دراية لْ األسانيد وأتم   عْ مل يلتزم الصحة فيما يرويه فراجي 

وال تتعجل يف التصحيح وال ، ة للزيلعي وفتح الباري وغريهمالرايونصب ، العلم كاحلافظ يف التلخيص
التضعيف حىت يكون عندك أهلية ألن هذه أمور خطرية خبالف الصحيحني فأحاديثهما متلقاة 

 .(1)ابلقبول عند أهل العلم
  

                                      
 .علوم احلديث": ك، (25/68)، ط.د، جمموع فتاوى الشيخ ابن ابز، الشيخ ابن ابز (1)
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 :األعذار للقائلني مبنع التصحيح والتضعيف للمتأخرينالتماس  :املطلب الثاين
على ابن الصالح يف رأيه على منع احلكم على احلديث مطلقا؛ ، رّد أحياانرغم كثرة وشدة ال

معرتفا له سبقه يف هذا ، إنه ما منهم أحد إال وقد التمس له األعذار فيما ذهب إليه يف هذا الباب
احملدثني الذين ما أفادوا يف هذا العلم إال بدًء مبا مجعه هلم من العلم وفضله على من جاء بعده من 

فجزاهم هللا عن اإلسالم ، وزادوا، ورتّبوا، وزيّلوا، وشرحوا، فرقات وأنواع هذا الفن اجلليل؛ فلخصوااملت
 : ونلخص بعض تلك األعذار كما ذكرها العلماء فيما يلي، خري اجلزاء

لعل ابن الصالح اختار حسم املادة لئال يتطرق إليه " و  :ه (902) قال احلافظ السخاوي
زاحم يف الوثوب على الكتب اليت ال يهتدى للكشف منها والوظائف اليت ال بعض املتشبهني ممن ي

 وهو حممد بن هباُدر مجال الدين، الزركشي وقال احلافظ أبو عبد هللا، "(1)تربأ ذمته مبباشرهتا
واعتذر له "(2)والصواب خالفه، جواز خلو العصر عن اجملتهد املطلق"ولعله بناء على  :ه (794ت)

: "وكأن املصنف إمنا اختار ما اختاره من ذلك بطريق نظري وهو: قائال، كذلك،  جراحلافظ ابن ح
وهو ، ..أن املستدرك للحاكم كتاب كبرٌي جداً يصفو له منه صحيح كثري زائد على ما يف الصحيحني

فيبعد كل الُبعد أن يوجد حديٌث بشرط  ...الصحيح الزائد على الصحيحني؛مع حرصه على مجع 
إاّل أنه ال حيسن التعبري عنه ابلتعذر ، وهذا يف الظاهر مقبول: قال، "(3)رْجه يف مستدركهالصّحة مل خي

أي ال ينهض دليال  "(4)، مث االستدالل على صحة دعوى التعذر بدخول اخللل يف رجال اإلسناد
 .رعلى التعذّ 

  

                                      
 .مراتب الصحيح: ابب، (40-1/39)، 1: ط، فتح املغث شرح ألفية العراقي، خاويالس (1)
 ، (1998 -1419)، مكتبة أضواء السلف، (159-1/158)، 1: ط، الصالحلنكت على مقدمة ابن ا، الزركشي (2)

 ..إن شاء هللا، وستأيت ترمجة هؤالء، زين العابدين بن حممد بال فريج .د: ت
، (1/232)، 1: ط، تدريب الراوي، السيوطي، كذلك،  (1/272)، 2ط، لى مقدمة ابن الصالح"النكت ع، ابن حجر (3)

 .(272 -267 /1)، والنكت الوفية
 .(1/272)، 2: ط، املصدر السابق (4)
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ابب احلكم  وعلى أن األعذار اليت ذكرها احملدثون وتعّد هي احلاملة البن الصالح على سدّ 
 : على املتأخرين

 .مع ما ُعرف من صعوبة هذا الفن، ضعف املتأخرين يف هذا العلم ابملقارنة مع املتقدمني -
  .ظنه خلّو العصر من اجملتهد املطلق -
 .صحيحة مل خيّرجه املتقدمونظنه عدم وجود أحاديث  -
أو يكّب ، م له بهخوفه من قّناص الكتب ممن ال حيسن فن احلديث؛ فيصّحح ما ال عل -

 .فضّل وأضلّ ، على بعض الكتب الصعبة التناول؛ فينشر منها على العامة
، وهللا تعاىل أعلم، وهذه هي بعض األعذار اليت ذكروها للحافظ ابن الصالح يف هذا املوضوع

 هم الفضالء وحفاظ السنة الذين ما مضى جيل إال ويعرتف له اجليل التايل، وهكذا القوم، وهو املوفق
  .ولكٍل أجر، ويعتذر له فيما أخطأ وجانب الصواب، بفضله وسبقه فيما أصاب ونفع
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 ترمجة الشيخ عبدالعزيز بن ابز: الباب األول
 

 : كاآليت  فنقسمه إىل فصول، الشيخسنتطرق يف هذا الباب إىل احلديث عن حياة 
 

 فيهانبذة عن البيئة اليت نشأ الشيخ عبد العزيز بن ابز : الفصل األول
 

ونشأ يف ، رمحه هللا، نبحث يف هذا الفصل عن شيء من البيئة اليت ُولد فيها الشيخ عبد العزيز بن ابز
وذلك على ، البارزة يف العلم ونشرهمعرفَة هذه الشخصية : أحضاهنا لعل ذلك يقّرب إلينا أكثر

 : املباحث اآلتية
 

  .البيئة السياسة: املبحث األول -
 .ئة االجتماعيةبيال: املبحث الثاين -
 .البيئة العلمية: املبحث الثالث -
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 البيئة السياسة: املبحث األول
كانت بيئة سياسية ،  يف العصر الذي ولد فيه الشيخ عبد العزيز بن ابز، فالبيئة السياسية

ك عبد بزعامة املل، إصالحية؛ ألهنا كانت وما زالت نقطة انتقال من الدولة السعودية الثانية إىل الثالثة
  .م(1902ه /املوافق ل  1319ز بن عبد الرمحن الفيصل الذي دخل الرايض يف شهر شوال سنة )العزي

 إىل حوايل-م 1830ه /1246) أي مع آخر دولة السعودية الثانية-وكانت قبلها 
تتقلب بني األخذ والرد للمؤامرات اخلارجية اليت كانت ُتشّن عليها من حني  -م(1893/ه 1310)

واستطاع أن يفتحها ، (1)إاثرة للفنت وللسيطرة على اجلزيرة العربية مبا فيها الدولة السعودية، آلخر
وهو امللك األول للدولة ، د األمّ ويتسلم زمام الدولة بكل شجاعة ومحاسة ورغبة إىل محاية البل

، رمحه هللا، ابز عبد العزيز بن، ُولد الشيخ املرتَجم، فقط إبحدى عشرة سنة، وبعدها، السعودية الثالثة
 .م(1913املوافق ل ، هجرية1330وهي السنة ثالثني وثالمثائة وألف )

بتوحيد مقاطعات الدولة أصدر مرسوما ملكيا ، احلكم، وبعد أن توىل امللك عبد العزيز
: ه /ق1351/مجادي الثانية/21وحتولت مبقتضى ذلك إىل اململكة العربية السعودية وذلك يف

  .قد انهز الواحد والعشرين من عمره، يف هذه السنة، شيخ عبد العزيزان للم( وك1932سيبتمرب23
امللك عبد : وهم، قد عاصر مخسة من ملوك الدولة السعودية الثالثة، على أن الشيخ ابن ابز

-وامللك خالد ، وامللك فيصل بن عبد العزيز، وامللك سعود بن عبد العزيز ،العزيز بن عبد الرمحن
 .(2)وامللك فهد بن عبد العزيز -ه ( التالية لليت ُولد فيها الشيخ ابن ابز1331) سنةالذي ُولد يف ال

لم ومتتاز ابلسرْي اجلاد تدخل شيئا ، الداخلية إذن، وكانت البيئة السياسية فشيئا إىل السي
ألنه ، وإن كانت حماطة ابالضطراابت السياسية من اخلارج، والثابت حنو االستقرار والسالمة واألمن

فإن احلرب العاملية األوىل ما ، م( املذكورة سابقا1913ه / 1330ان مولده يف هذه السنة )إذا ك
مث توالت أربع سنوات بعدها بني األخذ ، م(1914ه /1331وقعت إال يف السنة اليت تلْتها )سنة 

  ..وإْن كانت الدولة السعودية حينئذ حممية من تلك الفتنة العاملية، والردّ 

                                      
 .م2007، 7، " يناير الدستور ونظام احلكم، اترخيها ونشأهتا، اململكة العربية السعودية" : جملة االبتسامة (1)
 .م.د، ه(1422)، (1/266)، 1ط، " جوانب من سرية اإلمام عبد العزيز بن ابز: حممد بن إبراهيم احلمد :انظر (2)
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 البيئة االجتماعية: ينثاال املبحث
 

ابلبيئة الدينية والسياسية السائدة؛ ملا  -إىل حّد ما–متأثّرٌة ، يف كل بلدٍ ، إن البيئة االجتماعية
بقدر ما للبيئة السياسية والدينية من ، بينها من العالقة الوثيقة؛ فإن أمن املواطنني وعافيتهم واستقرارهم

وإن كانت من الناحية االقتصادية تعاين شيئا من ، بيئة مستقرة ولذلك جند أن البيئة كانت، االستقرار
ة والتكّتالت اجلماعية والسياسية؛ فتجد الصعوابت لفساد احلالة العاملية املتقّلبة بني النزاعات العاملي

احلياة االجتماعية يف السعودية حينئذ متتاز ابلتأسيسية الداخلية والتطلع إىل مستقبل واعد مصبوغ 
 .والسالم والعمل اجلاد إلقامة دولة قوية ابألمن
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 البيئة العلمية: املبحث الثالث
فقد كانت بيئة شهد هلا التاريخ ، العزيز ابن ابزأما البيئة العلمية اليت نشأ فيها الشيخ عبد 

، والتدريس ونشر العلوم، والتصنيف، بعناية املسلمني ابلعلم الشرعي يف مجيع جوانبه من التأليف
، وخاصة يف علم احلديث، من القرن الرابع عشر اهلجري إىل أوائل القرن اخلامس عشر بتداءً وذلك ا

وكان ذلك امتدادا وإحياًء جلهود العلماء واألئمة ، ثني القدماءوابخلصوص االشتغال بشرح كتب احملد
وخاصة ، الزمانولبيان البيئة العلمية يف هذا ، يف الكتب الستة وغريها، الذين سبقوهم يف هذا امليدان

حسب بعض البلدان اجملاورة النشيطة يف ، نذكر بعض هذه اجلهود، يف جانب التأليف ونشر العلم
 .نةالعلم وإحياء الس

  األنصاري "الشيخ إمساعيل بن حممد": يف ذلك الوقت، يف اململكة السعودية فنجد
تحفة الرابنية يف شرح األربعني "الله ، يف دار اإلفتاء ابململكة العربيةالباحث العامل و ، ه (1317)ت 

"اإلملام بشرح أيضا  وله ،"(1)ومعها"شرح األحاديث اليت زادها ابن رجب احلنبلي، حديثًا النووية"
)ت " الشيخ حممد فاحل بن حممد الظاهري املهنوي احلسيين"العالمة ومنهم أيضا ، (2) عمدة األحكام"

 .ى صحيح البخاري واملوطأاش علله حو ، من مفاخر املدينة املنورة، ه ( 1328
 -ه 1230م ) الركايب السكري الدمشقي "عبد هللا بن درويش الشيخَ ": جَند :ويف الشام

وقد قرأه يف درسه بني العشائني يف مسجد بين ، البخاري" وله "نعمة الباري شرح صحيح، (ه 1329
 .أمية بدمشق

  

                                      
جهود العلماء املسلمني يف شرح كتب احلديث بني القرن الرابع عشر ، رسالة: حممد حافظ بن سوروين املاليزي: انظر (1)

فيه ذكر  : (2013 /5/09)..ث يف جملة مركز ودودحب، (4) ص، ط.د، اهلجري حىت أوائل القرن اخلامس عشر اهلجري
الطبعة األوىل نشرته املكتبة السلفية ، " إلمساعيل بن حممد األنصاريةاألربعني حديثا النوويالتحفة الرابنية يف شرح كتاب "

 .م(1995ه /1415) الطبعة األوىل، مث طبعته مكتبة اإلمام الشافعي ابلرايض، ه (1380) مبصر سنة
الطبعة  :بن حممد األنصاري" إلمساعيل اإلملام بشرح عمدة األحكامكتاب ":  ( وفيه ذكر4) ص، 1: ط، در السابقاملص (2)

 ..ه ( يف جملدين1381) دار الثقافة اإلسالمية ابلرايض سنة، األوىل
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  -ه 1250)م نزيل دمشق ،األفغاين احلنفي "الشيخ عبد احلكيم بن حممد نورو"
ومن أشهرها "كنوز احلقائق شرح كن ز ، على سعة علمه املؤلفات الّدالةترك عدداً من ، ه (1326ت 

حىت طُبع ، الذي كتب له من القبول واالنتشار ما مل يكتب لغريه من شروح الكنز، الدقائق" للمناوي
إضافة إىل بعض املؤلفات يف احلديث  ،يف خمتلف البالد اإلسالمية كرتكيا ومصر واهلند وابكستان

 .حاشية على صحيح البخاري""وله، وعلومه
كانت جهود علماء شبه و ، فنجد النشاط العلمي فيها أيضا مزدهرا: أما يف القارة اهلندية

معروفة لدى الناظرين ، القارة اهلندية الباكستانية يف خدمة كتب احلديث الشريف يف العصور املتأخرة
غري نكري وكانت القارة اهلندية من أخصب فلهم جهود كثرية ومساعي كبرية يف خدمته من ، والباحثني

 .البالد منواً ابحلديث الشريف يف القرون املتأخرة

وقد نشأ فيها كثري من املدارس واملعاهد اليت تدرس فيها الكتب الستة وغريها من كتب  
يشتغلون بفنون احلديث بني التدريس والبحث فظهر فيها كثري من احملدثني واحلفاظ الذين ، احلديث

الشيخ شاه ) إىل جهود اإلمام احملدث الكبري -بعد هللا-ذلك يرجعكل وكان فضل  ، الشرح والتأليفو 
عبد احلي ومنهم "، ه ( يف إحياء السنة النبوية ونشرها يف هذه القارة1176)ت ، (ويل هللا الدهلوي

، فاتصاحب املصن، ه (1340 ت -ه 1264)م  اللكنوي ،أبو احلسنات األنصاري "بن عبد احلليم
"التعليق املمجد على ابسم له شرح على كتاب املوطأ و ، ( كتاابً 120) صنف كتبا يبلغ مائة وعشرين

 ."(1)الكموطأ اإلمام م
  

                                      
رابع عشر اهلجري جهود العلماء املسلمني يف شرح كتب احلديث بني القرن ال، رسالة: حممد حافظ بن سوروين املاليزي (1)

لعبد احلي ى موطأ اإلمام مالك" التعليق املمجد علكتاب ":  فيه ذكر: (5) ص، حىت أوائل القرن اخلامس عشر اهلجري
جهود : انظر، ه (1306) والسنة، ه ( بلكنو1297) يف املطبعة املصطفائي سنة، الطبعة األوىل يف اهلند: بن عبد احلليم

 ."...العلماء املسلمني يف شرح
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فكما قال حممد حافظ  -فقد كانت فيها احلركة العلمية على ازدهار بعد ركود -وأما يف مصر
يوجد فيها ابلتوفر كثري من العلماء البارزين كانت مصر منذ قدمي الزمان :  (...ماء)جهود العل صاحب

ولكنهم ، م جهود يف نشر العلوم اإلسالمية يف العقود األخريةوهل...خاصة من علماء األزهر الشريف
اجلرداين " الشيخ حممد بن عبد هللا": مثل، (1)منهم مل يتجهوا إىل شروح كتب احلديث إال قليل

هكذا جند أن البيئة اليت نشأ فيها و  ،(2)ية يف شرح األربعنياجلواهر اللؤلؤ " هل ه (1331) دمياطيال
ولكن يف  ، ليس فقط يف بلده اخلاص، الشيخ عبد العزيز بن ابز كانت بيئة مليمة ابلنشاط العلمي

فنتجت منها ، بعد كثري من البلدان اجملاورة؛ فكان ذلك من اآلاثر البليغة اليت أتثّرت يف الشيخ فيما
 .العلمية النافعة اليت شاهدها العامل اإلسالميالنتائج 

  

                                      
 .(7) ص، ط.د ..جهود العلماء املسلمنيمن ، املصدر السابق (1)
اجلواهر اللؤلؤية يف شرح األربعني : وفيه ذكر كتاب "حممد بن عبد هللا اجلرداين: (7) ص..، من جهود ..املصدر السابق (2)

 .ء الشخ يوسف بن علي بديويابعتنا، ه ( يف جملد واحد مطبعة مكتبة القاهرة يف مصر1417) سنة، الطبعة األوىل: النووية
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 ولد الشيخ ابن ابز ونشأته العلميةم: الفصل الثاين
 

يف هذا الفصل ، دْعنا، رمحه هللا، وبعد معرفة شيء عن البيئة اليت نشأ فيها الشيخ عبد العزيز بن ابز
  :املباحث واملطالب اآلتيةحتت ، وذلك، ته العلميةنصيب بشيئا من اتريخ مولده ونشأ، الثاين

 
 .امسه ونسبه ومولده: املبحث األول - 
 .رحالته العلمية: املبحث الثاين - 
 .مكانته عند العلماء: املبحث الثالث - 
 .ذكر شيوخه وتالميذه ومصّنفاته: املبحث الرابع - 

 : وحتته مطلبان
  .شيوخه وتالميذه: املطلب األول -
 .مصنفاته: املطلب الثاين - 
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 امسه ونسبه ومولده :املبحث األول
اإلمام ، أبو عبد هللا، عبد هللا بن عبد الرمحان بن حممد بن عبد هللا آل ابز هو الشيخ عبد العزيز بن

 .(2)اإلسالمي ومرجع املفتني من خمتلف أحناء العامل، أحد الثلة املقدمة يف العلوم اإلسالمية، (1)العالمة
الرايض عاصمة جند يوم الثاين عشر من ذي احلجة عام ثالثني وثالمثائة وألف للهجرة يف  لدوُ 

وعلى كثري من ، وعلى بعضها عمل التجارة، يف أسرة يغلب على بعضها العناية ابلزراعة، ه (1330)
توىل القضاء ، ومن أعيان هذه األسرة الشيخ عبد احملسن بن أمحد آل ابز، فضالئها طلب العلم

ذلك الشيخ املبارك بن عبد ومنهم ك، )احلوطة( واإلرشاد يف اهلجرة األرطاوية يف قبيلة مطري ةابحللو 
وهو بذلك  (3)واحللوة، وحرميلة، الطائف: منها، توىل القضاء يف بلدان كثرية من اململكة، احملسن

والسعي ، التزام فضائلهابالشتغال مبسائل العلم وأمور الدين و  .(4)يكون قد نشأ يف أسرة نبيلة معروفة
بيئة إسالمية تذّكر الناسي وتعّلم اجلاهل : فهي كما يقول حممد اجملذوب، إىل اخلري واألكل من احلالل

 .وتنّبه الغافل
ولدت : فيقول، حيكي قصة صباه، رمحه هللا، مث إننا جند الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

كنت بصريا يف أول الدراسة مث أصابين املرض يف عيين و ، )ه 1330) مبدينة الرايض يف ذي احلجة سنة
وأسأل هللا جل وعال أن يعوضين عنه ابلبصرية يف ، فضعف بصري بسبب ذلك ( ؛ه1346) عام

الدراسة منذ الصغر وحفظت القرآن الكرمي قبل  وقد بدأتُ : وقال’ ...الدنيا واجلزاء احلسن يف اآلخرة
مث بدأت يف تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي  ، ن مفرييجعلى يدي الشيخ عبد هللا ب البلوغ

 .(5)ض" كثري من علماء الراي
يقرأ ويعلق على الكتب اليت كان أيخذ منها ، ومن األخبار يف صباه أنه كان قبل فقد بصره

                                      
 .ه(1422)، (1/30)، 1ط، بن ابز عبد العزيز جوانب من سرية اإلمام، حممد بن إبراهيم احلمد (1)
 .م(1992)، القاهرة -دار الشواف ، (1/77)، 4ط " علماء ومفكرون عرفتهم": حممد اجملذوب، انظر (2)
 .(1/77)، املصدر السابق (3)
 .(1/77)، املصدر السابق (4)
احة الشيخ عبد العزيز بن ابز" مس نبذة عن حياة: وانظر، ه(1422)، (1/30)، 1ط..، من جوانب، املصدر السابق (5)

 أمالها بنفسه
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 عن عائلته وأصلها وأهل بيته ومواقع تواجدهم يف، رمحه هللا، تكلم الشيخ ابن ابزكما ،  (1)دروسه
أن اآلابء واألمهات : أي، لهم من الرايضعائليت ومجاعيت أصْ " : فقال، السعودية أو خارجها
وكلهم ، وطائفة يف احلجاز، وطائفة يف األحساء، وطائفة منهم يف احلوطة، واألجداد يف الرايض
نعرف  آل ابز يف األردن ويف مصر ويف بالد العجم وال: وهناك انس يقال هلم، يرجعون لنفس العائلة

 ."(2) وهم املوجودون يف األردن، عي أنه من أهل البيتولكن بعضهم يدّ ، عنهم شيئا
وفيه كفاية ملعرفة جانبا من هذه ، وهكذا جند الشيخ يصف لنا شيئا من نسبه وأخبار شبابه

 ..الشخصية العلمية
  

                                      
 .(33 -1/30)، 1ط..، من جوانب، املصدر السابق (1)
 0(10-2) ص، ط.د، " أطول حديث صحفي مع مساحة الشيخ ابن ابز"جملة "العكاظ: انظر (2)
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 رحالته العلمية :املبحث الثاين
حيث كانوا يرْون أن ، وخاصة علماء احلديث ،إن الرحلة يف طلب العلم كان من دأب العلماء

العاملي احملدث ال يكمل علمه حىت أيخذ من علماء بلده وحيوز ما لديهم من املعرفة مث يرحل إىل 
ولقد كانوا حيّثون ، للطلب مجعا للعلم واآلاثر وطلًبا لإلسناد العايلالبلدان ويطوف حول األمصار 

حىت أّلف بعضهم يف ، ة يف ذلك الوقتاجلمة اليت فيه وخاصوحيكون هلم احملاسن ، طالهبم على ذلك
 .(1)موضوع الرحلة يف طلب العلم

وإن كان قد  ،مل يُنقل عنه أنه رحل لطلب العلم خارج السعودية، والشيخ عبد العزيز بن ابز
أن مجع له فطاحل : وقد رزقه هللا هو وأمثاله يف ذلك احلني، رحل لطلب العلم ففي حدود بلده

يحة وحراس دين اإلسالم يف وقت واحد ومكان كان أوعية للعلوم ء وحفاظ العقيدة الصحعلما
اإلسالم خري  فنهل وأصاب منها وارتوى وبرع يف فنون العلم واستفاد وأفاد فجزاه هللا عن، الشرعية

 .اجلزاء
 : منها، مبربرات مقبولة، وميكن تربير عدم رحلته خارج بلده لطلب العلم

حال دون متكنه من الرحلة بعيدا عن وطنه ، يف وقت مبّكر من شبابهابلعمى إصابته : أوال
  .وأهله

اآلونة مع آاثر حالة احلرب واالضطراابت اليت كان عليها كثري من البلدان يف تلك : اثنيا
 .احلروب العاملية األوىل اليت ما زالت مرتبصة

عّمن يف بلدهم من  -ذكرت سابقاواحلالة كما  -استغناءه هو وأقرانه يف ذلك الوقت: اثلثا
 .أخذوا منهم فاستفادوا وأفادوا، حلفاظ املتبحرين يف شىت ميادين العلم واملعرفةالشيوخ العلماء وا

  

                                      
 ."يسمى" الرحلة يف طلب العلم، كتاب مفيد يف ذلك واندر يف موضوعه،  البغدادي وللخطيب (1)
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 عليه العلماءمكانة الشيخ وثناء  :املبحث الثالث
يف مكانة عالية عند العلماء ومنزلة رفيعة ، رمحه هللا، وللشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

سواء من املشتغلني ابلعلم يف زمنه من شيوخه وزمالئه ، ع منهصدور كل من عرفه منهم والتقى به أومس
الدبلوماسية يف ، ناصب اإلداريةاملقة عمل يف أعال أو رفقاءه يف الدعوة أو ممن كان جيمع بينهم عال

نهم من الثناء درت موما ص، ومكانته هذه عند هؤالء مجيعا، أو عالقة قرابة أو صداقة، اململكة
إشارًة إىل غري أنه يُذكر منها الشيء اليسري ، مما ال ميكن أبدا حصرها على هذه الوريقات، احلسن

 : هذه املكانة
قال مساحة الشيخ حممد األمني الشنقيطي" ال يوجد رجل يف العامل يهتم أبمور املسلمني   

وقد زار الشيخ - (2)ملا قدم الرايض، الغزايل وقال حممد، (1)رمحهما هللا، الشيخ عبد العزيز"كسماحة 
بد الرمحن بن وقال أبو ع، (3)حنن خبري ما دام فينا هذا الرجل" يعين الشيخ ابن ابز ": قال -يف بيته

، يف خالف وقع بينهما يف مسألة إابحة " الغناء"، الشيخ ابن ابز هوقد انصح: عقيل الظاهري
" وقد اغرورقت : قال، خ وصدقه وحرصه على هداية الناسفكتب فيه مقالة يبنّي حسن تعامل الشي

وحرصه على ، موعظتهومتزق قليب حزان؛ لصدق هذا اإلنسان يف ، عيناه؛ فزالت املُوجدة من نفسي
 ."(4)وطلب حسن العقىب هلم، اية الناسهد

  

                                      
 .(1/251)، 1ط، بن ابز جوانب من سرية اإلمام عبد العزيز": حممد بن إبراهيم احلمد (1)
فزار ، يةوذلك مبناسبة استالم جائزته املقدمة من طرف جلنة جائزة امللك فيصل العامل، (276 -1/275)، املصدر السابق (2)

حىت ، احلديث" الذي أاثر ضجة يف ذلك الوقتفقه وأهل السنة النبوية بني أهل ال: وهو صاحب كتاب..، الشيخ ابن ابز
 .ففرح بذلك وعزم مع وعد الشيخ على تغيري ما يرى الشيخ تغيريه يف الكتاب، يف هذه الزايرة، أن الشيخ قد انصحه فيه

 .(1/277)..، من جوانب، املصدر السابق (3)
 ..بني الشيخ ابن ابز""بيين و : بعنوان، نقله عن مقالة حملمد الغزايل، (1/281)، املصدر السابق (4)
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فتتاح مبناسبة زايرة خادم احلرمني الشريفني للمدينة عند ا، (1)وقال الشيخ عبد هللا اجمللي
الشيَخ عبد ، "لقد خاطب خادم احلرمني الشريفني امللك فهد: اجمللس التأسيسي للجامعة اإلسالمية

وهللا -إمعاانً يف التكرمي لرجل حنسبه ؛...ابلوالد خالل افتتاحه للمجلس األعلى للجامعةالعزيز بن ابز 
، ري للمسلمني مجيعااخليعرف عنه الناس حبه ، من خرية علماء األرض وأجلهم يف زماننا -حسيبه

ويبذل وقته وجهده يف عمل ، ويكرم الضيف، ويساعد احملتاج، ويناصر املظلوم، يناصح اجلميع
وليست ، غريبا -عظم منزلته ومكانته على وهو- يس هذا التكرمي من خادم احلرمنيول: قال، ...اخلري

 (2)هذا التكرمي واضحاً جلياً  ر فيهاهذه أول مرة يظه
  

                                      
نقال ، ه (1407/  3/  1): ( بتاريخ1064يف عددها )، قاله يف جملة الدعوة، فضيلة الدكتور الشيخ عبد هللا اجمللي: وهو (1)

 .(1/271)..من سرية اإلمام جونب: من
 .(1/271)، 1ط، "...جانب من سرية اإلمام"، بن إبراهيم احلمد حممد (2)
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 ذكر شيوخه وتالميذه ومصّنفاته :رابعاملبحث ال
شيوخ كثرية تلقى عنهم العلم وفنونه يف عدة ، رمحه هللا، فللشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

ميادين العلم من التوحيد والتفسري والفقه واألصول واحلديث والرجال والفرق واملذاهب واللغة 
لذين يرجع إليهم اليوم ا عنه العلم وصاروا من العلماء اكما له تالميذ ال حيصون عدة تلقو ،  ..(1)وغريها

 .أنتج إىل جانب ذلك مصنفاته عدة لنفع املسلمني يف دينهمو ، يف مجيع نواحي العلم واملعرفة
 : وسنذكر هؤالء وشيئا من مصنفاته خالل مطلبني

 :شيوخه وتالميذه: املطلب األول
أخذ عنهم العلم والذين أثروا فيه وشاركوا قد استفيد من كالم الشيخ ذكر بعض شيوخه الذين 

يف تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثري  بدأتُ ": فكان مما قال، كوينه العلمي والرتبوييف ت
بن حسني بن  الشيخ حممد بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن" -: من علماء الرايض من أعالمهم

 .ه ( 1367) عاموىف املت، الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحهم هللا
، حممد بن عبد الوهابالشيخ صاحل بن عبد العزيز بن عبد الرمحن بن حسني بن الشيخ  -

 ومن العلماء الزهاد، وهو قاضي الرايض يف زمانه، ه (1372) املتوىف سنة، قاضي الرايض رمحهم هللا
 .نه العلوم املفيدةأخذ الشيخ عنه يف العقيدة والفقه والزم دروسه فنهل م، املعروفني ابلفضل

وهو إمام يف العلم ، ه (1349املتوىف سنة )، قاضي الرايض، الشيخ سعد بن محد بن عتيق -
 .ودرس علمه يف العقيدة والفقه، وقد أخذ الشيخ عنه يف احلديث وعلومه، والعمل والزهد والورع

، واحلسابه ( أخذ الشيخ عنه علم الفرائض 1345) املتوىف سنة: الشيخ محد بن فارس - 
)وكيل بيت املال  واحلساب والعربيةمن أبرز العلماء يف وقته ابلفرائض  -رمحه هللا- وكان الشيخ محد

 .(ابلرايض
ه ( يف 1355) أخذ عنه علم التجويد يف عام، رمحه هللا، الشيخ سعد بن وقاص البخاري -

  .من علماء مكة املكرمة، رمحه هللا، وكان، مكة

                                      
 .(2/968)، 1ط، " سرية وحياة الشيخ ابن ابز": هللا احلازميإبراهيم بن عبد ، انظر (1)
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إمام ، ه ( 1389) املتوىف سنة، للطيف آل الشيخن إبراهيم بن عبد امساحة الشيخ حممد ب -
حلقاته حنوا من عشر سنوات  وقد الزمتُ : قال، وحسن التدبري، معروف ابلعلم والفضل وقوة الرأي

 تُ حْ حيث رشي  (ه  1357) إىل سنة (ه1347) وتلقيت عنه مجيع العلوم الشرعية ابتداء من سنة
 .وتغمدهم مجيعا برمحته ورضوانه، هللا اجلميع أفضل اجلزاءى جز ، للقضاء من قبل مساحته

الذين قد ، تلقوا منه العلم فنذكر بعض منهم على سبيل املثال ال احلصر أما التالميذ الذين
من ، ابلعلم واملعرفة، صاروا اليوم من املشائخ يف العامل اإلسالمي والعريب خيدمون األمة وطاليب العلم

 : نذكر منهم، (1) ..وداعية وإداري أو قاضي وحمامي ،مدرس جامعة ومفيت
 ، والشيخ عبد الرمحن بن جالل، عبد العزيز الراجحي :الشيخ

 ، والشيخ عمر بن سعود العيد، سموالشيخ عبد العزيز القا
  .صاحب رواية ترمجته ومدير مكتبه، يو والشيخ حممد بن موسى املوس، والشيخ عبد العزيز السدحان

 :مصنفاته: يناملطلب الثا
مؤلفات قّيمة وكثرية كتبها خالل حياته العلمية اململوءة ، وللشيخ عبد العزيز بن ابز

 : نذكر ما يلي، ومن تلك املؤلفات على سبيل املثال ال احلصر، ابإلجنازات
  .(2)الفوائد اجللية يف املباحث الفرضية  .1

 ..".(3)توضيح املناسك "التحقيق واإليضاح لكثري من مسائل احلج والعمرة والزايرة  .2

، حكم االحتفال ابملولد النبوي: على أربع مقاالت مفيدةويشتمل ، البدعالتحذير من  .3
وتكذيب الرؤاي املزعومة من خادم احلجرة النبوية ، وليلة النصف من شعبان، وليلة اإلسراء واملعراج

 .دأمح املسمى الشيخ

 .(1)رسالتان موجزاتن يف الزكاة والصيام .4

                                      
 (270 - 1/266)، 1ط..، جوانب من سرية اإلمام: حممد بن إبراهيم احلمد، انظر (1)
اململكة العربية ، ابلرايض، مة إلدارة البحوث والعلمية واإلفتاد والدعوة واإلرشاد"الرائسة العا: طبع هذا الكتاب حتت إشراف (2)

 م(1989ه /1409) السعودية
 .ه (1419اململكة العربية السعودية ) -بطبعة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  (3)
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  .(2)ة وما يضادهاالصحيح العقيدة .5

  .اوكفر من أنكره ملسو هيلع هللا ىلصوجوب العمل بسنة الرسول  .6

 .الدعوة إىل هللا وأخالق الدعاة .7

  .وجوب حتكيم شرع هللا ونبذ ما خالفه .8

 .(3)حكم السفور واحلجاب ونكاح الشغار .9

ين وأ ،وجوب أداء الصالة يف مجاعة، ملسو هيلع هللا ىلصيفية صالة النيب )ك: ثالث رسائل يف الصالة .10
  .الركوعمن  يديه حني الرفعيضع املصلي 

  .وصلت فيها إىل كتاب احلج .."حاشية مفيدة على فتح الباري .11

هذا ما متكن مجعه من مؤلفاته اليت تركها لألمة اإلسالمية وعامل العلم والدعوة تستفيد منها يف 
  .وجيزيه عن اإلسالم واملسلمني خريا، نسأل هللا أن جيعله يف ميزان حسناته، دينها ودنياها

ينتمي إىل عقيدة أهل السنة واجلماعة ، وكان الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز :عقيدته
األمر الذي دافع عليه فيما بعد ودعى الناس إليه يف  ، ومنهج السلف الصاحل رضي هللا عنهم بفهم

 .إلرشاد الناس إىل العقيدة الصحيحة وسنة نبيهم الشريفة، كثري من مؤلفاته القيمة
صبيحة يوم اخلميس السابع والعشرين من ، شيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابزالتويف  :تهوفا

وكان  ،م(2003ه  / 1420شهر هللا احملرم لعام ألف وأربعمائة وعشرين من اهلجرة النبوية الشريفة )
 .رمحه هللا رمحة واسعة، عمره يومئذ يناهز التاسعة والثمانني سنة

  

                                      
= 
 .م(1993ه/1413سنة )، لطبعة اخلامسةه( وا1401األوىل سنة )، يف جملد واحد، طبعته دار الطيبة (1)
 ..ه ( الطبعة السادسة1421) للسنة، اململكة العربية السعودية، اإلرشادارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة و طبعته زو  (2)
 .(م1985ه/1405)، حتت إشراف إدارة البحوث والعلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الرايض، بطبعة مكتبة املعارف (3)
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 األحاديث اليت ضعفها الشيخ عبد العزيز بن ابزمجع  :الباب الثاين

  :توطئة
املشرقة بتحصيل ، بعد أن انتهينا من الكالم حول حياة العالمة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

نتطرق إىل مجع ودراسة ، رمحه هللا، وترمجته البارزة ابلفضل واجلد والثناء، العلم ونشره والعمل به
واملالحظات على منهجه ، مع بيان شيء من منهجه يف تضعيف األحاديث، هاضعفاألحاديث اليت 
 ..وهللا وراء القصد وهو ويل التوفيق، يف التعامل معها

 : وذلك حول الفصول اآلتية
  .وترتيب األحاديث اليت ضعفها الشيخ ابن ابز ودراستها مجع: الفصل األول -
 .ثاألحاديمنهج الشيخ يف تضعيف : الفصل الثاين -
 .معه احلديث والتعامل تضعيفمالحظات على منهج الشيخ ابن ابز يف : الفصل الثالث -
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 وترتيب األحاديث اليت ضعفها الشيخ ابن ابز ودراستها مجع: الفصل األول
 : ونتبع يف هذا الفصل املنهج اآليت

 .ختريج احلديث خترجيا تفصيليا - 
 .األحاديثنقل كالم أئمة احلديث على هذه  - 
 .دراسة أسانيدها واحلكم عليها - 

 : كاآليت،  وذلك على كتب األحاديث
 : كتاب الطهارة  .(1)

 ."..ذكره ثالث مراتنرت إذا ابل أحدكم فلي" : حديث - 001
: مث قال، قاله احلافظ يف البلوغ، رواه ابن ماجه بسند ضعيف :قال الشيخ ابن ابز رمحه هللا

وجزم ، قاله ابن معني، افظ؛ ألن عيسى وأابه جمهوالنال احلكما ق،  ضعيفوأخرجه أمحد وهو : قلت
ومما يدل على ضعفه أن هذا العمل يسبب الوسوسة واإلصابة ابلسلس ، بذلك احلافظ يف التقريب

 .(1)فالواجب ترك ذلك
 : ختريج احلديث

ابب ، الطهارة وسننها: يف كتابوهو ، كما قال،  ه(273) احلديث أخرجه ابن ماجه
حدثنا حممد بن حيىي ثنا أبو نعيم و  ح..حدثنا علي بن حممد ثنا وكيع: قال، (2)بعد البول االسترباء 

 ..قال ثنا زمعة بن صاحل عن عيسى بن يزداد اليماين عن أبيه
 (3)ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  )هكذا( عن أبيه يزدادعيسى بن  يف مراسيله عن، أبو داود، كذلك،  أخرجهو  

 ..به
                                      

حممد بن سعد : ت، الرايضدار القاسم للنشر ، (26/293)، 1ط، خ ابن ابزجمموع فتاوى الشي، عبد العزيز بن ابز (1)
: وكذا موقع ابن ابز( com.islamspirit.www): اإلصدار األول، روح اإلسالم: وانظر موقع، ه(1420)، الشويعر

(www.binbaz.com) 
 .(19االسترباء بعد البول ): ابب، (1الطهارة وسننها ): ك، (1/326)، 1ط، سنن ابن ماجه، ابن ماجه (2)
 .الشيخ عبد العزيز بن عز الدين السريوان: ت، دار العلم م(1986ه / 1406)، (1/73)، 1ط، كتاب املراسيل، أبو داود (3)

http://www.islamspirit.com/
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عن عيسى بن يزداد عن أبيه  ،حدثنا زمعة، حدثنا وكيع :يف املسند قال، (1)وأخرجه أمحد
زئ : قال زمعة مرة، فلينرت ذكره ثالاث "، إذا ابل أحدكم: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : قال فإن ذلك جيج
 .عنه

  :بيان املتابعاتو  دراسة اإلسناد
 : ففي إسناد ابن ماجه

لقرشي الكويف وقد ولعله علي بن حممد بن أيب اخلصيب ا: حممدعلي بن هو : علي بن حممد
روى عنه ابن ماجه وأبو حممد بن أيب ، روى عن وكيع وعمرو بن حممد العنقزي، ينسب إىل جده

مات ، رمبا أخطأ: وقال مسعت منه ابلكوفة وحمله الصدق وذكره ابن حبان يف"الثقات"وقال، حامت
 .(2)رمحه هللا ه(258) سنة مثان ومخسني ومائتني

، هو ابن اجلراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكويف احلافظ، أمحديف إسناد ابن ماجه و : وكيع
كان حفظه :  وقال إسحاق بن راهوية، منهمل أر من الرجال أحفظ : قال عنه حيىي بن حيىي، ثقة حافظ

 .(3)يُتكّلف طبعا وحفظنا
 نيسابور أبو عبد هللا حممد بن حيىي بن عبد هللاحافظ هو ، يف إسناد ابن ماجه: حممد بن حيىي

 مسع احلفصني وترك الرواية عنهما ومسع عبد الرمحن بن مهدي، بن خالد النيسابوري موىل بين ذهل
 ونُقل عن، (5)وسعيد بن أيب مرمي وآخرون، مسلم عة سوىماحدث عنه اجل، وخالئق (4)، ه(198)

                                      
 .م(1948ه / 1328)، بدار املعارف، (4/347)، 2ط، مسند أمحد، اإلمام أمحد (1)
 .(3/191)، 1: ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (2)
 .(314-4/311)، 1: ط، املصدر السابق (3)
البصري موىل ، هو احلافظ الكبري أبو سعيد عبد الرمحن بن مهدي: (261 -1/251)، ط.د، التقدمة، ابن أيب حامت: انظر (4)

ومسع منه ابن املبارك ، ن بن انبل وهشاما الدستوائيمسع أمي، سنة مخس وثالثني ومائةمولده ، األزد وقيل موىل بين العنرب
هو أفقه من حيىي القطان وهو أثبت من وكيع ألنه أقرب عهدا ابلكتاب" : قال أمحد، أمحد وإسحاق وابن املديين وغريهو 

ن أعرف علة أل: الرمحن" ومما قال ابن مهدي لو حلفت بني الركن واملقام حللفت أين مل أر مثل عبد: وقال علي بن املديين
: وكذلك ..رمحه هللا، ه(198) اديث" تويف سنة مثان وتسعني ومائةحديث واحد أحب إيّل من أن أستفيد عشرة أح

 .(1/313)، 1ط، تذكرة احلفاظ، الذهيب
 .(549رقم )، (533-2/532)، 1ط، تذكرة احلفاظ، احلافظ الذهيب (5)
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ة مثان مات يف سن، أنت وارث الزهري: ((2)ه234) املديينقال يل علي بن : (1)حممد بن حيىي قال
  .(258) سني ومائتنيومخ

احلافظ الثبت ، الفضل بن دكني عمرو بن محاد بن زهريهو ، يف إسناد ابن ماجه: أبو نعيم
، والبخاريوروى عنه أمحد ، مسع األعمش وزكراي بن أيب زائدة وخالئق، الكويف املالئي التاجر

ما : عت ابن معني يقولمس: (4)( 280) وقال أبو زرعة الدمشقي، وعدة، ((3)ه280) والدارمي
سلخ شعبان سنة  مات شهيدا ابخلوانيق يف، أيب نعيم وعفان: رأيت أثبت من رجلني يعين يف األحياء

 (5) هللا، ه (219) تسع عشرة ومائتني
 : ويف إسناد ابن ماجه وأمحد

                                      
 .(549رقم )، (533-2/532)، 1ط..، ن التذكرةم، املصدر السابق (1)
أبو احلسن علي بن عبد ، هو حافظ العصر وقدوة أرابب هذا الشأن: (436) رقم، (429-1/428)، 1ط، املصدر السابق (2)

مسع أابه ، ولد سنة احدى وستني ومائة، هللا بن جعفر بن جنيح السعدي موالهم املديين مث البصري صاحب التصانيف
عت عبد الرمحن بن مهدي مس: قال روح بن عبد املؤمن، لذهلي والبخاري وأبو داود وغريهومسع منه ا، ن زيد وهشيماومحاد ب

وقال أبو ، وخاصة حبديث سفيان بن عيينة"، علي بن املديين أعلم الناس حبديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يقول
ما استصغرت نفسي عند أحد إال عند : اري"وقال البخ...ديث والعللكان ابن املديين علما يف الناس يف معرفة احل:  حامت

البن املديين حنو من مائة : قال النووي .ابن املديين أعلم من أمحد ابختالف احلديث": أبو داود علي بن املديين" وقال
اخلطيب : وكذلك .ه هللارمح، ه(234) تويف بسامرا سنة أربع وثالثني ومائتني، وغريه، العلل: مصَنف" من هذه املصنفات

 .(3/138)، 1ط، اإلعتدالميزان ، والذهيب .(11/458)، 1ط، اتريخ بغداد، لبغداديا
هو احلافظ احلجة أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد : (622 -2/621)، 1ط، تذكرة احلفاظ، الذهيب: انظر (3)

وحدث عنه أبو عمرو أمحد بن  راين وسعيد بن أيب مرميحمدث هراة وتلك البالد مسع أاب اليمان البه، الدارمي، السجستاين
ما رأيت مثل عثمان بن سعيد وال رأى هو : قال أبو الفضل يعقوب القراب، روي وعدةحممد احلريي وحممد بن يوسف اهل

