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 مقدمة

د   َوأَن   ،اهلل ال إَِلَه إاَِل  َوأَْشَهُد أَن احلمد هلل        ، َعبُْدُه َوَرُسوُله اُُمَم 

اإلصابة يف فقد أخرج الشيخ ربيع املدخيل قبل مدة مقدمة لكتابهبعد:  أما

. وقد أبنت تطابةتصحيح ما ضعفه احلجوري وابراز ما جهله يف الرياض املس

وحني خروج مستدركه "ما فيها من جمانبة الصواب يف حينها ومما قلت فيها: 

أو غريه عىل كتايب املفاريد؛ يتم إن شاء اهلل النظر فيه، فأستفيد ما قد يكون فيه 

من نقد بحق، فقد انتقد عىل البخاري  ومسلم و غريمها من األئمة الذين من 

 "أكون أنا بجانبهم..

خممممرج مسمممتدركه قرأتممممه فومدتممممه اممممليي قمشممممه تقميشممما، و  يولممممه بح مممما  فلممما

وتفتيشما، بنمماه عممىل املتالامماا واألوامماع، بعيممدا عممن التحريممر العلممم ، فمم اه يمممر 

 أسا  الااباة   وأ معرفاة الصاحابة   وأ اإلصاابة  عىل ترمجة الصحايب من

ث منتقدا به أن فينقل ما يذكر يف ترمجة اذا الرمل من األحادي االستيعاب وأ

 اذا الصحايب ليس من املفاريد.

كا  مفاريد الكتب الستة ومسند أمحد :دون أن يلفت النظر اىل أن رشط  

 رأى ذلك يف كتايب وأين   أخرج عن غريام.

وإن وممممدا نصمممما هممممماع أنممممه لمممميس حلمممذا الصممممحايب إال اممممذا احلممممديث ذكرتممممه 

 لقويل وسائر الكتب.

ا تضمممنه مممن املتالامماا والمللممل، ا ممماررا فبعممد أن رأيممت اممذا العمممل، وممم

اىل أن أبينممه خدمممة للعلممم وبيانمما للحممق فممأنظر يف أقمموا  احلفمما  فأمممدام ينصممون 

ثم أنظر اىل األحاديث التم  اسمتدر   ،أن اذا الصحايب ليس له إال حديث واحد
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أو المرامال فيهما أ ما   ،هبا املستدر  فأمداا إمما مو موعة؛ ال تصملال ليسمتدرا 

أو أن المممرامال يف احلمممديث   ، خخمممر غمممري امممذا الصمممحايب املممم مم لمممهعممن امممحايب

 املستدر  به الوقف أو اهرسا  إىل غري ذلك.

فمررا عىل الكتاب كله فلم يْصفوا للمستدر  منه يشء ُيذكر مما اّو   

ۆئ  ﴿به يف مقدمة كتابه، وادق اهلل سبحانه القائل:  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

.﴾ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

اإلصابة يف تصحيح ما لك املستدر  يف كتابه اذا الذي أساهومس

تنمليل احلديث الذي  ضعفه وإبراز ما جهله احلجوري يف مفاري  الصحابة

يستدر  عليه مع بح   عليه يف كتايب مفاريد الصحابة برمته، ويعلق عليه با 

 مميملا اتفق له مما سرياه القارئ، وقد ا اررا أن أ ع ما تضمنه الكتاب كامي

كيع املستدر  بني خاني مانبيني عن كيم  الذي يف املفاريد وعن ردي 

 عليه حتى يسهل عىل القارئ متييمل كيع املستدر  مع الرد عليه.

مم ممسمائي املمموىل عمممل ومممل أن لعلممه خالص  لسممنة  ا لعبمماده، خدمممة  ا لومممه، نافع 

 .ملسو هيلع هللا ىلصه نبي

 يف أم القرى كتبه 

 
 هـ1438يف األول من شهر حمرم لعام 

 .للهجرة النبوية عىل صاحبها الصالة والسالم
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 احلمد هلل و الصية والسيع عىل رسو  اهلل:يف مقدمة كتابه املستدركقال 

قرأ قبل أشهر أفقد شاء اهلل يل أن   أما بعد: ،بع اداهتّ اوعىل خله واحبه ومن 

يف الرياض املستطابة يف صحيح وضعمكتاب حييى احلجوري الذي ساه ب

زّج  هبم فأثار استترايب وأمل  الشديد ما فيه من اضم ملن  مفاري  الصحابة

ْحِب الِكراع و بأحادي هم يف اذا الكتاب الذي   يسبق إىل م له سابق من الص 

 من أال احلديث.

 ."مل يسبق إىل مثله سابق من أهل احلديث" : قوله  :قلُت  

 :صنعة، فقد سبق إىل ذلك إماما الاذا غري احيال 

 حممد بن إسامعيل البخاري. 

 

  الوحدانومسلم بن احلجاج يف كتابيهام. 

 o الوح انكتاب " فقا : كشف الظنون ذكرمها حام  خليفة يف 

من ليس له  :عبد اهلل ُممد بن إساعيل البخاري، واو ملسلم ولإلماع أيب

 ت ريب الراوي وقا  السيوط  يف  ."ال حديث واحد من الصحابةإ

من ليس له إال  :واوالوح انو" :( عند ذكر كتب البخاري2/362)

 اام ."حديث واحد من الصحابة ذكره البتوي

o  (.492) الفتحوكذا ذكر اذا احلافظ يف مقدمة 

  املراسيل، ذكر هذا ابنه يف مسن  الوح انوكذا سبقني أبو حاتم يف 

 وغريه. العلل، واجلرح والتع يل( و118)

، وأي خاأ  يف ذكر حديث من تيرس يل الوقوف عىل حدي ه منهم، وأي زجٍّ

ثم إن ما مجع يف اذا الكتاب او بخصوص من يف   يف ذلك. موأي اضٍم حل
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من املفاريد، ورواة األحاديث غري املفاريد  مسن  أمح و، الكتب الستة

 أك ر.

لقد قسى اذا احلجوري عىل عرشاا الصحابة، فهضم   :املستدركقال 

فو عها يف  ،واضم العرشاا من أحادي هم .هم وأنملحلم يف غري منازحلمحق

مباا عيل  أن أقوع بحق سنة فرأيت أن من أومب الوا  . عهااغري مو

 .من األحاديث فهبحق احبته الكراع، فأاحال ما  عّ ، واهلل  رسو 

برزُا علته؛ ال طعنا يف أليس يف احلكم عىل حديث بأنه  عيف  :قلُت

 قسوة عىل الصحابة ر وان اهلل عليهم، وال اضا  حلم، واذه السنة، وال

مبالتة ، فكتب السنة من قديم وحديث؛ زاخرة  باألحكاع عىل لفا  اشتملت األ

اذا عىل أحادي ها عىل  وابط علم احلديث، و  يقل عد  من العدو  أَن  

يف غري  نملاحلمإالصنيع قسوة عىل الصحابة ر وان اهلل عليهم، و اضم حلم، و 

 .ا باهلل من التلوعياذ  منازحلم، 

 ."لخإإنه رأى من أومب الوامباا..." : قولهو َأمَّا 

إن كان التصحيال عىل قواعد وأاو  احلديث فحيا اي به، وإن كان عىل  

 ؛املصالال قواعِد  يلي 

o أثر ابن عمر من طريق اشاع بن التازم: لتضعيف ما يستحق التصحيال؛ ك. 

o   ؛ لبعض املقااد الت  ال ختفى عىل اهللالتضعيف ؛ أو تصحيال ما حقه

  فم ل ذلك عمل ال بركة فيه، يعود عىل ااحبه باخلذيلة.
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 ، و  يابع بعداا إىل ته األوىلوليعلم أَن  كتايب املفاريد طبع طبع ؛هذا

وتنقيحه، هعادة طبعه  o .العناية به  o :ماض يف وهلل احلمد اآلن ، وأنا

 .مرة ثانية

 

o بعض األوراق عند الرص، من الصحيال إىل الضعيف، نه م وقد سقط

  وغريه، صحيحهث ذو عمرو احلمريي، الذي أخرمه البخاري يف كحدي

o يف حديث    اطلع عليها قبل، ونحو ذلك مما أو شااد علة بيان  أو

    سينرش بإذن اهلل عقب اذا الرد.

    :املستدركقال 
بنيي أن الصحابة يف اذا الكتاب ، وم  م... وأسعى بجد هخراج من زج  هب  

ما حلم من األحاديث الت  أغفلها احلجوري ليوقعهم يف مصيدته،  ؛ما استاعت

ا بوامب  ،رماء امل وبة من اهلل  ،ضعيفهأو يف  صحيح املفاري سواء يف  و قيام 

 النصيحة. 

 ،ته مصيدةيأمن كتايب الذي سم،  إىل أين يا شيخ ستخرمهم :قلُت  

  إىل بحبوحة كتابك أع ماذا !فتخرمهم وتنقذام  منه للتاست الذي

    
صحيح  يف الرياض املستطابة لقد قا  احلجوري يف مقدمة كتابه :تقل

  الذي  ،اهله الصمد ،احلمد هلل الواحد األحد  :وضعيف مفاري  الصحابة

 ار  شك ؛ال حيد، و نشكره امحد   ؛هأحد، نحمد او  يكن له كفو   ،و  يولد ،يلد

ه عبدُ  ا، و أشهد أن ُممد   اهلل إال اهلل وحده ال رشيك لهال يعد، و أشهد أن ال

 ه.ورسولُ 
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ىئ ىئ ی ی ): الكريم فيقو  ربنا سبحانه وتعاىل يف كتابه أما بعد:  

ما أنعم عيل   ، فأمحد اهلل وأشكره عىل (ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

علم الرشع  أملها بعد نعمة اهسيع نعمة طلب المن نعم عظيمة، و

وُمبة علومها   واالستمرار يف ذلك، ونعمة ُمبة كتاب اهلل وسنة رسوله 

    اهلل عملو مل عىل ذلك ال باا حتى املاا. أو أالها،  نس

 املباحث النافعة:و، اذا وإن من العلوع املفيدة

والتمتع باملاالعة يف ترامجهم  ،معرفة أاحاب رسو  اهلل   

وحسن مكارمهم ر وان اهلل عليهم، مما يبعث يف  ،ماالستفادة من افاهتو

التعبد هلل عمل ومل ببالغ املحبة حلم، وبتض من يبتضهم  وبتري اخلري  :القلوب

 يذكرام.

 ،حادي همأومجع  ،وقد اعتنى علاؤنا األميء رمحهم اهلل بذكر ُماسنهم

 .معرفة املقل منهم يف الرواية من املك رو

 :من ذلك و مما يرس اهلل عمل ومل يل

إىل معرفته من الصحابة الذين ليس للواحد  الواو مجع ما استاعت  او 

 :، وذلك لتر نيإال حديث واحد يف الكتب الستة ومسند أمحد منهم

من  ةمعرفة الصحابة ر وان اهلل عليهم مع ترميال القو  بصحب األول: 

، بالرموع إىل ثيثة كتب يف ذلك مامعة ،أو عدع ذلك يف احبته اختلف

 صابةاإلالبن االثري، و س  الاابةأالبن عبد الرب، و االستيعابوا : 

  .االبن حجرمم رمحهم اهلل مجيعا مم ، وقّل أن يفوا اؤالء أحد من الصحابة غالب  
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وقّل أن يفوا اؤالء أحد من الصحابة "قولي:حباشية على  املستدركعلق 

قا  احلافظ ابن ؛ ال يثة نظر يف اذا الكيع عن اذه الكتب" :قالف ،"اغالب  

 ،ف يف الصحابةل  أن مما بعد أن ذكر عدد   (: 3-1/2)   صابةاإلحجر يف 

ومع ذلك    ،ميملا فيه الصحابة من غريام ؛ا يف ذلكا كبري  فجمعت كتاب  " :قا 

 بالنسبة إىلرش من أسام  الصحابة ا الوقوف عىل العُ حيصل لنا من ذلك مجيع  

ومن رخه وسمع منه زيادة عىل  تويف النب   :ة الرازي قا ما ماء عن أيب زرع

 اام."يةؤا أو رعنه ساع   ىكلهم قد رو ،نسان من رمل وامرأةإلف أمائة 

(، 1/305)  يضاحاإلي  ويالتق قو  أيب زرعة اذا، ذكره العراق  يف :قلُت

 :بلفظني ت ريب الراوينقله السيوط  يف و

ويف اذا التحديد هبذا  :، وقا (الف  أعة عرش ربأو ألفبعدد مائة ) األول: 

ال او يف كتب ، وسنادإأقف له عىل و   :قوله، إىل ..العدد املذكور نظر كبري

 .سنادإاملشهورة، وقد ذكره أبو موسى املدين  يف ذيله، بتري  خالتواري

، بدون حتديد، كا نقله الشيخ (لفأزيادة عىل مائة ) :بلفظ :و اللفظ الثاني 

 انا. ربيع

: و املومود يضاحاإل  ويالتقيخرمه غري العراق ، قا  يفأو  أمد من 

عن أيب زرعة باألسانيد املتصلة إليه تر  التحديد، و أ م يمليدون عىل مائة 

البن منده ، إىل أيب معفر  ذيله عىل الصحابةرواه أبو موسى يف  لف، عاأ

 .هقا  أبو زرعة فذكر :أمحد بن عيسى احلمداين، قا 

 فيه هبذا القدر اخلاص.واذا قريب  لكونه  ال حتديد   :ثم قا  العراق  
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أبو معفر أمحد بن عيسى احلمداين،   أعرفه، ولعله أمحد بن  :قلُت

، ونقل ميزان االعت العيسى بن عيل  بن مااان أبو معفر الرازي، م مم يف

 زرعة. .فهذا   ي بت عن أيب "ااحب غرائب"عن أيب نعيم أنه قا : 

ال :)إىل غملوة تبو    عمن سار مع النب    وأما قو  كعب بن مالك 

، فهذا اللفظ يالق عىل الك رة، وليس فيه أن عددام (حيصيهم ديوان حافظ

 كا ماء عن أيب زرعة يف اذا األثر.

: اإلصابةيف القاع بتحديد عددام وقد قا  احلافظ يف اوال نعلم نص  

: لعل اجلميع ثانية أالف التجري من ظهر كتابه قرأا بخط احلافظ الذاب 

 إن   يمليدوا   ينقصوا.

اذا بخصوص الرواة فله ومه، وإن كان مع غريام مع النساء إن كان  :قلُت

حلذا قيدنا  ؛له رواية ْت فَ رِ وكان كيمنا يف سياق من عُ واألطفا  فيظهر أ م أك ر، 

 ."صحابةمعرفة ترامم اؤالء ال"يف املقدمة بقولنا: 

  قال امُلْسَتْدِرك :
او معرفة مفاريد الصحابة حيث إن الصحايب الذي ليس له  الترض ال اين:

 ؛واذه تعترب من غرر الفوائد  ،لذانإال حديث واحد قد ي بت اسمه وحدي ه يف ا

أن يعلم أن ذلك الصحايب ليس له إال حديث واحد يف الكتب الستة أو سائر 

با تفرد به مسلم عن نا رمحهم اهلل قد اعتنوا ئذا كان بعض علاإالكتب، ف

البخاري، أو با تفرد به البخاري عن مسلم،  وانف يف ذلك عدد من العلاء 

إال حديث واحد أثبت يف الذان .كابن امللقن و غريه، فالعناية بذكر من ليس له

 رغب إىل النفس. أو
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ال " :فقا  (فوائدواذه تعترب من غرر ال)قولي علىحباشية  املستدركعلق 

ثم تضعه  ،من غرر الفوائد أن يكون للصحايب أحاديث فتتهاون يف البحث عنها

 ."يف  عيف املفاريد ؟!!

 :شرطي يف أول الكتاب  :قلُت
o  ،نقل قو أوذكره، أأن من كان له حديث يف الكتب الستة و مسند أمحد 

 .من نص أنه ليس له إال حدي ا واحدا إن ومد ذلك

ليس له إال حديث واحد او الذي  ا  أَننص عليه بعض احلفّ و اذا الذي  

 .، عىل ما نصوا عليه"أو سائر الكتب"عنيته بقويل يف مقدمة املفاريد: 

نا فليس رشط  إال  الكتب الستة وأمحد، إال ما اتفق يل مما زاد عليها أأما 

نيت  ، وذلك لقلة املصادر عندي حني تأليفه، ولضيق وقت ، وكان يف رٍ لتري حت

أن أحاو  تناو  عديد من الكتب سوى ما  -إن يرس اهلل يل سعة يف الوقت-

 ذكرا.

o  َللحافظ اململي، أو  حتفة األشرافا هماع؛ رمعت إىلنص   فإن   أر

 .صحيح املفاري ؛ فإن كان له مفرد احيال، أذكره يفمسن  أمح لم

النوع  ت ريب الراويوكون األئمة قد انفوا يف ذلك كا تقدع يف 

، وذكر مجلة من اا واحد  إال حدي    التسعني: معرفة من   يروِ احلادي و

 .فإن اجلمع فيه يعترب من غرر الفوائداألحاديث يف ذلك؛ 
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  قلت:
ذكر الصحايب الذي ال أعلم له إال أوقد معلُت طريقت  يف اذا البحث أين 

ا يف ذلك  أو يف سائر الكتب حدي  ا واحدا يف الكتب الستة ومسند أمحد متحري 

و عفه كا او املعتاد يف سائر بحوثنا  ،بيان درمة احلديث من حيث ثبوته

 املعجم الكبريللحافظ اململي، و حتفة األشرافبحمد اهلل مستفيدا من 

 الكبرييب عاام ؛ فإن طريقة الارباين يف أالبن  اآلحاد  املثانيللارباين، و

 .اام متقاربة تاب قد تكونيب عاام يف اذا الكأوطريقة ابن 

 و على احلجوري يف هذه املقدمة مآخذ: قال امُلْسَتْدِرك:

وُمبة  ،وسنة رسوله  ،ُمبة كتاب اهلل نعمةاّدعى احلجوري:  -1

املاا.  عىل ذلك ال باا حتى -ملو عمل–وأالها،  نسأ  اهلل .،علومها

 أقول:

ا هاملعارصون من ديثال يرى أال السنة واحلاذا االدعاء  ئ  في تراه إال  ؛شي

ا حلم ،خصيا  حلم ا جلمعهم يف شتى البلدان ،ُمَفارق  ق  .ُمفري

 :فقال (كا او املعتاد يف سائر بحوثنا)قولي حباشية على املستدركعلق  
إنك لضعيف التحري عن ثبوا أحاديث الصحابة الذين و عتهم يف  عيف "

 ."كندري ما او حالك يف سائر بحوث الو  ،املفاريد

اذه دعوى خاوية عن الرباان، و احلمد هلل أين  يف سائر كتب   :قلُت

ما أراه ف عي َ  أال احلديث و ااايحهم، في أُ  أاو حترى أن أسري عىل أ

 باحلوى. ما أراه وأاحال 



 
' مقدمة

 
( 13 

   ُمبة كتاب اهلل وسنة رسولهنعمة اّدعى احلجوري: " : قولهوأما 

 . " ..وُمبة علومها  وأالها

 !!اهلل سبحان يا :قلُت

الشيخ ربيع ال يرى يل من نعمة ُمبة كتاب اهلل وسنة رسوله، إال جمرد  

عاء  .االدي

ين   ؟!فاذا بق  يل من الدي

 إال االديعاء، فصدور م ل اذا من الشيخ ربيع اإذا كان ليس يل من ُمبته 

 تركه حلكم اهلل العيل الكبري.أيف حق   

 ."املعارصون منه شيئ ا ديثاحل ال يرى أال السنة و" : قولهأما 

 :  عىل أال السنة، بل ال أعلم  من أال السنة من قا  بقولك اذاقوّ فهذا ت

عليه فإنك تنسب إىل ورسوله إال االديعاء، نه ليس يِل من ُمبة كتاب اهلل و سنة إ

 .يةالعلم ةماناألأال السنة ما   يقولوه، واذا ليس من 

ا جلمعهم يف شتىفي تراه إال خصيا  " : قولهو ق  ا حلم ُمفري   حلم ُمَفارق 

 ."البلدان

بنت ذلك يف  أاذا من باب ذلك امل ل: رمتن  بدائها و انسلت، وقد  :قلُت

 النصح الرفيع للوال  العالمة الشيخ ربيع:رسالة مقدمة اجلملء األو  من

 .منشورة يف موقع   وا
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 :فيها قلُت

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

عبده  اد  وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأن ُمم   احلمد هلل، 

 ، ورسوله 

 أما بعد:
للفتنة يف الدعوة  -حفظه اهلل-فإننا ال ندري ما مومب إشعا  الشيخ ربيع 

 ؟!منذ عدد سننيالسلفية باليمن 

 بالتحريش بني دعاهتا!  

 والت وير والعصبية مع اذا  د اذا!

امتنبها؛ أل ا بعيدة كل البعد عن  -وفقه اهلل-أنه بأفعا  عجيبة، وددنا  

إن -أفعا  علاء احلدى احلريصني عىل سيمة املؤمنني من الفتن الذين نحسبه 

سمون بالسياسيني السائرين عىل منهم، وأشبه ما تكون بأفعا  من يُ  -شاء اهلل

 (.دْ ُس ق تَ ذلك املبدأ اخلاطئ، )فري 

 :وكان من ذلك
ومن ثار معه  يش عيّل، قبل ثورة أحد طيب اذا الدار؛ أنه اشتتل بالتحر 

 .وبعده  علينا وعىل اذه الدار الت  تربوا فيها من زمن شيخنا مقبل 

o  مع بعض  الريايش رمع من مكة وللس مالكفي درينا إال وأبو

أبعدوا احلجوري "يقو :  االايب وأال البيد بكيع رس؛ واو أن الشيخ ربيع  

 !!!"اعن الكريس وليكن البديل مومود  

http://www.sh-yahia.net/show_art_58.html


 
' مقدمة

 
( 15 

أدى إىل رصفه عن الريايش أيا فتنة، حتى  مالكفافتتن وفتن بذلك أبو  

 .طلب العلم بدماج، ونمل  إىل الشيخ ُممد بن عبد الوااب يف احلديدة 

، فكتب ورقة اعتذر فيها اوحينها طلب منه الشيخ ُممد أن يكتب اعتذار  

مما انع، وذكر أَن  ذلك بتحريض ممن كان يظن أنه ال يصدر منه اذا اخلاأ 

 العظيم!!!.

وبعداا ذاب أبو جلت يف درس العرص، ، وُس الورقة عىل الايب تئوُقرِ  

 يشتتل عىل سيارة باألمرة. مالك

 أشد اهنكار!!! -وفقه اهلل –أنكره الشيخ ربيع  ؛وملا شاع ذلك

أنا أقو  اذا يف الشيخ " ونرش عنه أخونا أبو مهاع الصومع  أنه قا : 

حييى؟؟! وقد مسك الدعوة السلفية باليمن بيد من حديد، وال يصلال حلا إال او 

 ."وم له

 واهلل شهيد وأنكر ذلك أشد اهنكار!!!. -وفقه اهلل-واتصل الشيخ ربيع  

 ؟ أبو مالك كذاب!!!مالكوقا : أنت تصدق اذا الكيع من أيب  

 حتى وإن ادر منك ذلك سهل؛ فحالنا كا قيل: ؛فقلت: يا شيخ 

ُب  يمم م وإذا احلب م ى بِ تممم  داِحمممنب وَ ذَ أ

 

م  م م م ممما َُم اءَ َمم م م نه بِ م م م م م لِف أَ اسمم م م م  يعفِ َشمم

وأكد اذه املكيدة الشيخ ُممد بن عبد الوااب الواايب ! ملا خرمنا  م

، ومررنا باحلديدة فجلسنا مجيعا يف بيته أنا واملشايخ، فارق اذا رحلة دعوية

أبعدوا "املو وع متأملا من ادوره من الشيخ ربيع، وأنه سمعه يقو : 

 لخ!!!.إ... "احلجوري عن الكريس

http://www.sh-yahia.net/show_art_58.html
http://www.sh-yahia.net/show_art_58.html
http://www.sh-yahia.net/show_art_58.html
http://www.sh-yahia.net/show_art_58.html
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ويف ذلك املجلس قا  الشيخ ُممد الواايب: الشيخ ربيع ماسوس!!! 

نده من املعايص، ويأمر بإبعاد يمدح املسئو  )اليمن ( الفيين الذي عنده وع

 الشيخ حييى من عىل الكريس!!!.

وبق  املشايخ منقبضني من اذه احلرشة مدة حتى أن بعضهم كان يعتمر 

 !!!.اوال يملور الشيخ ربيع  

o  وبعد ذلك بأياع ثارا فتنة العدين بعد رموعه من العمرة. 

البعد عنها، هبا ممن كانوا عندي يف احللقة، فنصحت ب وُفتَِن من ُفتِنَ  

وا، ونصحوه عن ءوعتوا وشدة، فدعوا املشايخ أن ينصحوه فجا افازدادوا بعد  

 ذلك التسجيل من دماج إىل الفيوش.

 :واتُِّفق على 
  توقيف التسجيل. 

 وعىل أن املسجد الذي يبنى يف الفيوش يكون حتت نظرنا مجيعا. 

هاء فتنة ال أخفيكم أنه بعد انت"ويف ذلك املجلس نفسه قا  العدين:  

 ." البكري، قا  بعض الناس: قم أنت!!!

 يذكره. اولعل من كان حاض   ،واذا القو  ال أزا  أذكره 

ومضت أياع عىل ذلك احلا  وشاع اخلرب أن الشيخ ُممد بن عبد الوااب 

يقو  عن بعض املشايخ منهم الشيخ ربيع أنه ماسوس، فلم يقل الشيخ ربيع 

 .عنه اأنه عف خربُا ، وأُ حتى امتمعا يف بيته بمكة اشيئ  

o !!!فرمع الشيخ ُممد حيمل من احلقد علينا ما اهلل به عليم 
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وقاع بنظري ذلك التحريش وأشد ألال البيد وغريام عيّل وفتنة واسعة  

 ا ارتن  وغريي من إخواننا إىل الرد عليه وبيان فتنته.

o  !!!وال يملا  الشيخ ربيع عامي عىل توسيع دائرة الفرقة بيننا 

حتى إنه يذاب حيج أو يعتمر بعض طييب من الدار فيملورونه فيعايهم  

 الشيخ ربيع مرعة حتريض وحتريش علينا!!!

وينفعل عىل من خيالفه وال يقبل حتريشه علينا تارة، ويلني له أخرى!!!  

فمنهم من تعجب من اذه األقوا ، و  يقبل منه وام ك ري، ومنهم من رمع 

 .نه يف الدار ظهر املجنوافتتن، وقلب لنا وهخوا

o  إن  :وقا  يل ،وينرش انا وانا  أين ملست مع الشيخ ربيع فقا  يل

 الشيخ حييى حدادي وأن الدار فيها حدادية.

اذا وقد كان أبو احلسن املرصي يف ي علينا هبذه التهمة الباطلة، فرد عليه 

فتستربئ  سنة فإما أن ت بت عليهم ذلكربيع خنذا  !!! بأن اؤالء أال  الشيخ

لدينك وعر ك، وإما أن تدان هبذا الظلم والتجن  عىل أال السنة ونحو اذا 

 الكيع مدون يف رده عىل أيب احلسن بنصه.

رأيت أن البد من النصال له،  -اهلل عنه اعف-وملا اشتد منه اذا التحريش 

وتذكريه بتقوى اهلل عمل ومل وإيقافه عىل اذه األخااء املرضة بالدعوة فنصحته 

( واو اجلملء النصح الرفيع للوال  العالمة الشيخ ربيع رشيط بعنوان: )يف

 .األو !

يف التهييج علينا! والنعش  افسَكت بعد ذلك مدة، ولكن ال يملا  مشتد   

ا عىل سيمة  له وحرا  واملدح ملن قد أُثريوا علينا ونحن اابرون؛ إميال  
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نا بني احلني واآلخر، مع الدعوة؛ وألن األعداء من الرافضة وغريام ي بصون ب

 ما نحن فيه من االنشتا  بأمور الدعوة والايب.

 فجاءا فتنة الرافضة وعدوا م علينا سبعني يوما حتت احلصار، وقذائف 

 النار فتار املسلمون مما حصل وقاموا معنا  د الرافضة بلسان احلا  واملقا .

 اهلل له ولسائر منحسن من قاع قومة مرشفة خنذا  الشيخ ربيع، شكر أومن  

 اهلُل هُ ظَ فِ بعد ذلك قا  العيمة ربيع َح معنا عىل ذلك العدوان التاشم، وقاع 

 انتهت املشاكل بين  وبني الشيخ حييى إىل األبد !!!.

 ذلك عنه. رِشَ كا نُ  

وحصل بيننا تواال ك ري  ،خوة وزوا  الفتنةعىل نعمة األ ؛فحمدنا اهلل 

وطلب من  أن ألق  كلمة  ،عىل احلاتف طيبة وخري ك ري، وألقى كلمة إلينا

يف  لايبه يف جملسه فألقيت كلمة خمترصة، وقلنا كا ذكر اهماع ابن القيم 

 :زاد املعاد

ينعم اهلل بالبلوى وإن عظمت  قد 

 

النعم  م م مموع بمم ممتيل اهلل بعمممض القم بم  وي

 
نة لعل من حكمة اهلل تعاىل يف ابتيئنا ببت  الرافضة لتجتمع كلمة أال الس

 عىل احلدى ومضينا عىل ذلك اخلري.

أنكراا عليهم الشيخ  ةوكان املشايخ قد خذلونا يف قضية الرافضة، خذيل

 .ربيع وغريه من خواص الناس وعوامهم

ام( ُممد بن عبد الوااب واهماع 1433فذاب املشايخ إىل احلج ) 

 وُممد الصوميل، والذماري والربع ، وأخربنا من كان حاضا أنه نصحهم

بالقياع مع إخوا م يف دماج إذا اعتدى عليهم الرافضة وشنع عىل بعضهم 
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للشيخ ُممد  اإلبانةببعض الكلاا حني عار ه يف ذلك، وذكروا كتاب

 اهماع فذكر أنه ينبت  أن يلتى وعىل ذلك تفرق إخواننا من عنده.

o  رج وخ واهلل أعلم ماذا أبرموه فيهاثم عاد إليه املشايخ بعد اذه اجللسة

الشيخ ُممد بن عبد الوااب، بعداا قاع برحلة يف عدد من مدن اليمن يشن 

   عيّل وعىل إخواين وطييب وطيب شيخنا ويلّوح بالتكفريألفا  التبديع 

ممن يف اذه الدار وغرياا من أال البيد وغريام بتري أدنى براان وال حجة 

الرافضة علينا فتارة  عىل تلك احلملة املفتعلة الت  استلموا فيها بعض دور

 :يقو 

  ننا  جر يف غري ُمل احلجر واذا غري احيالإ. 

    ننا نلملمهم بالتقليد لناإوتارة يقو. 

و  يفصال بحجة تومب ذلك البت  والعدوان وإشتا  الناس بالباطل كا  

 او معلوع يف كيمه املنشور عىل بعض الشبكاا. 

ع والربع  وعبيد اجلابري واملشايخ اآلخرون باألخص الشيخ ُممد اهما

اذا حياو  أن يلب  الترض بكلمة واذا بأخرى؛ وكأن األمر  ،وفين وفين

مؤامرة وتسلسل فين يقوع واآلخر يعضده، أو يقوع بعده للفتنة عىل دماج 

، نظري ايلان اخلوارج وتعبئة بعضهم بعضا بالباطل عىل أمري املؤمنني وأالها

ن حصو  خمالفاا من بعضهم ال ينكراا ، ويتعامون ع ع ان بن عفان

 عليه اآلخر، وقد كانوا قبل ذلك ينكرون أدنى منها.

o علينا  -اهلُل هُ قَ ف  وَ  -وكان من ذلك التسلسل املتكتك أن ثار الشيخ ربيع

بحملة من التهم املجازفة والرم  بأشد التلو وأنه ال أشد منا غلوا، وال أض منا 

من العظائم، وتبديع أمة من الرما  والنساء  عىل الدعوة السلفية، وغري ذلك
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، املؤلفني واحلفا  لكتاب اهلل، الدعاة إىل توحيد اهلل، وسنة رسوله 

الذي او  (الالوم: )والقائمني يف ومه أال األاواء من رافضة وغريام فريميهم ب

 من أشنع البدع!!!.

 :وزين هلم السعي هلدم جهود دعوة سلفية
   واحلدىقائمة باخلري. 

   يظهر يف الساحة با تستايع من قوة، منذ قرابة  باطلو د كل

 .نصف قرن إىل اآلن

فاعتدى عليها الشيخ ربيع ومن ميشهم أو ميشوه عىل ذلك عافانا اهلل  

ومل  من الفتن، با يومب عليهم إبراز احلجج املربأة حلم أماع اهلل عمل وإياام

 ، والتعصب علينا والتبديعةااحل  عباده عىل مومب ومكلف اذه الفتن وأماع

 أو التوبة إىل اهلل سبحانه وتعاىل من ذلك.

 .وأسأ  اهلل أن يدفع عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بان

 سبحانك اللهم وبحمد ، أشهد أن ال إله إال أنت أستتفر  وأتوب إليك.

  كتبه

 
 هـ1434األوىل  ى/ من شهر مجاد22
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 :قلت
يدة واملباحث النافعة: معرفة أاحاب رسو  اذا وإن من العلوع املف"  -2

االستفادة من افاهتم وحسن والتمتع باملاالعة يف ترامجهم و اهلل 

ومل ببالغ ا يبعث يف القلوب التعبد هلل عملمكارمهم ر وان اهلل عليهم مم

 ."املحبة حلم وبتض من يبتضهم  وبتري اخلري يذكرام

 أقول:قال املستدرك :

من ما يبعث عىل حب الصحابة من االستفادة من إن كتابه اذا   يتض

 ."لخإافاا الصحابة وحسن مكارمهم ...

  :قلُت

م أو هيسانيد مك رأال شك أن العناية بعلم احلديث سواء التصنيف فيه عىل 

، إن ا أو مقي  مسانيد مقليهم يف الرواية؛ إنه من العلوع املفيدة ،  سواء كان مك ر  

لنافعة، الت  قد اعتنى هبا عدد من أئمة احلديث كا اذا من الفوائد العلمية ا

 .نكار كون ذلك من العلم النافع، عناد ومكابرةإسبق اهشارة إليهم، و 

فإن  محفته أنت، أو    يشتمل،أالذي  وسواء اشتمل كتايب اذا عىل ذلك،

ىل فيها، باع ة  يف قلب املؤمن احلق ع بُت إليها و رغّ  رشُا أاذه الصفاا الت  

بتري احلق يذكرام، و انظر سياق كيم  من بتهم و بتض من يبتضهم وُم

 ، ال فيه ما ينتقد  بعلٍم وورع."لخإو إن من العلوع املفيدة ..."اذا:  قويل
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 : امُلْسَتْدِرك قال
بل عمله يف اذا الكتاب مم و خااة قسم  عيف املفاريد  مم   يقدع فيه ما 

االستفادة من افاهتم وحسن و يف النفوس ُمبة اؤالء الصحابة يبعث

مكارمهم، بل قد يوقع بعض من يقرؤه من اجلهيء يف يشء من غماهم واضم 

  حقهم.

   .ويوقع األسى وشديد التأ  يف نفوس ُمبهم و املبجلني حلم

  :ُقلت
ال تستايع أن ت بت أن ما ذكرته يف  عيف مفاريد الصحابة، بذكر  حا  سند 

 ،  للصحابةا و اضا  ن اذا يعترب غما  أ،  علتهذلك احلديث و بيان 
 :إال كانو 
o  كل من َ ّعف حدي ا حسب أاو  أال احلديث ؛ أنه واقع يف اذه التهمة

 .اخلارية

o   و سيكون لك من ذلك قسط وافر من اذه التهمة و اخلار  يف األحاديث

 .سانيداا بالضعفأالت  حكمت عليها حسب 

o  بتري حجة، مومب لضعف  بالضعف  بل حكمك عىل اشاع بن التاز

 .مجلة من أحادي ه  الصحيحة الت  روااا فضعفته عىل غري أاو  احلديث

   ".ويوقع األسى وشديد التأ  يف نفوس ُمبهم و املبجلني حلم" : قوله

،  به إليهم سأُا أاذا هتويل عىل املعتاد منك، و إال فا الذي  :قلُت

 سى وشدة التأ .حتى يكلف اذا األ
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 : ْسَتْدِركامُل قال
ميء رمحهم اهلل بذكر ُماسنهم قد اعتنى علاؤنا األلو": قولهوعىل   -3

."معرفة املقل منهم يف الرواية من املك رحادي هم وأومجع 

ليفهم اذه يف واٍد، و أنت وكتابك يف واٍد خخر؛  آاؤالء العلاء األميء و ت

  مع الصحابة و أحادي هم. وتعامي  علا  

  :قلُت

دنى أ  ى مائرة، فليس يف كتايب اذا وال يف تعاميل معهماذه دعو

اهنصاف، يعود عىل لكيع الذي ال يستند إىل العد  واا باهلل، وساءة عياذ  إ

 ااحبه بالرضر.

 : امُلْسَتْدِرك قال
و مما يرس اهلل عمل ومل يل من ذلك او مجع ما استاعت ": قولهو عىل  -4

لذين ليس للواحد منهم إال حديث واحد من الواو  إىل معرفته من الصحابة ا

يف الكتب الستة ومسند أمحد وذلك لتر ني؛ 

األو : معرفة الصحابة ر وان اهلل عليهم  مع ترميال القو  بصحبته من 

 االستيعابختلف  أو عدع ذلك بالرموع إىل ثيثة كتب يف ذلك مامعة، ا

البن حجر  مم رمحهم   ابةصاإلثري، و  البن األ س  الاابةأالبن عبد الرب، و 

   اهلل مجيعا مم وقّل أن يفوا اؤالء أحد من الصحابة غالبا.

او معرفة مفاريد الصحابة حيث إن الصحايب الذي ليس له  الترض ال اين:

 ؛واذه تعترب من غرر الفوائد  ،إال حديث واحد قد ي بت اسمه وحدي ه يف الذان
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ث واحد يف الكتب الستة أو سائر أن يعلم أن ذلك الصحايب ليس له إال حدي

نا رمحهم اهلل قد اعتنوا با تفرد به مسلم عن ئذا كان بعض علاإف ،الكتب

ف يف ذلك عدد من العلاء البخاري، أو با تفرد به البخاري عن مسلم  وان 

كابن امللقن و غريه، فالعناية بذكر من ليس له إال حديث واحد أثبت يف الذان 

".رغب إىل النفسأو

 يؤخذ عليه يف هذا املقطع :مما فقال: املستدرك: 

.أنه يف كتابه اذا ال ي مم للصحابة، بل وال ي ىض عنهم  - أ

 :قلُت

 :ال يرتجم للصحابة، فهذا عجيب ألمرين قولهأما  

حيل إىل ثيثة  من  أاو  مصادر أو ،ذكر خمترص ال مجةأأين  أحدهما:

 .ترمجتهم

يف مفاريد الصحابة حسب ما ذكرا من أن كتايب اذا مو وعه  ثانيا:

ثقل الكتاب  أوليس مو وعه ال مجة لكل واحد منهم حتى  ،الرشط يف ذلك

 رشا إىل ترامجهم  فيها من الكتب وغرياا.أبا قد كفانا فيه من 

  شارة إىل مقصده  من رِميي إترىض عنهم، أأين ال   :قولهسوأ من ذلك أو  

 .بعدع حبهم عياذا باهلل

أاحاب رسو  اهلل قو  معرفة أنا أترى يف أو  مقدمت  للكتاب و أنت و 

حسن و ،االستفادة من افاهتمو ،والتمتع باملاالعة يف ترامجهم، 

لكتاب ال يض عنهم و مجيع كتب  مكارمهم ر وان اهلل عليهم، ويف اذا ا
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خاب  ال يض عنهم، إال إن حصل سقط  ال يض عنهم حني ودرويس و

ن بعض الكت اب، أما أنا وهلل احلمد فأتقرب إىل اهلل تعاىل ختصارا ماالرص، 

 .بحبهم و ال يض عنهم

  :أقوُل
قّل ،  لشيخنا العيمة الوادع  الصحيح املسن انظر من نسخ كتابو

يف دروسه وخابه ال يذكر   يف كل حديث، مع أَن  شيخنا  أن ي بت

اخ أو حيصل حذفها من بعضهم احابيا غالبا إال ترىض عنه، و اذا إما من النّس 

 .السنة اختصارا كا ترى مجلة من كتب

ال جتد ، للعالمة لأللباين  السلسلة الصحيحة واكذا يف مجلة 

ال يض عنهم يف كل حديث ، و ك ري من كتب احلديث كذلك، و شأين و حب  

م و إمييل  هلل عمل ومل و كتابه وسنة نبيه والصحابة الكراع ر وان اهلل عليه

 دين هلل عمل ومل به ، سواء عرفته أو محدته.أِديٌن ، 

أنه ذكر فيه أقو : يا ليت ،  صحيح مسلمم: و يف خي  قراءيت ل

 ا، و ال أظن أن الشيخ ربيع  صحيحه خرمه يفأعنهم يف كل حديث   يضال

 ،طعن فيهمأو ال أحب الصحابة  ح به إيّل من أنن لرؤ أن يرميهم با يلوي 

 باهلل.عياذا 

، قّل أَْن جتد للشيخ ربيع اإلمامني مسلم و ال راقطينكتاب بني بل و

 .طلعت عليه منهاال يض عليهم  فيه، حسب ما 

الت   و   خيار ببايل من الظن بالشيخ ربيع ما يلوح به عيل  يف مقدمته اذه 

 .إال ما نقله عن ؛   أر أنه ترىض عنهم فيها يف مو ع واحد
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  !! جائبوهذا من الع 

صحابة عىل  ج بالاعن يف ال ي للتوال إىل رم، لكونه يف سياق نقدي

 الذلو .        الفاشلة ركب الشيخ ربيع الصعب و من أمل اذه املحاولةالروافض، و

 قال امُلْسَتْدِرك: 

أن عمله يف قسم  عيف املفاريد ال فائدة فيه، بل يف عمله الرضر عىل  - ب

 الصحابة الذين أودعهم فيه.

 ومن املتالااا الشديدة أن يعترب اذا العمل املجحف من غرر الفوائد. 

فا ا  اذه الترر من الفوائد الت  ت تب عىل معرفة أنه ليس حلذا 

إال حديث واحد  عيف أو حديث واحد احيال ، مع أن له   الصحايب أو ذا

 خر أو أحاديث؟خحدي ا 

 ِمْن َقْلِب احلقائِق. مإن اذه االديعاء لَ 

 :قلُت

يف البخاري أو مسلم أو  ا بذكر من ليس له  إال حديث واحدلقد اعتنو 

عىل أن  ذلك من الفوائد،  باريفتح الو يذكر  احلافظ ابن حجر يف ،كليها

أو ك رة؛ أَن  اذا  قلة   األحاديث عن النب   ةأن  معرفة روا ؛ال شك يف ذلكو

أمساء الصحابة الرواة  :تابهك من الفوائد، و قد انف  يف ذلك ابن حملع 

، تلقيح فهوم أهل األثر، و ابن اجلوزي يف كتابهوما لكل واح  من الع د

الرياض املستطابة مبا للصحابة الرواة يف اعتنى العامري يف كتابهو

خاري، وكم له يف وكم له يف الب ، فيذكر كم له حديث متفق عليه ،الصحيحني

 اذا !!!  احلقائق يف مسلم فأين َقْلُب 

http://www.sh-yahia.net/sounds_20.html
http://www.sh-yahia.net/sounds_20.html
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 مانب التكلف واالعتساف.عند من حتىل باهنصاف و

 قال امُلْسَتْدِرك: 

ا من اجلهيء بل من طيب  إن يف اذا العمل جلناية عىل اؤالء، جترُّ ك ري 

  .كراعوجتلب الفرح ألعداء الصحابة ال ،العلم إىل الشك يف احبتهم

أن اذا الرمل قل ا يرمال احبة الصحايب، بل يف التالب يميل  ؛ومما يؤ 

 عىل ترميال عدع  احبة الصحايب أو  ذا .

ذكر الصحايب أوقد معلت طريقت  يف اذا البحث أين ": قولهعىل  -5

ا يف أو يف  مسن  أمح والكتب الستةالذي ال أعلم له إال حدي  ا واحد 

ا  يف ذلك بيان درمة احلديث من حيث ثبوته و عفه كا او سائر الكتب متحري 

للحافظ اململي  شرافحتفة األا منمستفيد   ،املعتاد يف سائر بحوثنا بحمد اهلل

عاام، فإن طريقة  يبأ البن اآلحاد  املثاني، وللارباين املعجم الكبريو

كون يب عاام  يف اذا الكتاب قد تأابن  وطريقة   الكبريالارباين يف 

متقاربة.

  :أقول
إنه يف قسم  عيف املفاريد   يتحر  من قريب وال من بعيد يف ثبوا احة 

رى إثباا .أحاديث الصحابة الذين أوردام يف اذا القسم املظلم؛ بل او  يتح 

النبوية، و هتوٍر  مر الذي ينبئ عن مهٍل باألحاديث عف اذه األحاديث، األ

 ديث. حاحكاع بالتضعيف حلذه األيف األ
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 :قلُت

مجع  يف املفاريد، كان القصد منه الصحيال منها حسب الرشط املذكور،  

ا يب أحاديث  عيفة، فجعلتها يف أخر الصحيحة، فأذكر أَن  ويف أثناء ذلك مر  

أال احلديث احيال بشوااده، واو  عيف عن ذلك الصحايب املفرد بعينه ، 

 هثباا احبته، إال من خر، مع نقيلخإن اال متنه بشوااده، أو عن احايب 

 .نصوا عىل أنه ال احبة له

و كتب الملوائد و كتب العلل زاخرة هبذه الاريقة، يف كون احلديث قد  

ك ر، أك ر، واو بذاته  عيف عن احايب أو أيكون احيحا عن احايب أو 

 .اال عن فين و  يصال عن فين :فيقا 

نا فيه، فقد ومد عدد من لصحبته!!! وطع لتاء  إومن   يصال حدي ه ال يعترب  

  ا و ال اضا  الصحابة، احبتهم م بتة، وال ت بت حلم رواية، كا أنه ليس قدح  

فضعفته لعدع ع وري  يف بعض منها ، فإن ومهتهيف احايب ظهرا علة حدي 

، فيكف  تنبيه  و اححته لعدع اطيع  عىل علة خفية فيهأعىل شااد له، 

التهويل  دون اذا اخلضم  من التحقري وى، بخرأعىل ذلك هايحه يف طبعة 

 والظلم .

ك ر من حديث احيال  عىل أو ال أعلم أين تعمدا ذكر حديث احايب له 

فكيف  ك ر  شديدة الضعفأ  وله ،إال إذا كان له حديث احيالأنه من املفاريد، 

، واذا من الرواة له عن رسو  اهلل  إليه حديث   ي بت سنده إليه أنهينسب 

 .احلقائق، ال ما ذكرته او َقْلُب 
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أو قصور يف طبعة أوىل، ويتم إن شاء اهلل  ،و ال مانع من حصو  وام يل 

تداركه فيا يليها من الابعاا.  لذلك قلت: كنت أظن أن للشيخ ربيع مكنة يف 

 علم احلديث تربو به  عن اذ ا املستوى.

 قال امُلْسَتْدِرك:  

احاهبا بالتفرد،  لو كان أىل حاديث الت  حكم عليها وعفك ري من األ  

ا يف التحري يف ثبوهتا ملا زّج هبا و بمن روااا من الصحابة يف  عيف ماد  

م يف اذا القسم املظلم املفاريد، فقد يكون لبعض الصحابة الذين أوردا

مخسة .لبعضهم ثيثة أحاديث، ولبعضهم أربعة أحاديث، ولبعضهم حدي ان، و

  يف اذا القسم املظلم. ومع ذلك يوردام . [1] أحاديث

 .حاديث و احلكم عليهمساليبه استخدامه الشدة يف نقد رواة األأومن  

، "مقبو :"، ويقو  احلافظ ابن حجر فيه : "ُوثيق"فمن يقو  فيه الذاب :  

  .( "جمهو  "جمهو  حا  :، أو :"يقو  فيه احلجوري: ...

 : قلُت
او من أقرب كتب  للحافظ ابن حجر، و تقريب التهذيبيف مقدمة

ااايحه يف اذا، أَن  من قا  عنه  امم إىل أيدي طيب العلم،  بيانُ ال 

 :   مقبو ، فف  املتابعاا، و إال فلني،  قا  :التقريبيف

 تقدع التنبيه عليه يف األسار قبله. [1]
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: من ليس له من احلديث إال القليل، و  ي بت فيه ما ي   حدي ه السادسة"

 ".، وإال فلني احلديثمن أمله، وإليه اهشارة بلفظ: مقبو ، حيث يتابع

ق، مّل ما يقو  هبذه الصيتة: وثي  الكاشفيف  واكذا ترى الذاب  

ا عىل توثيقه و  يوثقه  ثقاتهعىل ما ذكره ابن حبان يف جمرد ذكر، ال نص 

 .م لة ياو  ذكرااأخر، وعىل ذلك خمعترب 

لشدة يف ذلك؛ فهو من القو  با شدة يف  ذلك، و إن كان ال بد لك في 

ثم ال حديث جمهو  احلا  أو جمهو  العني، مذكور يف كتب ، عليهم ال عيل  

 ؟علم احلديث من قسم الصحيال أو من قسم الضعيف

 قال امُلْسَتْدِرك: 

ال يبحث بعد إىل تضعيف اذا احلديث أو ذا  ، وليتوال هبذا األسلوب 

ريه، ذلك عن ومود متابعاا أو شوااد ترقيه إىل درمة احلسن أو الصحيال لت

 الت  يتعامى عنها اذا الرمل. اذه الشواادمع ومود 

 :قلُت

 .اذه دعوى غري احيحة 

يف مفاريد الصحابة ، فضي عن  الرياض املستطابةفمن قرأ كتايب  اذا   

 اغريه؛ يرى باين اذه الدعوى بقراءة أو  حديث يف الكتاب ، فضي عا عد

حترى ذكر الشوااد أ -بحمد هلل-نن  أذلك ، و أ ا  دعوى ال حقيقة حلا و 

 .املتابعااو

و إن حصل من  عدع الع ور عىل بعض منها، إما لضعف املصادر أو لتري  

 ذلك، فهو مهد برشي ال خيلو من عجمل و تقصري.
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 قال امُلْسَتْدِرك: 

يِه لتضعيفه بعض األ حاديث  أن ُيذكر يف مصادره الت  التملع َوِمْن حَتري

أَْن ُيذكر حلؤالء   مسن  أمح  و س  الاابةأو  صابةاإل الرموع إليها م ل 

فيحيد عنها، ثم يذاب  ،و ثيثةالصحابة يف اذه املصادر أو بعضها حدي ان أ

م ي، فيأخذ   هابن ماج سنن أو   النسائي سنن أو      سنن أبي داود: إىل

ى تضعيفه فيضعفه،  واذا العمل يك ر  منه. منها احلديث الذي  يتحر 

  اهلل العافية من اذه أالكريم  اذا الترصف املريب، نس ئوسريى القار

 البييا و الرزايا. 

ا لأل ؛ومن غرائبه الت  انفرد هبا حاديث الت  ُيضعفها أنه معل قسا خاا 

 ويملّج هبا وبأاحاهبا يف اذا القسم. .

ا يف اذا العمل حسب علم أنا ال أو    .عرف له سلف 

 : قلُت

ال قبل العيمة  ،الضعيفة نفت يف األحاديثيع الكتب الت  ُا ت مجأما عرف

 .و ال بعده   لباين األ

 :أمل تطلع على كتب 

 التلخيصو ،بن امللقنال الب ر املنريم:ك ،و كتب التخاريج ،العلل 

للسخاوي، وغرياا  املقاص  احلسنةو ،للمليلع  نصب الرايةو ،البن حجر

م عىل األحاديث الضعاف بالضعف ، حتى مئت أنا هبذه با فيها  احلك ،ك ري
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بيان  عف مجلة أحاديث بذكر عللها عىل أسس أال  :وا  ؛اجلريمة

 يا سبحان اهلل؛ اذا مما ي ري الداشة. .احلديث

 قال امُلْسَتْدِرك: 
ا فأو  حاديث يف ن علاء السلف أال احلديث ال يتساالون يف األإخري 

ال غيب حاديث ال ايب وأئد،  و يتساالون يف احلي  و احلراع و العقا

ا الضعفاء وأال هيحاديث الضعيفة الت  يروالملاد و اآلداب؛  فريوون فيها األو

 .التفلة.

 :قلُت
يتساالون يف أحاديث ال ايب فإن علاء السلف أال احلديث  : قوله 

طيق ن أحاديث الضعفاء وأال التفلة، اذا االوريووال غيب والملاد واألدب ف

عىل حد  ليسواأل م يف رشوطهم يف الصحة  ؛عىل علاء السلف، فيه نظر

 :سواء

ى منهم العمل باحلديث الضعيف، في يعنون به شديد الضعف، أومن ر 

، فإن اذا الصنف من أال ان  عفه عن غفلة شديدة يف الراويحتى ولو ك

عمد، و يف  التفلة  قد تأيت عن طريقه منكراا  ومو وعاا تدس عليه ال عن

ين ، وكم ترى من البدع مستند أاحاهبا أحاديث ال  ذلك فتال باب البدع يف الدي

َثنَا َنرْصُ ْبُن َعيِلٍّ   صحيحه خرج مسلم يف مقدمةأت بت، حلذا   قا  َحد 

َثنَا األَْاَمعِ   ُّ اجْلَْهَضمِ  َناِد َعْن أَبِيِه َقاَ   َعِن اْبِن أَيِب   ُّ َحد  َمِدينَِة مْبِالأَْدَرْكُت  :الملي

ُهْم َمأُْموٌن. َما ُيْؤَخُذ َعنُْهُم احْلَِديُث ُيَقاُ  َليَْس ِمْن أَْاِلهِ    .ِماَئة  ُكلُّ
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يف ترمجة يمليد  بن أبان الرقايش من أال اجملروحني و قا  ابن حبان يف

عن أنس بن مالك، روى عنه أال البرصة  يالبرصة، كنيته أبو عمرو، يرو

 ،من البكائني بالليل يف اخللواا ؛ن من خيار عباد اهللوالعراقيون، وكا

ممن غفل عن اناعة احلديث وحفظها  ،والقائمني باحلقائق يف السرباا

وأسباهبا حتى كان يقلب كيع احلسن فيجعله عن أنس عن  واشتتل بالعبادة

 .النب  عليه الصية والسيع واو ال يعلم

بال  ؛س وغريه من ال قاافلا ك ر يف روايته ما ليس من حديث أن 

 في حتل الرواية عنه إال عىل سبيل التعجب.االحتجاج به، 

و ملعرفة عدع احة اطيق الشيخ ربيع اذا القو  عن السلف أال  

احلديث، أ م يتساالون يف أحاديث ال غيب و ال ايب  و الملاد، انظر مقدمة 

 للمنذري بكتاب الرتغيب و الرتهيصحيح عىل  لباينالعيمة األ

 .، وقد خلص القو  يف ذلك

وخياة القو  أن العمل باحلديث "(: 38) ص  متام املنةفقا  يف 

الضعيف يف فضائل األعا  ال لوز القو  به عىل التفسري املرموح إذ او 

وال دليل عليه وال بد ملن يقو  به أن ييحظ بعني االعتبار  ،خيف األال

 . "واهلل املوفق ،مها يف عملهالرشوط املذكورة وأن يلتمل

ثم إن من مفاسد القو  املخالف ملا رمحناه أنه لر املخالفني إىل تعدي  

دائرة الفضائل إىل القو  به يف األحكاع الرشعية بل والعقائد أيضا وعندي أم لة 

 :ك رية عىل ذلك لكن  أكتف  منها بم ا  واحد

ا إذا   لد س ة ومع خا  يأمر بأن خيط املصيل ببن يديه  ؛فهنا  حديث 

أن البيهق  والنووي مها من الذين رصحوا بضعفه فقد أمازا العمل به خيفا 
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ا يف ذلك عند الكيع عىل احلديث قوحلهمامها الشافع  وسيأيت مناقشة 

فلريامع مقدمة  احلاعومن شاء زيادة بيان وتفصيل يف اذا البحث   ،املذكور

 .(  36 - 16/  1) صحيح الرتغيب

 قال امُلْسَتْدِرك:  

و حيذرون من رواياا الكذابني، و امل وكني،  و املتهمني و الك ريي ...

 التلط. 

ا ما  74-72 1يف رشح علل ال مذي )    قا  احلافظ ابن رمب  (: وأم 

ذكره ال مذي أَن  احلديث إذا انفرد به من او متهم بالكذب ، أو  من  او 

 ؛ته وك رة خائه و  يعرف ذلك احلديث إال من حدي ه عيف يف احلديث لتفل

فمراده أنه ال حيتج به يف األحكاع الرشعية ، واألمور العلمية ،  ،فإنه ال حيتج به

وإن كان قد يروي حديث بعض اؤالء يف الرقائق وال غيب وال ايب ، فقد 

منهم ص ك ري من األئمة يف رواية األحاديث الرقاق ونحواا عن الضعفاء؛ رّخ 

 .ابن مهدي وأمحد بن حنبل

ال تأخذوا اذا العلم "سمعت سفيان ال وري يقو  :  :وقا  رواد بن اجلراح 

يف احلي  واحلراع إال من الرؤساء املشهورين بالعلم الذين يعرفون المليادة 

 ."والنقصان ، وال بأس با سوى ذلك من املشايخ

وروى عن  -قيل البن املبار  عبدة قا  : نا  ،ثنا أيب :و  قا  ابن أيب حاتم

عنه اذا القدر  يرويفقيل : اذا رمل  عيف! فقا  : حيتمل أن  - ارمل حدي   

 أو م ل اذه األشياء .

 يف زاد . ،يف موعظة ،قلت لعبدة : م ل أي يشء كان ؟ قا  : يف أدب
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 يكتب من حدي ه الرقاق. :وقا  ابن معني يف موسى بن عيينة

ة ، واسمعوا منه ما كان يف ن وا من بقية ما كان يف ُس وقا  ابن عيينة :ال تسمع

 ثواب وغريه .

 يكتب عنه املتازي وشبهها.وقا  أمحد يف ابن إسحاق : 

 وقا  ابن معني يف زياٍد البكائ  : ال بأس يف املتازي ، وأما يف غرياا في .

أال التفلة  يف ال غيب وال ايب والملاد واآلداب أحاديُث  ىرووإنا يُ 

تهمون بالكذب ، فأما أال التهمة فيارح حدي هم، كذا قا  ابن أيب ذين ال يُ ال

  حاتم وغريه .

روى أحاديث ال غيب وظاار ما ذكره مسلم يف مقدمة كتابه يقتيض أنه ال تُ 

  اام."وال ايب إال عمن تروى عنه األحكاع

 أقول:
 (: 8: ) صصحيحهيف مقدمة   يرد عىل اذا قو  مسلم 

َقَك اهلل-ْم َواْعلَ " أَن  اْلَواِمَب َعىَل ُكلي أََحٍد َعَرَف الت ْمِييمَل َبنْيَ  -َتَعاىَل  َوف 

َواَياِا َوَسِقيِمَها َوثَِقاِا الن اِقِلنَي حَلَا ِمَن ال  ِمنَْها إاِل   َي ُمت َهِمنَي أَْن الَ َيْروِ مَْاِحياِل الري

تَارَ  َة خَمَاِرِمِه. َوالسي ِمنَْها َما َكاَن ِمنَْها َعْن أَْاِل  َ  َة يِف َناِقِليِه. َوأَْن َيت قِ َما َعَرَف ِاح 

 ."ُمَعانِِديَن ِمْن أَْاِل اْلبَِدعِ مْالتَُّهِم َوال

 الزه و لإلماع أمحد  الزه إىل كتب الملاد  م ل: ئو لريمع القار

ليقف عىل مصداق ما نقله ابن رمب عن  ؛البن املبار  الزه لوكيع  و

 األئمة الذين ذكرام...
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  .لكن احلجوري خيالف السلف...

 :قلُت

تضلعه يف علم احلديث مع  سنن ال ارقطين م:ك بل ويف كتب األحكاع 

لعبد اهلل بن أمحد  السنةمري ولآل الشريعة م:كوعلله، ويف كتب العقيدة 

فيها كائ ، وأم ا  ذلك، فيجد القارئ للي صول اعتقاد أهل السنةأو

الضعف، وذلك أَن  املصنف منهم الذي   لد شديدة الصحيحة وحاديث األ

 نييش ط الصحة قد يذكر يف الباب ما يستدلون به من احيال أو دونه، فتارة يب

بخصوص الذي ذكرته حاله، و تارة يسكت، ليميمل القارئ، فليس اذا احلد 

 كتب الملاد. 

ايع أن يقيم عليه حجة، ين أخالف السلف، فهذا تقو  ال يستإ : قولهوأما 

أن   ( عن ابن عباس 1711( ومسلم )4552ويف احيال البخاري رقم: )

. «لو يعاى الناس بدعواام الدعى ناس دماء رما  وأمواحلم»قا :   النب  

 .«لكن البينة عىل املدع ، واليمني عىل من أنكر»: بسند حسن زاد البيهق 

 قال امُلْسَتْدِرك: 

ا يف أحا ديث يف احلي  و احلراع و العقائد،  و يكون حلا شوااد فيشدد مد 

ا يف تضعيفها و يودعها يف  و متابعاا خترمها من دائرة الضعف،  فيميض ُقُدم 

 قسم  عيف املفاريد.

 :اجلواب :قلُت

o  عن دائرة الضعف إىل رتبة ما حيتج به، فا املانع أن  ْت َم رَ أما إن َخ

 .و األحكاع ،عقائدو ال ،حيتج به يف ال غيب و ال ايب
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و القو  بأَن  العقائد ال ت بت  با خرج عن دائرة الضعف إىل درمة  

  كبريا من أقوا  أال السنة يف العقيدة و األحكاع االحتجاج ؛ اذا سيهدر كا  

رياا من دائرة الضعف إىل القوة املبنية عىل األدلة ال ابتة اخلارمة لذاهتا أو لت

تشدد يف أحاديث ال غيب و ال ايب، ثم يقو  إن أ ينإإال فكيف يقو  عن  و

 .حلا شوااد ترقيها

o عفها، قوٌ  ال شدد يف أحاديث األحكاع و العقائد، ألُ أين إ : قولهو 

عىل مسانيدام، فالبحث املذكور يف املفاريد وة، ساس له من الصحأ

أحاديث األحكاع والعقائد بالشدة   أحترَ ال عىل األبواب الفقهية، و 

 . يملعمكا

 قال امُلْسَتْدِرك: 

ا وال ، واو ليس ريا   الرياض املستطابةومع اذه البييا سمى كتابه:

 ا، بل او مناياا خارية عند ُمب  احلديث وُمب  الصحابة.مستااب  

 :قلُت

من احيال حديث  -وهلل احلمد-الكتاب اشتمل عىل مجلة طيبة مباركة  

للها فم ل اذا إذا   يكن مستاابا ، وخخره يف أحاديث ذكرا ع رسو  اهلل 

 عند  فهو من باب ذلك البيت:

نْ  مم م م ممُك  َوَمم م م م مممٍ  َذا َي م م م ِريضٍ  َف مم م م ٍر َممم م م م م  ُمم

 

مدْ  م م م ا َلِ ر  م م م هِ  ُمم م م م م اءَ  بِ مَ م م م م الال املْ ممملُّ م لمم  ا

 
 قال امُلْسَتْدِرك: 

فيجب عىل مؤلفه التوبة الوا حة الرصحية املعلنة من عمله اخلاري يف 

ظاا عىل احلجوري وكتابه املذكور، بدا يل من امليح اذا ما اذا الكتاب..
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ولنرشع يف مناقشة احلجوري مع بيان ترسعه يف األحكاع، وعدع حتريه، وعدع 

ه يف البحث عن كل أحاديث الصحابة واستيفائها ال يف قسم احيال  ِمدي

 املفاريد وال يف قسم  عيف املفاريد.

 :بل الواجب عليك يا شيخ :قلُت

o   اذا التهويل عنالتوبة. 

o  اجلائملة عىل املجازفاا با ليس حتته طائل. األحكاعاء و بن 

اذه بعض امليحظاا عىل اذه املقدمة الت  ادوراا هبذه الركة من 

 الشيخ ربيع؛ تعترب مع األسف شينا فيه.

ة بكتاب املفاريد إليكم حفظكم اهلل، ياناذا وقد كانت لنا يشء من الع

المللل و زايلها  االت  حالفه ننرشاا  عقب اذا الرد عىل مقدمة الشيخ ربيع،

التوفيق والعد ، وحني خروج مستدركه أو غريه  عىل كتايب املفاريد؛ يتم إن 

ستفيد ما قد يكون فيه من نقد بحق، فقد انتقد عىل البخاري أشاء اهلل النظر فيه، ف

كون أنا بجانبهم، وما كان من خاأ أو أومسلم و غريمها من األئمة الذين  من 

بحسبه، سائي إن شاء اهلل لتة و هتوييا كا يف اذه املقدمة يبني مملاف و مبا

 ريب عمل ومل احلداية و التوفيق يف القو  و العمل ، إنه سبحانه سميع جميب.

اذا ما بدا يل من امليحظاا عىل احلجوري و كتابه قال امُلْسَتْدِرك:  

اع وعدع احلجوري مع بيان ترسعه يف االحك املذكور  ولنرشع يف مناقشة

ه يف البحث عن كل أحاديث الصحابة و استيفائها ال يف قسم  يه  وعدع ِمدي حتري

  احيال املفاريد وال يف قسم  عيف املفاريد.
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تبع او عىل خله واحبه ومن  احلمد هلل و الصية و السيع عىل رسو  اهلل

حييى احلجوري الذي ساه بالرياض  اذه استدراكاا عىل كتاب اداه:

 .بة يف احيال و عيف مفاريد الصحابةاملستاا

بدأا بقسم الضعيف، و إن كان او األخري لشدة أمهيته ثم ثنيت بقسم 

عادة احلق إىل نصابه،  إن فيه يضا؛ ألأاحيال املفاريد، و االستدرا  عليه مهم 

 وفيه توفية الصحابة الذين أوردام يف اذا الكتاب حقهم.

أن عىل حييى احلجوري أن  والذي يظهر يل بعد اذا االستدرا  وذا 

لتاء اذا الكتاب الذي   يسبق له م له،  و الذي اضم فيه حق إيعلن 

 وردام يف اذا الكتاب. أالصحابة الذين ........

اذا منهج من الشيخ ربيع عجيب، فقد انتقد أئمة كتبا ك رية من كتب : قلُت

 احلديث و  يقل أحدام بإلتاء كتبهم تلك!!.

ثم او فمنهج اداع عياذا باهلل، قد كان الشيخ ربيع حيذر منه، أما اذا املنهج 

ڻ ڻ ڻ  ﴿اآلن يرصخ من رأسه قا  تعاىل:   ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں 

عرمون القائمة عىل  ،وأحكامه التالية ،من منس ظلم الشيخ ربيع ؛هذاف، اآلية

 سد، و اهلل املستعان.احل

  كتبه

 
 هـ1436ربيع الثاين  13بتأريخ: 
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 گ ارة األنصاريبي بن عمُأ 

 بن عارة األنصاري. ُأيبّ  -2"

 :حدي ه اذا و عفه قا  احلافظ ذكر (29) رقمةصاباإلم مم يف

 ."علمأ ،ع حراع فاهللأبن ا يبأُ  أبووالصواب  ،أنه خاأحاتم أبووذكر "

 . "خربهسناد إعتمد عىل ألست  ينأغري اىل القبلتني " :وقا  ابن حبان

( 557)وابن مامه رقم( 158)رقم  ةالاهار ود يفداأبوخرمه أ يثُهِدَحو

، ةبن عار يبأُ ن أ واحلديث فيه ،(1/170) واحلاكم( 1/198) قان والدار

 ،ا يوم   :قا ، «نعم»:قا  ،مسال عىل اخلفنيأيارسو  اهلل   :قلت للنب  " :قا 

، نعم»:قا  ، «ياعأ ثيثةو» :قا ، «نعم»:قا  ، «ويومني» :قا ، «نعم»:قا 

 ."«توماشئ

و عفه  ."وليس بالقوي ،إسنادهاختلف يف " :- بعده -داود أبوقا   

 :زديألوقا  ا ."رماله اليعرفون" :محدأوقا   ."اليصال" :البخاري، فقا 

 ،، وكذا قا  ابن عبد الرب"الي بت".قان وقا  الدار ."حديث ليس بالقائم"

 باطيلألاوذكره اجلوزقاين يف  ،عىل  عفه ةئمونقل النووي اتفاق األ

 (.220)رقم   التلخيص من  اام( .385و 1/384)

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 
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ذكر له  حسب ما ءيشة وعىل اذا فلم يصال له يف الكتب الست :قلُت  

يوب بن أو  ،يب زيادأويف سند احلديث ُممد بن يمليد بن  ةالتحفاململي يف 

.جمهوالن :قان

   أقول: :قال امُلْسَتْدِرك 

 ؟!أس  الاابة ومناالستيعابملاذا   ت مم له من  -1

 خخر؟ اذكر له حدي    االستيعابأأِلن  ااحب 

قد اىل  ا فا ي  وكان خريي  "(: 1527) رقماالستيعابيف  قا  

 ثم ذكر نسبه.".  القبلتني مع رسو  اهلل 

ُأيب. أبورمال ابن عبدالرب أن اذا الصحايب إنا او  -2

 من خاأ واو ،حراع أع ابن أيب بن اهلل عبد:  فيه يقو  وبعضهم": قا  

" «اخلبمل أكرموا» :قا  أنه   النب  عن حدي ه من ،يبأُ  أبو او وإنا قائله

، خاأحاتم أنه  أبووذكر "يؤيده قو  احلافظ يف ترمجة ابن عارة:

  ."يبأُ  أبو والصواب

( يف ترمجة ُأيب بن عارة قو  31رقم )  أس  الاابةونقل ابن األثري يف 

 و  يع  ه. ،"أع حراعبن  يبأُ  أبو إنا او"الرب:ابن عبد 

 أمحد. اهماعيؤكد اذا عمل 

 ".  ُأيب ابن امرأة عبادةأيب حديث ": (6/7)مسن هيف  قا  

 وأورد له حدي  ا، سيأيت ذكره.
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ِمْن حدي ه "ث؛ يد  عىل اذا قو  ابن عبد الرب:يحلذا الصحايب عدة أحاد -3

 " .«اخلبمل واأكرم» :قا  أنه  عن النب  

 "ِمْن "يد  عىل أن له أحاديث غري اذا احلديث؛ ألن  "ِمْن حدي ه  ": قولهف

 .[1]تد  عىل التبعيض

 الذي أورده احلجوري من عدة مصادر. اذا فحديثه األول:

الذي ذكره ابن عبد الرب، واو حديث  عيف إال  اذا احلديث :ثانيلاو

 ادره، كا قا  ابن معني.

 (:6/7) مسن هأمحد يف  اهماع مارواه والثالث:

َثنَا":قا   دُ  َحد  اٌج  َمْعَفرٍ  ْبنُ  ُُمَم  َثنَا :َقااَل  َوَحج   َمنُْصورٍ  َعنْ  ُشْعبَةُ  َحد 

اِمِت  ْبنِ  ُعبَاَدةَ  اْمَرأَةِ  اْبنِ  ُأيَبي  أَيِب  َعنْ  ُم َن ىمالْ  أَيِب  َعنْ  يَساٍف  ْبنِ  ِاَي ِ  َعنْ   الص 

اٌج  :َقاَ   اِمِت  ْبنِ  ُعبَاَدةَ  اْمَرأَةِ  اْبنِ  نِ عَ  َحج   ُأَمَراءُ  َسيَُكونُ » :َقاَ     الن بِ ي  َعن الص 

ْشتَلُُهمْ  ُرونَ  أَْشيَاءُ  َي َيةَ  َوُيَؤخي َها َعنْ  الص  تِ وا َوْق َيةَ  َفَصلُّ َها الص  تِ َوْق  اْمَعُلوا ُثم   لِ

ا َمَعُهمْ  َاَيَتُكمْ  ع  وُّ  ."«َتاَ

ثقاا سوى أيب امل نى  مضم األملوك ، قا  فيه  رما  اذا اهسناد 

 ."وثق"، وقا  الذاب :"وثقه العجيل":احلافظ ابن حجر

طيق أ ا ال تفيد إال ذلك؛ فقد انا تفيد التبعيض حتى ال يفهم اه( من) :بأن قولهلو قيد امُلْسَتْدِر   [1]

ا( نْ مِ ) :ماين اللبيبقا  ابن اشاع يف ،وقد تأيت لتريه ،تأيت للتبعيض  .تأيت عىل مخسة عرش ومه 

 وذكراا مع أم لتها.  
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 أقول:

 (.1/79) االستذكارابن عبد الرب يف  ووثقه

 وهلذا احلديث شاهدان:

من  صحيحهرواه مسلم يف  حديث عبداهلل بن مسعود  أح هما:

.(1/379) مسن هطرق، ورواه أمحد يف 

 ( وغريام.1255وابن مامه حديث ) (2/75)  اجملتبى ائ  يفسنالو

 ْبنَ  اهلل َعبْدَ  أََتيْنَا َقاالَ  َوَعْلَقَمةَ  األَْسَودِ  َعنِ : صحيح مسلم ونصه من 

  أََاىل   :َفَقاَ   َداِرهِ  يِف  َمْسُعودٍ 
ِ
وا َفُقوُموا :َقاَ  . الَ  :َفُقْلنَا .َخْلَفُكمْ  َاُؤالَء  َفَلمْ . َفَصلُّ

 َعنْ  أََحَدَنا َفَجَعَل  بِأَْيِدينَا َفأََخذَ  َخْلَفهُ  لِنَُقوعَ  َوَذَابْنَا :َقاَ   ،إَِقاَمةٍ  َوالَ  بِأََذانٍ  َيأُْمْرَنا

َب : َقاَ   ،ُرَكبِنَا َعىَل  أَْيِدَينَا َوَ ْعنَا َرَكعَ  َفَلا   :َقاَ   ،ِشَالِهِ  َعنْ  َواآلَخرَ  َيِمينِهِ   َفرَضَ

يْهِ  َبنْيَ  َق َوطَب   أَْيِدَينَا هُ " :َقاَ   َاىل   َفَلا   :َقاَ   ،َفِخَذْيهِ  َبنْيَ  أَْدَخَلُهَا  ُثم   َكف   َستَُكونُ  إِن 

ُرونَ  أَُمَراءُ  َعَليُْكمْ  يَةَ  ُيَؤخي ُنُقوَ َا ِميَقاهِتَا َعنْ  الص  ِق  إِىَل  َوخَيْ  َفإَِذا ْوَتىممَممْال رَشَ

وا َك َذلِ  َفَعُلوا َقدْ  َرأَْيتُُموُامْ  يَةَ  َفَصلُّ يَقاهِتَا الص 
 ُسبَْحة   َمَعُهمْ  َايََتُكمْ  َواْمَعُلوا ملِِ

وا َثيََثة   ُكنُْتمْ  َوإَِذا ا َفَصلُّ يع 
 َرَكعَ  َوإَِذا أََحُدُكمْ  َفْليَُؤم ُكمْ  َذلَِك  ِمنْ  أَْك َرَ  ُكنُْتمْ  َوإَِذا مَجِ

يْهِ  َبنْيَ  َوْليُاَبيْق  َوْليَْجنَأْ  هِ َفِخَذيْ  َعىَل  ِذَراَعيْهِ  َفْليَْفِرْش  أََحُدُكمْ   إِىَل  أَْنُظرُ  َفَلَكأَيني  ،«َكف 

."َفأََراُامْ    اهللّ َرُسو ِ  أََاابِعِ  اْختِيَِف 

من طرق،  صحيحهرواه مسلم يف  حديث أيب ذر  وثانيهما:

(، فارتقى اذا احلديث إىل 5/169) مسن ه( وأمحد يف 648حديث )

 درمة القبو .
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 اهلل رسو  سمعت، (، ونصه561برقم ) معجمهرواه ابن قانع يف  الرابع:و

«عرفة يوع همن أذ  وال أاتر قط يوما الشياان  ئر ما»: يقو   

   لهذا الصحايب أربعة أحاديث؛ في يصال إيراده يف املفاريد.فإذن و

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 قال  أبو عبد الرمحن: 

كتابه اذا بعدد من األخااء واألغاليط وادق ربنا سبحانه  امُلْستَْدِر  افتتال

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ) :القائل يف كتابه العمليمل

گ گ گ گ ڳ  .[109]التوبة: ( ڱ ڱ ڱ ڱڳ ڳ ڳ  ک ک 

ع  أنه  ا خخرأنه معل لصاحب احلديث الواحد حدي  اخلطأ األول: حتى يد 

ن ااحب ؟ أألي  يعاباالستملاذا ال ت مم له من "ليس من املفاريد فقا : 

 "ذكر له حدي ا خخر؟!   االستيعاب

وحدي ه اذا املفرد الذي أو حنا  عفه يف كتابنا عن أيب بن عارة  :قلُت

وفيه نقلنا عن ابن حبان أنه اىل إىل القبلتني، واذه اللفظة من احلديث   

نه ا له، بل ا  خمرمة يف ادر اذا احلديث الواحد، وا  مليست حدي ا ثاني  

 :ا ومتنا، وإليك احلديث بسنده ومتنه قا  أبو داود متصلة به سند  

َثنَا يَى َحد  َثنَا َمِعنٍي، ْبنُ  حَيْ بِيعِ  ْبنُ  َعْمُرو َحد  َنا طَاِرٍق، ْبنِ  الر  يَى أَْخرَبَ  ْبنُ  حَيْ

وَب، مْحَنِ  َعبِْد  َعنْ  أَيُّ ِد  َعنْ  َرِزيٍن، ْبنِ  الر  وَب أَ  َعنْ  َيمِليَد، ْبنِ  ُُمَم   َعنْ  َقاٍَن، ْبنِ  يُّ

يَى َقاَ   ِعَاَرَة، ْبنِ  ُأيَبي  وَب  ْبنُ  حَيْ ،   اهلل َرُسو ِ  َمعَ  َاىل   َقدْ  َوَكانَ : أَيُّ ْلِقبَْلتنَْيِ
 لِ

هُ  ؟ َعىَل  أَْمَساُل  اهلل َرُسوَ   َيا: َقاَ   أَن  نْيِ ا؟: َقاَ   ،«َنَعمْ »: َقاَ   اخْلُف  ا»: َقاَ   َيْوم  ْوم   ،«َي

؟ :َقاَ   ْومنَْيِ »: َقاَ   َوَيْوَمنْيِ َي ؟: َقاَ   ،«َو َت  َومَا َنَعمْ »: َقاَ   َوَثَيَثة  و  يذكر له  .«ِشئْ

 غري اذا، فأين احلديث اآلخر. االستيعابابن عبد الرب يف



 
' گُأيب بن عامرة األنصاري 

 
( 45 

( 755) رقم( 1/98) رقان اوالد( 557) همام ابن أخرمهحدي ه اذا و

( 14) رقم الصحابة ممعجيف والبتوي( 616: )رقم( 1/170) واحلاكم

 عن أيوب بن حييى طريق من( 545: )رقم( 1/173) الكبري يف والارباين

 عارة بن يبأُ  عن قان بن أيوب عن يمليد بن ُممد عن رزين، بن الرمحن عبد

 عندنا الت  النسخة حسب داود أيب عند وسقط ترى كا السند هبذا  

 .قان بنا شيخ نيس بن عبادة

ا لاحد يف سائر تلك املصادر واكذا او سياق و لحديث وال نعلم مربر 

، اجلعل حدي ني أليب بن عارة، بعد سوق األئمة حلدي ه اذا سياقا واحد  

مع حراه عىل  امُلْستَْدِر نه ليس له إال اذا احلديث، وونصهم أ اوحدي ا واحد  

 ذكر حديث خخر له   يذكر أي حديث أليب بن عارة، غري الذي ذكرناه، وإنا

 ذكر أحاديث احايب خخر.

أن احلديث يف سائر املصادر الت  نقلنا منها ونقل او منها  اخلطأ الثاني:

لعله عن احايب خخر وحيشد   امُلْستَْدِر عن أيب بن عارة األنصاري فذاب 

يف أي مصدر  يب بن عارة و  يذكروا اذا احلديثأحادي ه وشوااده واو أبو أُ 

 .بن أع حراعايب أيب أُ  من تلك املصادر من حديث

عىل احلفا  قد نصوا خمالفته لنصوص احلفا  بتري حجة ف اخلطأ الثالث:

 أن اذا الصحايب أيب بن عارة ليس له إال اذا احلديث.

يب بن عارة، أُ  :تهذيب الكماليف ترمجته من   احلافظ اململيفقا  

احد يف املسال ويقا : ابن عبادة. سكن مرص، عداده يف الصحابة، له حديث و

ويف إسناد حدي ه مهالة  «اىل القبلتني يف بيته»  عىل اخلفني وفيه أن النب  

 وا اراب.  روى له أبو داود وابن مامه.اام
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 ،أيب بن عارة بكرس العنيفقا :  التهذيبتهذيب وتبعه احلافظ يف 

بن عبادة املدين سكن مرص له حديث ا :بضمها واألو  أشهر ويقا  :وقيل

  .اىل يف بيته د يف املسال عىل اخلفني وفيه أن النب  واح

واب بن قان وعبادة بن نيس ويف إسناد  :وقيل ،وعنه أيوب بن قان

  .حدي ه ا اراب

 أن روى ،األنصاري ارةعِ  بن يبأُ  :االستيعابوقا  ابن عبد الرب يف 

 يف  النب  عن خخر حديث وله ،القبلتني عارة بيت يف  اهلل رسو 

 يف يضارب ،قان بن وأيوب ،نيس بن عبادة عنه روى ،اخلفني عىل سالامل

 .حدي ه إسناد

 او وإنا أخا نهإ يقولون أل م :الكبري التاريخ يف البخاري هيذكر و 

 وأبو ،منه وسمع رخه أنه وذكر ،عبلة أيب بن إبراايم قا  كذا ،حراع أع بن يبأُ  أبو

 اام .تعاىل اهلل شاء إن بابه يف رهوسنذك اهلل عبد اسمه حراع أع بن يبأُ 

 توضيح املشتبهيفاذا الوام فقا    وقد رد ابن نارص الدين الدمشق

، تارخيه( وليس كا قالوه فكم من رمل   يذكره البخاري يف6/344)

ليس فيه اختيف، والصحيال أ ا اثنان، وابن أع حراع اسمه عبد اهلل، واذا 

 لف يف نسبته فاألك ر عىل أنه أنصاري. ااميب بن عارة لكن اختاسمه أُ 

يب بن عارة و  يذكروه يف األئمة يذكرون اذا احلديث عن أُ و :قلُت  

( رقم 1/20للبتوي ) معجم الصحابةيب بن أع حراع كا يف يب أُ مسند أَ 

وغرياا من املصادر الت  ذكرنااا إنا ذكروا  معجم الطرباني( و14)

 يب بن عارة. وكا يف األاو  الت  أخرمت حدي ه.حديث املسال يف مسند أُ 
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وأيوب بن قان وكذا  نيس من روى عنه غري عبادة بن و  يذكر اململي 

  :وأيوب بن قان، وقيل نيسوعنه عبادة بن  الكاشفقا  الذاب  يف 

 .بن قان واب

 وتقدع أنه سقط عبادة بن نيس من سنن أيب داود بني أيوب وبني أيب. :قلُت 

 ةيب بن امرأعن أيب أُ تهذيب الكمالس حلذين الرملني رواية يف ولي

أن احلديث او حدي ه، وإنا ذكر أنه روى عنه  عبادة الذي زعم امُلْستَْدِر 

  إبراايم بن أيب عبلة و مضم األملوك .

أمحد  اهماع، فامُلْستَْدِر أمحد عىل خيف ما نسبه إليه  اهماعوعمل 

 امُلْستَْدِر  ن أع حراع حديث املسال، في أدري كيف جتارس   يذكر يف مسند اب

 ما   يعمله.أمحد  اهماععىل تعميل 

ولو نظر يف جمرد الرواة عن اذا واذا هبذا األساس الذي يتعلمه البادئون 

لو ال له أن احلديث  ؛يف علم البحث عن معرفة املشايخ والتيميذ من الرواة

ا أوقع ، وملَ امرأة عبادة يب بن أع حراعيب أُ أَ ث حديث أيب بن عارة وليس حدي

  .نفسه يف اذا احلرج

فكيف إذا انضاف إىل ذلك ما عداه من احلجج ونصوص احلفا  الت   

سوقهم للحديث يف مسند كذلك أرشنا إليها أنه ليس له إال اذا احلديث، و

بن ال اإلصابةبن عارة وليس له مساق يف مسند ابن أع حراع، ال يف أيب

، تهذيب الكمال، والاالستيعاب، وال يف أس  الاابةحجر، وال يف

ذكر حديث املسال عىل اخلفني اذا الذي  اأحد     أرَ و، التهذيب  تهذيبو

يب بن أع حراع امرأة عبادة وإنا يذكرونه ام وسائر يف مفاريدنا يف مسند أيب أُ 

عارة و  يذكروا له من تقدع سوق احلديث من مصنفاهتم من مسند أيب بن 

 .املسن غريه، وال أخرج حدي ه أمحد يف 
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يف استدراكه الذي  كا ترى  املسن أما ابن أع حراع فأخرج له أمحد يف

 .نيمعلناه بني خاّ 

أاذا كله   يملع امُلْستَْدِر  عن ركوب اخلاأ يف االستدرا  إن كان اطلع 

سبحان  فوع إىل األاو ، عليه أو حتى عىل بعضه، أو أنه يستدر  بتري رم

 مقلب القلوب!!. 

 ا:ذوخالصة أخطاء الشيخ ربيع يف استدراكه ه

والواقع أن  ."ذكر له حدي ا خخر  االستيعابااحب  إال أن" :قوله -1

غري حديث املسال عىل اخلفني الذي   االستيعابابن عبد الرب ما ذكر له يف 

 أوله: أنه اىل إىل القبلتني.

او أبو أيب بن أع حراع، وا  دعوى  يب احلديث إناأنه ادعى أن احا  -2

 الظاار بدون براان. قولهخاطئة بنااا عىل 

أنه أ اف إىل ابن عبد الرب أنه رمال أن اذا الصحايب إنا او أبو أيب،  -3

واو خيف ما نسبه إليه   االستيعابوسبق نقل كيع ابن عبد الرب من 

 امُلْستَْدِر .

( 6يب بن عارة فذكره برقم )أنه فرق بني ترمجة أُ  ع ابن عبد الرب فيهيفصن 

يب بن أع حراع امرأة عبادة الذي وذكر حديث املسال يف ترمجته، وترمم أليب أُ 

يب بن أع حراع وقا : أبو أُ   االستيعاب( من 2اسمه عبد اهلل يف الكنى رقم)

 .«عليكم بالسنا والسنوا»ربيب عبادة اسمه عبد اهلل. وذكر له حديث: 

، واحلافظ أبو نعيم يف ةصاباإلواكذا انع احلافظ ابن حجر يف  

 .أس  الاابة، وابن األثري يفةمعرفة الصحاب
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ث املسال عىل اخلفني يفذكروا حد ،هايكلهم فرقوا بني الصحابيني وحدي 

 يف ترمجة «عليكم بالسنا والسنوا»: يب بن عارة وذكروا حديث يف ترمجة أُ 

ااحب حديث  نعبد الرب   يرمال أابن أن ، فف  اذا راعيب بن أع حيب أُ أَ 

يب بل انيعه اذا أو تفريقه بني الصحابيني يفيد املسال عىل اخلفني او أبو أُ 

 خيف ما نسبه إليه امُلْستَْدِر  من ال ميال.

يف  أس  الاابة: ونقل ابن األثري يفقولها يف وأخاأ امُلْستَْدِر  أيض  

 قو  ابن عبد الرب أي السابق ذكره. حراعيب بن أع أُ  يبترمجة أَ 

 فانظر الفقرة الت  قبل اذه لتعلم أن ابن عبد الرب   يقل با نسبه إليه.

أمحد يؤكد أن ااحب حديث املسال  اهماع: إن عمل قولهوأخاأ يف  -4

 يب بن أع حراع، وسبق بيان خائه يف ذلك.عىل اخلفني او أبو أُ 

يب حتى يب أُ يب بن عارة وتيميذ أَ وأخاأ يف عدع نظره إىل تيميذ أُ   -5

رقم  التلخيص احلبريقد حقق احلديث احلافظ يفو بينهايميمل بذلك 

عارة ونقل عن عدد من احلفا  كلهم حكموا عليه من بن يب ( عن أُ 220)

اابه عن أيب أُ يب و  يقل أحد أن اوحديث أُ   حققه يب بن أع حراع، وأيض 

 يقل( ونقل كيع احلفا  و  21رقم ) داود بيأضعيف لباين يفالعيمة  األ

 ما قاله امُلْستَْدِر  .

، مضاف إليه أنه ليس أليب بن عارة حديث ومفاد انيع امُلْستَْدِر  انا -6

فإذا كان اذا ليس حدي ه فمعناه أنه ليس له حديث البتة أل م مملموا أنه ليس له 

يه وخاأ يف حقه، ويف إال اذا احلديث، فسيكون اذا سلب ا حلدي ه املضاف إل

 ن  أِل أ،  االستيعابت مم له من  ألنه قا : ملاذا   نفس الوقت او تناقض

 ذكر له حدي ا خخر.  االستيعابااحب 
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  گ  درع السلميأ  

 .السلم  أدرع-3 "

قا  ابن  ،(16)رقم االستيعابو ،(63) رقمةصاباإلم مم يف 

يب سعيد أروى عنه سعيد بن  ،اواحد  ا حدي    روى عن النب   :الرب عبد

 .االستيعاباام من .املقربي

يف  وقا  ابن منده   ،ةصاباإليف  وذكر حدي ه اذا احلافظ 

 .من اذا الومه الإنعرفه  غريب ال:ةمساء الصحابأجتري  

وقد  ،الربذي واو  عيف ةفيه موسى بن عبيد :قلت  : قا  احلافظ  

 اام .علمأفاهلل  ،درعسلم عن ابن األأد بن من طريق زي ةرويت القص

 بةيب شيأبكر بن  أبو حدثنا :(1559)رقم  بن مامه ا اهماعقا   يثُهِدَح

، قا  حدثن  سعيد بن ة، قا  حدثنا موسى بن عبيدبقا  حدثنا زيد بن احلبا

ذا رمل إف حرس النب  أمئت ليلة  :درع السلم ، قا يب سعيد عن األأ

باملدينه  افا :قا  ،راءيارسو  اهلل اذا مُ  :فقلت ،رج النب  فخ ةعالي ءتهقرا

نه كان إبه رفق اهلل به  ارفقوا» : ففرغوا من مهازه فحملو نعشه فقا  النب  

فقا   ،«وسع اهلل عليهأوسعوا أ» :فقا  ،حفرته اوحفرو :قا ، «حيب اهلل ورسوله

نه كان حيب اهلل إ ؛ملأ» :فقا  ،يارسو  اهلل لقد حملنت عليه :احابهأبعض 

 اام.«ورسوله

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 
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سوى  ةدرع السلم  يف الكتب الستأللليس :بن ماجهازوائ  قا  يف  

 اام.و عيفأي منكر احلديث ذالرب ةويف سنده موسى بن عبيد ،اذا احلديث

 أقول: :امُلْسَتْدِرك قال

الظاار أن اذا احلديث إنا او حديث ابن األدرع كا أشار إىل ذلك 

وقد رويت القصة من طريق زيد بن أسلم عن ابن ": قولهحجر باحلافظ ابن 

 ."فاهلل أعلم ،األدرع

  أقول:

: قولهوالظاار أن احلديث البن األدرع ، و أن موسى بن عبيدة قد وِاَم فيه ب

 األدرع.