ومن  ،أردت شيناً فصار زينا": ماذا كنت لوال العلم؟ فقال له: مثل نفسه" وعن عثمان بن سعيد وقال له رجل كان حيسده
تويف يف ذي احلجة سنة ، همية" وغري ذلكوالرد على اجل و" سؤاالت عن الرجال ليحىي بن معني"، لكبرياملسند ا: تصانيفه

 .رمحه هللا، ه(280مثانني ومائتني )
و أب، هو عبد الرمحن بن عمرو بن عبد هللا بن صفوان النصري: (1/205)، ط .د، طبقات احلنابلة، ابن أيب يعلى: انظر (4)

، كتاب يف "التاريخ وعلل الرجال"له  ، ووفاته هبا، من أهل دمشق، ئمة زمانه يف احلديث ورجالهمن أ، زرعة الدمشقي
، (4/94)، 3ط، األعالم: وانظر أيضا .م (893ه / 280تويف سنة )، وهو أجزاء، و"مسائل" يف احلديث والفقه

(1927). 
 .(369رقم )، (373-1/372)، 1ط، تذكرة احلفاظ، احلافظ الذهيب (5)
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ليس : وقال النسائي، ضعيف: قال أمحد وحيىي، املكّي يروي عن عمرو دينار: صاحلزمعة بن 
  ...(1)كثري الغلط عن الزهريلقوّي  اب

سى يع: قال عنه احلافظ يف التقريب، يف إسناد ابن ماجه وأمحد وأيب داود: عيسى بن يزدادو
 .(2)السادسةمن ، جمهول احلال: الفارسي، اليماين، بن يْزداد أو أزداد

 .(3)روى عنه زمعة ال يصح، مرسل، عيسى بن يزداد عن أبيه: وقال البخاري
عيسى بن يزداد بن فساءة روى عن أبيه عن زكراي بن إسحاق الكمي : حامت بن أيبوقال ا
سئيل حيىي بن : أان أبو بكر بن أيب خيثمة فيما كتب إيل قال، مسعت أيب يقول ذلك ،وزمعة بن صاحل

ال يصح : وسألت أيب عن عيسى بن يزداد فقال، ...ال يُعرف: عيسى بن يزداد فقالمعني عن 
قال ، عيسى بن يزداد اليماين عن أبيه وعنه زكراي بن إسحاق وزمعة: الذهيب وقال ."...(4)حديثه

 ..(5)البخاري ال يصح حديثه
، خمتَلف يف ُصحبته، فارسّي مياينّ ، بن َفَساءةأزداد : ويقال: يزداد اليماين: أبوهأما 

 .(6)جمهولو 
وليس  ...:قال، داد(ال يصح حديثه )يعين حديث عيسى بن يز  :قال ابن أيب حامت عن أبيه 

 ."(7)ومن الناس من يدخله يف املسند على اجملاز وهو وأبوه جمهوالن ألبيه صحبة 
حدثين آدم بن موىسى : قال، بن يزداد اليماين عن أبيه وال يعرف إال به عيسى: وقال العقيلي

مث ، يصح عيسى بن يزداد اليماين عن أبيه روى عنه زمعة بن صاحل وال: مسعت البخاري قال: قال

                                      
 .(1281)رقم ، (1/296)، 1ط، كتاب الضعفاء واملرتوكني، ابن اجلوزي (1)
 .(1421 /2007مؤسسة الرسالة )، (5338رقم )، (3/377)، 1ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (2)
 .(2744) رقم، دار الكتب العلمية، (3/392)، ط.د..، التاريخ الكبري، البخاري (3)
 .ت.د، دار الكتب العليمة، (6/291)، 1ط، رح والتعديلكتاب اجل، ابن أيب حامت . (4)
 .م(1403/1983دار الكتب العلمية )، (2/319)، 1ط، الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، الذهيب (5)
 .(300رقم )، (3/37)، 1ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (6)
 .ت.د، دار الكتب العليمة، (6/129)، 1ط، ..كتاب اجلرح  من، املصدر السابق . (7)
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 ...(1)عن أبيهذكر حديث الباب 
قال أبو احلسن بن سلمة ، إذا ابل أحدكم فلينرت ذكره ثالث مرات :قال، ابن ماجهولفظ 

 ."..زمعة فذكر حنوهحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا 
وكذلك ضعفه ، يف كتاب ضعيف اجلامع وزايداته، انصر الدين األلباينحممد وضعفه الشيخ 

}فلينرت ذكره : أيب داود مثل لفظ ابن ماجه إال أنه قيل فيه ولفظ، (2)ابن ماجه يف ضعيف سنن
 .بدون لفظ مرات ثالاث{

وعيسى ، وهو ابن صاحل اجلََنديي: لضعف زمعة: اإلسناد ضعيف: قال شيخ شعيب األرنؤوط
 .بن يزداد وأبوه جمهوالن

 .(3)وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 
 .((4)يف )معجمه قانعابن أخرجه و 
فإن ذلك جيزئ ": دون قول زمعة، من طرق عن زمعة به، "(5)وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة 

أن : ذكر فيه، ..القربين الذْين يعذابنيف قصة صاحب ، (6)ويف الباب حديث ابن عباس .عنه"
بلفظ " أكثر ، (7)ةوكذلك حديث أيب هرير ، ال يستربئ: ويف رواية، أحدمها كان ال يستنزه من البول

 .عذاب القرب يف البول "
فإن عامة ، عن أيب هريرة رفعه بلفظ"استنزهوا من البول، (8)يف السنن، الدارقطين وأخرجه
حدثنا زكراي بن إسحاق ، حدثنا روح: قال، وأخرجه أمحد كذلك يف نفس اجلزء ."عذاب القرب منه

                                      
 .(319رقم )، (3/381)، 1: ط، الضعفاء الكبري، العقيلي (1)
ضعيف ، األلباين: وكذلك، (326-69) رقم، نفس الكتاب والباب، (1/27)، 1ط، ضعيف سنن ابن ماجه، األلباين (2)

 .(413) رقم، (1/60)، 2ط، اجلامع وزايداته
 .(1/161): برقم وجزء (3)
 .(239 -238 /3): رقم وأجزاءب (4)
 .(1102) برقم (5)
 .(31/1980)، 1ط، املوسوعة حتقيق مسند أمحد، شعيب األرنؤوط: انظر (6)
 .(8331رقم )، 1ط، املصدر السابق (7)
 .(1/218): برقم (8)
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إذا ابل أحدكم فلينرت ذكره ثالث : ملسو هيلع هللا ىلصهللا  قال رسول: عن عيسى بن يزداد عن أبيه ابن فساءة قال
 .(1)مرات" 

مها ، وشيخه زكراي بن إسحاق هو املكي، هو ابن عبادة :روحو  ،..وهو نفس املنت بسند آخر
 .من طريق أمحد هبذا اإلسناد، ((2))أسد الغابة وأخرجه ابن األثري يف ..ثقتان

من طريقه أخرجه البيهقي يف و ، ((4)ابن عدي يف الكامل ذاك،  (3)وأخرجه العقيلي يف الضعفاء
  .(..(6)روح بن عبادة عن زكراي بن إسحاق وزمعة عن عيسى به عن: ((5)السنن

من أجل عيسى بن يزداد وأبيه ، وضعف احلديث البخاري وابن أيب حامت كما سبق
 ...(7)يزداد

، بن معنيه اقال، ألن عيسى وأابه جمهوالن كما قال احلافظ؛،  ضعيف: قال الشيخ رمحه هللاو 
ومما يدل على ضعفه أن هذا العمل يسبب الوسوسة واإلصابة ، وجزم بذلك احلافظ يف التقريب

 .(8)ابلسلس فالواجب ترك ذلك
ففيه ، "...ومما يدل على ضعفه أن هذا العمل يسبب الوسوسة واإلصابة ابلسلس": أما قوله

 على -تضعيفه حلديث الباب قويةلت -يعتمد يف حكمه هذا، جزاه هللا خريا، ولعل الشيخ، نظر
وهو لفظ حديث ، "ال يبولن أحدكم يف مستحمه مث يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منهحديث "

واحلسن  ..عن طريق احلسن البصري عن عبد هللا بن املغفل، (9)أصحاب السننقد رواه أمحد و 
اسم أبيه : قال احلافظ، احلديثوقد عنعن يف هذا ، معروف ابلتدليس، البصري عند علماء احلديث

                                      
 .(348 /1) رقم (1)
 .(5/474): برقم وجزء (2)
 .(382-3/381): برقم (3)
 .(5/1894): برقم (10) (4)
 .(113 /1): برقم (11) (5)
 .(19054 -19053) رقم، (400-31/399)، 1: ط، املوسوعة حتقيق مسند أمحد: شعيب األرنؤوط: انظر (12) (6)
 .(6/291)، 1ط، اجلرح والتعديل، وابن أيب حامت، (3/392) ط.د، التاريخ الكبري، البخاري: انظر (7)
 ..جلنة البحوث، (26/293)، ابزجمموع فتاوى الشيخ ابن ، ابز عبد العزيز بن (8)
 .(20569) ( وأمحد برقم304) ( وابن ماجه36) والنسائي( 21( والرتمذي سننه )27) أخرجه أبو داود يف السنن (9)
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  .(1)كان يرسل كثريا ويدلسيسار األنصاري موالهم ثقة فقيه فاضل مشهور و 
وقد يدّلس عمن لقيه ، يف من مل يدركه وهو مدّلس فال حيتج بقوله "عن": وقال احلافظ الذهيب

أن عدمي النظري ولكنه حافظ عالمة من حبور العلم فقيه النفس كبري الش، ويسقط من بينه وبينه وهللا أعلم
وله مثان ومثانون سنة رمحه  ،ه (110) مات سنة عشر ومائة، مليح التذكري بليغ املوعظة رأس يف أنواع اخلري

 .(2)هللا
، به ..( عن معمر عن أشعث بن عبد هللا عن احلسن3/230) وأخرجه الطرباين يف األوسط

 يف اخلالصة ه(676) يوذكره النوو ، ..وأشار إىل تفرد معمر عن األشعث هبذا احلديث
(1/155).. 

 .(4)وسكت عنه أبو داود، (3)حديث غريب: هذا احلديث بعد إيرادهوقال الرتمذي عن 
وبني أن األشعث أرسله عن ، ((5)وذكره عبد احلق اإلشبيلي يف )األحكام الشرعية الكربى

 ..احلسن ومل يسمعه منه وأن شعبة رواه موقوفا
وختريج مشكاة ، (7)كذلك يف ضعيف اجلامع،  (6)نةام امليف مت م(1999) وضعفه األلباين

( يف رواية أيب ..وورد لفظ )مث يغتسل فيه، ..مث يغتسل أو يتوضأ فيه ..:وفيه لفظ، (8)املصابيح
 .(9)داود

)فإن عامة الوسواس  الشطر األخري وأشار إىل ضْعف، (10)كما ضعفه يف ضعيف ابن ماجه

                                      
 .(1227) رقم، (1/99)، 1: ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (1)
 .العريبإحياء الرتاث ، (66رقم )، (72 -1/71)، 1: ط، 1ج، تذكرة احلفاظ، الذهيب (2)
 .(21برقم ) سنن الرتمذي، الرتمذي (3)
 (27برقمم )، سنن أيب داود، أبو داود (4)
 .(1/368)ص  (5)
 .(62) ص (6)
 .(6325برقم ) (7)
 .(338برقم ) (8)
 .(27) برقم (9)
 .(59) برقم (10)
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)يعين الشطر األول( يف صحيح  كما صححه أيضا،  ..ل صحيحالشطر األو وأن ، ..( احلديث...منه
 ...(1)اجلامع

أن ميتشط أحدان كل  ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول هللا }: وقد ورد فيه حديث آخر بغري هذا اللفظ وهو
 .{يوم أو يبول يف مغتسله

تعاىل وهللا ، ..وليس فيه ذكر الوسواس، وهو حديث صحيح (2)والبيهقي رواه أبو داود وقد
 .أعلم

 .(3)د شارك يف احمللىأمح صححهو 
يف كذلك   ((4)له يف صحيحيهماوصححه الشيخ األلباين كما أخرجه أبو داود والنسائي 

  .(154)..صحيح الرتغيب
ضعيف جلهالة عيسى بن يزداد وأبيه هو  -حديث الباب -فاحلديث: احلكم على احلديث

 .وهللا أعلم، ف زمعة بن صاحلوضعْ 
  :كتاب الصالة  .(2) 

: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النيب ، إن ميسرة املسجد تعطلت" : ملسو هيلع هللا ىلصقيل للنيب : قال: يثحد – 002
 .}من عّمر ميسرة املسجد كتب له كفالن من األجر{ "

يف إسناده ليث بن أيب  :قال صاحب مصباح الزجاجة ": رمحه هللا، وقال الشيخ ابن ابز
الدالة على وهو خمالف لألحاديث الصحيحة ، وهو كما قال لضعف ليث املذكور، ضعيف، سليم

 .(5)وهللا ويل التوفيق"  فضل ميامن الصفوف

                                      
 .(2/7597)، 1ط، صحيح اجلامع، األلباين (1)
 .(1/190) وأخرجه البيهقي يف السنن، وسكت عنه، (28) برقم، سنن أيب داود، أخرجه أبو داود (2)
 .(1/213) ص (3)
 .(238) برقم، وصحيح سنن النسائي، (27) برقم صحيح سنن أيب داود، األلباين: انظر (10) (4)
التحفة الكرمية يف بيان بعض األحاديث : مع رسالته، (268، ح/26)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (5)

 .ملوضوعة والسقيمة"ا
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 : ختريج احلديث
، (1)ابب فضل ميمنة، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها،  ه(273) احلديث أخرجه ابن ماجهف

هللا بن عمرو ثنا عمرو بن عثمان الكياليّب ثنا عبيد ، حدثنا حممد ابن أيب احلسنْي أبو جعفر: قال
  ..نه بهأيب سليم عن انفع عن ابن عمر ع الرّقّي عن ليث بن
وصل الصفوف وسد : ابب، كتاب املساجد،  (2)ري يف الرتغيب والرتهيباملنذ كذا أورده

النيب صىلى هللا عليه : فقال، إن ميسرة املسجد قد تعطلت: ملسو هيلع هللا ىلصقيل للنيب : عن ابن عمر قال، الُفرج
  .ميسرة املسجد كتب له كفالن من األجر"من عّمر : وسلم

واآلذان ، أبواب تسوية الصفوف: من، ةابن خزميوقد حاولت ختريج احلديث من صحيح 
  .وهللا تعاىل أعلم ..ولعله أخرجه يف كُتب أخرى، فلم أجده فيه، واملساجد، واإلقامة

  :دراسة اإلسناد واملتابعات
أبو ، بن زنيم القرشي موالهمهو ابن أيب سليم : ماجهففي إسناد ابن : ليث بن أيب سليم

قال ، (3)روى عن طاوس وجماهد وروى عنه الثوري ، ويقال زايد، بكر الكويف وامسه أمْين ويقال أنس
ضعيف إاّل أنه : مضطرب احلديث وقال معاوية بن صاحل عن ابن معني: عبد هللا بن أمحد عن أبيه

د أهل العلم بن أيب سليم لنّي احلديث ال تقوم به احلجة عنليث : وقال أبو زرعة، يكتب حديثه
 .(5) ه (148تويف سنة )، (4)احلديث

وهللا تعاىل ، فليث بن أيب سليم ضعيف لكن مل يصل عند بعضهم إىل درجة الرتك: قلت
  ..أعلم

                                      
ح/ ، (55) ابب فضل ميمة الصف .إقامة الصالة والسنة فيها: ك، (1/321)، 1ط، سنن ابن ماجه، ابن ماجه (1)

 .(993) رقم: وانظر كذلك. حممد فؤاد عبد الباقي: بتحقيق، درا الكتب العلمية: ط، (1007)
..، حمي الدين ديب: ت، وصل الصفوف وسد الفرج: ابب، املساجد: ( ك1/709)، 1ط، "ترغيب والرتهيب، املنذري (2)

 .(1/191) جبزء وصفحة: وانظره كذلك. ه (1414)
 .(485 -3/484)، 1ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (3)
 .دار الكتب العلمية، (1014قم )ر ، (179 - 177 /7)، 1ط، اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت (4)
 .(485 -3/484)، 1ط ..من هتذيب، املصدر السابق (5)
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اجلزري أبو وهب ، هو األسدي موالهم، يف إسناد ابن ماجه: أما عبيد هللا بن عمرو الرّقيّ 
 .(1)فهو ثقة صدوق مات سنة مثانني ومائة ة ومجاعةالرقّي روى عن عبد امللك بن عمري وروى عنه بقي

هو حممد بن جعفر السمناين القومسي أبو جعفر بن أيب : جعفر أبو احلسني أيب بن حممدو
روى عن عبد هللا وروى عنه البخاري حديثا واحدا يف غزو خيرب والرتمذي وابن ماجه ، احلسن احلافظ

 .(3)احلسني بن زيد ملا خرجصاحب قتله : وقال ابن عدي، (2)وأبو زرعة وغريهم
: أبو جعفر بن أيب احُلسني، الُقْوَمسي، حممد بن جعفر السمناين: وقال احلافظ يف التقريب

 .((4)مات قبل العشرين )أي املئتني والعشرين، من احلادية عشرة، ثقة

يه روى عن أب، هو التيمي أبو حفص املدين، يف إسناد ابن ماجه: الكاليب عثمان بن عمرو
، ذكره ابن حبان يف الثقات وقال مستقيم احلديث، وعنه إبراهيم بن املنذر احلزامي وهللا بن عمر وعبيد 

 .(5)حدث عنه ابن املنذر وابن أيب أويس ابلشيء اليسري: وقال ابن عدي
كان شيخًا أعمى ابلرقة حيدث الناس من حفظه أبحاديث ،  يتكلمون فيه: قال فيه أبو حامت

ورأيت من أصحابنا من أهل العلم من قد كتب عامة  ، أدركته ومل أمسع منه، ونه يف كتابهمنكرة ال يصيب
 ."(6)وليس عندهم بذاك ، كتبه ال يرضاه

، عن زهري بن معاوية وأيب شهاب احلناط، عمرو بن عثمان بن سيار الكاليب: وقال الذهيب
 .((7)ه 217) مات سنة، لني تركه النسائي، وعنه ابن وارة ومسويه وعدة

،  ضعيف: عمرو بن عثمان بن سّيار الكاليب موالهم الرقي: قال وضعفه احلافظ يف التقريب
 .((8)119ه ( أو تسعة عشر )117تويف سنة سبعة عشر ) العاشرةكان قد عميي من 

                                      
 (3/24) 1ط، املصدر السابق (1)
 .(3/543)، 1ط، املصدر السابق (2)
 .(3/543)، 1ط، املصدر السابق (3)
 .(5789رقم )، (1/408)، 1ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (4)
 .(3/243)، 1ط..، هتذيب املصدر السابق من (5)
 .(1372) برقم، (6/249)، 1: ط، اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت (6)
 ..الكتب العلميةدار ، (2/290)، 1ط، الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، الذهيب (7)
 .ه (1420 /1999)، عادل مرشد: ت، (5074): رقم، (1/361)، 1ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (8)



 

46 

 ."(1)النسائي واألزدي مرتوك احلديث  :قال، "عمرو بن عثمان: قال ابن اجلوزي يف ضعفاء
املدين حدث عن مواله ابن عمر وعن عائشة وأيب هريرة  هللا العدويهو أبو عبد : انفعو

أصح األسانيد : ..قال البخاري وغريه، (2)وعنه أيوب وعبيد هللا بن عمر وابن عون وخلق، وطائفة
وعن ، (3)إذا اختلف انفع وسامل ما أقّدم عليهما: قال أمحد بن حنبل، ملك عن انفع عن ابن عمر

وكان ، كنت آيت انفعا وأان غالم حديث السن معي غالم فينزل وحيدثين:  الابن وهب حدثين مالك ق
تويف سنة سبع وعشرة ، ..فإذا طلعت الشمس قام، لس بعد الصبح يف املسجد ال يكاد أيتيه أحدجي

  .(4)رمحه هللا ، ه (117ومائة )
العدوي  أبو عبد الرمحن، عبد هللا بن عمر بن اخلطاب اإلمام رضي هللا عنهما: رابن عم

ومناقبه مجة أثىن ، أهل بيعة الرضوانالفقيه أحد األعالم يف العلم والعمل شهد اخلندق وهو من  املدين
عته يقول يف مدخل ابن عمر الكعبة فس :انفعقال ، (5)ووصفه ابلصالح، السالم عليه النيب عليه

و شقيق أربع وسبعني وه تويف يف أول سنة، ما منعين من مزامحة قريش هذا األمر إاّل خوفك: سجوده
 .(6)أم املؤمنني حفصة رضي هللا عنها

: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النيب ، إّن مْيسرة املسجد تعطّلت" : ملسو هيلع هللا ىلصقيل للنيب : حديث ابن ماجه قالولفظ 
  .{(7)}من عّمر ميسرة املسجد كجتب له كفالن من األجر

، عمرو الرقيّ  قد ضعفوا الليث يف هذا السند ولقد قال احلافظ يف الراوي عن عبيد بن: قلت
كان ،  ضعيف: عثمان بن سيّار الكاليب موالهم الرقيعمرو بن  :قال، وهو عمرو بن عثمان الكاليبّ 

 .((8)119ه ( أو تسعة عشر )117سبعة عشر ) تويف سنة قد عميي من العاشرة
                                      

 .(2/229)، 1" طالضعفاء واملرتوكني، ابن اجلوزي (1)
 (.27/3، 92رقم )، (100 -1/99) ،1ط، تذكرة احلفاظ، الذهيب (2)
 (.27/3، 92رقم )، (100 -1/99)، 1ط، املصدر السابق (3)
 .املصدر السابق (4)
 .(17رقم )، (40-1/37)، 1ط، تذكرة احلفاظ، الذهيب (5)
 .(17رقم )، (40-1/37)، 1ط، صدر السابقامل (6)
 .(55): فضل ميمنة الصف: ابب، سنة فيهاإقامة الصالة وال: ( ك1/1007)، 1ط، سنن ابن ماجه، ابن ماجه (7)
 .ه (1420 /1999)، عادل مرشد: ت، (5074): رقم، (1/361)، 1ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (8)
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 ."(1)النسائي واألزدي مرتوك احلديث  :قال، "عمرو بن عثمان: قال ابن اجلوزي يف ضعفاءو 
 ."(2)"هذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أيب سليم: يلبوصري قال ا

  .(3)يف ضعيف ابن ماجه األلباين وضعفه الشيخ
وهو خمالف لألحاديث الصحيحة  ...ضعيف: كما سبق،  رمحه هللا، بن ابزاوقال الشيخ 

 .(4)الدالة على فضل ميامن الصفوف وهللا ويل التوفيق" 
 :نه ضّعف احلديث أبمرينإ نقول، رمحه هللا، قشة حكم الشيخوملنا
، فهو ضعيف، وهو ليث بن أيب سليم، بضعف راوي احلديث عن انفع، ضعف اإلسناد: أوال

وخطأه وأوهامه يف رواية بل قد حكى بعضهم ترك بعض األئمة حديثه لكثرة اضطراب أحاديثه 
 .األحاديث

ميامن الصفوف ال ل خمالفة احلديث ملا ورد يف الصحيح من األحاديث الدالة على فض: اثنيا
 .ونكارته، عكسه

، إمنا هو أبضعف الرواة"إن من قواعد احملدثني" أن احلكم على اإلسناد : احلكم على احلديث
وعمرو بن عثمان ، وبكل ما سبق نعلم أن حكم احلديث هو الضعف؛ لضعف ليث بن أيب سليم

ديث منكر حيث أّن املروي نت احلوألن م، والعلماء قبله، رمحه هللا، فهو كما حكم الشيخ، الكاليبّ 
وخاصة يف ، سرةبدل امليوامليمنة ، هو احلّث على التيامن يف كل شيء ملسو هيلع هللا ىلصاملعروف من رسول هللا 

 .وهللا تعاىل أعلم، الصفوف عند الصالة
  

                                      
 .(2/229)، 1" طكنيالضعفاء واملرتو ، ابن اجلوزي (1)
 .ابب فضل ميسرة الصف، إقامة الصالة: ( ك196-1/195)، 1: ط..، مصباح الزجاجة، البوصريي (2)
ضعيف ، لبايناأل، و (1007-210) رقم، (55): ابب..، إقامة: ( ك1/210)، 1ط، ضعيف سنن ابن ماجه، األلباين (3)

 .(3/5709)، 2ط، اجلامع الصغري
التحفة الكرمية يف بيان بعض األحاديث : مع رسالته، (269، ح/26)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابز، ابز عبد العزيز بن (4)

 .املوضوعة والسقيمة"
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 ." إن هللا تعاىل ال يقبل صالة رجل مسبل إزاره": حديث -003
رواه أبو داود على شرط : ض الصاحلنيايقال النووي يف ر  :قال الشيخ عبد العزيز بن ابز

بل هو ، إسناده على شرط مسلمهذا وهم من النووي رمحه هللا فليس : قلت: مث قال، مسلم
 .(1) "...ضعيف

 : ختريج احلديث
، (2) اإلسبال يف الصالة :ابب ،ب الصالةايف كت، كما ذكر الشيخ،  أبو داودأخرج احلديث 

 عن أيب جعفر عن عطاء بن يسار عن يل ثنا أابن ثنا حيىياعحدثنا موسى بن إمس: قال أبو داود
اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ  ملسو هيلع هللا ىلصبينما رجل يصلي مسبال إزاره إذ قال له رسول هللا : أيب هريرة قال

ما لك أمرته أن  :مث جاء فقال له رجل اي رسول هللا، مث جاء مث قال اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ
 . ال يقبل صالة رجل مسبل إزاره "تعاىل سبل إزاره وإن هللام إنه كان يصلي وهو" : يتوضأ؟ فقال

  :بيان املتابعاتو  اإلسناددراسة 
 : ففي إسناد أيب داود

زعم أنه حممد بن علي بن  من، مقبول: قال احلافظ: األنصاري، هو املؤذن: جعفر وأب
 .(3)فقد َوهيم، احلسني

وهو أخو  ملسو هيلع هللا ىلصمونة زوج النيب املي ىلمو  اهلاليل أبو حممد املدين القاصّ : عطاء بن يسار
 وعن أيب ذر، روى عن معاذ بن جبل ويف مساعه منه نظر، سليمان وعبد امللك وعبد هللا بن يسار

، (4)وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرمحن وهو من أقرانه وحممد بن عمر بن وآخرون، ومجاعةوأيب هريرة 
  .(5)هللا رمحه ه (103) ث ومائةثالمات سنة ، ثقة: قال ابن معني وأبو زرعة والنسائي
                                      

 ..الضعيفةاألحاديث : ك، (237 -26/236)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (1)
، وانظر أيضا، (1969ه/1388)..، اإلسبال يف الصالة: باب، الصالة: ك، (4/638)، 1ط، سنن أيب داود، أبو داود (2)

 .(4086رقم )
 .(8017رقم )، (1/554)، 1ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (3)
 .(111 -3/110)، 1ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (4)
 .(111 -3/110)، 1ط، املصدر السابق (5)
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على  عبد الرمحن بن صخر، ين احلافظ الفقيه صاحب رسول هللاالدوسي اليما: هريرة أبوو
، أنت أبو هرّ : قالف ..وكّناين أيب أبيب هريرة: وقال، وكان امسه يف اجلاهلية عبد الشمس، األشهر

يب صلى هللا عليه وآله وسلم ن النع حفظ، ربقدم مهاجرا ليايل فتح خي، وكان امسي عبد الشمس"
يب بكر وعمر وأيّب بن كعب وعنه سعيد بن املسيب وأبو صاحل وعبد الرمحن بن أوعن ، (1)الكثري

 .(2)األعرج وطاووس والشعيب

 : وابقي اإلسناد
ه ( 223سنة ثالث وعشرين ومائتني )املتويف ، املنقري موالهم أبو سلمة، موسى بن إمساعيل

 .(4)أبو يزيد البصري العطار بن يزيد أابنو  .(3)رمحه هللا
 سنة تسع وعشرين ومائةاملتوىف ، الطائي موالهم أبو نصر اليماميابن كثري  هو: حيىيو

 يدلس!: مع بيان أن حيىي بن كثري، ثقات: كلهم،  ...((5)ه 129)
 كام الوسطىحوقال يف األ، (6)..داود به د أيبر وأشار إىل تف، هابن األثري يف جامع احلديث ذكر

وكذلك يف "كشف املناهيج والتناقيح يف ختريج أحاديث ، ..غري معروف: أن أاب جعفر، (1/317)
املنذري يف قال و  ...(8)أن مداره على أيب جعفر، وبنّي يف املطالب العالية، (7)للمناوي ، املصابيح"

)عون  وذكر صاحب ..مسها يف إسناده أبو جعفر وهو رجل من املدينة ال يُ ْعرف :((9))خمتصر السنن
 ..كما سبق،  (10) الثالثة مقبول من: غري أن احلافظ قال، أنه أبو جعفر املؤذن، هو املعبود(

                                      
 ..( حديث5357): حوايل: قيل (1)
 (.16/1، 16رقم )، (37-1/32)، 1ط، تذكرة احلفاظ ،احلافظ الذهيب (2)
 .املصدر السابق (3)
 .(57 -1/56)، 1ط، املصدر السابق (4)
 .(383 -4/382)، املصدر السابق (5)
 ،..م(1986ه/1407)، عامل الكتب، (4086و 2/638)، 2ط ،..جامع األصول، ابن األثري (6)
 .(1/319جبزء وصفحة ) (7)
 .(4/137) وصفحة جبزء (8)
 .(1/324) جبزء وصفحة (9)
 .(554) ص، (8017رقم )، 1ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (10)
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 .(1)فضعي: قال الشيخ األلباين و
رواه أبو داود على : النووي يف رايض الصاحلني :كما سبق،  قال الشيخ عبد العزيز بن ابزو  

بل هو ،  فليس إسناده على شرط مسلمنووي رمحه هللاالهذا وهم من : قلت: مث قال، شرط مسلم
 :ضعيف لعلتني

 .أنه من رواية أيب جعفر غري منسوب وهو جمهول: إحدامها
، وحيىي مدلس، ر ابلعنعنةأنه من رواية حيىي بن أيب كثري عن أيب جعفر املذكو : والعلة الثانية

ولو صح فمعناه التغليظ : قال، صحيحنيالإال ما كان يف ، حيتج بهواملدلس إذ مل يصرح ابلسماع مل 
وإمنا ، مل أيمره إبعادهتا ملسو هيلع هللا ىلصأما صالته فصحيحة؛ ألن الرسول ، ليحذر العود إىل اإلسبال، والتشديد

 ملسو هيلع هللا ىلصونفي القبول يف الصالة ال يلزم منه بطالن الصالة يف مجيع موارده؛ ألنه ، أمره إبعادة الوضوء
كتاب ،  يحهه صالة أربعني ليلة" رواه مسلم يف صحل من أتى عرافا فسأله عن شيء مل تقبل: قال

نفا خرجه أبو آوحديث ابن مسعود املشار إليه : وقال، (2)ابب حترمي الكهانة وإتيان الكهان، السالم
من : يقول ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول هللا : عن ابن مسعود رضي هللا عنه أنه قال، إبسناد صحيح، (3)داود

أنه رواه ، ه(275) مث ذكر أبو داود.. يف حل وال حرامهللاأسبل إزاره يف صالته خيالء فليس من 
كما ،  املوقوف له حكم الرفع؛ ألنه ال يقال من جهة الرأيهذا : وقال، مجاعة موقوفا على ابن مسعود

 ديث ابنوح .(4)ابهلل التوفيقو ..ومصطلح احلديث ..يعلم ذلك من كالم أهل العلم يف أصول الفقه
حدثنا زيد بن أخزم ثنا : قال، اإلسبال يف الصالةنه كتاب الصالة ابب سنرواه أبو داود يف  ،مسعود

 ملسو هيلع هللا ىلصأبو داود عن أيب عوانة عن عاصم عن أيب عثمان عن بن مسعود قال مسعت رسول هللا 
 ."(5)من أسبل إزاره يف صالته خيالء فليس من هللا يف حل وال حرام" : يقول

عن عاصم موقوفا على بن مجاعة  ذاروى ه: -بعد رواية هذا احلديث- قال أبو داودو 

                                      
 .ه(1408) املكتب اإلسالمي، بريون ،.اإلسبال يف الصالة: ابب، (4/638)، 1ط، ضعيف أيب داود، األلباين: انظر (1)
 .(2230) برقم (2)
 .م(1969ه/1388) .ابب اإلسبال يف الصالة، صالةال: ك، (637، ح/4)، 1ط، دسنن أيب داو ، أبو داود: انظر (3)
 .(237 -26/236ط ).د، جمموع فتاوى ابن ابز، عبدالعزيز بن ابز (4)
 .(637، ح /4)، 1ط، ن أيب داودسن، أبو داود (5)
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 .(1)منهم محاد بن سلمة ومحاد بن زيد وأبو األحوص وأبو معاوية، مسعود
، هو وّضاح، وأبو عوانة، ه(204) ثقة (2)هو الطيالسي: املذكور يف السند، وأبو داود

وهو ، صدوق، وعاصم هو ابن هبدلة، (3)حافظ، ثقة ثبتٌ ، مشهور بكنيته، الواسطي، اليشكري
وأبو عثمان هو ابن سنة الشامي روى عن ابن ، (4)الصحيحني مقرونٌ وحديثه يف ، لقراءةة يف احج

، (5)ال أعرف امسه: ُسئل أبو زرعة عن امسه فقال: قال ابن أيب حامت، وروى عنه الزهري، مسعود
ث ديواحلديث هبذا اإلسناد مرفوع وهو شاهد حل، ..فهو مقبول، ومل يذكر جرحا وال تعديال، هكذا
 .(6)األلباينوقد صححه ، الباب

بن أيب كثري وهو مدلس وأبو  إسناد حديث الباب ضعيف لعنعنة حيىي: احلكم على احلديث
وهو مفسّر حلديث الباب يف ، من حديث ابن مسعود الصحيح، وللحديث شاهد كما ذكران، جعفر

 .وهللا أعلم، )اخليالء( ةمعىن املنت بعل
 :اجلنائز كتاب صالة

 ."اقرأوا على مواتكم سورة يس ": حديث - 004 
قراءة سورة يس عند االحتضار جاءت يف حديث  :رمحه هللا، قال الشيخ عبد العزيز بن ابز

وصححه الشيخ األلباين : قال مث، "اقرأوا على مواتكم يس ": قال ملسو هيلع هللا ىلصمعقل ابن يسار أن النيب 
وضعفه آخرون ، النهدي عن معقل بن يسار انوأنه من رواية أيب عثم، وظنوا أن إسناده جيد، ومجاعة

                                      
 .(637) رقم، 1ط..، من سنن، املصدر السابق (1)
هو سليمان بن داود بن اجلارود الفارسي األصل موىل آل الزبري : (352-1/351)، 1ط، ظاحلفاتذكرة ، الذهيب: انظر (2)

منه أمحد بن حنبل والفالس وبندار  ومسع، وأمين بن انبل وشعبة، مسع ابن عون، أحد األعالم احلفاظ، الطيالسي، البصري
ما بقي أحد أحفظ : وقال وكيع، ناسأصدق الهو : ما رأيت أحفظ منه" وقال رفيقه ابن مهدي: قال الفالس، وغريهم

، ه (204تويف سنة أربع ومائتني )، املسند" وغريه: من مصنفاته، وال قصري: فقال فبلغه ذلك، حلديث طويل من أيب داود
 ..رمحه هللا

 .(7407رقم )، (1/510)، 1ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (3)
 .(2/250)، 1: ط، ذيب التهذيبوهت، (3054) رقم، (1/228)، 1ط، املصدر السابق (4)
 .(1971) رقم، (408 /9)، 1ط، اجلرح والتعديل، االبن أيب حامت (5)
 .(637) رقم، اإلسبال يف الصالةابب ، صالةال: ك، (1/637)، ط.د، صحيح سنن أيب داود، األلباين: انظر (6)
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فاحلديث املعروف فيه ، إن الراوي له ليس هو أبو عثمان النهدي ولكنه شخص آخر جمهول: وقالوا
والذي استحبها ظن أن احلديث ، فال يستحب قراءهتا على املوتى، أنه ضعيف جلهالة أيب عثمان

أما ختصيص ، ولعل هللا ينفعه بذلك، بطيلكن قراءة القرآن عند املريض أمر ، صحيح فاستحبها
 .(1)فتخصيصها ليس له وجه، سورة يس فاألصل أن احلديث ضعيف

 : ختريج احلديث
، أخرجه أبو داود يف كتاب اجلنائز وقد، الشيخ وهو من حديث معقل بن يسار كما قال

ثنا بن عىن قاال املاملروزي حدثنا حممد بن العالء وحممد بن مكي  :قال ،(2)ابب القراءة عند امليت
 ..عنه به، ...املبارك

أخربين حممود بن خالد : قال، (3)ما يُقرأ على امليت: ابب، والنسائي يف عمل اليوم والليلة
" اقرؤوا على مواتكم : قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا : واللفظ، ..حدثنا الوليد حدثين عبد هللا بن املبارك

أخربان حممد بن عبد األعلى : قال: رظ آخلفوب، حلديث معقلوأخرجه كذلك بطريق آخر ، يس"
ال ، "يس" قلب القرآنو :قال ملسو هيلع هللا ىلصحدثنا معتمر عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار أن رسول هللا 

  ."(4)اقرؤوها على مواتكم ، يقرؤها رجل يريد هللاَ  والدار اآلخرة إال ُغفر له
: قال ،(5)املريض إذا حضرد جاء فيما يقال عنابب ما ، وأخرجه ابن ماجه يف كتاب اجلنائز

 ..عنه به ...بن املباركاحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا علي بن احلسن بن شقيق عن 
قال : الق :واللفظ كذلك، ...حدثنا عارٌم حدثنا عبد هللا بن املبارك: قال، وأخرجه أمحد

علّي بن ( عن 5/27) وأخرجه كذلك برقم ،"(6)اقرءوا على مواتكم " يعين يس" : ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
مثل واللفظ ، ..حدثنا عبد هللا بن املبارك )شيخ أمحد( عّتاب عنو ، ..إسحاق حدثنا عبد هللا

                                      
 ..األحاديث الضعيفة: ك، (26/294)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (1)
 .(24): ابب، اجلنائز: ك، (1/3121)، 1ط، سنن أيب داود، أبو داود (2)
 .م(2001ه /1421)، (11479يف التحفة برقم )، ضمن الكربى، (10846 /9)، 1ط، عمل اليوم والليلة، النسائي (3)
 .(11479ويف التحفة برقم )، (10847) رقم، (9/394)، 1ط، املصدر السابق (4)
 .ما جاء فيما يقال عند املريض إذا حضر: ابب، اجلنائز: ( ك1448 /1)، 1ط، سنن ابن ماجه، ماجهابن  (5)
 ..أمحد بن حممد شاكر: ت ،م(1948ه/ 1328)، دار املعارف، م.د، (5/26)، 2ط، املسند: اإلمام أمحد (6)
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 .يس: يعين: قال علي بن إسحاق يف حديثه "اقرءوا على مواتكم": السابق
ويف الرواايت ..أخربانو  حدثنا: يف رواييت أمحد، قال، املباركفمدار احلديث على عبد بن 

، ..به سليمان التيمي عن أيب عثمان ليس ابلنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار عنه :نع: األخرى
( خمالفا ..)عن أيب عثمان عن معقل بن يسار: ( بل فيهعن أبيه): وليس يف رواية النسائي األوىل

 :فيها ذكر، بينما يف الرواية الثانية للنسائي، وهذا قد يعد اضطراب يف احلديث، للرواايت األخرى
 .(عن أبيه عن معقل)

 حدثنا أبو املغرية حدثنا صفوان حدثين املشيخة: قال، (4/105) كما أخرجه أمحد برقم
: )يس(؟ قالمنكم أحد يقرأ  هل: فقال، حضروا ُغَضْيَف بن احلارث الُثمايل حني اشتّد َسْوقُهُ : أهنم
إذا قرئت : وكان املشيخة يقولون :لفلما بلغ أربعني منها قُبيض" قا، ا صاحل بن ُشريح السكوينهب أفقر 

ْعَمر عند ابن مْعَبدٍ : قال صفوان، عند امليت ُخفف عنه هبا"
ُ
قال الشيخ ، (1)وقرأها عيسى بن امل

ترمجة -)اإلصابة إسناده احلافظ يفوحسن : قال، ...وإهبام املشيخة ال يضر، إسناده حسن: شعيب
: قال احلافظ يف التلخيصو ، ..(2)غضيف ريرجال الصحاح غ، ُغضْيف( وابقي رجال اإلسناد ثقات

 "(3)عن الدارقطين أنه ال يصح يف الباب حديث
ابلنفع الذي قد جيده امليت عند قراءهتا : إن كانت العربة فيمن يستدل على صحته: قلت

إمنا العربة بصحة سنده وثبات ، فال يكفي ذلك دليال على ذلك، سكرته وغريهمن ختفيف ، عليه
 عليه سالم!! يبروايته عن الن

أخربان أبو احلسني علي بن حممد بن بشران أنبأ إمساعيل بن : قاله( 458) وأخرجه البيهقي 
وأخربان أبو عبد هللا )ح( ، ثنا نعيم بن محاد، ثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك، حممد الصفار

إسحاق الطالقاين و ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق الصنعاين ثنا أب، فظاحلا
ثنا ابن املبارك عن سليمان التيمي عن أيب عثمان غري النهدي عن أبيه عن معقل بن يسار : قاال

                                      
 .(4/105)، 2ط، املصدر السابق (1)
 .(16969رقم )، (172 -171 /28)، 1ط، وسوعة حتقيق مسند أمحدامل، شعيب األرنؤوط (2)
شهبان حممد : ت، جامعة األزهر، (2/110)، 1ط، تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، ابن حجر: وانظر (3)

 .(734 - 5رقم )، (12) اجلنائز: ك، م(1979 ه /1299إمساعيل )
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 .(يعين سورة يس)، اقرءوا عند مواتكم"": ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : (1)قال
كلهم رووه عن ابن املبارك عن سليمان التيمي عن أيب عثمان ليس ابلنهدي أن  : واملالحظ

، من طريق عارم حممد بن الفضل إبسناد أمحد، احلاكموأخرجه ، ..معقل بن يسار عنه بهن عن أبيه ع
 .(2)ما يستحب من قرائته عنده: ابب، يف كتاب اجلنائز

 (3002) وابن حبان، (3121) وأبو الشيخ، (4)شيبةوابن أيب ، (3)وأخرجه الطياليسي
من طريق سليمان التيمي عن أيب ، "(6)ةوالبغوي يف "شرح السن، (5)يف عواليه، يوالضياء املقدس

 ، ..عثمان وليس ابلنهدي عن معقل بن يسار به مرفوعا
عن وأسنده صاحب الفردوس من طريق مروان بن سامل عن صفوان بن عمرو : قال احلافظو 

 الما من مّيت ميوت فُيقرأ عنده يس إ" : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل اَّلل ي : قاال، ُشريح عن أيب الدرداء وأيب ذرّ 
وكذلك أخرجه أبو نعيم يف أخبار أصبهان" من طريق مروان بن سامل عن صفوان بن ، هّون هللا عليه"

 .(7)، مرفوعا ،عمرو عن شريح عن أيب الدرداء
  :بيان املتابعاتو  دراسة اإلسناد

  :ففي إسناد أيب داود
هللا بن  بدروى عن ع، هو اهلمداين أبو كريب الكويف احلافظ: حممد بن العالء بن كريب

                                      
 رقم، (19): ابب، اجلنائز: ك، م.د، ه(1420) العلميةدار الكتب ، (3/538)، 1ط ،السنن الكربي، احلافظ البيهقي (1)

(6600). 
 .ما يستحب من قرائته عنده ": ابب، اجلنائز: ك، ت.د، م.د، (565 /1)، ط.د، ..املستدرك: احلاكم: انظر (2)
 .(931): برقم (3)
 .(4/74)و (237 /3): برقم وأجزاء (4)
 .(14 -13): برقم (5)
 ..(3/216): برقم (6)
شعبان حممد إمساعيل : ت، (2/600)، 1ط...، يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري تلخيص احلبري، ابن حجر: انظر (7)

، (1/188)، 1ط، أخبار أصبهان، يمأيب نع: ذكره عن، م(1979ه / 1299)..، م( جامعة األزهر1979ه / 1299)
تلخيص احلبري يف ختريج : نقال عن، مرفوعا، بن عمرو عن شريح عن أيب الدرداءمن طريق مروان بن سامل عن صفوان 

 .(734 - 5رقم )، (2/110)، (12) اجلنائز: ك، أحاديث الرافعي الكبري
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 .(2) ه (248) مات سنة مثان وأربعني ومائتني، ثقة صدوق، (1)وروى عنه اجلامعة وآخرون، دريسإ
 : ويف إسناد الرواية الثانية ألمحد

روى عن َحريز بن ، أبو املغرية احليْمصيي ، عبد القدوس بن احّلجاج اخلْواليني هو : أبو املغرية
مات سنة اثنيت ، ثقة صدوق، وروى الباقون له بواسطة، اريبخوعنه ال، بن َعمرواوصْفوان ، عثمان