قا    (:4/337)مسن ه أمحد يف  اهماعرواه  وحديث ابن األدرع 

نَا َوِكيٌْع أَْخرَبَنَ   ا ِاَشاُع ْبُن َسْعٍد ، َعْن َزْيِد ْبِن أْسَلَم َعِن اْبِن األَْدَرِع َقاَ :: َحَدث 

َخَذ َفأ َليَْلٍة ، َفَخَرَج لِبَْعِض َحاَمتِِه، َقاَ : َفَرخيِن، َذاا ُكنُْت أَْحُرُس الن بِ   

َهُر بالُقْرخِن ،  َعَسى »:  فقا  الن بِ ُّ بِيَِدي َفاْناََلْقنَا َفَمَرْرَنا َعىَل َرُمٍل ُيَصيلي َلْ

ا ي  َراِئ َيُكوَن ُم ْن  َهرُ  ُيَصيلي اَ : ُقْلُت: َيا َرُسوُ  اهلل، قَ «أَ  َفَرَفَض  :َقاَ   ،بِاْلُقْرخنِ  َلْ

ُكمْ » :َقاَ   ُثم   َيِدي ن  الْ  اأْلَمْرَ  َاَذا تَنَاُلوا لَنْ  إِ ةِ مُ مبِ بَ ا َليَْلةٍ  َذاَا  َخَرَج  ُثم   :َقاَ  ، «َتاَل  َوأََن

 :َفُقْلُت  :َقاَ   ،بِاْلُقْرخنِ  ُيَصيلي  َرُملٍ  َعىَل  َفَمَرْرَنا بِيَِدي َفأََخذَ  َحاَمتِهِ  لِبَْعضِ  أَْحُرُسهُ 

هُ  َكي  »  الن بِ ُّ  َفَقاَ  ، ُمَراِئي ا َيُكونَ  أَنْ  َعَسى ن  اٌب  إِ و   ُاوَ  َفإَِذا َفنَظَْرُا  :َقاَ   «أَ

  .اْلبَِجاَدْينِ  ُذو اهلل َعبْدُ 

 سوى اشاع بن سعد . اذا احلديث رما  الصحيال ، إسنادما  ر



 ) 

 

 

+ 

 

52

 حاتم : ال حيتج به ، وقا  أمحد :   يكن باحلافظ . أبوقا  

 وقا  الذاب  بعد حكا يته حلذين القولني : قلت : حسن احلديث .

 وقا  احلافظ : ادوق له أوااع .

  أقول:

يد بن أسلم، كا واو أثبت الناس يف ز رواية اشاع انا عن زيد بن أسلم،

وأن احلديث حديث ابن  ، فالظاار أن اذا احلديث احيال،داود أبوقا  

 ، ال من حديث األدرع.األدرع

 : وللحديث املنتقد شااد احيال من حديث اشاع بن عامر

 ( 1560أخرمه ابن مامه عقب حديث األدرع). 

 أيوب حدثنا  سعيد بن الوارث عبد حدثنا ، مروان بن أزارحدثنا  : قا  

 اهلل رسو  قا :   قا  عامر بن اشاع عن الدمهاء أيب عن اي  بن محيد عن

ْحِسُنوا واعُ وِس أَ وَ  اْحِفُروا » :   .«َوأَ

  (:4/20) مسن ه أمحد يف  اهماعورواه 

َثنَا: قا   اِق  َعبْدُ  َحد  ز  َثنَا َقاَ   الر  وَب  َعنْ  َمْعَمرٌ  َحد    ٍ ِاَي  ْبنِ  مُحَيِْد  َعنْ  أَيُّ

َنا :َقاَ    اْحِفُروا»:  الن بِ ُّ  َفَقاَ   ُأُحٍد  َيْوعَ  أَيِب  ُقتَِل  :َقاَ   َعاِمرٍ  ْبنُ  ِاَشاعُ  أَْخرَبَ

ُعوا ُموا الَْقرْبِ  يِف  َوال  َيثَةَ  ااِلثْننَْيِ  َوادْفِنُوا َوأَْحِسنُوا َوَوسي َرُامْ  َوقَدي ْك َ ا أَ ْرخن   َفَكانَ  «ُق

ا أَْك ََرُامْ  َوَكانَ  َثَيَثةٍ  َثالَِث  أَيِب  عَ  ُقْرخن   .َفُقدي

 ْبنِ  َسْعِد عن "ثم كررأمحد أسانيد اذا احلديث ، وقا  يف املرة األخرية .

 .«َوأَْعِمُقوا» فِيهِ  َوَزادَ  ِاَشاعٍ 
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 ْبنِ  ِاَشاعِ    إىل بإسناد (3215) رقم( 3/547)سننه اود يفد أبوورواه 

 َوَمْهدٌ  َقْرٌح  أََااَبنَا َفَقاُلوا ُأُحٍد  َيْوعَ    اهلل َرُسو ِ  ىَل إِ  األَْنَصارُ  َماَءِا  :َقاَ   َعاِمرٍ 

 ...َتأُْمُرَنا َفَكيَْف 

 وساق بقية احلديث نحو رواية أمحد.

  رقم حتت ، اجلنائمل يف( 81 و4/80)سننهورواه النسائ  يف 

 .القرب توسيع من يستحب ما باب -(2010)

اء يف دفن الشهداء ، حديث باب ما م -ورواه ال مذي يف اجلنائمل 

 (، وروي اذا احلديث أئمة خخرون .1713)

وعىل كل حا  ، سواء كان اذا احلديث حديث األدرع أوحديث ابن 

إيراده يف قسم األحاديث  األدرع فهو ثابت؛  ملا له من شااد، في يصال

 وإن كان الصواب أنه البن األدرع فهو احيال . ،الضعيفة

 قال أبو عبد الرمحن:  

 .أدرع السلم  

يف حديث أيب بن  نفس األسلوب السابق يف حدي ه اذا امُلْستَْدِر انع  

خترل  ومهدي إىل  ا   لد حجة ينقل هبا احلديث بجميع ملّ  ؛عارة

من  اذا احلديث احايببعجيبة من العجائب فتري اسم مستدركه اململعوع أتى 

ونص سائر  االستيعابن يف ترمجته م أدرع السلم  الذي نص ابن عبد الرب

:من ترمم له

  ن اسمه أدرع السلم .أ (1

 ا واو اذا.ا واحد  حدي    أنه روى عن النب   (2
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أدرع  ة واذا النص نقلته أنا يف ترمج ،أنه روى عنه سعيد بن أيب سعيد (3

يف ترمجته  كا نص احلافظ ابن حجر  ،امُلْستَْدِر  ونقله عن  ،من كتايب

له حديث  ،درع السلم  عداده يف الصحابةأ :فقا  التهذيبتهذيب من

 م:ىل ابن مامه بإورممل له  ،سناد احلديث  عيفإو :التقريبيفوقا   .واحد

 .) ق (

 هله حديث واحد يروي :تهذيب الكمالوقا  احلافظ اململي يف 

و   ،روى له ابن مامه :الربذي وذكر طرف اذا احلديث وقا  ةبن عبيد موسى

( غري اذا احلديث الذي 186/  1)  معجم الصحابة خيرج له البتوي يف

 :بن ماجهازوائ  يف   (، وقا  البواريي 1559أخرمه ابن مامه رقم )

موسى بن بفه ليس لألدرع السلم  يف الكتب الستة سوى اذا احلديث و عّ 

 الربذي. ةعبيد

د ا سوى سعيد بن أيب سعي  يذكر احلافظ اململي عنه راوي    درع السلمأو

تقريب أنه جمهو  كا يف  املفاري ا يف الابعة ال انية من كتابنا ن بَ وقد أَ  ،اذا

سعيد بن أيب سعيد األنصاري املدين ":  قا  احلافظ اململيو ،التهذيب

درع السلم  ) ق (. روى أبن ُممد بن عمرو بن حملع روى عن اموىل أيب بكر 

 .اام"الربذي ةعنه موسى بن عبيد

ا اذا او  مَ لِ عُ فَ  ؛للمقربي رواية عن األدرع السلم و  يذكر   أن سعيد 

املقربي، ونقلته عنه يف  :املدين جمهو ، وليس كا َوِاَم بعُضهم فقا 

 إذ ال رواية للمقربي عن األدرع فيا ذكر احلافظ اململي.  ،املفاري 



 
' گأدرع السلمي  

 
( 55 

ع، ما : موىل ابن حملامليزانوقا   احلافظ الذاب  يف ترمجة سعيد من

 .وى عنه سوى موسى بن عبيدةر

بديي انا عن األدرع السلم   امُلْستَْدِر  درع اذا الذي معله بن األاما أو

 ،للحافظ اململي تهذيب الكمال أن احلديث حدي ه فليس له ذكر يف زاعا  

 .قريبتتقريب الالبن حجر، وال يف تهذيبهوال يف 

حدي ه الذي  عرفة الصحابةموأبو ُنعيم يف اإلصابةوذكره احلافظ يف

ا وذكره  -أخرمه أمحد يف ترمجة سلمة بن ذكوان  أشار إليه احلافظ خمترص 

 فتح الباريكا يف وكيمها قيل فيه: إنه حرس النب   -أبو نعيم بتامه

( وأخرج حديث ابن األدرع. واو سلمة بن ذكوان ترمم له أبو نعيم 13/219)

 .املطالب العاليةاذا احلافظ يف واحلافظ ابن حجر، وذكر حدي ه 

حد األاو  الستة الت  أعند ابن مامه يف املفاريد واحلديث املذكور  

إنا له حديث خخر ابن األدرع و ،وفروعه تهذيب الكمالترامم رماحلا يف 

 :( قا  18971( رقم )337/  4) مسن  أمح يفغري اذا املفرد 

عد عن زيد بن أسلم عن ابن األدرع أخربنا اشاع بن س :حدثنا وكيع قا  

 .فذكر نحو حديث األدرع السلم 

وبقية  ، عيف تفرد به اشاع بن سعد واو  عيف إسناده :وقا  املحقق 

وحديث ابن األدرع  رماله ثقاا غري احابيه فليس له رواية يف الكتب الستة.

 (15955( رقم)9/369) جممع الزوائ  على الكتب الستةاحلي م  يفذكره 

ا عن الكتب الستة. املطالب العاليةاو يفو  البن حجر باعتباره زائد 
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حديث األدرع السلم  الذي عندنا يف املفاريد بذلك أن احلديث  مَ لِ عُ فَ 

ا  واو حديث  عيف  : فإن فيه كا او معلوع من سنده مد 

 :منكر احلديث ليس بيشء، وشيخه سعد اذا الربذي ةموسى بن عبيد 

إنه »: قوله، و«ارفقوا به رفق اهلل به»: قولهلحديث ما يقويه يف وليس ل ،جمهو 

كابن حجر  ؛وحلذا  ّعفه األئمة كا رأيت نقل تضعيفهم له ؛«حيب اهلل ورسوله

ف احلديث فضعّ   لباين وتيام العيمة األ اهلُل مهممِح رَ  والبويصريي وغريام

  وأعله بالربذي. ضعيف ابن ماجهيف

ويت القصة من وقد رُ " :اإلصابةيف  ن حجر أما قو  احلافظ اب

 ."علمأفاهلل  ،بن األدرعاطريق زيد بن أسلم عن 

، فإن احلديث عنده أنه ورد فليس فيه معار ة ألقواله وأقوا  غريه السابقة

 . و  يرمال."فاهلل أعلم"، ثم قا : عن اذا وعن اذا

 عن احايب خخر. قيل إنهففيه: أن احلديث قد  

أع حديث  ؛إشاره إىل أنه ال احلديث حديث اذا : "فاهلل أعلم"  قولهويف  

 درع.أع أنه رمل واحد َوِاَم بعُضهم فيه فملاد لفظة ابن؛ فصار: ابن األ ،ذا 

عاه امُلْستَْدِر   أن احلديث حديث مما ادّ  ءبيش إصابتهو  يرصح يف 

 ابن األدرع. قولهَوِاَم فيه ب ةوأن موسى بن عبيد ،بن األدرعا

ن أ  التهذيب :ع أخرى كمقد مملع يف موا  احلافظ نفسهفكيف إذا كان  

 له ،الصحابة يف عدادهأدرع السلم  "، فقا : األدرع السلم  له حديث واحد 
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 بن موسى رواية من حملع ابن موىل سعيد أيب بن سعيد وعنه، واحد حديث

 .اام    "امد    عيف وموسى عنه الربذي عبيدة

بن اوحديث  ابن ماجهبني حديث األدرع الذي يف وعند املقارنة   

ا وأن القصة غري متحدة؛ فف  حديث  ؛األدرع يف مسند أمحد ترى بينها فروق 

بن األدرع أن ا، ويف حديث "يا رسو  اهلل اذا مرائ "األدرع أنه او القائل: 

فاا "ويف حديث األدرع قا :  «عسى أن يكون اذا مرائيا»رسو  اهلل قا : 

". ارفقوا به رفقا رفق اهلل به"، فقا : "دينة ففرغوا من مهازه فحملوا نعشهبامل

 األدرع اذا اللفظ. ن بوليس يف حديث ا

قا : مهيم، إنه كان  ،حملنت عليه" :ويف حديث األدرع فقا  بعض أاحابه

 بن األدرع.اوليس اذا اللفظ يف حديث  ."حيب اهلل ورسوله

تنالوا اذا األمر  إنكم  »:  ويف حديث ابن األدرع قا  رسو  اهلل

 وليس اذا اللفظ يف حديث األدرع.  «باملتالبة

، وليس "اْلبَِجاَدْينِ  ُذو اهلل َعبْدُ  ُاوَ  َفإَِذا َفنَظَْرُا "ويف حديث ابن األدرع قا : 

يف حديث األدرع اذا اللفظ، وليس يف أحد احلدي ني حديث األدرع وال 

 روق الت  ترى بينها .حديث ابن األدرع شااد لآلخر للف

ن استدرا  امُلْستَْدِر   يف اذا احلديث قاع عىل جمرد أوحاال القو  

: قولهيتة التمريض و  يعتمده بدليل بص اإلصابةخاأ أشار إليه احلافظ يف

يث دوذكر حدي ه اذا ونص أنه له اذا احل ،"..األدرع السلم  روى ابن مامه"

 له ابن مامه. الواحد، أما ابن األدرع فلم يرو
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والدليل ال اين: أنه قا  فيه موسى بن عبيدة ، وحديث ابن األدرع خرمه 

ليس فيه موسى بن عبيدة، وال سعيد املجهو ،  مسن  أمح امُلْستَْدِر  من

فهو إسناد خخر واحايب خخر، ومتن بينه وبني حديث األدرع ما أرشنا إليه من 

حديث اذا حلذا ويلملق امُلْستَْدِر  الفروق، فبأي مبدأ علم  وبأي ورع ينقل 

ويركب حديث احايب لصحايب خخر عىل جمرد كلمة أشار هبا احلافظ 

خيفها   هلوطبق بعمأنه حيتمل أنه ماء احلديث عن اذا واذا  اإلصابةيف

 له الصحابة يف عدادهأدرع السلم  " ، فقا :التهذيبيف ترمجة األدرع من

 عبيدة بن موسى رواية من حملع ابن موىل عيدس أيب بن سعيد وعنه واحد حديث

 ."امد    عيف وموسى عنه الربذي

ه أن احايب   فهذا القو  من امُلْستَْدِر  بتري بحث وال حجة تؤيد ما تَومّهَ

اذا احلديث او ابن األدرع أو أن حديث األدرع السلم  ليس بمفرد أو أنه 

ل اذا ال ي بت منه يشء ثابت، ك األدرع حديث هبذا السياق وعن اذا الصحايب

 ،ممن ذكرناام أماع التحرير العلم ، والذي سار عليه علاء احلديث

 هلل. واحلمد

ا غري احيال فإن فيه  ،وتصحيال امُلْستَْدِر  حلديث ابن األدرع أيض 

رقم  شعبال عيف، وفيه اختيف، وساقه البيهق  يف ،بن سعد اشاع

ن أسلم، وقا : قا  ابن األدرع، ( من طريق اشاع بن سعد به، عن زيد ب581)

 فذكر احلديث. وقا  اذا مرسل.

عن ابن األدرع فكيف  تهذيب الكماللمليد رواية يف و  أرَ  :قلُت 

 يصحال مع اذه العلل.
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 ملخص الفوارق بني الصحابيني وحديثهما:

 اإلصابةأن األدرع وابن األدرع احابيان كا ترمم حلا احلافظ يف  -1

مع التفريق بينها وبني حدي يها. رفة الصحابةمعنعيم يف وأبو

د نص عدد من احلفا  عىل أنه ليس له إال اذا قأن األدرع السلم   -2

ابن عبد الرب وابن  ذكركذا  ،املفاري ذكرناه يف  احلديث الواحد الذي

وابن  معجم الصحابةيفوكذا ، التهذيباألثري وابن حجر يف 

ابن حملع يف أفراد كتابه أساء و ألثرتلقيح فهوم أهل ااجلوزي يف

.الصحابة الرواة

تهذيب أن األدرع أخرج له ابن مامه وعىل اذا فهو م مم يف -3

وخمترصاته، أما ابن األدرع في ترمجة له فيها وإنا حدي ه عند  الكمال

وابن حجر  جممع الزوائ حلذا ذكره احلي م  يف ،املسن أمحد يف

.املطالب العاليةيف

أن الراوي عن األدرع سعيد بن أيب سعيد موىل ابن حملع جمهو   -4

وعنه موسى بن عبيدة واحلديث قد أعله سائرام.أما حديث ابن األدرع 

فالراوي له عنه زيد بن أسلم و  يسمع منه كا أفاده البيهق  

.الشعبيف

 معأن بني حديث األدرع وحديث ابن األدرع فوارق لفظية ذكرنااا،  -5

فيا ذكر  رع والفوارق املشار إليها ليس حديث األدشدة  عف 



 ) 

 

 

+ 

 

60

 احلديث ما يصلال به للحسن فضي  عن الصحة وحلذا  عف امُلْستَْدِر 

.املذكورون خنفالاء عال

 الفتحكا أفاده احلافظ يف ها حرس النب  أ ا كلي -6

 فجمع  النب  حرس من أساء بعضهم وتتبع"فقا :  (13/219)

 وذكوان ،أيوب وأبو ،والملبري ،مسلمة بن وُممد ،اذمع بن سعد :منهم

 :ويقا  ،ُمجن :واسمه األدرع بناو ،السلم  واألدرع ،القيس عبد بنا

."...إلخسلمة

ابن حجر قد ذكر القو  بأن القصة رويت عن ابن األدرع  أن احلافظ  -7

ع أن حديث املفاريد او بصيتة التمريض وخالف ما أشار إليه فجمل

.التهذيبنه ليس له إال ذلك احلديث كا يفرع وأحديث األد

فوارق بني األدرع وابن األدرع، وبني حدي يها كلها ألتااا  عددفهذه 

املسلمني  الظاار والظاار، ويا عملاء قولهبي حجة وإنا عىل مبدأ  امُلْستَْدِر 

م ل اذه التخميناا والتلفيقاا املعار ة للحقائق  العلم إذا تسلات عىل

.الوا حة

(+++) 
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 گ أوس األسلميبن  ُأْهَبان  

 . بن أوس األسلم  أُْابَان -7"

م يعرف بمكلي "(: 280)رقم  أس  الاابةثري يف قا  ابن األ ،صحابي

بن عياذ  أُْابَانإن مكلم الذئب  :وقيل ،سكن الكوفة ،با عقبةأيكنى  ،الذئب

يف  ةترمج وله - "كوعاو عم سلمة بن األ" :قا  ابن منده .اخلملاع 

وقا  ابن حجر يف  ،(99) رقم االستيعابو ،(307)رقم  صابةاإل

وروي له  ةله احب :قا  البخاري .سيع اىل إىل القبلتنيم اهيمقد: صابةاإل

 هنه كان لأ :وفيه ،ة بن زاار عنهأمن رواية جممل اموقوف   احدي    صحيحهيف 

 املراد اما.احاب الشجرةأاحبة وكان من 

حدثنا  :فقا  (4174)رقم  املاازيأخرمه البخاري يف  وحديثه :قلت 

عبداهلل بن ُممد عن أيب عامر العقدي عن إرسائيل عن جمملأه بن زاار عن 

بن أوس وكان  أُْابَاناسمة  -احاب الشجرةأأي من بن  سليم من -رمل منهم 

قا  احلافظ يف  ،وسادة هوكان إذا سجد معل حتت ركبت ه،قد اشتكى ركبت

 اام ."ماله يف البخاري سوى اذا احلديث" : الفتح

غري ( 1733) رقم شرافحتفة األو  يذكرله احلافظ اململي يف  :قلت 

 وبذلك قا  اململي ،واو موقوف كا ترى ،سواه ةاذا فليس له يف الكتب الست

. 

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 



 ) 

 

 

+ 

 

62

 أقول: :امُلْسَتْدِرك قال

فليس له إال أثر من  ؛أحادي هم فَت ال ومه هدخا  اذا الصحايب فيمن  ع  

هثباا  صحيحهولصحته أورده البخاري يف  عمله احيال العملو إليه؛

في حيق لك إدخاله يف كتابك اذا  احبته، وحتى لو كان يف اذا األثر  عف،

 يف قسم الضعيف .

وا    ت بت  إىل رسو  اهلل  الت  ُتعمَلىاألحاديث ألن مو وع كتابك 

  .س منهاعنه، واذا األثر الصحيال لي

 قال أبو عبد الرمحن:  

،  معرفة أاحاب رسو  اهلل وانا شتب ال طائل حتته  امُلْستَْدِر انتقاد 

 ، كل ذلك له أمهية يف اذا الكتاب ومعرفة ترامجهم وما ت بت به احبتهم

 .انا الاحواذا 

ماله : الفتحمع أن احلافظ يعتربه حدي ا فقا  يف  وقد ذكرا أنه موقوف،

 اري سوى اذا احلديث.يف البخ

إىل  صحيح املفاري عند الرص فسقط من قسم  أخا وو عه انا :قلُت  

يف الابعة ال انية  صحيح املفاري وسيعاد إىل قسم  ،ضعيف املفاري 

 .شاء اهلل إن

(+++) 
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 گ بن صيفي الغفاري  ُأْهَبان 

 
  .صحابي –م با مسلأيكنى  –بن ايف  التفاري ويقا  وابان  أُْابَان -8"

ن حدي ه ابن مامه روى له ال مذي حدي ا وحّس  :ةصاباإلقا  احلافظ يف 

 اام .محدأو

ثري البن األ  أس  الاابةو( 1/33) ةمساء الصحابأواو يف جتريد 

 (.100)البن عمبد البمر االستيعابو(، 281)رقم 

 :(2203)رقم   ال مذي  اهماعقا   ثهْيِدَح

 َعنْ  ُعبَيٍْد  ْبن اهلل دَعبْ براايم عن إساعيل بن إجر عن عيل بن ح حدثنا

َا َايِْف ٍّ  ْبنِ  أُْابَانَ  اْبنَةِ  ُعَدْيَسةَ   ِمنْ  َفأََفاَق  ،َفَمِرَض  َمنْمِللِهِ  يِف  أَبِيَها َمعَ  َكاَنْت  أَ  

ةِ  طَالٍِب  أَيِب  ْبنُ  َعيِلُّ  َفَقاعَ  ،َذلَِك  َمَرِ هِ   َباِب  َعىَل  َقاعَ  َحت ى مِللِهِ َمنْ يِف  َفأََتاهُ  بِاْلبرَْصَ

مَ  ُحْجَرتِهِ  يُْخ  َعَليْهِ  َوَرد   َفَسل  َيعَ  الش   ؟ُمْسِلمٍ  أََبا َيا أَْنَت  َكيَْف  :َعيِلي  َلهُ  َفَقاَ   ،الس 

  إِىَل  َمِع  خَتُْرُج  أاََل  :َعيِلي  َقاَ   ،بَِخرْيٍ  :َقاَ  
ِ
 نْ إِ  َبىَل  :َقاَ   ،؟َفتُِعينَنِ  اْلَقْوعِ  َاُؤاَلء

يُْخ  َفَقاَ   .؟ُاوَ  َوَما :َقاَ   ،أُْعاِيَك  بَِا  َرِ يَت  َسيْف َااِا  َماِرَيةُ  َيا :الش 
(1)، 

ا إَِليْهِ  َفأَْخَرَمْت   َعيِلٍّ  إِىَل  َرأَْسهُ  َرَفعَ  ُثم   ،طَاِئَفة   ِمنْهُ  َفاْستَل   ِحْجِرهِ  يِف  َفَوَ َعتْهُ  ِغْمد 

 كذا، والصواب:)سيف (.( 1)
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َيع َعَليْهِ - َخِلييِل  إِن   :َفَقاَ   ،  َك  َواْبنَ  -الس  تْنَةٌ  َكاَنْت  إَِذا إيَِل   َعِهدَ  َعمي
 َبنْيَ  فِ

ِذْ  أَنِ  ُمْسِلِمنيَ مْال ا اخت   .َمَعَك  بِهِ  َخَرْمُت  ِشئَْت  َفإِنْ  َسيِْف  َفَهَذا ،َخَشٍب  ِمنْ  َسيْف 

 َوَ ْ  ُحْجَرةِ مْال ِب َبا ِمنْ  َفَرَمعَ  ،َسيِْفَك  يِف  َواَل  فِيَك  َلنَا َحاَمةَ  اَل  : َعيِلي  َفَقاَ  

 اام .َيْدُخْل 

 الكبريخرمه الارباين يف أو  (69/ 5) مسن همحد يف أواذا لفظ 

من ( 313-2/312) ةاحللينعيم يف  أبوومن طريق ( 863،866)رقم 

كا  ةجمهول ةوعديس ة،طرق عن عبد اهلل بن عبيد املؤذن به واو ثق

 ."التهذيبيف

 أقول:

له من متابعة وشوااد  إىل درمة الصحيال لتريه بااذا احلديث يرتق  

 .ويف الباب عن ُممد بن سلمة" :وقا  ال مذي عقبه

  .اام    "واذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث عبد اهلل بن عبيد 

  ".التهذيبوعديسة جمهولة كا يف " :قا  احلجوري

 أقول:
 للحافظ التهذيبهذيب تليس األمر كا قا  احلجوري فقد رمعت إىل 

 :فيه فومدا( 12/438) حجر ابن
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وعنها عبد اهلل بن عبيد  ،بن ايف ، عن أبيها وعيل أُْابَانبنت  عديسة"

 ."بن احلكم بن عمرو القسميل  (1) املؤذن وعبد الكريم

 و  يقل: جمهولة؛ لعلمه أن اجلهالة ترتفع برواية اثنني.

(فومدا فيه يف 35/240) مليامل للحافظ تهذيب الكمالورمعت اىل 

 :قولهترمجة عديسة 

بن ، وعبد الكبري مؤذن مسجد مرادار روى عنها عبد اهلل بن عبيد )ا ق("

 "عمرو القسميل شيخ حلاد بن سلمة أبواحلكم بن عمرو والتفاري و

 ال يثة الرواة ،فذكر(11/160) الذاب  للحافظ التهذيبتذهيب واىل 

 ل :جمهولة.ملي وابن حجر ،و  يقامل احلافظان ذكرام الذين

 فه  إذن ليست جمهولة .

 ."مقبولة":التقريب ومن انا قا  احلافظ يف 

 باملتابعة.  ىواذا يعن  أن حدي ها يقو

 ة وشواهد:عو قد وجدنا هلا متاب

 :نعيم يف  أبو(، و868رقم ) الكبريفروااا الارباين يف  أما املتابعة

.(156( رقم )288-1)  املعرفة

 . اجلرح والتع يلو تذهيب التهذيبو تهذيب الكمالكذا والصواب: )عبد الكبري( كا يف( 1)
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يَى ثناقا  الارباين:  يَى ثنا ،  (1)املرصي َاالِاٍل  ْبنِ  ُع َْانَ  ْبنُ  حَيْ  ْبنُ  حَيْ

، احْلَاِرِث  ْبنِ  َزْاَدعِ  َثنِ  اْلِتَفاِريُّ  يِل  َقاَ  : َايِْف ٍّ  ْبنُ  أُْابَانُ  يِل  َقاَ  : َقاَ   أَيِب، َحد 

ن َك  أَمَا ُأْابَاُن، َيا»:   اهللِ َرُسوُ   ا، أَْاَحايِب  يِف  فََسَ َى َبعِْدي َبِقيَت  إِنْ  إِ  اْختَِيف 

 ِمنْ  َسيِْف  َفَجَعْلُت : َقاَ   ، «َعَراِمنيَ  ِمنْ  َسيْفََك  فَاْمعَْل  الْيَْوعِ  َذلَِك  إِىَل  َبِقيَت  َفإِنْ 

مَ  ُثم   اْلبَاِب، بِِعَضاَديَتِ  َفأََخذَ   َعيِلي  َفأََتايِن  َعَراِمنَي،  أاََل  ،أُْابَانُ  َيا: َفَقاَ   َسل 

 أََمَريِن  أَوْ  ،  اهللِ َرُسوُ   يِل  َقاَ   َحَسِن،مْال أََبا َيا َوأُمي  بِأَيِب : ُقْلُت  خَتُْرُج؟

عَ  أَوْ  ،  اهللِ َرُسوُ   أَْوَاايِن  أَوْ  ، اهللِ َرُسوُ    َشك     اهللِ َرُسوُ   إيَِل   َتَقد 

ى َبِقيَت  إِنْ  ن َك إِ  أََما أُْابَانُ  َيا»: َفَقاَ   - َزْاَدعٍ   اْبنُ  ا، أَْاَحايِب  يِف  َفَسَ َ  َفإِنْ  اْختَِيف 

 َفَوىل   َسيِْف ، إَِليْهِ  َفأَْخَرْمُت  «َعَراِمنيَ  ِمنْ  َسيَْفَك  َفاْمَعْل  اْليَْوِع، َذلَِك  إِىَل  َبِقيَت 

 " َعيِلي 

( هبذا اهسناد، واو 943برقم ) ةمعرفة الصحابنعيم يف  أبوورواه  

 با قبله من حديث عديسة عن أبيها. إسناد حسن

( 269-4) الثقاتابن حبان يف كتاب أوردهزادع بن احلارث التفاري،  

(، وقا : يروي عن ابن عمر، عداده يف أال البرصة، روى عنه ابنه 2863رقم )

 حييى بن زادع.

(، 147-9) اجلرح والتع يلابن أيب حاتم يف وحييى بن زادع، أورده  

ا أيب عنه، فقا : شيخ أرمو أن يكون سألت"وقا :   ."ادوق 

   .امليزانواجلرح والتع يل( كا يفاملرصيوالصواب: ) عند الارباين:)البرصي(، ( 1)
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 وشيخ الارباين يف إسناد اذا احلديث حييى بن ع ان بن االال املرصي.

 .": حافظ أخباري، له ما ينكرالكاشفيف  قا  فيه الذاب 

ادوق رم  بالتشيع، وليّنه بعضهم لكونه "و قا  احلافظ ابن حجر فيه: 

 ."حدث من غري أاله، من احلادية عرشة

 أقول:

 حافظ يروي من غري أاله ومن حفظه في يلني.من  وكم

  حديث عديسة إىل درمة احلََسن أن احلديث هبذا اهسناد يرقي  واحلاصل:

 لتريه عىل أقل تقدير.

 أما الشواهد هلذا احلديث:

 (:2204مبارشة برقم ) فمنها: ما رواه ال مذي عقب اذا احلديث

َثنَا"فقا :  مْحَنِ  َعبِْد  ْبنُ  اهلل َعبْدُ  َحد  َثنَا ،الر  َثنَا، مَح ادٍ  ْبنُ  َسْهُل  َحد  اعٌ  َحد   مَه 

َثنَا دُ  َحد  مْحَنِ  َعبِْد  َعنْ  ُمَحاَدَة، ْبنُ  ُُمَم  ْحبِيَل، ْبنِ  ُامَلْيلِ   َعنْ  َثْرَواَن، ْبنِ  الر   رُشَ

هُ    الن بِ ي  َعنِ  ُموَسى، أَيِب  َعنْ  وا»: الِفتْنَةِ  يِف  َقاَ   أَن  ُ ُعوا قَِسي ُكْم، فِيَها َكرسي  َوَقاي

يَها اَرُكْم، فِ َت ْو يَها َوالمَلُموا أَ ْمَواَف  فِ ُيوتُِكْم، أَ وا ُب نِ  َوُكوُن  .«خَدعَ  َكاْب

 (.4/408،416)  مسن هيف  أمحد اهماعو رواه 

ُبوا » ويف املو ع األخري زيادة ْن ُدِخ  بُِسيُوفُِكمُ َواْضِ َفإِ َجاَرَة،  َل َعىَل احْلِ

ْ  خَدعَ  نَ يَُكْن َكَخرْيِ اْب ْل َف ُه  ُت يْ َحِدُكْم َب  .«أَ
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كورة عند (، وفيه المليادة املذ4259برقم ) ماملالحداود يف أبوورواه 

 أمحد.

 ( ورواه غريه. 3961بن مامه برقم )اورواه 

 :(3962من حديث ُممد بن سلمة رواه ابن مامه برقم ) وشاه  آخر 

َثنَا : قا   َثنَا: َقاَ   َشيْبَةَ  أَيِب  ْبنُ  َبْكرِ  ُبوأَ  َحد   َعنْ  َااُروَن، ْبنُ  َيمِليدُ  َحد 

 أَيِب  َعنْ  - َبْكرٍ  أَُبو َشك   - َمْدَعانَ  ْبنِ  َزْيِد  ْبنِ  َعيِلي  أَوْ  َثابٍِت، َعنْ  َسَلَمَة، ْبنِ  مَح ادِ 

ِد  َعىَل  َدَخْلُت : َقاَ   ُبْرَدَة، َا»: َقاَ   ، اهلل َرُسوَ   إِن   :َفَقاَ   َمْسَلَمَة، ْبنِ  ُُمَم    
 إِ

ِفَك  َفأِْا  َكَذلَِك  َكانَ  َفإِذَا َواْختَِيٌف، َوُفْرقَةٌ  فِتْنَةٌ    [1]َستَُكونُ  َسيْ ا، بِ هُ  ُأُحد  ْب  َفاْضِ

ٌة، َيدٌ  َتأْتِيََك  َحت ى َبيْتَِك، يِف  اْملِْس  ُثم   يَنَْقاَِع، َحت ى ئَ
وْ  َخاطِ ةٌ  أَ ي 

نِ ةٌ  َم  َفَقدْ  ، «َقاِ يَ

 . اهلل َرُسوُ   َقاَ   َما َوَفَعْلُت  َوَقَعْت 

 (.4/406)  مسن هورواه أمحد يف

وإذا كان الواقع كا بيّنا في يصال إدخا  حديث اذا الصحايب يف قسم 

 . عيف املفاريد

 قال أبو عبد الرمحن:  

جلهالة حا  عديسة بنت  ضعيف املفاري بن ايف  ذكرته يف  أُْابَانُ  

درمة  إىل ةمن شوااد احلديث الت  ترقيوقد ذكرا  ،أُْابَانالراوية له عن  أُْابَان

يف الابعة ال انية حيث فاتن  يف الابعة األوىل ما قد ذكرته يف  االحتجاج به

 يف كتاب امُلْسَتْدِر  : ستكوون، والصواب امل بت.  [1]
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يف موقع   ضعيف املفاري ونرشي للابعة ال انية من  ،مقدمة الابعة ال انية

م قبل خروج استدرا  امُلْستَْدِر   ا 1436من ربيع ال اين عاع  12كان يف 

 لكن أقو  انا: بشهور وهلل احلمد.

 :يلي مع مزيد حبث هلذا احلديث يظهر منه ما تلي على امُلْسَتْدِرك استدراكاو

فه  إذا ليست " :قولهدفاعه عن مهالة عديسة ب ألول:الستدراك اا 

 ".جمهولة

روى عنها ثيثة و   أ ا التهذيبتهذيب مع علمه با ذكره احلافظ يف  

املحدثني الت  يعرب مجهور يذكر عن أحد توثيقها واذه رتبة جمهو  احلا  عند 

 تقريبهعليه يف مقدمة  هكا نب ،مقبو  :قولهب التقريبعنها احلافظ يف 

وإليه اهشارة بلفظ  وى عنه أك ر من واحد و  ُيوث ق،السابعة من ر":قولهب

ويه؛ اوأن من أسباب  عف احلديث مهالة ر .[1]"مستور أو جمهو  احلا 

، حا مهالة عني ومهالة  :سواء مهالة عينه أو مهالة حاله إذ أن اجلهالة قسان

بن حجر اوإن احلافظ  ،يقو  إ ا غري جمهولةاذا كله و امُلْستَْدِر   عن عرضفي

ا من الدار هتقريبوكأنه   يا ِلع عىل مقدمة  ،  يقل عنها جمهولة ، وال يوم 

  الن بِ ُّ  َبَعَث :َقاَ   ُعْ َانَ يف الكيع عن شوااد حديث  الصحيحةيف  عيمة األلباين قا  ال[ 1]

ا َر  اْلَيَمِن، إِىَل  َوْفد  ا َعَلْيِهمْ  َفَأم   غري عنه يرو   فإنه عااء؛ مهالة :األوىل :علتان وله ..احلديث :ِمنُْهمْ  َأِمري 

 من فإن "مقبو ":التقريب يف احلافظ قو  ونحوه. "يعرف ال" :الذاب  وقا  معفر، بن احلميد عبد

ا اذا يقو  ال أنه عنه املعهود  عند مقبو : يعن  أنه املقدمة يف ونص. عين ا أو حاال   املجهو  يف إال غالب 

  .االاايح يف مشاحة وال ااايحه، اذا. احلديث فلنيي  وإال املتابعة؛
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ن من أسباب  عف احلديث مهالة حا  بعض إ نملاة النظرعىل ما قاله يف 

 من يف سنده .

 عن احلافظ: لعلمه أن اجلهالة ترتفع برواية اثنني.اام ولهقواالستدراك الثاني:

واحلافظ ال خيالف اذا  مهالة العني ال مهالة احلا .به الت  ترتفع  :قلُت  

ت أنت عنه، بل أنت ال ختالف قولنا اذا إال عنادا ونقل النزهةكا يف كتابه 

: مهالة العني ترتفع برواية اثنني من (196)ص كليلاإلكا يف فإنك قلت 

العدو  عنه، ومهالة احلا  ترتفع بالتملكية إن حصلت من إماع من أئمة اجلرح 

 والتعديل.

أما يف حاشية الكتاب: معنى اذا أ ا ال ترتفع بمجرد رواية عدلني، وو

رواية العدلني عنه فإ ا ترتفع من مهالة العني إىل مهالة احلا  واذا او 

هُ  إاِل  :الكفايةالصحيال، ولذا قا  اخلايب يف   اْلَعَداَلةِ  ُحْكمُ  َلهُ  َي ُْبُت  اَل  أَن 

 َفَسادَ  َنْذُكرُ  َوَنْحنُ ،  بَِذلَِك  َت ُْبُت  َعَداَلتَهَ  أَن   َقْوعٌ  َزَعمَ  َفَقدْ : َعنْهُ  بِِرَواَيتِِهَا 

 ..إلخ.مْ َقْوحلِِ 

( يف 3/299) الذريعةقا  يفف القو وقد اعتمد امُلْستَْدِر  اذا  :قلُت  

إسناد حديث أيب الدرداء  قا : «يشفع الشهيد يف أربعني» حديث أيب الدرداء:

: مقبو ؛ أي إذا التقريبنمران بن عتبة، قا  فيه احلافظ يف  عيف، فيه

 توبع..إلخ.

 ونمران روى عنه حريمل بن ع ان وابن أخيه رباح. :قلُت

وقا  يف احللقة ال انية من رده عىل العنايب: يف حتسني األلباين حلذا 

ألن التاز واحلديث بناء عىل اذا اهسناد نظر، ملا يف إسناده من اال اراب؛ 
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اين   يوثقه غري ابن حبان، و  يرو عنه إال ثيثة كا نقل ذلك األلببن ربيعة ا

عن ابن عساكر. واذا ال يكف  يف معل رواية اذا الصنف من قبيل احلسن، 

 من" فقد معل احلافظ اذا النوع يف املرتبة السابعة من مراتب الرواة، فقا :

 جمهو  أو مستور،: بلفظ االشارة وإليه يوثق، و  واحد من أك ر عنه روى

 . (5. انظر التقريب )صاحلا 

ا يف فإن قا  قائل: إنه قد و ثقه ابن حبان. قيل: إن ابن حبان متساال مد 

 التوثيق، ال سيا توثيقه للمجهولني .اام

ن له العيمة وحّس  ووثقه ابن حبان، ،روى عنه ثيثة ربيعةفهذ ابن  :قلُت

األلباين، ومع ذلك رد اذا القو  امُلْستَْدِر  واعترب اذا ال يكف  يف معل رواية 

ا يف التوثيق  ،اذا الصنف من قبيل احلسن ورد توثيق ابن حبان بأنه متساال مد 

 ال سيا توثيقه للمجهولني.

بن ايف  بعد أن ساق احلديث  أُْابَانحتسينه حلديث  االستدراك الثالث: 

من طريق حييى بن زادع عن أبيه زادع بن احلارث التفاري قا : قا  يل 

 بن ايف : فذكره. أُْابَانُ 

ره: واحلاال أن احلديث هبذا اهسناد ُيرقي  حديث قا  امُلْستَْدِر   يف خخ 

 عديسة إىل درمة احلسن لتريه عىل أقل تقدير.اام

وقد ترمم احلافظ الذاب  ليحيى بن  احلسن هبذاكيف يرقيه إىل  :قلُت

وقا : قا  ابن حبان: روى عن أبيه نسخة  عت الميزان االزادع يف 

تكراوا أربعة فإ ا ألربعة؛ ال  ال»:  مو وعة، وساق له عن أبيه عن أنس 
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تكراوا الرمد فإنه يقاع عرق العمى، وال تكراوا الملكاع فإنه يقاع عرق 

اجلذاع، وال تكراو السعا  فإنه يقاع عرق الفالج، وال تكراوا الدماميل فإنه 

احلديث من تلك  وقد ذكر وقا  الذاب : باطل. .«يقاع عرق الربص

تنزيه ( ويف 207) للفتن   وعاتتذكرة املوضاملو وعاا فهو يف 

( ويف 2/356البن عراق ) املوضوعة الشنيعةعن األحايث الشريعة

للسيوط    الآلىل املصنوعة(، ويف 363للشوكاين ) الفوائ  اجملموعة

وعىل اذا فحديث أابان  .موسوعة أطراف احل يث(، كا يف 215/ 2)

 لابعة ال انية. عيف لذاته، ولبعضه شوااد ذكرنااا يف ا

(+++) 
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 گ بن الصامتوس أحديث  

 الصامت بن قيس األنصاري أخو عبادة بن الصامت. أوس بن -9"

أس  و( 105) رقم االستيعاب و( 242)رقم   ةصاباإلم مم يف 

وسائر املشااد واو الذي ظاار من امرأته   احد  أو اشهد بدر  ( 805) الاابة

  ا.ا ُمسن سيع وكان شاعر    ظهار يف اهوكان أو ،ابنة عم له ةخول

 :فقا  ( 6)حديث  (17)يف الايق باب  (2218)داود رقم  أبوخرج أ

( 1)( محد بن حييى بن الوزيرأ) يعن     ُممد بن الوزير املرصيعىلقرأت 

حدثنا األوزاع  عن عااء عن أوس بن الصامت  :حدثكم برش بن احلكم قا 

 أبوقا   ،اطعاع ستني مسكين ه من شعري اااع   عرش ةعااه مخسأ  ن النب  أ

. واو من أال بدر قديم املوا . واحلديث مرسل  اعااء   يدر  أوس  " :داود

 اما."اوزاع  عن عااء أن أوس  األ نع وإنا رواه 

تهذيب ي عن برش، و  يرو عنه إال أبو داود كا يفوالصواب أنه: )ُممد بن الوزير( يرو ،( كذا1)

 و  يرو أبو داود عن أمحد بن الوزير. مليزاناو  الكمال

+ } 
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 أقول: : امُلْسَتْدِرك قال

أس  (، ويف 342برقم ) ةصاباإلومدُا ترمجة أوس بن الصامت يف

 (.308رقم )ب  الاابة

 وأقول:

 اذا اهسناد فيه إرسا . 

 ي، فهو مما يقو"مقبو "وفيه ُممد بن الوزير، قا  فيه احلافظ:  

 باملتابعاا و الشوااد.

 وهذه الشواهد، منها:

  (.3/316) السننحديث أنس رواه الدارقان  يف 

بكر ُممد بن األشعث بدمشق، نا  أبوري، نا بوابكر النيس أبونا ":  قا  

ُممد بن بكار، نا سعيد بن بشري: أنه سأ  قتادة عن الظهار، قا : فحدثن  أن 

من امرأته خويلة بنت ثعلبة، ظاار أنس بن مالك قا : أن أوس بن الصامت 

فقالت: ظاارين حني كربا سن  ورق عظم .  كت ذلك إىل النب  شف

يل  ا : ما، ق«أعتق رقبة»ألوس:   فأنمل  اهلل خية الظهار، فقا  رسو  اهلل 

، قا : أما إين إذا أخاأين أن خكل يف «فصم شهرين متتابعني»بذلك يدان. قا : 

، قا : ال أمد إال أن تعينن  «فأطعم ستني مسكين ا»اليوع مرتني يكل برصي. قا : 

ا، حتى بخمسة عرش ااع   منك بعون والة. قا : فأعانه رسو  اهلل 

ون أن عنده م لها، وذلك لستني اهلل له، واهلل رحيم. قا : وكانوا ير مجع

 ."مسكين ا
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  هسنن داود يف أبوومنها: حديث سلمة بن اخر البيايض رواه  

 ( باب يف الظهار :2/660)

َثنَا ُع َْان ْبُن أَيِب "قا  :  ممم2213  َشيْ  َحد 
ِ
ُد ْبُن َعيَء : ااَل قَ - املَْعنَى-بََة َو ُُمَم 

َثنَا اْبُن إِْدِرْيَس  ِد بِِن إِْسَحاَق َعْن ُُمَ  ،حد    ،م 
ٍ
ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاَاء َقاَ   -َعْن ُُمَم 

: اْبِن َعْلَقَمَة ْبِن َعي اٍش َعْن ُسَليَْاَن ْبِن َيَساٍر َعْن َسَلَمَة ْبِن َاْخرٍ 
ِ
َقاَ   -اْبُن الَعيَء

 
ِ
 النيَس  ِمنَ أُِايُْب  أ  َقاَ : ُكنُْت اْمرَ  -البَيَايِضي  :اْبُن الَعيَء

ِ
 َفَلا   يَغرْيِ  ُيِصيُب  الَ  َما اء

 أُْابِاَل  َحت ى يِب  ُيتَاَبعُ  َشيْئ ا اْمَرأيَِت  ِمنَ  أُِايَب  أَنْ  ِخْفُت  َرَمَضانَ  َشْهرُ  َدَخَل 

َف  إِذْ  َليَْلةٍ  َذاَا   خَتُْدُمنِ   اِ  َفبَيْنََا  َرَمَضانَ  َشْهرُ  َينَْسِلَخ  َحت ى ِمنَْها َفظَاَاْرُا   َتَكش 

  َقْومِ  إِىَل  َخَرْمُت  أَْابَْحُت  َفَلا   َعَليَْها َنمَلْوُا  أَنْ  أَْلبَْث  َفَلمْ  ءٌ يَش  َهاِمنْ يِل 

هُتُمُ   َفاْناََلْقُت . اهلل وَ  الَ  َقاُلوا . اهلل َرُسو ِ  إِىَل   َمعِ  اْمُشوا :َوُقْلُت  اخْلرََبَ  َفأَْخرَبْ

ُتهُ     الن بِ  إِىَل  َت » :َفَقاَ   َفأَْخرَبْ اهلل  َرُسوَ   َيا بَِذا َ  أََنا ُقْلُت . «َسَلَمةُ  َيا ا َ بِذَ  أَْن

َتنْيِ  رْ » :َقاَ   اهلل أََرا َ  َما يِفي  َفاْحُكمْ  اهلل ألَْمرِ  َاابِرٌ  َوأََنا َمر  ة   َحري بَ ِذ  ُقْلُت . «َرَق  يَوال 

َاا َرَقبَة   أَْمِلُك  َما بِاحْلَقي  َبَع ََك  ْبُت  َغرْيَ نِ  َفُصمْ » َقاَ    َرَقبَتِ  َاْفَحةَ  َوَضَ ْي  َشْهَر

نْيِ  تَابِعَ تَ ِذ  أُِابُْت  َوَاْل  َقاَ  . «ُم يَاعِ  ِمنَ  إاِل   أُِابُْت  يال  ِعمْ » َقاَ   الصي طْ ا َفأَ  ِمنْ  َوْسق 

ا ِستينيَ  َبنْيَ  مَتْرٍ  ن  ْسِكي ِذ  ُقْلُت . «ِم  .طََعاعٌ  َلنَا َما َوْحَشنْيِ  بِتْنَا َلَقدْ  َحقي مْبِال َبَع ََك  يَوال 

ا ِستينيَ  فَأَطْعِمْ  إِلَيَْك  فَلْيَْدفَعَْها ُزَريٍْق   َبنِ  َاَدقَةِ  َااِحِب  إِىَل  َفاْناَلِْق » :َقاَ   ن  ْسِكي  ِم

ا ْل  مَتْرٍ  ِمنْ  َوْسق  َت  َوُك اُلَك  أَْن يَ َها َوِع تَ ي  ِق  َوَمْدُا  َفُقْلُت   َقْومِ  إِىَل  َفَرَمْعُت . «َب

يَق  ِعنَْدُكمُ  أْ  َوُسوءَ  الضي َعةَ     الن بِ  ِعنْدَ  َوَمْدُا وَ  يالر  أْ  َوُحْسنَ  الس   َوَقدْ  يالر 

 ."بَِصَدَقتُِكمْ  – يِل  أََمرَ  أَوْ  - أََمَريِن 

 .(3299برقم )  جامعهرواه ال مذي يف و
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 .(1200اذا احلديث بإسناد خخر برقم )   جامعهوروى يف 

 ،اخلملاز إساعيل بن اارونحدثنا  ،منصور بن قاإسح حدثنا ": قا  

 أبو : حدثناقا  ،ك ري أيب بن حييى حدثنا :قا  ،املبار  بن عيل حدثنا :قا 

 ؛األنصاري اخر بن  (1) سلان أن:  ثوبان بن الرمحن عبد بن ُممد و سلمة

 مىض فلا ،رمضان يميض حتى أمه كظهر عليه امرأته معل ،بيا ة بن  أحد

 له فقا  ،له ذلك فذكر   اهلل رسو  فأتى ،ليي عليها وقع رمضان من نصف

 ، «متتابعني شهرين فصم» :قا  أمداا ال :قا  ،«رقبه أعتق» :  اهلل رسو 

  اهلل رسو  فقا  .أمد ال :قا  ،«مسكينا ستني أطعم» :قا  .أستايع ال :قا 

 أو اااع   عرش مخسة يأخذ لتمك واو - العرق ذلك أعاه» :عمرو بن لفروة

ن  ستني إطعاع - اااع   عرش ستة  «امسكي

 بن سلمة :ويقا  ،اخر بن سلان :يقا  .حسن حديث اذا ال مذي: قا  

 ."الظهار كفارة يف العلم أال عند احلديث اذا عىل والعمل ،البيايض اخر

 أقول: 

سلمة وُممد بن  أبورما  اذا اهسناد عند ال مذي كلهم ثقاا، و

سمعا اذا احلديث من  الرمحن كيمها من الابقة ال ال ة، فالظاار أ ا عبد

  . سلمة بن اخر 

 .التقريبكذا، وسلان قيل: او سلمة نفسه، انظر( 1)
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 أوس بن الصامت  ةنها: حديث خويلة بنت مالك بن ثعلبة زوممو

 الت  ظاار منها. 

 ( . 2214( رقم )2/662)  سننهداود يف أبورواه 

َثنَا"قا :  َثنَا َعيِل  ْبنُ  َحَسنُ مْال َحد  يَى َحد  َثنَا خَدعَ  ْبنُ  حَيْ  َعنْ  إِْدِريَس  اْبنُ  َحد 

ِد   ْبنِ  اهلل َعبِْد  ْبنِ  ُيوُسَف  َعنْ  ،َحنْظََلةَ  ْبنِ  اهلل َعبِْد  ْبنِ  َمْعَمرِ  َعنْ  إِْسَحاَق  ْبنِ  ُُمَم 

 ْبنُ  أَْوُس   َزْوِم   ِمني ظَاَارَ  َقاَلْت  ،َثْعَلبَةَ  ْبنِ  َمالِِك  بِنِْت  ُخَوْيَلةَ  َعنْ  ،َسيَعٍ 

اِمِت  اِدُلنِ    اهلل َوَرُسوُ   يْهِ إِلَ  أَْشُكو  اهلل َرُسوَ   َفِجئُْت  الص   :َوَيُقوُ   فِيهِ   ُلَ

قِ » ت  هُ  اهلل  ا ن  نُ  َفإِ ك اْب ٻ ٻ ﴿ اْلُقْرخنُ  َنمَلَ   َحت ى َبِرْحُت  َفَا . «َعمي ٱ ٻ ٻ 

تُِق » :َفَقاَ   اْلَفْرضِ  إِىَل  ﴾پ پ پ يَُصوعُ » :َقاَ   .َلِدُ  الَ  :َقاَلْت . «َرقَبَة   ُيْع  َف

نِ  ْي عَ  َشْهَر ابِ تَ تَ  .«نْيِ ُم

هُ  ؛اهلل َرُسوَ   َيا َقاَلْت   ِعمْ » :َقاَ  . ِايَاعٍ  ِمنْ  بِهِ  َما َكبرِيٌ  َشيٌْخ  إِن  ُياْ ْل  ِستينيَ  َف

ا ن  ْسِكي  يَش  ِمنْ  ِعنَْدهُ  َما :َقاَلْت . «ِم
ٍ
ُق  ء  ِمنْ  بَِعَرٍق  َساَعتَِئٍذ  َفأيُِت  :َقاَلْت  ،بِهِ  َيتََصد 

ِ  أَْحَسنِْت  َقدْ » :َقاَ  . خَخرَ  بَِعَرٍق  أُِعيُنهُ  َفإِيني  اهلل َرُسوَ   َيا :ُقْلُت  ،مَتْرٍ    فَأَطْعِمِ   اذَْاب

ا هُ  هِبَ نْ ا ِستينيَ  َع ن  ْسِكي ىَل   َواْرِمعِ  ِم نِ  إِ ك اْب ا ِستُّونَ  َواْلَعَرُق  :َقاَ  . «  َعمي  .َااع 

َا :َاَذا ِف  َداُودَ  أبو َقاَ      
َرْا  إِ  ُعبَاَدةَ  أَُخو َوَاَذا. أِْمَرهُ َتْستَ  أَنْ  َغرْيِ  ِمنْ  َعنْهُ  َكف 

اِمِت  ْبنِ ا  ."الص 

(، ترمجة 177برقم ) معرفة الصحابةنعيم يف  أبووروى اذا احلديث 

 أوس بن الصامت.
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ّثنَا اْبُن " (:2217برقم )سننه يف داود أبووقا   ِح، َحد  ْ َثنَا اْبُن الرس  َحد 

يَعَة وَعْمرُ  يِن اْبُن حَلِ ، مْو ْبُن الوْاٍب، أَْخرَبَ  َعنْ َحاِرِث، َعْن ُبَكرْيِ ْبِن األََشجي

 . "َذا اخلرََبِ هِبَ  َيَسارٍ  ْبنِ  ُسَليَْانَ 

 ، الظاار أنه يريد به خرب سلمة بن اخر."هبذا اخلرب ": قولهواهشارة ب

 ني.يومنها: مرسل عروة بن الملبري، وحديث عائشة اآلت 

 (: 2219رقم ) سننهداود يف  أبوقا  

يَْلَة َكاَنْت َح "
َثنَا ُموَسى ْبُن إِْسَاِعيَْل َحَدَثنَا مَح اٌد َعْن ِاَشاِع ْبِن ُعْرَوَة أَن  مَجِ د 

اِمِت َوَكاَن َرُمي   َت أَْوِس ْبِن الص  بِِه ملٌََم، َفَكاَن إَِذا اْشتَد  ملََُمُه ظَاَاَر ِمَن  حَتْ

يِْه كَ 
اَرَة الظيَهارِ اْمَرأتِِه َفأَْنمَلَ  اهلُل َتَعاىَل فِ  .  "ف 

َثنَا  -2220"ثم قا :  ُد ْبُن الَفْضِل َحد  َثنَا ُُمَم  َثنَا َااُرْوُن ْبُن َعبِْد اهللِ َحد  َحد 

 . "مَح اُد ْبُن َسَلَمَة َعْن ِاَشاِع ْبِن ُعْرَوَة َعْن ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة ِم َْلُه 

يرتق  هبذه الشوااد  أن حديث أوس بن الصامت مرسل لكنه واحلاصل:

 .لتريه إىل درمة الصحيال
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 قال أبو عبد الرمحن:  

 :أخو عبادة بن الصامتوس بن الصامت أ 

مخسة  أعاى  ن النب  أ»من طريق عااء عن أوس بن الصامت:  هحدي  

 داود رقم أبو خرج احلديثأ «اعري هطعاع ستني مسكين شا من عرش ااع  

ا، وعااء   يدر  :وقا  ،يف كتاب الايق( 2218) أال بدر،  واو من أوس 

ا، ن وزاع  عن عااء أنا رواه عن األقديم املوا، واحلديث مرسل إ وفيه أوس 

لكنه متابع كا عند  ،مقبو  :التقريبقا  احلافظ يف  ،ُممد بن وزير

دار علة اذا احلديث عىل ( فم15368)رقم  (389/ 7) الكربىيهق  يف بال

وكا ساقه  ،داود  أبو بانهأراسيل عااء بن يسار كا نه من مأو ،رسا اه

إىل ُممد بن أيب  هداسنإب( 15368)رقم ( 389/ 7) الكربىيف   هقيالب

حرملة عن عااء بن يسار أن خولة بنت ثعلبة كانت حتت أوس بن الصامت 

 .ه مرسيكرفذ :هق يقا  الب ،نهافتظاار م

بن الصامت ظاار من  أن أوس :وقد استشهد املستدر  بحديث أنس

)ص  أسباب النزولالواحدي يفعنه و( 3/316رقان  )اامرأته..أخرمه الد

وقد تكلم ابن حبان وغريه يف روايته  عيف،  إسناده سعيد بن بشرييف و (232

قا  السامى: حدث عن قتادة  تهذيب التهذيبعن قتادة. قا  احلافظ يف

 يءوقا  ابن حبان: كان رد، داود:  عيف عن أيب :وقا  اآلمرى، بمناكري

 .اامعن قتادة ما ال يتابع عليه ياحلفظ، فاحش اخلاأ، يرو

 خالفه سعيد بن أيب َعروبة فرواه عن قتادة مرسي.قد و
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ِد 2/28)تفسريهأخرمه الاربي يف  بن بشار ثنا عبد األعىل  ( عن ُُمَم 

 ثنا سعيد به.

سعيد عن قتادة قا : ذكر لنا وأخرمه عن برش بن معاذ الَعَقدي ثنا يمليد ثنا 

 .واذا أاال أّن خويلة ابنة ثعلبة ...

تفرد بواله  :بن مندهاقا  يف ترمجة أوس:  اإلصابةقا  احلافظ يف

 . اامسعيد بن بشري ورواه سعيد بن أيب عروبة عن قتادة مرسي

: ومن أواى املوقظةومراسيل قتادة؛ قا  احلافظ الذاب  يف :قلُت  

 وقتادةاحلسن وأواى من ذلك مراسيل الملاري  ام مراسيلاملراسيل عند

يعدون مراسيل اؤالء معضيا  املحققنيومحيد الاويل، وغالب 

فالظن  ،عن احايب ،ومنقاعاا، فإن غالب رواياا اؤالء عن تابع  كبري

 بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنني.

رمته يف ، واذا احلديث بذاته قد خواستشهد أيضا بحديث سلمة بن اخر 

انا و  يرش أين قد خرمته انا  امُلْستَْدِر  فاختملله  صحيح املفاري كتايب

الذي أفاد امُلْستَْدِر  أنه قرأه، فقا  يف مقدمة كتابه اذا املسمى  يف الصحيال.

قبل أشهر كتاب حييى احلجوري الذي ساه  أفقد شاء اهلل أن أقر اإلصابةبم

 .يف مفاري  الصحابةالرياض املستطابة يف صحيح وضع

امُلْستَْدِر  انا من من الاريق الت  ساقها  صحيح املفاري وقد سقته يف

 ابن إسحاق مدلس وقد عنعن.فيه أن  ود، وأبنُت سنن أيب دا

(: 3299) سنن الرتمذيوفيه أيضا انقااع قا  البخاري كا يف

 .بن يسار   يسمع عندي من سلمة بن اخر سليان
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: سألت ُممدا عن اذا احلديث فقا : اذا (306)  لالعلوقا  يف 

 "حديث مرسل   يدر  سليان بن يسار سلمة بن اخر

: سلمة بن اخر ويقا : (4/72) التاريخ الكبرييفوقا  البخاري 

 .سلان بن اخر البيايض األنصاري له احبة و  يصال حدي ه

قااع وأّن (: أعله عبد احلق باالن3/221)التلخيصوقا  احلافظ يف 

 اام."سليان   يدر  سلمة

الاريق األخرى الت  اختملحلا  صحيح املفاري وسقت للحديث يف كتايب

 فيها ُممد بن عبد الرمحن بن :وقلت ،انا أيضا  من سنن ال مذيامُلْستَْدِر  

 القصة. ا  يدرك ثوبان، وأبو سلمة بن عبد الرمحن

مد بن عبد الرمحن من الابقة انا يقو : وأبو سلمة وُمامُلْستَْدِر  و

 فالظاار أ ا سمعا اذا احلديث من سلمة بن اخر. ،ال ال ة

اذا احلديث رووه بصيتة اهرسا  و  يسندوه إىل سلمة بن  :قلُت  

 اخر.

رواية حييى بن (: يشهد له 187) اإلرواءيف  قا  العيمة األلباين 

أن سلمة بن اخر  "سلمة:  ك ري عن ُممد بن عبد الرمحن بن ثوبان وأيب أيب

  وقا : فأتى النب "معل امرأته عليه كظهر أمه احلديث نحوه وفيه:  البيايض

تصدق هبذا عىل »ا ، فقا : ا أو ستة عرش ااع  بعرق فيه مخسة عرش ااع    

  ( والبيهق2/204( واحلاكم )226م  1/225أخرمه ال مذى ) «ستني مسكينا

 ."حديث حسن": يوقا  ال مذ ،( من طريقني عن حييى به7/390)
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وقا  احلاكم: احيال عىل رشط  ."حديث حسن ": يوقا  ال مذ 

 . ووافقه الذاب، الشيخني

لخ إ .. بل او مرسل ظاار اهرسا ، وقد أشار إىل ذلك البيهق :قلُت  

 كيع العيمة األلباين.

ّن حييى بن أيب ك ري أ( من طريق 6329) الكبريوقد أخرمه الارباين يف

 .أبا سلمة بن عبد الرمحن حّدثه أّن سلمة بن اخر به

 .: رواه الارباين واو مرسل رماله ثقاا(6/ 5) اجملمعيف قا  احلي م 

وروي عن األوزاع  عن ( وقا : 7/390) الكربىوأخرمه البيهق  يف

حييى عن أيب سلمة عن أيب اريرة أن سليان بن اخر البيايض معل امرأته 

 فأتى النب  :فذكر احلديث إىل أن قا  ..ه حتى يميض رمضانعليه كظهر أم

اذاب وأطعم اذا »: وقا  ،ا من متر فدفعه إليهبمكتل فيه مخسة عرش ااع    

 .«ستني مسكينا

 اام.واملشهور عن حييى مرسل دون ذكر أيب اريرة فيه ،واو خاأ

 يف أيب سلمة: التهذيبفبال استظهار املستدر  اذا وقا  احلافظ يف

 .وقا  األزدي   يتبني ساعه من سلمة بن اخر البيايض

ثم ذكرا طريق ابن عباس وأن احلفا  رمحوا إرساحلا، وقلت يف  اية 

 ة.يالبحث انا : وهبذه الاريق يصري احلديث ااحلا للحج

وقد ذكرهتا يف  عيف  بحديث خولة بنت مالكامُلْستَْدِر  واستشهد 

 يف الرد عىل استدراكه انا . مستوف ها املفاريد وسيأيت الكيع عىل حدي
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لذاب  بالنكارة وفيه معمر بن ثم إن احلديث قد حكم عليه احلافظ ا

 اهلل، جمهو  كا سيأيت. عبد

حدثنا  :(2217رواية سليان بن يسار من سنن أيب داود )امُلْستَْدِر  وساق 

واهشارة  لخ ثم قا :إابن أيب الرسح، حدثنا ابن واب، أخربين ابن حليعة،.. 

 : هبذا اخلرب الظاار أنه يريد به خرب سلمة بن اخر.اامقولهب

ُبَكرْيِ ْبِن ( عن 745ابن اجلارود ) ااذه الاريق مرسلة أخرمه :قلُت  

األََشجي َعْن ُسَليَْاَن ْبِن َيَساٍر أَن  َرُمي ِمْن َبنِ  ُزَرْيٍق ُيَقاُ  َلُه َسَلَمُة ْبُن َاْخٍر َفَذَكَر 

 .يَث احْلَِد 

بن ( من طريق بكري 6/53) االستذكاروأخرمه ابن عبد الرب يف

. وقد سبق أن اذه اهلل بن األشج عن سليان بن يسار عن سلمة بن اخر عبد

 الاريق منقاعة.

( 2186) اآلحاد واملثاني( وابن أيب عاام يف4/37وأخرمه أمحد )

إسحاق بن يق ( من طر318( والدارقان  )/7/44) الكبريوالارباين يف

به. وابن أيب فروة م و ، وقد أرشا إىل اذه شج أيب فروة عن بكري بن األ

يف مسند سلمة بن اخر، فقلُت: الاريق الاريق يف كتايب اآلخر من الصحيال، 

 .ال ال ة فيها إسحاق بن أيب فروة م و  ذكرناه ملعرفة حاله

 كربىالثم إن لفظ حديث أوس خمتلف يف متنه، قا  البيهق  يف

فهذه الرواية عن سليان موافقة لرواية أيب سلمة بن عبد الرمحن ( 7/390)

وأما حديث أوس بن الصامت ، بن ثوبان يف قصة سلمة بن اخر فه  أوىلاو

 لخ.إ.. فقد اختلفت الرواية فيه
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 -أي من الشوااد–البحث فقد قا : ومنها امُلْستَْدِر  يف  يولعدع حتر

ديث عائشة اآلتيني، ثم ساقها من سنن أيب داود من مرسل عروة بن الملبري، وح

 طريق محاد بن سلمة، عن اشاع بن عروة، أن مجيلة كانت حتت أوس..

وساق بعده من طريق محاد بن سلمة نفسه عن اشاع بن عروة، عن عروة 

، فأنت ترى أنه مرسل اشاع وليس مرسل أبيه عروة ، وامُلْستَْدِر  عن عائشة

 .معله مرسل عروة

 املستدر  يف الارق املختلفة لعلها شوااد لبعضهاكذا يصنع او

 الفتح، وقد قا  احلافظ يفدون معرفة احيحها من سقيمها البعض

وأخرج أبو داود من رواية محاد بن سلمة عن اشاع بن عروة عن (: 13/374)

أبيه ان مجيلة كانت حتت أوس بن الصامت وواله من ومه خخر عن عائشة 

 .اامرسلة أقوىوالرواية امل

ورواه موسى بن إساعيل ( وقا : 7/382) الكربىورواه البيهق  يف

 .عن محاد فأرسله

،  ومن الكتب الت  اعتمداا املستدر  يف مسند أوس اذا 

للحافظ ابن حجر فقا : ومدا ترمجة أوس بن الصامت  اإلصابةكتاب

ما عىل روتابع عاق : عىل اذه الاري قولهجتد    مَ م.. أقو : ولِ اإلصابةيف

واكذا رواه  ،ورواه موسى بن إساعيل عن محاد مرسي ،واله شاذان

 .إساعيل بن عياش ومجاعة عن اشاع عن أبيه مرسي
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خرى، وكيف تقو : ومنها مرسل فجعلت الارق املختلفة شاادة لأل

الظن أ ا سقات  أحسنابن الملبري ثم تسوقه من مراسيل ولده اشاع، ولو  عروة

 ن.ان خمتلفاة اشاع، فكيف نحسن الظن بسوقها عىل أ ا طريقكلم

وبعد اذا يتبني  عف حديث أوس اذا لذاته، وقد وافق املستدر  عىل 

 اذا فقا : واحلاال أن حديث أوس بن الصامت مرسل..

تصال أال القصة من طرق واملرسل من قسم الضعيف، لكن  :قلُت  

، من طريق األَعْ أخرى منها حديث عائشة  َبرْيِ َمِش، َعْن مَتِيٍم، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الملُّ

، إِيني ألَْسَمُع َكيَع َخْوَلَة 
ٍ
ء َقاَ : َقاَلْت َعاِئَشُة : َتبَاَرَ  ال ِذي َوِسَع َسْمُعُه ُكل  يَشْ

َفى َعيَل  َبْعُضُه، َوِاَ  َتْشتَِك  نِْت َثْعَلبََة َوخَيْ
ِاَ  وَ    َزْوَمَها إِىَل َرُسوِ  اهلل بِ

 ، َحت ى إَِذا َكرِبَ ِسني ، َواْنَقاََع اهلل َتُقوُ : َيا َرُسوَ  
، أََكَل َشبَايِب، َوَن َْرُا َلُه َباْنِ

يُل  ُهم  إِيني أَْشُكو إَِليَْك، َقاَلْت: َفَا َبِرَحْت َحت ى َنمَلَ  ِمرْبِ َوَلِدي، ظَاَاَر ِمني ، الل 

ٻ ٻ پ ) َياِا،هِبَِذِه اآل  .(پ پ پ ڀ ڀٱ ٻ ٻ 

( 6/46( وأمحد )2063و 188( وابن مامة )3460النسائ  ) أخرمه

 (.13/372) صحيحهوسنده احيال، وعلقه البخاري يف

(: واذا أاال ما ورد يف قصة املجادلة 13/374) الفتحاحلافظ يف قا 

 .وتسميتها

وسقتها بشوااداا يف مسند سلمة بن اخر  وكوين اححت أال القصة

اححت أال  كان يكف  امُلْستَْدِر  اهشارة إىل حيث  حيالالص من كتايب

، إن   تكن له رغبة يف  ب مهدي القصة، واهشارة إىل مسند سلمة بن اخر

 أو يف جلج اخلصاع.
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    گسدي مين بن خريم األأ  

 . سدييمن بن خريم األأ -9"

أس   و (132) االستيعاب و (393)رقم   ةصاباإلم مم يف 

 :الرب قا  ابن عبد ،"ةله احب" :الكاملقا  املربد يف  (،352)رقم بةالاا

 . "ةبله اح :يقا " :وقا  ابن السكن ،"أسلم يوع الفتال واوغيع"

 :  ، فقا (3599) داود رقم أبوخرمه أ هيثِدَح

حدثن   :حدثنا ُممد بن عبيد قا  :قا   حييى بن موسى البلخ حدثنا

ن أبيه عن حبيب بن النعان األسدي عن خريم بن ع -يعن  العصفري  -سفيان 

: فقا  لصبال فلا انرصف قاع قائا  اية ا  اىل رسو  اهلل " :قا  فاتك، 

ى ﴿ :ثم قرأ ،ارشا  باهلل ثيث مرار  عدلت شهادة الملور باه»

 .«﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

  ةخرمه ابن أيب شيبأو (321/ 4)املسن محد يف أخرمه أو 

(، 4162)رقم  الكبريوالارباين يف ( 2372) وابن مامه( 8/257-258)

 من طريق ُممد بن عبيد .( 2300) وال مذي رقم

 :قا  معاويةحدثنا مروان بن  :فقا ( 4/322)خرى عند أمحد أوله طريق  

و  فيه والسند األ  ،يمن بن خريمأعن  ةأخربنا سفيان بن زياد عن فاتك بن فضال

 جمهو . كذلك :وحبيب بن النعان ،جمهو  :زياد العصفريوالد سفيان بن 

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 
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 أقول: :امُلْسَتْدِرك قال

 .يمرترمم احلجوري أليمن بن خ -1

لكل منها  [1]والواقع أن أيمن وأباه خريم، يمرخألبيه  اثم ساق حدي   

 احبة .

معرفة الصحابةيف نعيم أبوأوردمها  ،يم حدي انرأليمن بن خ -2

 (.198رقم ال مجة ) (1/319)

 : قا  

يم بن فاتك بن األخرع بن شداد بن عمرو بن فاتك بن رأيمن بن خ"

بن عمرو بن  وقيل :الصاء بنت ثعلبة ،بن عمرو بن أسد أمه الظناء لفليتا

له وألبيه ولعمه احبة. روى عنه الشعب  وفاتك بن  .حصني بن مالك األسدي

 إسحاق السبيع  . أبوفضالة و

وثنا  حثنا عبد اهلل بن أمحد بن حنبل حدثن  أيب  بكر بن مالك أبوحدثنا 

 َثنَاسويد بن سعيد قاال : ثنا ُممد بن محيد ثنا عبد اهلل بن ُممد بن نامية

 ْبنِ  أَْيَمنَ  َعنْ  َفَضاَلةَ  ْبنِ  َفاتِِك  َعنْ الورقاء  أبو ِزَيادٍ  ْبنُ  ُسْفيَانُ  َثنَا ُمَعاِوَيةَ  ْبنُ  َمْرَوانُ 

يب ا   اهلل َرُسوُ   َقاعَ  :َقاَ   ُخَرْيمٍ 
ا » :َفَقاَ   َخاِ َا َي هيُّ

ورِ  َشَهاَدةُ  َعَدلَْت  الن اُس  أَ  الملُّ

ا اك  رْشَ
ا . قاحلابِاهلل إِ َرأَ  ُثم   ،َثَيث  ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿ :َق

 .«﴾وئ وئ

[1 ].   كذا، واوابه: وأباه خريا 
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ن سفيان بن زياد عن أبيه عن : عورواه يعىل وُممد ابنا عبيد فقاال

 بن النعان عن خريم.  حبيب

رماء عن سفيان بن زياد عن أبيه عن ابن خريم بن ثابت عن ورواه سلمة بن 

أبيه ثنا ُممد بن أمحد بن محدان قا : ثنا احلسن بن سفيان ثنا ُممد بن يمليد 

بكر بن عياش حدثن  شيخ من بن  أسد حدثن  أيمن بن خريم  أبوالرفاع  ثنا 

 . «كايا أيمن إن قومك أرسع العرب ال»:  األسدي قا : قا  يل رسو  اهلل 

 ( .4/322) مسن هأمحد يف  اهماعوروى احلديث املنتقد 

َثنَا: قا    ْبنِ  َفاتِِك  َعنْ  ِزَيادٍ  ْبنُ  ُسْفيَانُ  أَْنبَأََنا اْلَفمَلاِريُّ  ُمَعاِوَيةَ  ْبنُ  َمْرَوانُ  َحد 

يب ا  اهلل َرُسوُ   َقاعَ  :َقاَ   ُخَرْيمٍ  ْبنِ  أَْيَمنَ  َعنْ  َفَضاَلةَ 
ا َيا» :َفَقاَ   َخاِ َ هيُّ

اُس  أَ ن   ال

ورِ  َشَهادَةُ  َعَدَلْت  ا الملُّ اك  رْشَ
ا - اهللبِ  إِ َرأَ  ُثم   -َثَيث  ى ائ ائ ﴿ :َق

 .«﴾ەئ ەئ وئ وئ

 (.1/188) أس  الاابةرده ابن األثري يف ووأ

  .ضعيف املفاري وإذن في يصلال إيراد أيمن وحدي ه يف 

أمحد يف  اهماعله أيمن واو خريم بن فاتك األسدي، فقد روى  أبووأما 

داود  أبوثيثة أحاديث، منها احلديث الذي رواه  (322-4/321) مسن ه

 وانتقده احلجوري .
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َثنَا ": قا   يَى َحد  َثنَا  [1] اْلبَْلخِ  ُموَسى ْبنُ  حَيْ دُ  َحد  َثنِ  ُعبَيٍْد  ْبنُ  ُُمَم    َحد 

 َفاتٍِك  ْبنِ  ُخَرْيمِ  َعنْ  يي األََسِد  النُّْعَانِ  نِ بْ  َحبِيِب  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ   يُّ اْلُعْصُفرِ  ُسْفيَانُ 

بْاِل  َايَةَ    اهلل َرُسوُ   َاىل   :َقاَ   َف  َفَلا   ،الصُّ ْت » :َفَقاَ   َقاِئا   َقاعَ  اْنرَصَ  ُعِدَل

ورِ  َشَهاَدةُ  ا ِ  الملُّ اِهرْشَ اهلل بِ ى ﴿ :تي اذه اآلية ُثم   ِمَرارٍ  َثيََث . «بِ

 .«﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

َثنَاَح  اِق  َعبْدُ  د  ز  َثنَا الر   ِمنْ  َرُملٍ  ُخَرْيمٍ  َعنْ  ِشْمرٍ  َعنْ  إِْسَحاَق  أَيِب  َعنْ  َمْعَمرٌ  َحد 

ْواَل »:  اهلل َرُسوُ   َقاَ   َقاَ   أََسٍد  َبنِ   َواِحَدة   إِنْ  :َقاَ   «أَنَْت  ُكنَْت  اثْنَتنَْيِ  فِيَك  أَنْ  َل

ُل » :َقاَ   َتْكِفينِ  ْسبِ َزاَر َ  ُت رُ وَ  إِ َوفي  .أَْفَعُل  اَل  اهللوَ  ،َمَرعَ  اَل  :َقاَ   «َشْعَر َ  ُت

َثنَا َثنَا الن رْضِ  أبو َحد  َكنْيِ  َعنِ  َمْسُعوِديُّ مْال َحد  بِيعِ  ْبنِ  الرُّ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  الر 

 فَُموِمبَتَانِ  عَةٌ أَْربَ  َوالن اُس  ِست ةٌ  اأْلَْعَاُ   » : اهلل َرُسوُ   َقاَ   :َقاَ   َفاتٍِك  ْبنِ  ُخَرْيمِ 

 اَل  َماَا  مَنْ  ُموِمبَتَانِ مْال فَأَم ا .ِمائَةٍ  بَِسبْعِ  َواحْلََسنَةُ  أَمْ َاحِلَا بِعرَْشِ  َواحْلََسنَةُ  بِِم ْلٍ  َوِم ٌْل 

ْ ال دََخَل  َشيْئ ا اهللبِ  ُيرْشِ ُ  ٍل   ٌْل مِ  َوأَم ا .الن ارَ  َدَخَل  َشيْئ ا اهللبِ  يرُْشِ ُ  َماَا  َومَنْ  ،َجن ةَ م  بِِم ْ

 َومَنْ  ،َحَسنَة   لَهُ  ُكتِبَْت  ِمنْهُ  ذَلَِك  َل مَ وَ  مل  عَ  اهلل َويَعْلَمُ  َقلْبَهُ  يُْشعَِرَاا َحت ى بَِحَسنَةٍ  َام   َفَمنْ 

يئَة   َعِمَل  يئَة   َعلَيْهِ  ُكتِبَْت  َسي َعرْشِ  لَهُ  ُكتِبَْت  َحَسنَة   َعِمَل  َومَنْ  ،َسي احِلَا بِ ْم َ نْ  َوَمنْ  ،أَ  َفَق أَ

َفَقة   عٌ  :أَْرَبعَةٌ  َوالن اُس  .ِمائَةٍ  بَِسبْعِ  فََحَسنَةٌ  اهلل َسبِيلِ  يِف  َن ا يِف  َعلَيْهِ  ُمَوس  يَ ْن ُتورٌ  الدُّ  َمْق

يْهِ  َل عٌ  ،اآْلِخَرةِ  يِف  َع ْنيَا يِف  َعلَيْهِ  َمْقتُورٌ  اآْلِخَرةِ  يِف  َعلَيْهِ  َوُمَوس  عٌ  ،الدُّ هِ  َوُمَوس  يْ َل  يِف  َع

نْ  االدُّ ُتورٌ  ،َواآْلِخَرةِ  يَ هِ  َوَمْق يْ َل ا يِف  َع يَ ْن  .«َواآْلِخَرةِ  الدُّ

 سقات من نسخة امُلْسَتْدِر  . [1]
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َثنَا يَى َحد  َثنَا خَدعَ  ْبنُ  حَيْ ي ةَ  ْبنِ  ِشْمرِ  َعنْ  إِْسَحاَق  أَيِب  َعنْ  َبْكرٍ  أبو َحد 
 َعنْ  َعاِ

ْعمَ » : اهلل َرُسوُ   يِل  َقاَ   :َقاَ   اأْلََسِديي  َفاتٍِك  ْبنِ  ُخَرْيمِ  مُ  نِ ا أَنَْت  ُل الر  ْيمُ  يَ  ُخَر

ْواَل  ا َوَما :ُقْلُت  «فِيَك  ُخل تَانِ  َل اُلَك » :َقاَ   ،اهلل َرُسوَ   َيا مُهَ ْسبَ َزاَر َ  إِ ْرَخاُؤ َ  إِ  َوإِ

 .«َشْعَر َ 

وحلديث خريم الذي ضعفه احلجوري شواهد يرتقى بها إىل درجة الصحيح لغريه 
 منها:
بخاري يف الشهاداا ، واو متفق عليه، رواه الحديث أيب بكرة  -1

، وال مذي حديث (87ومسلم يف اهيان حديث ) (،2654حديث )

 .يم رأورده عقب حديث أيمن بن خ (2301)

 كنا عند رسو  اهلل  :قا   عن أيب بكرة  ونص اذا احلديث:

وشهادة  ،وعقوق الوالدين ،اهرشا  باهلل -ثيثا  -أال أنبئكم بأكرب الكبائر »:فقا 

ا فجلس، فا زا  متكئ    ، وكان رسو  اهلل «-قا : قو  الملورأو- ،الملور

 يكرراا حتى قلنا: ليته سكت. 

 (.88أخرمه مسلم برقم) ومنها: حديث أنس  -2

ه: عن أنس  وعقوق  ،الرش  باهلل»قا : يف الكبائر   عن النب    وَنصُّ

 .  «وقو  الملور ،وقتل النفس ،الوالدين

 : ومنها : قو  ابن مسعود  -3

 يف تفسري قو  اهلل تعاىل: (18/619) تفسريهيف   رده ابن مرير أو

 .﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿
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حدثنا عبد الرمحن، قا : حدثنا  :قا  حدثنا ُممد بن بشار، :قا  

عن عبد اهلل، قا : تعد  شهادة الملور  سفيان عن عاام، عن وائل بن ربيعة،

 .﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿ :وقرأ  ،بالرش 

 د اذا البيان إخراج اذا الصحايب من قسم املفاريد.فيلملع احلجوري بع

ومما يستترب من ترصفاا احلجوري أنه لعل بعض من قرر  عف 

أحادي هم يف قسم الصحيال وبعضهم تصال أحادي هم بشوااداا، فيجعلها يف 

 قسم الضعيف.

ب إىل ِس فمن أم لة من  ّعف حدي هم وأبقاام يف القسم الصحيال حديث نُ 

 . ان بشري والد النع

لم  عف اذه الارق الت  فيها إ افة فعُ "ا  فيه بعد دراسته وبيان  عفه: ق

 ."احلديث لبشري بن سعد

 ثم حكم عليه بالشذوذ.

 وفعل م ل ذلك يف حديث للحارث بن اشاع ، أورده يف قسم الصحيال

تملوج أع سلمة يف شوا    أن رسو  اهلل  :وفيه (،62-61( )ص29برقم )

 وا .ومجعها إليه يف ش

 ."و  ي بت عن أع سلمة أ ا تملومها النب  يف شوا ، واهلل أعلم"وقا :

 "(1423واحلديث ثابت يف احيال مسلم رقم )"وقا  خي  بح ه: 

 ."من حديث عائشة"النسائ  وال مذي أيضا، ثم قا  : وعملاه إىل
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ه ، ثم أبقى احلارث وحدي ه يف قسم الصحيال، مع تضعيفه  وساق نص 

 !.حلديث احلارث

 :أبو عبد الرمحنقال 

 . أيمن بن خريم األسدي 

 أس  الاابةو(، 132) االستيعابو(، 393)رقم اإلصابةم مم يف  

 (.352)رقم 

أسلم يوع :  الرب قا  ابن عبد .له احبة :الكامليف قا  املربد  

 له احبة .  :يقا  : وقا  ابن السكن .الفتال واو غيع

تم ساق حدي  ا ألبيه ترمم احلجوري أليمن بن خريم  امُلْستَْدِر وقو  

ا؛ طريق أيمن وطريق أبيه خريم خريم غري احيال ، وإنا ذكرا الاريقني مع 

 املختلف فيها وإليك بأو ال اورة:

َثنَا أمحد ْبُن َمنِيٍع ،  ( فقا  2299أخرمه ال مذي )  : َحد 

َثنَا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَيَة ، عَ  ْن ُسْفيَاَن ْبِن ِزَياٍد اأْلََسِديي ، َعْن َفاتِِك ْبِن َفَضاَلَة ، َعْن َحد 

يب ا، َفَقاَ  :  ملسو هيلع هللا ىلصأَّن الن بِ    :أَْيَمَن ْبِن ُخَرْيمٍ 
َا الن اُس، َعِدَلْت َشَهاَدُة »َقاَع َخاِ َيا أهَيُّ

ا  اك  وِر إرِْشَ ى ائ ائ ەئ  ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل، ُثم  َقَرأَ َرُسوُ  اهللبالملُّ

 .«﴾وئ وئەئ 

( وابن قانع 17/154)التفسري( والاربي يف 4/178وأخرمه أمحد )

( وابن 1/319) الصحابة( وأبو نعيم يف 1/53) معجم الصحابةيف 

 ( من طريق مروان بن معاوية به.10/38) تارخيهعساكر يف 
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: واذا حديث غريب إنا نعرفه من حديث سفيان بن  قا  ال مذي

 رواية اذا احلديث عن سفيان بن زياد ، وال نعرف أليمن بن زياد. واختلفوا يف

 . اامملسو هيلع هللا ىلصخريم ساعا من النب  

: تفرد عنه امليزان يف ويف سنده فاتك بن فضالة قا  الذاب  

 اامبن زياد ففيه نكارة وحدي ه عدلت شهادة الملور اهرشا  باهلل. سفيان

 : جمهو  حا . التقريبوقا  احلافظ ابن حجر يف

روان بن معاوية خالفه ُممد بن عبيد الانافيس عند أيب داود رقم وم

 :، فقا   (3599)

حدثن   :حدثنا ُممد بن عبيد قا  :حدثنا حييى بن موسى البلخ  قا 

سفيان يعن  العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعان األسدي عن خريم بن 

 فاتك،  قا  فذكره.

وابن أيب شيبة يف  ،(2372) هوابن مام ،(2300وأخرمه ال مذي ) 

 الكبريوالارباين يف  (258-8/257) املصنف ( و744) املسن 

املعرفة والفسوي يف  (10/121) الكربى( والبيهق  يف 4/209)

 (. 3/205) والتاريخ

: اذا ِعنِْدي أََاالُّ َوُخَرْيُم بن َفاتٍِك له ُاْحبٌَة وقد َرَوى   قا  ال مذي

 اِديَث واو َمْشُهوٌر.أََح  ملسو هيلع هللا ىلصعن النب  

ا،  املعرفة والتاريخوقا  الفسوي يف  د  : َوَقْد َخاَلَف َمْرَواُن ُُمَم 

ٍد. ِحياُل ِرَواَيُة ُُمَم  (: 3049رواية الدوري ) تارخيهوقا  ابن معني يف  َوالص 

 احلديث كا حدث به ُممد بن عبيد ومروان بن معاوية   يقمه.
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 (، فقا :18898رقم ) املسن وأخرمه أمحد يف

حدثنا ُممد بن عبيد، قا : حدثنا سفيان العصفري عن أبيه عن حبيب بن 

 النعان عن خريم بن فاتك.