 ((3)ه 212) عشرة ومئتني
يّ أبو َعمرو ، ابن عمرو بن َهريم السْكسكيي  هو: صفوانو  روى عن عبد هللا بن ، احليْمصي

و أبقال ، (4)وبقّية وآخرون، وروى عنه ابن املبارك، وغريهم، وُجبري بن نُ َفري، ُبْسر املازييّن الصحايب
  .(6)ه ( 155) مات سنة مخس ومخسني ومائة، (5)ال أبس به: وزاد أبو حامت، ثقة: والنسائي حامت

ه( بن واضح اإلمام احلافظ 181) عبد هللا بن املباركهو ، يف إسنادهم مجيعا: ابن املبارك
زي الرتكي رو فخر اجملاهدين قدوة الزاهدين أبو عبد الرمحن احلنظلي موالهم امل العالمة شيخ اإلسالم

د سنة مثاين عشرة ومائة أو بعدها بعام األب اخلوارزمي التاجر السفار صاحب التصانيف النافعة ول
جا وجماهدا واتجرا مسع سليمان التيمي وعاصم األحول وسواهم حىت كتب وأفىن عمره يف األسفار حا

حدث عنه خلق ، وغري ذلك ئقدّون العلم يف األبواب والفقه والغزو والزهد والرقا، عمن هو أصغر منه
نهم عبد الرمحن بن مهدي وحيىي بن معني وأمحد بن منيع وأمحد بن حنبل املروزي م، ..ال حيصون

وعن املسيب بن ، مل يكن يف زمان ابن املبارك أطلب للعلم منه: وعن أمحد بن حنبل، ..(7)وآخرون
قد ، اده أشدّ  وكان يف إسنهلل من طلب العلم: عّمن أنخذ؟ قال: مسعت ابن املبارك وسئل: واضح

ولكن ينبغي أن ، وتلقى لرجل غري ثقة وهو حيدث عن ثقة، تلقى الرجل ثقة وهو حيّدث عن غري ثقة
                                      

 .(667 /3)، 1ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (1)
 .(667/ 3)، 1ط، املصدر السابق (2)
 .(2/600)، 1ط، ..تلخيص احلبريمن ، املصدر السابق (3)
 .(214 -213 /2)، 1ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (4)
 .(214 -213 /2)، 1: ط، املصدر السابق (5)
 .(214 -213 /2)، 1: ط، املصدر السابق (6)
وغري ، والعيال، الزهد: ك: ومن مصنفاته: قلت، (6/29 -260) رقم، (274 /1)، 1ط، تذكرة احلفاظ، احلافظ الذهيب (7)

 .ه(181) تويف سنة، كثريذلك  
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كتاب الزهد كأنه ثور قد ذبح ال يقدر   كان ابن املبارك إذا قرأ:  وعن نعيم بن محاد، عن ثقة يكون ثقة
 .ه هللارمحه ( 181مات سنة احدى ومثانني ومائة )، أن يتكّلم

 : ويف إسناد البيهقي
هو ابن طرخان التيمي أبو املعتمر البصري ومل يكن من بين تيم وإمنا نزل : سليمان التيمي

وروى عنه ابنه معتمر وشعبة  ،أيب عثمان ليس ابلنهدي وغريهمو روى عن أنس بن مالك ، فيهم
  .(1) ه ( رمحه هللا143) سنة ثالث وأربعني ومائةمات ، ثقة، وآخرون

روى عن معقل بن يسار وأنس بن مالك بن ، قيل امسه سعد: ليس ابلنهدي عثمان وأب
مل يرو عنه غريه وهو : قال ابن املديين، سليمان التيميروى عنه ، عن أبيه عن معقل: جندل وقيل

وقال  .(3)وذكره ابن حبان يف الثقات، هو ابن عثمان السكين: عن أيب داود (2)وقال اآلجري، جمهول
: وقيل، روى عن أنس بن َجْنَدل البْصري وأنس بن مالك ومعقل بن يسار، امسه سعد: قيل: زيملا

مل يروي عنه غري التيمي : قال علي بن املديين، روى عنه سليمان التيمي، عن معقل بن يسار، عن أبيه
، لنهدياب وليس، شيخ لسليمان التيمي، أبو عثمان: وقال احلافظ يف التقريب، (4)وهو إسناد جمهول

 .(5)مقبول من الرابعة، سعد: اسنه
لة أيب عثمان جبها ه(748) احلافظ الذهيب صرحفقد : السابق أاب أيب عثمانيعين : وهأب

ال يعرف أبوه وال هو وال روى عنه سوى : يف "امليزان" وصرح أيضا جبهالة أبيه فقال، وليس ابلنهدي
 .(6)سليمان

                                      
 .(2/99)، 1ط..، من التهذيب، املصدر السابق (1)
هو احملدث القدوة أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد هللا : (888): رقم، (3/936)، 1ط، تذكرة احلفاظ، الذهيب: انظر (2)

ومسع منه أبو احلسن ، احلراين مسع أاب مسلم الكجي وأاب شعيب، اآلجري، السنة يف، مصنف كتاب الشريعة، البغدادي
كان ديّنا :  قال اخلطيب، وكان جماورا مبكة وكان عاملا عامال صاحب سنة واتباع ،احلمامي وعبد الرمحن بن عمر بن النحاس

 .رمحه هللا، ه (360يف سنة ستني وثالمثائة )تو ، وغري ذلك كثري، واألربعني، يف السنة، منها كتاب الشريعة: ثقة له تصانيف
 .(4/554)، 1: ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (3)
 .م(1992 /1413)، بشار عواد معروف: ت، (7506رقم )، (75 -74 /34)، 4ط، الكمالهتذيب ، احلافظ املزي (4)
 .(8240رقم )، (1/579)، 1ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (5)
 ..(10409ح /4)، 1ط، ميزان االعتدال، يباحلافظ الذه: انظر (6)
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َزين: معقل بن يسار
ُ
وهو ، على املشهور، وكنيته أبو عليّ ، ابيع حتت الشجرةن مم ،صحايبّ ، امل

 .(1)مات بعد الستني، الذي يُ ْنسب إليه هنُر َمعقيل ابلبصرة
حدثنا حممد بن العالء وحممد بن مكي املروزي املعىن قاال ثنا بن املبارك عن : داودولفظ أيب 

 " :ملسو هيلع هللا ىلصيسار قال قال النيب ن سليمان التيمي عن أيب عثمان وليس ابلنهدي عن أبيه عن معقل ب
: ولفظ ابن ماجه، (2)يف اإلرواء األلباينوضعفه ، " وهذا لفظ بن العالءاقرؤوا يس على مواتكم

بكر بن أيب شيبة ثنا علي بن احلسن بن شقيق عن بن املبارك عن سليمان التيمي عن أيب حدثنا أبو 
اقرءوها عند مواتكم : ملسو هيلع هللا ىلصهللا ل قال قال رسو  عثمان وليس ابلنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار

وجبهالة ، لوقفابو ، ابالضطرابإعالله  ((3)ه198) عن ابن القطان ونقل ابن حجر، يعين يس"
هذا ضعيف : كما نقل عن أيب بكر بن العريب عن الدارقطين أنه قال  عثمان وأبيه حال أيب

: انأعله به ابن القط ذيأما االضطراب ال، ...(4)وال يصح يف الباب حديث، اإلسناد جمهول املنت
وأما الوقف ، أن أاب عثمان يرويه عن أبيه مرة وأخرى يرويه عن معقل بن يسار مباشرة دون ذكر أبيه

وقد أشار إليه احلاكم عقب ، الذي أعله به فإن حيىي بن سعيد رواه عن سليمان التيمي فأوقفه
والقول فيه قول ابن املبارك إذ ي أوقفه حيىي بن سعيد وغريه عن سليمان التيم: فقال، (5)احلديث

أن : ضاذُكر من وجوه االضطراب هلذا احلديث أيكما ،  ..ووافقه الذهيب .لثقة مقبولةالزايدة من ا

                                      
 .(6800رقم )، (1/472)، 1ط، ..من تقريب، املصدر السابق (1)
، املكتب اإلسالمي، (688رقم )، (3/150)، 2ط، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، األلباينالشيخ  (2)

 .(1/191ط ).د، ضعيف سنن أيب داود، األلباين: كذلك:  وينظر، م(1985ه / 1405)
سعيد بن فروخ اإلمام هو حيىي بن القطان بن : (53رقم )، (188-9/175)، 11ط، سري أعالم النبالء ،الذهيب: انظر (3)

، ولد يف أول سنة عشرين ومائة، أمري املؤمنني يف احلديث أبو سعيد التميمي موالهم البصري األحول القطان احلافظ، الكبري
قال حممد ، وخترج به احلفاظ، ى إليه احلفظ وتكلم يف العلل والرجالية ورحل فيه وساد األقران وانتهوُعين هبذا الشأن أمت عنا

وإاّل فال ، فإن صح اإلسناد، ال تنظروا إىل احلديث ولكن انظروا إىل اإلسناد: قال حيىي بن سعيد: هللا بن عّمار بن عبد
ن املهدي وابن عيينة أبربعة ه ( قبل موت اب198تسعني ومائة )تغرتوا ابحلديث إذا مْل يصح اإلسناد" مات سنة مثاين و 

 .أشهر
 .(734 - 5رقم )، (12) اجلنائز: ك، شعبان حممد إمساعيل: ت، (110 /2)، 1ط..، تلخيص احلبري، ابن حجر (4)
 .اجلنائز: ( ك1/565)، ط.د، املستدرك، احلاكم: انظر (5)
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" من طريق (3)" والطرباين يف"الكبري(2)والنسائي يف"عمل اليوم والليلة، ((1))يف املنحة الطيالسي أخرجه
 .(4)يسار مرفوعان سليمان التيمي عن رجل عن أبيه عن معقل ب

فإن ابن معني ذكر أنه كان ، وأخشى أن يكون هذا من تدليسات سليمان التيمي: قلت
بعد أن ذكر احلديث من طريق سليمان التيمي عن أيب عثمان وليس ، قال املزي .أعلم وهللا، يدلس

بن ا عن، عن حممد بن العالء وحممد بن مكي: رواه أبو داود: قال..ابلنهدي عن معقل بن يسار
ورواه النسائي يف "اليوم والليلة" عن حممود بن خالد عن الوليد بن : قال، ..وقال عن أبيه، املبارك

ورواه ابن ماجه عن أيب بكر بن أيب شيبة عن علي بن ، ..ن املبارك ومل يقل عن أبيهمسلم عن اب
عن أنس بن مالك  خروروى له النسائي حديثا آ، ..وقال عن أبيه، احلسن بن شقيق عن ابن املبارك

املوجود يف وكأنه يُقّل أحاديثه عندهم ويشري إىل االضطراب  .(5)وهللا أعلم، ما له عندهم وهذا مجيع
وعلى أن هذا ، عن أبيه: واترة أخرى عن معقل وال يذكر فيه ،احلديث؛ فتارة يرويه عن أبيه عن معقل

و عنه غري سليمان التيمي وقد مل ير ه فإن، أيب عثمان جهالة حاليف وأما ، من أسباب ضعف احلديث
أنه مل يرو عنه غري التيمي وهو ، املزيوأشار احلافظ ، كما سبق يف الرتمجة،  ذكر ذلك علي بن املديين

ال يعرف أبوه : وصرح جبهالته احلافظ الذهيب وصرح أيضا جبهالة أبيه فقال يف"امليزان"، إسناد جمهول
  .وهللا أعلم، (6)ميوال هو وال روى عنه سوى سليمان التي

ْنِبيهٌ : قال احلافظ ابن حجر "اقرءوا : قولُهقال ابن حبان يف صحيحه عقب حديث مْعقل : تـَ
وكذلك "َلقّينوا مواتكم ال إله : قال، على مواتكم يس" أراد به َمْن حضرته املنية ال أّن امليت يُقرَأ عليه

ب حي
ُ
قال الشيخ و ، (7)قنيي يف القراءة وسلم له يف التلْ  هي الطربّي يف )األحكام( وغريي  إاّل هللا" ورّده امل

                                      
 .(1971رقم )، (2/23): برقم (1)
 .(1075) برقم (2)
 .(541، 511رقم )، (230، 220، 20): أبرقام (3)
 .(734رقم )، (2/244)، 1ط..، تلخيص احلبري، ابن حجر (4)
 .(7506رقم )، (76 -75 /34)، 4ط، هتذيب الكمال، احلافظ املزي (5)
 (4/10409)، 1ط، ميزان االعتدال، احلافظ الذهيب (6)
 (3002) رقم، ابن حبان صحيح: وانظر ،(2/110)، 1ط..، من تلخيص، املصدر السابق (7)
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 ...عثمان وأبيهإسناده ضعيف جلهالة أيب : (1)شعيب
فال يستحب قراءهتا ، ضعيف جلهالة أيب عثمان .:.كما سبق،  قال الشيخ عبد العزيز بن ابزو 

يض أمر ر لكن قراءة القرآن عند امل، والذي استحبها ظن أن احلديث صحيح فاستحبها، على املوتى
فتخصيصها ليس ، أما ختصيص سورة يس فاألصل أن احلديث ضعيف، ولعل هللا ينفعه بذلك، طيب

 .(2)له وجه
احلديث ضعيف ملا ذكران من جهالة أيب عثمان وليس ابلنهدي : احلكم على احلديث

ع رفال يكفي ل ،ورواية أمحد األخرى بطريق صفوان، وكذلك االضطراب املذكور، وكذلك جهالة أبيه
  .وهللا تعاىل أعلم .يف ذكر املشيخة والضعف املعروف يث ملا فيه من اإلهبامدرجة احلد
 : كتاب الصوم  .(4)

 ." " ال اعتكاف إال يف املساجد الثالثة :حديث - 005
يصح االعتكاف يف غري املساجد الثالثة إال أنه يشرتط يف : وقال الشيخ عبد العزيز بن ابز

اجلماعة مل يصح يه إقامة صالة اجلماعة فيه فإن كانت ال تقام فيه صالة ف املسجد الذي يعتكف
: قال، لنذره إال إذا نذر االعتكاف يف املساجد الثالثة فإنه يلزمه االعتكاف هبا وفاءً ، االعتكاف فيه

 ."...(3)وفق هللا اجلميع ملا فيه رضاه، فهو ضعيف (..)يعين السائل تَ أما احلديث الذي ذكرْ 
 : حلديثا ختريج

وقال ، (4)ابب اإلعتكاف يف املساجد، الصيامكتاب ،  البيهقي يف "السنن" احلديث أخرجهو 
، أو محدويهأنبأ أبو نصر حممد بن عبدويه )، أخربان أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي: البيهقي

 ...ثنا حممود بن آدم املروزي، يبن سهل الغاز  (بنّي يف اهلامش

                                      
 .(20301)رقم ، (33/417)، 1ط، املوسوعة حتقيق مسند أمحد، الشيخ شعيب: انظر (1)
 .(294، ح/26)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (2)
 ..امالصي: ك، اإلصدار االلكرتوين، (25/218ط ).د، جمموع فتاوى ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (3)
الكتب دار ، (139)، ابب اإلعتكاف يف املسجد، الصيام: كتاب،  (4/316)، 1ط، السنن الكربى، احلافظ البيهقي (4)

 .(4/519كذلك ):  وانطر، م(1999ه / 1420)، حممد عبد القادر عطا: ت، العلمية
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اليمان عن فة بن ابب بيان مشكل ما روى عن حذي، كل اآلاثرمشوأخرجه الطحاوي يف 
عن حممد بن سنان الشريازي قال : "(1)هاياملساجد اليت ال جيوز االعتكاف إال ف)ص( يف  رسول هللا

 قال حذيفة: قالثنا هشام بن عمار قال ثنا سفيان بن عيينة عن جامع بن أيب راشد عن أيب وائل 
 ..به، لعبد هللا

 .حدثنا حممد بن الفرج، عن شيخه العباس بن أمحد الوشا :"(2)املعجم" مساعيلي يفاإل وأخرجه
عن سفيان بن حممد بن الفرج( و  ،هشام بن عمار)يعين حممود بن آدم املروزي و  ثالثتهم 

يعين ابن ) عبد هللارضي هللا عن  حذيفةعن  عيينة عن جامع بن أيب شداد عن أيب وائل قال
 ..به (هعنمسعود رضي هللا 

عن ابن عيينة عن جامع بن أيب بنفس اإلسناد ، (3)وكذلك أخرجه عبد الرزاق يف )املصنف( 
" قوم عكوف بني دارك ودار أيب موسى ال : قال حذيفة لعبد هللا: وائل يقولمسعت أاب : راشد قال

اعتكاف إال  ال :فقال حذيفة، وحفظوا ونسْيتَ ، فلعلهم أصابوا وأخطْأتَ : فقال له عبد هللا ؟تنهاهم
 ."ومسجد إيلياء، ومسجد مكة، مسجد املدينة، يف هذه املساجد الثالثة

قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل : بطريق آخر، (4) مصنفهابن أيب شيبة يف وأخرجه 
" أال أعجبك من قومك عكوف بني : جاء حذيفة إىل عبد هللا فقال :األحدب عن إبراهيم قال

أما علمت  :ولعلهم أصابوا وأخطأت فقال حذيفة :قال عبد هلل،  املسجدعيندارك ودار األشعري ي
وما  {ملسو هيلع هللا ىلصأنه }ال اعتكاف إال يف ثالثة مساجد املسجد احلرام واملسجد األقصى ومسجد رسول هللا 

وعنه ، ..وإن كان إبراهيم وهو النخعي مل يدرك حذيفة، أابيل اعتكف فيه أو يف سوقكم هذه "
                                      

ن رسول هللا )ص( يف ع بيان مشكل ما روى عن حذيفة بن اليمان: ابب، (4/20)، 1ط، مشكل اآلاثر، الطحاوي (1)
: ط، شيخ شعيب األرنؤوط: اآلاثر تشرح مشكل : وانظر، ه (1333سنة ) .املساجد اليت ال جيوز االعتكاف إال فيها "

 .م(1994 /1415)، مؤسسة الرسالة، (2771رقم )، (7/201)، 1
 .(1990ه  / 1410)، حلكمةمكتبة العلوم وا .(721 - 3/720)، 1ط، يف املعجم: اإلمساعيلي أمحد بن إبراهيم (2)
، ال جوار إال يف مسجد مجاعة: ابب ،االعتكاف: ك، (4/348)، 2ط، مصنف عبد الرزاق بن مهام، احلافظ عبد الرزاق (3)

 .املكتب اإلسالمي، م(1983ه/ 1403) حبيب الرمحن األعظمي: ت، (8016رقم ح/ )
من قال ال اعتكاف إال يف مسجد : ابب، الصيام: ك، (92 -3/91)، 1ط، مصنف ابن أيب شيبة، احلافظ ابن أيب شيبة (4)

 .والعلوم اإلسالميةم( إدارة القرآن 1986ه/1406)..، جيمع فيه
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، ر يف سننهوأخرجه سعيد بن منصو ، ومل يرفعه..بنفس اإلسناد، (2)املعجم يف ((1)ه350) الطرباين
قد " : هللا بن مسعود حذيفة لعبدقال : قال، ولفظه، وشك يف رفعه ،اختصارا عن شقيق بن سلمة

 ..فرتددمسجد مجاعة " : أو قال، إال يف املساجد الثالثة " ال اعتكاف: قال ملسو هيلع هللا ىلصعلمت أن رسول هللا 
  :بيان املتابعاتو  ددراسة اإلسنا

 : ففي إسناد البيهقي
وقال  الذي ذكره احلافظ يف تقريب، لعله حممد بن آدم بن سليمان: املروزيحممد بن آدم 

 (3)صدوق من العاشرة
بن عبد الوارث أبو جعفر ويقال  يف إسناد اإلمساعيلي هوحممد بن الفرج: (4)حممد بن الفرج

الزبرقان وهشيم روى عن خاله أيب مهام حممد بن ،  هشامبينأبو عبد هللا البغدادي القرشي موىل 
  .ه (236تويف سنة ست وثالثني ومائتني )، وروى عنه مسلم وأبو داود صدوق ليس به أبس، وغريهم

هو القوقي أبو بكر البصري روى عن مهام : الشريازي يف رواية الطحاوي، وحممد بن سنان
ث وعشرين نقل احلافظ أنه تويف سنة ثال، ثقة صدوق، ومسع منه أبو حامت، وإبراهيم بن طهمان

 .(5)ومائتني
                                      

أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري ، هو احلافظ اإلمام: (3/912)، 1ط، تذكرة احلفاظ، الذهيب: انظر (1)
وهو املسند سوى مسند أيب هريرة ، وصنف املعجم الكبري ورحل، ومائتنيستني  ولد سنة، الطرباين مسند الدنيا، اللخمي

سئل : قال الذكواين، وغريمها، وحدث عنه أبو خليفة اجلمحي وابن عقدة،  زرعة الثقفيمسع أاب، فكأنه أفرده يف منصف
مسع األستاذ ابن العميد اللغة قال ابن فارس صاحب ، كنت أانم على البواري ثالثني سنة:  الطرباين عن كثرة حديثه فقال

حىت شاهدت مذاكرة الطرباين وأيب بكر اجلعايب حبضريت ما كنت أظن يف الدنيا كحالوة الوزارة والرايسة اليت أان فيها : يقول
، املعجم الكبري: ومن تصانيفه، وكان الطرباين يغلبه بكثرة حفظه وكان أبو بكر يغلبه بفطنته حىت ارتفعت أصواهتما"

، والرؤية، لنبوةودالئل ا، وعشرة النساء، ومسند أيب هريرة، ومعرفة الصحابة، والنوادر، ومسند الشاميني، لصغريوا، سطواألو 
مات سنة ستني وثالمثائة ...، وطواالت، وغري ذلك كثري من مصنفات، ومسند أيب إسحاق السبيعي، ومكارم األخالق

 .ه(360)
 .م(1980ه /1400)، إحياء الرتاث اإلسالمي، العراق .(9511) رقم، (9/350)، 1ط، املعجم، الطرباين (2)
 .(5719رقم )، (403 /1)، 1ط، تقريب التهديب، ابن حجر (3)
 .(3/673)، 1ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (4)
 (582 -3/581)، 1ط، املصدر السابق (5)



 

62 

 .(1)، وهو صدوق: هشام بن عمار: ويف إسناد الطحاوي
 .(2)حافظ حجة ثبتثقة ، هو بن اجلراح بن مليح الرؤاسي: يف إسناد ابن أيب شيبة، وكيع

خ احلافظ شي مةهو العالو ، ويف إسناد الطحاوي، ابن أيب عمران بن ميمون: سفيان بن عيينة
ولد ، حمدث احلرم موىل حممد بن مزاحم أخي الضحاك بن مزاحم، اهلاليل الكويفاإلسالم أبو حممد 

 حدث عنه األعمش وأمحدمسع عمرو بن دينار والزهري و ، وطلب العلم يف صغره، سنة سبع ومائة
  .(4)، رمحه هللا، ه (198مات سنة مثان وتسعني ومائة )، ثقة إمام، (3)، وغريهم

 : يف إسناد ابن أيب شيبة عبدالرزاق
هو جامع بن أيب راشد الكاهلي الصرييف الكويف روى عن أيب الطفيل : جامع بن أيب راشد

قال عبد هللا ، (5)وعنه األعمش وزبيد اليامي ومها من أقرانه وشريك، ومنذر الثوري وأيب وائل وغريهم
جامع بن أيب راشد رمبا روى : حبان يف الثقاتابن ل ووثقه النسائي وقا، شيخ ثقة: بن أمحد عن أبيه

 .(6)ابن أيب راشد: عنه شريك فقال جامع بن راشد والصحيح ما قاله سفيان يعين وغريه
روى عن أيب ، هو واصل بن حيان األحدب األسدي الكويف بياع السابري: واصل األحدب

سنة  مات، ثقة صدوق، (7)ر وآخرونجبوروى عنه إسحاق الشيباين أ، اراهيم النخعي وغريمهوإبوائل 
  .(8)اختالفه ( وفيه 129تسع وعشرين ومائة)

هو النخعي فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود الكويف : إبراهيم
من الطبقة ، ثقة حجة، (9)أخذ عنه محاد بن أيب سليمان وخلق، روى عن علقمة ومسروق، الفقيه

                                      
 .(7303رقم )، (1/504)، 1ط..، من تقريب، املصدر السابق (1)
 .(7414) رقم، (1/511)، 1، ط ،املصدر السابق (2)
 .(2/59)، التهذيبوهتذيب ، (249رقم )، (265 -1/262)، 1ط، تذكرة احلفاظ، الذهيب (3)
 .(265 -1/262)، 1ط، املصدر السابق (4)
 .(1/288)، 1ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (5)
 .(1/288)، 1ط، املصدر السابق (6)
 .(4/301)، 1ط، السابقاملصدر  (7)
 .(301 /4)، 1ط، صدر السابقامل (8)
 (.5/3، 70رقم )، (74-1/73)، 1ط، تذكرة احلفاظ، الذهيب (9)
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 .(1)رمحه هللا، ذهيبال الثالثة من طبقات
مات يف ، اتبعي، خمضرم، ثقة: شقيق بن سلمة األسدي أبو وائل الكويفهو : وأبو وائل

 .(2)خالفة عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة
ْسل بن جابر : ويقال، فهو الصحايب حذيفة بن اليمان واسم اليمان ُحَسْيل: أما حذيفة حي

، فسّماه قومه اليمان، املدينة فحالف بين عبد األشهل حليف بين عبد األشهل هرب إىل، العْبسيّ 
، (4)وعنه جابر بن عبد هللا وغريهم من الصحابة، وعمر ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النيب  .(3)ألنه حالف اليمانية

ر رسول هللا وكانسكن الكوفة ، عثمان أبربعني يومامات بعد قتل  وسنة وفاته سّت ، صاحب سي
 .((5)ه 36) نيوثالث

عكوفا بني دارك }، رضي هللا عنه، حذيفة لعبد هللا يعين ابن مسعود لاق": لبيهقيولفظ ا
: ال اعتكاف إال يف املسجد احلرام" أو قال: قال ملسو هيلع هللا ىلصودار أيب موسى وقد علمت أن رسول هللا 

  .وأصابوا الشك مين"لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت  :"إالّ يف املساجد الثالثة" فقال عبد هللا
عكوٌف بني دارك ودار أيب موسى ال : قال حذيفة لعبد هللا: قال" : ولفظ حديث الطحاوي

، املسجد احلرام: ال اعتكاف إال يف املساجد الثالثة}: قال ملسو هيلع هللا ىلصتغرّي! وقدم علمت أن رسول هللا 
لعلك نسيت وحفظوا وأخطأت : ومسجد بيت املقدس{ قال عبد هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومسجد النيب

 عكوف بني دارك[ قوم]": ولفظ اإلمساعيلي، ..ثةثالبدون الشك مع بيان املساجد ال{ وأصابوا
: قال ملسو هيلع هللا ىلص وقد علمت أن رسول هللا !؟(ال تنهاهم: وفيه ال تغري: يف رواية)و  يضرج دار أيب موسى و 

 ." أصابواو  أخطأت أو، لعلك نسيت وحفظوا: فقال عبد هللا !؟فذكره
  

                                      
 .(74-1/73)، السابقاملصدر  (1)
 .(2816رقم )، (1/209)، 1ط، تقريب التهذيب، ابن حجر: انظر (2)
 .(1/367)، 1ط..، من هتذيب، املصدر السابق (3)
 .(1/367)، 1ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (4)
 .(1/367)، 1ط، املصدر السابق (5)
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 ..وغريهم، (2)الم النبالءأعوالذهيب يف سري ، (1)وقد رواه غريهم منهم ابن حزم يف احمللى
قول ابن مسعود و  ،هذا إسناد صحيح على شرط الشيخنيو  :رمحه هللا، قال الشيخ األلباين

على العكوف  بل لعله خطأه يف استدالله به، روايته للفظ احلديثليس نصا يف ختطئته حلذيفة يف 
كقوله ،  ف كامالعتكاا ال :الحتمال أن يكون معىن احلديث عند ابن مسعود، الذي أنكره حذيفة

ذكره عنه ابن : وقال رمحه هللا، (3)" وهللا أعلمدين ملن ال عهد له الو  ،انة لهال إميان ملن ال أم"  :ملسو هيلع هللا ىلص
مث رد احلديث هبذا ، "(4)يف"احمللى( ..مع الرتدد، رواية سعيد بن منصور السابق الذكر)أي  حزم

 :وهم، أي شكن عيينة مرفوعا دون ابرواية اجلماعة عن  هو معذور ألنه مل يقف علىو  ،الشك
 .اإلمساعيلي عند ،حممد بن الفرج -1
 .عند البيهقي ،حممود بن آدم املروزي -2
 :هذه ترامجهم نقال من " التقريب"و  ،كلهم ثقات. و عند الطحاوي، هشام بن عمار -3

وخ شين م (6)صدوق: الثاين، من شيوخ مسلم (5)صدوق، وهو القرشي موالهم البغدادي، األول
من ، فحديثه القدمي أصح، كرب فصار يتلقن،  (7)صدوق مقرىء: الثالث، لبخاري فيما ذكر ابن عديا

فال يضرهم من ، ن قبله دليل على أنه قدحفظه اللذيْ فموافقته للثقتنْي : قلت، شيوخ البخاري أيضا
 .(8)ألن الرفع زايدة من ثقات جيب قبوهلا، تردد يف رفعه أو أوقفه

"وقد انفرد حذيفة : بعد ما عزاه للبيهقي وسعيد بن منصور بقوله، شعيب يخوعلق عليه الش
 ..فتنبه، املسيب املذكور يبطله قول ابنهذا و  بتخصيص االعتكاف يف املساجد الثالثة "!

وليس  ، على أن قوله هذا يوهم أن احلديث موقوف على حذيفة: مث قال الشيخ األلباين
                                      

 .(5/195): برقم (1)
 .بريوت، الرسالة، م(1998ه/ 1419) .وأبو زيد، شعيب أرنؤوط: ت، (15/81)، (11) ط، سري أعالم النبالء، احلافظ الذهيب (2)
 .(2786 /6)، 2ط، "السلسلة الصحيحة: الشيخ األلباين (3)
 .(195 /5): برقم (4)
 .حممد بن الفرج: للراوي، (6219رقم ) .(1/436)، 1ط، تقريب التهذيب: ابن حجر: انظر (5)
 .حممد بن آدم: للراوي..وبعده، (1/5719)، 1ط، املصدر السابق (6)
 .عمارهشام بن : للراوي، صدوق مقرئ: قال: (7303رقم )، (1/504)، 1ط، املصدر السابق (7)
 .(80 /15)، 11: ط، ..من سري، املصدر السابق (8)
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 وهللا ، أن خيالف ملسو هيلع هللا ىلصعلى حديث رسول هللا ال غرية له  نفال تغرت مب، كذلك كما سبق حتقيقه
 .(1)[63: ]النور (ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڑ ): عز وجل يقول

، " فتأملنا هذا احلديث :((2)ه321) قال أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي
ني مسعود إنكاَر  ابركَ وت، ملسو هيلع هللا ىلصفوجدان فيه إخباَر حذيفة ابَن مسعود أنه قد علم ما ذكره له عن النيب 

، " لعلهم حفظوا " نسخ ما قد ذكرَته يف ذلك: من قولهذلك عليه وجوابَه إايه مبا أجابه به يف ذلك 
ڎ ڎ ڈ  ): وهو قوله عز وجل، وكان ظاهر القرآن يدل على ذلك، وأصابوا فيما قد فعلوا

:]البقرة (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

إما ، بُلداهنموكان املسلمون عليه من االعتكاف يف مساجد ، كلها بذلك  فعّم املساجدّ ، [187
وإما هي سواها من املساجد اليت هلا األئمة واملؤذنون ، مساجد اجلماعات اليت تُقام فيها اجلُُمعات

)النسخ( من قول  فمال إىل بيان ."(3)قيوجل نسأل التوفوهللا عز ، على ما قاله أهل العلم يف ذلك
 ..دعو ابن مس

 وقفت على حديث صحيح صريح خيصص مث..}: )قيام رمضان( يف، وقال الشيخ األلباين
األقصى  واملسجد، واملسجد النبوي، املسجد احلرام: ملساجد الثالثة)املساجد( املذكورة يف اآلية اب

 وقد قال به من السلف فيما اطلعت حذيفة، "ال اعتكاف إال يف املساجد الثالثة" :ملسو هيلع هللا ىلص، وهو قوله
وقال غريهم ابملسجد ، يذكر املسجد األقصىإال أنه مل ، وعطاء، وسعيد بن املسيب، ن اليمانب

وال خيفى أن األخذ مبا وافق : قال، ولو يف مسجد بيت: وخالف آخرون فقالوا، امع مطلقااجل

                                      
 .(6/2786)، 2ط، وشيئ من فقهها وفوائدها، سلسلة األحاديث الصحيحة، األلباين (1)
)طب( من  ولد ونشأ يف، أبو جعفر فقيه انتهت إليه رايسة احلنفية مبصر، الطحاوي، سالمة األزديأمحد بن حممد بن : هو (2)

 شرح معاين اآلاثر" يف احلديث مخس: همن تصانيف، مث حتول حنفيا وتويف ابلقاهرة، تفقه على مذهب الشافعيصعيد مصر و 
، يف احلديث، احملاضر والسجالت" ومشكل اآلاثر" أربع أجزاءو" ، وكتاب" الشفعة" ط، و"بيان السنة " رسالة، جملدات

و"التاريخ" كبري ، الختالف بني الفقهاء" وهو كبري مل يتمهو"ا، وشرحه كثريون، وأحكام القرآن" و"املختصر" يف الفقه
، 3ط، األعالم، خري الدين الزركلي .رمحه هللا، م(933ه/ 321تويف سنة ثالمثائة وواحد وعشرين )، أيب حنيفة" و"مناقب

(1/ 197). 
ه/ 1415)، نلبنا، بريوت .(2771) رقم، الشيخ شعيب: ت .(5/206)، 1ط، شرح مشكل اآلاثر، الطحاوي (3)

 .م(1994
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 يفوقد اتبع وكيع : قلت .(1)موهللا سبحانه وتعاىل أعل، احلديث منها هو الذي ينبغي املصري إليه
يف روايته عن سفيان ، حممَد بن الفرجو  ،املروزي وهشاَم بن عمارحمموَد بن آدم ، يبةرواية ابن أيب ش

هو واصل بن األحدب ومل أَر له ذكرًا من شيوخ : لوال أن شيخ سفيان يف حديث وكيع، بن عيينة
 .وهو مرسل، وأن يف حديث وكيع انقطاع بني إبراهيم النخعي وخذيفة، سفيان

وفق هللا اجلميع ملا فيه ، فهو ضعيف، تَ ذكرْ أما احلديث الذي : عبد العزيزيخ لشوقال ا
 ."...(2)رضاه

انقطاع يف بعض الرواايت كالرواية بطريق  فاحلديث وإن كان فيه: احلكم على احلديث
مل يدرك ، ن إبراهيم كما سبقإحيث ، ...براهيم النخعي عن حذيفةعن إ وكيع عن سفيان عن واصل

وهو طريق جامع بن أيب راشد عن أيب وائل عن حذيفة ، األخرىرواايت ن هلا متابع يف الفإحذيفة؛ 
وأما التعليل ابلوقف؛ فإن من أمعن النظر ، نقطاع املذكوروحيل بذلك مشكلة اال، رضي هللا عنه

 والرفع يعترب، حكم الرفع، وله بذلك، وأتمل سياق احلديث يعرف أنه يدخل فيما ال رأي للراوي فيه
أما ما ، وهكذا يقال يف املنت، ذا جاء الزائد من ثقة فيكون من ابب زايدة ثقةلى الوْقف إقْدرا زائدا ع

واحلديث ، انتشر من عمل الناس بدون دليل صحيح من السنة فال يكون قادحا يف احلديث إذا صح
 .وهللا تعاىل أعلم وهو ويل التوفيق، بذلك صحيح

 : كتاب احلج  .(5)
 ."..وحلقتم فقد حل لكم الطيب مإذا رميت ": حديث -006

إذا ": ملسو هيلع هللا ىلصيقول حيث ، كما قلت،  حديث عائشة هو ضعيف: رمحه هللا، بن ابزاقال الشيخ 
"إذا : وجاء يف حديث آخر عن ابن عباس، رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إال النساء

 (3) "..رميتم" فقط

  

                                      
 ،املكتبة اإلسالمية، ه(1413) .(52) جملد واحد ورقم، (36) ص، 6ط، "قيام رمضان"كتاب،  انصر الدين األلباين (1)
 ..الصيام: ك، (25/218ط ).د، جمموع فتاوى ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (2)
 .احلج: ك ،(25/239ط ).د، جمموع فتاوى ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (3)
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 : ختريج احلديث
حدثنا مسدد ثنا : قال، ..(1)يف رمي اجلمار: ابب ،املناسكه كتاب ننوأخرجه أبو داود يف س

 ..به، عبد الواحد بن زايد ثنا احلجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة
حدثنا يزيد : قال، (2)، من طريق يزيد إبسناده إىل عائشة به، أخرجه أمحد يف اجمللد السادس

 ..،عن عمرة عن عائشة به مدأخربان احلجاج عن أيب بكر بن حم
ثنا احلسن بن : قال، ..(3)وأخرجه الدارقطين يف سننه من طريق أخرى عن احلجاج به

 ،ان عبد الرحيم ،ان حممد بن إبراهيم األسباطي، ان أبو العالء حممد بن أمحد بن جعفر، اخلضر
  ..به، عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشةعن أيب بكر بن  عن حجاج

بكر بن  فبعضها عن أيب، ولكنه اختلف عنه، وهو ابن أرطأة، على احلجاج يثفمدار احلد
 ..وبعضها عن الزهري، عمرو بن حزم

وهبذا األخري رواه أيضا ، ويف رواية له من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن احلجاج به 
 ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ن وذكر الزهري عن عمرة عن عائشة ع :مث قال، عن احلجاج به، (4)الطرباين يف تفسريه 

 .)وحلقتم( دون قوله، واتبعه عبد الواحد بن زايد ثنا احلجاج عن الزهري به، مثله
وأخرجه ، ( بزايدة )وحلقتم( )وهو ضعيف كما سيأيت(253) وأخرجه سعيد بن منصور ص

 .((5)136 /5والبيهقي يف اجمللد )، ( كذلك419/  1، الطحاوي يف )شرح اآلاثر
والطحاوي ، من طريق حممد بن رافع، (7)وابن خزمية، (6)سندهم كما أخرجه احلارث أسامة يف

                                      
ه / 1409) .(1978ح/)، (78) يف رمي اجلمار :ابب، املناسك: كتاب،  (1/372)، 1ط، سنن أيب داود، أبو داود (1)

 .م(1989
 .م(1948ه / 1328)، دار املعارف .(6/143)، 2ط، مسند أمحد، اإلمام أمحد (2)
 .(1996ه  / 1417)، دار الكتب العلمية .(2662) رقم، كناب احلج،  (1/243)، 1ط..، السنن، احلافظ الدارقطين (3)
 (3960رقم ) (4)
 .م(1999ه/ 1420) .(9600رقم )، (223و 136 /5)، 1ط، الكربىالسنن ، البيهقي (5)
 .(380برقم ) (6)
 .(2937برقم ) (7)
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)يعين حممد بن  ثالثتهم، من طريق مالك بن حيىي، (2)والبيهقي يف السنن، (1)من طريق علي بن معبد
ورواه حممد بن أيب بكر عن ، ومالك بن حيىي( عن يزيد بن هارون هبذا اإلسناد، رافع وعلي بن معبد

من طريق ، (3)والدارقطين يف السنن ، ذحبتم" كما عند البيهقي يف السننيه " و ف وزاد، يزيد بن هارون
 .(4)وأخرجه إسحاق بن راهويه، األمحر عن حجاج بن أرطأة به وزاد "وذحبتم" أيب خالد

أن احلجاج يروي احلديث يف هذه األسانيد عن أيب بكر بن عمرو بن حزم عن : واملالَحظ
وقد ، إاّل يف طريق أيب داود فإنه يرويه فيه عن الزهري عن عمرة، ةئشعن عا، عمرة بنت عبد الرمحن

  .مع أنه ليس ابلقوي، ..نفى بعض العلماء مساعه عن الزهري
  :املتابعاتبيان و  دراسة اإلسناد

 : أمحد والدارقطينيف إسناد 
 نصاري اخلزرجي مثو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األهو أب: أيب بكر بن عمرو بن حزم

روى عن أبيه وأرسل ، امسه كنيته: يقال امسه أبو بكر وكنيته أبو حممد وقيل، قاضيالنجاري املدين ال
 (5)وروى عنه ابناه عبد هللا وحممد والزهري وخلق كثري، عن جده وعبد هللا بن زيد األنصاري وعدة

  .(6)وهللا تعاىل أعلم، ويف سنة وفاته خالف، مات سنة سبع عشرة ومائة، ثقة
، يروي عن عطاء، الكويف، أبو أرطاة النخعي، هو ابن أرطاة، يف إسناد أيب كذلك: اججاحل

ال ، ضعيف، وعنه شعبة وغريهم، وحيىي بن كثري، مل يسمع منهما: والزهري وقيل، وعمرو بن دينار
 .(7)يدلس، حيتج به

احلارث بن ن هو حممد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب بن عبد هللا ب: الزهري

                                      
 .(1/419شرح مشكل اآلاثر ): وانظر، (2/228)، 1ط، مشكل اآلاثر، الطحاوي (1)
 .(5/136)برقم  (2)
  .(2/276برقم ) (3)
 .(1046رقم )، (4/235)، 1ط، إرواء الغليل، األلباين: وانظر، (995برقم ) (4)
 .(495 -4/494)، 1ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (5)
 .(495 -4/494)، 1ط، املصدر السابق (6)
 (.192 -1/191)، كتاب الضعفاء واملرتوكني:  وانظر، 1ط، املصدر السابق (7)
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سنة تويف ، (1)ثقة إمام، ويونس وعنه عقيل، أنس بن مالك عن روى، املدينزهرة بن كالب القرشي 
 (2)أربع وعشرين ومائة

 : إسناد أيب وأمحد والدارقطينويف 
هي عمرة بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة األنصارية املدنية كانت يف حجر عائشة : عمرة 

م هشام بنت حارثة وعنها ابنها أبو الرجال وأخوها حممد بن عبد الرمحن أ روت عنها وأختها ألمها
، ثقة حجة وقال العجلي مدنية اتبعية ثقة: قال ابن أيب مرمي عن ابن معني، (3)األنصاري وآخرون

  ...(4)ه ( وقيل غري ذلك103) سنة ثالث ومائة ماتت

أمها أم رومان م عبد هللا الفقهية أ أم املؤمنني ُتكىن، بنت أيب بكر الصديق التيمية: عائشة
عن  ملسو هيلع هللا ىلصروت عن النيب ، وقيل غري ذلك، ..بنت عامر بن ُعومير بن عبد الشمس بن عتاب بن أُذينة

وروى عنها أختها أم كلثوم بنت أيب بكر وأخوها من الرضاعة عوف بن احلارث ، وعمر وغريهم، أبيها
 ..وابقي رجال اإلسناد ثقات، .(6)رمحها هللا( ه 58ماتت سنة مثان ومخسني )، (5)بن الطفيل وآخرون
رميتم وحلقتم فقد حّل لكم الطيب والثياب وكل شيء إالّ  إذا}: قال: ولفظ أمحد

}إذا رمى أحدكم مجرة العقبة فقد حل له كل شيء إالّ النساء : قالت، أما لفظ أيب داود، {النساء
إذا رميتم وحلقتم }: ملسو هيلع هللا ىلصل رسول هللا اق :قالت، ولفظ الدارقطين، )حلقتم(: بدون اللفظ، {(7)

 .{(8) النساءوذحبتم فقد حّل لكم كل شيء إالّ 
قد صححه األلباين ...)وحلقتم( عن الزهري عن عمرة عن عائشة ورواية اليت ليس فيها: قلت

                                      
 .(97رقم )، (113-1/108)، 1ط، تذكر احلفاظ، الذهيب (1)
 .(113-1/108)، 1ط، املصدر السابق (2)
 .(4/682)، 1ط، ..من هتذيب، املصدر السابق (3)
 .(4/682)، 1ط، املصدر السابق (4)
 .(681 -4/680)، 1ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (5)
 .(681 -4/680)، 1ط، املصدر السابق (6)
 .يف رمي اجلماز: ابب، املناسك: ك (2/1978)، 1ط، سنن أيب داود، أبو داود (7)
 .(2662رقم )، احلج: ك، (1/243)، 1ط، ..السنناحلافظ الدارقطنني  (8)
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قد روى احلديث  ، ولعله صحح هذا احلديث ابملتابعات ألن احلجاج، (1)يف صحيح سنن أيب داود
عند وكذا ، عن عمرة عن عائشة به، حزم ن أيب بكر بن حممد بن عمرو بنع كما عند أمحد