ال يدرى من ":  قا  الذاب  ،ويف سنده زياد العصفري والد سفيان

 وذكر حدي ه اذا.. "او

. كا "له مناكري"وشيخه حبيب بن النعان، قا : عبد التن   بن سعيد: 

 .لسان امليزانيف

عن أيمن بن خريم، وتارة  وىرأن احلديث مضارب؛ فتارة يُ  وأنت ترى

 ه.نباطرقه  عيفة سواء خريم بن فاتك أو عن يروي عن أبيه خريم، وكل 

( ساق سنده إىل خريم بن 1110رقم ) الضعيفةيف فه األلباين  عّ 

 .سنده يف واال اراب اجلهالة،:  علتان فيهفاتك ثم قا :

 "يعرف ال": القاان ابن قا . النعان بن حبيب قبل فمن ؛اجلهالة ماأ

 وم له [لسان امليزانوقا : عبد التن  بن سعيد له مناكري. كا يف :قلُت ]

 ال ": الذاب  وقا ." جمهو  ": القاان ابن قا . العصفري زياد ابن عنه الراوي

 .احبيب   يعن  "!  م له عن ؟ او من يدرى

وتابعه أخوه  ذكرنا، كا رواه عبيد بن ُممد فإن ؛يف سنده باالضطرا وأما

 بن فاتك عن زياد بن سفيان عن:  فقا  الفملاري معاوية بن مروان وخالفه يعىل

 اام.احلديث "... خايبا قاع  النب  أن " خريم بن أيمن عن فضالة
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(: اذا حديث غريب إنا نعرفه من حديث سفيان بن 2299وقا  ال مذي )

ا من وواختلفوا يف رواية اذا احلديث  زياد، ال نعرف أليمن بن خريم ساع 

 .اامالنب  

التلخيص وفيه فاتك بن فضالة جمهو  وقد  عف احلديث احلافظ يف 

 (.17603و  18898( وُمقق مسند أمحد رقم )2591رقم ) احلبري

أن امُلْستَْدِر  لعل الارق املختلفة متفقة، ويؤلف بني  واحلاصل:

تفرقاا واملضارباا، ثم يستدر  هبا وس ى له من اذا ونحوه يف اذا امل

 ستدرا  العجب العجاب.اال

حتفة ونحن بحمد اهلل   نذكر حديث أيمن بن خريم كا او يف

( ثم نورد ما أورده احلافظ اململي حتته عنها مجيعا إال 3525رقم ) األشراف

غريه يف عيمة األلباين و او انع الألن احلديث اختلف فيه كا ترى وكا

املضارباا الت  ال يستبني هبا حديث اذا إال بذكر من ا ارب فيه عليه وإال  

 .فكيف يكون متيمله

ومن العجب أنه بعد   لم يوِ  األحاديث أي حترير علمف وأما امُلْستَْدِر 

فيها ذاب يقمش حلا نفخ الكتاب بعدد من األحاديث الت  أو حنا االختيف 

 . شااد فيهاال  شوااد

ا  سمارا ممممرشقة ورسا متربمم

 

ممرب  م م م مممرشق ومتم م م ممني ممم م م تان بمم م م م م  شمم

نبئكم بأكرب الكبائر اهرشا  أأال »املتفق عليه  م ل حديث أيب بكرة  

من  (30)احلديث ذكره ابن ك ري عن اآلية  «باهلل وعقوق الوالدين وشهادة الملور

 ن مسعود شهادة الملور وذكر عن ابمن سورة احلج يف عموع أدلة التحذير 

 .وسنده ضعيف «عدلت شهادة الملور اهرشا  باهلل»وقا : 



 ) 
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 ( ِعداده يف  الكوفيني.2609) التاريخفيه وائل بن ربيعة جمهو  يف 

واذا احلديث فيه اق ان شهادة الملور بالرش  ال عىل أ ا تعدله يف اجلرع 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿واهثم، ودليل ذلك قو  اهلل تعاىل:  ڻ 

ثم وا  داخلة حتت فشهادة الملور دون الرش  باهلل يف اجلرع واه،  ﴾ ھ ے

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿قو  اهلل تعاىل:  وحلذا    ،﴾ ڻ 

األلباين للحديث وال  التلخيصاحلافظ ابن حجر يفيستشهد هبذه الشوااد 

ال اذا احلديث عن أيمن بن  و  أرَ  الضعيفةيف ا من املحققني اح  أحد 

 . لده خريما، وال عن وخريم

قل او » وال يرد انا ما كان من تكرع اهلل وفضله عىل عباده يف م ل حديث:

ا من شوا  » وحديث: ،«حد تعد  ثلث القرخنأاهلل  من ااع رمضان وأتبعه ست 

 ونحواا. «كان كصياع الدار

حسب رشطنا  ضعيف املفاري وهبذا تعلم أن أيمن بن خريم حدي ه من 

 الكتاب. ةمقدماملذكور يف 

إال احلديث  حتفة األشرافوأيمن   يذكر له احلافظ اململي يف

: التهذيبغريه، وقا  احلافظ  يف مسن هاملذكور، وال ذكر له أمحد يف

 يف شهادة الملور. روى عن النب  

ا يف  املفاري ه فلم نذكر حدي ه من أبووأما  و  نجعل له بح ا وال ذكر 

وإنا ذكرناه لبيان  صحيحهاوال ضعيف املفاري حرف اخلاء ال يف 

االختيف واال اراب بني حدي ه وحديث ولده املفرد وقد فعلت اذا يف عدة 
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أحاديث واذا مهم لتعلق حا  احلدي ني ببعضها ويف كتب العلل ما يفوق 

 .من ذلك ما سيأيت من بيان حا  حديث بشري والد النعاناحلرص؛ 

 له   أيضا يف األحاديث الت  زعم أن أيمن بن خريمونظري التقميش األو

 أك ر من حديث.

 وإليك بيان االختالف فيها: 

 ( وابن قانع يف 2761) اآلحاد واملثاني  ابن أيب عاام يف أخرج ( 1)   

 ( وابن عساكر يف 1/319) الصحابة ( وأبو نعيم يف 1/53) الصحابة

ُد ْبُن َيمِليَد ع( 10/38) تارخيه الرفاع ، نا أبو َبْكِر ْبُن َعي اٍش، ن ُُمَم 

َثنِ  أَْيَمُن ْبُن ُخَرْيٍم    أََسٍد، َحد 
  َشيٌْخ ِمْن َبنِ

َثنِ  اهلل، َقاَ  : َقاَ  َرُسوُ   َحد 

ا» :ملسو هيلع هللا ىلص ْلَعَرِب َايك  ُع ا رْسَ
ْوُمَك أَ  .«َق

َثنَا أبو َبْكر ْبُن َعي   اش، َعْن َشيٍْخ ِمْن ورواه حْييَى ْبُن َعبِْد احْلَِميْد، َقاَ : َحد 

فذكره.  ملسو هيلع هللا ىلصَبنِ  َعْمٍرو، قا : َسِمْعُت ُخَرْيم بن َفاتِك يقو : قا  يل رسو  اهلل 

 تارخيه ي مة يف السفر ال اين منخفجعله من مسند خريم، أخرمه ابن أيب 

: التقريب يف  قا  احلافظ  ،( وحييى بن عبد احلميد او احلاين657)

 .املبهمالشيخ ومدار احلديث عىل  برسقة احلديث. اام حافظ إال أ م اهتموه 

( والبملار 6/74أخرمه أمحد ) وقد ماء من حديث عائشة  ( 2)   

( )مسند عيل( ، والارباين يف 185) تهذيب اآلثار (، والاربي يف 221)

( من طريق عبد اهلل بن املؤمل، عن ابن أيب مليكة ، عن 3090)  األوسط

 .«يا عائشة ، إن أرسع الناس ايكا قومك»: ملسو هيلع هللا ىلصب  عائشة قالت : قا  يل الن

 وعبد اهلل بن املؤمل ضعيف.



 ) 
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 ( وابُن أيب عاام يف 1806) مسن ه وأخرمه ابن رااويه يف  ( 3)   

( ونعيم بن 2790) كشف األستار( ، والبملار كا يف1537) السنة

 ،( من طريق  جمالد58) األوائل ( والارباين يف 257) الفنت محاد يف 

 .وجمالد بن سعيد  عيف ، عن الشعب ، عن مرسوق ، عن عائشة

تارخيه  والبخاري يف  (2/22)الكين وأخرمه الدواليب يف  ( 4)   

حدثنا إبراايم بن  :عاام، قا  ( من طريق سعد بن زياد أيب1/318) الكبري

ُممد بن عيل بن عبد اهلل بن معفر، عن أبيه ُممد بن عيل عن عائشة أع 

 يكتب حدي ه وليس باملتني. :قا  أبو حاتم ،به وسعد بن زياد املؤمنني 

( فقا : حدثنا ااشم بن القاسم، حدثنا إسحاق بن 6/81وأخرمه أمحد )

يا  » ، واو يقو :ملسو هيلع هللا ىلصسعيد ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : دخل عيل رسو  اهلل 

 . ورما  إسناده ثقاا.«عائشة ، قومك أرسع أمت  يب حلاقا

، وأما حديث أيمن وأبيه فها يث حديث عائشة فُعِلم أن احلد

 ربان وكيمها معل با ترى. امض

كه عىل حديث أيمن بن خريم اوقع من امُلْستَْدِر   يف خخر استدر ه أنه:نبي وأُ 

يوام أن   صحيح املفاري أتى به من مسند احلارث بن اشاع يف تدليس 

م وعملوا حديث عائشة حديث زواج أع سلمة بعد أن  عفته عملوته إىل  مسل

إىل النسائ  وال مذي وسياق كيم  يف ختريج اذا احلديث من كتايب رقم 

بعنعة أع سلمة ( خيف اذه اههياع فقد نقلت إعي  البواريي حلديث 29)

أ ا »( عن عائشة: 1423ابن إسحاق، ثم قلت: واحلديث ثابت يف مسلم رقم )
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 احلدي ني؛ فعن أع سلمةفميملا بني حكم  «يف شوا   تملومها النب 

 وتعمد او خلط الكيع لإلهياع. أعله البواريي، واال  عن عائشة 

(+++) 
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   ومين بن عبيد بن عمرأ 

 . ويمن بن عبيد بن عمرأ -11"

معرفة  و( 131) االستيعابو( 394) رقم  ةصاباإلم مم يف "

  (1/41)ةمساء الصحابأجتري  و( 2/372) ةالصحاب

 اجملتبى و (7390/ رقم 7) الكربىيف    قا  النسائ  يثُهِدَح

(8/28) (1) : 

عن  ،حدثنا سفيان:حدثنا عبدالرمحن، قا  :ُممد بن بشار قا  ناخربأ 

   تكن تقاع اليد عىل عهد رسو  اهلل " :يمن قا أمنصور عن جمااد عن 

 ام ا."وقيمته يومئذ دينار ،ال يف ثمن املجنإ

حدثنا  :حدثنا ُممود بن غيين، قا  :فقا  ، (7389)قم خرمه رأوقد  

خرمه أيمن وأعن سفيان عن منصور عن جمااد عن عااء عن  ةمعاوي

من ( 1391)من طريق عيل بن االال عن منصور به ورقم ( 7392)و(7391)

 .حدثنا سفيان به :طريق ُممد بن يوسف قا 

 (.2/82كذا والصواب: ) (1)

+ } 

 
} 
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 إسنادهن يف أ بانأو( 450-8/448) الكربى يف  خرمه البيهقأوقد  

 .ااختيف  

ومسلم رقم  (6795)لكن احلديث احيال أخرمه البخاري رقم  :قلُت 

 ةيف جمن قيمته ثيث اقاع سارق ن النب  أ» :من حديث ابن عمر( 1686)

   .«دراام

 .﴾ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿ :خرمه يف باب قو  اهلل تعاىلأو

ٺ ٺ ٺ  ﴿:باب قو  اهلل تعاىلالبخاري  اهماعوقا   

 . (1)( عىل األكف)كم يقاع وقاع  ويف .﴾ٿ 

ثم ذكر  ،"ال ذلكإليس " :وقا  قتادة يف امرأة رسقت فقاعت شاحلا 

يف » :قا  ن النب  أمن عدة طرق  (6789)رقم  عائشةحديث  تقاع األيدي 

ثم ذكر  ،بن عمر الذي ذكرناه قبلهاثم ذكر بعده حديث  ،«اربع دينار  فصاعد  

فتقاع  ةلعن اهلل السارق يرسق البيض» :قا   ن النب أ (6799)بعدمها رقم 

حد  :عند مسلم يف احلدود باب ةوكل اذه ال يث ،«يده ويرسق احلبل فتقاع يده

 .فا بعد (1684)الرسقه رقم 

قاع يد السارق  مجع العلاء عىلأ" :وقا  القايض عياض والنووي 

 ."واختلفوا يف اش اط النصاب وقدره

 صواب:)وقاع عيلي من الكف(.كذا، وال( 1)
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 وبه قا  ، ط نصاب بل يقاع يف القليل والك ريال الظاار ال يشأ :فقا 

 اابن ابنة الشافع  وحكاه القايض عن احلسن البرصي واخلوارج واحتجو

 .اآليةو  خيصوا  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿ :اآليةبعموع 

 .ال يف نصاب حلذه األحاديثإال تقاع  :وقا  مجااري العلاء 

 :ثم اختلفوا يف قدر النصاب 
o  دراام أو  ةسواء كانت ثيث ،أو قيمته ادينار ذاب  تقاع يف ربع  :األك رون

 .قل منهأوال يقاع يف  -أقل أو أك ر 

o  دراام أو ما  ثيثة تقاع يف ربع دينار أو  :وقا  أمحد وإسحاق ومالك

 اما."وال قاع فيا دون ذلك ،قيمته أحدمها

 ،محد وإسحاق اوالذي دلت عليه األدله كا ترىأوقو  مالك و :قلُت 

نه قا  يف أحاديث أ اهلُل َا هُ مِحَ رَ الشافع   اهماعالبيهق  عن  اهماع وقد نقل

دراام  ثيثة ألن  ؛ ا متفقه وال تعارض بينهاإ :(1) الربع الدينار وأحاديث الدينار

 .ا  ربع دينار  يف زمان النب  

 ،حاديث عىل ذلكأللداللة ا ة؛دنامها قيمأويكون القاع اآلن عىل  :قلُت

قل ألاعىل ودنى يدخل حتت األفاأل ؛عىل األعىل ةمع الدالل  تتنافولكو ا ال

وحلذا قا  احلافظ  ؛الصحيال واو ،واذا قو  مالك وأمحد ،يدخل حتت األك ر

 ".واالعتاد إنا يكون عىل األقل" :قا  ، (12/104) الفتحيف 

 كذا، والصواب:)الدراام(.( 1)
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يف   عله البيهق  أن اليد تقاع يف دينار فقد أيمن يف أوأما حديث  

 ."ةمنقاع  وروايته عن النب   " :فقا ( 8/448) لكربىا

ه يف إىل أن حدي َ  التاريخشار البخاري يف أوقد " : (450)صوقا   

: (3399)رقم  (3/135)السننيف   وقا  الدارقان ."ثمن املجن منقاعٌ 

 ." بعده وال اخللفاء ، واو من التابعني   يدر  زمان النب  "

اليمنى به ن املراد أمجعوا عىل أو" :(12/97) الفتحقا  احلافظ يف  

 ؟ءو خاأ ال لملأ اذا قاعت الشا  عمد  إواختلفوا فيا   ة،ن كانت مومودإ

يف  اغالب  ة لومود الرسق ؛مت الملانيه عىل الملايندي وقُ  ،ةوقدع السارق عىل السارق

 وقوع الملنا وألن األن ى سبب يف ،ك رأناث وألن داعية الملنا يف اه - ةالذكوري

 ".ال باواعيتهاإ اغالب   تىذ ال يتأإ

 (:105ص )وقا   .يمنأحديث  :حاديث الباب ومنها( أ103ص )ثم ذكر  

 ."دراام او املحفو  ةثيث ةوقو  اجلاع"

 ،كا تقدع الصحيحنين حدي ه اذا خيالف ما يف أاحلاال  :قلُت 

يمن أ :حجر ترمجة البن التهذيبتهذيب وانظر  ،بعضهم له  عيإوتقدع 

 . "ن حدي ه اذا مرسلأ بانأفقد  (648) موىل الملبري رقم

   أقول: :قال امُلْسَتْدِرك

 ختيف.ايف احبة أيمن اذا 

إىل  -كا يظهر من كيمهم-األثري  نعيم وابن عبد الرب وابن أبوفذاب 

 احبته. 
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  نف إىل (2)  والذاب  قانزرعة والدار أبووالنسائ  و  (1)وذاب البخاري

 احبته وأنه تابع .

 وانا اختيف يف تعيينه ومن او؟ 

 (: 395-1/394) التهذيبتهذيب  قا  احلافظ ابن حجر يف 

 )س( أيمن موىل الملبري وقيل ابن الملبري."

 وعن تبيع عن كعب يف فضل الصية.  ،يف الرسقة  روى عن النب  

 وعنه عااء ابن أيب رباح وجمااد. 

: األطرافب أن له احبة. وقا  ابن عساكر يف قا  النسائ : ما أحس

 ،أيمن أع بن أيمن او الرسقة يف القاع حديث   النب  عن عبيد بن أيمن

 . -يعن  الذي قبله  -او أيمن احلبيش والد عبد الواحد :وقيل

 عن شيبان هوتابع عوانة أبو ثنا موسى ثنا :تارخيهقلت: قا  البخاري يف 

. السارق يقاع: قا  احلبيش أيمن عن وعااء ادجما عن احلكم عن منصور

 . مرسل

وقا  ابن أيب حاتم :أيمن احلبيش موىل ابن أيب عمرو روى عن عائشة 

 عبد الواحد. ه، وعنه: جمااد وعااء وابنوتبيعومابر 

 (.  2/24) التأريخكا يفهم من ترمجته أليمن، وقد حكم عىل حدي ه بأنه مرسل، انظر (1)

 ، وأقره.  "ما أحسب أن له احبة"قو  النسائ :   التذهيبنقل يف (2)
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 والذي قبله واحد. فهذا عند اذين

 بن عباس حدثنا:  البتوي عن السنن ما رواه الدارقان  يف  يقويه: اومم

 عااء وكان: قا  أبيه عن أيمن بن الواحد عبد سمعت داود بن اهلل بدع ثنا الوليد

 .أبيه عن رويا قد وجمااد

  وقا  الدارقان  : أيمن راوي حديث املجن تابع    يدر  زمن النب  

يف مناظرة مرا   ر الشافع  كوال زمن اخللفاء بعده، وأما ابن أع أيمن فذ

ا احتج عليه بحديث جمااد عن   سن بينه وبني ُممد بن احل فيها أن ُممد 

لك بأاحابنا؛  مَ لْ قا  :فقلت له: ال عِ  ،أيمن بن أع أيمن يف القاع يف الرسقة

 أيمن بن أع أيمن أخو أسامة بن زيد ألمه قتل يوع حنني و  يدركه جمااد. 

 .حاتم أيب وابن البخاري قو  من انحو   الثقات وقا  ابن حبان يف 

 بِس نُ  أيمن أع بن أيمن: له يقا  الذي واو: قا  ثم ،ال مجة يف خلط ثم 

 سامة بن زيد، ومن زعم أن له احبة فقد وام.أ أخا وكان أمه إىل

 حدي ه يف القاع مرسل.

وأيمن ابنها كان أكرب من أسامة  ،قلت: أع أيمن   تتملوج بعد زيد بن حارثة

 ،وى حديث املجن غريهوالصواب أن الذي ر ،وقتل يوع حنني فهو احايب

 .التهذيبتهذيب   من انتهى "واهلل أعلم.

 وبناء على هذا البيان أقول:

إن كان احلجوري يرى أن اذا الرمل تابع ، فيلملمه أن ال يورده يف  -1

 مفاريد الصحابة.
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لفته أنه مع اعتقاده  عف حديث أيمن وخما -من اخلاأ يف تعبريه  -2

 :قوله -لألحاديث الصحيحة من اخلاأ 

(ومسلم رقم 6795قلت: لكن احلديث احيال أخرمه البخاري رقم )"

(1686)". 

قاع سارقا يف جمن قيمته ثيثة   أن النب  "ثم ساق حديث ابن عمر: 

 ."دراام

تقاع األيدي يف ربع دينار »قا :   أن النب    وحديث عائشة 

 .«فصاعدا

ديث الضعيف مع اء اتفاق اذا احلأنه قد يفهم بعض القر   واملأخذ عليه:

 يف الشديد الضعف عىل يدالن الصحيحنيما يف حدي ني احيحني خري 

أيمن اذا خيالف األحاديث  وحديثيقا :  أن السليم فالتعبري أيمن، حديث

ومها يف  الصحيحة، ومنها حديث ابن عمر وحديث عائشة 

 . الصحيحني

حلديث لكن ا"ثم يسوقها لتأكيد  عف حديث أيمن، ال أن يقو : 

 إلخ.  "احيال...

عهدية، تعود يف الظاار  "لكن احلديث احيال ": قولهيف   [1] "ا "ألن 

 إىل حديث أيمن الضعيف، ومع  عفه او خمالف حلا.

 كذا، والصواب )أ ( هبمملة القاع ألن املراد لفظها.  [1]
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  قال أبو عبد الرمحن:

 .أيمن بن عبيد بن عمرو

 ألمور ضعيف املفاري احلديث وذكرته يف تقد  عفأين  أال ترى

 فقلت: ؛يف خخره خلصتها

 اصل:احل

 .الصحيحنيأن حدي ه اذا خيالف ما يف -1

فيا تقدع حديث ابن عمرو وحديث عائشة الت  خالفها حديث  وسقت 

أن ونقلت  ،البحث مع نقل كيع األئمة أثناءاملخالفة يف  ومه بنتأيمن اذا وأ

 كا ترى. احاو  اجلمع بني حدي ه، وما عار ه بعضهم

 قلت: وتقدع إعي  بعضهم له.ف ،ا  لهه بإعي  احلف  تفو ع  -2

ونقلت عن الدارقان  أنه من التابعني    ،ه باالختيف يف أيمنتفو ع  -3

ونقلت ما أشار إليه البخاري أن  ،بعده  پاخللفاء وال  يدر  زمان النب  

أن حدي ه  التهذيبتهذيب من املجن منقاع واستفدا منثحدي ه يف 

انظر  حلت إىل اخليف فيه يف قويلوأ ،يمن اذاأمرسل، وأنه اختلف يف 

 .يمن موىل الملبريترمجة أ التهذيبتهذيب 

احلديث  إيرادعىل اذا اجلهد كله الذي بذلته يف  امُلْستَْدِر   اعتدىو

من  عف  أبنتهو  يستاع أن يفصال بمخالفة واحدة ملا  ضعيف املفاري يف

 احيال. بنقداحلديث وال

مع أخذ  التهذيبتهذيب يف تهرمجإىل ما اخترصته من ت عمدولكنه 

 : ونفخ هبا الكتاب بدون فائدة تربو عىل ما ذكرته، ثم قا حلا املقصود منه فنملّ 
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أقو : ،بناء عىل اذا البيانو"

ال يورد يف مفاريد أن كان احلجوري يرى أن اذا الرمل تابع  فيلملمه إ -1

 ."الصحابة

أنه  عىل لاء يف كتبهمورده مجاعة من العأنه قد أ   ترَ أ !عجيب :أقول  

واو  ضعيف مفاري  الصحابةحديث وبعضهم احتج به وكيف ال أورده يف

ن عوقد دافعَت أنت  هويانت القو  باخليف يف احبة رأحديث قد نقلت 

ا وحاولَت إثباا أحادي هم ن معل م لهم يف مفاريد إ":وقلَت  ،أم اله ك ري 

 ."إليهم ةالصحابة، أساء

 ،والضعاف بيان أحاديث اختلف يف احبة أاحاهبا أوليس يف كتب العلل

مع ذكر بإيرادي له يف  عيف املفاريد فا بالك تنتقد انا تضعيف  حلدي ه 

 اخليف يف احبته وانقااع حدي ه.

 ثم قال:
لفته أنه مع اعتقاده  عف حديث أيمن وخما -من اخلاأ يف تعبريه " -2

 :قوله -لألحاديث الصحيحة من اخلاأ 

(ومسلم رقم 6795أخرمه البخاري رقم ) حلديث احيالقلت: لكن ا"

(1686)". 

قاع سارقا يف جمن قيمته ثيثة   أن النب  »ثم ساق حديث ابن عمر: 

 .«دراام

تقاع األيدي يف ربع دينار »قا :   أن النب    وحديث عائشة 

 .«فصاعدا
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ع اء اتفاق اذا احلديث الضعيف مأنه قد يفهم بعض القر   واملأخذ عليه:

يدالن عىل الضعف الشديد يف  الصحيحنيحدي ني احيحني خرما يف 

أيمن اذا خيالف األحاديث  وحديثحديث أيمن، فالتعبري السليم أن يقا : 

     .اهـ"الصحيحة

 ك:ين أنَت بقولع أثبته ه كماهذا التعبري السليم ق  ذكرُت :قلت

 ."حيحةمع اعتقاده  عف حديث أيمن وخمالفته لألحاديث الص "

أن حدي ه اذا  احلاال:" :حيث قلُت ، ألنك رأيت قويل يف خخر الكيع 

 ."خيالف ما يف الصحيحني

 سقت تلك األحاديث لبيان  عف حديث أيمن وخمالفته إيااا. بعد أن  

 :قا 

عهدية، تعود يف الظاار إىل  "ديث احيالاحللكن  ": قولهيف  " أ"ألن  "

 ."حلا حديث أيمن الضعيف، ومع  عفه او خمالف

ا فا الذي  ،أنه خمالف حلا كا ترى أثبُت قد : قلت عىل ما أتيت به زائد 

 ؟.ذكرته

ا أن العلاء قبيل ىلست ترَ وأ صحيح فلو كنت أوردته يف ، عفوه أيض 

فته و ع   ضعيف املفاري قد أوردته يفوما أ ،قولك اذا ومهللكان  املفاري 

 قولك اذا.لفي ومه 

عهدية، تعود يف  "لكن احلديث احيال ": قولهيف  " أ"ألن  " أما قولك:

 ."الظاار إىل حديث أيمن الضعيف، ومع  عفه او خمالف حلا

 . ن ابن عمر وعائشةعنص أنه أقد حيتمل إذا    اهيراداذا  :أقول
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ا إذا    ، أما إذا أن حدي ه اذا خيالف ما يف الصحيحني هالحاقل فأوأيض 

من كلمة احيال يف  (أ ) ذا عىل جمرد سقوطك فإن استدراكك اذلذكرا 

قويل:)لكن احلديث احيال؛ أخرمه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وإذا 

يباين  في يليق اعرا ك عن إيضاح  حلا بأنه اال عن احابة خخرين وبلفظ

ا بل أاله  منك لفظ حديث أيمن، وعىل اذا أقو  إن اذا ليس استدراك 

 متالااا.

(+++) 
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 گ ن جحاشب ربس  

 . القريش بن محاش  [1]برش  -12"

 أس  الاابةو( 1/167)  االستيعابو( 644) ةصاباإلم مم يف 

روى عنه مبري بن نفري  :التهذيبقا  ابن حجر يف (، 1/216)البن األثري

  اام.عنه ةتفرد بالرواي ابري  من أزدي وغريمها وحكى مسلم واأل ،اواحد   احدي   

     :فقا ، (2707)ابن مامه رقم  خرمهأ يثُهِدَح

حدثنا يمليد بن اارون عن حريمل بن ع ان  :، قا شيبة أيب بن بكر أبو حدثنا 

قا :   ،رس بن محاش بعن مبري بن نفري عن  ةالرمحن بن ميرس عن عبد

 أين   پ اهلل يقو »: وقا  ،السبابة أابعه و ع ثم ،كفه يف  النب  بملق

 إىل وأشار . اذه نفسك بلتت فإذا ،اذه م ل من كخلقت وقد خدع ابنَ  تعجملين

  اام.«الصدقة أوان ىوأنّ   ،أتصدق :قلَت  حلقه

 احيال .  إسناده زوائ  ماجه قا  يف 

 والصواب: )برس(، بالسني املهملة. قا  امُلْسَتْدِر   [1]

.ويقا  فيه: برش بكرس أوله واملعجمةبرس بن محاش،  التقريبقا  ابن حجر يف ترمجته من  :قلت
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عن ثور بن يمليد  ةتابعه حييى بن محمل" :(2018)قا  احلافظ اململي رقم 

 ". بن محاش بهرسعن مبري بن نفري عن ب ةعن عبدالرمحن بن ميرس

وحدي ه عند أمحد وابن مامه من طريقه " :ةصاباإلظ يف قا  احلاف 

 ام.ا "بإسناد احيال

 :ربع طرقأمن ( 211-4/210)محد أاحلديث عند   :قلُت  

.حدثنا حريمل بن ع ان به :قا  ،النرض أبوحدثنا  (:17842)  قا   

  .حدثنا حريمل به :حدثنا حسن بن موسى، قا : (17843) وقا   

.به ،حدثنا حريمل :املترية قا  أبوحدثنا   :(17844)  وقا  

.حدثنا حريمل به :اليان قا  أبوحدثنا  (:17845) وقا   

 :وقد تابع هؤالء 
حتفة عند ابن مامه كا تقدع من  ةيمليد بن اارون وحييى بن محمل 

 من الكبرييف كا تقدع   [1]الرحبيىثور بن يمليد  اتابع حريمل  ، شرافاأل

 .شرافحتفة األ

رج اذا واار خمْ ( 1194) رقم ريالكبالارباين يف  ةوأخرج اذه املتابع

روى عن  احلميص ةسلم أبو  احلديث عبد الرمحن بن ميرسة احلرضم

  اكذا، والصواب: الرحب .[ 1]
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 ،ع ان وافوان بن عمرو وثور بن يمليد بنوعنه حريمل  ،بن نفري وغريه مبري

 .عنه غري حريمل   يرو ،جمهو  :وقا  ابن املدين 

روى عنه  :(1362/ رقم 5)  اجلرح والتع يلحاتم يف يب أابن  :وقا  

 اام.يب يقو  ذلكأسمعت  ،حريمل بن ع ان

شيوخ حريمل كلهم  :داود أبووقا   ،وثقه ابن حبان والعجيل :قلُت  

 اام.ثقاا

داود  يبأما قو  أنف. ووابن حبان والعجيل يتسااين يف ثوثيق اذا الّص 

وقد ومد من اخلصوص غري  ،موعفهو عىل الع ،"ثقاا" :يف مشايخ حريمل

ونقل الذاب  قو  ابن  ،"مقبو " :التقريبذلك وحلذا قا  احلافظ يف 

 .وسكتامليزان يف   فيه والعجيل ن ياملد

زوائ  ابن  والبواريي يف  ،ةصاباإلبن حجر يف اال احلديث وقد احّ   

رى من بل الرامال عندي  عفه ملا ت ،نه ليس كذلكأواحلق  ،كا سبق ماجه

 واحلمد هلل . ،فيه ةبن ميرسالرمحن  هالة حا  عبدم

ومسند  ة،رس بن محاش يف الكتب الستبل و  يذكروا اذا وإين   أرَ  

 تهذيب الكمال نظرا يف مشايخ  حريمل بن ع ان من و ،اذا [1]غريمحد أ

وبعضهم  ،مقبو  :التقريبممن قا  فيهم احلافظ يف ة فومدا نحو سبع

 ." عيف

 يف كتاب امُلْسَتْدِر : وغري.[1]
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 أقول:: امُلْسَتْدِرك قال

سن،رماله ثقاا، ال يقل عن درمة احل  إن حديث برس بن محاش  

وبعضهم ثقاا أثباا، ما عدا عبد الرمحن بن ميرسة، وحدي ه ال ينمل  عن مرتبة 

 احلسن .

داود،  أبووالعجيل، و ،ووثقه ابن حبان ،عنه ثيثةٌ  روىوذلك أنه قد 

 .والبواريي حجر ابن افظاحل حدي ه واحال ،الكاشفوالذاب  يف 

 ابن قو  ،أما(1143)و (1099) رقم الصحيحةوحّسنه األلباين يف 

 بأنه قد روى عنه ثيثة. ، فمدفوع"حريمل غري عنه يرو   ؛جمهو ": املدين 

 ،بتوثيق الذاب  وغريه، فمدفوع "مقبو "وأما قو  احلافظ فيه:  

 مدار احلديث عليه. الرمحن الذي وبتصحيحه حلذا احلديث من طريق عبد

تهذيب  من ع ان بن ونظرا يف مشايخ حريمل":وقو  احلجوري

مقبو   التقريبفومدا نحو سبعة ممن قا  فيهم احلافظ يف  الكمال

 ."وبعضهم  عيف

. أقول:  اؤالء قد يكون بعضهم مقبوال 

فهذا عدد  .ثم إذا كان احلافظ قد قا  يف كل من اؤالء السبعة: إنه مقبو 

تهذيب بالنسبة لشيوخ حريمل الك ريين، فقد بلغ عددام يف قليل 

 ، أحدام احايب، وبعضهم من رما  البخاري.رمي   وثيثني مخسةالكمال

في يرد توثيق أيب داود لشيوخ حريمل بن ع ان بم ل اذه الشبهة الت  أدىل 

 هبا احلجوري .
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يف  في يصلال إيراده  وإذا كان اذا او واقع حديث برس بن محاش 

 قسم  عيف املفاريد.

 : أبو عبدالرمحن قال

  بن محاش.رسب

 احلرضم  عن مبري بن نفري عن ةمن طريق عبدالرمحن بن ميرس  ُيثهِ َح

ابعه السبابة يف كفه ثم و ع أ  بملق النب   :قا   بن محاش  برس

 بلتت فإذا ،اذه م ل من خلقتك وقد خدع ابنَ  تعجملين أين   پ  اهلل يقو » :وقا 

 .احلديث «الصدقة أوان ىوأنّ   ،أتصدق :قلَت  - حلقه إىل وأشار - اذه سكنف

كا يف  ."جمهو " :الرمحن بن ميرسة يف عبد  عفته لقو  ابن املدين  

بن حجر فقا  عنه يف اما أو ،لذاب ل ميزان االعت الترمجته من 

 ."مقبو " :التقريب

وذكره  ،ال فلنيإبع وذا توإمقبو   :معناه التقريبوحسب ااايحه يف 

يف كعادته  ،ا وال تعديي  و  يذكر فيه مرح   اجلرح والتع يليف يب حاتم أابن 

ا ما ترى يف ان وك ري  ابن حبالعجيل و هقووثّ  ،همنذكر املجاايل والسكوا ع

تساال يف الن باابن حقريب من  واو  ،للذاب  متابعة توثيق العجيلالكاشف

 .توثيق املجاايل يف

فإطيقه أن أبا ووثقه ابن حبان والعجيل وأبو داود،  :قو  امُلْستَْدِر  أما

من  دَ ِم فهذا توثيق عاع وقد وُ  ."شيوخ حمليمل ثقاا" :وإنا قا  داود وثقه خاأ

يب أيب بكر بن أنه قد روى عن إف ؛و  عيفأما جمهو  حا  إشيوخه من او 

 .مريم واو  عيف
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 !!ومن العجيب

، قد  عف حديث نمران بن عتبة واو من مشايخ حريمل أن امُلْستَْدِر  نفسه 

(: إسناد حديث أيب أمامة  عيف؛ فيه نمران بن 3/299) الذريعةفقا  يف 

 عتبة، قا  احلافظ: مقبو ، أي إذا توبع..إلخ.

 .ونمران روى عنه اثنان؛ ومها ابن أخيه وحريمل

ث قا  شيخنا و  داود  : وأما قو  أيب بن اادي الوادع  لمقباملحدي

، فإن من مشايخ حريمل عبد الرمحن بن يخ حريمل ثقاا ففيه نظرامشإن  

 امليزانهو ، ووثقه العجيل كا يفنه جمإ :ميرسة، وقد قا  ابن املدين 

 الشفاعةانظروالعجيل قريب من ابن حبان يف توثيق املجهولني..إلخ.اام 

 .(11)ص

: قو  أيب داود أن( 2/879) شرح العلل الرتمذيوذكر ابن رمب يف

 من اهطيقاا الت  فيها نظر. "مشايخ حريمل كلهم ثقاا"

 قو  اذا ونحو :فقد قا  ،(587ص)التنكيلوانظر كيع املعلم  يف 

 اذا من يلملع في( ثقاا كلهم فين شيوخ) أو( ثقاا كلهم شيوخ : ) املصنف

( ثقة او) اهطيق عىل بمفرده له يقا  أن يستحق بحيث منهم واحد كل أن

 يف ثقة أنه فاليزع ثقاا عليهم أطلقوا من مجلة يف الرمل ذكروا إذا وإنا

  .ال قة من حظ له أي اجلملة

 عىل فيالقو ا ،(ثقة) :كلمة يف يتجوزون ربا أ م القواعد يف تقدع وقد 

 قد واكذا.  ذلك نحو أو احلديث  عيف كان وإن دينه يف االال او من

 من ماحظا  له أن اليزع وإنا  عفاء أ م أطلقوا من اجلملة يف الرمل يذكرون
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 تكلم الذين ال قاا من ك ريا الضعفاء كتب يف يذكرون جتدام كا ،الضعف

 اام. كيع أيرس فيهم

:  داود أيب وقو (:3/217) الضعيفةيف وقا  العيمة األلباين 

 أبا أن ا الحت بالذاا، لشبيب توثيقه يف نصا ليس " ثقاا كلهم حريمل شيوخ"

 وقد ،حريمل شيوخ من شبيبا أن ذلك قا  حني باله يف خيار أو  ،يعلم   داود

 مرحا فيه حيك و (  2/1/358)  والتع يل اجلرح يف حاتم أيب ابن أورده

 ." عدالة له تعرف ال شبيب ": القاان ابن قا  لذلك ولعله توثيقا، وال

ااين: لعل اذا التوثيق ال ( يف  الكيع عىل محملة بن 12/735وقا  يف )

: شيخ قولهداع أنه   يرو عنه غري حريمل، وقد أشار إىل ذلك احلافظ ب يفيد انا ما

 حلريمل ال يعرف.اام

 !!أيًضا ومن عجائب امُلْسَتْ ِرك

ونظرا يف مشايخ حريمل "عقب قويل يف الكيع عىل مشايخ حريمل: قوله 

: مقبو  وبعضهم بالتقريفومدا نحو سبعة ممن قا  فيهم احلافظ يف

. مع أين "اؤالء قد يكون بعضهم مقبوال": قوله عيف، فعقب امُلْستَْدِر  ب

حتصيل  قوله، فصار "قبو م": التقريبقلت ممن قا  فيهم احلافظ يف

 حاال.

 ."هذا عدد قليل بالنسبة لشيوخ حريمل الك ريينف" :وأما قولك

خ حريمل الذين فهذا من التلبيس، فكيمنا عىل شخص واحد من مشاي 

كا سبق إىل ذلك ابن  اطيق اذه القاعدة نظرإحددهتم بالسبعة مما لعل يف 

رمب واملعلم  واأللباين وشيخنا مقبل رمحهم اهلل، بل حتى أنت يف 

 كا سبق نقله. الذريعةكتابك
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إال أنه  للحديث بن حجر والبواريياتصحيال احلافظ  نقلُت قد واذا  

قد ذكرا له يف الابعة لكن   الرمحن، هالة عبد عف احلديث جلعندي رمال 

 :منها ؛اوال يندرج حتتها أ املفاري من كتايب ال انية 

َماَء  :( َقاَ  1032( ومسلم )1419عند البخاري )   حديث أيب اريرة

ىَل الن بِ ي 
ا :َفَقاَ   ملسو هيلع هللا ىلص َرُمٌل إِ َدَقِة أَْعظَُم أَْمر  َق » :َقاَ   ،َيا َرُسوَ  اهلل أَيُّ الص  َتَصد  ْن  أَ

ت ى َواَل  نَ ْلِت ُل ا ُم َتأْ َو َر  َفْق ْل ت مَُوأَْنَت َاِحياٌل َشِحياٌل خَتَْشى ا َلَت َذا َب ى إِ ُل َحت  ْمِه

ُفَينٍ  لِ َوَقْد َكاَن  ُفَيٍن َكَذا  َولِ ُفَيٍن َكَذا  لِ َت  ْل ْلُقوَع ُق  .«احْلُ

يف  ال كا انع امُلْستَْدِر  من إثباا احلديث عىل جممل قو  أيب داود

  ،ن بن ميرسةمحعبد الرعىل مهالة  لنصوص احلفا مع خمالفته شيوخ حريمل 

 .القو  بضعف رواية جمهو  احلا  او قو   حشد كبري من املحدثنياذا وأن 

قل ما ترتفع أ"(: 89-88ص )الكفايةيف  قا  اخلايب البتدادي  

  ."لما من املشهورين بالعن يروي عن الرمل اثنان فصاعد  أبه اجلهالة 

 ."نه ال ي بت له حكم العدالة بروايتها عنهأال إ" :وقا 

ن ارتفعت عنه بذلك مهالة إجمهو  احلا  و حيملنه ما يملا  يف أ ؛يعن  

ن أىل إوذاب بعضهم " :ثم قا  ،بن خلفون اخليف يف ذلكاونقل  ،العني

ا اجلهالة ال ترتفع بروايتها عنه حتى يعرف حاله وتتحقق عدالته واذا عندن

 .للملركيش النكتانظر  ."أوىل بالصواب

ن روى عنه إف" (:4/13)بيان الوهم وااليهاموقا  ابن القاان يف  

مجاعة ما  ت بت راويان فأك ر، واحلق يف اذا أنه التقبل روايته ولو روى عنه 

 . "عدالته
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يب أبان بن أقد روى عن "(: 1/77) العلل الصاريوقا  ال مذي يف 

 أبون كان فيه من الضعف والتفلة ما وافه به ، وإئمةواحد من األغري  شاعي

 ."وغريه في يت  برواية ال قاا عن الناس ةعوان

 اختصار علوم احل يثمعرفة من تقبل روايته من  :وقا  ابن ك ري يف باب 

يعن  -روايته عند اجلااري  ا ال تقبلا وباطن جمهو  العدالة ظاار  ": (154) ام 

 :  يف الظاار واودي عدالته باطنا ولكنه عُ  تومن مهل، -لعني جمهو  ا

 ،ال ذلك سليم بن أيوب الفقيةورّم  ،فقد قا  بقبوله بعض الشافعيني ،املستور

 واهلل  ،وقد حررا البحث يف ذلك يف املقدماا ،بن الصيحافقه اوو

  ."علمأ

ورشحها أسباب الاعن يف  النخبةيف   وذكر احلافظ ابن حجر 

  ".و مهالتهأ" :خرااخراوي وقا  يف ال

 شرحه على اختصار علوم احل يث يف محد شاكر أوذكر العيمة 

ذكر احلافظ يف خابة "من تقبل روايته قا :  :يف باب (170)ص البن ك ري 

ثم قا   ..ة،مرتب ةمراتب اجلرح والتعديل فجعلها ثنت  عرش التهذيبتقريب 

فحدي ه  ،فا كان من ال انية وال ال ة :صحابةوالدرماا من بعد ال" :خرهخيف 

وما كان من الدرمة ، الصحيحنيه يف وغالب ،األوىل ااالدرماحيال من 

ه ال مذي ويسكت نواو الذي حيّس  ؛احيال من الدرمة ال انية هالرابعة فحدي 

ة  كان من الدرما  مه مِ رقُ دا طُ ذا تعد  إال فمن املردود إما بعداا أو .داود أبوعنه 

 ".لتريه احسن  رياخلامسة والسادسة فيتقوى ذلك ويص

ك ر من أوا  من روى عنه  ؛ "وما كان من السابعة": قولهوالشااد انا  

  -و جمهو  احلا أستور املب هليإويشار  -من معترب :أي -ق وث  واحد و  يُ 
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خراا فضعيف عىل اختيف درماا خىل إوما كان من السابعة "قا :

 ".ىل املو وعإر الضعف من املنك

جمهو   قوا  من   يقبلأ من  قولهلكن اذا  ،يف ذلك ب عقِ وتُ  

ال اجلاري عىل واذا او األ ،ذا تفردإروايته  وال يقبل ،احلا  إال يف الشوااد

بنقل العد   إسنادهنه ما اتصل أ :يف تعريف احلديث الصحيال قو  املحدثني

 .معي   الا ون شاذ  وال يكو هالضابط عن العد  الضابط اىل منتها

اذا وقد  ،ال خفة الضبط ،واو كذلك رشطهم يف احلسن من حيث العدالة 

  ائن:فت بذلك قرذا  احتإتفرد به  جمهو  احلا  قد حيتج با ذكر بعضهم أن

 .الذين يروون عن ال قاا مةئاألمن مجع يروي عنه أن  -1

ن يرض لو كان فيه ماع فصنن اذا الإف ة؛ال يكون يف حدي ه نكار نوأ -2

 .ملا سكت عنه من ال قاا الذين رووا عنه ؛نقل روايتهب

مستقيم احلديث  أو ةنه ثقأنص و ثقاتهذا ترمجه يف إابن حبان  أن -3

، فإنه ذكر يف ثقاته جماايل ثقاتهنه يذكره يف أال جمرد ل توثيقه بِ قُ 

 ه من  من املردود إنا يصلال يفعلم أن جمهو  احلا  حد بي خيف.

اد واملتابعاا إال إذا احتفت به قرائن فقد يقبل وحيتج با يف الشوا

 يرويه، وباهلل التوفيق.
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   بشري احلارثي الكعيب   

  بشري احلارث  الكعب  والد عصاع بن بشري. -13"

( 454) رقم أس  الاابةو( 712)رقم  اإلصابةم مم يف 

 .مع ذكر حدي ه انا  (211) االستيعابو

(: 10072رقم 9/125) الكربىيف  النسائ   اهماعقا   ثُهْيِدَح

 :قا  الراا أال من األزدي مروان بن سعيد حدثنا قا  ،سليان بن أمحد أخربنا

 إىل  (1) اوفدو كعب بن احلارث بن  أن  أيب حدثن  :قا  بشري بن عصاع حدثنا

 رحبام» :فقا  عليه فسلمت   النب  عىل فدخلت :قا    اهلل رسو 

 وبن  ،وأم أنت بأيب ،اهلل رسو  يا :فقلت «؟أقبلت أين من .السيع وعليك

 اسم  :قلت «؟اسمك ما .بك مرحبا» :فقا  باهسيع إليك دوينوف   احلارث

 اام.ابشري     النب  فساه «بشري أنت بل» :قا  أكرب

وقا  احلافظ يف  ،(188) ةعمل اليوم والليلوأخرمه ابن السن  يف 

حدي ه عند سعيد بن مروان الرااوي وتابعه عمرية بن " :صابةاإل

سنده  عيف جلهالة عصاع فذكره و ."املؤمن عن عصاع بن بشري احلارث  عبد

روى عنه  التهذيبنه يدور عىل عصاع بن بشري واو م مم يف أوأنت ترى 

دوه( . (1)  كذا، والصواب: )وف 

+ } 
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 (7/321)التاريخ الكبريوذكره البخاري يف  ،بن حبانااثنان و  يوثقه غري 

 .تعديي   ا والو  يذكر فيه مرح   اجلرح يب حاتم يف أبن او

 أقول:

 التقريبقولك بجهالة عصاع غلط، فقد قا  فيه احلافظ ابن حجر يف  ممم1

 .نظر فيه "عصاع جلهالة  عيف وسنده ": احلديث اذا عن وقولك ،"مقبو "

 وأنت ترى أنه يدور عىل عصاع بن بشري واو م مم"وقولك: ممم2

 إلخ."روى عنه اثنان و  يوثقه غري ابن حبان ... التهذيبيف

 أقول: 

 ، غلط ، بل روى عنه ثيثة."روى عنه اثنان  "قولك:

روى عن أنس بن مالك وأبيه " (:20/56) تهذيب الكمالقا  اململي يف 

 بشري احلارث  )يس(.

روى عنه احلسن بن ُممد بن أعني وسعيد بن مروان األزدي الرااوي 

 ساعة عمرية بن عبد املؤمن بن مسلم الرااوي . أبو)يس(و

ا ومائة"قا  البخاري:   ."بلغ ِسنُّه عرش 

 .الثقاتوذكره ابن حبان يف كتاب 

 (.6/352) يبهالتذوقا  م ل قو  اململي الذاب  يف 

، وذكر الرواة ال يثة الذين رووا عن  فذكر رواية عصاع عن أبيه وأنس 

ا ومو  عصاع، ونقل ق  ائة .البخاري أنه بلغ سنه عرش 
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ا( 7/194) التهذيبتهذيب وذكر احلافظ ابن حجر يف  من نحو 

يعايه منمللة  وكونه روى عنه ثيثة مع توثيق ابن حبان له .اململي احلافظ الكيع

 التجهيل. تبعده عن اجلهالة و

 (: 1/205) متام املنةيف   قا  الشيخ األلباين 

ُملة الصدق...روى "ادي: يرمجة مالك بن اخلري المليف ت قا  الذاب "

 ."ب وزيد بن احلباب ورشديناابن ووعنه حيوة بن رشيال 

... يريد أنه ما نص أحد عىل أنه "او ممن   ت بت عدالته": قا  ابن القاان 

و  يأا  ،قد روى عنه مجاعة ،من املشايخ :واجلمهور عىل أن من كانثقة ... 

 .دي ه احيالأن ح ،با ينكر عليه

 ثقات يف أنه يذكرا أن وفاهتا ،اللسانوأقره عىل اذه القاعدة يف  

 ! اذا عمران بن كاحلي م التابعني أتباع ويف (7/460) حبان ابن

مرى  -الت  منها كان انايقنا يف تصحيال احلديث- القاعدة اذه عىل وبناء

واة الذين   الذاب  والعسقيين وغريمها من احلفا  يف توثيق بعض الر

يسبقوا إىل توثيقهم مالقا، فانظر م ي ترمجة أمحد بن عبدة اآلميل 

 اام."للعسقيين  التهذيبو للذاب  الكاشفيف

واحلي  واحلراع  دمن طريقة أئمة احلديث التشديد يف مسائل العقائ -3

 والتسامال يف قضايا ال غيب وال ايب والفضائل والقصص .

عموما ال واملؤلفني يف الرما   ،فني يف أساء الصحابةومن انا نرى املؤل

، وال يتعمقون يف نقد املروياا الت  يتشددون يف إثباا الصحبة ألي احايب
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يبنون عليها إثباا احبة الصحابة ، واذا أمر وا ال يف كل املؤلفاا يف 

 الصحابة خااة ، ويف كتب الرما  العامة .

يتشدد يف نقد املروياا اخلااة  واذا املنهج خيالفه احلجوري، ف اه

بالصحابة، وما كفاه ذلك، حتى ذاب خيص أاحاب املروياا الت  يرى 

 أخااء يف وقوعه مع اذا الرياض املستطابة عفها بقسم خاص من كتابه 

 حدود يف إليه ْق بَ ْس يُ    عمل واذا حقهم، استيفاء يف وتقصري شديد، روقصو

 .علم 

 :أبو عبدالرمحنقال 

 .حلارث  بشري ا

روى عنه اثنان التهذيبعصاع بن بشري م مم يف فيه  ؛هذا يثُهِدَح

يب حاتم يف أوابن  التاريخان وذكره البخاري يف بو  يوثقه غري ابن ح

  .ا وال تعديي  فيه مرح   اذكريو   اجلرح والتع يل

 بن حجر يفاقا  فيه  ؛جهالة عصاع غلطب قولك امُلْستَْدِر :فقا  

 .ااممقبو  قريبالت

وقو   ، تقريبهبن حجر يف الهل ااايح  امُلْستَْدِر  كأن  :قلُت   

 ،ك ر من واحدأمن روى عنه  :فونه بأنهجمهو  احلا  الذي يعري يف ال احلديث أ

 .و  يوثقه معترب

ك ر من أمن روى عنه " :يف مقدمه كتابه السابعة التقريبااحب  وقا  

ن اجلهالة وكمأ ."و جمهو  احلا : مستور أليه اهشارة بلفظّثق، وإواحد و  يو

 .عنده ا  مهالة العني فقط
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ىل مهالة عني م اجلهالة إعىل من قّس  بل يردُّ  ،ناأ عيل   واو هبذا   يردّ 

ئمة يف رواية جمهو  احلا  ، ونقل كيع األعليه وقد تقدع الردّ  ؛ومهالة حا 

  .بن محاش فرامعه برسحتت حديث 

ما  إ افة إىليف ذلك  النقو  ا من ممليد   -أهيا القارئ  -ذاكر لك انا  ناأو

عمن روى  تقدع لتعلم مدى شتب الشيخ ربيع يف تكراره نف  اجلهالة مالقا

به يف استدراكه  كا رصح ، الثقاتيف  انابن حب ذكرهك ر من واحد وأعنه 

 م عىل اذا احلديث 

تبعده عن  ةله يعايه منملل بن حباناوكونه روى عنه ثيثة مع توثيق  

 ، فأقو :اجلهالة والتجهيل

ومعل احلاكم : (96)ام  حصيلتجامع اليف   احلافظ العيئ   قال

 ؛ن ذلك ال يفيد احتجاما به(، فإعن رمل) :قو  الراوي ؛من املنقاع أيضا

ن م ل ذلك جمهو  العني وال حيتج   وال عىل القو  بقبو  املجهو ؛ أليعن

 .بعد معرفة عينه ،نا اخليف يف املجهو  العدالةإو ،تفاقابه ا

ان ن ك، وجمهو  عدالة وإجمهو  عني :فجعل املجهو  قسمني :قلت 

 .جاج بروايته خيفتنه يف االحأ نباأمعروف الذاا واو جمهو  احلا  

ال  أو ،ال يدرى من او :ترى يف ترامم بعض املجاايل يقولونوقد  :قلت 

ال يعرف حاله فهو عندام معروف الذاا  :يف جمهو  احلا ويقولون  ،يعرف

 .غري معروف احلا 

الت   !!ىل بيان م ل اذه البدائياا يف علم احلديثإحتاج أن أظن أوما كنت 

فيعرفون ما نقله مجهور املحدثني من  ،يعرفها من اطلع عىل بعض خمترصاته
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( 3/375) تكناليف   ا  كا نقل الملركيش احلجمهو  العني وجمهو  

 .ىل جمهو  عني وجمهو  حا إتقسيم املجهو   بن املواق عن ا

  ال خيرج عن اجلهالة برواية اقو  من ق : بن رشيد ااحلافظ  وقا  

رمه خين رواية الواحد ال قة أن أراد اخلروج عن مهالة العني في شك إ ؛عدلني

ال يعلم من رواية  ن أراد مهالة احلا  فاحلا  كاإو، ذا ساه ونسبهإعن ذلك 

كذلك ال يعلم رواية  (ه ثقةيقل إن   ما) :الواحد ال قة عنه ما  يرصح به أي

 .ال عن ثقةإنه ال يروي أو يكون ممن يعلم أن يرصح إال أاالثنني 

 اام(.3/389) كتالنذكره الملركيش يف  

ال أسانيداا ف أحاديث الت   عّ األ بعضذاكر لك أيضا إين إن شاء اهلل و

 :فمن ذلك؛ سانيدااأحلديث بجهالة حا  بعض رما  ا

أشبه حد بعد رسو  اهلل أاليت وراء ما  :قا  نس بن مالك أ ثْيِدَح 

نا  يف ركوعه رفحمل :قا  -عمر بن عبدالعمليمل :يعن -  ىفتالاية به من اذا 

 .عرش تسبيحاا ويف سجوده عرش تسبيحاا

 .ضعيف(: 348) رقم رواء الاليلإيف    األلباين قال 

بن مانوس( قا  ا)؛ واب اذا سند ضعيفهذا  :وقا  ،ثم ذكر من أخرمه 

 .جمهو  احلا  :بن القاانا

 .نه قتل ثيثة قتلوا رمي أوعن عيل (: 2202)وقا  يف رقم  

ورماله ثقاا رما  الشيخني غري سعيد بن  :قلت :ن خرمه قا وبعد أ

 .مقبو  التقريبواب واو القوري احلمداين واو جمهو  احلا  يف 

من انيع املحدثني يف تضعيفهم بمجهو  احلا  لو  ام ا  ذلك ك ري مد  وأ 

  لباين اء ذلك يف مملء مفرد سواء من انيع الشيخ األذاب من حيصيه جل
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عن امُلْستَْدِر  نفسه أنه  عف بعض األحاديث بمجهو   وقد ذكرنا ،أو غريه

 كا قيل:  !!،من نوع خاص نا انيعة يف االستدرا  انا لعلهوإاحلا  

َلممُ ملِ  ُتْع َرٌة ال  ْيم  َهوى النُفوِس رَسِ

  

اِ ٌ   م م م م م ا َعم م م م م م َهم يْ
فِ اَر  م م م م م ْم َحم م م م م م م َكم م م م م  مُ هِ فَ تَ ُممم

 
نقلت عن احلافظ ابن حجر ترمجة بشري  ومما يد  عىل ما ذكرته أنن 

احلارث  أن حديث اذا الصحايب عند سعيد بن مروان الرااوي وتابعه عمرية 

عنه راويا غري اذين الرملني  اإلصابة يف  ذكر احلافظبن عبد املؤمن و  يا

 اجلرح والتع يل  عن أيب حاتم ونص عىل ذلك ابن أيب حاتم يف قي  ن

 الرااويان املؤمن عبد بن وعمرية مروان بن سعيد عنه روى"( فقا :7/25)

 ."ذلك يقو  يبأ سمعت

( قا :7/70) التاريخ الكبريالبخاري يف ترمجته من اهماعوكذا نص 

 ا.ا ثال   و  يذكر عنه راوي   ."املؤمن عبد بن وعمرية مروان بن سعيد عنه روى"

واب أنه روى عنه ثيثة فقد سبق النقل أن ذلك وإن انتفت به مهالة عينه ال 

 ف  به عىل ما ذكرنا مهالة حاله.نت

 ."من طريقة أال احلديث التشديد...إلخ" :وأما قو  امُلْستَْدِر 

  شيخ اهسيع قا  ، طيق عنهمع أال احلديث خيف اذا اهفإن كي

ال لوز أن يعتمد يف : "(84)ص  قاع ة جليلة يف التوسل والوسيلةيف كتابه

 ."ةوال حسن ةحي  ليست احتالرشيعة عىل األحاديث الضعيفة ال

-63)ص نكار الب ع واحلوادثإالباعث على وقا  أبو شامة يف كتابه 

 ديتساالون يف أحاديث فضائل األعا  واذا عنأال العلم (:مجاعة من 64

يبني ينبت  أن  خاأ بلمن أال احلديث وعند علاء األاو  والفقه  املحققني

من حدث عن  بحديث » :  قولهيف   الوعيد حتتإال دخل ن علم وإأمره 

 .«يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبني
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ا عىل من 283) موعةالفوائ  اجمليف  وقا  اهماع الشوكاين   ( رد 

ن األحكاع الرشعية متساوية األقداع ال فرق : إقا  بالتساال يف الفضائل قا 

عىل التقو  احلجة وإال كان من  تقوع بهمنها إال با  في حيل إثباا يشء ؛بينها

 .ما او معروف العقوبةوفيه من  ،اهلل با   يقل

 ة اختصار علوم احل يثالباعث احلثيث حاشييف  وقا  أمحد شاكر  

: ال فرق بني األحكاع وبني فضائل األعا  ونحواا يف عدع البن ك ري 

من   بل ال حجة ألحد إال با اال عن رسو  اهلل  ،األخذ بالرواية الضعيفة

 .حديث احيال أو حسن 

والذي :صحيح اجلامع الصارييف مقدمة وقا  العيمة األلباين 

ا إليهناس به وادعوا الأدين اهلل  ال يف  ،أن احلديث الضعيف ال يعمل به مالق 

 .وال يف غرياااملستحباا الفضائل و

(: ال لوز العمل باحلديث إال بعد ثبوته كا 5/64) الضعيفةقا  يف و

 .من العلاء كابن حملع وابن العريب املالك  وغرياماملحققني  او مذاب

أننا ننصال إخواننا ومجلة القو   :الضعيفةوقا  يف خخر مقدمة 

املسلمني يف مشارق األرض ومتارهبا أن يدعوا العمل باحلديث الضعيف 

ا و ففيها ما يتن    النب   إىل العلم با ثبت منها عن  مهتهم مهواوإن يمالق 

وقد  عىل رسو  اهلل من الوقوع يف الكذب  منجاة ويف ذلك ،عن الضعيفة

رواه مسلم يف  «كل ما سمعأن حيدث ب كفى باملرء كذبا»: قولهأشار إىل اذا ب

 .حهيمقدمة اح

وعىل اذا القو  كفى باملرء  يال  أن يعمل بكل ما سمع فهذا نموذج  

و  يقل بعض  ،إئمة احلديث  الذين ادعى امُلْستَْدِر  شموحلم طيب من كيع 

من رأى ذلك وادعى أن طريقتهم التسامال يف ال غيب وال ايب والفضائل 

قا   جتد امُلْستَْدِر  نفسه ينقض اذا القو  حيثمع اذه النقو  ووالقصص، 

 :والتع يل اجلرحكليل ألجوبة أسئلة املصطلح واإليف 
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ة التاريخ، وماحكم اال عدع اش اط العدالة والضبط يعم رو":قال السائل

ا؟  رواية املسترشقني له، مملاكم اهلل خري 

، يف التاريخ، يف السنة، يف : العدالة والضبط يش طان يف كل نقلاجلواب

وال نقبل أي خرب إال إذا توفرا رشوط العدالة أحوا  الناس، يف كل نقل، 

 .والضبط يف النقل

حرع  التاريخ خااة إذا تناو  الصحابة، أو يتناو  علاء اهسيع الذين أما

ما اب ودب، وال نقبل نقو   لاهلل دماءام وأعرا هم وأمواحلم، في نقبل ك

 قني.املسترش

ا، ندرسه وننظر ونذلكن إ قق يف معرفة أمانتهم، أل م أال دا حققوا لنا كتاب 

 دس وخبث، فننظر ال نقلوا من أاو  احيحة؟

ألنه من مسترشق، وإنا ألنه كتاب ليس فإذا عرفنا اذا، نقبل اذا الكتاب 

فين وتوثقنا وتأكدنا أن اذا الكتاب لفين؛ ألن اذه األاو  مومودة عند غري 

 اذا املسترشق، وهلل احلمد.

، "الرواياا التارخيية ال يابق عليها منهج املحدثني "يقو :وبعض الناس 

اذا ليس بصحيال، اذا غلط ؛ ألن يف املؤرخني كذابني، فيهم روافض وحلم 

وتابعيهم وخيار   أاداف سيئة، ويلصقون امل الب بأاحاب رسو  اهلل

ا إال باألس  انيد الصحيحة.الناس، في نقبل منهم أبد 

 :يف االستدراك  قولههذا و قولهيها القارئ بني أ فقارن
من طريقة أئمة احلديث التشديد يف مسائل العقائد واحلي  واحلراع "

ا  والتسامال يف قضايا ال غيب وال ايب والفضائل والقصص مع املقارنة أيض 

ويف السنن "( قا : 1/288) الذريعة إىل بيان مقاص  الشريعةيف قولهبني 

واملستحباا والوامباا ال يعتمد عىل األحاديث الضعيفة لكن إذا كان يف 

  الباب حديث أال أو خية أال ليستأنس هبذا احلديث الضعيف.اام 
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ا  نه من أحاديث ال غيب وال ايب إا يقا  فيعند التأمل وأقو  أيض 

اذا احلديث  ومن ذلك منها األحكاع والعقائد يستنبط والفضائل قد أوالقصص 

 عن بشري احلارث  اشتمل عىل بعض اآلداب واألحكاع والعقائد فمن ذلك 

 قوله ةاللدرد السيع واالقتصار يف رد السيع عىل امل ل ب عىل تقدير ثبوته

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ) :تعاىل

باألب واألع وما او معلوع من عظمة حق الوالدين   دية له فوالتاآلية  (ىت

تعلق بالعقيدة لتعلقه له من حق الوالدين واذا  أعظم  حقهفاشتمل عىل أن 

وحقه ورد عىل من ال يقبل خرب اآلحاد فهذا رسو  اهلل ب النبوي نابتعظيم اجل

أمر ملل  اذاو  سيع قومه للنب  إنقل قبل خرب اذا الواحد  العد  ي  

ري االسم إىل غريه يتت ومن اآلداب ،من األحكاع والعلل ما ينبن  تنبن  عليه

 إىل بشري . فتري أكربأحسن منه 

سمه اقبل سؤاله عن ول السيع بفإنه رحب به قال حيب بالضيف  وتكرار

وحسن ، ريه إىل أحسن منهبتتب بادرهه باسمه أخربنكار اخلاأ ملا ة بإواملبادر

اهلل  رسو يا هإذ كانوا ينادون  أدب الصحابة ر وان اهلل عليهم مع رسو  اهلل 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ) :قا  تعاىل ،باسمه هو  ينادو

ن بن  احلارث قد معلوا إيف األمور املهمة ف االستنابهوفيه الوكالة و ،(ڍ

بذلك عنهم   سيمهم وخااب النب  إائبا عنهم يف نقل ن اذا الرمل 

وموب التورع عن  ديفوغري ذلك من العلوع مما ي ،واذا يدخل يف األحكاع

اذا احلديث أو غريه حديث ترغيب أو ترايب وفضائل وقصص ن أطيق إ

 بحيث ال تدخله العقائد واألحكاع  ُمض

(+++) 



 
' گبشري بن سعد 

 
( 131 

 گبشري بن سعد   

 بشري بن سعد األنصاري. -14"

 . صحيح املفاري  عيف وثبت  بشوااده كا يف   ُهَحِدْيث

 أقول: :امُلْسَتْدِرك قال

لذكره   ، فا الداعفاري صحيح املحديث بشري بن سعد يف  لقد و عَت 

 يف قسم  عيف املفاريد؟

 :أبو عبد الرمحنقال 

  .بشري بن سعد األنصاري

 .ضعيف املفاري ذكر اسمه يف  امُلْستَْدِر انتقد 

املفرد وإنا ثبت عن غريه  احلديث إذا ظهر يل عدع ثبوته عن اذان إ أقول:

ن عدع ثبوته عن اذا ولبيا، صحيح املفاري فلبيان احة متنه أبقيه يف 

ا أن احلديث عنه بذاته   مبين  ضعيف املفاري الصحايب املفرد أذكر اسمه يف 

لبيان  عف  الضعيفإنا ثبت عن غريه وال أكرر ذكر احلديث يف  ،ي بت

حاديث األحديث اذا الصحايب طلب ا ليختصار حتى ال ي قل الكتاب بتكرار 

لبيان عدع ثبوا  ضعيف املفاري و البيان احة متو  صحيح املفاري يف 
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احلديث عن اذا الصحايب وإنا احلديث حديث غريه واكذا انعت يف 

 أم اله.

في يبايل بتضخيم الكتاب ونفخه ولو بجهود التري كا انع  امُلْستَْدِر  أما 

وال يأخذ وينمل  أحاديث أخرى ياوحلا كله     بح اذا، ف اه ينملّ  مستدركهيف 

شوااد يف غري ُملها أو غري ااحلة  د ويكتف  به وقد تكونمنها الشاا

 .ستشهادلي

ونحوه من كتب  بيان الوهم واإليهام ولو قارنت بني انتقاد ابن القاان يف 

 .! لعلمت احة ما ذكرا لكالعلم العلل ممن قصد النقد 

 :لو انع يف النقد م ل ما انع الناقدون حيث  امُلْستَْدِر وأظن 

 حلديث الذي يريد انتقادهيذكر طرف ا. 

   املتعمد فيها وغري تلك األساليب  ذلك التاويلبتري ثم يذكر نقده عليه

ا  كانملا التاويل للتهويل  اإلصابة يف تصحيح كتابه اذا املسمى زور 

عىل ما فيه  فه وإبراز ما جهله احلجوري من مفاري  الصحابةما ضّع

ري مو عها كله يكون يف نقوالا يف غ وأمن تنمليل ما ساه شوااد 

 ململمة خمترصة.

(+++) 
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     نصاريكثم األأبن  ةبصر 

 برصة بن أك م األنصاري. -15"

له حديث يف النكاح روى عنه ( 717)رقم  اإلصابةقا  احلافظ يف 

 :وقيل ،ولهأبضم  ةرسفيه بُ  :وقيل ،داود وغريهأبوخرمه أ -سعيد بن املسيب 

  (.478) رقم أس  الاابةو  واو يف ألوالرامال ا ةنرض :وقيل ة،نقل

باب يف الرمل يتملوج ( 2131)داود يف النكاح رقم أبوخرمه أاذا  ُهَحِدْيث

 :قا   ،املرأه فيجداا حبىل

دُ  َعيِلٍّ  ْبنُ  َواحْلََسنُ  َخالٍِد  ْبنُ  خَمَْلدُ  َحدََّثَنا ِ  أَيِب  ْبنُ  َوُُمَم   - ْعنَىممَممالْ  – يي الرس 

ثَ  َقاُلوا اِق  َعبْدُ  نَاَحد  ز  َنا الر   ْبنِ  َسِعيِد  َعنْ  ُسَليْمٍ  ْبنِ  َاْفَوانَ  َعنْ  ُمَرْيٍج  اْبنُ  أَْخرَبَ

ِ  أَيِب  اْبنُ  َقاَ   - األَْنَصارِ  ِمنَ  َرُملٍ  َعنْ  املَُْسي ِب      ي الن بِ  أَْاَحاِب  ِمنْ  :يي الرس 

َفُقوا ُثم   األَْنَصارِ  ِمنَ  َيُقْل  َوَ ْ  ةُ  :َلهُ  ُ  ُيَقا - ات  ْمُت  :َقاَ   َبرْصَ ا اْمَرأَة   َتمَلو   يف بِْكر 

َاا َداُق  حَلَا»:   ُّ الن ب َفَقاَ   ،ُحبىَْل  َ  اِ  َفإَِذا َعَليَْها َفَدَخْلُت  ِسْ ِ َا  الص   بِ

َذا ،لََك  َعبْدٌ  َوالَْولَدُ  ،فَْرِمَها ِمنْ  اْستَْحلَلَْت  إِ . «ْدَااَفاْملِ » :َحَسنُ مْال َقاَ  . «َوَلَدْا  فَ

ِ  أَيِب  اْبنُ  َوَقاَ   وَاا» :َقاَ   أَوْ . «َفاْمِلُدوَاا» :يي الرس   .«َفُحدُّ

عن سعيد بن يمليد عن ابن املسيب  ةروى اذا احلديث قتاد :داودأبوقا   

بن املسيب وعااء عن يمليد بن نعيم عن سعيد ، يب ك ريأ بن ىيورواه حي
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 :يب ك ريأبن  ىيحديث حي ويف ،رسلوه كلهمأاخلرساين عن سعيد بن املسيب 

 ."ا لهمعل الولد عبد   :وكلهم قا  يف حدي ه ة.ك م نكال امرأأبن  ةن برصأ"

 :، فقا (2212)رقم  حاد واملثانياآليب عاام يف أخرمه بن أو  :قلُت 

خرمه الارباين أو احدثنا احلسن بن عيل احللواين عن عبد الرزاق به خمترص  

مصنف عبد الرزاق به نحوه واو يفمن طريق ( 2/36) الكبري  يف

  :بن مريج قا ابه من طريق  الرزاق عب 

( 10704رقم  250 -6/249)يضا أخرمه أعن افوان به نحوه و (1) حدثنا

بن مريج قد عنعن او ،براايم بن ُممد عن افوان بن سليم به نحوهإمن طريق 

 ؛ج متابعونوالبن مري ،دثت عن افوانُح  :وقا  عند عبد الرزاق ،الءؤعند ا

 :نه تابعهأداود  أبوفقد ذكر 

وعند عبد الرزاق رقم  ،يب نعيم عن سعيد بن يمليدأبن  ويمليد ،سعيد بن يمليد 

، عن افوان بن سليم عن سعيد بن براايم بن ُممدإخربنا أ :، قا (10704)

 برصة. :املسيب عن رمل يقا  له

 .نه مرسلأداود عليه  أبو اهماعقد حكم  :قلُت   

نه أواذا فيه  «الولد للفراش» :حيث قد تعارض مع حديث ةوفيه نكار :ُتقل   

ا من العلاء اختلف حد  أعلم أ ال" :السننمعامل يف  اخلاايبعبد له، قا  

ن إن يكون معناه أشبه فكيف يستعبده ويُ  ،ةن كان من حرإ ن ولد الملنا حرأيف 

 اام.ب بيته همرأا ووااه به خري  أنه أثبت اخلرب 

 حدثنا ابن مريج عن افوان بن سليم.    ثانياآلحاد واملكذا، ويف (1)
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نه أبعضهم  ذكر" :يف رشح اذا احلديث عون املعبودااحب  قا 

 ةاذا جمهو  وله عل ةبرص :وقيل ،م قائلهالتفاري وواِ  ةيب برصأبن  ةبرص

بن سليم عن سعيد بن بن مريج عن افوان انه حديث يرويه أواو  ةعجيب

نا رواه إو ،وابن مريج   يسمعه من افوان ،نصاراألاملسيب عن رمل من 

 .سلم  عن افواناأل ىحيي  (1) يبأايم بن ُممد براإعن 

خرى أ ةوله عل :قا  –بل كذاب  :قلت -براايم اذا م و  احلديثإو 

   عن سعيد ابن املسيب عن النب  ى مرسي  ونا يرإنه أن املعروف أوا  

 ويمليد بن نعيم وعااء اخلراساين كلهم  عن سعيد عن النب   قتادةكذا رواه 

 اام ".الصحيالرسا  او واه :ذين التعليلني ثم قا ذكر عبد احلق ا

نت أو ،حكاع فرع عن ثبوتهاأل :قلت ،حكاع تتعلق باحلديثأ ةربعأثم ذكر 

 ."واحلمد هلل ،نه غري ثابتأترى 

 أقول: :امُلْسَتْدِرك قال

يه نكارة حيث قد تعارض وف"يٌب قو  احلجوري يف اذا احلديث غر  -1

 . «الولد للفراش»مع حديث 

ال يتناو  اذه الصورة حتى يقا : إن اذا  «الولد للفراش» :   قولهن أل

ا لملوج معروف.  احلديث يتعارض معه؛ إذ   يسبق حلذه املرأة أ ا كانت فراش 

 كذا والصواب:) إبراايم بن ُممد بن أيب حييى(.  (1)
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 مداراا طرق من احلديث اذامعرفة الصحابة نعيم يف أبوأورد -2

  و  احلديث .م واو ،حييى أيب بن إبراايم عىل

وُب  هُ َوَرَوا"ثم قا : اُن، أَيُّ  برِْشٍ  ْبنِ  اهللِ َعبِْد  َعنْ  ُسَليَْاَن، ْبنِ  َمْعَمرِ  َعنْ  اْلَوز 

، ، َعنِ  اْلُقَريِشي ِد  َعنْ  اْلَفْرِويي ةَ  َعنْ  َسييِب،مممُمممْال ْبنِ  َسِعيِد  ْبنِ  ُُمَم   ".اْلِتَفاِريي  ُبرْسَ

 واذا اهسناد مع انقااعه يعضد مرسل سعيد بن املسيب.

 اهلل بن برش قا  فيه ابن معني: ثقة من خيار املسلمني . وعبد

 زرعة: ال بأس به . وقا  النسائ : ليس به بأس. أبووقا  

 والفروي الظاار أنه ُممد بن عبد اهلل بن أيب فروة ادوق من ال امنة.

عبيدة أثنى عليه  أبوقه ابن معني وغريه، ومنهم أمحد، ومعمر بن سليان وثّ 

 وغمملة األزدي.

 ."فت إىل غممل األزدي لهتما أل"(:4/156) امليزانقا  الذاب  يف 

به اذا احلديث إىل درمة  هسناد يصلال يف املتابعاا، ويرتق فهذا ا

ا.الصحيال، ال سيا ومرسل سعيد بن املسيب يُ   عد احيح 

إذا ُسليم أن سعيد بن املسيب أرسل اذا احلديث، وأن اذا اهرسا  من  -3

 ا احلديث، في مانع من احلكم بصحته.سعيد او علة اذ

ة عىل غريام من أال اهرسا ، وذلك أن لسعيد وبعض كبار التابعني ممليّ 

 ة ا  أ م ال يرسلون إال عن ال قاا.وتلك اململيّ 



 
' برصة بن أكثم األنصاري

 
( 137 

 (:1/30) التمهي يف   قا  ابن عبد الرب 

باألخذ عن الضعفاء واملساُمة يف ذلك    َف رِ وأما اهرسا  فكل من عُ "

رف أنه ال يأخذ إال عن ثقة تج با أرسله تابعي ا كان أو من دونه، وكل من عُ حي

 فتدليسه ومرسله مقبو .

فمراسيل سعيد بن املسيب وُممد بن سريين وإبراايم النخع  عندام 

احاح، وقالوا: مراسيل العااء واحلسن ال حيتج هبا ؛ أل ا كانا يأخذان عن 

 . "وأيب العاليةكل أحد وكذلك مراسيل أيب قيبة 

، فيمكن أن «عبد»بصحة اذا احلديث، إال كلمة أنه  كموبناء عىل اذا حُي 

نقو : ا  خاأ، أو يقا  كا قا  اخلاايب: إن اذا منسوخ، أو يؤخذ بتأويل 

 اخلاايب وتأويل فرع الصحة، واهلل أعلم.

 قال أبو عبد الرمحن:

 .«والولد عبد لك»برصة بن أك م وفيه:  ثْيِدَح

نقي عن األئمة فإن  ضعيف املفاري علته يف كتابنا  أو حنايث احلد

رقم  7/157) الكربى( والبيهق  يف 2131داود رقم ) أبو :احلديث أعله

، وابن أيب حاتم يف «الولد للفراش» :وأشار إىل خمالفته حلديث( 14004

 هذا: (2044رقم )السننتهذيب (، وقا  ابن القيم يف 1259رقم ) العلل
 علله.واسم الصحابي راويه ثم ساق  ،احلديث قد اضطرب يف سنده وحكمه
واو مرسل، وال أعلم  ،ا من الفقهاء قا  بهوقا  اخلاايب: ال أعلم أحد  

ا من العلاء اختلف   أن ولد الملنا حر إذا كان من حرة فكيف يستعبده. يفأحد 

 .  لأللباين سنن أبي داودضعيف  واحلديث يف
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يأخذ ما  امُلْستَْدِر متصي  ومرسي  و  حد روي عن النب  فهو حديث وا

ا لبعضه   لعل العلاء الذين أعلوه الاريق و ،اختلف فيه منه ولعله شااد 

احلديث  لبل ا  من  من بيان عل اشااد   عن سعيد عن النب   ةاملرسل

 :السننتهذيب يف   وإرساله حلذا قا  ابن القيم واالختيف يف واله 

أن املعروف أنه إنا يروى عن سعيد بن املسيب عن  :وله علة أخرى وا 

ويمليد بن أيب نعيم وعااء اخلراساين كلهم عن سعيد  ةكذا رواه قتاد  النب  

 تهذيب السننابن القيم يفونقله احلق عبد  ورمحه املرسل  ،عن النب  

 واهرسا  او الصحيال.اام :فقا  ،(1/452)

 ا يلي:وتراجم هؤالء كم

قه مجاعة من احلفا  وثّ  وعطاء بن أبي مسلم اخلراساني:ثقة ثبت،  قتادة:

قه العجيل روى عنه مجع ووثّ  ويزي  بن نعيم:، التهذيبكا يف ترمجته من 

 وابن حبان وأخرج له مسلم.

عي  احلفا  للحديث. إي   اذه احلجج كلها و امُلْستَْدِر  وذاب

عقب إخرامه  معرفة الصحابةنعيم ذكراا يفإن أبا  :يقو يستشهد باريق و

 لاريق إبراايم بن أيب حييى أحد كبار الكذابني.

ال ندري من رواه عنه فأبو نعيم   يسنده، و  نجده  ،أيوب الوزانوفيها 

والراوي له عن برصة أو برسة التفاري ُممد بن سعيد بن املسيب روى  مسندا،

وابن أيب حاتم يف  التاريخخاري يف عنه مجع و  يوثقه معترب، وذكره الب

اذا  و  يذكرا فيه مرحا وال تعديي ، ومع مهالة حا اجلرح والتع يل

ا اذا ذكره احلافظ يف  ؛منقاعالرمل أيضا  من الابقة  التقريبألن ُممد 

 السادسة الذين ام من اتار أتباع التابعني.
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ئمة الذين رووه عن خمالفة اذا املجهو  لعدد من األ ذلكوانضاف إىل 

 احلفا  أ ا مرسلة. املسيب من تلك الاريق الت  رمال سعيد بن

 .واحد منهم أرمال من ُممد بن سعيد بن املسيب فهؤالء :قلُت  

 عدة علل:  امُلْسَتْدِركفاجتمع يف هذه الطريق اليت صححها 

 بن سعيد. ُممدممم مهالة 1

وال يدرى ما حا  الساقط بني  نفسه  امُلْستَْدِر كا قاله  .ممم االنقااع2

 التفاري، وكذلك من الراوي له عن أيوب الوزان. برصةبن سعيد وبني  ُممد

 : بل النكارة كا قا  البيقوين .ممم الشذوذ3

 التفردا حيملواملنكر الفرد به راو غدا        تعديله ال 

: واو كالشاذ إن خمتصر علوم احل يثيف  قا  احلافظ ابن ك ري 

 لف راويه ال قاا فمنكر مردود.خا

تشم من اذا التجّلد للنقد هبذه األباطيل اململرية بصاحبها  أنك :واحلاصل

سبل العيمة الصنعاين يف باب الكفاءة من  هقال وما أحسن مارائحة احلوى، 

 احلوى ورباه الكربياء. هاللهم إنا نربأ إليك من رشط ولد: السالم

فنعم ألن من  «الولد للفراش»حديث ث يعارض كون احلدي املسألة ال انية:

 فإذا زنت امرأة ال زوج حلا أحلق الولد بأمه. الولد أعمعاين الفراش 
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 اختلف يف معنى الفراش::نيل األوطاريف    الشوكاين اهماعقا  

   ف اشفذاب األك ر إىل أنه اسم للمرأة وقد يعرب به عن حالة اال. 

  القاموس الفراش زومة الرمل. ويف ،وقيل: إنه اسم للملوج 

أي: ملالك الفراش واو ، : الولد للفراش وللعاار احلجراألثريوقا  ابن 

 ااممم .الملوج واملوىل ، واملرأة تسمى فراشا ألن الرمل يف شها

الملاين كا يف رشوح احلديث، في يلحق به الولد بل له  :والعاار او

 أي ال ولد له. يف رشح احلديث معنى احلجر اخليبةواحلجر، 

فهذا ا ملن تملومها فومداا حامي من رمل عاار أما أن يصري الولد عبد  

يع ولو بِ  ،ألنه استعباد حر ، والعبد يرشع بيعه ؛تقدع أنه   يقل به أحد من الفقهاء

فيا أخرج البخاري رقم  ،ا فأكل ثمنهم ل اذا لدخل بائعه يف وعيد من باع حر  

  إثم من باع حرا وساق حديث أيب اريرة  :باب ،( من كتاب البيوع2227)

رمل أعاى يب ثم غدر ورمل  :ثيثة أنا خصمهم يوع القيامة»قا :   أن النب  

ا فاستوف منه و  يعط أمرة  .«باع حرا فأكل ثمنه ورمل استأمر أمري 

: قولهفضعف احلديث متحقق ونكارة  ،واب أنه ال تعارض بني احلدي ني 

 اأنه وااه به خري   «والولد عبد لك» :قولهوتأويل  ؛ ُمققة. «والولد عبد لك»

تقتيض االنتفاع به واستخدامه يف األعا  وبيعه وغري فإن العبودية بعيد؛ تأويل 

 ذلك من أحكامها املنافية حلذا التأويل.

 أيمكن أن تقو  ا  خا( عبد) أن كلمة: امُلْستَْدِر قو  وأبعد من ذلك 

ة حتى يقا  أخاأ فيها ومن الذي تفرد هبا من الروا ،خاأ إماع نص عىل أ اي فأ
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اا باحلكم دون ألئمة  عفوا احلديث بتامة و  يفردوفااحلديث  دون بقية

.غرياا

أرسل اذا احلديث، وأن  : وإذا سلم أن سعيد بن املسيبامُلْستَْدِر قا  

 اهرسا  او علة اذا احلديث في مانع من احلكم بصحته.

سلمت أنه مرسل، كا قا  بذلك مهابذة أال احلديث، رمعت  إذا :قلُت  

  اذا ؤإىل ما قررناه أن اذا احلديث مرسل عن سعيد بن املسيب، ويبال بنا

أنه حيكم بصحة اذا احلديث، وإنا حيكم بصحة اذا املرسل وال يقا  

 حديث احيال، بل يقا : اذا حديث مرسل، أو اذا مرسل احيال.

يف االحتجاج باملرسل، يف  شرح الباعثقلته يفوال بأس بتذكري  با 

مذاب مالك وأيب حنيفة  [أي املرسل]واالحتجاج به رشح قو  ابن ك ري: 

 وأاحاهبا يف طائفة. واهلل أعلم.

 أمحد بن حنبل، يف رواية. عن اهماع  واو ُمك :قلَت 

وأما الشافع  فنص عىل أن مرسيا سعيد بن املسيب: حسان، قالوا: ألنه 

 بعها فومداا مسندة. واهلل أعلمتت

له تعريفاا ك رية منها أنه ما أ افه التابع  الكبري  تعريف املرسل، :قلَت 

 ملسو هيلع هللا ىلص ، ومنها ما أ افه التابع  دون رشط كبري أو اتري إىل النب ملسو هيلع هللا ىلصإىل النب  

فيشمل املرسل  ديث، ومنها ما سقط من إسناده راوأال احل قولهواذا ي

  مجهور أال األاو  والفقه، وأال الفن ام واملنقاع واملعضل واذا قو

املعتربون فيا يتعلق بفنهم، النحاة ام املعتربون يف فنهم والفقهاء يف فقههم 

ما أ افه غري  :واملحدثون فيا يتعلق بمصالحاا احلديث، ومنهم من يقو 
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، واملعترب اآلن عند عموع الناس او ما أ افه التابع  ملسو هيلع هللا ىلصالصحايب إىل النب  

، اذا ما يتعلق بتعريف املرسل يف االاايح عند املحدثني ملسو هيلع هللا ىلصنب  إىل ال

 واألاولني والفقهاء.

اذا يتعلق بعلم األاو  ثم  :يبقى االحتجاج به: وتقدع لنا أن ابن ك ري قا 

باب ما يبني أنه  ،او ساق بنفسه أن اذا يتعلق بعلم احلديث قبل علم األاو 

او ، ولعيل قلت فيا سبق لعل متعلق فعي بعلم احلديث قبل تعلقه باأل

 قا : ،األاولني أخذوه من املحدثني يعن  اذا احلكم

أن املرسل يف أال قولنا وقو  أال العلم  وقد ذكر مسلم يف مقدمة كتابه

 .باألخبار ليس بحجة

 ؟هذا كالم من

اذا إماع يف احلديث إماع يف الفقه  ،فجل من ال يسهو ،كيع أال احلديث 

م، يتعلق باألاو  كيع غري مسلّ  قولهلكن اذا كيع يعن   ،إماع يف التفسري

بدليل ما نقله عن مسلم، ونقله عن غريه وحكاه ابن عبد الرب عن مجاعة أال 

 احلديث أال احلديث مجيعا...

وما ذكرناه من سقوط االحتجاج باملرسل واحلكم "قا  ابن الصيح: 

 ."ديث ونقاد األثربضعفه، او الذي استقر عليه خراء مجاعة حفا  احل

يعن  ادعى ابن مرير أن الناس كانوا حيتجون باملرسل إىل املائتني ثم ماء 

م نه ال حيتج باملرسل، لكن اذا الكيع أيضا ال يسلّ إوقا  ما قا    الشافع  
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: وإن كان ومد من حيتج به لكن املنكرون يف ...إىل أن قلَت البن مرير

 ؟ذاملا. االحتجاج باملرسل واحلق معهم

ألن التابعني الذين يرسلون األحاديث عن رسو  اهلل عليه الصية والسيع  

ون عن الصحابة وعن التابعني، و  يلتملموا الرواية عن الصحابة فقط، بل ير

وانا ملا يقو  قا  رسو  اهلل سقط راو أو  ،فيهم ال قة وفيهم غري ال قة ونوالتابع

ولكن قد  ،يم عليه الصية والسيعرواه بني اذا التابع  وبني الرسو  الكر

أمجع العلاء عىل أنه ال بد من معرفة عدالة الراوي اذا الساقط ال نعرف ثقته 

رواية الراوي املسمى  لبال نقوإذا كنا  وجمهوالقد يكون كذابا قد يكون  عيفا 

 .فكيف نقبل رواية الساقط 

نعرف عينه وحاله فالذي ال  ،فإذا رددنا رواية املجهو  ألنا ال نعرف حاله

من باب أوىل ال نقبل روايته اذه حجة قوية يف عدع قبو  املرسل، طبعا قبله 

الشافع  برشوط ووافقه بعد ذلك أال احلديث واو إذا اعتضدا بمسند خخر، 

 لخ.إأو بمرسل خخر يرويه تابع  خخر... 

 لخ.إثم ذكر الرشوط الت  ليس يف اذا املرسل منها يشء...  

(+++) 
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   بة بن أبي مالكثعل 

 ثعلبة بن أيب مالك القرظ . -21"

ظ."خمتلاااااحظيظ ااااا  ت " (:954) اإلصاااااابة  قاااااافظ بااااااف ظ ااااا ظ  ااااا ظي

:ظ(280)يقااا ظظاالسااتيعاب  لاايفظيظظوقااافظ  اا ظ  اا ظ".لاا ظيه اا "ظ:  اا ظي اان قاااف

 ها ." لن يظ ول ظ ىلظ ه "

ظقافظ  ا ظ أ  بااف ظ زا  ظذكا ظلا ظ ،ظ(613)يقا ظ أسا  الااباة   ثا ظيوكذ 

 : ب  ثظ آليت(ظ2074)يق ظ التحفة ي

ظ:يظكتابظ ل هون(ظ2481)يق ظظظ   ظياج ظظ إليامقافظظظُهَحِدْيث 

 بن ثعلبة بن منظور بن زكريا ثناحد ، قا :احلملام  املنذر بن إبراايم حدثنا  

 مالك أيب بن ثعلبة عمه عن مالك أيب بن عقبة بن ُممد حدثن ، قا :مالك أيب

 يسق   ،األسفل وقف األعىل مهملور سيل يف   اهلل رسو   ىمقض : قا

  .ااممنه أسفل او من إىل يرسل ثم الكعبني إىل األعىل

 عن احلديث هبذا همام ابن انفرد : مصباح الزجاجةقا  البواريي يف 

 .من أمل زكريا بن منظور فه عّ و ،الستة بقية يف يشء له وليس ،ثعلبة

 :قان وقا  الدار ."ليس بشئ ":ابن معني فيهوزكريا قا   :قلت 

 ام .ا"م و "

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 
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 اآلحاديب عاام يف أوابن  ( 2/80) الكبري خرمه الارباين يف أو

ن أيب مالك أبن  ةمن طريق يعقوب بن سليم عن ثعلب( 2200)رقم  واملثاني

يف مشارب   ىض رسو  اهلل موق :، قا «ال ضر وال ضار» :قا  النب  

 . (1)رب األعىل ملسيل األعىل عىل األسفل حتى يشالنخل با

وال  ،  خيتلف عن مالك يف إرسا  اذا احلديث" :لربا وقا  ابن عبد 

  ."يسند من ومه احيال

فإن حلا  «ال ضر وال ضار» :قوله الإن احلديث  عيف ألم عُ  :قلت

يف   لباين تصلال هبا ليحتجاج أبان ذلك العيمة األ (2)اشوااد  

پ پ پ ظ﴿ظ:وي ناظس  ان ظ قوفظ:قلتظ.(250)رقم   ةيحالصح

ظ ﴾ڀ ظ لضاتظوكث ظي ظ ز  يظشاه ، ظحت  مها وهذ ظمماظظ، يظ ازسل ا لة

ظث وتظ   ث ظ«الرضر وال رضار»ظ: ؤ   ظث ل أو ل  جحظظ، ظظةن يبظيالكظالظأ  

ظ."لل الئيظجامع التحصيلكامظس قظوكامظيظظ،ل ظة   

 أقول: :امُلْسَتْدِرك قال

 ، وِذْكر من قال بإثباتها من العلماء:ِةَبَلْعَث ِةَبْحُص اِتَبإْث  يفأوالالكالم 

 (:407(رقم )1/490) معرفة الصحابةيف   نعيم  أبوقا   -1

ُح  ثُم   الَْكْعبنَْيِ، إىَِل  َاءُ مالْ  َويَْرِوي» : قولهزيادة يف اذا النص، وا   حاد واملثانياآلويف (1) ْ ال يرَْسَ  َاءُ م

ىَل  ْسَفلِ  إِ ألَ َِك  ا ل َذ ى َوَك ت  قَ  َح نْ ُط  يِض َت ائِ َو ْو  احْلَ ى َأ نَ لْ  َيْف  .  «َاءُ ما

  كذا، والصواب:)له شوااد(. (2)
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  ثعلبة بن أيب مالك القرظ  إماع بن  قريظة يكن  أبا حييى أدر  النب  "

كا مجيعا يف الذرية و  كان او وعاية القرظ  يف سنٍّ واحد يوع بن  قريظة ف 

 ."يقتي، قاله مصعب الملبريي 

 م به.نعيم اذا الكيع عن مصعب الملبريي، وسل   أبولقد نقل 

 ومصعب قا  فيه احلافظ ابن حجر: ادوق، عا  بالنسب، من العارشة.