أيضا يف رواية احلارث ابن أسامة ، كما رواه حممد بن رافع وعلي بن معبد ومالك بن حيىي،  الدارقطين
زايدة و  :قال الشيخ شعيبو ، ..كما سبق،  عن يزيد بن هارون، والطحاوي والبيهقي، وابن خزمية

هذا اإلسناد و ، صحيح دون قوله "وحلقتم": وقال عن حديث أمحد، (2)دة منكرة ايز  :"وذحبتم": لفظ
 ..بلوغ املراموضعفه ابن حجر يف ، ..(3)وقد اختلف عليه فيه، ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة

إذا ": ملسو هيلع هللا ىلصيقول يث ح، كما قلت،  حديث عائشة هو ضعيف: رمحه هللا، بن ابزاقال الشيخ و 
"إذا : وجاء يف حديث آخر عن ابن عباس، طيب وكل شيء إال النساءالرميتم وحلقتم فقد حل لكم 

فقد ، فكيف يبين العلماء حكم التحلل األول على حديث ضعيف؟: سؤالالوعن ، ..رميتم" فقط
ومل ، فإنه مل ميس الطيب ملسو هيلع هللا ىلصلكن عمدة العلماء يف هذا فعل النيب : رمحه هللا بقوله، أجاب الشيخ

:  ألن خرب عائشة يف الصحيحني قالت ذا هو االحتياط للمؤمن؛هف ،يتحلل إال بعد ما رمى وحلق
رمى وحنر وحلق مث  ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول ، "(4)كنت أطيب الرسول إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف

وفيه قول أبنه حيصل ابلرمي ، فأخذ العلماء من ذلك أن الطيب يكون بعد االثنني من الثالثة، تطيب
والسالم إذا رمى ويفعل كما فعل عليه الصالة ، تاط لدينهلمؤمن أن حيل لكن ينبغي، وهو قول قوي
وهكذا لو رمى وطاف أوطاف وحلق؛ ألن الطواف ، لبس املخيط وتطيب إذا شاء، وحلق أو قصر

وإذا فعل ، فإذا جاز مع الرمي واحللق فمع الطواف وأحدمها أوىل وهبذا حيصل التحلل األول، أعظم
بعد سرد احلديث وقال أبو داود ، "مل من مجيع ما حرم عليه ابإلحرامكاالثالثة حصل التحلل ال

 ..(5)احلجاج مل يَر الزهري ومل يسمع منه، هذا حديث ضعيف: السابق
  

                                      
 .احلج: ك، (1978، ح/2)، ط.د، صحيح سنن أيب داود، الشيخ األلباين: انظر (1)
 ..بتصرف، (42/40)، 1ط، ة حتقيق مسند أمحداملوسوع، الشيخ شعيب: انظر (2)
 .(25103رقم )، (42/40)، 1ط، املصدر السابق (3)
، (917والرتمذي يف احلج ) (1745، ح/2)، 1: ط، السنن، وأبو داود، (3/1189)، 7ط..، الصحيح، أخرجه مسلم (4)

 ..والبخاري، (6/175) ومسند أمحد، (2926) ماجهوابن ، (2685) مناسك احلج: والنسائي
 ..احلج: كتاب  (2/1978)، 1ط، سنن أيب داود، أبو داود (5)
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فاحلديث ابإلسناد املذكور ضعيف لضعف احلجاج بن أرطأة؛ فإنه مدلس : حكم احلديث
يصرح يف هذا احلديث الذي  نه ملأ ومع، مع أن حديثه عن الزهري ليس بذاك ومل يثبت روايته عنه

 .وهللا أعلم .فيكون حسنا، وقد يتقوى ابملتابعات، ابلسماع، مداره عليه
 ." .." ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس: حديث – 007

لكن ، فحديث ضعيف {ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس}: أما حديث: وقال الشيخ
ها أم سلمة تْ ورمَ ، ورخص للضعفة أن يرموا يف آخر الليل، ملسو هيلع هللا ىلصى رماها ضح، ملسو هيلع هللا ىلصاحلجة يف فعل النيب 

 .(1)يف آخر الليل

 : ختريج احلديث
ما جاء يف الرمي بعد زوال : ابب، (2)احلج كتاب،  يف سننه، ه(279) الرتمذي أخرجه

 عن احلجاج عن هللا عبد بن زايد حدثنا البصري الضيب عبدة بن أمحد حدثنا: قال، الشمس
 ..عباس بن عن ممقس عن احلكم

، "(3)ابب ما جاء يف تقدمي الضعفة من مجع بليل، نفس الكتابوأخرج الرتمذي كذلك يف 
: ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب : عن أيب كريب حدثنا وكيع عن املسعودي عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس

حديث ابن عباس : قال أبو عيسىو ، " ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس": قّدم ضعفة أهله وقال
مل يروا أبسا أن يتقدم الضعفة من ، ند أهل العلموالعمل على هذا احلديث ع، ث حسن صحيحديح

، وقال أكثر أهل العلم حبديث النيب أهنم ال يرمون حىت تطلع الشمس، املزدلفة بليل يصريون إىل مىنً 
وهو : قال، أهنم ال يرمون، ملسو هيلع هللا ىلصوالعمل على حديث النيب ، ورخص بعض أهل العلم يف أن يرموا بليل

 .(4)قول الثوري والشافعي

                                      
 ..احلج: ك، (25/231)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (1)
 رقم، (62الشمس )ما جاء يف الرمي بعد زوال : ابب، احلج: يف كتاب، (252 -3/251)، ط.د، سنن الرتمذي، الرتمذي (2)

(898). 
 .املكتبة اإلسالمية .(893ح/ )، (58كتاب احلج )،  (3/252)، ط.د، سنن الرتمذي، الرتمذي (3)
 .(493رقم )، املصدر السابق (4)



 

72 

 حدثنا :قال، (1)، رمي اجلمار أايم التشريق: ابب، وأخرجه ابن ماجه يف كتاب املناسك
 بنا عن مقسم عن احلكم عن شيبة أبو شيبة أيب بن عثمان بن إبراهيم ثنا املغلس بن جبارة
  ..عنه به عباس

مقسم عن احلكم عن ، يب شيبة(أ وإبراهيم بن عثمان بن، واملسعودي، )يعين احلجاج كلهم
 ..عن ابن عباس به

 إذا اجلمار يرمي ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كان ": قال، الرتمذي إلسناد زايد بن عبد هللاولفظ حديث 
 .حسن حديث هذا عيسى أبو قال "الشمس زالت

 .(2)حه األلباين يف صحيح سنن الرتمذيحص
 يرمي كان  ملسو هيلع هللا ىلص هللا ولسر  أن :قال ..حديث جبارة بن املغلسسناد ولفظ ابن ماجه إل

 .(3)، (الظهر صلى رميه من فرغ إذا ما قدر الشمس زالت إذا اجلمار

 .ضعيف اإلسناد: (4)يف ضعيف ابن ماجه، قال الشيخ األلباين

 .جبارة بن املغلس ال حيتج به: قلت
حدثنا حرمة بن حيىي : قال، يف نفس الكتاب والباب، يف رواية اثنية كذلك، وأخرج ابن ماجه

عن أيب الزبري عن جابر بنفس إسناد الرتمذي  عبد هللا بن وهب حدثنا ابن جريجا صري حدثنملا
رمى مجرة العقبة ضحى وأما بعد ذلك فبعد  ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول هللا : قال، ولفظه، حلديث جابر

 .."(5)زوال الشمس

 .(6)وضعفه الشيخ األلباين يف ضعيف سنن ابن ماجه 
                                      

 .يف رمي اجلمار: ابب، (75املناسك ): ك، (1/3054)، 1ط، ن ابن ماجهسن، ابن ماجه (1)
 .(3/243)، ط.د، صحيح سنن الرتمذي، األلباين: انظر (2)
 .(75املناسك ): ك، (1/3054)، 1ط، سنن ابن ماجه، ابن ماجه (3)
 رقم، مار أاي التشريقرمي اجل: ابب، (25) املناسك: ك، (2/240)، 1: ط، ضعيف سنن ابن ماجه، الشيخ األلباين (4)

(653- 3054). 
 (3054)رقم ، (75املناسك ): ك، (1/3054)..، من سنن ابن ماجه، املصدر السباق (5)
 .(1014، ح/2)، 1: ط..، من ضعيف سنن، املصدر السابق (6)
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قال حدثنا علي بن : جاء يف رمي يوم النحر ضحى""ابب ما ، للرتمذي، (1)ويف احلديث التايل
يرمي يوم النحر  ملسو هيلع هللا ىلصكان النيب : خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر

 .(3)وقال هذا حديث حسن صحيح: وقال أبو عيسى، "(2)فبعد زوال الشمس، ضحى وأما بعد ذلك
 ابن عن سعيد بن حيىي ثنا حنبل بن أمحد حدثنا: قال، (4)املناسك يف كتاب أبو داودوأخرجه 

  ..به هللا عبد بن جابر مسع أنه الزبري أبو أخربين قال جريج
عن ابن جريج  روايه (وحيىي بن سعيد، )يعين عبد هللا بن وهب وعيسى بن يونسوكالمها 

يف ، رعن جاب اعابلسموأنه صرح له ، وصرح ابن جريج ابلسماع عن أيب الزبري ..عن أيب الزبري
  ..رواية أيب داود

 أنه الزبري أبو أخربين: جريج قال ابن :..حلديث حيىي بن سعيد عن ابن جريج، لفظ أيب داود
 بعد فأما ضحى النحر يوم راحلته على يرمي ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول رأيت: يقول هللا عبد بن جابر مسع

  .{الشمس زوال فبعد ذلك
هو املعين ابلرمي بعد ، ابن عباس( ة عن مقسم )حديثيباحَلَكم بن عتأن حديث : واملالَحظ

أما حديث ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر فهو خاص برمي ، ..زوال الشمس فيما بعد يوم النحر
العقبة يوم النحر ووقته وقت الضحى كما بنّي احلديث وأشار كذلك إىل وقت رمي اجلمار بعد يوم 

 .. هذا البابإيراده يفب وهو سب، الشمسوهو بعد زوال ، النحر
  :بيان املتابعاتو  دراسة اإلسناد

 : يف إسناد الرتمذي
بن موسى الضيب أبو عبد هللا البصري روى عن محاد بن زيد وعنه اجلماعة : أمحد بن عبدة

مات يف ، ثقة: وقال ه(277) ه( وأبو حامت264) وأبو زرعةه( 281) وابن أيب الدنيا، إالّ البخاري
 .(5)(ه 524) رمضان سنة

                                      
 .ما جاء يف رمي يوم النحر ضحى: ابب، احلج: ك، (894، /2)، ط.د، سنن الرتمذي، الرتمذي (1)
 .نفس الباب السابق، احلج: ك، (2/255)، 1: ط، صدر السابقامل (2)
 ..املصدر السابق (3)
 ..يف رمي اجلمار: ابب، (11) املناسك: ك، (2/1941)، 1ط، سنن أيب داود، أبو داود (4)
 .(36 /1)، 1ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (5)
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روى عن ، حممد ويقال أبو يزيد الكويف بن الطفيل البكائي العامري أبو: زايد بن عبد هللاو
 (1)، ليس به أبس حديثه حديث أهل الصدق: وقال أمحد، عبد امللك بن عمري وعنه أمحد بن حنبل

 .((3)ه183) ومثانني ومائةمات سنة ثالث ، (2)يكتب حديثه وال حيتج به: وقال أبو حامت

كما نرى فزايد بن عبد هللا خمتلف فيه جدا وإن كان إىل الضعف أقرب؛ لذلك يقول :  قلت
أبو حممد الكويف صدوق ثبت يف املغازي ويف حديثه عن غري ابن : فيه احلافظ ابن حجر يف التقريب

 نيانمات سنة ثالث ومث، متابعةاسحاق لنٌي ومل يثبت أن وكيعا كّذبه وله يف البخاري موضع واحد 
 .(4)(ه 183، )أي ومائة

تركه حيىي بن سعيد القطان وابن ، وهو يدلس عن الضعفاء، هو احلجاج بن أرطأة !: احلجاج
 .تقدم، مهدي

 : ويف اإلساند الثاين للرتمذي

روى عن عبد ، هو حممد بن العالء بن كريب اهلمداين أبو كريب الكويف احلافظ: أيب كريب
 .(6)تقدم، ثقة صدوق، (5)عة وآخروناموروى عنه اجل، سهللا بن إدري

قال عنه حيىي بن ، ثقة حافظ، هو ابن اجلراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكويف: وكيع
 .(7)كان حفظه طبعا وحفظنا يُتكّلف:  وقال إسحاق بن راهوية، مل أر من الرجال أحفظ منه: حيىي

روى عن أيب ، بن مسعود الكويف تبة بن عبد هللاالرمحن بن عبد هللا بن عهو عبد : املسعودي
 تغري قبل موته بسنة ، ثقة: وهم من أقرانه وآخرون وروى عنه السفياانن وشعبة، إسحاق السبيعي

 .(8)(ه 160) ومات سنة ستني ومائة، سنتني أو

                                      
 .(650 - 649 /1)، 1ط، املصدر ا لسابق (1)
 .(650 - 649 /1)، 1ط، املصدر السابق (2)
 .(650 - 649 /1)، 1ط، السابق املصدر (3)
 .م(1994ه / 1420) .(2085) : رقم، (1/160)، 1ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (4)
 .(667 /3)، 1ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (5)
 .(04) رقم، "...تقدم مع ختريج حديث " اقرأوا على مواتكم (6)
 .(314-4/311)، 1ط، املصدر السابق (7)
 .(2/523)، 1ط، املصدر السابق (8)
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، يروي عن شريك، الكويف، احلماينهو أبو حممد : يف إسناد ابن ماجه، جبارة بن املغلس
: وقال، عرضُت على أيب أحاديث مسعتها من جبارة فأنكر: هللا بن أمحدعبد ل قاو ، كذاب:  قال حيىي

 .(2)ويرفع املراسيل، كان يقلب األسانيد:  وقال ابن حبان، (1)أو هي كذب، هذه موضوعة

جّد بين أيب ، الكويف قاضي واسطبن خواسيت أبو شيبة العبسي موالهم : إبراهيم بن عثمانو 
اله احلكم بن عتيبة وعنه شعبة وهو أكرب منه وجرير بن خروى عن ، [مد]وحم أيب بكر وعثمان: شيبة

قريب من ، منكر احلديث: وقال أمحد، ليس بثقة: وقال حيىي، ارم به: قال ابن املبارك، عبد احلميد
 .(4)، ه (196) ومات سنة مائة وستة وتسعني، (3)واحلسن مرتوك احلديث، احلسن ابن عمارة

عن ، ه(327) قال ابن أيب حامت، اس العجلي قاضي الكوفةبن النه بةبن عتياهو : احلََكمو
جمهول : إمنا قال أبو حامت: قال ابن اجلوزي، وبيض له جمهول، احلكم بن عتيبة بن النهاس كويف: أبيه

 .(5)، ابلكوفةألنه ليس يروي احلديث وإمنا كان قاضيا 
واآلخر هو ، كما سبق،  كويفالهذا ابن النهاس بن حنطب ، اثنان: احلكم بن عتيبة: قلت

احلكم بن عتيبة الكندي اإلمام املشهور؛ ولذلك أشار إليه البخاري وإىل من ظنهما من النساب 
  .(6)وتوقف فيه والصواب أهنما اثنان، واحدا

بن جبرة ويقال ابن جندة أبو القاسم ويقال أبو العباس موىل عبد هللا بن احلارث ا هو: مقسم
وروى عنه احلكم بن عتيبة ، روى عن ابن عباس وعائشة، بن عباس للزومه لهاوىل م بن نوفل ويقال له

تويف سنة إحدى ، وذكره البخاري يف الضعفاء، صاحل احلديث ال أبس به: وقال أبو حامت، (7)وخلق
 .(8) (ه 101ومائة )

                                      
 .البن اجلوزي .(1/165)، 1ط، كتاب االضعفاء واملرتوكني، ابن اجلوزي (1)
 .(1/165)، 1ط، ابقاملصدر الس (2)
 .(215رقم )، (1/31)، 1ط، تقريب التهذيب، وابن حجر، (1/41)، 1ط، كتاب االضعفاء واملرتوكني، ابن اجلوزي (3)
 .(1/41)، سابقاملصدر ال (4)
 .(1454رقم )، (1/115)، 1ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (5)
 (1/467)، 1ط، هتذيب التهذيب، حجر ابن (6)
 .(148 -4/147)، 1ط..، هتذيبمن ، املصدر السابق (7)
 .املصدر السابق (8)
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، حلارثا ابن جبرة ويقال حنوه أبو قاسم موىل عبد هللا بن: قالو ، التقريب يفاحلافظ  ذكرهو 
وما له يف البخاري ، مات سنة احدى ومئة، وكان يُرسل، صدوق، موىل ابن عباس للزومه: هل ويقال

 ."(1)سوى حديث واحد

 : ويف إسناد أيب داود
هو شيخ اإلسالم وسيد املسلمني يف عصره احلافظ احلجة : )يف رواية أيب داود (أمحد بن حنبل 

ولد سنة أربع وستني ، املروزي مث البغدادي أسد الذهلي الشيباينن أبو عبد هللا أمحد بن حنبل بن هالل ب
لم وأبو داود وأبو وعنه البخاري ومس، مسع هشيما وإبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة وطبقتهم، ومائة

قال عبد هللا ، وكان أبوه جنداي من أبناء الدعوة ومات شااب، زرعة ومطني وعبد هللا بن أمحد وخلق عظيم
مسعت : قال حرملة، ذاكرته األبواب، كان أبوك حيفظ ألف ألف حديث:  مسعت أاب زرعة يقول :دبن أمح

،  أعلم وال أفقه من أمحد بن حنبلخرجت من بغداد فما خلفت هبا رجال أفضل وال: الشافعي يقول
تويف ، احملنةم إن هللا أيّد هذا الدين أبيب بكر الصديق يوم الردة وأبمحد بن حنبل يو : وقال علي بن املديين

وله سبع ، ه (241) إىل رضوان هللا تعاىل يوم اجلمعة اثين عشر ربيع األول سنة إحدى وأربعني ومائتني
 .(2)هيب من الطبقة الثامنة من طبقاتهوعده احلافظ الذ، وسبعون سنة

فظ نزل احلابن أابن بن سعيد بن العاص بن أمية األموي أبو أيوب الكويف ا: حيىي بن سعيد
ليس ، (3)وى عنه ابنه سعيد وأمحد بن إسحاق وعدةور لقبه مجل روى عن أبيه وحيىي بن سعيد ، ددابغ

 .(4)رمحه هللا ه (194مات سنة أربع وتسعني ومائة )، ثقة، به أبس

 : ويف إسناد ابن ماجه الثانية
، املصري، الُتجييبّ  صأبو حف، هو حرملة بن حيىي بن َحرملة بن عمران: حرملة بن حيىي

 .(5)()أي ومئتني وأربعني، أو أربع، مات سنة ثالث، صدوق من احلادية عشرة، الشافعي حبصا

                                      
 .(6873): رقم، (1/477)، 1ط، ..من تقريب، املصدر السابق . (1)
 .دار إحياء الرتاث العريب .(432 -2/431)، 1ط، للذهيب، من تذكرة احلفاظ ..وغري ذلك، املسند والسنة: ومن مصنفاته: قلت (2)
 .(4/356)، 1ط، هتذيب التهذيب، ان حجر (3)
 .(356 /4)، 1ط، املصدر السابق (4)
 .(1175) رقم، (2/96)، 1ط، ..من تقريب، املصدر السابق (5)
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 .(1)القرشي موالهم ثقة حافظ وهبعبد هللا بن و
 هوعبد امللك بن عبد العزيز بن جريج أبو خالد الرومي األموي موالهم املكي احلافظ: ابن جريجو

انن ومسلم بن خالد وابن علية وحجاج بن حممد السفيا نهروى ع، أدرك صغار الصحابة لكن مل حيفظ عنهم
 ...(2)كان ثبتا لكنه يدلس:  وقال الذهيب، ثقة جليل، وغريهمووكيع وعبد الرزاق  وأبو عاصم وروح

مات ، من صغار العاشرة، ثقة، هو املروزي: يف الرواية الثالثة للرتمذي، (3)علي بن َخْشَرم
 .()املئتني سنة سبع ومخسني أو بعدها

 (4)ثقة مأمون، الَسبيعي، عيسى بن يونسو
يعين الذين أكثروا من  ،ابن حجر يف الطبقة الثالثة من املدلسنيقد عده احلافظ : قلت

 .(5)فيه ابلسماع التدليس فلم حيتج األئمة من أحاديثهم إال مبا صرحوا

بن حكيم  موىل، أبو الزبري املكي، حممد بن مسلم بن تدرس األسدي موالهم: أبو الزبري
وقيل أليب زرعة ، عيينة وشعبة وابن جريج يضعفونهوكان ابن ، وثقه حيىي، (6)يروي عن عطاء، حزام

، سألت أيب عن أيب الزبري: قال ابن أيب حامت، (7)، إمنا حيتج حبديث الثقات": حُيتج حبديثه؟ فقال
وعن حيىي ، ثقة: سائيالن الوق، إمنا حيتج حبديث الثقات: قال، يكتب حديثه وال حيتج حبديثه: فقال

إنك مسعت هذه األحاديث من :  الزبري بني الركن واملقاماستحلف شبيه أاب: بن معني قال
 .(8)وهللا أين مسعتها من جابر يقوهلا ثالاث: جابر!فقال

  

                                      
 .(3694) رقم، (1/271)، 1ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (1)
 .(170 -169) رقم، (1/164)، 1ط، تذكرة احلفاظ، احلافظ الذهيب (7) . (2)
 .(3729) رقم، (2/340)، 1ط، املصدر السابق (3)
 .(5340) رقم، (1/377)، 1ط، املصدر السابق (4)
 .(1/63)، 1ط...، تعريف أهل التقديس، ابن حجرٍ : انظر (5)
 .(695 -3/694)، 1ط ،هتذيب التهذيب، ابن حجر (6)
 .(3198رقم )، (3/100)، 1ط، ء واملرتوكنيكتاب الضعفا، ابن اجلوزي (7)
 .(695 -3/694)، 1ط، املصدر السابق . (8)
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 .ثقة جليل، املشهور تابعيال: جابر بن عبد هللا
 .ةثق، ترمجان القرآن، اجلليل الصحايب: عبد هللا بن عباسو

،  احلجاجَ : فقد اتبع فيه املسعودي، (...يرمي اجلمار إذا زالت كان..) مكَ احلَ  أما حديث
، ومقسم ال أبس به، جمهول، واحلكم..يف رواية أيب داود، كما اتبعهما إبراهيم بن عثمان بن أيب شيبة

 حديث يفو  ،..وقد توبع يف هذا احلديث، كذاب:  قال حيىي، يف رواية ابن ماجه، جبارة بن املغلسو 
واتبعهما حيىي بن سعيد يف الرواية عن ابن ، عيسى بن يونس: اتبع عبد هللا بن وهب، ابن جريج

 ..جريج مع التصريح ابلسماع عن أيب الزبري وهذا األخري عن جابر
وقال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا احلديث عند أكثر أهل : قال أبو عيسى

  .(1)لنحر إالّ بعد الزواالالعلم أنه ال يرمي بعد يوم 

لكن بعد طلوع ، بعد نصف الليل )يعين مجرة العقبة الكربى( جيوز الرمي: وقال الشيخ
أما ، لكن بعد ارتفاع الشمس هو األفضل، إذا رماها آخر الليل أوالفجر كله جائز، الشمس أفضل

، ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ا لكن احلجة يف فعل، فحديث ضعيف {ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس}: حديث
  .(2)ها أم سلمة يف آخر الليلتْ ورمَ ، ورخص للضعفة أن يرموا يف آخر الليل، ملسو هيلع هللا ىلصرماها ضحى 

والبعض ، بعض أسانيد احلديث ضعيفة لوجود ضعفاء وبعضها يقّوي البعض: حكم احلديث
 .وهللا تعاىل أعلم، وهو يف درجة احلسن لغريه، تمد عليهعْ اآلخر ال ي ُ 

 .فقد جفاينت ومل يزرين بي" من حج ال :حديث -008
، )أي من األلفاظ الواردة يف معىن حديث الباب أما احلديث األول..:بن ابزا قال الشيخ

الدارقطين من طريق عبد هللا بن و  فقد رواه ابن عدي: "(من حج ومل يزرين فقد جفاين": وهو حديث
بل ، وهو حديث ضعيف ينمن حج ومل يزرين فقد جفا: بلفظ ملسو هيلع هللا ىلصعمر   رضي هللا عنهما   عن النيب 

وذلك أن يف سنده حممد بن النعمان بن شبل الباهلي عن أبيه ، مكذوب: إنه موضوع أي: قيل عنه
، ابن النعمان ال على النعمان الطعن يف هذا احلديث على: وقال الدارقطين، وكالمها ضعيف جدا

                                      
 ..(695 -3/694)، 1ط...، من كتاب الضعفاء، السابقاملصدر  (1)
 .احلج: ك، (25/231)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (2)
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، ورواه البيهقي عن عمر، ويف إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضعيف، وروى هذا احلديث البزار أيضا
 .(1)إسناده جمهول: وقال

 : ختريج احلديث
عن طريق حفص ، ابب املواقيت، كتاب احلج،  يف السننفقد رواه  ه(385) لدارقطينأما ا

ان أبو الربيع ، حدثنا عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز: قال، ابن عمربن أيب داود إبسناده إىل 
قال رسول : قال عن ابن عمر، عن جماهد، عن ليث بن أيب سامل، ودداان حفص بن أيب ، الزهراين

 ."(2)فكأمنا زارين يف حيايت، "من حّج فزار قربي بعد وفايت: ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
مرتوك احلديث مع : وحفص ،عن حفص بن أيب داود، (3)وأخرجه كذلك البيهقي يف السنن

 .(4)مدقت، ضعيف: وليث بن أيب سليم، ..كما أييت  ،إمامته يف القراءة
" من زارين بعد مويت فكأمنا زارين : بلفظ، وأخرجه الدارقطين كذلك يف نفس الكتاب والباب

ابن  ..له إىل عن شيوخإبسناد ، " احلرمنْي بُعيث من اآلمني يوم القيامةومن مات أبضحد ، يف حيايت
عن الشعيب ، نعو ان خالد بن أيب خالد وأبو  ،ان وكيع، ان حممد بن الوليد البسريّ : قالواخملد 

قال : قالعن حاطب ، عن رجل من آل حاطب، عن هارون بن أيب قزعة، واألسود بن ميمون
 .(5)فذكره، رسول هللا
: نقل ابن اجلوزي يف الضعفاء عن األزدّي قال عنه، فيه هارون بن أيب قزعة وهو مرتوك احلديثو 

 .عن رجل من آل حاطب: بقوله، حلديثا دة يفمع اجلهالة املوجو ، (6)وال حُيتج به، مرتوك احلديث
النعمان ال على ابن ، (من حّج ومل يزرين فقد جفاين) الطعن يف هذا احلديث: قال الدارقطين

 ..وأجده هبذه الرواية عن ابن النعمان، على النعمان
                                      

 ..حاديث املوضوعةاأل: ك، (374 -26/373)، ط.د، صدر السابقامل (1)
 .(2667) رقم، (295-1) ابب املواقيت، احلج: ك، (2/244)، 1ط، ..السنن، احلافظ الدارقطين (2)
 .(246 /5) ، 1ط، السنن الكربى، احلافظ البيهقي (3)
 .(44) رقم صفحة (4)
 .(2668) رقم، (2/244)، 1ط ..السننمن ، الدارقطين (5)
 .(3560رقم )، (3/169)، 1ط، لضعفاء واملرتوكنيكتاب ا، ابن اجلوزي (6)
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، ( عن رجل من آل عمر عن عمر مرفوعا به5/245) وأخرجه كذلك هبذا اللفظ البيهقي
: بلفظ، أخرجه الدارقطين أيضاكما ،  ( يف ترمجة هارون بن قزعة5/9168)امليزان  يفوأورده الذهيب 

، ان عبيد هللا بن حممد الوارق، القاضي احملامليّ حدثنا : قال، "(1)شفاعيت"من زار قربي وجبت له 
، ..به ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر عن رسوله ، عن انفع، عن عبيد هللا بن عمر، ان موسى بن هالل العبديّ 

قال ، يروي عن هشام بن حسان، البصري: قال ابن اجلوزي، جمهول: عبديّ هالل ال بنوموسى 
، (3)أرجو أن ال أبس به: وقال ابن عدي، ال يتابع على حديثه: قال العقيلي، (2)جمهول: الرازي

 عن موسى بن هالل العبدي به (4)وأخرجه البزار يف مسنده

"من زارين ابملدينة : بلفظ ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب ك كما أخرجه ابن أيب الدنيا عن طريق أنس بن مال
وهو حديث ، ..ريق عمرالطيالسي من طكذلك أبو داود ، [يوم القيامة] احمتسبا كنت له شفيع

  ..كما سيأيت..ضعيف اإلسناد
 : دراسة اإلسناد وبيان املتابعات

 الَزهراينع أبو ربي، الَعَتكي هو سليمان بن داود، يف إسناد الدارقطين: أبو الربيع الزهراين
 .(5)مات سنة أربع وثالثني ، من العاشرة، ثقة مل يتكّلم فيه أحٌد حبجة: نزيل بغداد، البصري

ري، أبو عمر البزاز، بن سليمان األسديهو حفص : حفص بن أيب داود ، الكويّف الغاضي
، ةمنمن الثا، اءةمرتوك احلديث مع إمامته يف القر : ُحفيص: ويقال له، وهو القارئ صاحب عاصم

 .تقدم، ضعيف: ليث بن أيب ساملو، (6)()أي ومائة مات سنة مثانني
ثقة إمام ، (7)بن جرب اإلمام أبو احلجاج املخزومي موالهم املكي املقرئ املفسر احلافظ: جماهد

                                      
 .(2669) رقم، (2/244)، 1ط..، السنن، الدارقطين (1)
 .(3478رقم )، (3/151)، 1ط، ..الضعفاءمن ، املصدر السابق (2)
 .(8937 /5)، 1ط، ميزان االعتدال، الذهيب: انظر (3)
 .(2/57): برقم (4)
 .(2556) رقم، (1/191)، 1ط، تقريب التهذيب، رابن حج (5)
 .(1405) رقم، (1/111)، 1ط، املصدر السابق (6)
 .(18/3، 83رقم )، (1/92)، 1ط، تذكرة احلفاظ، الذهيب (7)
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 هو: ابن عمرو، (1)ه (103)، مات سنة ثالث ومائة، الذهيبعند من الطبقة الثالثة ، جليل
 .(2)تقدم اجلليلحايب الص

 : ويف اإلسناد الثانية للدارقطين
قال أبو ، مسع إمساعيل بن جعفر، لعله اخلضرمي: الدارقطينشيخ ، حممد بن خملد: ابن خملد

 .(3)ال أعرفه: حامت
من ، ثقة: يُلقب مَحدان، البصري، بن عبد احلميد الُقرشي الُبسري: حممد بن الوليد البسريّ 

  .ثقة حافظ: عوكي، (4)و بعدهاأ )أي ومائتني( مات سنة مخسني، العاشرة
: مشهور بكنيته، أبو العالء اخلَّفاف، َطْهمان الكويفهو خالد بن : خالد بن أيب خالد

 .(5)من اخلامسة، صدوق ُرمي ابلتشيع مث اختلط
 .(6)من اخلامسة، مقبول: امسه عبد هللا بن أيب عبد هللا، الشامي، األعور األنصاري: أبو عون
قال ، الثالثةمن ، ثقة مشهور فقيه فاضل، أيب عمرو، احيل الَشْعيببن َشر  مرهو عا: الشعيب

  .(7)وله حنٌو من مثانني، مات بعد املئة، ما رأيت أفقه منه: مكحول
، روى عن ليث بن أيب سليم، لعله األسود أخو منصور بن أيب األسود: األسود بن ميمون
ومل يذكر فيه جرحا ، هكذا، ..يقول ذلك أيب عتمس: قال ابن أيب حامت، روى عنه احلسني بن احلسن

تعديالأو 
(8). 

 .(9)به وال حُيتج، مرتوك احلديث: نقل ابن اجلوزي يف الضعفاء عن األزدّي قال: هارون بن أيب قزعة
                                      

 .(1/92)، 1ط، املصدر السابق (1)
 .(46) ص: انظر (2)
 .(399) رقم، (8/93)، 1ط، اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت: انظر (3)
 .(6373رقم )، (1/445)، 1ط، من تقرير، ر السابقاملصد (4)
 .(1644رقم )، (1/128)، 1ط تقريب التهذيب، ابن حجر (5)
 .(8287رقم )، (1/584)، 1ط، املصدر السابق (6)
 .(3092) رقم، (1/230)، 1ط، املصدر السابق (7)
 .(1082) رقم، (2/294)، 1ط، اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت (8)
 .(3560رقم )، (3/169)، 1ط، كتاب الضعفاء واملرتوكني، ن اجلوزياب (9)



 

82 

روى عنه ابنه عبد الرمحن بن ، لعله حاطب بن أيب بلتعة من املهاجرين األولني: حاطب
 .(1)يقول ذلك أيب عتمس: قال ابن أيب حامت، اطبح

 .(2)مرتوك مع إمامته يف القراءة: أيب داودحفص بن : ويف إسناد البيهقي
 .(3)جمهول ال يعرف: رجل من آل عمرو

 : للدارقطين لثالثويف اإلسناد ا
لعله عبيد هللا بن حممد بن حفص القرشي التيمي املعروف اببن : الوارق عبيد هللا بن حممد

وعنه أبو حامت وأبو ، ميمونروى عن محاد بن سلمة ومهدي بن ، محن البصريلر أبو عبد ا، عائشة
 .(4)صدوق ثقة: وقال أبو حامت، زرعة

وروى عنه ، وعبد هللا العمري، البصري روى عن هشام بن حسان: موسى بن هالل العبديّ 
 .(5)هو جمهول: امتح وقال أبو، أبو جبري حممد بن جابر احملاريب وأبو أمية الطرسوسي حممد بن إبراهيم

: أبو عثمان، املدين، الُعمري، حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاببن : بيد هللا بن عمرع
: على، عن عائشة يف القاسم، وقّدمه ابن معني ه أمحد بن صاحل على مالك يف انفعثقة ثبت قّدم

 .((6)مات سنة بضع وأربعني )أي ومائة، عنها الزهري عن ُعروة
مات سنة ، من الثالثة، مشهور، ثبٌت فقيهٌ ثقة : موىل ابن عمر، املدين هللا بدهو أبو ع: انفع

 .تقدم قريبا، هو عبد هللا بن عمر اخلطاب: ابن عمرو ، تقدم، (7)ئة أو بعد ذلكاسبع عشرة وم
 ،(من حّج ومل يزرين فقد جفاين: )يعين احلديث بلفظالطعن يف هذا احلديث : قال الدارقطين

ويف إسناده إبراهيم الغفاري وهو ، احلديث البزار أيضاوروى هذا ،  على النعمانال على ابن النعمان
                                      

 .(1352) رقم، (3/303)، 1ط، ..من اجلرح، املصدر السابق (1)
 .(246 /5) ، 1ط، الكربىالسنن ، احلافظ البيهقي: انظر (2)
 .(5/245)، 1ط، السنن الكربى، البيهقي: انظر (3)
 .(1581) رقم، (5/335)، 1ط، تعديلاجلرح وال، ابن أيب حامت (4)
 .(734) رقم، (8/166)، 1ط، املصدر السابق (5)
 .(4324رقم )، (1/314)، 1ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (6)
 .(7086) رقم، (1/490)، 1ط، املصدر السابق (7)
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 .(1)إسناده جمهول: وقال، ورواه البيهقي عن عمر، ضعيف
أسنده ابن عمر وهو عند ابن عدي : بن حجر يف )ختريج أحاديث مسند الفردوس(قال او 

ذلك  للخطيب" ذكر، عن مالك لرواةا ويف، للدارقطين، وابن حبان يف )الضعفاء( ويف غرائب مالك
  .(2)رومع هذا فال ينبغي احلكم عليه ابلوضع فتدبّ : مث قال ..العجلوين

وهو ، )أي من األلفاظ الواردة يف معىن حديث الباب أما احلديث األول: بن ابزا قال الشيخ
عبد هللا بن عمر ق الدارقطين من طريو  فقد رواه ابن عدي: ("من حج ومل يزرين فقد جفاين": حديث

بل قيل ، من حج ومل يزرين فقد جفاين وهو حديث ضعيف: بلفظ ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عنهما   عن النيب   
وذلك أن يف سنده حممد بن النعمان بن شبل الباهلي عن أبيه ، مكذوب: إنه موضوع أي: عنه

، ى النعمانعلابن النعمان ال  الطعن يف هذا احلديث على: وقال الدارقطين، وكالمها ضعيف جدا
، ورواه البيهقي عن عمر، ويف إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضعيف، وروى هذا احلديث البزار أيضا

 .إسناده جمهول: وقال
فقد أخرجه : "من زارين بعد مويت فكأمنا زارين يف حيايت": )أي حديث أما احلديث الثاين

ورواه أبو ، لرجل اجملهولناده اإسويف ، هبذا اللفظ ملسو هيلع هللا ىلصالدارقطين عن رجل من آل حاطب عن النيب 
وهو ضعيف احلديث أما ، ويف إسناده حفص بن داود، هابن عدي يف كاملو  ،يعلى يف مسنده

 [وشفيعاأو كنت له شهيدا ] من زارين ابملدينة حمتسبا كنت له شفيعا" : احلديث الثالث )أي حديث
 عنه عن النيب بن مالك رضي هللاس عن طريق أن ه(281) فقد رواه ابن أيب الدنيا: "...يوم القيامة

ورواه أبو داود الطيالسي ، هبذا اللفظ ويف إسناده سليمان بن زيد الكعيب وهو ضعيف احلديث ملسو هيلع هللا ىلص
والدعاء ذا وقد وردت أحاديث صحيحة للعربة واالتعاظ ه، ويف إسناده جمهول، من طريق عمر

، إهنا موضوعة: بل قيل، ضعيفة هاخاصة فكل ملسو هيلع هللا ىلصأما األحاديث الواردة يف زايرة قرب النيب ، للميت
زايرة شرعية للعربة واالتعاظ والدعاء  ملسو هيلع هللا ىلصفمن رغب يف زايرة القبور أو يف زايرة قرب الرسول : وقال

أو ينشئ سفرا لذلك ، والرتضي عن صاحبيه دون أن يشد الرحال ملسو هيلع هللا ىلصللميت والصالة على النيب 
ذلك ال جيوز لقول أو أنشأ هلا سفرا فل ومن شد هلا الرحا، ويرجى له فيها األجر، فزايرته مشروعة

                                      
 .(2668) رقم، (2/244)، 1ط ..السنن، الدارقطين: انظر (1)
 .(2460) رقم، (3/245)، 3ط، فاءكشف اخل، العجلوين (2)
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ال تتخذوا قربي عيدا وال } :(2)محد بن حنبلمسند أو ، (1)سنن أبو داود املناسككما يف   ،ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
رواه حممد بن عبد الواحد املقدسي يف  {بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغين أينما كنتم

  .(3)وهللا أعلم، املختارة
وحفص بن أيب ، واملرتوكني كهارون بن أيب قزعة يف ملا فيه من الضعفاءعض :احلكم احلديث

 ..وهللا أعلم ،مع نكارة املنت ،مل يعرف من هو!؟ ،مثل الرجل من آل حاطب واجملاهيل، داود
  :كتاب األدب  .(6)

 ."كان أيخذ من حليته من طوهلا وعرضها ملسو هيلع هللا ىلص" أنه : حديث – 009
وقد تشبث به ، ملسو هيلع هللا ىلصلم ال يصح عن النيب عند أهل الع طلهذا خرب اب: قال الشيخ ابن ابز

 .(4)وهو خرب ال يصح؛ ألن يف إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متهم ابلكذب، بعض الناس
 : ختريج احلديث

حدثنا : قال، (5)ابب ما جاء يف األخذ من اللحية ، احلديث أخرجه الرتمذي يف كتاب األدب
 به عنه، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهامة بن زيد عن أسبن هارون عن هناد حدثنا عمر 

 : دراسة األسانيد واملتابعات
التميمي الدارمي أبو السري ، ..بن السري بن مصعب بن أيب بكر بن شربافهو : هناد

والباقون وروى عنه البخاري يف خلق أفعال العباد ، الكويف روى عن عبد الرمحن بن أيب الزاند وهشيم
 .(6)ثقة وهف، غريهمو 

مات سنة ، أبو السري الكويف ثقة من العاشرة، هناد بن مصعب التميمي: وقال ابن حجر

                                      
 .(1/2042)، 1ط سنن أيب داود، أبو داود (1)
 .(2/367)، 2ط، مسند أمحد، اإلمام أمحد (2)
 .(374 -373، ح/26)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (3)
 ..زينةاللباس وال: ك، (25/282)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابز، الشيخ ابن ابز (4)
 .(2762) رقم، (17) ابب ما جاء يف األخذ من اللحية، (44) األدب: ك، (8/10)، ط.د، يسنن الرتمذ، الرتمذي (5)
 (4/285)، 1ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (6)
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 .((1)ه 134وتسعني ) إحدىوله ، ثالث وأربعني
أبو خفص البلخي روى عن ، بن يزيد بن جابر بن سلمة الثقفي موالهم: وعمر بن هارون

كذاب :  قال حيىي، ((2)941خ سنة )بلتويف ب، أمحد بن حنبلوروى عنه ، د الليثيأسامة بن زي
يروي عن : وقال ابن حبان، (3)مرتوك: وقال النسائي، كّذاب:  وقال مرة، ليس حديثه بشيء، خبيث

 .(4)الثقات املعضالت ويّدعي شيوخا مل يرهم
موىل بن عمر روى عن الزهري وانفع ، أبو زيد املدين، هو الليثي موالهم: وأسامة بن زيد

 .(5)وابن املبارك والثوري وغريهم  القطانىيوعنه حي، ومجاعة

ب رسول: قلت : ليس من طبقته كما هو بنّي؛ ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ليس هو أسامة بن زيد بن احلارثة حي
، كذالك البخاري،  حىت تركه حيىي بن القطان، يروي املناكري، وضعفه غريه، اختلف فيه فوثقه العجلي

 .(6)فهو مقبول، (153 سنة )تويف، وروى له مسلم
من ، صدوق يهم، أسامة بن زيد الليثي موالهم أبو زيد املدين: ال ابن حجر يف التقريبقو 

 .(7)وهو ابن بضع وسبعني"، (153ثالث ومخسني )أي سنة ، مات سنة، السابعة
على عمر بن وال يتابع ، اسَم عمر بن هارون: يعين عن أسامة، ممن روى عنه، ومل أر يف ترمجة
هذا  كما أن،  ..مد بن إمساعيل البخاريد انفرد به كما قال أبو عيسى عن حمفقهارون يف هذا احلديث 

فسند ، أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهعن ..:فيه، السند الذي حنن بدراسته
قاله العلماء فيه وأبنّي وأخّلص هنا ما ، من األسانيد اليت اختلف فيه، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

وذكر عمرو ، ((8))تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس، قال ابن حجر يف كتابه، هفيالراجح 
                                      

 .(732)رقم ، (1/505)، 1ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (1)
 (3/308)، 1ط، ..من هتذيب، املصدر السابق (2)
 (.3/308)، 1ط، املصدر السابق (3)
 .(2514): رقم، (2/212)، 1ط، الضعفاء واملرتوكني، وزيابن اجل (4)
 .(1/108)، 1ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (5)
 (1/108)، 1ط، املصدر السابق (6)
 .(317)رقم ، (1/38)، 1ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (7)
  .سري املباركيأمحد بن علي .د: ( ت1/123)، 1ط، ابملوصوفني ابلتدليستعريف أهل التقديس ، ابن حجر (8)

= 
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بن شعيب يف الطبقة الثانية من املدلسني وهم الذين احتمل العلماء أحاديثهم إلمامتهم وقلة تدليسهم يف 
" عمرو بن شعيب : لاق ،(1)ممن كان ال يدّلس إاّل عن ثقة مثل ابن عيينة ، مثل الثوري، جنب ما روْوا

واألكثر على أنه ، خمتلف فيه، مشهور، اتبعي صغري، بن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص السهمي
إذا حدث عن أبيه عن جده فهو  : قال ابن معني .وحديثه عن غري أبيه عن جده قوي، صدوق يف نفسه

روى : وقال أبو زرعة، (2)قةث حدث عن سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار وعروة فهووإذا ، كتاب
إمنا مسع أحاديث يسرية وأخذ صحيفة  : وقالوا، وإمنا أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده، عنه الثقات

منا ُتكليم فيه إ، وهو ثقة يف نفسه، وعامة املناكري يف حديثه من رواية الضعفاء عنه، كانت عنده فرواها
مل يسمع عمرو من : مسعت هارون بن معروف يقول:  خيثمةأيبوقال ابن ، (3)بسبب كتاب كان عنده