  االستيعاب ."  ولد يف عهد النب   "ابن عبد الرب قا  يف ثعلبة:-2

 ( .280( رقم )1/286)

( يف ترمجة 79( رقم )182)ص جامع التحصيل قا  العيئ  يف-3

قا  ابن أيب حاتم: سألت أيب عن ثعلبة بن أيب مالك؟ فقا : او  ": ثعلبة 

 .من التابعني واحلديث مرسل. وقا  حييى بن معني : له رؤية من النب  

، وروى شعبة عن سا  بن  وذكر ابن عبد الرب أنه ولد عىل عهد النب  

ا عىل عهد النب  ح  . "رب عن ثعلبة أنه قا : كنت غيم 

فنرى أن العيئ  قد تعقب قو  أيب حاتم بأقوا  ثيثة من األئمة يف إثباا 

وامل بت يقدع عىل  ،، والظاار أنه يرمال أقوا  اؤالء األئمةاحبة ثعلبة 

 النايف.

ة والرامال أن ثعلب "وعمل العيئ  اذا يد  عىل باين قو  احلجوري:

 ."للعيئ  جامع التحصيلابن أيب مالك ال احبة له كا سبق وكا يف 
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  ( يف ترمجة ثعلبة 952رقم ) اإلصابةاحلافظ ابن حجر يف -4

وقا  مصعب  "قا : خمتلف يف احبته، ثم قا  ابن معني له رؤية ... ثم قا :

 . "الملبريي كان ممن   ينبت يوع قريظة، ف   كا تر  عاية

 أقول:

 أقر  احلافظ ما نقله عن ابن معني ومصعب الملبريي.و

ه بقريظة ويكون او بصدد من يقتل لوال أبوومن يقتل ":قولهوأكد  ذلك ب

 ."اهنباا ال يمتنع أن يصال ساعه؛ فلهذا االحتا  ذكرته انا

 . اإلصابةأي: يف القسم األو  من 

رقم  لصحابةمعجم االقاسم أورده ال مجة يف كتابه  أبوالبتوي -5

له حدي  ا خخر  ، وأورد ( و  يرش إىل أي اختيف يف احبة ثعلبة 269)

 سيأيت ذكره يف مو عه .

...واو إماع بن  " :وقا  ابن األثري يف ترمجة ثعلبة بن أيب مالك -6

.ثم قا : قا  حييى بن معني: له رؤية، ... قريظة: ولد عىل عهد رسو  اهلل 

لبة بن أيب مالك سنه سن عاية القرظ  وقصته كقصته وقا  مصعب الملبريي: ثع

 ."تركا مجيعا فلم يقتي

 وام: ،فهؤالء عدد من العلاء ي بتون احبة ثعلبة بن أيب مالك

 أبوو -5والبتوي، -4مصعب الملبريي  أبوو -3وابن معني  -2شعبة -1

 والعيئ .  -9وابن حجر  -8وابن األثري  -7وابن عبد الرب  -6نعيم 
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ة اذا الصحايب، وال يلتفتون إىل قو  أيب حاتم ؛ ألنه ال دليل بن احي بتو

 ملن يقو  إن ثعلبة ال احبة له، وامل بت مقدع عىل النايف.

  وقا  احلجوري بعد اطيعه عىل أقوا  عدد من العلاء بصحبة ثعلبة 

جامع والرامال أن ثعلبة بن أيب مالك ال احبة له كا سبق وكا يف " قا :

 ."للعيئ  يلالتحص

عليه، ال له،  جامع التحصيلو  يورد له أدلة عىل اذا ال ميال، وما يف 

 (.3وقد أوردنا قو  العيئ  برقم )

له رؤية من "(:846(رقم )4/397)تهذيب الكمالوقا  اململي يف -9

: قا  مصعب بن عبد اهلل الملبريي : سنه سن عاية القرظ ، وقصته  النب  

 ."كقصته

( يف 848( رقم )2/96) التذهيب قا  احلافظ الذاب  يفو -10

 ."له رؤية، وحدي ه عند ابن مامه" : ترمجة ثعلبة 

و  يلتفت اذان احلافظان إىل القو  بعدع احبته، و  حيكيا اخليف يف 

 .  احبته، ومها متاع عرشة من العلاء القائلني بصحبة ثعلبة بن أيب مالك 

 . احل يث عن رسول اهلل  ثانيا: إثبات صحة هذا

 (:269رقم)معجم الصحابة قا  البتوي يف 

 أيبعن  ،سحاقإ بن ُممد نا - يعن  ابن اارون –حدثن  مدي، نا يمليد "

 مهملور يف   اهلل رسو  قىض» :قا بن أيب مالك ثعلبة  أبيه عن ثعلبة بن مالك

 .«فلسأ عىل حيبس ال ،الكعبني ىلإ املاء إذا بلغ قريظة بن  وادي
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 . «  حيبس األعىل» والصواب : ،كذا

 ، واو الصواب. «عىل األسفل   حيبس األعىل» وعند أيب نعيم:

 (:948يف ترمجة ثعلبة بن أيب مالك رقم ) اإلصابةقا  احلافظ يف 

ق ابن إسحاق عن أيب مالك بن ثعلبة بن أيب يوروى البتوي وغريه من طر"

مهملور فقىض أن املاء إذا بلغ الكعبني    أتاه أال  مالك عن أبيه أن النب  

 حيبس األعىل.

رواه ابن أيب عاام من طريق تابعه الوليد بن ك ريعن أيب مالك، و

 بن سليم عن ثعلبة نحوه. افوان

من ومه خخر عن ُممد بن عقبة بن أيب  همامورماله ثقاا، ورواه ابن  

 أبوا التابعني وقا  مالك عن عمه ثعلبة بن أيب مالك وذكره ابن حبان يف ثقا

 حاتم: اوتابع  وحدي ه مرسل.

ه بقريظة أبوومن يقتل  صحيح البخاريقلت: وحدي ه عن عمر يف 

ويكون او بصدد من يقتل لوال اهنباا ال يمتنع أن يصال ساعه؛ فلهذا 

 ."االحتا  ذكرته انا

حيث ذكر  اإلصابةولقد وقف احلجوري عىل كيع احلافظ اذا يف 

 ذا احلديث طريقني غري طريق ابن منظور:احلافظ حل

 من طريق ابن إسحاق.-1

رواه ابن أيب عاام من طريق ":قوله: تابعة الوليد بن ك ري، وقولهو-2

 ."ورماله ثقاا ،افوان بن سليم عن ثعلبة نحوه
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فلم يمنع احلجوري ذلك من إخرامه من الاريق الضعيفة الت  فيها ابن 

 ا اذا العمل؟!منظور الذي يرى أنه م و ، ف

 (:1393برقم) املعرفةنعيم يف  أبووروى اذا احلديث 

حدثنا حبيب بن احلسن حدثنا احلسن بن عيل بن الوليد حدثنا إبراايم بن 

 زياد حدثنا عباد بن العواع حدثنا ُممد بن إسحاق، به.

 أقول: 

واذا اهسناد إىل ابن إسحاق رماله ثقاا، إال احلسن بن عيل بن الوليد، 

 ال بأس به.

معاوية وعبد الرحيم بن  أبورواه عبدة بن سليان و"نعيم:  أبوثم قا  

إسحاق م له، ورواه  بن سلمة احلراين يف خخرين عن ابن سليان وُممد

 ."أيب مالك أشبع من اذا يم عن ثعلبة بنافوان بن سل

اهسناد برواية اذه املجموعة إىل ابن إسحاق، وابن إسحاق وإن  فصاّل 

ا فقد تابعه افوان بن سليم، فصال اهسناد إىل أيب مالك.كان م  دلس 

َثنَا ":نعيم  أبوثم قا   دُ  ثنا أَمْحََد، ْبنُ  ُسَليَْانُ  َحد  اِئُغ، َعيِلٍّ  ْبنُ  ُُمَم   ثنا الص 

ٍد، ْبنُ  اهللِ َعبْدُ  َوَثنَا ح َكاِسٍب  ْبنُ  َيْعُقوُب   ثنا: َقااَل  َعاِاٍم، أَيِب  ْبنُ  َبْكرِ  أَُبو ثنا ُُمَم 

 ْبنِ  َثْعَلبَةَ  َعنْ  ُسَليٍْم، ْبنِ  َاْفَوانَ  َعنْ  إِْبَراِايَم، ْبنُ  إِْسَحاُق  ثنا َكاِسٍب، ْبنُ  َيْعُقوُب 

رَ  اَل »: َقاَ     الن بِ    أَن   َمالٍِك، أَيِب  ارَ  َواَل  َضَ  َقىَض    اهللِ َرُسوَ   َوأَن  .  «ِضَ

يْلِ  الن ْخلِ  َمَشاِرِب  يِف  َب  َحت ى اأْلَْسَفلِ  َعىَل  اأْلَْعىَل  بِالس   يْروَ َوي اأْلَْعىَل، َيرْشَ
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، إِىَل  اءُ مممَاملْ  ُح  ُثم   اْلَكْعبنَْيِ  َينَْقيِضَ  َحت ى َوَكَذلَِك  اأْلَْسَفِل، إِىَل  اءُ ممممَاملْ  َيرْسَ

 . "اءُ ممممَاملْ  َيْفنَى أَوْ  احْلََواِئُط،

 واذا اهسناد يؤكد احة اذا احلديث.

 ه شواهد منها:ول

  حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص وحديث عبادة بن الصامت  

( عقب 2483( وبرقم )2482برقم ) سننه يف   همامروامها ابن 

 مبارشة.   أيب مالك  بنحديث ثعلبة 

حدثنا أمحد بن عبدة، أنبأنا املترية بن عبد الرمحن، حدثن  أيب ": قا  

قىض يف سيل مهملور   ن مده أن رسو  اهلل عن عمرو بن شعيب عن أبيه ع

 أن يمسك حتى يبلغ الكعبني ثم يرسل املاء. 

املتلس، ثنا فضيل بن سليان، ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن  أبوحدثنا 

قىض يف رشب النخل   حييى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسو  اهلل 

وُي   املاء إىل الكعبني ثم  من السيل أن األعىل فاألعىل يرشب قبل األسفل

حتى تنقيض احلوائط أو يفنى ُيرسل املاء إىل األسفل الذي يليه وكذلك 

 ."املاء

مع األنصاري، واو حديث   حديث عبد اهلل بن الملبري يف قصة الملبري 

 متفق عليه.

(ومسلم يف كتاب 2360-2359حديث)–رواه البخاري يف كتاب الرشب 

 .  ه باب وموب اتباع –الفضائل
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 أنه  الملبري بن اهلل عبد عن عروة عن" :صحيح البخاري ونصه من

 الت  احلرة اجرِش  يف   النب  عند الملبري خاام األنصار من رمي أن : حدثه

 عند فاختصا ؛عليه فأبى يمر املاء حرسي  :األنصاري فقا  النخل هبا يسقون

.  «مار  إىل املاء أرسل ثم زبري يا اسق» :للملبري  اهلل رسو  فقا    النب 

 ثم   اهلل رسو  ومه فتلون عمتك؟ ابن كان أن :فقا  ،األنصاري فتضب

 إين واهلل :الملبري فقا . «اجلدر إىل يرمع حتى املاء احبس ثم زبري يا اسق»: قا 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿: ذلك يف نمللت اآلية اذه ألحسب

 .﴾ۉ ې

حديث ثعلمبة بن أيب مالك  ( قبل2480برقم) سننه ورواه ابن مامه يف

. 

  (.2/62) املست رك رواه احلاكم يف    عائشةومنها: حديث 

 القملاز اهلل عبد بن بكر أبو و الفقيه إسحاق بن أمحد بكر أبو حدثنا"قا :

 عيسى بن إسحاق ثناحد ،اجلنيد بن احلسني بن عيل ثناحد:  قاال ببتداد الرازي

 اهلل رسو  أن:   عائشة عن عمرة عن الرما  أيب عن أنس بن مالك ثناحد

 قدر حيبس و األسفل إىل يرسل األعىل أن مذنب و مهملور سيل يف قىض  

 . كعبني

 قا  احلاكم: اذا حديث احيال عىل رشط الشيخني و  خيرماه. 

ِد  ْبنِ  َبْكرِ  أَيِب  ْبنِ  اهلل َعبِْد  َعنْ املوطأ وروى مالك يف  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  ُُمَم 

هُ  َحمْلعٍ  ى ُيْمَسُك » :َوُمَذْينٍِب  َمْهمُلورٍ  َسيْلِ  يِف  َقاَ     اهلل َرُسوَ   أَن   َبَلَتهُ  أَن   َحت 

نْيِ  بَ ْلَكْع ْرِسُل  ُثم   ا ْسَفل َعىَل  اأْلَْعىَل  ُي  .«اأْلَ
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 :قولأ

 فصال اذا احلديث بارقه وشوااده.

، فهو احيال أي «ال ضر وال ضار» وإذا كان حديث:  ضا.حدي  ا مستقي 

حان، وعليه في يصال بحا  أن فيكون حلذا الصحايب حدي ان احي

 .ضعيف املفاري يف قسم  وال  صحيح املفاري يف   ال يو ع

 ا :مما يؤخذ على احلجوري:ثالًث

ق بالاريق أنه وقف عىل طرق حلذا احلديث يصال به، فأعرض عنها، وتعلّ 

ليس  "بن معني أنه قا  فيه: الضعيفة الت  فيها زكريا بن منظور، ونقل عن حييى

، واذا القو  نقل عن ابن معني، لكن له قو  خخر أنه  عيف، وقو  خخر "بيشء

 ىل اذين القولني البن معني؟إاحلجوري أنه ليس به بأس. فلاذا   يلتفت 

 رابًعا: من مراجع احلجوري يف هذا احل يث:

حلذا الصحايب للارباين، فومد أن الارباين قد أخرج  املعجم الكبري 

من طريقني ليس فيها زكريا بن منظور، فلم يردعه  [1]ثعلبة بن أيب مالك حدي ني

 . عيف املفاريد  ع اذا الصحايب وحدي ه املنتقد يف قسموذلك عن 

 (:2/80) املعجم الكبريقا  الارباين يف

 ثنا ع ان بن سهل حدثنا الرازي سلم بن الرمحن عبد حدثنا -1386 

: أبيه عن مالك أيب بن ثعلبة بن مالك أيب عن إسحاق بن ُممد عن مالرحي عبد

 او حديث واحد باريقني. [1]
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 اهلل رسو  فقىض مهملور قريظة بن  سيل يف   اهلل رسو  إىل اختصم:  قا 

 .األسفل عىل إال حيبس ال الكعبني إىل املاء أن عىل بينهم  

 بن محيد بن يعقوب ثنا املك  الصائغ عيل بن ُممد حدثنا -1387

 أيب بن ثعلبة عن سليم بن افوان عن مملينة موىل إبراايم بن اقإسح ثنا كاسب

 يف قىض   اهلل رسو  وأن  «ضار وال ضر ال»:  قا    النب  أن:  مالك

 إىل املاء ويدور األعىل يرشب األسفل عىل األعىل بالسيل النخل مشارب

 ."اءامل ويفنى احلوائط ينقيض حتى وكذلك األسفل إىل املاء يرسح ثم الك ري

 ومن مراجع احلجوري:

أيب عاام قد روى اذا احلديث  ابن ( فومد أن4/55) املثاني اآلحاد

بإسناد واحد من غري طريق من غري   «ضار وال ضر ال» املنتقد مع حديث:

وأرص عىل تضعيف احلديث املنتقد  ،فتجاال ذلكطريق زكريا بن منظور 

، مع إرصاره عىل «ضار وال ضر ال»:مع تصحيحه حلديث ملكريا بن منظورل

 .ضعيف املفاري و ع اذا الصحايب يف 

 عاام:أيب قا  ابن 

َثنَا "-2200 َثنَا ، مُحَيٍْد  ْبنُ  َيْعُقوُب  َحد   َعنْ  ، (1) إِْبَراِايمَ  ْبنُ  إِْسَحاُق  َحد 

رَ  ال»:  َقاَ     الن بِ    أَنّ  ،   َمالٍِك  أَيِب  ْبنِ  َثْعَلبَةَ  َعنْ  ، ُسَليْمٍ  ْبنِ  َاْفَوانَ   َضَ

ارَ  َوال يْلِ  الن ْخلِ  َمَشاِرِب  يِف  َقىَض    اهللِ َرُسوَ   َوأَن   ، «ِضَ  َعىَل  األَْعىَل  بِالس 

ف"، وقا  الذاب  فيه: "لني احلديث"اسحاق بن إبراايم بن سعيد املدين، قا  احلافظ فيه:  (1) . "ُ عي

    أقو : ومع اذا يعتضد بالاريقني األخريني والشوااد الت  أسلفنااا.
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َب  َحت ى األَْسَفلِ  ُح  ُثم   ، اْلَكْعبنَْيِ  إِىَل  َاءُ مْال َوَيْرِوي ، األَْعىَل  َيرْشَ  إِىَل  َاءُ مْال َيرْسَ

 .َاءُ مْال َيْفنَى أَوْ  احْلََواِئطُ  َتنَْقيِض  ت ىَح  َوَكَذلَِك  األَْسَفلِ 

ة   َمِدينَةِ ممبِالْ  َاَذا:  َعاِامٍ  أَيِب  اْبنُ  َقاَ    . [1] "َخاا 

رَ  ال»اذا احلديث الذي انتقده احلجوري كا اال حديث:  فصاّل   َوال َضَ

ارَ   .«ِضَ

 ؟! عيف املفاريدفكيف يو ع اذا الصحايب يف قسم 

 عدع احبته؟! وكيف يرمال بسهولة

 قال أبو عبد الرمحن:

 . القرظ  ثعلبة بن أيب مالك

  يذكر احلافظ اململي يف حتفة األرشاف عنه غري اذا احلديث، واحلديث 

 . سيأيت يف ترمجة ثعلبة بن مالك عن كربائهم عن النب  

 .احبتهالكيع عىل  أوال:

 .رالكيع عىل حا  حدي ه يف سيل املهملو ثانًيا:

 .فمختلف فيها والرامال أنه تابع  ثقة :هأما صحبت 

اذه الاريق قد ذكرهتا يف أو  الكتاب غري أنه تصحف يف الابعة األوىل إىل يعقوب بن سليم،  [1]

إنه   يسند من ومه احيال، فا إيراد احلديث باوله وتكرار احلديث  :وعقبت عليه بقو  ابن عبد الرب

ا للصفحاا. ا ومتن ا يف عدة افحاا إال تك ري   سند 
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 عن يونس أخربنا اهلل عبد أخربنا عبدان حدثنا :(2881) قا  البخاري 

 بني مروطا قسم   اخلااب بن عمر إن:  مالك أيب بن ثعلبة قا  شهاب ابن

 املؤمنني أمري يا :عنده من بعض له فقا  ،ميد مرط فبق  ،املدينة نساء من نساء

 :عمر فقا  ،عيل بنت كل وع أع يريدون عند  الت   اهلل رسو  ابنة اذا أعط

 قا  -  اهلل رسو  بايع ممن األنصار نساء من سليط وأع - أحق سليط أع

 .أحد يوع القرب لنا تملفر كانت فإ ا :عمر

من طريق ابن شهاب قا  أخربين ثعلبة بن أيب  (2974وروى له برقم )

 اري وكان ااحب لواء رسو  اهلل أن قيس بن سعد األنص  ظالقرمالك 

 فتح الباريويف  اإلصابةأراد احلج فرّمل وذكر احلافظ ابن حجر يف 

 : خمتلف يف احبته.التقريب( اخليف يف احبته وقا  يف 2881رقم)

إىل معرفة املختلف  األنابةعيء الدين متلااي يف كتابه وقا  احلافظ  

وذكره أيضا يف  يدنا رسو  اهلل ولد عىل عهد س:فيهم من الصحابة

والبتوي يف زبر  نعيم والبارودي وابن السكن وابن أبوو مندهابن  الصحابة

وغريام.معجمه

حاتم وابن حبان يف مجلة التابعني وتبعهم غري واحد  أبووذكره البخاري و

ل من أدر  النب  صيف ف رجال املوطأيف كتابه  الربق من املؤرخني وذكره 

 وملا ذكره ابن خلفون يف ال قاا، قا  كان مليي.اام و  يره وله رواية . 

ظ :قلُت      ظظوذكره  ال قااوذك هظ   ظخلفونظيظظهذهظ ل و  ةظفل ظتث ت،أيا

 س  ظيظ لط قةظ أوىلظي ظ لتا  ن.
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ظ ظوقاف ظحمم  ظأ و ظكتاب ظي ظأ ي  ظ   ظ ات  ظأيب ظي ظاملراسيل    ظهو :

ظوليستظل ظ   ة.ظمسن ه   ظسنانظيظوأدخل ظأمح ظ، لتا  ن

ظو ظظ إليامذك ه ظظالطبقات يف التابعنيييسل  ظذك ه ظوكذ  ظ لفسو ،

ظ. لط قةظ أوىلظي ظتا  يظأهلظ ز  نةظظيظ:(1/408)ظاملعرفةي

ظ..ذكر أمساء التابعني ومن بع هموذك هظ ل  يقطنيظيظكتاب

 االستيعابالرب يفوابن عبد أس  الاابةيف  وقا  ابن األثري 

وأعل حدي ه البواريي وقا : ليست له احبة. ولد عىل عهد النب  

( يف الكيع عىل حديث ثعلبة اذا: 2/495) الكربىوقا  البيهق  يف

ال املدينة، وقد أخرمه ابن مرسل حسن، ثعلبة من الابقة األوىل من تابع  أ

ه سن عاية..وليست له احبة.، وقيل سن [1]يف الصحابة، وقيل له رواية منده

: قا  اآلمري: سألت أبا داود يعد من لق  النكتوقا  الملركيش يف

فذكرام، قا   اآلمري: قلت له ثعلبة بن أيب  الملاري من أاحاب النب  

 مالك، قا : سألت أمحد بن االال عن ثعلبة أله احبة، قا : ال.اام

ملرصي، املعروف بابن وأمحد بن االال شيخ أيب داود اذا او أبو معفر ا

(: واذا احلديث مرسل 878) مصباح الزجاجةوقا  البواريي يف الاربي.

 ألن ثعلبة ليست له احبة.

 . كذا ولعل الصواب: رؤية[ 1]
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لم هبذا أن روايته الت  ربا اعتمد عليها يف إثباا احبته بعض من أثبتها فعُ 

 وإنا احلديث لتريه. ضعيف املفاري ال ت بت كا بيناه يف 

وإن   ت بت له   ملعنى والدته يف زمن النب   ومن أثبت احبته إنا

 رواية وال رؤية.

ومن نفااا فلمعنى عدع ثبوا روايته وعدع حتقق رؤيته فلهذا ذكره حشد 

 كبري من األئمة يف ثقاا التابعني وام:

 الدارقان . (4 .وأبو حاتم (3 مسلم. (2 .البخاري (1

 .تلميذه أبو داود قولهأمحد بن االال شيخ أيب داود وارتىض  (5

 ابن خلفون، (8 العجيل. (7 ابن حبان. (6

 البيهق . (11 .الربق ابن  (10 .ابن سعد (9

 يعقوب بن سفيان الفسوي (13 البواريي  (12

يف إثباا احبة   اومما يتعقب عىل املستدر  انا مللمته لرواياا وأقو

 فمن ذلك على سبيل املثال:ال يتحرى ثبوهتا، ثعلبة 

مالك؛ فنقل  معله لشعبة بن احلجاج  من من قا  بصحبة ثعلبة بن أيب

 :فقا  ،سألت أيب عن ثعلبة بن أيب مالكقا  ابن أيب حاتم ": قولهعن العيئ  

 .واحلديث مرسل ،او من التابعني

بن عبد الرب أنه ولد عىل اوذكر  ملسو هيلع هللا ىلصوقا  حييى بن معني له رؤية من النب   

كنت غيما  :وروى شعبة عن سا  بن حرب عن ثعلبة أنه قا  ملسو هيلع هللا ىلصعهد النب  

 . "ملسو هيلع هللا ىلص  لنبعىل عهد ا
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ثعلبة كذا ماء مهمي عند ابن أيب حاتم يف املراسيل، ومنه نقل  :قلُت  

َثنَا ُعَمُر ْبُن َشب  العيئ  وسقط شعبة من مابوع املراسيل فقا :  َنا أَُبو  ةَحد 

ا َعىَل َعْهِد الن بِ ي   .ملسو هيلع هللا ىلصَعاِام َعْن ِسَاِ  اْبِن َحْرٍب َعْن َثْعَلبََة َقاَ  ُكنُْت ُغَيم 

وذكر ابن أيب حاتم حلذا األثر وتبعه كذلك العيئ  يد  أ ا يريان أن ثعلبة 

 املهمل انا او ابن أيب مالك حيث ذكراه يف ترمجته، وليس كذلك.

 -واو الصواب-فقد ذكره ابن عبد الرب يف ترمجة ثعلبة بن احلكم اللي   

ا َعىَل َعْهِد  بََة َقاَ :َرَوى ُشْعبَُة َعْن ِسَاِ  ْبِن َحْرٍب َعْن َثْعلَ فقا :  ُكنُْت ُغيم 

أَْكِفُئوا اْلُقُدوَر،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فأاابوا غنا فانتهبواا، فبعث َرُسو    رسو  اهلل 

 . اامَفإِن  النُّْهبََة ال َتْصُلاُل 

( والاحاوي 1291) املسن واذا احلديث أخرمه أبو داود الاياليس يف

عن َوْاُب بن َمِريٍر ا أبو داود و( عن واب، كيمه7/451) مشكل اآلثاريف

قا  أََااَب الناس عىل َعْهِد رسو  اهللِ اللي   عن َثْعَلبََة بن احْلََكِم به وفيه ُشْعبَُة 

ْت »:  ملسو هيلع هللا ىلصَغنَا  َفاْنتََهُبوَاا فقا  النب   ملسو هيلع هللا ىلص ئَ َفُأْكِف ُقُدوِر  اْل َر بِ َم َوأَ ُة  بَ ُّْه َتْصُلاُل الن  .«الَ 

رواية عن ثعلبة بن احلكم  تهذيبهوسا  بن حرب ذكر له اململي يف

 اللي   و  يذكر له رواية عن ثعلبة بن أيب مالك.

 ثعلبة بن احلكم اللي   أرسه أاحاب رسو  اهلل: ثقاتهقا  ابن حبان يف

ثم  عنه سا  بن حرب يواو غيع شاب شهد خيرب وسكن الكوفة يرو ملسو هيلع هللا ىلص

 ساق اذا احلديث.
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شعبة أثره أنه كان غيما او ابن احلكم فعلم هبذا أن ثعلبة اذا الذي روى 

 وليس ااحب اذه احلديث.  اللي   

 لمة عن  املست رك:امالومن تلك ال

فنرى العيئ  قد تعقب "أنه معل العيئ   من من قا  بصحبته فقا : 

 "قو  أيب حاتم بأقوا  ثيثة من األئمة..

حاتم  العيئ  نقل قو  ابن أيب حاتم عن أبيه، وابن أيب :قلُت  

قد ذكر قو  ابن معني أن له رؤية، وذكر رواية شعبة اذه،  املراسيليف

فالعيئ  نقل نص كيع ابن أيب حاتم وزاد فيه ذكر قو  ابن عبد الرب، ومو وع 

املراسيل ال  :البن أيب حاتم ا  املراسيلو جامع التحصيلالكتابني

ملا أدخله يف  ملسو هيلع هللا ىلص املتصيا فلو كان ثعلبة اذا عندمها سمع  من النب 

املراسيل ولرمال احبته كا فعل يف ال مجة الت  قبله ثعلبة بن أيب اعري 

وأثبت الدارقان  وغريه له الصحبة والبنه عبد اهلل أيضا ولعل اذا او فقا : 

 ، وكذلك فعل يف غريه إن ترمحت عنده الصحبة.األظهر

أقوا  ثيثة واب أن العيئ  تعقب قو  أيب حاتم، كا قا  املستدر : ب

إثباا احبة ثعلبة، فإنه إنا ذكر قو  ب هقولمن األئمة، في حيق للمستدر  أن ي

وليس يف اذا  ملسو هيلع هللا ىلصابن معني له رؤية وقو  ابن عبد الرب ولد عىل عهد النب  

 (:48ص: ) منيف الرتبةإثباا الصحبة، وقد قا  يف

بن ااو و ملسو هيلع هللا ىلصمن أبناء الصحابة، وماا النب   ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك من ولد يف حياته 

سم الصحبة ال باريق احلقيقة افي يالق عىل أحد من اؤالء  ،سنة ونحو ذلك

 . ااموال باريق املجاز
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ن ابن معني ي بت احبة ثعلبة اذا فقا : إ: قولهتلك امُلْستَْدِر  ومن مللمة 

وذكر منهم ابن  وام:فهؤالء عدد من العلاء ي بتون احبة ثعلبة بن أيب مالك 

 معني.

ن معني   ي بت احبته وإنا أثبت أن له رؤية ومذاب ابن معني اب :قلُت  

عىل  ئقر: املراسيلأن من له رؤية فقط ليس بصحايب، قا  ابن أيب حاتم يف

له  :قلت ليحيى ابن معني ُممد بن حاطب قا  :العباس بن ُممد الدوري قا 

 .رؤية وال يذكر له احبة

يوسف بن عبد اهلل بن ترمجة  وكذا مذاب أيب حاتم وابنه فقد فقد قا  يف

وليست له احبة روى ان ملسو هيلع هللا ىلص  رأى النب من اجلرح والتعديل:  سيع املدين 

ن له احبة نا عبد الرمحن إ :أخذ مترة وكان البخاري قا  يف كتابه ملسو هيلع هللا ىلصالنب  

 .فسمعت أبى يقو  ليست له احبة له رؤية :قا 

  ".وابن عب  الرب"قال امُلْسَتْ ِرك:  

، و  يذكر حتى ملسو هيلع هللا ىلصن عبد ذكر أنه ولد عىل عهد رسو  اهلل وكذا اب :قلُت  

وليست له رؤية  ملسو هيلع هللا ىلصعهد رسو  اهلل أن له رؤية وقد ومد من قيل فيه ولد عىل 

، كا قا  العيئ  يف عتبة بن أيب سفيان من مامع التحصيل، وقا  وال احبة

 واو ساه املنذر ملسو هيلع هللا ىلصاملنذر بن أيب أسيد الساعدي ولد يف عهد النب   اأيض  

 .وليست له رؤية نذكراا بل او تابع 

 ملسو هيلع هللا ىلصومذاب ابن عبد الرب فيمن له رؤية فضي أن يكون ولد عىل عهد النب  

أن له  عبيد اهلل بن معمركمذاب ابن معني وأيب حاتم فقد قا  يف ترمجة  فقط

 .واو غيع اتري ملسو هيلع هللا ىلصاحبة واو غلط بل له رؤية وماا النب  
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له رؤية وإدرا  وال   أخ  أع سلمة معبد بن زاري بن أيب أمية بن  :وقا 

 .احبة له

حدي ه  ملسو هيلع هللا ىلصوالد ُممد وإخوته عن النب   :املنكدر بن عبد اهللوقا  يف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوال ت بت له احبة ولكنه ولد عىل عهده  ،مرسل

فأما التمييمل فظاار كيمهم (: 1/292) التقيي  واإليضاحقا  العراق  يف

 وأيب ،وأبى حاتم ،زرعة وأيب ،معنيكيع حييى بن  اش اطه كا او مومود يف

وام أطفا   ملسو هيلع هللا ىلص  وام مجاعة أتى هبم النب ،وغريام ،وابن عبد الرب ،داود

 لخ.إ.. أفوااهم فلم يكتبوا حلم احبة فحنكهم ومسال ومواهم أو تفل يف

أن يقول إن هؤالء األئمة أثبتوا صحبة ثعلبة، خالفا  فكيف استجاز امُلْسَتْ ِرك

 م ومنهجهم.قوهلل

 ".وابن حجر"املست رك:  قال

 ،احلافظ   لملع بصحبته وإنا نقل قو  أيب مصعب الملبريي :قلُت  

اهنباا ال يمتنع أن  وقا : ومن يقتل أبوه بقريظة ويكون او بصدد من يقتل لوال

 يصال ساعه.

وكيع احلافظ احيال؛ أن من كان حاله كحا  عايه ال يمتنع احبته، إال 

 .دليل يستند إليه كا او حا  عاية  أن اذا القو  حيتاج إىل

، فهو تابع  ثقة :وقا  العجيل .خمتلف يف احبته: التقريبوقد قا  يف

 انا اكتفى بقو  العجيل مقرا له.
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وقا  احلافظ الذاب  يف التذايب له رؤية وحدي ه عند ابن "قال املست رك: 

احبته ومها  مامة، و  يلتفت إىل القو  بعدع احبته و  حيكيا اخليف يف

 ."متاع عرشة من العلاء القائلني بصحبة ثعلبة

 ويف الكيع تقويل البن معني، وابن عبد الرب والعيئ  ما  يقولوه.

سري والذاب  يرى أن م ل اذه الصحبة مقيدة، وذكر من اذا حاله يف

 عبد الرمحنفقا : يف ترمجة  ،يف الابقة األوىل من كبار التابعني أعالم النبالء

بن املترية بن عبد اهلل كان أبوه من الالقاء، وممن حسن بن احلارث بن اشاع ا

 .اامإسيمه، وال احبة لعبد الرمحن، بل له رؤية، وتلك احبة مقيدة

وله  ملسو هيلع هللا ىلص بل إنه قا  يف ترمجة ثعلبة اذا من التجريد ولد عىل عهد النب 

 رؤية، له حدي ان مرسين.

يف ذكره لعرشة ممن قا  بصحبة فعلم هبذا عدع احة دعوى املستدر  

 ، وقد تكون له رؤية. ملسو هيلع هللا ىلصثعلبة، وأن الصواب أنه تابع ، ولد يف عهد النب  

اِئ  ان يكون بَِحيُْث  :(7/3) الفتحقا  احلافظ يف َاْل ُيْشَ َُط يِف الر 

ْؤَيِة َُمَلُّ َنظَرٍ خُيَميّمل مار ِد ُحُصوِ  الرُّ َمْن َان َف يِف  َوَعَمُل ، ه أَْو ُيْكتََفى بُِمَجر 

َحاَبِة َيُد ُّ َعىَل ال  ايِن  ُْم َذَكُروا ِم َْل  ؛الص    
َا  :َفإِ يِق َوإِن  دي ِد ْبِن أَيِب َبْكٍر الصي ُُمَم 

اعٍ  ملسو هيلع هللا ىلصُولَِد َقبَْل َوَفاِة الن بِ ي   .بِ ََيَثِة أَْشُهٍر َوأَي 

َيُف   ِب َمَراِسيُل َواخْلِ ْ اجْلَاِري َبني اجْلُْمُهور َوَبني أيب  َفأََحاِديُث َاَذا الرض 

َحاَبِة مْإِْسَحاق االسفراين  َوَمْن َواَفَقُه َعىَل َردي ال ا َحت ى َمَراِسيِل الص  َمَراِسيِل ُماَْلق 

 أَل 
ِ
ِري يِف أََحاِديِث َاُؤاَلء من َقبِيِل َمَراِسيِل ِكبَاِر الت ابِِعنَي َواَل  حادي هم الأن اَل َلْ
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ِذيَن َسِمُعوا ِمَن الن بِ ي ِمْن قَ  َحاَبِة ال  َفُيَقاُ   ،َوَاَذا مِم ا ُيْلَتمُل بِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصبِيِل َمَراِسيِل الص 

 اام.َاَحايِبي َحِديُ ُه ُمْرَسٌل 

:ماحكم مراسيل اتار (91) صكليلإلاوقد سئل امُلْستَْدِر  كا يف 

كان يؤتى هبم  اتار الصحابة الذين الصحابة م ل ُممد بن أيب بكر، وبعض

 فيحنكهم ؟ إىل النب  

 فأماب: اذه م ل مراسيل كبار التابعني، وحلا حكمها.

ويف احلاشية عىل اذا الكيع من الكتاب أماب: واو الضعيف، واو قو   

 ااممجهور أال احلديث للجهل بحا  املحذوف.

 الكالم على حال ح يثه يف سيل مهزور: :ثانيًا

طريق زكريا بن منظور، حدثن  ألوىل ذكرا احلديث من طريقني، ا

بن عقبة بن أيب مالك عن عمه ثعلبة، وأبنت أن اذه الاريق فيها زكريا  ُممد

 .ليس بيشء :م و ، وقا  ابن معني :بن منظور قا  الدارقان ا

: واذا القو  نقل عن ابن معني، لكن له قولهقويل اذا بامُلْستَْدِر  فتعقب  

أنه ليس به بأس، فلاذا   يلتفت احلجوري  :خخرأنه  عيف، وقو   :قو  خخر

 إىل اذين القولني.

ليس ب قة، واذا القو  الذي نقله الذاب   :وله قو  خخر :قلُت  

فرامعته فيه مرارا فملعم قا  الدوري:  ،، وقو  ابن معني ليس بيشءامليزانيف

  ء، و أنه كان طفيليا.أنه ليس بيش
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، منكر احلديثو ، وقو  البخاري: م  :ثم   أمهلت قو  الدارقان 

ا، روى عن أبى حازع ما ال أال له من   ابن حبان: منكر احلديث مد  ووق

 حدي ه.

وتصحف افوان إىل  ،احلديث من طريق افوان بن سليم ثم سقُت 

 يعقوب وأعقبته بقو  ابن عبد الرب: وال يسند من ومه احيال.

ملفيد وادعى أين أعر ت عن اذا البحث املخترص اامُلْستَْدِر  فلم يفهم 

وخبط وخلط يف طريق افوان اذه  ،اذه الاريق وتعلقت بالاريق الضعيفة

خبط عشواء فتارة يقو : وابن إسحاق وإن كان مدلسا فقد تابعه افوان بن 

 سليم..

حييى بن خدع بالتحديث عند  حرصلكنه قد  ،سحاق مدلسإابن  :قلُت  

مهالة أيب  علة احلديث مع كونه مرسيابن قانع وغريه إال أن و اخلراجيف

 مالك.

قو  أيب نعيم ورواه افوان بن سليم عن ثعلبة أشبع من امُلْستَْدِر  ونقل 

 املعجم الكبرياذا ثم مع ذلك يقو : من مرامع احلجوري يف اذا احلديث

 للارباين فومد أن الارباين قد أخرج حلذا الصحايب حدي ني..

ذا الواحد من طريق ابن إسحاق، ثم من طريق أخرج ا  مع أن الارباين 

 نه تابع ابن إسحاق.إ امُلْستَْدِر  افوان بن سليم الت  قا  
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فومد أن ابن أيب  اآلحاد واملثانيثم يقو  بعده ومن مرامع احلجوري

بإسناد واحد  «ال ضر» :عاام قد روى اذا احلديث املنتقد مع حديث

 فتجاال ذلك..

خرج احلديث من طريق شيخ شيخ الارباين مع أن ابن أيب عاام أ

حدثنا يعقوب بن محيد، وابن أيب  :قا  ،فالارباين يقو : حدثنا ُممد بن عيل

 حدثنا يعقوب بن محيد.  :يقو  ،عاام

وقد رأيت أين قد ذكرا اذه الاريق و  أمهلها، ثم إن يف إسناد اذه 

بو زرعة منكر أقا   :التهذيببراايم قا  احلافظ يفإالاريق إسحاق بن 

يف حاشيته اذه الاريق الت  يملعم أ ا حديث امُلْستَْدِر  احلديث، وقد  عف 

لني احلديث،  :خخر ل علبة عند ابن أيب عاام، هبذا الرمل فقا : قا  فيه احلافظ

 فيه  عف، ومع اذا فإسناده يعتضد بالاريقني اآلخرين. :وقا  الذاب 

  طريق ُممد بن إسحاق عن أيب   يبق له إال طريق واحدة وا :قلُت  

مالك، أما الاريق األخرى الت  سقتها يف أو  الكتاب ففيها زكريا بن منظور 

وقد سبق أن تركه الدارقان  وقا  فيه البخاري منكر احلديث وم له ال يصلال 

 يف الشوااد.