، ومجاعة من الضعفاء، روى عنه أئمة الناس وثقاهتم: وقال ابن عدي، إمنا وجده يف كتاب أبيه، أبيه شيئا
 .(4)هي صحيفة :وقالوا، يدخلوها يف الصحاحإالّ أن أحاديثه عن أبيه عن جده مع احتماهلم إايه مل 

واخلالف معروف يف أن نسخته  ..": قال عنهف، (5)يف كتابه أيضا العالئيظ احلافوقد أورده 
وروى عن ، وهو ظاهر، مساع أو هي صحيفة كانت عندهم قد أرسله عمرو بن شعيب رضي هللا عنه

الذي مسع منهم عمرو بن شعيب : وقال، (7)يف التهذيب [(6)]يعين املزي أم كرز وهو مرسل أيضا قاله
                                      

= 
 .م(1993 /1413)

 .(1/62)، 1ط، املصدر السابق: انظر (1)
 .(60): رقم، (124 -1/123)، 1ط، املصدر السابق (2)
 .(60) رقم، (124 -1/123)، 1ط، تعريف أهل التقديس ابملوصوفني ابلتدليس، ابن حجر (3)
 .(60) رقم، (124 -1/123)، 1ط، املصدر السابق (4)
 ، (1986ه /1407) .محدي عبد اجمليد السلفي: ت، (1/196)، 2"طمع التحصيل يف أحكام املراسيلجا، العالئي (5)

 .عامل الكتب
حمدث الداير ، يحممد القضاعي الكليب املز أيب ، مجال الدين ابن الزكي، أبو احلجاج، يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف: هو (6)

  "املزة" "من ضواحي دمشق" مهر يف اللغة مث يف احلديث ومعرفة ه  ونشأ ب654ولد بظاهر حلب سنة ، الشامية يف عصره
 ،واملزي، وابن تيمية، ابن دقيق العيد والدمياطي: أحفظ من رأيت أربعة: قال احلافظ الذهيب: قال ابن انصر الدين، رجاله

وتويف ، من األحاديث"مال يف أمساء الرجال" و"حتفة األشراف مبعرفة األطراف" و"املنتقى "هتذيب الك: ومن تصانيفه
 النجوم الزاهرة (4/457) الدرر الكامنة( 1/107) فهرس الفهارس، (8/236) االعالم( .ه 742) بدمشق سنة

 .(1/41) مفتاح الكنوز (2/224) مفتاح دار السعادة (10/76)
( وقد 852)ت  بن حجر( مقدم على ا761)ت  ال للحافظ املزي ال هتذيب التهذيب؛ ألن العالئييعين هتذيب الكم (5) (7)

= 
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يف شعيب ، وقال أيضا، "(1)ت أم معوذ وزينب بنت أم سلمة رضي هللا عنهمابنمن الصحابة الربيع 
مشهور هل حديثه) يعين شعيبا( مرسل أم ال واألصح أنه  أي يف شعيب() أيب عمرو" اخلالف فيه

والضمري املتصل ب )جده(  ،عمر وابن عباس رضي هللا عنهممسع من جده عبد هللا بن عمرو ومن ابن 
وحممد والد ، (...) عائد إىل شعيب ال إىل عمرو جدهن أبيه عن شعيب ع بنعمرو : يف قوهلم

ومنهم من ، وشعيب صغري فكفله جده ومسع منه كثريا، شعيب مات يف حياة أبيه عبد هللا بن عمرو
 .إن ذلك كان كتااب: قال

 ....(2)نعم روى شعيب عن عبادة بن الصامت هو مرسل مل يسمع منه: مث قال
كما قد ،  ابقني كانوا يطلقون لفظ اإلرسال يف موقع التدليسدثني السحملهو أن ا: تنبيه

ويظهر ذلك يف صنيعهم مما ألفوا ، ..من املنقطع أو املعضل، يطلقونه على مجيع أنواع االنقطاعات
للعالئي وغريها مما ، جامع التحصيل يف أحكام املراسيلو ، أليب داود كاملراسيل  ،من )كتب املراسيل(

  .ما ذكران من أنواع االنقطاع، حيث جيمع إىل جانب األحاديث املرسلة، فيه يفسبق التأل
 .كان أيخذ من حليته من عرضها وطوهلا"،  ملسو هيلع هللا ىلص" أن النيب : الرتمذي قال احلديث عند ولفظ

)يعين  ومسعت حممد بن إمساعيل، هذا حديث غريب: احلديثقال يف اجلامع بعد أن روى و 
أو قال ينفرد ،  أعرف له حديثا ليس إسناده أصالارب احلديث المقالبخاري( يقول"عمر بن هارون" 

ال نعرفه إال من حديث عمر ، أيخذ من حليته من عرضها وطوهلا ملسو هيلع هللا ىلصكان النيب :  إال هذا احلديث، به
 .يف عمرلرأي ورأيته حسن ا، بن هارون

عمر بن هارون كان صاحب حديث وكان : ومسعت قتيبة يقول: أبو عيسى الرتمذي قال
حدثنا وكيع بن اجلراح عن رجل عن ثور بن يزيد أن النيب : قال مسعت قتيبة، ل اإلميان قول وعملقو ي

قلت لوكيع من هذا قال صاحبكم عمر بن : نصب املنجنيق على أهل الطائف قال قتيبة، ملسو هيلع هللا ىلص
 .(3)هارون

                                      
= 

 "...اعتمد على كتاب اجلامع للعالئي يف كتابه " تعريف أهل التقديس
 .(572): رقم، (1/244)، 1ط..، من جامع، املصدر السابق (1)
 .(287): رقم، (1/196)، 1ط، قاملصدر الساب (2)
 .(17) ابب، األدب: ك، (5/94)، ط.د، سنن الرتمذي، لرتمذيا (3)
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 ملسو هيلع هللا ىلص"وقد روي عن النيب : بعد أن حكم عليه، ..سلسلةال وقال يف، (1)موضوع: وقال األلباين
واعلم ، (2)رواه الشيخان وهو خمرج يف احلجاب، أبسانيد جياد أنه قال أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب

 ."(3)أيب هريرة و  أن األخذ من اللحية ما زاد على القبضة اثبت عن ابن عمر
وقد ، ملسو هيلع هللا ىلصهذا خرب ابطل عند أهل العلم ال يصح عن النيب  :كما سبق،  بن ابزاقال الشيخ 

؛ ألن يف إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متهم وهو خرب ال يصح، اسبث به بعض النتش
فال جيوز للمؤمن أن يتعلق هبذا احلديث الباطل وال أن يرتخص مبا يقوله بعض أهل العلم ، ابلكذب

أخذ ما زاد عن القبضة؛ ألن ذلك خمالف لألحاديث الصحيحة الثابتة  ختفيف اللحية أو أو يفعله من
كما يف ،  إبعفاء اللحى وتوفريها وإرخائها وقص الشوارب وإحفائهامر أب ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول هللا 

وكما يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرةرضي ، الصحيحني من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما
 : وهللا يقول، السنة حاكمة على اجلميعهللا عنه؛ ألن 

ٱ ٻ ٻ ٻ ): ويقول سبحانه ،[80: ]النساء (ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)

ڑ ک ک ک  ): ويقول ،[54:]النور (ڤ ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  پ ٻ پ پ

 .[63: ]النور  (ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
عمر بن فاحلديث ضعيف بل قد يقرب إىل درجة "املوضوع"؛ فإن فيه : احلكم على احلديث

وألنه خيالف ما ثبت من رسول هللا ، (4)، مرتوك احلديث: قال النسائي، لكذبهارون وهو متهم اب
 .وهللا تعاىل أعلم، ء اللحى وإخفاء الشواربن إبعفاذمن اإل، ملسو هيلع هللا ىلص

 
 
 

                                      
 .زهري الشاويش: أشرف عليه، املكتب اإلسالمي .(3/653)، 2ط، ضعيف اجلامع الصغري وزايداته، أللباينانصر الدين ا (1)
 (95- 94) ص، ط.د..، كتاب احلجاب، األلباين (2)
، املكتب اإلسالمي .(288رقم )، (1/304)، 5ط، وأثرها السيئ يف األمة سلسلة األحاديث الضعيفة، األلباين: انظر (3)

 .م(1985ه /1405)
 .(2514): رقم، (2/212)، 1ط، الضعفاء واملرتوكني، أبو الفرج عبد الرمحن بن علي، ابن اجلوزي (4)
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  :كتاب العلم  .(7)
  ."" فقيه ]واحد[ أشد على الشيطان من ألف عابد : حديث - 010

أخرجه ابن ماجه  ""فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد: حديث، وقال الشيخ ابن ابز
 .(1)ده روح بن جناح وهو ضعيف كما يف التقريبإسنا ويف، من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما

 : ختريج احلديث
فضل العلماء واحلث على : ابب، املقدمة يف، رمحه هللا، الشيخكما قال ،  أخرجه ابن ماجهقد 
 ..حدثنا هشام بن عمار: قال، (2)طلب العلم

 دة رقمباما جاء يف فضل الفقه على الع: ابب، يف كتاب العلم، كذلك  أخرجه الرتمذيو 
 : قال، (3)(26)

  ..حدثنا حممد بن إمساعيل حدثنا إبراهيم بن موسى
عن روح بن  عن الوليد بن مسلم، (..إبراهيم بن موسى وهشام بن عمار)يعين  كالمها

 ..عنه بهجناح عن جماهد عن ابن عباس 

 : دراسة األسانيد واملتابعات
بن يوسف السلمي أبو  اعيلإمسبن فهو ا: حممد بن إمساعيل أما: ففي إسناد الرتمذي

، وعدةوروى عنه الرتمذي ، بن بالل روى عن أيوب بن سليمان، إمساعيل الرتمذي احلافظ نزيل بغداد
: وقال أبو حامت، (4)(280) تويف سنة مثانني مئتني، وقال ثقة صدوق: الدارقطينوقثه النسائي و 

 .(5)تكلموا فيه

                                      
 ..األحاديث الضعيفة: ك، (26/381)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (1)
 .(222ح/ )، (17)..ابب فضل العلماء، املقدمة، (1/81)، 1ط، سنن ابن ماجه، ابن ماجه (2)
 ويف بعض النسخ  .ما جاء يف فضل الفقه على العبادة: ابب، كتاب العلم،  (7/2683)، ط.د: سنن الرتمذي، الرتمذي (3)

 .(2681برقم )
 ...مع التهذيب، (5738) رقم، (4/404)، 1ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (4)
 .(1085رقم )، (191-7/190)، 1ط، اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت (5)
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حافظ مل ، ثقة، سلمي الرتمذي نزيل بغدادالحممد بن إمساعيل بن يوسف : وقال احلافظ
 .(1)مات سنة مثانني )أي ومائتني(من احلادية عشر ، يتضح كالم أيب حامت فيه

 .وهللا تعاىل أعلم، فهو ثقة صدوق كما قال الدارقطين
روى ، بن يزيد بن زاذان التميمي أبو إسحاق الرازي املعروف ابلصغري: وإبراهيم بن موسى

وثقه ، وخلق، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وروى الباقون عنه بواسطة، مسلمن والوليد ب عن
 .تويف بعد العشرين ومائتني، (2)، أبو حامت والنسائي

 : ويف إسنادمها مجيعا
روى ، أبو العباس الدمشقي، هو القرشي موىل بين أمية وقيل بين العباس: الوليد بن مسلم

 هووروى عنه الليث بن سعد وهو من شيوخه وبقية بن الوليد و ، عدةو  عن حريز بن عثمان واألوزاعي
كان ،  رهعن أيب مس: وقال مؤمل بن إهاب، (4)وثقه ابن سعد، (3)من أقرانه وأمحد بن حنبل وخلق

أنبل األوزاعي : ويقول، ...الوليد بن مسلم حيدث حديث األوزاعي عن الكذابني مث يدلسها عنهم
 .(5)عن هؤالء

املكثرين يف وهو من ، أنه يدلس أسوء التدليس وهو تدليس التسوية: وفظ املعر حفاملال
يروي عن األوزاعي أحاديث ، كان الوليد يرسل:  قال الدارقطين، ..وإن كان ثقة يف نفسه، التدليس

عن شيوخ قد أدركهم األوزاعي فيسقط أمساء الضعفاء وجيعلها عن األوزاعي عن ، عن شيوخ ضعفاء
 ...(6)ءطاانفع وعن ع

 .(7)وذكره ابن اجلوزي يف الضعفاء واملرتوكني

                                      
 .(5738رقم )، (1/404)، 1ط، تقريب التهذيب، بن حجرا (1)
 .( مؤسسة الرسالة2001 -1421)، 1: مع التهذيب ط، (259) رقم، (1/34)، 1: ط، املصدر السابق (2)
 (.325 -4/324)، 1ط، بالتهذيهتذيب ، ابن حجر (3)
 (.325 -324 /4)، 1ط، املصدر السابق (4)
 (.325 -324 /4)، 1ط، املصدر السابق (5)
 (.325 /4)، 1ط، املصدر السابق (6)
 .(3/187)، 1ط، الضعفاء واملرتوكني، ابن اجلوزي (7)
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ويقال أبو ، هو ابن جناح األموي موالهم أبو سعد: يف إسناد الرتمذي، روح بن جناحو
وروى عنه الوليد بن مسلم وحممد بن ، غريهمو روى عن جماهد وعمر بن عبد العزيز ، سعيد الدمشقي

وروح ليس ، ال حيتج به: وقال أبو حامت، (1)يمدارمي توثيقه عن دحنقل ال، شعيب بن شابور
، ضعيف: أبو سعد الدمشقي، روح بن جناح األموي موالهم: وقال ابن حجر يف التقريب، "(2)بقوي

 ."(3)روى له الرتمذي وابن ماجه، اهّتمه ابن حبان
 : ويف إسناد ابن ماجه

ويقال الظفري أبو  ميبن عمار بن نصري السلافهو : يف رواية ابن ماجه، هشام بن عمار
وروى عنه البخاري ، (4) وغريه روى عن معروف اخلياط الدمشقي صاحب واثلة، يد الدمشقيالول

وثقه حيىي بن معني وأبو ، (5)وخلق كثري، والرتمذي بواسطة البخاري، وأبو داود والنسائي وابن ماجه
، (7)ه (245) س وأربعني ومائتنيمخ تويف بدمشق آخر احملرم سنة، (6)ال أبس به: وقال النسائي، حامت

كرب فصار   مقرئصدوق : وقال يف التقريب، (8)صدوق: وسئل أيب عنه فقال :بن أيب حامتوقال ا
 .(9) من شيوخ البخاري أيضا، فحديثه القدمي أصح، يتلقن

 .وهللا تعاىل أعلم، إال أنه تغرّي ملا كرب، فهو ثقة صدوق: قلت

 .(10)ثقة، ملقرئ احلافظ املخزوميكي ااج املخزومي موالهم املجبن جرب اإلمام أبو احل: جماهد
اإلمام البحر ، رضي هللا عنهما ،هو عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب: وابن عباس: وابن عباس

                                      
 .(614 - 1/613)، 1ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (1)
 (3/494)، 1ط، والتعديلاجلرح ، ابن أيب حامت (2)
 .(1961رقم )، (1/151)، 1ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (3)
 (277 - 4/276)، 1ط، ..يبمن هتذ، املصدر السابق (4)
 (277 - 4/276)، 1ط، املصدر السابق (5)
 (277 - 4/276)، 1ط، املصدر السابق (6)
 (1/277)، 1ط، املصدر السابق (7)
 (67 - 9/66)، 1ط..، من اجلرح، ر السابقاملصد (8)
 .(7303رقم )، (1/504)، 1ط، ..تقريب من، املصدر السابق (9)
 .(18/3، 83) رقم، (1/92)، 1ط، حلفاظتذكرة ا، الذهيب (10) (10)
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وقد  ،ولعبد هللا ثال عشرة سنة، ملسو هيلع هللا ىلصمات رسول هللا ، ملسو هيلع هللا ىلصعامل العصر أبو العباس اهلامشي ابن عم رسول هللا 
قال خالد بن احلّذاء عن عكرمة عن ابن عباس ، يفقهه هللا يف الدين ويعّلمه التأويلن أ ملسو هيلع هللا ىلصدعا له النيب 

 الضحى عن مسروق قال ابن عن أيب وقال األعمش، رأسي ودعا يل ابحلكمة" ملسو هيلع هللا ىلصمسح النيب  :قال
: وقال عبد الرزاق عن معمر، نعم ترمجان القرآن ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد": مسعود

يف سنة  تويف ابن عباس ابلطائف، علّي وأيّب بن كعب رضي هللا عنهم، عمر: عامة علم ابن عباس من ثالثة
واتبع  .(1)اليوم مات رابيّن هذه األمة رضي هللا عنه: خلنفية وقاله ( فصلى عليه حممد بن ا68) مثان وستني

، الرواية عن الوليد بن املسلم يفهشاَم بن عمار عند ابن ماجه  إبراهيم بن موسى يف رواية الرتمذي
من أسوء التدليس ، وهو معروف ابلتدليس، )يعين الوليد( وكالمها أخرجا احلديث عن هذا األخري

  .عن روح وهو ضعيف، وإن كان قد صرح ابلسماع يف هذا اإلسناد، التسويةوهو تدليس 
ن من ألف طاأشد على الشي هفقي" : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : قال، أما لفظ حديث الرتمذي

هذا حديث غريب وال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث الوليد بن : قال أبو عيسى، عابد"
والباقي مثل حديث ، ..فقيه: ( بعد قوله)واحد: زايدة لفظفيه : وحديث ابن ماجه، ..مسلم

 ..الرتمذي
د بن مح)يعين روح بن جناح( عن جماهد مناكري ال شيء وذكر له أبو أ يروي: وقال أبو نعيم

ورمبا أخطأ يف األسانيد وأييت مبتون ال  ...ولروح بن جناح غري ما ذكرت: عدي أحاديث مث قال
ديثه روى له الرتمذي وابن ماجه حديثا واحدا متنه" فقيه واحد أشد أيتيها غريه وهو ممن يكتب ح

 ."(2)على الشيطان من ألف عابد
إذا مسعه اإلنسان شهد له ابلوضع  مامنكر احلديث جدا يروي عن الثقات : وقال ابن حبان

 .(3)احلديث...وى عن جماهد عن ابن عباس فقيه واحدر 
 .(4)موضوع: وقال: وضعفه الشيخ األلباين

                                      
 .(18( رقم )41 -1/40)، 1، ط، تذكرة احلفاظ، الذهيب (1)
 (1/614)، 1ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (2)
 (1/614)، 1ط، املصدر السابق (3)
 .(3/3987)، 3ط، ضعيف اجلامع الصغري، األلباينالشيخ  (4)
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  ...(1)يف ختريج اإلحياء، العراقيضعفه و 
  .(2)كذلك يف مفتاح درا السعادة،  وضعفه ابن القيم

كما يف   ن جناح وهو ضعيفب يف إسناده روح :..كما مرّ ،  قال الشيخ ابن ابزقد و 
 .(3)التقريب

وفيه الوليد بن مسلم ، ال أصل له، فحكم احلديث أنه ضعيف منكر: احلكم على احلديث
وقد ، ؛ غري أن شيخه يف هذا احلديث هو روح بن جناحوأنه وإن صرح هنا ابلتحديث عمن مسع منه

  .وهللا تعاىل أعلم، بعضهم ابلوضع بل اهتمه ،ضعفه العلماء
 ." أان مدينة العلم وعلي ابهبا " :حديث -011

 .(4)وهللا ويل التوفيق، بل هي موضوعة بال شك :قلت :رمحه هللا، وقال الشيخ
 : ختريج احلديث

حدثنا : قال (5)، أان دار احلكمة وعلي ابهبا: ابب، أخرجه الرتمذي يف كتاب املناقب 
يك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن شر إمساعيل بن موسى حدثنا حممد بن عمر الرومي حدثنا 

 ."أان دار احلكمة وعلي ابهبا: ملسو هيلع هللا ىلصال رسول هللا ضي هللا عنه قال قغفلة عن الصناحبي عن علي ر 
، والطرباين يف الكبري والعقيلي يف الضعفاء وابن عدي يف الكامل، ورواه احلاكم يف املستدرك

مع ، وعلي ابهبا أان مدينة العلم: س بلفظباعن ابن ع، الثالثة وهؤالء، وأبو الشيخ يف السنة وغريهم
 .(6) البابفمن أتى العلم فليأت : زايدة

                                      
مطبعة احلليب ، (1/29)، 1ط، األسفار يف ختريج ما يف إحياء علوم الدين املغين عن محل األسفار يف، العراقي: انظر (1)

 .مصر، وأوالده
: وانظر، (1994ه/ 1414)، رايض، السعودية، ( الطبعة اجلديدة1/114)، 1ط، مفتاح دار السعادة، ابن القيم (2)

 .الطبعة القدمية (1/69)
  ..األحاديث الضعيفة: ك، (26/381)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (3)
 .لسابق األحاديث الضعيفة: ك، (26/229)، ط.د، املصدر السابق (4)
 .(3723) النسخ برقمويف بعض ، (67) ابب، (50) املناقب: ك، (9/3725)، ط.د ،سنن الرتمذي، الرتمذي (5)
 .(618رقم )، (1/203)، 3ط، ..كشف اخلفاء، العجلوين: انظر (6)
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  :بيان املتابعاتو  دراسة اإلسناد
 : إسناد الرتمذي

روى ، هو الفزاري أبو حممد ويقال أبو إسحاق الكويف نسيب السدي: إمساعيل بن موسى
، صدوق، ود والرتمذي وابن ماجه وطائفةداعن مالك وعنه البخاري يف كتاب خلق أفعال العباد وأبو 

  .(1)ه ( رمحه هللا245مات سنة مخس وأربعني ومائتني )، مع الغلو يف التشيع
روى أبو عبد هللا الرومي البصري موىل آل رابح بن عبيدة الباهلي  بن عبد هللا: حممد بن عمر

: (2)عدةو غري اجلامع ري يف خاوالب يالفزار  وعنه إمساعيل بن موسى عن احلسن بن عبد هللا الكويف
 .(3)صدوق فيه لني شيخ

: وسويد بن غفلة، بن حصن احلضرميوسلمة بن كهيل ، القاضيوشريك بن عبد هللا 
 .ه(181)وتويف سويد سنة، ( )، تقدماواألوالن ، ثقات

يّ ، املراديي ة لَ َسي ْ هو عبد الرمحن بن عُ : ناحبيالصج  ، ابعنيلتثقة من كتاب ا: أبو عبد هللا الُصناحبي
 .(4)مات يف خالفة عبد امللك، خبمسة أايم، ملسو هيلع هللا ىلصقدم املدينة بعد موت النيب 

واخلرب يف ذلك ، أاب تُراب ملسو هيلع هللا ىلصكّناه رسول هللا ،  أمري املؤمنني، هو ابن أيب طالب اهلامشيّ : علي
هذا حديث غريب منكر وروى بعضهم هذا احلديث عن شريك ومل : أبو عيسى قال .(5)، مشهور

حبي وال نعرف الصناحبي وال نعرف هذا احلديث عن شريك ومل يذكروا فيه عن الصنا عنيذكروا فيه 
يف  (7)األلباين هوضعف" (6)سبن عباامن الثقات عن شريك ويف الباب عن  هذا احلديث عن واحد

 ..ضعيف سنن الرتمذي
                                      

 (170-1/169)، 1ط، هتذيب التهذيب ،ابن حجر (1)
 .(3/655)، 1ط، املصدر السابق (2)
 .(3/655)، 1ط، املصدر السابق (3)
 .(3952رقم )، (1/288)، 1ط، تقريب التهذيب، رابن حج (4)
 .(171 - 169) ص، 3ج/..، هتذيبمن ، املصدر السابق (5)
 .(3723ويف بعض النسخ برقم )، أان دار احلكمة: ابب، املناقب: ك، (3/3725)، ط.د، سنن الرتمذي، الرتمذي (6)
اجلامع  وضعيف، (3989-775رقم ح/)، (68-87) رقم ابب، املناقب، (2/501)1ط، ضعيف سنن الرتمذي، األلباين (7)

 .(6087)، الصغري
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ل اقو ، يف العلل، ه(385الدارقطين ) وهذا حديث مضطرب غري اثبت كما قاله: قال العجلوين
عن حييي بن ، (463) ونقل اخلطيب البغدادي، ليس له وجه صحيح: وقال البخاري، منكر :لرتمذيا

أان مدينة العلم وعلي " )أي بلفظ وقال احلاكم يف احلديث األول، إنه كذب ال أصل له: معني أنه قال
ا عن علي فهو مهوأخرجه الرتمذي وأبو نعيم وغري  أما الثاين الذي يشري إليه: ...عن ابن عباس، اببه

 .ووافقه الذهيب وغريه، وذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات: قال، "أان دار احلكمة وعلي اببه": بلفظ
ال أصل : وقال أبو حامت وحييي بن سعيد، كم خلق افتضحوا فيه:  (1)ه(264) وقال أبو زرعة

أبو بكر أساسها وعمر و  مأان مدنية العل: ابن مسعود ورفعهوروى الديلمي بال إسناد عن ، ...له
وممن ، وأنس، وابن عباس، ذكر أيضا ممن رواه أبو ذرمث ، "...(2)عثمان سقفها وعلي ابهباو  حيطاهنا

 ، ..وأضرابه وهو ثقة حافظ حيتج إبفراده كابن عيينة: قال، رواه عن ابن عباس أبو معاوية
يس هو من ولعلى احلديث مع ذلك ابلكذب فقد أخطأ يعين العالئي فمن حكم  قال

فليس احلديث ، أرحم أميت أبميت أبو بكر: العقول بل هو حديث األلفاظ املنكرة اليت أتابها
قال يف ، أان مدنية العلم وعلي ابهبا ومعاوية حلقتها: روي أيضا عن أنس مرفوعا: قال، "(3)بكذب
حكم و  .(4)واهيةة كلها ضعيف:  وقال النجم، وألفاظ أكثرها ركيكةوابجلملة فكلها ضعيفة : املقاصد

 .(5)وهللا ويل التوفيق، هي موضوعة بال شك: كما سبق بقوله،  ابلوضع، رمحه هللا، الشيخعليه 
وتفرده به عن شريك ، احلديث ضعيف لضعف حممد بن عمرو الرومي: احلكم على احلديث

 .وهللا أعلم .ونكارة املنت
                                      

يزيد بن فروخ  امسه عبيد هللا بن عبد الكرمي بن: هو أبو الزرعة: (558 -2/557)، 1ط، تذكرة احلفاظ، الذهيب: انظر (1)
، حفص الفالس ومجاعةوأبو  وخالد بن حيىي وحدث عنه من شيوخه حرملة القرشي موالهم الرازي مسع أاب نعيم وقبيصة

مسعت عبد هللا بن : قال البخاري، وغريهم، ماجه والنسائي وابن أيب داودومسلم وابن خالته احلافظ أبو حامت والرتمذي وابن 
: وقال أبو حامت، اي بين قد اعتضت عن نوافلي مبذاكرة هذا الشيخ": زرعة عندان فقال يل أيب نزل أبو: أمحد بن حنبل قال

تويف سنة أربع وستني ، زهده "رعة بعده مثله وال أعلم من كان يفهم هذا الشأن مثله وقّل من رأيت يف ما خلف أبو ز 
 .ه( رمحه هللا264ومائتني )

 .(618رقم )، (1/203)، 3ط، اإللباسكشف اخلَفاء ومزيل ، العجلوين: انظر (2)
 .(1/203)، 3ط، املصدر السابق (3)
 .(618رقم )، (1/203)، 1ط، املصدر السابق (4)
 .(26/229، ط.د، جمموع الفتاوى ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (5)
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 : كتاب املناقب  .(8)
 ."واملقداد رضي هللا عنهم ذر"فضل علي وسلمان وأيب  :حديث -012

إسناده ضعيف من أجل أيب ربيعة املذكور فإنه انفرد : رمحه هللا، قال الشيخ عبد العزيز بن ابز
وأنكر ، وزعم أنه على شرط مسلم، وصححه احلاكم، قاله أبو حامت الرازي، به وهو منكر احلديث

رمحه -وكثريا ما يصحح احلاكم ، "..كورذ إن مسلما مل خيرج عن أيب ربيعة امل: وقال، الذهيب عليه ذلك
وقد أغرب احلافظ ابن حجر يف ، فال ينبغي أن يغرت بتصحيحه، أحاديث ضعيفة وموضوعه -هللا

ونكارة ، وليس ذلك جبيد؛ لضعف إسناده ابنفراد أيب ربيعة به، فحسن هذا احلديث، ترمجة املقداد
 .(1)...ظ من أصحاب بريدةفامتنه؛ وإن هذا احلديث لو كان صحيحا مل خيف على احل

 : ختريج احلديث
: ابب هللا تعاىل أيمر نبيه حبب علي بن أيب طالب، يف كتاب املناقب، احلديث أخرجه الرتمذي

 .الفزاري بن بنت السديحدثنا إمساعيل بن موسى : قال، (2)فضل سلمان وأيب ذر واملقداد
ابب فضل سلمان : ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ابابب يف فضائل أصح :يف املقدمة، وأخرجه ابن ماجه

 ..حدثنا إمساعيل بن موسى وسويد بن سعيد: قال، (3)وأيب ذر واملقداد
، والثاين عن أسود بن عامر ...عن شيخه ابن منجريمن جهتني األوىل  ،(4)وأخرجه أمحد

 .اإلسنادبنفس 
عن ( د بن عامرسو من إمساعيل بن موسى الفرزاري وسويد بن سعيد وابن مُنري وأ )كل  ال ورواه

 ..به ملسو هيلع هللا ىلصشريك عن أيب ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه عن رسول هللا 

                                      
 ..األحاديث الضعيفة: ك، (26/224)، ط.د، جمموع الفتاوى ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (1)
فضل ، بن أيب طالبهللا تعاىل أيمر نبيه حبب علي : ابب، (50) املناقب: ك، (9/304)، ط.د، سنن الرتمذي، لرتمذيا (2)

 .(3718)ويف بعض النسخ رقمه ، (3720رقم )، (64) سلمان وأيب ذر واملقداد
 .(11) هللا عليه وسلم يف فضائل أصحاب الرسول صلى: ابب، (149، ح /1)، املقدمة، 1ط، سنن ابن ماجه، ابن ماجه (3)
 ،(.356، و351 /5)،: 2: ط، مسند أمحد، اإلمام أمحد (4)
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والطربي ، (3)يف أسد الغابة" ، (2)ه(630) وابن األثري، (1)وأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري
طريق  عن، (5)وأبو نعيم يف احللية، (4)يف آخر "اتريخ األمم وامللوك" املنتخب من ذيل املذيل"يف "

كلهم من طريق و  ،يف ا ملستدرك، ((6))يف املستدرك وأخرجه احلاكم، ..مري وهو مرتوكسى بن عُ مو 
 ...ملسو هيلع هللا ىلصشريك القاضي عن أيب ربيعة اإلايدي عن ابن بريدة عن أبيه عن النيب 

  :بيان املتابعاتو  دراسة اإلسناد
 : ففي إسناد الرتمذي
أبو : بو أبو حممد ويقالزاري ألفهو ا: والرتمذي يف رواية ابن ماجه، إمساعيل بن موسى

 .(7) تقدم، صدوق ليس به أبس، إسحاق الكويف
 : ويف إسناد ابن ماجه

حدث ، نورةاملمدينة احلافظ الرحال املعمر أبو حممد اهلروي احلداثين سكن : سويد بن سعيد
: خاريلبوقال ا، صدوق كثري التدليس: قال أبو حامت، (8)وخلق كثريوعنه مطني ، عن مالك ابملوطأ

 .(9)ه (240) سنةمات ، فيه نظر، عمي فلّقن ما ليس من حديثه

                                      
 (9/31): قمبر  (1)
أو احلسن ، الواحد الشيباين اجلزريهو علي بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد .: (5/127) طبقات السبكي، السبكي: انظر (2)

 وتويف سنة، وسكن املوصل، ولد ونشأ يف جزيرة ابن عمر، األدبمن العلماء ابلنسب و ، املؤرخ اإلمام: عز الدين ابن األثري
وأكثر من جاء بعده عيال على كتابه ، مرتب على السنني، "الكامل " اثنا عشر جملدا: انيفهومن تص، م(1233ه/ 630)

يخ الدولة و"اتر ، و"اللباب" اختصر فيه أنساب السمعاين، و"أسد الغابة يف معرفة الصحابة" مخس جملدات كبرية، هذا
فة العجائب وطرفة الغرائب" و" غرائب احلديث و"حت، و"اتريخ املوصل" مل يتمه، األاتبكية" و"اجلامع الكبري" يف البالغة

 .(1/347) وفيات األعيان، وانظر كذلك .واألثر"
 .(5/253): برقم وجزء (3)
 .(551 /11): برقم (4)
 .(190 /1): برقم (5)
 .(3/130): برقم (6)
 .القسم األول، (1184رقم )، (1/373)، 1: ط، التاريخ الكبري، حجر ابن (7)
 .(462رقم )، (455-2/454)، 1: ط، تذكرة احلفاظ، الذهيب (8)
 .(462رقم )، (455 -2/454)، 1: ط، املصدر السابق (9)
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 : إسنادهم مجيعاويف 
 .(1)حديثه من أقسام احلسن"، ثقة، الكويف ه(177)بن عبد هللا القاضي النخعي: شريك

روى عن عبد هللا بن بريدة : قال ابن مندة، امسه عمرو بن ربيعة: هو األايدي قيل: أيب ربيعة
الرتمذي بعض حسن : قال احلافظ ابن حجر، ري وعنه احلسن وشريك بن عبد هللالبصا واحلسن

  .(2)أفراده
من ، ثقة: قاضيها، أبو سْهٍل املروزي، هو عبد هللا بن بُريدة بن احُلَصْيب األسلمي: ابن بريدة

 .(3)وله مئة سنة، بل مخس عشرة: قيل، مات سنة مخس ومئة، الثالثة
 وستنيمات سنة ثالث ، أسلم قبل بْدر، أبو سهل األسلمي صحايب: بن احُلصْيب: بريدة

، إن هللا أمرين حبب أربعة وأخربين أنه حيبهم :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : قال، لفظ الرتمذيو  .(4)ه (63)
أمرين ، وأبو ذر واملقداد وسلمان، يقول ذلك ثالاث، علي منهم: هم لنا قالاي رسول هللا مسّ : قيل

قال و ، حديث شريكحديث حسن ال نعرفه إال من : ال أبو عيسىق، "حيبهمه حببهم وأخربين أن
قال : قال: قال، ولفظ أمحد للحديث املروي عن شيخه ابن مُنري ،(5)ضعيفحديث : الشيخ األلباين

من : قالوا {أخربين أنه حيبهم وأمرين أن أحبهم، إن هللا حيب من أصحايب أربعة}: ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
واملقداد بن األسود ، وسلمان الفارسيّ ، وأبو ذر الغفاريّ  ،إن علّيا منهم}: قال؟ اي رسول هللا هم

–" أمرين هللا حبجّب أربعة من أصحايب : ولفظ أمحد اآلخر حلديث أسود بن عامر قال، (6){الكندي
 .(7)علّي منهم وأبو ذر وسلمان واملقداد الكندي" :-وأخربين أنه حيبهم: أُرى شريكا قال

                                      
 .(218رقم )، (1/232)، 1: ط، تذكرة احلفاظ، الذهيب (1)
 .(4/521)، 1: ط، املصدر السابق (2)
 .(4/307)، كذلك هتذيب التهذيب  وانظر، (3227رقم ) .(2/239)، 1: ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (3)
 .(660رقم )، (1/60)، 1: ط، املصدر السابق (4)
 رقم، (85/66) مناقب علي رضي هللا عنه: ابب، املناقب: ك، (3/500)، 1: ط، ضعيف سنن الرتمذي، األلباين (2)،  (5)

 .(28) برقم (149) ( وضعيف ابن ماجه1566) عفه يف ضعيف اجلامع الصغريكذلك ض،  (771/3984)
رقم ، 1: ط، املوسوعة حتقيق مسند أمحد، شعيب األرنؤوط: وانظر كذلك، (351 /5)، 2: ط: برقم ااملسند، اإلمام أمحد (6)

(22968) ،(1421/ 2001) ،(38/68). 
 .(23014برقم )، (122-38/121)، 1: ط، لسابق حتقيق األرنؤوطاملصدر ا، أيضا: ( وانظر356، 5)، املصدر السابق (7)
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أمرين حبب أربعة وأخربين أنه حيبهم قيل  "أن هللا: ملسو هيلع هللا ىلصال رسول هللا ق: قال، بن ماجهظ افلو  
 ..ثالاث وأبو ذر وسلمان واملقدادعلي منهم يقول ذلك : قال ؟اي رسول هللا من هم

 .(1)كما سبق،  الشيخ األلباينضعفه : قلت
  .(2)إسناده ضعيف: وقال الشيخ األرنؤوط

 ..ربيعة(اب )يعين أ يثدمنكر احل: قال أبو حامتو 
ومن ، (3)فضائل الصحابة" لإلمام أمحد"وهو يف، وزي والذهيب يف الضعفاءوذكره ابن اجل

 .(5)وابن عساكر .(4)طريقه أخرجه احلاكم
 ....،(6)على تسمية علّي دون الثالثة الباقني، فضائل الصحابة" واحلاكم"يف  أمحدواقتصر  

إسناده ضعيف من أجل أيب ربيعة املذكور فإنه انفرد به : (7)هللا هرمح ،وقال الشيخ عبد العزيز بن ابز
وأنكر ، وزعم أنه على شرط مسلم، وصححه احلاكم، قاله أبو حامت الرازي، وهو منكر احلديث

رمحه -وكثريا ما يصحح احلاكم ، "..إن مسلما مل خيرج عن أيب ربيعة املذكور: وقال، الذهيب عليه ذلك
وقد أغرب احلافظ ابن حجر يف ، فال ينبغي أن يغرت بتصحيحه، وضوعهمو  أحاديث ضعيفة -هللا

ونكارة ، وليس ذلك جبيد؛ لضعف إسناده ابنفراد أيب ربيعة به، فحسن هذا احلديث، ترمجة املقداد
وعلى : قال، ...متنه؛ وإن هذا احلديث لو كان صحيحا مل خيف على احلفاظ من أصحاب بريدة

رضي هللا عنهم  ملسو هيلع هللا ىلصألن هللا جل وعال حيب مجيع صحابة نبيه  ؛هلفرض صحته فإنه ال مفهوم 
 (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ): وحيب كل مؤمن ومؤمنة من سائر الثقلني كما قال عزوجل، وأرضاهم

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ): وقال، [146: مرانع]آل  (ۅ ۉ ۉ ې ): وقال ،[4: ]التوبة

                                      
املكتب ، (149-28) فضل سلمان وأيب ذرواملقداد رقم: ابب: يف املقدمة، (1/12)، 1: ط، ضعيف ابن ماجه، األلباين (1)

 .(1/12)، ه (1408) اإلسالمي
 .(22968) رقم، (38/68)، 1: ط..، حتقيق مسند أمحد، املوسوعة، شعيب األونؤوط (2)
 .(1181): برقم (3)
 (130 /3): برقم (4)
 (7/409): برقم (5)
 .(22968رقم )، (38/68)، 1: ط..، من املوسوعة، املصدر السابق: انظر (6)
 .اإلصدار االلكرتوين، (26/224)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (7)
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ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ) وقوله عز وجل، [222: ]البقرة (ۋ ۅ

ڻ ڻ ۀ ۀ ): عز وجل هوقول ،[72: التوبة] (ى ڭ ۇ ۇ

 (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ: إلى أن قال ہ
كلهم من طريق شريك القاضي عن أيب :  وقال، واآلايت يف هذا املعىن كثرية: قال، [35: ]األحزاب

وكلهم رووه عن شريك عن أيب ربيعة ابلعنعنة ما ، ملسو هيلع هللا ىلصربيعة اإلايدي عن ابن بريدة عن أبيه عن النيب 
: آخر تنبيه: قالمث ، فإن شريكا صرح فيها أبن أاب ربيعة حدثه بذلك، محد يف إحدى روايتيهأ عدا

 .(3)،"(1)ربيعة يف امليزان يف ترمجة عمر بن ربيعةنقل الذهيب كالم أيب حامت املذكور يف أيب 

وقد تفرد ، احلديث فيه ضعف لضعف أيب ربيعة فإنه منكر احلديث :احلكم على احلديث
، ولنكارة املنت، مع أن سويد بن سعيد كثري التدليس وكان يلّقن ما ليس من حديثه، ديثحلهبذا ا

  .وهللا تعاىل أعلم
 : كتاب اجلهاد  .(9)

 ."" رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب :حديث -013
من ا رجعن: أما احلديث الذي يرويه بعضهم أنه قال يف عزوة تبوك: رمحه هللا، قال الشيخ

 .(2)فال أصل له، إىل اجلهاد األكرب هاد األصغراجل
 : ختريج احلديث

ترمجة واصل بن محزة أبو قاسم يف ، احلديث أخرجه اخلطيب البغدادي يف اتريخ بغداد
أخربان أبو سهل عبد الكرمي  -يف سنة مخسني وأربعمائة- أخربان واصل بن محزة: قال، (3)البخاري

حدثنا خلف بن حممد بن إمساعيل  -ببخارى-أمحد بن سليمان  بن عبد الرمحن بن حممد بن
                                      

 .(257) ص، 2)ج/، 1: ط، تذكر احلفاظ، الذهيب (1)
، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابزمن ، املصدر السابق (.26/14، د.ط، )ى ابن ابز..جمموع فتاو املصدر السابق، من  (3)

(26/14). 
 .األحاديث املوضوعة: ك، (26/3281)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (2)
مصطفى عبد القادر : ت، (7345) ( رقم498-13/497)، 1: ط، ..السالماتريخ بغداد أو مدينة ، اخلطيب البغدادي (3)

 .م( دار الكتب العلمية1997ه/ 1417) .عطا
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أخربان عيسى بن موسى عن ، حدثنا أيببن نعيم  حدثنا أبو عبد هللا حممد بن أيب حامت، اخليام
حدثنا ليث عن عطاء بن أيب رابح عن : عن حيىي بن أيب العالء قال -وهو ابن هشام- احلسن
وقدمتم من ، قدمتم من خري مقدم" : ملسو هيلع هللا ىلصفقال هلم رسول هللا ، من غزاة له ملسو هيلع هللا ىلصقدم النيب  " :قالجابر 

 ." جماهدة العبد هواه: قال ؟ألكرب اي رسول هللاوما اجلهاد ا :اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب" قالوا
شعب اإلميان عن  لحديث ومل أجده يف شيء من السنن وال منإىل رواية البيهقي ل قد ُأشري

 وهللا أعلم، جابر
بن علي بن أمحد بن نصر أبو قاسم : واصل بن محزة :بيان املتابعاتو  ناددراسة اإلس

وأيب ، رمي بن عبد الرمحن بن حممدبغداد وحدث هبا عن عبد الكقدم : قال اخلطيب، الصويف البخاري
 .(1)ُكتب عنه ومل يكن به أبس،  ..امد أمحد بن حممد احلافظح

عبد الكرمي بن  (2)لعله: حممد بن أمحد بن سليمان بن أبو سهل عبد الكرمي بن عبد الرمحن
 .مقبول من الثامنة: الكويف، عبد الرمحن الَبَجلي
ر يف  ومل أجد له ذك، ه(463)وهو يف رواية اخلطيب: اخليام، حممد بن إمساعيلخلف بن 

 ..كتب الرجال

 .(3)امليّصيصيفّرق ابن يونس بينه وبني ، ثقة من الثانية عشرة، بن نعيم: حممد بن أيب حامت
، ورمبا دّلس، صدوق رمبا أخطأ: لقبه ُغْنجار، أبو أمحد األزرق، البخاري: عيسى بن موسى

 .(4)،ائة (مات سنة سبع ومثانني) أي وم، من الثامنة، ُمْكثر من التحديث عن املرتوكني
احب صدوق ص: أبو علي البْصري، الُرزّييي ، لعله احلسن بن حيىي بن هشام: احلسن بن هشام

 .(5)من احلادية عشرة، حديث

                                      
 .(7345) رقم، (497 /13)، 1: ط، املصدر السابق (1)
 .(4153) رقم، (1/301)، 1: ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (2)
 .(5794رقم )، (1/408)، 1: ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (3)
 .(5331رقم )، (1/376)، 1: ط، ابقاملصدر الس (4)
 .(1292) رقم، (1/104)، 1: ط، املصدر السابق (5)
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الَبَجلي ابن أخي ، العالء الرازيحيىي بن : وجدته يف اجلرح والتعديل ابسم: حيىي بن أيب العالء
قال ، وروى عنه عبد الرزاق اليماين، زيد بن أسلمروى عن و ، شعيب بن خالد الرازي وكان ينزل ابلريّ 

 ."(1)ليس بشيء: ء فقالسألت حيىي بن معني عن حيىي بن العال: أبو حامت
ويقال أبو بكر الكويف  أبو بكر، هو ليث بن أيب سليم بن زنيم القرشي موالهم: ليث بن أيب سليم

طاء وعكرمة وانفع وأيب إسحاق السبيعي روى عن طاوس وجماهد وع، ويقال زايد، وامسه أمْين ويقال أنس
 .الرمحن وشعبة بن احلجاج وغريهم وروى عنه الثوري واحلسن بن صاحل وشبان بن عبد، وخلق كثري

ضعيف إالّ : معاوية بن صاحل عن ابن معنيمضطرب احلديث وقال  :قال عبد هللا بن أمحد عن أبيه
ليث ال يشتغل به هو مضطرب : زرعة يقوالن مسعت أيب وأاب: وقال ابن أيب حامت، أنه يكتب حديثه

ديث ال تقوم به احلجة عند أهل العلم ليث بن أيب سليم لنّي احل: قال وقال أبو زرعة، احلديث
 ..(2)ابحلديث

كان ليث أعلم أهل :  د بن يونس عن فضيل بن عياضعن أيب داود عن أمح: وقال اآلجوري
 ..(3)ال أبس به: عن ليث فقالوسألت حيىي : قال أبو داود، الكوفة ابملناسك

، أنه لنّي احلديث، دمميكن القول مبا تق، ليث بن أيب سليم بن زنيم القرشي موالهمف: قلت
 .صدوق يهيم

مات سنة ، جليل ابن عبد هللا ثقة، الصحايب هو: جابرو، (4)ثقة فاضل: عطاء بن أيب رابح
 (5)مثان وسبعني

، (207واألسرار املرفوعة )، (1/511)، (7)ف اخلفاءوكش، (6)احلديث يف الدرر املنتثرةوأورد 

                                      
 .(744) رقم، (180-9/179)، 1: ط، اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت (1)
 .دار الكتب العلمية، (1014رقم )، (179-7/177)، 1، ط، املصدر السابق (2)
 .(1421 /2007)، الرسالةمؤسسة ، (485-3/484)، 1ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر: انظر (3)
 .(102 -3/101)، 1ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (4)
 .(21رقم )، (44 -1/43)، 1ط، تذكرة احلفاظ، الذهيب (5)
 .(1/90)، ط.د، الدرر املنتثرة، السيوطي (6)
 .(1/511)، 3: ط ..كشف اخلفاء، العجلوين (7)
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 .(7/351ف السادة املتقني )وإحتا، (3/65وختريج اإلحياء)، (1)وكنز العمال
ة تبوك "رجعنا من اجلهاد بعضهم أنه قال يف غزو " أما احلديث الذي يرويه  :تيميةبن اقال 

، وأفعاله ،ملسو هيلع هللا ىلصاملعرفة أبقوال النيب  فال أصل له ومل يروه أحد من أهل، اجلهاد األكرب" إىلاألصغر 
ٻ  ٱ): قال هللا تعاىل، انبل هو أفضل ما تطوع به اإلنس، وجهاد الكفر من أعظم األعمال

 ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 [95:]النساء (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ): وقال تعاىل

  ."(2)،  [19:]التوبة (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ۉ ۉ ې ې ې ې ى
قال ، (اإلحياء)يف وأقول احلديث ..." :الشيخ إمساعيل بن حممد العجلوينوقال 

قدم : ورواه اخلطيب يف اترخيه عن جابر بلفظ، رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابر ه(806)العراقي
م وقدمتم من اجلهاد األصغر " قدمتم من خري مقد: فقال عليه الصالة والسالم، من غزوة ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

: األلسنةواملشهور على : قال، واه"جماهدة العبد ه: وما اجلهاد األكرب؟ قال، قالوا، إىل اجلهاد األكرب
تسديد )وقال ابن حجر يف، "(3)ففيه اقتصار، ابقيه دون، د األصغر إىل اجلهاد األكربرجعنا من اجلها

  ."(4)م إبراهيم بن عيلة وهو من كال، "هو مشهور على األلسنة: القوس(
، أيب العالء يف احلديث ومل يصرح يف روايته عن حيىي بن بن موسى قد عنعن عيسى: قلت
 ..وهو مدّلس

رجعنا من اجلهاد : أما احلديث الذي يرويه بعضهم أنه قال يف عزوة تبوك: ما سبقك،  قال الشيخ
  ذكرف، "(5) وأفعاله ملسو هيلع هللا ىلصهل املعرفة أبقوال النيب ومل يروه أحد من أ، فال أصل له، األصغر إىل اجلهاد األكرب

 ..رمحهما هللا مجيعا، حديثبعد مدارسته لل، كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
                                      

 .(11779و  11260) برقم (1)
 .(11/197)، 1: ط، جمموع الفتاوى، تيميةابن  (2)
 .(425 -424) ( ص1362): رقم، (425 -2/424)، 3: ط، كشف اخلفاء، العجلوين (3)
 .(2/424)، 3: ط، املصدر السابق: انظر (4)
 .األحاديث املوضوعة: ك، (26/3281)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (5)



 

104 

يروي ، فهو مدلس بن موسى عيسىوعنعنة ، لضعف ليث، ضعيف: احلكم على احلديث
 .وهللا أعلم، مع نكارة املنت، عن املرتوكني

 : كتاب الفنت  .(10)
."..اواألمانة مغنما والزكاة مغرمإذا اختذ الفيء دوال "  :حديث - 014

وهذا احلديث أعين حديث أيب هريرة ضعيف جدا؛ : رمحه هللا، قال الشيخ عبد العزيز بن ابز
، والزاي، احلزامي ابمليم املهمله: ويقال له، ...كما يف التقريب وهتذيب،  ألن رميحا اجلذامي جمهول

ى احلديث ابحلسن لغريه؛ لكونه جاء من طريقني؛ ألن ضعف كل واحد منهما وال يتوجه احلكم عل
متنهما ابحلسن؛ ملا عرف يف األصول وعلم مصطلح احلديث؛ وهلذا مل شديد فال يصلح احلكم على 

(1)حيسن الرتمذي واحدا منهما للعلة املذكورة وهللا ويل التوفيق
. 

  :ختريج احلديث
ابب ما جاء يف عالمة حلول ، يف كتاب الفنت، رمحه هللا كما قال الشيخ،  الرتمذيأخرجه 
د هللا الرتمذي حدثنا الفرج بن فضالة أبو فضالة حدثنا صاحل بن عب: قال، (2)املسخ واخلسف

 :ولفظه ،..به، الشامي عن حيىي بن سعيد عن حممد بن عمر بن علي عن علي بن أيب طالب
 ..وسيأيت لفظه كامال، احلديث{ ...ءمخس عشرة خصلة حل هبا البالإذا فعلت أميت }

حدثنا علي بن حجر : قال، يف نفس الكتاب السابق والباب، )يعين الرتمذي(وأخرجه أيضا
 ..به، حدثنا حممد بن يزيد الواسطي عن املستلم بن سعيد عن رميح اجلذامي عن أيب هريرة

 .وسيأيت لفظه كامال ،حلديثا{ ...اختذ الفيء دوال واألمانة مغنما والزكاة مغرما إذا}: ولفظه
وقال ...زامي عن أيب هريرةرواه الرتمذي من طريق رميح اجل: ومما قال، (3)الشيخ األلباينوضعفه 

، التقريبكما يف ،  ورميح هذا جمهول: مث قال، حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه": فامضعي 

                                      
 ..األحاديث الضعيفة: ك، (26/294)، ط.د، فتاوى ابن ابزجمموع ، عبد العزيز بن ابز (1)
عن علي بن أيب طالب ، (6/2212) وكذلك يف، (38): ابب، الفنت: ( ك2211 /6)، ط.د، سنن الرتمذي، الرتمذي (2)

 .(2210ويف بعض النسخ برقم )، رضي هللا عنه
 .(2/1727)، 5: ط، ةسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوع، األلباين: انظر (3)
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وضعفه كذلك ، عشر خصلة( إذا فعلت أميت مخس: لفظوحنو هذا احلديث)أي حديث ب: وأضاف
  .(2)(386الرتمذي برقم ) سننويف ضعيف ، (1)ضعيف اجلامعيف 

قريب من املعىن السابق أبلفاظ ، عباد بن يعقوب الكويف حديث، كذلكمذي  الرت  وأخرج
حدثنا عباد بن يعقوب الكويف حدثنا عبد هللا بن عبد القدوس عن األعمش عن : قال، متقاربة

يف هذه األمة خسف ومسخ " :قال ملسو هيلع هللا ىلصبن حصني أن رسول هللا اعمران هالل بن يساف عن 
قال إذا ظهرت القينات واملعازف وشربت  ؟سول هللا ومىت ذاكفقال رجل من املسلمني اي ر ، وقذف

 .اخلمور "
 ملسو هيلع هللا ىلصوقد روي هذا احلديث عن األعمش عن عبد الرمحن بن سابط عن النيب : قال أبو عيسى

 ..(4)حسنه الشيخ األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيبقد احلديث و ، (3)وهذا حديث غريب مرسال
  :تبيان املتابعاو  دراسة اإلسناد

 : لرتمذياألول ل سناداإلففي 
روى عن محاد بن ، بن ذكوان الباهلي أبو عبد هللا الرتمذي سكن بغداد: صاحل بن عبد هللا

مات سنة تسع ، ثقة صدوق: (5) وآخرونوروى عنه الرتمذي وأبو حامت، والفرج بن فضالة زيد ومالك
 .(6) ه ( رمحه هللا229وعشرين ومائتني )

حيىي بن  ضعفه، روي عن حيىي بن سعيد األنصاريي، احلمصيّ : فضالةبو الفرج بن فضالة أو
يلزق املتون الواهية و  يقلب األسانيد: وقال ابن حبان، وقال البخاري منكر احلديث، معني والنسائي

 .(7)صحيحة ال حيل االحتجاج بهابألسانيد ال

                                      
 .(287ورقم )، (42-1/41)، و (608) رقم، (1/87)، 2: ط، ضعيف اجلامع الصغري وزايداته، األلباين: انظر (1)
 .(2321 -386رقم )، يف البالء: (32) ابب، أبواب الفنت: ك، (2/249)، 1: ط، ضعيف سنن الرتمذي، األلباين (2)
 .الفنت: ك، (3/2213)، ط.د، سنن الرتمذي، الرتمذي (3)
 ،.( كتاب احلدود من بيع اخلمر وشرائها.../2)، ط.د، صحيح الرتغيب والرتهيب، األلباين (4)
 .(2/196)، 1: ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (5)
 .(2/196)، 1: ط، املصدر السابق (6)
 .(2698): رقم، (3/4)، 1: ط، كتاب الضعفاء واملرتوكني، ابن اجلوزي: انظر (7)
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حيىي بن سعيد : قالوي ..بن قيس بن عمرو بن سْهل بن ثعلبة بن احلارث: حيىي بن سعيدو
روى عن ، أبو سعيد املدين القاضي، األنصاري النّجاري -قاله البخاري -وال يصح، بن قيس بن قَ ْهد
ه(وفيه 144ع وأربعني ومائة)ت أربما، (1)اتبعي ثقة ثبت، ومالك، عنه الزهريو ، أنس بن مالك

 .(2)رمحه هللا ، الفخ
ه أمساء بنت عقيل روى عن جده مرسال اهلامشي أمبن أيب طالب : حممد بن عمر بن عليو

وورى عنه أوالده عبد هللا ، وأبيه وعمه حممد بن احلنفية وابن عمه علي بن احلسني بن علي وغريهم
به احلافظ قوتع، (4)وذكر أنه روى عن علي، "الثقات"ذكره ابن حبان يف، (3)هموغري  وعبيد هللا وعمر
لكن زعم أنه حممد بن عمر بن علي بن احلسني بن ، القطان حاله جمهولوقال ابن : ابن حجر بقوله

 .(6)تقدم، الصحايب اجلليل، يامشاهل: بن أيب طالب عليو.(5)م يف ذلكهي وأظنه وَ ، علي بن أيب طالب
 : ويف اإلسناد الثاين للرتمذي

السعدي ..مقاتلهو علي بن حجر بن إايس بن : يف الرواية الثانية للرتمذي، جرعلي بن حج 
قال ، غريهو وروى عنه البخاري ، روى عن أبيه ومعروف اخلياط صاحب واثلة، املروزيأبو احلسن 

  ((7)ه 244ومائتني) مات سنة أربع وأربعني، ثقة مأمون حافظ: النسائي
أبو إسحاق الواسطي موىل : أبو يزيد ويقال: ويقال، أبو سعيدهو الكالعي : حممد بن يزيدو

ثقة ، (8)وروى عنه أمحد وابن معني وآخرون، ن أيب خالدروى عن إمساعيل ب، شامي األصلخوالن 
  .(9)رمحه هللا، ويف اتريخ وفاته خالف، ه (190مات سنة تسعني مائة)، ثبت

                                      
 .(361 -4/360)، 1: ط، التهذيبهتذيب ، ابن حجر (1)
 ."..من هتذيب، املصدر السابق . (2)
 .(3/655)، 1: املصدر السابق ط (3)
 .(3/655)، 1: ط، املصدر السابق (4)
 .(3/655) 1: ط، املصدر السابق . (5)
 .(11" رقم )...حديث "أان مدينة العلم: انظر (6)
 .(149 -148 /3)، ملصدر السابقا (7)
 .(736 -3/735)، السابقاملصدر  (8)
 .(736 -3/735)، املصدر السابق (9)
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اله منصور بن زاذان وعنه حبان بن الثقفي الواسطي العابد روى عن خ: مستلم بن سعيدو
: بن منصور عن ابن معنيوقال إسحاق ، ليس به أبس: قال النسائي، (1)علي العنزي وآخرون

 .(2)صويلح
فقد أورده ابن اجلوزي يف كتاب الضعفاء ، لعله رميح بن هالل الطائي: رميح اجلذاميو
، جمهول ال أعلم روى عن غري أيب متيلة: وقال أبو حامت الرازي، ابن بريدةوقال يروي عن ، واملرتوكني

رميح اجلذامي عن أيب هريرة : بن حجراظ وقال احلاف، (3)كان ينفرد ابملناكري عن املشاهري:  وقال
: وقال ابن القطان، وعنه مستلم بن سعيد أخرجه الرتمذي واستغربه، حبديث إذا اختذ الفيء دوال

 .(4)يعرفرميح ال 
 .(5)تقدم ،ملسو هيلع هللا ىلصصاحب رسول هللا ،  احلافظالدوسي اليماين: هريرة وأبو

النخعي  عن روى، أبو سعيد الكويف هو الرواجيني : يف الرواية الثالثة للرتمذي، عباد بن يعقوب
 سنة مات شيعي صدوق: قال الدارقطينو ، شيخ ثقة: حامت قال أبو (6)عنه البخاري مقروانو 
 .((7)ه 250)

وعبيد ، سكن الرّي يروي عن األعمش، ويفّ هو أبو صاحل الك: عبد هللا بن عبد القدوسو
: وقال الدارقطين، ليس بثقة: النسائي وقال، ليس بشيء رافضّي خبيث: قال حيىي بن معني، املكتب
 .(8)ضعيف

ثقة حافظ عارٌف : األعمش، أبو حممد الكويف، هو سليمان بن ميهران األسدي: األعمش
 ، ابلقراءات

                                      
 .(4/56)، 1ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (1)
 .(4/56)، املصدر السابق (2)
 .(1239رقم )، (1/286)، 1: ط، كتاب الضعفاء واملرتوكني، ابن اجلوزي (3)
 .(1/612)، 1: ط..، من هتذيب، ابقاملصدر الس (4)
 (03) رقم، " احلديث..ال يقبل صالة رجل مسبلإن هللا  ختريج حديث: انظر (5)
 .(285 -2/284)، 1: ط، املصدر السابق (6)
 .(285 -2/284)، 1: ط، املصدر السابق (7)
 .(2064) رقم، (2/130)، 1: ط، ..من كتاب الضعفاء، املصدر السابق (8)
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 .((1)ت سنة سبعة وأربعني أو مثان )أي ومائةما، من اخلامسة، َوريع لكنه يُدّلس
أخرج له البخاري يف ، الكويف ثقة يقال ابن إساف األشجعي موالهمو : (2)هالل بن يسافو

 .التاريخ
عن محاد بن زيد عن هشام عن ف، هو أبو جنيد احلزاعي ابن أيب األسود: عمران بن حصنيو

 .(3)أحد، فيمن نزل البصرة ،ملسو هيلع هللا ىلصب النيب من أصحا ..مل يكن يقّدم على عمران: حممد بن سرين
إذا فعلت ": ملسو هيلع هللا ىلصل هللا قال رسو : قال، علي بن أيب طالببطريق ، ولفظ حديث الرتمذي

فقيل وما هن اي رسول هللا قال إذا كان املغنم دوال واألمانة ، أميت مخس عشرة خصلة حل هبا البالء
ه وجفا أابه وارتفعت األصوات يف مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديق
اخلمور ولبس احلرير واختذت القينات املساجد وكان زعيم القوم أرذهلم وأكرم الرجل خمافة شره وشربت 

 ."(4)عند ذلك رحيا محراء أو خسفا ومسخاه األمة أوهلا فلريتقبوا واملعازف ولعن آخر هذ
 قال": قال حلديث أيب هريرة، لبابالسابق وا لفظ حديث الرتمذي الثاين يف نفس الكتابو 

مغرما وتعلم لغري الدين وأطاع الرجل امرأته  إذا اختذ الفيء دوال واألمانة مغنما والزكاة": ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
وعق أمه وأدىن صديقه وأقصى أابه وظهرت األصوات يف املساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم 

األمة هرت القينات واملعازف وشربت اخلمور ولعن آخر هذه القوم أرذهلم وأكرم الرجل خمافة شره وظ
لزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآايت تتابع كنظام ابل قطع سلكه أوهلا فلريتقبوا عند ذلك رحيا محراء وز 

  .(5)ويف الباب عن علي وهذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه: قال أبو عيسى " فتتابع
هذا يب ال نعرفه من حديث علي بن أيب طالب إال من هذا حديث غر : قال أبو عيسى

والفرج بن فضالة قد ، نصاري غري الفرج بن فضالةالوجه وال نعلم أحدا رواه عن حيىي بن سعيد األ

                                      
 .(2615رقم )، (1/195)، 1: ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (1)
 .(7352رقم )، (1/507)، 1: ط، املصدر السابق (10) (2)
 .(2804رقم )، (408 /6)، 1: ط، التاريخ الكبري، البخاري (3)
 .(6/2212)، ط.د، سنن الرتمذي، الرتمذي (4)
 عن أيب هريرة رضي هللا عنه، (4/495ويف بعض النسخ )، والباب نفس الكتاب، (6/2212)، ط.د، املصدر السابق (5)
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 .(1)تكلم فيه بعض أهل احلديث وضعفه من قبل حفظه وقد رواه عنه وكيع وغري واحد من األئمة
ويف الباب : الرتمذي( بقولهيعين أاب عيسى ) ومراده: هللارمحه ، قال الشيخ عبد العزيز بن ابز

وهذا احلديث أعين حديث أيب هريرة : مث قال، (..ليّ حديث ع: أي) هو احلديث السابق، عن علي
احلزامي ابمليم : ويقال له، ...كما يف التقريب وهتذيب،  ضعيف جدا؛ ألن رميحا اجلذامي جمهول

ونه جاء من طريقني؛ ألن ضعف  على احلديث ابحلسن لغريه؛ لك وال يتوجه احلكم، والزاي، املهمله
لى متنهما ابحلسن؛ ملا عرف يف األصول وعلم مصطلح كل واحد منهما شديد فال يصلح احلكم ع

) يف ، قال الشيخو ، (2)احلديث؛ وهلذا مل حيسن الرتمذي واحدا منهما للعلة املذكورة وهللا ويل التوفيق
ضعف فرج املذكور كما ذكر : امهاإحد: هبذا السند ضعيف لعلتني وهو: األحاديث الضعيفة (

، ونقل يف هتذيب التهذيب ضعفه عن مجاعة من األئمة، ب بضعفهوقد جزم احلافظ يف التقري، املؤلف
: والعلة الثانية، ابطل: فقال، ونقل عن الربقاين أنه سأل الدارقطين رمحه هللا عن حديثه هذا

زمانه كما يعلم ومل يدرك ، رضي هللا عنه عليمل يسمع من جده ، بن علي انقطاعه؛ألن حممد بن عمر
  .(3)وهللا ويل التوفيق، تقريبذلك من هتذيب التهذيب وال
نقطاع بني حممد بن عمر بن علي وبني فاحلديث ضعيف لوجود اال: احلكم على احلديث

ضعف عبد هللا بن عبد ول، ( مل يسمع منه..فإنه )يعين حممد بن عمر، جده علي بن أيب طالب
 .وجهالة رميح اجلزامي، القدوس

 
  

                                      
 .(6/2212)، ط.د، من سنن ت، املصدر السابق ،الرتمذي (1)
 .(294 /26)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (2)
 ..كتاب األحاديث الضعيفة،  (26/294)، ط.د، املصدر السابق (3)
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  :كتاب البيوع  .(11)

 ." قرض جر نفعا فهو رابكل "   :حديث - 015
ولكن معناه عند أهل العلم ، احلديث ضعيف: قال الشيخ بن ابز رمحه هللا: ختريج احلديث

اشرتاط نفع ا ليس فيه أما إذا كان قرضا جمرد، صحيح إذا كان القرض مشروطا فيه نفع للمقرض
  .(1)ج لكرب املكروبنيوالتفري، للمقرض فهو مستحب وفيه فضل كبري؛ ملا فيه من التعاون على اخلري
ذ معناه من حديث رواه بعض أصحاب السنن منهم  ..ابن ماجه والبيهقي قيل ُأخي

 ..احلديث "..." إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو محله على الدابة :وهو قوله
هشام بن عمار حدثنا : قال، (2) ابب القرض، كتاب الصدقات،  ابن ماجه يف سننهأخرجه 

نائي قال سألت بن عياش حدثين عتبة بن محيد الضيب عن حيىي بن أيب إسحق اهلج  عيلاحدثنا إمس
أقرض  إذا} :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : قال، هدي لهقرض أخاه املال فيج الرجل منا يج : أنس بن مالك

فأهدى له أو محله على الدابة فال يركبها وال يقبله إال أن يكون جرى بينه وبينه قبل  أحدكم قرضا
 .{ذلك

إبسناده إىل أمحد بن حازم بن أيب غرزة ثنا أبو نعيم ثنا عبد السالم عن ...(3)خرجه البيهقيوأ
يته إالّ ابته وال تقبل هدإذا أقرضت قرضا ألخيك فال تركب د: شعبة عن حيىي بن سعيد عن أنس قال

  .أن يكون قد جرت بينك وبينه خمالطة قبل ذلك
 .عن حيىي بن يزيد اهلُنائي ورفعه بعض الناس: هعن حيىي بن سعيد وقال غري : كذا قال:  قال

وهو احلديث التايل ، من حديث سعيد بن أيب برة عن أبيه، موقوفا، وله شاهد عنده: قلت
فإذا كان لك  ]هكذا[ إنك أبرض الراب هبا فاش: سالم ألبيه" قال عبد هللا بن : ولفظه، (4)للسابق ذكره

                                      
 ..كتاب البيوع،  (25/257)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابز، زعبد العزيز بن اب (1)
 .(2432رقم ح/ )، (19القرض ): ( ابب15) الصدقات: ك، (2/813)، 1: ط، جهسنن ابن ما، ابن ماجه (2)
 .(5532رقم ): النوع الثامن والثالثون، (398-4/397)، 1: ط، شعب اإلميان، احلافظ البيهقي (3)
 .(2000ه / 1421) .(4/5533)، 1: ط، شعب اإلميان، ياحلافظ البيهق (4)
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  .شعري أو حبلة من تنب فال تقبله فإن ذلك من الراب"على رجل دين فأهدى إليك حبلة من علف أو 
سلسلة األحاديث الضعيفة  يف (...)يعين حديث إذا أقرض وضعفه الشيخ األلباين 
 .(1)واملوضوعة
، " ال جيوز ملقرض قبول هدية وال غريها من املنافع: (5/47قال يف حاشية الروض املربع )و 

فيكون رابً؛ ألنه ، أو أي منفعة،  الدْين ألخذ هدية عليهلئال يتخذ ذريعة إىل أتخري ،للنهي عن ذلك
 ."مع أخذ الفضل الذي استفاده ، يعود إليه ماله

كما ،  أيب طالب عن علي بنيف مسنده ، خرجه احلارثأوقد أشار الشيخ األلباين أن احلديث 
 .وهللا أعلم، ومل أجده، يف ضعيف اجلامع وزايداته، رمز له ابلضعف

  :د وبيان املتابعاتدراسة اإلسنا
 : ففي إسناد ابن ماجه

  .(2)تقدم، ثقة صدوق ،:هشام بن عمارو 
حمدث الشام أبو عتبة العنسي احلمصي أحد األعالم روى عن : عياشعيل بن اإمس و

وروى عنه أبو مسهر وحممد بن بكار بن الراين وخلق  ، حممد بن زايد األهلاينشرحبيل بن مسلم و 
وفد على املنصور فوالّه خزانة الثياب وكان حمتشما ، قدماء األعمش وغريهوحدث عنه من ال، كثري

كان من أوعية العلم إال أنه ليس مبتقن :  وقال احلافظ الذهيب، العلماء العاملنينبيال جوادا وكان من 
، ...(3)كأنه كان يعتمد على حفظه فوقع خلل يف حديثه عن احلجازيني وغريهم،  مسعه بغري بلده ملا

 .(4)بن مسلم دليعلم الشام عند إمساعيل والو : كنت أمسعهم يقولون:  الفسوي وقال
مع ، ضعيف: وقال النسائي وغريه، يف حديث إمساعيل عن غري الشاميني نظر: البخاريوقال 

                                      
وفيه حبث نفيس يف ، (1162) رقم، (3/303)، 5: ط، السّيئ على األمةوأثرها  سلسلة األحاديث الضعيفة، األلباين (1)

 ..راجعه، حال الراوي إمساعيل بن عياش
 .(93) " انظر ص...عند دراسة حديث" فقيه واحد، تقدم خترجيه (2)
 .(240) رقم، (255-1/253)، 1: ط، تذكرة احلفاظ، الذهيب (3)
 (255 - 1/253)، 1ط، املصدر السابق (4)
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ورثت من أيب أربعة آالف دينار : مسعت إمساعيل يقول: وقال حيىي بن صاحل، تج بهأن النسائي قد اح
 .(1)، ه (182تويف سنة اثنتني ومثانني ومائة )، لعلمأنفقتها يف طلب ا

روى عن عبيد هللا بن أيب بكر بن ، أبو معاذ ويقال أبو معاوية البصري: عتبة بن محيد الضيبو
  .(3)وذكره ابن حبان يف "الثقات"، صاحل احلديث، (2)وآخرون شوعنه إمساعيل بن عيا، غريهو أنس 

، وعنه ُعتبة بن مُحيد الضيبّ ، عن أنس يف القْرضروى : حيىي بن أيب إسحق اهلنائيو
وفيه آخر يسمى بنفس  ،ويف امسه اختالف كثري ابلتقدمي والتأخري، اهلُنائي حيىي بن يَزيدواملعروف أن 

 ...(4)االسم

روى عن أنس بن ، احلضرمي موالهم البصري النحوي هو: اآلخر، يب إسحاقبن أأما حيىي 
مات سنة ست ، صدوق ال أبس به ثقة: قال النسائي، و أكرب منهوعنه حممد بن سريين وه كمال

 .(5)بعض الضعف هيف حديث: وقال حيىي بن معني، وفيه خالف ه(136) وثالثني ومائة
 .تقدم ،ملسو هيلع هللا ىلصخادم رسول هللا ، أبو محزة اخلزرجيالنضر بن ضمضم بن زيد  بن: أنس بن مالكو

حلافظ اجملود أبو عمرو أمحد بن حازم هو ا: يف إسناد البيهقي: أمحد بن حازم بن أيب غرزة
، ثقة متقن، (6)وآخرونوحدث عنه مطني ، مسع جعفر بن عون، صاحب املسندالغفاري الكويف 

 .(2/594افاظ)كما يف تذكرة احل،  ه (276)وتويف سنة ست وسبعني ومائتني
، ميي موالهمعمرو بن محاد بن زُهري التي: واسم دُكني، هو الفضل بن دُكنْي الكويف :أبو نعيمو

الئي
ُ
تسع : وقيل، مات سنة مثاين عشرة، ثقة ثبٌت من التاسعة: بُكنيتهمشهور ، األحول أبو نُ َعيم امل
 .(7)وهو من كبار شيوخ البخاري، عشرة )أي ومئتني(

                                      
 (255 - 1/253)، 1ط، املصدر السابق (1)
 .(3/51)، 1: ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (2)
 .(3/51)، 1: ط، املصدر السابق (3)
 .(339 -4/338)، 1: ط، املصدر السابق (4)
 .(4/338) 1: ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (5)
 .(69/9، 617رقم ) ، (2/594)، 1: ط، تذكرة احلفاظ، الذهيب (6)
 .(5401) رقم .(382 -1/381)، 1: ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (7)
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هو ابن حرب احلافظ الصدوق أبو بكر النهدي البصري املالئي شريك أيب : عبد السالمو
كان مسندا معّمرا ،  شيبةوعنه أبو بكر بن أيب ، وعدة وب السختياينمسع أي، نعيم يف بيع املالء

 .(2)رمحه هللا ، ه (187مات سنة سبع ومثانني ومائة )، ثقة حافظ، (1)ولد يف حياة الصحابة، حافظا
جاج بن الورد احلجة احلافظ شيخ اإلسالم أبو بسطام األزدي العتكي موالهم بن احل: شعبةو

وعنه ، معاوية بن قرة وخلق كثريمسع من احلسن مسائل ومسع من ، حمدثهاالواسطي نزيل البصرة و 
 تويف سنة ستني ومائة، ثقة حافظ إمام، (3)أيوب السختياين وابن اسحاق من شيوخه وغريهم

 .(4)رمحه هللا، اخلامسة من طبقات الذهيب ه ( وهو من الطبقة160)

، القاضياملدين أبو سعيد ، احلارثبن قيس بن عمرو بن سْهل بن ثعلبة بن : حيىي بن سعيدو
 .(5)اتبعي ثقة

هذا احلديث )أي حديث القرض( أخرجه ابن ماجه من طريق : قال احلافظ ابن حجر
وقد رواه سعيد بن ، عن أنس، إسحاق اهلُنائي عن ُعتبة بن مُحْيد عن حيىي بن أيب، إمساعيل بن عياش

وكذا رواه البخاري ، اهلُنائييد بن أيب إسحاق عن يز : منصور يف "السنن" عن إمساعيل بن عّياش فقال
هكذا رأيت يف " اإلعالم" البن ، يزيد بن أيب حيىي اهلنائي: يف "اترخيه" من طريق إمساعيل لكن قال

  .(6)قيم اجلَوزية
أو لعل اخلطأ ، جمهول: حي كالم احلافظ هذا أن)حيىي بن أيب إسحاق اهلنائي(يو : ابملالحظ

يزيد : واألوجه أن احملفوظ هو، وفيه بعض االضطراب، رواية ابن ماجهيف ، السممن النساخ يف كتابة ا
 .وهللا تعاىل أعلم، بن أيب إسحاق

 إذا كان  ولكن معناه عند أهل العلم صحيح، احلديث ضعيف: ابن ابزقال الشيخ و 

                                      
 .(6/25، 256رقم )، (1/271) 1: ط..، من تذكرة، املصدر السابق (1)
 .(1/271)، 1: ط، املصدر السابق (2)
 .(2/193)، 1: ط، تذكرة احلفاظ، الذهيب (3)
 .(197 -2/196)، 1ط، املصدر السابق (4)
 .(4/144): وانظر، (361 -4/360)، 1: ط، ذيبهتذيب الته، ابن حجر (5)
 .(339 -4/338)، 1ط، املصدر السابق (6)
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 ...(1)القرض مشروطا فيه نفع للمقرض
كما قال بعض أهل   -وإن كان ، فاحلديث كما قال الشيخ ضعيف: احلكم على احلديث

لتصحيح  سَتند عليهوكما رأينا فاحلديث الذي يُ ، فالعربة بثبوت احلديث، ..يف املعىن صحيح -العلم
اش ضعيف يف روايته عن غري الشاميني وقد فامساعيل بن عي، هو أيضا ضعيف عند أهل العلم، معناه

 .وهللا أعلم، البصري الضيبعن عتبة بن محيد ( ...روى احلديث )إذا أقرض أحدكم
  :كتاب األطعمة  .(12)

 ."أفضل طعام الدنيا واآلخرة اللحم" : حديث - 016
ضعيف "لحمأفضل طعام الدنيا واآلخرة الحديث : رمحه هللا، وقال الشيخ عبد العزيز بن ابز

ي عن عمرو السكسكالعقيلي من طريق و  رواه أبو نعيم: وقال وقد ذكره يف كشف اخلفاء، أو موضوع
، ال يعرف هذا احلديث إال به: وقال العقيلي، عمرو املذكور ضعيف جداو  :قال، ربيعة بن كعب رفعه
 ."(2)وال يصح فيه شيء

 : ختريج احلديث
 ،كتاب األطعمة،  عن أيب الدرداء، اجه يف سننهابن م، كذلك،  أخرجهوقد ، كذا قال الشيخ

 بن سليمان حدثين صاحل بن حيىي ثنا الدمشقي لاخلال الوليد بن العباس حدثنا: قال، (3)ابب اللحم
 ..قال به الدرداء أيب عن مشجعة أيب عمه عن اجلهين هللا عبد بن مسلمة حدثين اجلزري عطاء

حدثنا : قال ،ملسو هيلع هللا ىلصما جاء يف إدام رسول هللا  ابب، عن جابر ،وأخرجه الرتمذي يف الشمائل
عن ، عن نبيح  ، عن األسود بن قيس، انقال حدثنا سفي، حدثنا أبو أمحد :قال، حممود بن غيالن
كأهنم علموا أان حنب   :يف منزلنا فذحبنا له شاة فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص" أاتان رسول هللا : قال جابر بن عبد هللا

 ."(4)اللحم 
                                      

 .نفس اجلزء والرقم، املصدر السابق (1)
 .األحاديث الضعيفة ": كتاب،  (26/212ط ).د، جمموع فتاوى ابن ابز، زعبد العزيز بن اب (2)
 .(27) اللحم: ابب، (29) األطعمة: ك، (3305، ح/2)، 1: ط، سنن ابن ماجه، ابن ماجه (3)
هللا ما جاء يف صفة إدام رسول : ابب، عبد الزراق بن عبد احملسن الربر: ت، (1/205)، 1: ط، كتاب الشمائل، الرتمذي (4)

 .رضي هللا عنه، عن جابر .(179) رقم، صلى هللا عليه وسلم
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داود حممد بن : قال حدثنا، (1)ربيعة بن كعب، يف الضعفاء الكبري ،كما الشيخ،  وأخرجه العقيلي
بن عمرو بن بكر السكسكي حدثنا أيب حدثنا عن أيب سنان الشيباين  بن خزمية الرملي حدثنا إبراهيم

 ..به ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : قال عن عمر بن عبد العزيز عن أيب سلمة عن ربيعة بن كعب
 ضعيف: األلبان الشيخ (2)قال، اللحم" اجلنة وأهل دنياال أهل طعام سيد: لفظ ابن ماجه

  .جدا
 حدثنا حممد بن العباس الدمشقي حدثنا يب حامتعن أ: وروى الدارقطين بنفس اإلسناد

حممد بن عبد الرمحن اجلعفي حدثنا حيىي بن صاحل الوحاظي حدثنا سليمان بن عطاء عن مسلمة 
"سيد طعام : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : قال، يب الدرداءبن عبد هللا اجلهين عن عمه أيب مشجعة عن أ

 .(3)"اجلنة اللحمأهل 
 .سيد طعام الدنيا واآلخرة اللحم "": ولفظ حديث القعيلي قال

سيد الشراب يف الدنيا واآلخرة املاء وسيد الطعام يف : بلفظ، عن صهيب، وأخرجه الديلمي
" سيد األدام يف الدنيا : نحو لفظ الدميليب وأخرجه الطرباين عن يزيد، (4)الدنيا واآلخرة اللحم" 

  .(5)وسيد الرايحني يف الدنيا واآلخرة الفاغة" واآلخرة اللحم وسيد الشراب يف الدنيا واآلخرة املاء 
  :بيان املتابعاتو  دراسة اإلسناد

، نزيل بغداد، أبو أمحد املروزي، هو العدوي موالهم، يف إسناد الرتمذي: حممود بن غيالن
 .(6)ه (239أي ومئتني )، وثالثنيات سنة تسع م، ثقة

                                      
 .(3/258)، 1: ط، الضعفاء الكبري، العقيلي (1)
 الضعيفة: وانظر، (3305-714) رقم، ابب اللحم، األطعمة، (3/265)، 1: ط، ابن ماجهضعيف سنن ، األلباين (2)

 .(3327) وضعيف اجلامع" رقم، (3724)
ابب ، وقد حبثت عنه يف كتاب السنن للدارقطين ومل أجده، (458، ح/1)، 3: ط، كشف اخلفاء، لعجلوينا: نقال عن (3)

 .(107 -1)..الصيد والذابئح واألطعمة
 .(3480، ح/2)، ط.د، الفردوسمسند ، يلميالد (4)
 .(155-1/154)، 3: ط، ..من كشف، املصدر السابق (5)
 .(455) ص، (6516) رقم، 1ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (6)
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، أبو أمحد الزيَبريي، بن ديرهم األسدي هو حممد بن عبد هللا بن الزبري بن عمر: أبو أمحدو
 .(1)(ه203مات سنة ثالث ومائتني )، من التاسعة، ثبٌت إال أنه قد خيطئ يف حديث الثوري، ثقة

اإلمام شيخ اإلسالم سيد احلفاظ أبو عبد هللا  ،سفيان بن سعيد بن مسروق، هو الثوري: سفيان
وحدث عنه ابن ، غريهمو حدث عن أبيه وزيد بن احلارث ، الكويف الفقيه، ال ثور مهدان، ثور مضر، الثوري

نني يف احلديث وقال سفيان أمري املؤم: ومجاعةقال شعبة ، وكيع وآخرونو  ه(198) املبارك وحيىي بن القطان
ما : وقال الفراييب مسعت سفيان يقول، ف مائة شيخ ما فيهم أفضل من سفيانلكتبت عن أ:  ابن املبارك

 .(2)ديث إذا صحت النية فيهمن عمل أفضل من طلب احل
  .(3)ثقة من الرابعة: ُيْكىن أاب قيس، الكويف، الَبَجلي: ويقال، العبديّ : األسود بن قيسو
يروي عن ، شماموىل بين ه، نديّ املدييّن السلعله جنيح بن عبد الرمحن أبو معشر : نبيحو

 فظ األسانيدكان حي،  ل ابن مُنريوقا، تعرف وتُ ْنكر: قال ابن عدي، وهشام بن عروة، وانفع، القرظيّ 
 .ضعيف: (4)وقال حيىي والنسائي

 .ثقة جليل، التابعي املشهور: جابر بن عبد هللاو
ْبح اخلالل السلمي أبو الفضل بن الوليد بن صُ هو عباس : يف إسناد ابن ماجه: العباس بن الوليد

ه ابن ماجه وأبو حامت وأبو وروى عن، روى عن زيد بن حيىي بن عبيد الدمشقي وأيب مسهر، الدمشقي
 .(6)هللا ه ( رمحه248نة مثان وأربعني ومائتني )سومات ، شيخ: قال أبو حامت عنه، (5)زرعة وآخرون

مي روى عن ويقال أبو صاحل الشاالوحاظي أبو زكراي هو حيىي بن صاحل : حيىي بن صاحلو
، ثقة صدوق، (7)وآخرون ،والباقون سوى النسائي وروى عنه البخاري، احلسن بن أيوب احلضرمي

                                      
 .(422) ص، (6017رقم )، 1ط، املصدر السابق (1)
لوال خوف ، نفائس: يف تذكرة ويف ترمجته عند الذهيب، (5-45، 198) رقم، (207-1/203)، 1ط، تذكرة احلفاظ (2)

 ..فراجعه، اإلطالة
 .(1/50)، 1: ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (3)
 .(3/157)، 1: ط، ضعفاء املرتوكنيال كتاب، ابن اجلوزي (4)
 .(296 -2/295) 1: ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (5)
 .(296 -2/295)، 1: ط، املصدر السابق (6)
 .(365 -4/364)، 1: ط، املصدر السابق (7)
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 .رمحه هللا ه (222) مات سنة اثنتني وعشرين ومائتني
، اجلهينروى عن مسلمة بن عبد هللا ، بن قيس القرشي أبو عمر اجلزري: سليمان بن عطاءو

قال احلافظ ابن ، منكر احلديث: قال البخاري يف حديثه مناكري وقال أبو زرعة ،وعنه بكر بن خنيس
شيخ يروي عن مسلمة : وصاحب الرتمجة قد ذكره ابن حبان يف الضعفاء فقال هذا غريه قطعا: حجر

وقال ، (1)ات" بن عبد هللا اجلهين عن عمه أيب مشجعة بن ربعي أشياء موضوعة ال تشبه حديث الثق
، منكر احلديث يكتب حديثه: وقال أبو حامت، أدري التخليط فيها منه أو من مسلمةال : احلافظ

 .(2)فصل من مات من التسعني إىل املائتني وذكره البخاري يف

، بن عبد هللا بن ريْبعيّي اجلهين احليْمريي الدمشقي الدارايناهو : مسلمة بن عبد هللا اجلهينو
وقال عثمان ، وعنه سعيد بن عبد العزيز، عبد العزيز عمه أيب مشجعة بن ربعي وعمر بنروى عن 

يب حامت مث ذكر بعده مسلمة وذكره ابن أ، الشعيثي مل يرو عنه أحد نعرفه غري: الدارمي عن دحيم
قال ابن ، جمهول: وعنه مروان بن حممد الطاطري وحكى عن أبيه أنه، روى عنه عمر بن هانيئ العدل

  .(3)فيما قاله نظر والصواب ما نقل ابن أيب حامتمها واحد و : اكر يف اتريخ دمشقعس
ر بن اخلطاب وشهد خطبته ابجلابية وعثمان بن ن ريْبعيي اجلهين روى عن عمابهو : أيب مشجعةو

 .(4)ذكره ابن مسيع يف الطبقة الثانية، وعنه ابن أخيه مسلمة بن عبد هللا اجلهين، عفان وأيب الدرداء
 : د الدارقطينانويف إس
من ، أحد احلفاظ، الرازي: ه (277) هو حممد بن إدريس بن املنذر احلَنظَلي :متأبو حا

 .((5))أي ومئة سنة سبع وسبعنيمات ، احلادية عشرة
 .(6)ثقة : حممد بن العباس الدمشقيو

                                      
 .(2/104)، 1: ط، املصدر السابق (1)
 .(2/104)، 1: ط، املصدر السابق (2)
 .(4/75)1: ط، التهذيبهتذيب ، ابن حجر (3)
 .(4/589)، 1: ط، املصدر السابق (4)
 .(1/403)، 1: ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (5)
  .(421) ص، (5998) رقم، املصدر السابق: انظر (6)
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أبو بكر ، عبد الرمحن بن احلسن بن علي اجلعفيبن اهو : حممد بن عبد الرمحن اجلعفيو
وروى عنه أبو داود يف ، ني بن علي اجلعفي وزيد بن احلبابأبيه حس الكويف نزيل دمشق روى عن عم

 تويف هبا يف مجادي اآلخرة سنة ستني مائتني، فهو جيد احلفظ، (1)خرونالقدر وابن ماجه وأبو زرعة وآ
 .(2)يعترب به: وقال الدارقطين، تكلم الناس فيه وروى مناكري: وقال مسلمة بن قاسم، ه (260)

قال يف)امليزان( له عن هودة بن ، هو الَرْملي: يف رواية العقيلي، بن خزمية حممد بن داود
اي رسول هللا ما منزل علّي منك؟ : لتيمي عن أيب جْمَلْز عن ابن مسعود قلتعن سليمان ا، خليفة

رواه أبو عوانة عن خملد بن ، فهذا من وضع هذا اجلاهل: قال الذهيب .وجل"منزيل من هللا عز : قال
يينمالك ا  .(3)لَسَلْمسي

 .ابلوضع، ذلكعلى فاهتمه : قلت

يروي عن : وقال ابن حبان، مرتوك: رقطينقال الدا، بن بكر السْكسكيّ : إبراهيم بن عمروو
فلست أدري أهو اجلاين على ، وأبوه أيضا ال شيء، ال تُعرف من حديث أبيه، أبيه األشياء املوضوعة

 .(4)املوضوعة أبيه أو أبوه الذي كان خيصه هبذه األشياء
إبراهيم يروي عن ، من أهل الرمة، السكسكيّ ، هرُ كْ هو أبو إبراهيم السابق ذي : عمرو بن بكر

َلة يروي عن الثقات : حبّانوقال ابن ، له أحاديث مناكري: قال ابن عديّ ، وابن جريج، بن أيب َعب ْ
  .(5)ال جيوز االحتجاج به، الطاّمات

 : ويف إسناد العقيلي

الكويف أبو سنان الشيباين األكرب روى عن أيب صاحل السمان  ضرار بن مرة هو: أبو سنانو
 مائةو تويف سنة اثنينت وثالثني ، فهو ثقة ثبت، اعنه شعبة وشريك وغريمهوسعيد بن جبري ومجاعة و 

  .(6)ه (132)
                                      

 .(3/625)، 1: ط، سابقاملصدر ال (1)
 .(3/625)، 1: ط، املصدر السابق (2)
 .(3/540)، 1: ط، لميزان االعتدا، الذهيب: انظر (3)
 .(1/45)، 1: ط، الضعفاء واملرتوكني كتاب، ابن اجلوزي (4)
 .(2/223)، 1: ط، املصدر السابق (5)
 .(2/228)، 1: ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (6)
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كان إماما ،  أمري املؤمنني أبو حفص األموي القرشي، بن احلكم اإلماما: عمر بن عبد العزيزو
  .(1)انتا هلل أّواها منيباثبتا حجة حافظا ق، ا عارفا ابلسننفقيها جمتهد

د الرمحن بن عوف بن عبد عوف الزهري املدين قيل امسه عبد هللا بن عباهو : أبو سلمةو
وعنه ابنه عمر وأوالد إخوته ، وغريهموقيل إمساعيل وقيل امسه كنيته روى عن أبيه وعثمان بن عفان 

وقال ، ثقة فقيه كثري احلديث، ن عبد الرمحن وعروة بن الزبري والزهري وآخرونسعد بن إبراهيم ب
  .(2)عن عمر منقطعسلمة أبو : البخاري

 من فيبقى النظر فيما ذُكر، ومع ما قالوا يف عدم مساعه من بعض الصحابة والتابعني: قلت
 ..وهللا تعاىل أعلم ،ويكفي أنه ثقة إمام وحجة، الرواية عن هؤالء ودراسة األمر حسب احلالة

ومنهم من ، فةأهل الصُ صحايّب من : أبو فيراٍس املدينّ  ،بن مالك األسلمي: ربيعة بن كعبو
 .(3)مات ربيعة سنة ثالث وستني بعد احلَر ة ، وأيب فراس األسلميّ ، فّرق بني ربيعة

عومير : يقالو ، هو عومير بن زيد رضي هللا عنه: يف رواية ابن ماجه والدارقطين، أبو الدرداء
: م هذه األمة قيلهو حكي: يقالوكان ، بن عبد هللا ويقال ابن ثعلبة األنصاري اخلزرجي اإلمام الرابين

وحفظ القرآن عن رسول هللا ، أن إسالمه أتخر إىل يوم بدر مث شهد ُأحدا وأبلى يومئذ بالء حسنا
نة اثنتني سمات ، قيهة وعدةروى عنه ابنه بالل وزوجته أم الدرداء الف، روى مجلة من أحاديث ملسو هيلع هللا ىلص

 .(4)رمحه هللا، ه (32) وثالثني
ث أيب نعيم والعقيلي( ال يصحان أما األول فقال يثان) أي حديهذان حد: قال ابن اجلوزي

، سليمان بن عطاء يروي عن مسلمة أشياء موضوعة فال أدري التخليط منه أو من مسلمة: ابن حبان
رف هذا احلديث إال بعمرو بن بكر وال يصح يف هذا املنت عن ال يع: أما الثاين فقال العقيلي، (5)

                                      
 .(4940) رقم، 1ط، لتهذيبتقريب ا، ابن حجر (1)
 .(532 -4/531)، 1: ط، هتذيب التهذيب، حجرابن  (2)
 .(1/148)، 1: ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (3)
 (.11/1 -11)  رقم، (25 -1/24)، 1: ط، تذكرة احلفاظ، الذهيب . (4)
 .فضيلة اللحم: ابب، (204 -2/203)، 1: ط، املوضوعات، ابن اجلوزي (5)



 

120 

 .(1)بكر يروي عن الثقاة الطامات ال حيل االحتجاج به عمرو بن : قال ابن حبان ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
بسند فيه ضعيف بل موضوع (2)، ه(281)وابن أيب الدنياورواه ابن ماجه ...:قال السخاويو 

سيد طعام : لكن له شواهد منها عن علي رفعه بلفظ ة اللحم"الدنيا وأهل اجلنسيد طعام أهل : بلفظ
يف منزلنا  ،ملسو هيلع هللا ىلصأاتان رسول هللا : رتمذي يف الشمائل عن جابرولل: وقال، "...الدنيا اللحم مث األرز

 ."...(3)فذكره، كأهنم علموا أان حنب اللحم:  فذحبنا شاة فقال
ضعيف أو "يا واآلخرة اللحمأفضل طعام الدنحديث : كما مر،  قد قال الشيخ عبد العزيزو 

 ."...(4)موضوع
مرو بن بكر السكسكي احلديث ضعيف لشدة ضعف إبراهيم بن ع: احلكم على احلديث

 .وهللا أعلم، وعليه يدور احلديث، وجهالة مسلمة بن عبد هللا اجلهين، ..وأبيه عمرو بن بكر
 ".." تعشوا ولو بكف من حشف :حديث -017

وحيتمل أنه موضوع ، هذا احلديث هبذا اإلسناد ضعيف جدا :هللا رمحه، قال الشيخ ابن ابز
وذكر أن ، بعد ما عزاه للرتمذي، ال العجلوين يف كشف اخلفاءوق: قالمث ، واحلمل فيه على عنبسة

ال  .(3355)سنن ابن ماجه األطعمة : "ورواه أبو نعيم عن أنس بلفظ :فيه ضعيفا وجمهوال ما نصه
: ورواه ابن ماجه عن جابر مرفوعا بلفظ "مهرمة هفإن ترك ،كف من حشفولو ب ،تدعوا عشاء الليل

فإن تركه مهرمة ورواه يف الآللئ معزوا البن ماجه عن جابر  ،ن مترال تدعوا العشاء ولو بكف م "
راهيم بن عبد السالم ويف سنده إب :قال ،فإن تركه يهرم، ال ترتكوا العشاء ولو على كف متر :بلفظ

                                      
 .(2/206)، مع املوضوعات، (3/1263)، 1: ط، الضعفاء الكبرييف ، قيليالع: انظر (1)
أبو بكر عبد هللا بن حممد بن عبيد ، هو احملدث العامل الصدوق: (679 -2/677)، 1: ط، تذكرة احلفاظ، الذهيب: انظر (2)

ومسع سعيد بن ، مائتنيولد سنة مثان و ، بن سفيان بن أيب الدنيا القرشي األموي موالهم البغدادي صاحب التصانيف
كتبت :  قال ابن أبو حامت، أسامة مع تقدمه وأمحد بن حممد اللبناينوحدث عنه احلارث بن أيب ، بن اجلعدسليمان وعلي 

ومن ، هو مؤدب املعتضد": قال ابن كامل، أدب غري واحد من أوالد اخللفاء: وقال اخلطيب، عنه مع أيب وهو صدوق
ومائتني مات سنة احدى ومثانني ، وغري ذلك كثر، "القناعة"كتاب "القضاء" وكتاب تصانيفه كتاب فضائل رمضان" و 

 .رمحه هللا، ه(281)
 .(155 -1/154)، 3: ط، كشف اخلفاء، العجلوين: انظر (3)
 .(26/212)، ط.د، جمموع فتاوى الشيخ ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (4)
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  .(1)وحكم عليه الصنعاين: وقال يف املقاصد، يثضعيف يسرق احلد
 : ختريج احلديث

، فضل العشاء ابب ما جاء يف، يف كتاب األطعمة، الشيخ كما أفاد،  احلديث الرتمذي أخرج
حدثنا حدثنا حيىي بن موسى حدثنا حممد بن يعلى الكويف : قال، ..أنس بن مالكعن ، (46)

عن أنس بن مالك قال قال النيب  قمللك بن عالعنبسة بن عبد الرمحن القرشي عن عبد ا
 ..به، (2)ملسو هيلع هللا ىلص

عن جابر بن عبد ، (54) ابب ترك العشاء، (29)وأخرجه ابن ماجه يف كتاب األطعمة
ابابه حدثنا حممد بن عبد هللا الرقي ثنا إبراهيم بن عبد السالم بن عبد هللا بن : قال ..(3)هللا

قال رسول هللا : بن املنكدر عن جابر بن عبد هللا قالهللا بن ميمون عن حممد  املخزومي ثنا عبد
 به..ملسو هيلع هللا ىلص

  :دراسة اإلسناد وبيان املتابعات
 : ففي إسناد الرتمذي

  ،بن عبد ربه بن سامل احلداين أبو زكراي البلخي السختياين املعروف خبت: حيىي بن موسى
وآخرون البخاري وأبو داود  وروى عنه، عن ابن عيينة وأيب معاوية الضرير وغريهمروى ، كويف األصل

  .(5)ه ( رمحه هللا تعاىل240مات سنة أربعني ومائتني )، ثقة مأمون، (4)
روى عن ، هو حممد بن يعلى السلمي أبو علي الكويف ولقبه زنبور: حممد بن يعلى الكويفو

وروى عنه أبو كريب وحيىي بن موسى ، عبد الرمحن وغريهمأيب األشهب العطاردي وعنبسة بن 
مات سنة ، مرتوك احلديث: يتكلم فيه وهو ذاهب احلديث وقال أبو حامت: قال البخاري، (6)آخرون و 

                                      
 .(26/240)، ط.د، زجمموع فتاوى الشيخ ابن اب، عبد العزيز بن ابز (1)
 .(1857رقم )، (46) ابب ما جاء يف فضل العشاء، طعمةاأل: ( ك6/135)، سنن الرتمذي، الرتمذي (2)
 ..(3355رقم )، ترك الَعشاء: (54) ابب، (29) األطعمة: ك، (2/3355)، سنن ابن ماجه، ابن ماجه (3)
 .(394 -4/393)، 1ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (4)
 .(394 -393 /4)، السابقاملصدر  (5)
 .(739 -738 /3)، املصدر السابق (6)
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  .(1)الثقات، تني إىل ست عشرةمائ
، هو عنبسة بن عبد الرمحن بن عنبسة بن سعيد بن العاص: عنبسة بن عبد الرمحن القرشيو

، مرتوك: وقال النسائي، بشيءليس : قال حيىي، بصرّي يروي عن احلسن وحممد بن زاذان: القرشي
  .(2)، ديثكان يضع احل:  وقال أبو حامت الرازي ،تركوه: وقال البخاري والعقيلي

له عن أنس : قال احلافظ ابن حجر، ويروي عن أنس رضي هللا عنه: قعبد امللك بن عالو
يضعف  وعنبسة، وعنه عنبسة بن عبد الرمحن رواه الرتمذي وقال منكر، العشاء مهرمةحديث ترك 

  .(3)مرتوك ققال األزدي عبد امللك بن عال: وقال، وعبد امللك جمهول
  :ويف إسناد ابن ماجه

ويقال ، الرقّييي مث الواسطي النجار، هو حممد بن عبد هللا بن سابورٍ : ي  حممد بن عبد هللا الرق
 .(4)صدوق من احلادية عشرة : ابن خاَلَوْيه: له

، يروي عن عبد العزيز بن أيب رّواد: عبد هللا بن ابابه املخزوميبن : إبراهيم بن عبد السالمو
  .(5)، وعندي أنه يسرق احلديث فهو ضعيف: قال، ث ابملناكريحدّ ، ليس ابملعروف: قال ابن عدي

 .(6)من الثامنة، مرتوك، منكر احلديث: املكي، املخزومي، القّداحبن داود : عبد هللا بن ميمونو
ن عبد هللا بن اهلدير اإلمام شيخ اإلسالم أبو عبد هللا القرشي التيمي ب: حممد بن املنكدرو

، مسع أاب هريرة وابن عباس وجابرا وأنسا وسعيد بن املسيب وطائفة سواهم املدين أخو أيب بكر وعمر
جيتمع إليه ، كان من معادن الصدق:  قال ابن عيينة، (7)املنكدر وشعبة ومعمر وخلقوعنه ابنه 
كان :  وقال مالك، مسع من عائشة: وقال البخاري، ابن املنكدر حافظ: ل احلميديوقا، الصاحلون

                                      
 .(739 -738 /3)، املصدر السابق (1)
 .(2617رقم )، (236-235 /2)، 1ط، كتاب الضعفاء واملرتوكني، ابن اجلوزي (2)
 .(621 /2)، 1ط..، من هتذيب، املصدر السابق (3)
 .(6021رقم )، (422) ص، 1ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (4)
 .(76رقم )، (1/38)، 1ط، كنيالضعفاء واملرتو كتاب ، ابن اجلوزي (5)
 .(3654و 3653رقم )، (268) ص، 1ط ..من تقريب، املصدر السابق (6)
 (.19/4، 114رقم )، (128 -127 /1)، 1ط، تذكرة احلفاظ، الذهيب (7)
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جممع على ثقته وتقدمه يف العلم والعمل وهو من طبقة عطاء لكنه : حلافظ الذهيبوقال ا، سيد القراء
ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ): قيل إنه هتجد ليلة فاشتد بكاؤه فسأله إخوانه فقال تلوت هذه اآلية، موتهأتخر 

َمر( ىئ مئ حئ جئی ی ی  وقيل إنه ملا احتضر جزع كثريا وقال أخشى هذه اآلية أخشى  ،[47:]الزُّ
وعن ابن املنكدر قال كابدت نفسي أربعني سنة حىت ، من هللا ما مل أكن أحتسبأن يبدو يل 

كان حممد بن املنكدر سيد القراء ال يكاد أحد يسأله عن حديث إال كان :  وقال مالك، استقامت
  .(1)ه ( رمحه هللا130سنة ثالثني ومائة ) مات، يبكي"

اتبعي ، ألنصاري مفيت املدينة يف زمانهبن عمرو بن حرام أبو عبد هللا ا: جابر بن عبد هللاو
 .ثقة إمام

 أبو محزة األنصاري، ...ن ضمضمبن النضر ب ابن مالك: إسناد الرتمذييف : أنس بن مالك
 .ملسو هيلع هللا ىلص خادم

 ." من حشف فإن ترك العشاء مهرمةتعشوا ولو بكف : قالالرتمذي ولفظ 
 .م "رَ هْ ي ُ ال تدعوا العشاء ولو بكف من متر فإن تركه : قال ابن ماجهولفظ 

وعنبسة يضعف يف احلديث ، الوجهقال أبو عيسى هذا حديث منكر ال نعرفه إال من هذا 
  .(2)..وعبد امللك بن عالق جمهول

ضعيف من ، زنبور هالكويف لقب (3)و ليلىحممد بن يعلى السلمي أب: وقال احلافظ يف التقريب
مرتوك رماه أبو حامت ابلوضع من : ملذكوروقال احلافظ أيضا يف عنبسة بن عبد الرمحن ا ،(4)التاسعة
 .(6)جمهول من اخلامسة  :أيضا يف عبد امللك بن عالق املذكوروقال ، (5)الثامنة 

                                      
 .(128-1/127)، املصدر السابق (1)
 .(1857رقم )، (46) عشاءالابب ما جاء يف فضل ، األطعمة: ك( 6/135)، سنن الرتمذي، الرتمذي (2)
ه / 1420)1: ط: انظر .أبو علي: كما يف )التهذيبني(،  والصحيح، وهو خطأ..، هذا يف األصل من تقريب التهذيب (3)

 .(448) ص، (6412برقم )، م(1999
 .(1/448)، 1ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (4)
 .(369) ص، (5206رقم )..، من تقريب، املصدر السابق (5)
 .(305) ص، (4201رقم )، املصدر السابق (6)
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 .(1)ضعيف جدا :قال الشيخ األلباينو 
، معروف وهو حيىي بن موسى فثقة، أما شيخ اإلمام الرتمذي ..:رمحه هللا ،بن ابزا قال الشيخ

هذا احلديث هبذا و : كما تقدم،  وقال، والرتمذي والنسائي كما يف التقريب روى له البخاري وأبو داود
 .(2)..وحيتمل أنه موضوع، اإلسناد ضعيف جدا

يف اإلسناد األول فإنه  احلديث ضعيف لوجود إبراهيم بن عبد السالم: احلكم على احلديث
 .أعلم تعاىلوهللا ، وعبد امللك بن عالق يف اإلسناد اآلخر مرتوك، يسرق احلديث

 : كتاب اللباس والزينة  .(13)
 ."اي أمساء إن املرأة إذا بلغت احمليض مل يصلح أن يري منها إال هذا": حديث -018

شف وجهها وكفيها لغري كحديث الرخصة للمرأة يف  : قال الشيخ عبد العزيز بن ابز
ثنا يعقوب بن  حد: سننهوهو ما رواه أبو داود يف  ،ملسو هيلع هللا ىلصضعيف جدا ال يصح عن النيب ..حمارمها

حدثنا الوليد عن سعيد بن بشري عن قتادة عن : قال، مؤمل بن الفضل احلراينو  كعب األنطاكي
وعليها  ملسو هيلع هللا ىلصنيب أن أمساء بنت أيب بكر دخلت على ال، عن عائشة رضي هللا عنها، خالد بن دريك

منها إال هذا  ح أن يرياي أمساء إن املرأة إذا بلغت احمليض ال يصل: فأعرض عنها وقال، ثياب رقاق
قلت هذا احلديث ، هو مرسل وكذا قال أبو حامت الرازي: قال أبو داود، وأشار إىل وجهه وكفيه، وهذا

وعائشة وهو مراد أيب داود  وهي انقطاع بني خالد، وال تقوم به حجة للعلة املذكورة، ضعيف جدا
 .(3)نوقد عنع وتدليس قتادة، ولضعف سعيد بن بشري، وأيب حامت بقوهلما مرسل
 : ختريج احلديث

فيما تبدي املرأة : ابب، يف كتاب اللباس وهو أخرجه أبو داود، كما قال الشيخ،  احلديثف 
مؤمل بن الفضل احلراين حدثنا يعقوب بن كعب األنطاكي و : قال، (4)عن عائشة، (31) من زينتها

                                      
ضعيف : وانظر كذلك، (54ترك العشاء ): ابب، (29) األطعمة: ك، (271 /2)، 1ط، ضعيف سنن ابن ماجه، األلباين (1)

 .(116والضعيفة )، (6207اجلامع )
 .(240) ص، 26ج/، جمموع فتاوى الشيخ ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (2)
 .(26/227)، ط.د، جمموع فتاوى الشيخ ابن ابز، عزيز بن ابزعبد ال (3)
 .(31): ابب، اللباس: ك، (5/4104)، 1: ط، سنن أيب داود، أبو داود السجستاين (4)
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ن عائشة رضي يعقوب بن دريك عقاال ثنا الوليد عن سعيد بن بشري عن قتادة عن خالد قال 
وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها  ملسو هيلع هللا ىلصأن أمساء بنت أيب بكر دخلت على رسول هللا  ": هللا عنها

وأشار  {إال هذا وهذا اي أمساء إن املرأة إذا بلغت احمليض مل تصلح أن يري منها} وقال ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
 ."إىل وجهه وكفيه

املرأة تصلي بغري  ابب، الصالةعن عائشة يف كتاب ، عند أيب داود وله شاهد من حديث آخر
إن رسول هللا : فقالت، فرأت بنات هلا، وقد نزلت على صفية أم طلحة الطلحات ...": وفيه، (1)مخار
ْقوة وقال يل، دخل ويف حجريت جارية ،ملسو هيلع هللا ىلص ق نْي : فألقى يل حي فأْعطيي هذه نصفا والفتاة اليت ، شقّييه بشي

وله   ،(2)وفيه ضعف ال أرامها إاّل قد حاضتا": أو، حاضتفإين ال أراها إاّل قد ، عند أم سلمة نصفا
  .صحيح وهو، "(3)" ال يقبل هللا صالة حائض إالّ خبمار : مرفوعا قال، كذلك عن عائشة

  :دراسة األسانيد وبيان املتابعات
 : ففي إسناد أيب داود
إسحاق  روى عن أبيه وأيب، بن حامد احلليب أبو يوسف نزيل أنطاكية: يعقوب بن كعب

قال ، وروى يف املراسيل عن حممد بن عوف عنه وآخرونوروى عنه أبو داود ، اعةومجالفزاري 
 ."(4)تاكان ثقة وذكره ابن حبان يف "الثق:  ثقة رجل صاحل صاحب سنة وقال أبو حامت: العجلي

روى عن عيسى ، ويقال ابن عمري احلراين أبو سعيد اجلزري، بن اجملاهد: مؤمل بن الفضلو
، داود وروى النسائي عن أمحد بن سليمان الروايين عنهوروى عنه أبو ، بن مسلمايونس والوليد بن 

 .(6) (ه229) مات سنة تسع وعشرين ومائتني، وثقه أبو حمامت، ثقة، (5)وآخرون وأبو حامت الرازي

                                      
 .(84املرأة تصلي بغري مخار ): ابب، الصالة: ك (642، ح/5)، 1: ط، املصدر السابق (1)
 .املرأة تصلي بغري مخار: ابب، الصالة: ك، (642، ح/1)، 1: ط ،نن أيب داودضعيف س": األلباين: انظر (2)
وصححه األلباين يف صحيح أيب ، املرأة تصلي بغري مخار: ابب، الصالة: (ك5/641)، 1: ط، سنن أيب داود، أبو داود (3)

 هبذا الرقم، داود
 .(446 -4/445)، 1: ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (4)
 .(4/194)، 1: ط، ابقاملصدر الس (5)
 .(4/194)، 1: ط، السابقاملصدر  (6)
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، شقيأبو العباس الدم، القرشي موىل بين أمية وقيل بين العباس، الوليد بن مسلم وه: الوليدو
وروى عنه الليث بن سعد وهو من شيوخه وبقية بن ، واألوزاعي وعدةروى عن حريز بن عثمان 

  .(3)تقدم ،وهو كثري التدليس، (2)وثقه ابن سعد، (1)الوليد وهو من أقرانه وأمحد بن حنبل وخلق
األزدي ويقال البصري موالهم أبو عبد الرمحن ويقال أبو سلمة الشامي : سعيد بن بشريو

وعنه بقية وأسد بن موسى ، واسط روى عن قتادة والزهري ومجاعةأصله من البصرة ويقال من 
 .(5)ه ( رمحه هللا169) مات سنة مائة وتسعة وستني، ضعيف، (4)وغريهم

، األكمه املفسرافظ العالمة أبو اخلطاب السدوسي البصري الضرير هو ابن عزيز احل: قتادةو
قال ، (6)خلقمسعر وابن أيب عروبة و عنه و ، بن مالك وخلقحدث عن عبد هللا بن سرجس وأنس 

وقال أمحد بن ، وما مسعت أذانّي قط شيئا إال وعاه قليب، أعيد عليّ : ما قلت حملدث قط: ةقتاد
، ال يسمع شيئا إال حفظه قرئت عليه صحيفة جابر مرة فحفظها، قتادة أحفظ أهل البصرة: حنبل

إال ، فيها مسعت من أنس بن مالكيثا كلها يقول قصصت على قتادة سبعني حد: قال شعبة
ومع حفظ قتادة وعلمه ابحلديث كان رأسا يف العربية واللغة وأايم : قال احلافظ الذهيب، (7)أربعة

ما أتخر أحد عن االحتجاج  ءومع هذا االعتقاد الردي: الوق، وكان يرى القدر، العرب والنسب
 .(8)رمحه هللا، ه (811) ومائةمات سنة مثاين عشرة ، حبديثه ساحمه هللا

ويعلى بن منية ، روى عن ابن عمر وعائشة ومل يدركهما، لعله ابن دريك الشامي: خالدو
، مشهور: قال ابن معني، (9)وعنه أيوب السختياين وأبو بشر جعفر بن أيب وحشية وآخرون، مرسال

                                      
 (.325 -4/324)، 1ط، املصدر السابق (1)
 (.325 -324 /4)، 1ط، املصدر السابق (2)
 ."..تقدم مع ختريج حديث " فقيه واحد (3)
 .(9-2/8)، 1: ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (4)
 .(9-2/8)، 1: ط، املصدر السابق (5)
 .(430-3/428)، وهتذيب التهذيب، (124-1/122)، 1: ط، تذكرة احلفاظ ،الذهيب (6)
 .(124 -1/122)، 1: ط، املصدر السابق (7)
 .(124 -1/122)، 1: ط، املصدر السابق (8)
 .(1/517)، 1: ط..، من هتذيب، املصدر السابق (9)
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 .(1)التابعنيتباع وذكره ابن حبان يف "الثقات" يف أ، ثقة: وقال النسائي، وقال مرة ثقة
 ميقال هو يروي عن عائشة ومل أر له ذكر يف شيء من كتب الرتاج: يعقوب بن دريكو

 .والرجال وهللا أعلم

 .هةيبد هللا الفقأّم ع، أم املؤمنني، بنت أيب بكر الصديق التيمية: عائشةو

 .هذا مرسل خالد بن دريك مل يدرك عائشة رضي هللا عنها": قال أبو داود
 .(2)صحيح :،شيخ األلباينقال الو 

، لعائشة، من شواهد مثل حديث احلْقوة، لعل األلباين صحح احلديث مبا ذُكر قريبا: قلت
قد صححه يف ، "(4)إال خبمار وحديث "ال يقبل هللا صالة حائض، (3)عند أيب داود، رضي هللا عنها

ه أبو داود عن حممد بن أخرج حيث، يف )ابب املرأة تصلي بغري مخار( كما،  سنن أيب داود صحيح
حدثنا محاد عن قتادة عن حممد بن سريين عن صفية بنت ، املثىن قال حدثنا حجاج بن منهال

"ال : هبذا اللفظ األخري)يعين وأخرجه الرتمذي ، كما سبق،  (641)برقم، ..احلارس عن عائشة به
 ..وغريه، (5)وقال حديث حسن" ( ..يقبل هللا

 .صحيح على شرط مسلم: احلاكم يف املستدرك وقال ورواه: (6)وقال يف اجملموع
يعين ابن أيب  -رواه سعيد: حيث قال، بعد إيراد احلديث، يشري أبو داود بقوله لعل إىل ذلكو 

وهذه الرواية أخرجها احلاكم يف املستدرك : قال ،ملسو هيلع هللا ىلصعن قتادة عن احلسن عن النيب  -عروبة
(1/251). 

 
                                      

 .(1/517)، 1: ط..، من هتذيب، املصدر السابق (1)
 ..داودوكذلك صحيح سنن أيب ، (128، 1/38)، 1: طراجع كتاب املفحم" ي (2)
 .(84املرأة تصلي بغري مخار ): ابب، الصالة: ك (642، ح/5)، 1: ط، سنن أيب داود، أيب داود (3)
حيح أيب وصححه األلباين يف ص، املرأة تصلي بغري مخار: ابب، الصالة: ك (5/641)، 1: ط، سنن أيب داود، أبو داود (4)

 قمهبذا الر ، داود
 .(377برقم ) (5)
 .(3/166) بصفة وملجد (6)
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أن هذا احلديث هبذا اإلسناد يف غاية الضعف وبذلك يتضح  ..:رمحه هللا، الشيخقال 
ولو صح ، (..وتدليس قتادة، وضعف سعيد بن بشري، )يعين االنقطاع والسقوط؛ هلذه العلل الثالث

خامسة وهي نكارة متنه  ةوهناك عل، نزول آية احلجابقبل ، على ما كانت عليه احلال لكان حمموال
يف ثياب رقاق ال تسرت  ملسو هيلع هللا ىلصوإمياهنا أن تدخل على النيب  ا مع تقواهافإنه ال يظن أبمساء رضي هللا عنه

 .(1)وهللا ويل التوفيق، عورهتا
وعنعنة الوليد ، بن بشري احلديث وإن كان فيه ضعف من جهة سعيد: احلكم على احلديث

وهو بذلك ، وغريه كما ذكرانه عند أيب داود،  مع ذلك شاهد يشهد به يف الصحيحفله  بن مسلم؛
  .وهللا أعلم، هحديث صحيح لغري 

 ." احتجاب املرأة عن األعمى " :حديث - 019
 وهو ما روى أبو داود، ضعيف شاذ: حديث االحتجاب عن األعمى: قال الشيخ رمحه هللا

يف حتسني الرتمذي وتصحيحه هلذا : قال، ن موىل أم سلمةالرتمذي من حديث الزهري عن نبهاو 
كما يف هتذيب ،  ابن حبان هوإن وثق، والعدالة نبهان ليس مشهورا ابحلفظألن ، احلديث نظر

 .(2)التهذيب
  :ختريج احلديث

: ابب يف قوله عز وجل، حلديث أم سلمة، كتاب اللباسيف   احلديث وهو أبو داودروى ، نعم

بن احدثنا حممد بن العالء ثنا : قال، اآلية، (3)[31:نور]ال (ک ک گ گ گىئ)
  ..عنه به ين نبهان موىل أم سلمة عن أم سلمةاملبارك عن يونس عن الزهري قال حدث

، (4)ما جاء يف احتجاب النساء من الرجال: ابب، أخرجه الرتمذي يف كتاب األدبكذلك 
                                      

 .التحفة الكرمية يف بيان األحاديث املوضوعة": وانظر، (26/227)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (1)
 ..تحفة الكرميةال: كتاب:  وانظر، (26/228)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (2)
ح/ ، (ىئ)ک ک گ گ گ : ابب يف قوله عز وجل، (26) اللباس: ك، (4/37)، 1ط، نن أيب داودس، أبو داود (3)

(4112). 
 رقم، (29) ما جاء يف احتجاب النساء من الرجال: ابب، (44) األدب: ك، (8/19)، ط.د، سنن الرتمذي، الرتمذي (4)

 .(2778ويف بعض النسخ برقم )، (2779)
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يزيد عن بن شهاب عن نبهان موىل أم سلمة  حدثنا سويد حدثنا عبد هللا أخربان يونس بن: قال
 ..به، وميمونة ملسو هيلع هللا ىلصأنه حدثه أن أم سلمة حدثته أهنا كانت عند رسول هللا 

أخربان يونس بن عبد : قال، (1)نظر النساء إىل األعمى: ابب، يف الزينة وأخرجه النسائي 
 ىل أم سلمةعن نبهان مو ، أخربان يونس عن ابن شهاب: وْهب قالأخربان ابن : األعلى قال

 ..أن أم سلمة به ": حدث
 كال مها،  لنسائي عن طريق ابن وهبوا، عن طريق عبد هللا بن املباركفأخرجه أبو داود والرتمذي 

 ..عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن نبهان موىل أم سلمة عنه به ()يعين ابن املبارك وابن وهب
د الرمحن بن عبد هللا بن عبد قال أخربان عب: كذلك بطريق آخر،  (2)النسائي وأخرجه

أخربين : حدين عجقيل قال: حدثنا انفع بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال: قال، احلكم
وأان وميمونة  ،ملسو هيلع هللا ىلص"دخل علّي رسول : قالت ابن شهاب عن نبهان موىل أم سلمة عن أم سلمة

اي رسول هللا أليس أبعمى : اقلن {}احتجبا منه: فقال، فجلس فاستأذن عليه ابن أم مكتومجالسان 
 .!{؟}فأنتما ال تبصراته: قال ؟ال يبصران

  :تابعاتبيان املو  دراسة اإلسناد
 : يف إسناد الرتمذي

املبارك ابن  روى عن، بن نصر بن سويد املروزي أبو الفضل الطوساين ويعرف ابلشاة: سويد
مات ، فهو ثقة، ومجاعة، وقال ثقة، وروى النسائي أيضا عن حممد بن حامت بن نعيم عنه، وابن عيينة

  .(3)رمحه هللا، ويف اتريخ وفاته اختالف ه (240) سنة أربعني ومائتني
وهو ابن املبارك بن واضح اإلمام احلافظ فخر اجملاهدين قدوة الزاهدين أبو عبد : عبد هللاو

تويف سنة ، (4)تالرمحن احلنظلي موالهم املروزي الرتكي األب اخلوارزمي صاحب التصانيف والرحال
 .ه(181)

                                      
 .(9197رقم ح/ )، نظر النساء إىل األعمى: (95ابب )، الزينة: ك، (293 -8/292) ،1: ط، سنن النسائي، النسائي (1)
 .(9198) الزينة رقم: ك، (8/293)، 1ط، املصدر السابق (2)
 .(137 -2/136)، 1: ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (3)
 .(1/274)، 1: ط، تذكرة احلفاظ، الذهيب (4)
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سفيان معاوية بن أيب بن أيب النجاد ويقال ابن النجاد األيلي أبو يزيد موىل : يونس بن يزيدو
وروى عنه جرير وعمرو بن ، وغريهم روى عن أخيه أيب علي بن يزيد والزهري وانفع موىل ابن عمر

كان ابن :  ابن املديين وابن مهديقال ، (1)وآخرون ه(181) وعبد هللا بن املبارك، احلارث ومات قبله
حبجة رمبا جاء ابلشيء وليس ، هكان حلو احلديث كثري :  وقال ابن سعد، كتابه صحيح:  املبارك يقول

يونس بن يزيد بن أيب النجاد : (..تقريب) وقال احلافظ يف .(2)تويف سنة تسع ومخسني ومائة، املنكر
ويف غري الزهري ، يف روايته عن الزهري ومْهًا قليالثقة إال أن : األيلي أبو يزيد موىل آل أيب سفيان

 .(3)سنة ستني: وقيل، ( على الصحيحأي ومئة) مات سنة تسع ومخسني، من كبار السابعة، خطأ
 : ويف إسناد النسائي األول

أبو موسى ، بن عبد األعلى بن ميسرة الَصَديفّ اهو : يف رواية النسائي، يونس بن عبد األعلى
 .(4)مات سنة أربع وستني، من صغار العاشرة، ثقة: املصري

 .(5)ثقة، أبو حممد املصريّ ، همموالهو عبد هللا بن وهب بن مسلم القرشي : و ابن وهب
 : ويف إسناده الثاين

من احلادية ، ثقة: أبو القاسم، بن أعنَي املصريي : عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد احلكم
 .((6)ئتنيمات سنة سبع ومخسني )أي وم، عشرة

 .تقدم، ثقة جليل حجة ثبت: ابن شهابو
دين موىل أم سلمة ومكاتبها روى عنها وعنه حيىي املهو املخزومي أبو : نبهان موىل أم سلمةو

  .(7) ذكره ابن حبان يف الثقات، الزهري وحممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة
                                      

 .(475 -4/474)، 1: ط، ..من هتذيب، املصدر السابق (1)
 .(4/475)، 1: ط، املصدر السابق (2)
 .(1/543)، 1: ط تقريب التهذيب، ابن حجر (3)
 .(1/542)، 1: ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (4)
 .(1/271)، 1: ط، املصدر السابق (5)
 .(1/286)، 1: ط، املصدر السابق (6)
 .(1/212)، 1: ط، املصدر السابق (7)
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  .(1)مقبولٌ : مكاَتب أّم سلمة، املدين أبو حيىي، نبهان املخزومي موالهم: (تقريب) يفقال احلافظ و 
  .(2)ثقات: األيْليعجقيل بن خالد و، يالَكالعانفع بن يزيد و، سعيد بن أيب مرمي وابقي الرواة

تزوجها النيب بعد أيب  ،ملسو هيلع هللا ىلص زوج النيب املخزومية، وامسها هند بنت أيب أمية حذيفة: أم سلمة
 .(3)وستني مات سنة اثنتني، ثالث: وقيل، سلمة سنة أربع

الكويف كريب اهلمداين أبو كريب هو حممد بن العالء بن  : يف رواية أيب داود، حممد بن العالء
 .(5)تقدم، ثقة صدوق، (4)وروى عنه اجلامعة وآخرون، روى عن عبد هللا بن إدريس، احلافظ

بن اوعنده ميمونة فأقبل  ملسو هيلع هللا ىلصكنت عند رسول هللا : أم سلمة قالت: قال، لفظ أيب داودو  
احتجبا منه فقلنا اي رسول هللا أليس أعمى  ملسو هيلع هللا ىلصفقال النيب ، أم مكتوم وذلك بعد أن أمران ابحلجاب

 .(6)ضعيف: قال الشيخ األلباين، أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه " ملسو هيلع هللا ىلص يبصران وال يعرفنا فقال النيب ال
م فدخل عليه بن أم مكتو افبينا حنن عنده أقبل  :)يعين أم سلمة( قالت: قال، ولفظ الرتمذي

س هو أعمى احتجبا منه فقلت اي رسول هللا ألي ": ملسو هيلع هللا ىلصوذلك بعد ما أمران ابحلجاب فقال رسول هللا 
 حسنذا حديث مث قال ه، "أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ملسو هيلع هللا ىلصال يبصران وال يعرفنا فقال رسول هللا 

 .صحيح"
بن افبينا حنن عنده أقبل  ،ملسو هيلع هللا ىلصأن أم سلمة حدثته أهنا كانت عند رسول هللا : ولفظ النسائي
اي  نافقل {احتجبا منه}: ملسو هيلع هللا ىلصمران ابحلجاب فقال رسول هللا وذلك بعد ما أُ ، أم مكتوم فدخل عليه

ألستما  ؟أفعمياوان أنتما} :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا  ؟!رسول هللا أليس هو أعمى ال يبصران وال يعرفنا
 .{ه؟تبصران

                                      
 .(1/491)، 1: ط، املصدر السابق (1)
 رقم، (1/490)، لنافع بن يزيد..، وتقريب، لسعيد بن أيب مرمي، (2/392)، 1: ط، تذكرة احلفاظ، الذهيب: انظر (2)

 .(1/336)..، وعقيل يف التقريب، (7084)
 .(8694رقم ) ،(2/671)، 1، ط، تقريب التهذيب، ابن حجر (3)
 .(667 /3)، 1ط، هتذيب التهذيب، ابن حجر (4)
 .(07) رقم ..ال ترموا اجلمرة، م يف حديثتقد (5)
 .اللباس: ك، (3/4112)، 1: ط، ضعيف سنن أيب داود، األلباين: انظر (6)
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بن أم اترى إىل اعتداد فاطمة بنت قيس عند خاصة أال  ملسو هيلع هللا ىلصهذا ألزواج النيب : قال أبو داود
ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعني اعتدي عند }: لفاطمة بنت قيس ملسو هيلع هللا ىلصمكتوم؛ قد قال النيب 

  .(2)يف ضعيف سنن الرتمذي بنفس الكتاب والبابوضعفه الشيخ األلباين  .(1)، {ثيابك عنده
ألحاديث الصحيحة الدالة على والصواب أنه ضعيف شاذ خمالف ل ..:بن ابزاقال الشيخ 

وحديث ، لمعدم وجوب احلجاب عن األعمى كحديث فاطمة بنت قيس املخرج يف صحيح مس
االستئذان يف  الرتمذيسنن و ، (4)اآلدابيف يح مسلم وصح (3)االستئذانيف صحيح البخاري 

، (8)الدايتيف ي سنن الدارمو ، (7)مسند أمحد بن حنبلو ، (6)القسامة يف سنن النسائي و ، (5)واآلداب 
 .(9)وهللا أعلم 

 .وهللا أعلم، احلديث ضعيف للمخالفة والشذوذ :احلكم على احلديث
 : والعقائد كتاب التوحيد  .(14)

 ."...هللا فاسألوه جباهي" إذا سألتم : حديث - 020
 ،ملسو هيلع هللا ىلصحديث التوسل جباه النيب  :رمحه هللا، قال الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابزو 

 ملسو هيلع هللا ىلص)وروى بعض اجلهال عن النيب : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف جمموع الفتاوى، موضوع
وهذا احلديث كذب ليس يف ، عظيم(فإن جاهي عند هللا ، إذا سألتم هللا فاسألوه جباهي: نه قالأ

 .(10)ون وال كُتب أصحاب احلديثاملسلمالكتب احلديث اليت يعتمد عليها شيء من 
                                      

 .(37) ابب، اللباس: ك، (4/4412)، 1: ط، سنن أيب داود، أبو داود (1)
 نساء من الرجالما جاء يف احتجاب ال: ابب، األدب: ك، (332 -3/331)، 1: ط، الرتمذي ضعيف سنن، األلباين (2)

 .(2940 -526ح/ )، (63)
 .(5887)برقم  (3)
 .(2156برقم ) (4)
 .(2709برقم ) (5)
  .(4859برقم ) (6)
 .(330 /5): رقم (7)
 .(2384برقم ) (8)
 .(26/228)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (9)
 .(1/319)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابز، عبد العزيز بن ابز (10)
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  :حلديثختريج ا
ن ومل يُذَكر يف شيء م، وحديث "اجلاه" قد ذكر علماء احلديث أنه ال أصل له وأنه غري اثبت

  :فيه ومما ذكره العلماء، مصادر احلديث املعتمدة
فيه أن  مما ال شكو  القاعدة اجلليلة"يف" رمحه هللا ه(728) قول شيخ اإلسالم ابن تيمية -

( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ): ف هللا تعاىل موسى بقولهفقد وص، ومقامه عند هللا عظيم ملسو هيلع هللا ىلصجاهه 

 فهو بال شك أوجه منه عند ربه، موسىأفضل من  ملسو هيلع هللا ىلصنبينا حممدا  ومن املعلوم أن ،[69:]األحزاب
فال يليق اخللط بينهما كما يفعل ، شيء آخر ملسو هيلع هللا ىلصالتوسل جباهه و  لكن هذا شيءو  ،تعاىلو  سبحانه
هذا أمر ال ميكن و  ،أرجى لقبول دعائه يقصد به من يفعله أنه ملسو هيلع هللا ىلصإذ أن التوسل جباهه ، بعضهم

الصحيح عقل يف إدراكها فالبد فيه من النقل أنه من األمور الغيبية اليت ال جمال لل معرفته ابلعقل إذ
تنقسم إىل  ملسو هيلع هللا ىلصفإن األحاديث الواردة يف التوسل به ، هذا مما ال سبيل إليه البتةو  ،الذي تقوم به احلجة

يف  ملسو هيلع هللا ىلصفال دليل فيه البتة على املدعى مثل توسلهم به أما الصحيح ، ضعيفو  صحيح: قسمني
كان التوسل وملا   ،ملسو هيلع هللا ىلصال بذاته و  ال جباهه ملسو هيلع هللا ىلصعائه فإنه توسل بد ملسو هيلع هللا ىلصتوسل األعمى به و  ،االستسقاء

بعد وفاته غري ممكن  ملسو هيلع هللا ىلص كان ابلتايل التوسل به،  بعد انتقاله إىل الرفيق األعلى غري ممكن ملسو هيلع هللا ىلصبدعائه 
 .وغري جائز

 ملسو هيلع هللا ىلصبعمه  أن الصحابة رضي هللا عنهم ملا استسقوا يف زمن عمر توسلوا و مما يدلك على هذا
هو ما ذكرانه من و  التوسل املشروعما ذلك إال ألهنم يعلمون معىن و  ،ملسو هيلع هللا ىلصمل يتوسلوا به و  ،العباس

كذلك مل ينقل أن و  ،بدعاء عمه ألنه ممكن ومشروع ملسو هيلع هللا ىلصلذلك توسلوا بعده و  ملسو هيلع هللا ىلصالتوسل بدعائه 
اللهم إىن ): السر ليس يف قول األعمى ذلك ألن، اء ذلك األعمىأحدا من العميان توسل بدع

له كما يقتضيه وعده  ملسو هيلع هللا ىلصيف دعائه  إمنا السر األكربو  :قال، (محةأتوجه إليك بنبيك نيب الر و  أسألك
أي دعاءه يّف  ملسو هيلع هللا ىلصاقبل شفاعته  يشعر به قوله يف دعائه " اللهم فشفعه يّف " أيو  ،إايه ابلدعاء له ملسو هيلع هللا ىلص

فموضوع احلديث كله يدور ، يفّ  ملسو هيلع هللا ىلصدعائي يف قبول دعائه  أي اقبل شفاعيت أي شفعين فيه "و  "
، فال عالقة للحديث ابلتوسل املبتدع، املوجزلقاريء الكرمي هبذا الشرح الدعاء كما يتضح ل حول

غريه من  و  الدر املختار"" كما يف،  أكره أن يسأل هللا إال ابهلل: وهلذه أنكره اإلمام أبو حنيفة فقال
 .احلنفية"كتب 
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قال بعد ذكر قول و ، ال أصل له: (1)األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفةوقال الشيخ  -
و توسل اإلمام الشافعي أبيب حنيفة ": (2)"وأما قول الكوثري يف مقاالته: احلديثشيخ اإلسالم يف 

بذلك إىل ما فمن مبالغاته بل مغالطاته فإنه يشري ، بسند صحيح (اتريخ اخلطيب) مذكور يف أوائل
 :النبأان علي بن ميمون ق :طريق عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال ( من123 /1) أخرجه اخلطيب

عرضت  فإذا -يعين زائرا  -أجيء إىل قربه يف كل يوم و  إىن ألتربك أبيب حنيفة: يقول الشافعيمسعت 
عد عين حىت فما تب، وسألت هللا تعاىل احلاجة عنده، جئت إىل قربهو  يل حاجة صليت ركعتني

  ."تقضى
يء ذكر يف ش ليس لهو  فهذه رواية ضعيفة بل ابطلة فإن عمر بن إسحاق بن إبراهيم غري معروف

إبراهيم بن محيد بن السكن  بن إسحاق بن -بفتح العني-حيتمل أن يكون هو عمرو و  ،من كتب الرجال
( مل 341) حاجا سنة ذكر أنه خباري قدم بغدادو  (12/226) قد ترمجه اخلطيبو  أبو حممد التونسى

ة شيخه علي بن ميمون أن وفاويبعد أن يكون هو هذا إذ ، فهو جمهول احلال ال تعديالو  يذكر فيه جرحا
وعلى كل حال  فبني وفاتيهما حنو مائة سنة فيبعد أن يكون قد أدركه، ( على أكثر األقوال247) سنة

م يف"اقتضاء الصراط املستقيم" معىن قد ذكر شيخ اإلسالو  فهي رواية ضعيفة ال يقوم على صحتها دليل
، ابالضطرار عند من له معرفة ابلنقلهذا كذب معلوم كذبه : (3)ا فقالهذه الرواية مث أثبت بطالهن

مل يكن هذا على عهد الشافعي و  بل، فالشافعي ملا قدم بغداد مل يكن ببغداد قرب ينتاب للدعاء عنده البتة
من  الصحابة والتابعني و  العراق ومصر من قبور األنبياءو  الشامو  يمنالو  قد رأى الشافعي ابحلجازو  ،معروفا

فما ابله مل يتوخ الدعاء إال ، أمثاله من العلماءو  مني أفضل من أيب حنيفةعند املسلو  كان أصحاهبا عنده
زايد وطبقتهم  احلسن بنو  زفرو  أصحاب أيب حنيفة الذين أدركوه مثل أيب يوسف وحممد [إن] ! مث؟عنده

الشافعي ما هو اثبت يف كتابه من  مث قد تقدم عن ، ال غريهو  نوا يتحرون الدعاء ال عند أيب حنيفةمل يكو 
وإما ، إمنا يضع مثل هذه احلكاايت من يقل علمه ودينهو  ،كراهة تعظيم قبور املخلوقني خشية الفتنة هبا

 .(4)أن يكون املنقول من هذه احلكاايت عن جمهول ال يعرف
                                      

 .(22رقم )، (1/76)، 5: ط، سلسلة األحاديث الضعيفة، انصر الدين األلباين (1)
 .(2/381برقم ) (2)
(3) (2/165). 
 .(1/76)، 5: ط، سلسلة األحاديث الضعيفة، انصر الدين األلباين (4)
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 .وهو ابطلعىن واحد املو ، "توسلوا جباهي فإن جاهي عند هللا عظيم": ظوقد ورد بلف: قلت
: وقال أيضا، ..(1)موضوع ،ملسو هيلع هللا ىلصحديث التوسل جباه النيب : بقكما س،  ابن ابزقال الشيخ و 

ب أصحاب ون وال كتُ املسلمكتب احلديث اليت يعتمد عليها الهذا احلديث كذب ليس يف شيء من 
 .احلديث

فهو ، وال يوجد سندا أصال، كل ما سبق ولكونه ال أصل لهفاحلديث ب: حكم احلديث
 .وهللا أعلم، ضعيف ولفظه منكر

  

                                      
 .(1/319)، 1: ط، جمموع الفتاوى، ابن تيمية (1)
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 منهج الشيخ يف تضعيف األحاديث: الثاين الفصل
، رمحه هللا، على ما سبق دراسته من األحاديث اليت حكم عليها الشيخ عبد العزيز بن ابز

، يف دراسة احلديث واحلكم عليها هجند أن منهج، وبتأّمل تعامله يف دراسة األحاديث سندا ومتنا
 : ميكن حصره يف النقاط التالية

 : مبا ثبت يف القرآنالسنة صوص منهج قياس ن: أوال
ابتباع هذا املنهج يف دراسته لألحاديث يرى أنه ال ميكن أن  وهو منهج جيد فإن الشيخ

مبعىن مغاير ملا ثبت يف ذا ورد حديث تعارض بني نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية؛ فإ كيكون هنا
وغالبا ما يرافق ، ديث ونكارة املنتالقرآن وهو معلوم من الدين ابلضرورة؛ فذلك يدل على ضعف احل

 ..وإالّ يشري إىل شذوذه، ذلك وجود ضعف آخر يف السند وال يغفل عن بيانه غالبا
، ".. عنهمقداد رضي هللافضل علي وسلمان وأيب ذر وامل": ومن األمثلة ذلك دراسته حلديث

ة املذكور فإنه انفرد به وهو إسناده ضعيف من أجل أيب ربيع :رمحه هللا، الشيخ عبد العزيز حيث يقول
وأنكر الذهيب عليه ، وزعم أنه على شرط مسلم وصححه احلاكم ،قاله أبو حامت الرازي، منكر احلديث

 -رمحه هللا-وكثريا ما يصحح احلاكم ، انتهى ..ج عن أيب ربيعة املذكورإن مسلما مل خيرّ : وقال، ذلك
، وقد أغرب احلافظ ابن حجر يف ترمجة املقداد، هفال ينبغي أن يغرت بتصحيح، أحاديث ضعيفة وموضوعه

ونكارة متنه؛ وإن هذا ، وليس ذلك جبيد؛ لضعف إسناده ابنفراد أيب ربيعة به، فحسن هذا احلديث
وعلى فرض صحته : مث قال بعد ذلك، ظ من أصحاب بريدةفااحلديث لو كان صحيحا مل خيف على احل

وحيب كل  ،رضي هللا عنهم وأرضاهمو  ملسو هيلع هللا ىلصيع صحابة نبيه فإنه ال مفهوم له؛ ألن هللا جل وعال حيب مج
ۅ  ): وقال ،[4:]التوبة (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ): مؤمن ومؤمنة من سائر الثقلني كما قال عز وجل

 ،[222:]البقرة (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۆ ۈ ۈ ): وقال[146:مرانع]آل (ۉ ۉ ې

 ،  [72:]التوبة( ى ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ) وقوله عز وجل
ۇ ۇ ۆ : إلى أن قال ڻ ڻ ۀ ۀ ہ): وجلعز  هوقول

.(1)"[35:]األحزاب (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

                                      
 .(101-100) ص، (012) ختريج حديث رقم: وانظر، (26/214)، ط.د، زجمموع فتاوى ابن اب، عبد العزيز بن ابز (1)
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وهو انفراد أيب ربيعة ابحلديث؛ فقد ذكر ، رى هنا بعد أن أشار إىل وجود علة يف السندن
وإن هذا ، ونكارة منته ...": وهو الذي أشار إليه من قبُل بقوله، ثبت يف القرآن الكرمي معارضته ملا

عند  ، (علماء ومفكرون عرفتهم) صاحب وقال، "...لو كان صحيحا مل خيف على احلفاظاحلديث 
تقدم يتضح أن ومما : قال، كالمه يف بيان شيئا من منهج الشيخ العيْلمي يف التعامل مع النصوص

ومبا أن النصوص مع ثبوهتا ، الشيخ يف البحث قائم على التزام النص يف كل ما يتصل بهمنهج 
وهو منهج : قال...فله حق االجتهاد يف فهم الداللة كما لغريه ذلك، تفاوت يف دالالهتاالقطعي قد ت

 .كثرية وُيكتفى هبذا-البحثخالل –واألمثلة يف ذلك، (1)ال غبار عليه عند أويل العلم" 
 : منهج قياس نصوص السنة ابلسنة: اثنيا

ما ثبت يف السنة من  مع، حتت الدراسة، فالشيخ يستعمل هذا املنهج يف مقارنة احلديث
حكم على األول ، كما سبق يف املنهج السابق،  صحاح األحاديث؛ فإذا وجد تعارض أو تضاد بينها

 .لبا عن اعتبار األمرْينألنه ال ينفك دراسته غا يف الضعف؛، وسنداابلضعف حسب درجته متنا 
، "وعرضهاكان أيخذ من حليته من طوهلا  ملسو هيلع هللا ىلص" أنه : ومن األمثلة لذلك دراسته حلديث

وقد تشبث به  ،ملسو هيلع هللا ىلص"هذا خرب ابطل عند أهل العلم ال يصح عن النيب : رمحه هللا، حيث يقول الشيخ
فال ، لكذب إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متهم ابوهو خرب ال يصح؛ ألن يف، بعض الناس

يفعله من  جيوز للمؤمن أن يتعلق هبذا احلديث الباطل وال أن يرتخص مبا يقوله بعض أهل العلم أو
ختفيف اللحية أو أخذ ما زاد عن القبضة؛ ألن ذلك خمالف لألحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول 

الصحيحني من  كما يف،  ا وإرخائها وقص الشوارب وإحفائهاأبمر إبعفاء اللحى وتوفريه ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
ألن  وكما يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، حديث ابن عمر رضي هللا عنهما

 .(2)وهللا ويل التوفيق، السنة حاكمة على اجلميع
فقد ، السنةويالحظ أنه مع بيان ضعفه من حيث املنهج املتبع هنا يف مقارنته مع ما ثبت يف 

  .ر بن هارون البلخي يف اإلسنادبنّي وجود علة أخرى وهو وجود عم
                                      

 .(1/98)، 4: " طعلماء ومفكرون عرفتهم: حممد اجملذوب (1)
من هذا  (88) ص، (009) ختريج حديث رقم: وانظر، اللباس: ك، (25/282)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابز، ابن ابز (2)

 .البحث
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 :لماءمنهج تضعيف احلديث مبا ثبت وانتشر من إمجاع الع: ــثااثل
 ..ورّد ما سواه ،ملسو هيلع هللا ىلصعلى فعل رسول هللا 

نقد احلديث وتضعيفه من حيث ، ومن منهج الشيخ يف احلكم على احلديث ابلضعف كذلك
فإذا جاء احلديث مما مل ، شهرته عندهمتعارضه ملا اجتمع عليه العلماء ومن حيث شهرته أو عدم 
 ..ه غالبايثبت يف اجلانب العملي عند العلماء فإن الشيخ يرده ويضعف

حيث قال ، "..وحلقتم فقد حل لكم الطيب مإذا رميت"دراسته حلديث ، ومن األمثلة لذلك
ومل ، بفإنه مل ميس الطي ملسو هيلع هللا ىلصلكن عمدة العلماء يف هذا فعل النيب " : ابلضعفبعد أن حكم عليه 

  :فهذا هو االحتياط للمؤمن؛ ألن خرب عائشة يف الصحيحني قالت، يتحلل إال بعد ما رمى وحلق
رمى وحنر وحلق مث  ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول ، "(1)أن يطوف ه قبلكنت أطيب الرسول إلحرامه قبل أن حيرم وحللّ 

 ."...(2)اء من ذلك أن الطيب يكون بعد االثنني من الثالثةفأخذ العلم، تطيب
فإنه ضعيف ال حيتج به كما ، وهو حجاج بن أرطأة، ضا مع وجود ضعف يف اإلسنادهذا أي 

 .مرتبة احلسن لغريه كر بعضهم للحديث متابعات يتقوى هبا يف النهاية فريتقي إىلقال ابن معني وإْن ذ 
عتماد على القواعد العامة يف )وهو اال مناهجه يف التضعيفخر من وهناك منهج آ

 . حبثناومل يرد يف، التضعيف(
 :اجلمع بني املناهج يف تضعيف احلديث: رابعا

يف حتليل احلديث الواحد ودراسته ببيان -سبقمما -أي أن جيمع أكثر من منهجني أو ثالثة
 .الدراسة نفسها على حدةضعفه وعلله؛ فيضعفه بكل املناهج املّتبعة يف 

 

                                      
 احلجوالرتمذي يف ، (2/1745)، 1: ط..سننه يف، وأبو داود، (2/1189)، 7 :ط: صحيح مسلم يف، أخرجه مسلم (1)

، 2: ط، ومسند أمحد، (2/2926)، 1: ط، وابن ماجه، (3/2685مناسك احلج )، 1: ط: والنسائي، (3/917)
 ..وكذلك البخاري. (6/175)

 ص، من هذا البحث (006) يث رقمختريج حد: وانظر، احلج: ك، (25/239)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابز، ابن ابز (2)
(71). 
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اديث يف البحث أو احلكم يف كيفية التعامل مع األح، مث إنه قد سبق أن ذكران قول الشيخ
 : رمحه هللا، فكان مما قال، ضمن كتب السنن أو غريها ممن مل يلتزم الصحة، (1)عليها

فإذا ، والصحيح يروون الضعيف )يعين أصحاب كتب احلديث من السنن( كل هؤالء"  
 عْ ويه فراجي ممن مل يلتزم الصحة فيما ير ، أو ابن ماجه أو الدارمي أو غريهم، سكت أبو داود أو النسائي

، يف التلخيص وإال راجع كالم أهل العلم كاحلافظ، ها إن كان عندك دراية ومعرفةلْ األسانيد وأتم  
التضعيف حىت يكون عندك  وال تتعجل يف التصحيح وال، ونصب الراية للزيلعي وفتح الباري وغريهم

 .(2)عند أهل العلمأهلية ألن هذه أمور خطرية خبالف الصحيحني فأحاديثهما متلقاة ابلقبول 
 بل يف البحث، التضعيففنستشف من كالمه هذا بعضا من منهجه الذي يسري عليه يف 

 : نذكر منها تكملة ملا سبق، والتعامل مع األحاديث عامة
ألحاديث إاّل ملن له دراية االبحث يف كتب العلماء هلدف احلكم على غ ا أنه ال يس: خامسا

 ..لكومستوى علمي حديثي أتّهله إىل ذ
، وقد كان العلماء يعرفون صحيح املنقول من سقيمه :ه(597) قال أبو الفرج ابن اجلوزي

مث طالت طريق البحث من بعدهم ، ه من سليمه مث يستخرجون حكمه ويستنبطون علمهزمعلول
فكان األمر متحامال إىل أن آلت احلال إىل خلف ال ، وأخذوا عنهم ما هذبوا، قلدوهم فيما نقلواف

فالفقيه منهم ، وال أيخذون الشيء من معدنه، ن بني صحيح وسقيم وال يعرفون نسرًا من ظليميفرقو 
والقاص ، واملتعبد ينصب ألجل حديث ال يدري من سطره، تعليق يف خرب حدثنا خرب خربهيقلل ال

فيخرج العوام من عنده ، يروي للعوام األحاديث املنكرة ويذكر هلم ما لو شّم ريح العلم ما ذكره
  ..قد مسعنا هذا أبخربان وحدثنا: واقال، يتدارسون الباطل فإذا أنكر عليهم عامل

 .!"؟(3)فكم قد أفسد القصاص من اخللق ابألحاديث املوضوعة :مث أضاف قائال
وإمّنا ألزموا )يعين أهل العلم ابحلديث( أنفسهم الكْشَف عن معاييب : جاجوقال مسلم بن احل

وأفتْوا بذلك حني ُسئيلوا؛ ملا فيه من عظيم اخلطر؛ إذي األخبار يف أمر ، روانقلي األخبا، رواة احلديث
                                      

 ..(19) ص، آخر املطلب األول: التمهيد يف هذا البحثاملبحث الثالث من : انظر (1)
 .علوم احلديث": ك، (25/68)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابزمن ، املصدر السابق (2)
 ..الفصل الثالث، املقدمة، (1/11)، 1ط، املوضوعات، ابن اجلوزي (3)
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الراوي هلا ليس مبْعديٍن فإذا كان ، حليل أو حترمي أو أْمٍر أو هْنٍي أو ترغيٍب أو ترهيبٍ الدين إمّنا أتيت بت
كان ،   جهيل معرفَتهممّنْ ، ومل يبنّي ما فيه لغريه، للصيدق واألمانة مث أقدم على الرواية عنه من قد عرفه

أن يستعملها أو : لك األخبارآمثا بفعله ذلك غاّشاً لعوام املسلمني؛ إْذ ال يُؤَمُن على بعض مْن مسع ت
حاح من رواية الثقات  ،يب؛ ال أصل هلاولعلها أو أكثرها أكاذ، يستعمل بعضها مع أن األخبار الصّي

 ."(1)بثقة وال مْقَنعأكثر من أن ُيضطّر إىل نقل َمْن ليس ، وأهل القناعة
 ..املستعانوهللا ، بيان شايف وكايف للخطورة اليت قد أشار الشيخ إليها كلها  ويف هذه
واألانة عند البحث على األحاديث يف الكتب ة للتثبت والتحري اترك التعّجل املناف: سادسا

 ..الدينيف العلم و ، اكما أسلفن،  للحكم عليها؛ ملا لذلك من اخلطورة
صحاب راسة األسانيد قبل احلكم على احلديث ملن له أهلية لذلك؛ عند سكوت أد: اسابع
 ..ديثعلى احل، السنن وغريها
لطالب ، علما وعمال، قبل االستفادة منهيف التعامل مع احلديث  نأصال، مع السابق، وهذا

يعلم ذلك إال وال ، العلم والباحث؛ ألنه إمنا ُيستفاد مما ثبت من النصوص من حيث الرواية والورود
 ..التثبت فيهمع بعد دراسة اإلسناد 

مسيوا : قالوا، الفتنةفلّما وقعْت ، لون عن اإلسنادمل يكونوا يسأ: رمحه هللا، قال حممد بن سريين
 .(2)فال يُوخذ حديثُهم، ويُنظر إىل أهل البدع، فُيوخذ حديثهم، فيُنظَر إىل أهل السنة، لنا رجالكم
ولوال اإلسناد لقال مْن شاء ما ، اإلسناد من الدين: رمحه هللا، اركقال عبد هللا بن املبو 

 .(3)شاء
من حيث التصحيح ، وال احملدثني املصنفني املخرجني ألحاديث السننأق يفالنظر : اثمنا
 ..الستفادة منها قبل غريهال، أوالتضعيف

مثل ، لسندا اندرا ما يسكتون على احلديث بعد ذكره مع وغريهاأصحاب الكتب من السنن ف
                                      

 .(270) ص..، الرواية ال تكون إال عن الثقاتالرواية من الدين وأن : ابب، 1ط، شرح مقدمة صحيح مسلم، ويالنو  (1)
 .(257) ص..بيان أن اإلسناد من الدين، ابب، 1ط، املصدر السابق (2)
 .(258) ص .املصدر السابق (3)
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- روينا عنه": نقل عنه ابن الصالح يقول كما،  مثال، فتجد هذا األخري، وغريمها، وأيب داودالرتمذي 
وما كان فيه وهن ، الصحيح وما يشبهه ويقاربه)أي السنن(  " ذكرت فيه: أنه قال -يعين أاب داود

 .(1) "...بعضها أصح من بعضصاحل و  فهوأذكر فيه شيئا  وما ملْ ، شديد بينته
  ..لالطالع على أقواهلم يف احلديث الرجوع إىل كتب خترجيات النقاد واحملدثني: اتسعا

، ه (852) ابن حجر للحافظ، تلخيص احلبريو ، ه (762نصب الراية للزيلعي): مثلك وذل
 ،كتاب املعترب يف ختريج أحاديث املنهاج واملختصرك  ..وغريها، له، الدراية يف ختريج أحاديث اهلدايةو 

وحتفة ، ه(774) البن كثري، ابن احلاجبوحتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ، ه(794) للزركشي
 ..وغري ذلك كثري، (ه 804) البن امللقن، ج إىل أدلة املنهاجاحملتا 

من أمهها ، وجتد الكالم على علل األحاديث مفرقا يف كتب كثرية ...": قال أمحد شاكر
الباري( كالمها للحافظ و)تلخيص( و)فتح ، اية( للحافظ الزيلعي)نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلد

بغي لطالب احلديث االعتناء ابلصحيحني مث نوي: مث قال، " ..و)نيل األوطار( للشوكاين، رابن حج
وصحيحي ابن خزمية وابن حبان والسنن الكربى للبيهقي وهو أكرب كتاب يف أحاديث ، ...ابلسنن

  ."...(2)مث ابملسانيد، ثلهاألحكام ومل يصنف يف اببه م
تزدان به  علميًّا ضخمااإلسالم ترااًث  ءخّلف لنا علما :(للحافظ، تلخيص احلبري)قال حمقق 

إىل ، ...ويتنوع هذا الرتاث ليشمل شىت الدراسات، احملافل العلمية ودور الكتب يف شىت أحناء العامل
واليت تدور حول ختريج األحاديث ، ومن هذه الدراسات تلك الكتب اليت خطها قدماؤان: أن قال

، والسرية النبوية، ومؤلفات أصول الفقه، وتتنوع كتب ختريج احلديث لتشمل املؤلفات الفقهية، بويةالن
 ."...(3)وكتب احلديث النبوي نفسه وعلومه، وتفسري كتاب هللا عز وجل
، نقد احلديثيالو  ب العلماء املتقدمني يف التخريجيهتمون بكتُ ، أنفسهم وكان أهل احلديث

 .املعاينواستنباط 

                                      
 .(33) ص، 2ط، مقدمة ابن الصالح، علوم احلديث، ابن الصالح (1)
 .(189و 56) ص، املعرفةطبعة دار ، شرح ألفية السيوطي يف علم احلديث، بن شاكرأمحد  (2)
 ..ه( طبعة متأخرة1417)، يف املقدمة، (1/56)، 1ط، تلخيص احلبري، ابن حجر (3)
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كان يرافقه يف مطالعة   زيلعي(ال )يعينأنه  -شيخنا العراقي- ذكر يل: قال احلافظ ابن حجر
فالعراقي لتخريج أحاديث : قال، لتخريج الكتب اليت كنا قد اعتنيا بتخرجيها، الكتب احلديثية

، أحاديث اهلدايةوالزيلعي لتخريج ، بواألحاديث اليت يشري إليها الرتمذي يف األبوا، اإلحياء
استمد ، ختريج أحاديث اهلدايةالزيلعي يف فكان كل منهما يعني اآلخر؛ ومن كتاب ، والكشاف

 ....(1)يف كثري مما كتبه من ختريج أحاديث الرافعي ه(794) الزركشي
؛ امهفوافقا على شروطيهما في الصحةطا أحاديث الصحيحني الذْين شر  اأن ما عد: عاشرا

 ..إىل أقوال العلماء قبل إصدار أي حكم امع الرجوع فيهانيده سجيب دراسة أفما عدامها 
املنهج ينبغي لطالب العلم أن يطمئّن نفسا أن أحاديث الصحيحنْي قد فرغ منها هبذا و 

جة در مما مل حيظ هبذه ال على غريهامها متحيصا ونقدا وخترجيا وتصحيحا؛ فيقدّ والنقاد ة العلماء اجلهابذ
ّدمه مجهور وخاصة صحيح البخاري الذي ق، الصحيحنْي  وذلك مالحظ يف، من الصحة واملرتبة العليا

 .احملدثني على اجلميع
أما بعد فإين نظرت : له( قال، املدخليف ) يعن اإلمساعيل، قدمة فتح البارييف م، نقل احلافظ

ا مسي لكثري من السنن الصحيحة وداال عبد هللا البخاري فرأيته جامعا كميف كتاب اجلامع الذي ألفه أبو 
اال من مجع إىل معرفة احلديث نقلته والعلم  على مجل من املعاين احلسنة املستنبطة اليت ال يكمل ملثلها

قصر زمانه ابلرواايت وعللها علما ابلفقه واللغة ومتكنا منها كلها وتبحرا فيها وكان يرمحه هللا الرجل الذي 
قال ، ية فحاز السبق ومجع إىل ذلك حسن النية والقصد للخري فنفعه هللا ونفع بهعلى ذلك فربع وبلغ الغا

التصنيف مجاعة منهم احلسن بن علي احللواين لكنه اقتصر على السنن ومنهم أبو داود وقد حنا حنوه يف 
ن  إذكر ما روى يف الشيء و ي: سنن السجستاين وكان يف عصر أيب عبد هللا البخاري فسلك فيما مساه

رامه ومنهم مسلم بن احلجاج وكان يقاربه يف العصر فرام م، ان يف السند ضعف إذا مل جيد يف الباب غريهك
أنه مل يضايق نفسه مضايقة أيب عبد هللا وروى عن مجاعة كثرية يتعرض أبو  الّ إوكان أيخذ عنه أو عن كتبه 

التشدد مبلغ أيب عبد هللا وال تسبب  خلري غري أن أحدا منهم مل يبلغ منعبد هللا الرواية عنهم وكل قصد ا
بواب الدالة على ما له وصلة ابحلديث إىل استنباط املعاين واستخراج لطائف فقه احلديث وتراجم األ

 ."(2)تسببه وهلل الفضل خيتص به من يشاء، املروي فيه
                                      

 ..له .نقال من "الدرر الكامنة"..: ه( طبعة متأخرة1417)، ( يف املقدمة1/56)، 1ط، املصدر السابق (1)
 .دار الطيبة، م(1426/2005)طبعة ، (1/17)، 1ط، ي الساري مقدمة فتح الباريهد، ابن حجر (2)
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اليت جعلت صحيح  املوجزة املميزاتبعض ، وميكن أن نستفيد من قول اإلمساعيلي هذه
 ..تطمئّن إليها نفس الباحث..ري يفوق على غريها صحة ودقة يف التأليف وملؤلفه مرتبة وفضالالبخا

 : الراجعة إىل كتاب صحيح البخاري ملميزاتامن و 
 ..مْجعه لكثري من السنن الصحيحة -
  ..املعاين احلسنةمجع الفوائد و الدقة يف  -
 .هشرطه على غريه مع موافقته لق وّ تف -
 : لراجعة إىل مؤلف الصحيح نفسهاملميزات امن و 
 ..ت وأحوال الرواةمعرفة احلديث والعلم ابلرواايبراعته يف  -

 ..يف علم علل احلديث تمّيزال -
 ..دقته يف استنباط فقه األحاديث -
 ..التمكن يف اللغة -
  ..التبحر مع التفّوق يف كل ذلك -
يسري عليه يف ، منهجا واضحا لديه ،رمحه هللا، نعرف أنه كان للشيخ ابن ابز، املنهجذا هبو 

مع أخذ احليطة بدراسة ، لب العلممنهج جيد يوفر وقتا كثريا لطا وهو، التعامل مع احلديث النبوي
  ..من أقواهلم العلماءيف الصحيح الرجوع هبا إىل ما ثبت مع  بدقة ل الرجالاأحو 
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 والتعامل معه احلديث تضعيفمالحظات على منهج الشيخ ابن ابز يف : الفصل الثالث

 
 -اهلدف يف هذا الفصل ليس إصدار احلكم على منهج الشيخ يف دراسة وتضعيف األحاديث

يُرمى به إىل إبداء مالحظات فيما سبق دراسته من  بل -وال أّدعي أهلية ذلك، ليس املقام للحكم
لعلنا هبذه  ،كثريا من العلماء الذين سبقوه يف هذا امليدان  بعضهالذي يشارك يف ، منهجه القّيم
 .خنرج منها بنتيجة مفيدة يف هذا البحث، إن ُوفقنا ابإلصابة، املالحظات
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فقد تبّينت لنا منه ، ا ببيان منهج الشيخ ابن ابز يف تضعيف األحاديث ودراستهبعد أن قمن
 : نسردها على النقاط التالية، مالحظات

هل ، م معىن احلديث متناً على تَفهي ، غالبا، أن الشيخ يعتمد يف تضعيف احلديث :األوىل
  .أو آية من القرآن أْم ال ،يوافق الثابت من الصحيح أْم ال

فإن الشيخ ال يرتدد يف تضعيف احلديث؛ ، إذا كان يف السند راوي اهتم ابلكذب :الثانية
 ..(1)لكونه من حديث املرتوك

 . يلتفت إىل غريهإذا كان يف احلديث معروُف الضعف؛ فإن الشيخ يضعّيف احلديث وال: الثالثة
جتمع إذا خالف ما ثبت يف الصحيح أو ما ا على احلديث ابلشذوذ حيكم الشيخ :الرابعة

  .ما مل جيد يف اإلسناد مت  َهم أو راٍو ضعيف، عليه العلماء أو املعروف من نصوص القرآن

كما ،  ويعترب الشيخ احلديث ضعيفا إذا كان فيه جمهول معروف اجلهالة عند النقاد: اخلامسة
د أخرجه فق :زارين بعد مويت فكأمنا زارين يف حيايت"من ": )أي حديث أما احلديث الثاين" : يف قوله

ورواه أبو ، ويف إسناده الرجل اجملهول، هبذا اللفظ ملسو هيلع هللا ىلصالدارقطين عن رجل من آل حاطب عن النيب 
يث أما وهو ضعيف احلد، ويف إسناده حفص بن داود، هابن عدي يف كاملو  ،يعلى يف مسنده

 [يعاأو كنت له شهيدا وشف ابملدينة حمتسبا كنت له شفيعا]من زارين ": احلديث الثالث )أي حديث
عن طريق أنس بن مالك رضي هللا عنه عن النيب  ه(281)فقد رواه ابن أيب الدنيا: "...يوم القيامة

داود الطيالسي ورواه أبو ، هبذا اللفظ ويف إسناده سليمان بن زيد الكعيب وهو ضعيف احلديث ملسو هيلع هللا ىلص
دعاء ذا وقد وردت أحاديث صحيحة للعربة واالتعاظ واله، ولويف إسناده جمه، من طريق عمر

  .(2) "...خاصة فكلها ضعيفة ملسو هيلع هللا ىلصأما األحاديث الواردة يف زايرة قرب النيب ، للميت
كما ،  عند التعارض، يقّدم الشيخ السنة الفعلية على السنة القولية يف نقد احلديث: السادسة

 () يعين مجرة العقبة الكربى جيوز الرمي: فإنه قال ،الشمس"" ال ترموا اجلمرة حىت تطلع : يف حديث
لكن بعد ، إذا رماها آخر الليل أو الفجر كله جائز، لكن بعد طلوع الشمس أفضل، بعد نصف الليل

                                      
 .ه (1386) املكتبة العلمية، (45 -44) ص، ط.د، شرح خنبة الفكر، نزهة النظر، ابن حجر: انظر (1)
 (84) ص، (008) من هذا البحث ح/رقم: وانظر، (374-373 /26)، ط.د، جمموع فتاوى ابن ابز، ابن ابز (2)
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، ففحديث ضعي {ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس}: أما حديث، ارتفاع الشمس هو األفضل
، ورخص للضعفة أن يرموا يف آخر الليل ،ملسو هيلع هللا ىلص، رماها ضحى   ،ملسو هيلع هللا ىلصلكن احلجة يف فعل النيب 

 .(1)سلمة يف آخر الليل ها أمتْ ورمَ 
براٍو  إذا كان احلديث مروايٍّ ، ال يلتفت الشيخ غالبا إىل وجود املتابعات والشواهد: السابعة

 ..اءهأو خالف ما انتشر عند العلماء والفق، ضعيف معروف الضعف
  

                                      
 .(79) ص، (007" احلديث رقم )..." إذا رميتم وحلقتم: ديثكذلك ح  .( يف هذا البحث008انظر ختريج احلديث رقم ) (1)
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 :ـــــــــــــــاتـــمـــــــــةاخلـــــــــــــ
تيسريه إىل القسم األخري يف دراسة األحاديث اليت ضعفها الشيخ قد وصلنا بتوفيق من هللا و 

أال وهو ، يف مؤلفاته املختلفة واجملموعة يف فتاواه، رمحه هللا، عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، اجلليل
 .مث تقدمي بعض التوصيات، ذكر نتائج البحث: وهذه اخلامتة سوف نغوص فيها مبحورْين ،اخلامتة

 
 .ذكر نتائج البحث: لاحملور األو 

،  ا من عشرينأما النتائج اليت توصلنا إليها يف هذا البحث سنذكر منها عشرين نتيجة أو قريب
 : كما تلي وهي

 
اصة واملتأخرين يف حراسة السنة والذب القدماء منهم خ، عظمة شأن احملدثني وشرفهم :أوال

 .عنها
 ..حلديث النبويظهور فضل املهتمني ابلصنعة احلديثية بفضل ا: اثنيا

أن أكثر األحاديث املشتهرة على األلسنة واملنتشرة بني األمة صارت لبعضهم دينا يتعبد : اثلثا
 ..ملن يهتم بذلكهبا لوال مهة احملدثني قدميا وحديثا يف بيان حاهلا 

وأنه اجلواز ملن أتهل مع ، معرفة الراجح يف مسألة احلكم على احلديث للمتأخر: رابعا
 ..شروطه

يف األحاديث اليت حكموا عليها ابلضعف فيما ، موافقة الشيخ ألهل احلديث غالبا: امساخ
  ..بينهم

 ..األحاديثدقة الشيخ ابن ابز يف كثري من أحكامه ابلضعف على : سادسا
وما اجتمع عليه ، ومعىن القرآن، بني ما اشتهر من حال الراوي، رمحه هللا، مجعه: سابعا

 ..لى احلديثالعلماء؛ إلصدار حكمه ع
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، ومنها، منها ما هو ضعيف كما قال، ابلضعف الشيخ األحاديث اليت حكم عليها: اثمنا
 ..ابملتابعات والشواهد درجة احلسن لغريه تبنّي أهنا يف ما، بعد الدراسة

أهنا غري ضعيفة بل هي يف حيز احلسن ، بعد الدراسة، ني  بَ ن نسبة األحاديث اليت ت َ أ: اتسعا
 ..اثنتني ابملائةيف حدود ، نسبة ضعيفة، واحلسن لغريه

مل تصل إىل اخلمسة ، قليلة يف هذا البحث عأن نسبة األحاديث احملكومة عليها ابلوضْ : عاشرا
 ..عفف الشديد أو خفيف الضضعْ مقارنة ابل، ابملائة

 
ا وخاصة إىل جامعتن، إىل اجلامعات اإلسالمية -أوال-واليت توّجه: التوصيات: واحملور الثاين

مباليزاي مث إىل احلكومات واملنظمات اإلسالمية املعنية بتلك  العاملية)ميديو(املدينة  جامعة: املوقرة
  .لتعليم لتقّدم أمر األمةرتبية وااجلامعات واملهتمة ابلدراسة والبحث العلمي واملنشطة يف حقل ال

 : هذه التوصيات ومن
 ..املختلفةات القدماء احملدثني يف فنوهنا مبؤلف، تزويد الكليات املتخصصة بعلوم احلديث -1
تشكيل فيرق علمية من النخبة الباحثني املتمرسني من اجلامعات اإلسالمية وبوْجه مشرتك  -2

احملدثني القدماء يف العامل وتبادل املعلومات بصدد بني تلك اجلامعات؛ للسعي على مْجع خمطوطات 
 .العمل املفيد لألمةللقيام بذلك ، ملادية واملعنويةا اإلمكاانتمع توفري مجيع ، ذلك فيما بينهم

للدراسة املتعّمقة ، بعد مرحلة املاجستري -كل على حدة  –جْعل بعٍض من فنون احلديث -3
كما فُعل ،  للدارسني والطالب الذين وصلوا إىل هذه املرحلةوالتخّصص الدقيق يف مرحلة الدكتوراه؛ 

، ويف "علل األحاديث"ّهل كذلك يف"دراسات علم الرجال"فيس، مع التخّصص يف "فقه السنة" مثال
 .أو يف "التخرجيات" مثال

على مستوى  ،ملسو هيلع هللا ىلصتنظيم مسابقات علمية ثقافية يف حْفظ وفْهم السنة وسرية املصطفى  -4
واليت بدأت تتفاقم ، وعلى السنة وعلى ديننا احلنيف، ب للتصّدي من الطعون عليهاجلامعات والشعو 

ومن جهة أخرى لتوعية املسلمني بدينهم ، هذا من جهة، رف أعداء اإلسالممن حني آلخر من ط
 .وحّثهم إىل طلب أحكام وتعاليم دينهم من منابعها األصلية الصحيحة
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والسعي إىل فتح كليات ، التخصص احلديثي وْضع برانمج منهجي تعليمي متكامل يف -5
ابلتعاون مع ، كلية حديثتتوفر فيها   اليت مل اجلادة يف كل اجلامعات اإلسالمية، علوم احلديث

علمية على املستوى اجلامعي والعاملي تقوم بنشر وذلك خلدمة احلديث وتكوين خنبة  ؛..مسؤوليها
  ..تعاليم احلديث وإظهار علومه

توّجه إىل الباحثني البارزين يف دراسات ، ة عاملية للذب عن احلديث النبوي"إجياد "جائز  -6
  .وخترجيا وشرحا ،ونقدا احتقيق، علوم احلديث

 
واحلمد هلل رب ، والعلم عند هللا وبه التوفيق، وهبذه النتائج والتوصيات خنتم هذا البحث

 .وسلم تسليما، ووااله إىل يوم الدين وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعه، العاملني
 

 انيانغ بن إبراهيم مبكيا أمحد .أخوكم / أ، من الفقري إىل هللا
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 صادر واملراجعفهرس امل-
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 اآلايت القرآنيةفهرسة 

ةحالصف  م اآلية السورة اآلية 
 1 ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ البقرة 187 66

 2 ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  البقرة 222 101.141
 3 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ آل عمران 102 1

 4 ۅ ۉ ۉ آل عمران 146 101.140
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  النساء 1 1   5 

ٻ پٱ ٻ ٻ ٻ  النساء 80 89  6 
 7 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ النساء 95 104

 8 ڻ ۀ ۀ ہ التوبة 4 101.140
 9 ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  التوبة  19 104

 10 ھ ے ے ۓ ۓ التوبة 72 101.141
 11  ک ک گ گ گ النور 31 132
ٻ ٻ ٻ ٻ پ ٱ  النور 54 89  12 

 13 ڑ ک ک ک ک گ گ گ  النور 63 89 .65
 14 ڻ ڻ ۀ ۀ ہ األحزاب 35 141 .101

 15 ڻ ڻ ڻ ڻ األحزاب 69 137
 16  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  األحزاب 70 1
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 حاديث النبويةفهرسة األ

ةحالصف  م طرف احلديث راوي احلديث احلديث  
جابر بن عبد  ".…" 123 .118

 هللا 
يف منزلنا فذحبنا ، (ص)هللا  أاتان رسول

.شاة . 
1 

.كان أيخذ من حليته ملسو هيلع هللا ىلصأنه   ابن عمرو  010 141 .88 .85 . 2 
احتجبا منه فقلت اي رسول هللا أليس هو  أم سلمة 019 135 .133

.أعمى . 
3 

 4 ...اقرءوا على مواتكم يس معقل بن يسار 004 54.58 .53 .52
.وال واألمانة مغنماإذا اختذ الفيء د عليّ  014 106.109.110 . 5 
..أحدكم قرضا فأهدى لهإذا أقرض  أنس 015 116 .112 . 8 
اليماين يزداد 001 .37.40.41 أحدكم إذا ابل  .. 9 
.عائشة 006 67.70.149 إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم  .

"..الطيب . 
10 

..إذا سألتم هللا فاسألوه جباهي )؟؟ ( 020 137 . 11 
ي بن أيب عل ".…" 106.107.110

 طالب
.إذا فعلت أميت مخس عشرة خصلة . 12 

ومتاعتدي عند ابن أم مك  فاطمة بن قيس ".…" 135  13 
إن هللا أمرين حبب أربعة وأخربين أنه  بريدة 012 99.100

..حيبهم . 
14 

.إن هللا تعاىل ال يقبل صالة رجل مسبل أبو هريرة 003 48 . 15 
.عائشة ".…" 128 دخل ويف حجريت ، )ص(إن رسول هللا  .

 ..جارية
16 

، الدرداءأبو  016 117.123 
 جابر

.أفضل طعام الدنيا واآلخرة . 17 
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 18 ..أان مدينة العلم وعلي علّي وابن عباس 011 94.96
وأنس، جابر 17 127 .124  19 ..تعشوا ولو بكف 

جابر بن عبد  014 105 .104 .102
 هللا

.رجعنا من اجلهاد األصغر . 20 

.الدنيا واآلخرةسيد طعام أهل  أبو الدرداء  ".…" 122 .118 .117 . 21 
شد على الشيطانفقيه واحد أ ابن عباس 010 93 .90 .. 22 

.يرمي اجلمار، كان رسول هللا )ص( ابن عباس ".…" 73 . 23 
60. 61. 64. 

66. 
حذيفة بن  006

 اليمان
.ال اعتكاف إال يف املساجد . 24 

.أبو هريرة ".…" 84 ..تخذوا قربي عيدا وال بيوتكم قبوراال ت . . 25 
الشمس ال ترموا اجلمرة حىت تطلع ابن عباس 007 .149 .79 .72 . 26 

 27 ..ال يقبل هللا صالة حائض عائشة  ".…" 131 .129
79. 80. 83. 

84 
 28 .من حج البيت ومل يزرين فقد جفاين ابن عمر 008

79 " "... .من حّج فزار قربي  ابن عمر . . 29 
80.81.84. 

148 
حاطب  ".…"  30  ..زارين بعد مويتمن  

.سجد كتب له كفالنمن عّمر ميسرة امل ابن عمر 002  .47 .44 . 31 
.عائشة 018 128 .اي أمساء إن املرأة إذا بلغت احمليض . . 32 
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 فهرسة األعالم

 م اسم العالمة  سنة الوفاة الصفحة
جلماعةأمحد بن حنبل إمام أهل السنة وا 241 76  1 
علي بن حممد بن عبد الكرمي، األثريابن  630 98  2 

عبد هللا بن حممد بن عبيدأبو بكر ، ابن أيب الدنيا 281 122  3 
.عبد الرمحن الرازي، أبو حممد، ابن أيب حامت 327 76 . 4 
.حممد انصر الدين، األلباين 1999 43 . 5 
أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق، البزار 292 14  6 
صاحل بن عمر بن رسالن ، البلقيين 868 17  7 
.أبو بكر ،أمحد بن احلسني، البيهقي 458 60 . 8 
حممد بن احلسني بن عبد هللا، أبو بكر اآلجري 360 56 . 9 
.أبو عيسى حممد بن عيسى، الرتمذي 279 14 . 10 

 11  .شيخ اإلسالم، أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية 728 137
حممد بن حبان أبو حامت، نابن حبا 354 10 .. 12 
أمحد بن علي بن حممد العسقالين ، ابن حجر 852 13  13 

حممد بن إدريس بن املنذر الرازي، أبو حامت 277 119 . 14 
أمحد بن علي، اخلطيب البغدادي 463 103  15 
أبو احلسن، علي بن عمر بن أمحد، الدارقطين 385 79  16 
د أبو سعيد الدارمي عثمان بن سعي 280 39  17 
شرف الدين، عبد املؤمن بن خلف 705 15 ، الدمياطي .  18 
سليمان بن داود بن اجلارود، سيأبو داود الطيال 204 52 . 19 
سليمان بن األشعث السجستاين، أبو داود 275 51  20 
حممد بن أمحد بن عثمان، الذهيب احلافظ 748 50  21 
بن عمرو عبد الرمحن، زرعة الدمشقيأبو  280 39  22 
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عبيد هللا بن عبد الكرمي ، أبو زرعة الرازي 264 96  23 
بن مجال الدين حممد، الزركشي 794 17.145 . 24 

حممد بن عبد الرمحن، السخاوي 902 15 . 25 
.عبد الرمحن بن أيب بكر، السيوطي 911 11 . 26 
 27  .الدينعثمان بن صالح ، ابن الصالح 634 11
.سليمان بن أمحد بن أيوب، الطرباين 360 61 . 28 

.أمحد بن حممد بن سالمة، الطحاوي 321 65 .60 . 29 
 30  . بن املبارك بن واضحعبد هللا 181 133
 31  .زين الدين عبد الرحيم بن احلسني، العراقي 806 13
.حممد بن عبد الواحد، املقدسي 643 15 . 32 
علي بن حممد بن عبد امللك، القطانابن  628 14  33 
حافظ احلديث والتفسري ، إمساعيل بن عمر بن كثري، ابن كثري 774 18

 والتاريخ
34 

القزويين، أبو عبد هللا حممد بن يزيد، ماجه ابن 273 37  35 
أبو احلسن، علي بن عبد هللا بن جعفر، ابن املديين 234 38  36 
..الرمحن بن مهدي بن حسانعبد ، ابن مهدي 198 38 . 37 
يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، زيامل 742 88 . 38 
عبد العظيم بن عبد القوي، زكي الدين، املنذري 656 15  39 
أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب، النسائي 303 14 . 40 
.حيىي بن شرف بن مرى، النووي 676 13 . 41 
فروخحيىي بن القطان بن سعيد بن  198 57  42 
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 فهرسة املراجع واملصادر

 .القرآن الكرمي .1
 /ه1328)، دار املعارف، 2: ط، رأمحد بن حممد شاك: ت، مسند أمحد، أمحد بن حنبل .2

 .م(1948
ه / 1389)، ن.د، م.د، 1: ط، ..جامع األصول لألحاديث واألثر، ابن األثري اجلزري .3
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