وروى البتوي وغريه من  :اإلصابةقو  احلافظ يفامُلْستَْدِر  وقد نقل 

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النب  » :حاق عن أيب مالك بن ثعلبة بن أيب مالك عن أبيهطريق بن إس

عه تاب  « ن املاء إذا بلغ الكعبني   حيبس األعىلأأتاه أال مهملور فقىض 

 .بن ك ري عن أيب مالك الوليد
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، والوليد بن ك ري    اذا الوام من احلافظ ابن حجر امُلْستَْدِر  وأقر 

هم، وقد ئعن أيب مالك، عن أبيه عن كربايتابع ابن إسحاق بل خالفه فرواه 

 هم فانظره انا  من اذا الكتاب.ئذكرا اذه الاريق يف مسند ثعلبة عن كربا

انا بدون تاويل، امُلْستَْدِر  أين قد ذكرا الارق الت  ذكراا  واخلالصة:

أما طريق أيب مالك بن ثعلبة فقد ذكرته يف مسند ثعلبة بن أيب مالك عن 

 ق مع مهالة راوهيا فقد اختلف عنه فيها.هم، وا  طريئكربا

 :هنا على الشواهد اليت ذكرها امُلْسَتْدِرك ولنأِت

 فق  ذكر ح يث عب  اهلل بن عمرو بن العاص: 

 الكربىوالبيهق  يف ،(3639وأبو داود ) ،(2482أخرمه ابن مامة )

ثن  أيب عبد الرمحن  ،املترية بن عبد الرمحن :وغريام من طريق ،(6/154)

 به. بن احلارثا

قه ابن معني وثّ  :بن عبد الرمحن بن احلارث بن عبد اهلل بن عياشواملترية 

ال بأس به، قا  احلافظ  :وقا  أبو زرعة ،ويعقوب بن شيبة، و عفه أبو داود

 : ادوق فقيه كان هيم.التقريبيف

عبد الرمحن بن أيب الملناد عن عبد الرمحن بن احلارث أن وقد خالفه 

 .(24ص ) فتوح البل انمرسي  أخرمه البيذري يف ملسو هيلع هللا ىلص رسو  اهلل

ادوق تتري حفظه : التقريبوعبد الرمحن بن أيب الملناد قا  احلافظ يف

، والاريق األوىل أرمال؛ إال أن فيها أيضا عبد الرمحن ملا قدع بتداد وكان فقيها  

:   و قا  النسائ، ادوق له أوااع :بن احلارث الرامال  عفه، قا  احلافظا
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وقا  ابن نمري: ال ،  فه عىل ابن املدينو عّ ، وقا  أمحد : م و  ي،ليس بالقو

ليس به  :. ووثقه ابن سعد والعجيل، وقا  ابن معنيأقدع عىل تر  حدي ه

 فه أبو داود. ، و عّ التهذيببأس.اام من

بن مامه اوأخرمه  :(5/224) خمتصر سنن أبي داوديفقا  املنذري 

ن شعيب عبد الرمحن بن احلارث املخملوم  املدين والراوي عن عمرو ب

 .تكلم فيه اهماع أمحد

 :عن عبادة فمنقطع وأما الشاه  الثاني

، إسحاق بن حييى عن عبادة مرسل(: 6/154) الكربىقا  البيهق  يف 

 منقاع. :التلخيصوقا  احلافظ يف

 :وأما الشاه  عن عائشة

ماِ  ، واخُتِلَف َعنُه ؛ . َير(: 3776)  العللفقا  الدارقان  يف  ِويِه أَُبو الري

ماِ  ، َعن َعمَرَة ، َعن عاِئَشةَ  سحاَق ، َعن أَيِب الري
 .َفَرواُه ُُمَمد بُن إِ

واخُتِلَف َعن مالٍِك ، َفأَسنََدُه إِسحاُق بُن ِعيَسى ، ِمن ِرواَيِة أَمحد بِن االِاٍل  

 اام.َشَة ، وُاَو املَحُفوُ  ، َعن مالٍِك َعنُه ، َعن مالٍِك ، وَغرُيُه ال َيذُكُر عائِ 

 .ءومن انا يظهر قوة قو  احلفا  أنه ال ي بت يف اذا الباب يش

سئل أبو بكر البملار عن (: 17/408) التمهي قا  ابن عبد الرب يف

، حدي ا ي بت ملسو هيلع هللا ىلصلست أحفظ فيه هبذا اللفظ عن النب   :فقا  ،حديث اذا الباب

وإن   يكن هبذا اللفظ حديث ثابت جمتمع عىل يف اذا املعنى  :قا  أبو عمر
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احته رواه ابن واب عن الليث بن سعد ويونس بن يمليد مجيعا عن ابن شهاب 

فذكره. أن عروة بن الملبري حدثه أن عبداهلل بن الملبري حدثه عن الملبري

ومن قا  بقو  مصعب الملبريي أنه لو كان  امُلْستَْدِر  يتعقب عىل  :اثالث

ت فصحبته متحققة عند اجلميع ال نبر  ألنه   ي  إنا تُ ظة القرا  عايححاله ك

وأنت ترى شدة   ،وال القو  بأنه تابع    يدر  النب   ،ينبت  اخليف فيها

يف بن  قريظة الذي وافق فيه  حكم سعد بن معاذ ناخليف يف ذلك أل

 بفقد بو   ،اهلل من فوق سبع سمواا كان عقب غملوة األحملاب مبارشة حكم

من   باب مرمع النب   صحيحهالبخاري يف كتاب املتازي من  اهماع

  األحملاب وخمرمه إىل بن  قريظة وُمارصته إياام وساق عن عائشة 

 عليه مربيل أتاه واغتسل السيح وو ع اخلندق من  النب  رمع ملا :قالت

 فإىل» :قا .  إليهم فاخرج و عناه ما واهلل ؟ السيح و عت قد فقا  السيع

 . إليهم   النب  فخرج قريظة بن  إىل وأشار انا اا :قا .   «أين

 اخْلَنَْدِق  ِمنَ  اهلل َرُسوُ   َرَمعَ  َفَلا  ( وفيه: 1769وأخرمه مسلم رقم )

يََح  َوَ عَ  يُل  َفأََتاهُ  َفاْغتََسَل  السي  َوَ ْعَت  َفَقاَ   اْلُتبَارِ  ِمنَ  َرأَْسهُ  َينُْفُض  َوُاوَ  ِمرْبِ

ْينَ » اهلل َرُسوُ   َفَقاَ  . إَِليِْهمْ  اْخُرْج  َوَ ْعنَاهُ  َمااهلل و يََح السي   إِىَل  َفأََشارَ . «َفأَ

 َرُسوُ   َفَرد    اهلل َرُسو ِ  ُحْكمِ  َعىَل  َفنَمَلُلوا اهلل َرُسوُ   َفَقاَتَلُهمْ  ُقَرْيظَةَ   َبنِ 

 ُتْسبَى َوأَنْ  ُمَقاتَِلةُ مالْ  ُتْقتََل  أَنْ  فِيِهمْ  أَْحُكمُ  َفإِيني  َقاَ   َسْعٍد  إِىَل  فِيِهمْ  ُحْكمَ مْال   اهلل

ةُ  ي  ري  .أَْمَواحُلُمْ  َوُتْقَسمَ  َوالنيَساءُ  الذُّ

غملوة اخلندق (28)باب  البخاري صحيحيف كتاب املتازي من و 

 كانت يف شوا  سنة أربع. :قا  موسى بن عقبة ،األحملاب :وا 
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بن اأن البخاري ما  إىل قو   :احلديث وذكر احلافظ بن حجر يف رشح اذا

عر ه يوع أحد واو بن أربع   أن النب    وقواه بحديث بن عمر  ،عقبة

 وعر ه يوع اخلندق واو بن مخس عرشة سنة فأمازه. ،عرشة سنة فلم لمله

 .وغملوة أحد ال خيف إال من شذ أ ا كانت سنة ثيث

ن اخلندق كانت سنة مخس أما مجهور املؤرخني فقالوا بقو  ابن إسحاق أ 

  وغريه وسواء كانت سنة أربع أو مخس فإن النب   فتح الباريكا يف 

 ا إوعىل القو   ، ا سنة أربع عاش بعداا ست سننيإبعداا عىل القو   ّمرع

يمنع من  كان يوع بن  قريظة حاضا فيهم   فمنسنة مخس عاش مخس سنني 

 ،إال وقد احتلم   ا احلا    يمت النب  يكون عىل اذ نه   ينبت أقتله إال 

بن عباس خيرب عن ااهلل بن عباس عىل أقل تقدير ألن  واو عىل اذا يف سن عبد

نفسه أنه يف حجة الوداع يف السنة العارشة من احلجرة قد ناامل االحتيع كا يف 

( باب حج الصبيان ومسلم رقم 1857( ، و)76رقم ) صحيح البخاري

اهلل بن عباس ونحوه، ال ينبت  أن خيتلف يف  يف سن عبد ( ومن كان504)

إنه تابع  مع أنك ترى شدة اخليف يف احبة ثعلبة مما يد   :يقا  ،احبته

إليه   ي بت القو  به  سنده فإن ثبت ،عىل عدع ثبوا قو  مصعب الملبريي

 .عن الصواب لبعده

ق عا  ادو  ومصعب، قا  فيه احلافظ ابن حجر: وقو  امُلْستَْدرِ  

 .بالنسب من العارشة
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وحيك  قصة فإن مصعبا من تيميذ مالك  ؛اذا فيه رد عليه لو فهم :قلُت  

احيحة مواولة أخرمها  يسنداا بخيف عاية القرظ  فإن قصتهمعضلة   

  ( وغريام.2541( وابن مامه )1584( وال مذي)4404أبو داود )

احلديث الواحد حدي ني؛ فقد  مما يستدر   عىل امُلْستَْدِر  أن معل :ارابع

 ثم ساق احلديث او من طريقني إىل ثعلبة ،أن احلديث واحدا؛ ذكرنا ونقله عن

ن الارباين أخرج حلذا الصحايب ومعل كل طريق منها حدي ا، وقا : إ

 :حدي ني، ومن له أدنى معرفة بعلم احلديث يرى

ذا مهل إن تعددا طرقه أك ر من حديث أن اوأن معل احلديث الواحد  

ماء ماوال يف طريق وخمترصا يف أخرى  حتى وإن ،بعلم احلديث أو جتاال

 صحيحهالبخاري قد يسوق احلديث يف بعض املوا ع من  اهماعوترى 

باوله وخيترصه يف بعض للتبويب الفقه  الذي يذكر احلديث حتته واو 

د حديث واحد واذا انيع أئمة الشأن من أاحاب الصحاح والسنن واملساني

مسلم أو غريه احلديث من عدة طرق ويف بعضها  اهماعوكذا يسوق  ،واملعامم

واو حديث واحد عند أال  ،أو اختيف يف بعض الكلاا ،بعضزوائد عىل 

 احلديث واذا أمر وا ال و وح الشمس لذي عينني.

(+++) 
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  گ األنصاري  ةثعلبظ  

 . ثعلبة بن عمرو األنصاري -22"

وذكره يف  :قلت ".ااحايب شهد بدر  " :قريبالتقا  احلافظ يف 

، وكذا قا  (109)رقم  أس  الاابةواو يف  (949)رقم  اإلصابة

ذكر له احلافظ اململي " ااحايب شهد بدر  " (:2/88) الكبريالارباين يف 

 :يتاحلديث اآل -(2075)رقم  شرافحتفة األيف 

ظ: ابظ لسايقظ  رتفيظ ب ودظظ(2588)يق ظظظظ ياج   ظظ إليامقافظظ

 أيب بن دييمل عن حليعة ابن عن مريم أيب ابن عن حييى بن ُممد َحدََِّثَنا

 عبد بن حبيب بن سمرة بن عمرو أن أبيه عن ثعلبة بن الرمحن عبد عن حبيب

  فين لبن  مجي رسقت إين ؛اهلل رسو  يا :فقا    اهلل رسو  إىل ماء شمس

   النب  به فأمر ،لنا مجي افتقدنا إنا :لوافقا   النب  إليهم فأرسل ،فاهرين

 الذي هلل احلمد يقو  واو .يده وقعت حني إليه أنظر أنا :ثعلبة قا   .يده فقاعت

 .وسنده اذا  عيف ، النار مسدي تدخيل أن أردا.  منك طهرين

+ } 
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 عيف . ويمليد بن أيب حبيب مدلس وقد  ةاو وابن حليع (1)فيه ابن مريم 

 ." التهذيب. جمهو  كا يف ترمجته من ةن ثعلبعنعن وعبدالرمحن ب

 أقول: :امُلْسَتْدِرك قال

 كيع ركيك. "فيه ابن مريم او وابن حليعة  عيف "قو  احلجوري: (1

سعيد بن احلكم بن ُممد بن سا  بن أيب مريم  :وابن أيب مريم انا او

حجر  كا قا  احلافظ ابن، ُممد املرصي ثقة ثبت فقيه أبو ،اجلمح  بالوالء

 .تهذيب الكمالورامع ، التقريب يف

إن اسم الصحايب يف املصادر الت  ذكراا احلجوري إنا او ثعلبة ابن   (2

 معرفة الصحابةك او ابن عمرو عند أيب نعيم يف  ذلعمرو، ال ابن عمر، وك

 .االستيعابو أس  الاابةويف

 برقم بةأس  الاا حدي ان ذكرمها ابن األثري يف يبحلذا الصحا  (3

(609.) 

ن بن  مالك مب د ع ثعلبة بن عمرو بن ُمصن األنصاري،  ":  قا  

تل يوع اجلرس مع أيب عبيد ا وقُ من بن  عمرو بن مبذو ، شهد بدر   مابن النجار ث

 نعيم. أبومنده و ال قف ، قاله موسى بن عقبة كذا نسبه ابنُ 

رو بن عتيك بن عمر: ثعلبة بن عمرو بن عبيد بن ُمصن بن عم أبوو قا  

 .بن مبذو  واو عامر الذي يقا  له: سدن بن مالك بن النجاراعمرو 

 كذا، والصواب:)ابن أيب مريم(.  (1)



 ) 

 

 

+ 

 

174

ا، قا  فملاد يف نسبه عبيد    عمر:  أبوا وخالفه اشاع بن ُممد فلم يذكر عبيد 

ا واخلندق واملشااد كلها مع رسو  اهلل  ا وُأحد  ، وقتل يوع مرس  شهد بدر 

  يف خيفة ع ان باملدينة.أيب عبيد يف خيفة عمر، وقا  الواقدي: تويف

روى حدي ه يمليد بن أيب حبيب عن عبد الرمحن بن ثعلبة بن عمرو عن أبيه 

يده . قا : اذا او الذي   أن رمي رسق مجي لبن  فين فقاع رسو  اهلل  

 عمرو بن سمرة يف الرسقة.قاع :إنه  قا  عن النب  

ا:  عمر. أبو، قاله «نللفارس ثيثة أسهم وللفرس سها» ومن حدي ه أيض 

وأما  ،انعيم فلم يذكرا يف اذه ال مجة إال أنه شهد بدر   أبووأما ابن منده و

 حديث الرسقة فذكراه يف ترمجة ثعلبة أيب عبد الرمحن املقدع ذكره.

 أخرمه ال يثة.

عمر  أبوعبد الرمحن املقدع ذكره معلها أبوقلت: واذا ثعلبة او ثعلبة 

نعيم فلو رفعا نسب ثعلبة أيب عبد الرمحن  أبومنده و وأما ابن، ترمجة واحدة

 اام."واهلل أعلم ،اذا أو غريه لظهر حلا ال او

 يف احلدي ني اذين( 284-1/283) االستيعابوذكر ابن عبد الرب يف 

ا شهد أنه وذكر الصحايب، اذا ترمجة ا بدر   مع كلها واملشااد واخلندق وأحد 

 .  اهلل رسو 

ا رخمها ولعله  أس  الاابةاذين احلدي ني يف  وقد رأى احلجوري  أيض 

 اذه يف االستيعاب ذكره وعدع األساسية، مصادر ألنه االستيعاب يف

 .ما ألمر ال مجة
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للفارس » يف الرسقة  عيف، لكن حدي ه:  الصحايب  اذا وحديث

أن »:   له شااد من حديث ابن عمر  «ثيثة أسهم وللفرسان سهان

 .«معل للفرس سهمني ولصاحبه سها    اهلل رسو 

(، ومسلم 2863متفق عليه، أخرمه البخاري يف اجلهاد والسري حديث) 

 (.2/152) مسن ه يف وأمحد( 1762يف اجلهاد والسري حديث)

مع   ختتلف لفظ ا مع حديث ابن عمر   وامليحظ أن رواية ثعلبة 

 اتفاقها معنى.

 أقول:

 .ضعيف املفاري ا الصحايب وحدي ه يف وإذن في يصلال إيراد اذ

 قال أبو عبد الرمحن:

 . األنصاري ثعلبة

سوى اذا  (2075)حتفة األشراف يذكر له احلافظ اململي يف  -1

وليس له رواية يف الكتب الستة غريه و  أر له رواية يف  ،الضعيف احلديث

كا تقدع، أمحد وورشط  يف اذا الكتاب إيراد مفاريد الستة  .مسند أمحد

 .ليس من رشطنايف خارمها  فذكر يشء

ا  -2    «للفارس ثيثة أسهم وللفرس سهان» :احلديث املعملو إليهوأيض 

ويذاب  ،ألن يستشهد له  عىل سند وال يدري أاو االال يا لع له امُلْستَْدرِ 

ا له يأيت بحديث ابن عمر  .املتفق عليه شااد 
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ه د فإن حديث ابن عمر خيالفحديث يصلال يف الشواا هنأوعىل تقدير   -3

 ، وذلك أن حديث ثعلبة فيه للفارس ثيثة أسهم وللفرس سهانوال يوافقه

فيه أن رسو  اهلل  ، وحديث ابن عمر فصارا مخسة أسهم للفارس وفرسه

ا –واو الفارس  –معل للفرس سهمني ولصاحب الفرس   ؛ سها  واحد 

 ثعلبة اختيف وا ال فبني حديث ابن عمر وحديث فصارا ثيثة أسهم،

ا ا وال معنى وال  !فعجيب مد  يوافقه لفظ  االستشهاد حلديث با خيالفه وال 

. حكا 

  وامليحظ أن رواية ثعلبة " اذا الفرق، فقا : امُلْستَْدِر وقد الحظ  

 ."ختتلف لفظ ا مع حديث ابن عمر مع اتفاقها معنى

ا  متفق عليه،  ث ابن عمروحدي ،اختلفت حكا  ومعنى كا أو حناه فأيض 

وال  ،حديث ثعلبة خالف الصحاح :وحديث ثعلبة  عيف فينبت  أن يقا 

ف  متنه نظر كا ف ،يتحمل م ل تلك الاريق الضعيفة فيه اذا التفرد هبذا احلكم

 .افأن يف إسناده  ع

أع أنه يظن أن  ؟الشوااد إىل اذا احلدي يف فهل بلغ الشيخ ربيع عدع الفهم 

 يكفيه جمرد عنوان أنه استدر  عىل فين.، ويفهماّلع عليه من ال كتابه اذا سي

 ،تكلف مملري ؛عىل اذا احلديث  ُزْستَْ ِيك وهبذا ُيعلم أن استدرا 

 .بعيد، وأن احلديث  عيف للعلل الت  أو حنااا فيهمكان وتناوش من 

وإنا ترمجت بعد شيخ  ،احلديث به فلم أ عيف ؛أما سعي  بن احلكم

ُممد بن حييى الذايل املعروف أنه فيه ابن أيب مريم وسقات من  مامه ابن

 . عيف :ثقة ثبت، وابن حليعة :واو ،مريم نفصار اب (أبي) :املابوع لفظة
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يو ال أن املقصود به ابن حليعة ولو كان املقصود أن  " عيف" :وقويل

ا  عيف لكان التعبري بم:) يف  ( بالت نية، ومضيتني عيفسعيد بن أيب مريم أيض 

أن يمليد بن أيب حبيب مدلس وقد عنعن، وعبد الرمحن بن  ترمجة رما  اهسناد

 :إذا سقات امُلْستَْدِر ثعلبة جمهو ، ولكن 

  ٌلفظة.

  و حرٌف أ. 

   به وولو اوّ أو ع ر عىل خاأ مابع  . 

ظ ل مح ظ -4 ظ    ظأيب ظث ل ة ظ   ث ظهو ظ جلمل ظيظرسقة ظ ب  ث ظهذ  أن

ظ. أنصاي ظ

( 1385)رقم (2/88)والارباين، (2588) ه برقماكذا أخرمه ابن مام

ترمجة ثعلبة أيب عبد الرمحن األنصاري رقم  معرفة الصحابةو نعيم يفبوأ

أس  بن األثري يف ترمجة ثعلبة أيب عبد الرمحن مناوعن اؤالء ( 406)

 .اإلصابةوابن حجر يف ترمجة ثعلبة أيب عبد الرمحن األنصاري من الاابة

يف مسند ثعلبة أيب عبد الرمحن و   (284) امع املساني جوابن ك ري يف

 يذكر له سواه.

والد عبد  ثعلبة :قا ( 2075)رقم  حتفة األشراف واحلافظ اململي يف

 الرمحن بن ثعلبة.

حدثنا يمليد بن  :بن حليعة قا احدثنا  :كلهم من طريق سعيد بن أيب مريم قا 

 احلديث. ...أيب حبيب عن عبد الرمحن بن ثعلبة عن أبيه
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او ثعلبة بن عمرو خاأ اجلمل أن ااحب حديث رسقة  امُلْستَْدِر فتقرير 

حلذا الصحايب  :عد ذكره ثعلبة بن عمرو وقا ب قولهتقريره لذلك  الويو 

 .أس  الاابةا ابن األثري يفحدي ان ذكرمه

يف املصادر الت  ترمجت حلا  االثننيعىل ترمجة امُلْستَْدِر  اطيع  -2

ذكر ( 607)مها رقم احدإثبت حلا ترمجتني أوقد  أس  الاابةأشار إىلكا 

 .يف ترمجتهأيب عبد الرمحن وحديث رسقة اجلمل ترمجة ثعلبة 

ونقل عنده قو  ابن  ترمجة ثعلبة بن عمرو بن ُمصن، (609) ثم ذكر رقم

شهد  ا يف اذه ال مجة إال أنهوأما ابن منده وأبو نعيم فلم يذكر :عبدالرب ثم قا 

ا.  بدر 

 هذكريث ثعلبة أيب عبد الرمحن املتقدع يف حد هوأما حديث الرسقة فذكرا

 ابن منده وأيب نعيم يف التفريق بينها.قو  فعله بووافق 

 لكل واحد منها ترمجة. فعقد

 ةصاباإلحلذا التفريق الذي اوبه احلافظ يف  امُلْستَْدِر  اعتبارا ِق و  يل

 ذكر أبو عمر أنه ثعلبة بن عمرو بنو :الرمحن قا  يف ترمجة ثعلبة أيب عبد

وكذا قا   ،بينها وكذا الارباين واو الصواب فتايروأما ابن أيب حاتم ُمصن 

 .تهذيب التهذيبيف

كا سبق فالتفريق  وابن منده ةمعرفة الصحابو نعيم يف وكذا أب :قلُت  

تهذيب بن عمرو منثعلبة وكذا احلافظ اململي يف ترمجة  ،بينها او الصواب

 لداو ةنه أبو عمرإ :ويقا  ،مع رسو  اهلل  شهد بدرا :قا  لكمالا

حديث الرسقة إليه  ثم وام فعملى ،ة وليس بصحيالالرمحن بن أيب عمر عبد
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 وتبعه حتفة األشرافره يف رمامه فخالف ما ق ننه عند ابورممل له )ق( أي أ

أبو  ثعلبةم إنا او اَ وَ  واو ثعلبةومنه نقلت ل مجة  التقريباحلافظ يف 

 .وبن عمراالرمحن األنصاري وليس  عبد

ا م يف ثقوحلاطلع ونقل كا ترى امُلْستَْدِر  أن -6 علبة بن عمرو شهد بدر 

 اإلصابةيب عبيد و  يذكر له احلافظ يف ترمجته منوقتل يوع اجلرس مع أ

الارباين  وال( 416)رقم  معرفة الصحابةوال أبو نعيم يف( 972)رقم 

ا، غ له، كل اؤالء ترمجوه و  يذكروا (394) رقم الكبرييف ري أنه شهد بدر 

 وال حديث ،ال حديث رسقة اجلمل ؛و  يذكروا له حدي  ا ،وقتل يوع اجلرس

 وال غريمها. الفارسالفرس و سهم

أن احلديث املتعارض مع ما يف الصحيحني وغريمها الذي أورده -7

او حديث  االفرس والفارس أنسهم  :د ثعلبة بن عمرو يفيف مسن امُلْستَْدِر 

ا ومن طريقه البيهق  ( 2735)عمرة وكا عند أيب داود رقم  أيب خمترص 

حتت  سنن البيهقي الصارى  عىل وقد خرمته يف حتقيق الكربىيف

 ،مع بيان شدة  عفه ،وقد اختلف يف سند احلديث ولفظه( 1538)حديث  

 قطالصواب يف اذا االستدرا  إنا يلت تَْدِر  ال هيمه حتريامُلْس وهبذا يعلم أن 

  ن.، واهلل املستعاااء واملخالفااأدنى شبهة ويستدر   هبا با فيها من األخله 

(+++) 
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ظگظاألشجعي جعيل بن زيادظ 

 .األشجع  معيل بن زياد -24"

( 764) الاابة أس و (1174)رقم  اإلصابةم مم يف 

روي حدي ه النسائ  بسند  :بن حجرا، قا  احلافظ  (334)  االستيعابو

حدي ه عملاه احلافظ  .معا  :وقيل فيه ة،كويف له احب :وقا  ابن األثري .احيال

 .إىل النسائ  فقط ( 3247)رقم  شرافحتفة األاململي يف 

 (ريالسي )يف ( 8767)رقم  الكربىيف   النسائ   اهماعقا   ُه َحِدْيث

اهلل  حدثنا ُممد بن عبد :قا  ،ُممد بن رافع أخربنا :لفرسضب ا :باب

يب أبن اهلل  حدثن  عبد :حدثن  رافع بن سلمة بن زياد، قا  :الرقايش قا 

يف بعض غملواته   غملوا مع رسو  اهلل  :شجع ، قا ل األياجلعد عن مع

يا » :فقا  ، وأنا عىل فرس يل عجفاء  عيفة فلحقن  رسو  اهلل  رس 

  فرفع رسو  اهلل  ة.عجفاء  عيف ،يا رسو  اهلل :. قلت «رسااحب الف

رأيتن    (1) فقلت :، قا «اللهم بار  له فيها» :ة كانت معه فرضهبا هبا وقا قخمف

 ،واو الصواب.   «قا : فلقد رأيتن »كذا،ويف النسائ : (1)

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 
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ام ا."الف  أولقد بعت من بانها باثنى عرش  :تقدع الناس، قا  (1) ما أملك رأسها إن

 .واو  عيف

حدثنا عىل  :فقا (، 2172قم ر20/280) الكبريه الارباين يف أخرمو 

ة حدثنا رافع بن سلمقا  اهلل الرقايش  ابن عبدالعمليمل، قا  حدثنا ُممد بن عبد

  به.

 .رماله  ثقاا( 5/263) جممع الزوائ وقا  احلي م  يف 

، (2) (310) رقم (3/25) واملثاني اآلحاديب عاام يفأخرمه ابن أو 

خربنا أاب قا  بأخربنا زيد بن احل : حدثنا احلسني بن عىل احللواين قا :فقا 

 .بن زياد به ةرافع بن سلم

أس  خرمه ابن األثري عند ترمجة معيل من أيب عاام أومن طريق ابن  

روى عنه ُممد  ،بن زياد ةملفسنده يدور عىل رافع بن س( 764)رقم الاابة

زيد بن و ،ثبت متقن عابد ةاهلل بن ُممد بن عبد امللك الرقايش واو ثق بن عبدا

 ىرو .التهذيبم مم يف  بن زياد ةورافع بن سلم ،احلباب واو ادوق

وعنه زيد بن احلباب وُممد  ،يب اجلعد وخخرينأاهلل بن  بيه وعم أبيه عبدأعن 

وقا  يف  ."ةثق" :التقريباحلافظ يف  :قا  ،اهلل الرقايش وغريه بن عبد

 ."القاانابن حملع وابن  له. ومهّ  الثقاتذكره ابن حبان يف " :التهذيب

 كذا، والصواب:)أن(.   (1)

 (.    1310الصواب:)(2)
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ني ابن ظَ ما توثيق احلافِ أ ،والصواب ما قاله ابن القاان وابن حملع  قلُت:   

 ا ا أخذأعىل  محمو له ف الكاشفوالذاب  يف  التقريبحجر يف 

( 3/1039) التاريخ الكبريوذلك ألن البخاري ذكره يف  ،توثيق ابن حبانب

وال  او  يذكرا فيه مرح  ( 3/2166) لاجلرح والتع ييب حاتم يف أوابن 

يب اجلعد األشجع  التافاين جمهو  حا  روى أاهلل بن  وشيخه عبد .تعديي  

جمهو  " :وقا  ابن القاان ،الثقاتوذكره ابن حبان يف  ،عنه اثنان

 .  التهذيبمن  اام."احلا 

 أقول: :امُلْسَتْدِرك قال

 احلراع والعقائد.من منهج السلف التسامال يف غري احلي  و

أما أحاديث الفضائل وال غيب وال ايب وما شاكل ذلك في يتشددون يف 

 نقد أسانيداا.

قا  احلجوري يف أحد رما  اذا اهسناد، واو رافع بن سلمة الذي روى 

 عن أربعة:

ذكره ابن  ":التهذيب. وقا  يف "ثقة": التقريبقا  احلافظ يف "

 ."ن حملع وابن القاانله ابحبان يف ال قاا، ومهّ 

ما أ ،والصواب ما قاله ابن القاان وابن حملع :قلت "ثم قا  احلجوري:

 محمو له ف الكاشفوالذاب  يف  التقريبني ابن حجر يف ظَ توثيق احلافِ 

التاريخ وذلك ألن البخاري ذكره يف  ،توثيق ابن حبانب ا ا أخذأعىل 
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و  ( 3/2166) ح والتع يلاجلريب حاتم يف أوابن ( 3/1039) الكبري

 ."وال تعديي   ايذكرا فيه مرح  

 أقول:

 ني.اهمامال حجة لك يف موقف اذين 

  قد ذكر حتت اذا الرقم ثيثة ممن يسمى رافع: أما البخاري 

 رافع بن سلمة األشجع .-1

قا  غريه )أي غري زيد بن حباب( رافع بن زياد بن أيب اجلعد البرصي -2

 ه رواية .األشجع ، وساق عن

 ."او رافع بن سلمة بن زياد بن أيب اجلعد "ثم قا :-3

ا، وال تيميذ  فالظاار أنه رّمال أنه اذا ال الث األخري، و  يذكر له شيوخ 

والظاار أنه ال يعرف شيوخه وال الرواة عنه، فليس يف عمله اذا حجة، فقد 

ا فيهم يذكر وال تأرخيهالعرشاا يف يذكر  ، وال مرح   امرح   ومد فإذا تعديي 

 ح به يف ااحبه.رّص  اوا ح  

يف ترمجة  اجلرح والتع يل( من 3/481وأما ابن أيب حاتم فقا  يف )

 رافع بن سلمة بن زياد األشجع .

روى عن أبيه، روى عنه زيد بن حباب ومسلم بن إبراايم وسعيد بن "قا : 

 يقو  ذلك. سليان النشيا  واي  بن فياض سمعت أيب

 ."مد: وروى عن حرشج األشجع ُم أبوقا  
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ا، و  يعرف من الرواة إال  فلم يعرف من شيوخ سلمة إال أباه وحرشم 

اؤالء األربعة الذين ذكرام، فهو يتوقف يف م ل من اذا حاله، حتى يظهر له 

 .اجلرح والتع يلحاله من مرح أو تعديل، كا رّصح هبذا يف مقدمة كتابه

 وام: وذكر له اململي سبعة من الرواة

- وشاذ بن فياض.-3وسعيد بن سليان النشيا .-2 اب د.ممزيد بن احلب-1

وعميل بممممممن المحكم الممممممروزي س.     -5 وارث.ممممممد المممن عبمممممد بمد الصمممممموعب -4

 ومسلم بن إبراايم.-7عبد اهلل الرقايش س.  بن ُممد -6

 .الثقاتوقا  ذكره ابن حبان يف كتاب 

في  ،قف ابن أيب حاتم عىل اذه املجموعة من الرواة عن رافعو ولو

األئمة، وسأضب من حه أحد يستبعد أن يرصح بتعديله، ال سيا واو   لرّ 

م الني ممن روى عنه رواة أقل ممن روى عن رافع بن سلمة، ومع ذلك وثقها 

 بعض األئمة.

 أن (2178)رقم (3/483)  اجلرح والتع يلذكر ابن أيب حاتم يف 

 .أربعة عنه روى وأنه مخسة، عن روى سعد بن راشد

ثم نقل توثيقه عن حييى بن سعيد القاان حيث فضله عىل مكحو ، ونقل 

إىل ابن معني أنه قا   إسنادهأمحد أنه قا : ال بأس به، ونقل ب اهماعإىل  إسنادهب

 . "ثقة". ثم نقل عن أبيه أنه قا  فيه: "ثقة "فيه:

 .من روى عنه أربعةٌ  األئمةُ اؤالء  فقد وّثَق 

 راشد موىل حبيب بن أوس.-2
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( بعد ذكر اسمه 487-3/486) اجلرح والتع يلقا  ابن أيب حاتم يف 

 السابق:

وقا  بعضهم: ابن أيب أوس. ويقا : ابن أيب أويس، مرصي، روى عن "

 ."حبيب بن أوس، روى عنه يمليد بن أيب حبيب سمعت أيب يقو  ذلك

ثقة، يروي عنه  "يه: حييى بن معني أنه قا  فإىل إسنادهثم ساق 

 ."ملرصيونا

 فقد َوث ق ابن معني من روى عنه واحد، و  يذكر املرصيني الذين رووا عنه.

 وليحيى بن معني عدد من اذا الرضب يوثقهم، ذكرام املعلم  يف

 .التنكيل

 اذا نوع مع شدته املعلومة، ونحن ال نوافقه عىل كل من يوثقه من اذا

 النوع.

وال نرد له كل توثيق؛ ألنه او وغريه قد يوثقون من   يرو عنه إال عدد قليل 

 لقرائن، منها اشتهاره بمنصب أو غريه.

رافع سلمة، وذلك أ ا لولنرمع إىل توثيق احلافظني الذاب  وابن حجر 

بناء عىل قرائن تضاف إىل معرفتهم بعدد من رووا عنه، ال  –واهلل أعلم  –وثقاه 

 رد اتباع البن حبان.جم

وشيخه عبداهلل بن أيب "وقا  احلجوري يف تضعيف شيخ رافع بن سلمة:

اجلعد األشجع  التافاين جمهو  حا  روى عنه اثنان وذكره ابن حبان يف 

 .التهذيبمن  اام."وقا  ابن  القاان جمهو  احلا   الثقات
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 ء ُتقبل روايته.إن جمهو  احلا  واو املستور إذا وثقه أحد العلا أقول:

وعبد اهلل بن أيب اجلعد مستور، وقد وّثقه ابن حبان، فتقبل روايته، ال سيا، 

 وا  يف غري احلي  واحلراع.

 (:50)ص خنبة الفكر  قال احلافظ ابن حجر يف

َ   فإِنْ " ، َفَمْجهوُ   َعنْهُ  َواحدٌ  وانَفَردَ  ُسمي : ْق ُيَوث   َوَ ْ  اَفَصاِعد   اثنَانِ  أَو اْلَعنْيِ

 ."َمْسُتورُ مْال وُاوَ  احلا ، فمجهوُ  

 ( معلقا على هذا الكالم:50)ص نزهة النظر ثم قال يف

مي ( الراوي )وانفرد( راٍو )واحد( بالرواية)عنه(؛ فهو جمهو  )فإن ُس "

العني(؛ كاملبهم، في يقبل حدي ه إال أن يوثقه غري من ينفرد عنه عىل األاال، 

 كان متأاي  لذلك.وكذا من ينفرد عنه إذا 

إن روى عنه )اثنان فصاعدا و  يوثق(؛ فم )او جمهو  احلا  واو  )أو(

 وقد قبل روايته مجاعة بتري قيد، ورداا اجلمهور.املستور(، 

مما فيه االحتا  ال يالق القو  برداا   والتحقيق أن رواية املستور ونحوه

 ملع به إماع احلرمني.بل ا  موقوفة إىل استبانة حاله كا م وال بقبوحلا،

 ."ونحوه قو  ابن ايح فيمن مرح بجرح غري مفرس

يقبل حدي ه إال أن يوثقه غري من  "تأمل قو  احلافظ يف جمهو  العني: في 

ينفرد عنه إذا كان متأاي لذلك  ."ينفرد عنه عىل األاال، وكذا من 
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يالق  والتحقيق أن رواية املستور ونحوه مما فيه االحتا  ال "وتأمل قو :

، بل ا  موقوفة إىل استبانة حاله كا مملع به إماع القو  برداا وال بقبوحلا

 احلرمني.

 ."ونحوه قو  ابن ايح فيمن مرح بجرح غري مفرس

 َل بَ وعىل اذا في حيق للحجوري تضعيف اذه الرواية، ال سيا وقد قَ 

 سيا وقد ، وال سيا وا  يف غري احلي  واحلراع، والاذا النوع مجاعةٌ  روايةَ 

 ال اذا احلديث احلافظ ابن حجر.احّ 

ا من حديث مابر ومما يؤكد احّ  ، متفق  ة اذا احلديث أن له شااد 

 عليه.

 -، ومسلم يف كتاب الر اع(2718رواه البخاري يف كتاب الرشوط رقم)

 (.1466تابع بعد رقم ) (57باب استحباب نكاح البكر )

 :صحيح مسلمونصه من 

 يِب  َفأَْباَأَ  َغمَلاةٍ  ِف   اهلل َرُسو ِ  َمعَ  َخَرْمُت اهلل قا : عن مابر بن عبد 

رُ  َيا» يل َفَقاَ      اهلل َرُسوُ   َعيَل   َفأََتى مَجىَِل   َما» َقاَ  . َنَعمْ  :ُقْلُت . «َمابِ

ْفُت  َوأَْعيَا مَجيَِل  يِب  أَْباَأَ  ُقْلُت . «َشأُْنَك   َقاَ   ُثم   بِِمْحَجنِهِ  َفَحَجنَهُ  َفنَمَلَ  . َفتََخل 

ْيُتنِ  َفَلَقدْ  ،َفَرِكبُْت . «اْرَكْب » هُ   َرأَ ْمَت أَ » :َفَقاَ    َرُسو ِ  َعنْ  أَُكفُّ مَلو   :َفُقْلُت . «َت

ا» :َفَقاَ  . َنَعمْ  بِْكر  يب ا أَعْ  أَ . «َوتُيَِعبَُك  ُتيَِعبَُها َماِريَة   َفَهي » َقاَ  . َثييٌب  َبْل  :َفُقْلُت . «ثَي

َج  أَنْ  َفأَْحبَبُْت  أََخَواٍا  يِل  إِن   :ُقْلُت  َمُعُهن   اْمَرأَة   أََتمَلو  . َعَليِْهن   َوَتُقوعُ  َومَتُْشاُُهن   جَتْ

َما» :َقاَ   ن َك  أَ َلَك  أَتَبِيعُ » :َقاَ   ُثم  . «الَْكيَْس  فَالَْكيَْس  قَِدمَْت  فَإَِذا َقادِعٌ  إِ  :ُقْلُت . «مَجَ
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اهُ . َنَعمْ   َمْسِجدَ مْال َفِجئُْت  بِاْلَتَداةِ  َوَقِدْمُت    اهلل َرُسوُ   َقِدعَ  ُثم   ةٍ بُِأوِقي    ِمني َفاْشَ َ

 َفَدعْ » :َقاَ  . َنَعمْ  ُقْلُت . «َقِدْمَت  ِحنيَ  اآلنَ » :َفَقاَ   َمْسِجِد مْال َباِب  َعىَل  َفَوَمْدُتهُ 

َلَك  نْيِ  َفَصلي  َواْدُخْل  مَجَ تَ يُْت  َفَدَخْلُت  :َقاَ  . «َرْكَع  أَنْ  بِياَل   َفأََمرَ  َرَمْعُت  ُثم   َفَصل 

يُْت  َفَلا   َفاْناََلْقُت  - َقاَ   - املِْيمَلانِ  ِف  َفأَْرَماَل  بِيٌَ   يل َفَوَزنَ  ُأوِقي ة   يل َيمِلنَ   َول 

ا يِل  اْدعُ » :َقاَ   ر   ءٌ يَش  َيُكنْ  َوَ ْ . اجْلََمَل  َعيَل   َيُردُّ  اآلنَ  َفُقْلُت  َفُدِعيُت . «َمابِ

َلَك  ُخذْ » :َفَقاَ   ِمنْهُ  إيَِل   أَْبَتَض  ُنهُ  َوَلَك  مَجَ  .«َثَم

من املعجملاا   وكم له    ان لرسو  اهلل توالقصتان فيها معجمل

 . يرامع حلا دالئل النبوة للحافظ البيهق  

ضعيف وعىل كل حا  في يصال إيراد اذا احلديث واحابيه يف 

 .املفاري 

 قال أبو عبد الرمحن:

 .ضعيفيف قصة فرسه  هحدي  د األشجع معيل بن زيا 

 من علله. ضعيف املفاري كرناه يف  ذَ َا ملِ  

وقد ذكر احلديث الذاب  يف ترمجة عبد اهلل بن أيب اجلعد الراوي عن 

معيل وقا : تفرد به رافع بن سلمة بن زياد بن أيب اجلعد عنه، ورافع متوسط 

 ا.ّد منكر  االال األمر ممن إذا انفرد بيشء عُ 

 اامق ففيه مهالة.اذا، وإن كان قد وثي اهلل  بدوع
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ال قاا الذين   يرو عنهم سوى أربعة أو  ببعض- ويف أم لة امُلْستَْدِر 

حتى ولو    ،فارتفعت عنهم اجلهالة ؛فهؤالء قد وثقهم أئمةٌ  .تدليٌس  -نحوه

 .معترب قه إماعٌ ما داع وثّ  ،سوى واحد عنه يرو

و  يرو عنه  ،قه ابن معنيوثّ  :بن األسلع األسقع ل امل ا يوانظر عىل سب 

 ( وأم اله ك ري.2/344) اجلرح والتع يلانظر  ،سوى سويد بن حجر

 .وكذا من روى عنه مجع ومل ُيوثق
 ( ترمجة مناح 1/137) يف الضعفاء املاينفقد قا  الذاب  يف

م يقو  أبو حات دوق ،قلت: قد روى عنه مجاعة .جمهو  :قا  أبو حاتم: الروم 

 ويكون قد روى عنه مجاعة .اام ،فين جمهو 

   اجلرح والتع يلوأما ما نقله ابن أيب حاتم عن أبيه يف مقدمة 

تقويه  (: يف رواية ال قة عن غري املاعون عليه أ ا تقويه فإنا أراد 2/36)

 .من مهالة العني إىل مهالة احلا  الذي يصلال يف الشوااد واملتابعاا

مبن   همن عدم احتجاج مثلةأإليك هنا جمرد شغب  امُلْسَتْدِركض التعلم أن اعرتو 
 :روى عنه مجع ومل يوثقه معترب

 :(يف الكيع عىل أثر األوزاع 1/587)الذريعةفقد قا  يف كتابه 

 .ضعيف: امُلْستَْدِر  قا  ."يمليد وينقص ؛قو  وعمل :اهيان"
قا   ،التقريب يف الن سليان   أقف له عىل ترمجة إب فديكيف إسناده  

 مقبو .اام :فيه احلافظ

 . األثار فضي  عن األحاديث املنسوبة للنب  يف د فاملستدر  انا يشدي 
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يمليدون عن مخسة عدد روى عنه البخاري يف رفع اليدين و فديك ثانًيا:

ا كا يف  ،ومع ذلك   يوثقه سوى ابن حبان ،تهذيب الكمالوعرشين راوي 

 امُلْستَْدِر   ع ذلك  عفاد ومواو من تيميذه كان من العبّ  يلوقا  فيه الذا

 .األثر املروي من طريقه

قريب من حا  رافع بن سلمة اذا فقد قا  يف عيسى بن اي   خخروم ا   

قا   ،إسناده عيسى بن اي  الصديفيف (: 2/45) الذريعةيف كتابه 

 ابن حبان. شري إىل توثيق، يقادوق. وقا  الذاب : وثي  :التقريباحلافظ يف 

(: روى عنه كعب بن 6/290) اجلرح والتع يلوقا  ابن أيب حاتم يف 

ا وال  ،علقمة ودراج وعياش بن عباس سمعت أيب يقو  ذلك و  يذكر فيه مرح 

ري ابن حبان واو معروف ألنه   يوثقه غ ؛تعديي  والذي يظهر أن الرمل مستور

 امبتسااله.ا

 راب يف األقوا  واألحوا .امن ا  امُلْستَْدِر  فانظر ما اار إليه 

: منهج السلف التسامال يف غري احلي  واحلراع قولهتأايل امُلْستَْدِر  بو 

 تأايل غري احيال. هقولوالعقائد عىل حد 

بل إن منهج أال احلديث قاطبة : احلكم عىل احلديث با ظهر من حا  

 .إسناده

 :قا  أئمة الفن"(: 81)ص  قواع  التح يثيف   قا  القاسم  

 ."م من شذوذ وعلةما اتصل سنده بنقل العد  الضابط عن م له، وسلِ  :الصحيال

ما  :اعلم أن احلديث الصحيال او":املنهل الرويوقا  ابن مجاعة يف 

 .عن م له، وسلم من شذوذ وعلة ،الضابط ،برواية العد  ،اتصل سنده

 ."-ي: عىل احتهأ-فكل حديث مجع اذه الرشوط فمتفق عليه 
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بعد ذكر تعريف احلديث  علوم احل يثوقا  ابن الصيح يف كتابه 

 ."فهذا او احلديث الذي حيكم له بالصحة بي خيف"الصحيال، قا : 

نبذة نبيلة يف الرد على أن اذا القو  قد رددنا عليه يف رسالتنا  ثانيا:

، ونقلنا عن عدد من املذكورة يف مقدمة اذا الرد مق مة الشيخ ربيع اهلزيلة

حتى  ،العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعا    يرَ  ممنأال احلديث 

ا ثبت لذاته أو لتريه حسب فيو َل مَ وَ  مل  عَ ولو   يشتد  عفه وأن يف كتاب اهلل 

 .، وهلل احلمدقواعد احلديث املذكورة فيه غنية عن الضعاف

منهج السلف التسامال  من"يف أو  احلديث: قولهمن املستدر   والعجيب

أما أحاديث الفضائل وال غيب وال ايب ، يف غري احلي  واحلراع والعقائد

 ."وما شاكل ذلك في يتشددون يف نقد أسانيداا

والقصتان فيها معجملتان " :يف خخر احلديث قولهثم ينقض اذا الكيع ب  

 ."افظ البيهق وكم له من املعجملاا يرامع حلا دالئل النبوة للحملسو هيلع هللا ىلص لرسو  اهلل 

 . الئل النبوة معقودة يف العقائ فاحل يث ليس على قاع تك هذه، فقلت: 

، واذا من باب العقيدة «بار  فيها» :قولهإثباا بركة اهلل عمل ومل من   وفيه

ثبوا اخلري اهحل  يف اليشء، وفيه أن اهلل عمل ومل استجاب  :ألن الربكة

ٱ ) سبحانه لنبيه، قا  تعاىل:  الدعوة النبوية، وتضمن افة استجابة اهلل

ڀ ڀ ڀ  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

من الفقه حكم الركوب عىل املركوب الضعيف، وأنه لوز الركوب  فيهو 

أوىص بالرفق  عليه إن   يشق عليه أما إن شق عليه فإن رسو  اهلل 

اتقوا اهلل يف اذه البهائم املعجمة كلواا ااحلة واركبواا »فقا :  ،باحليوان
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: قوله، ويتفقد رعيته، من وفيه أن أمري اجليش يكون يف خخر القوع .«ااحلة

 فلحقن ، واذا من األحكاع.

كا د   هم األدلة من ذلك ما   يفهمه غريهربا استنبط من فّقهه اهلل يف فَ و

ڭ ﴿. وقو  اهلل تعاىل: «رب حامل فقه إىل من او أفقه منه»، عليه احلديث

 .﴾ۇ ۇ ۆ ۆ 

أن احلافظ العراق  رشح حديث  : د منهم ابن امللقن فقد ذكر غري واح 

يف جملد  خم  هُ َح الذي وقع عىل امرأته يف  ار رمضان واو اائم، رَشَ 

 .واستخرج منه ألف مسألة ومسألة

يف تفسري خية الو وء  أحكام القرآنوذكر ابن العريب املالك  يف كتابه  

ها ألف مسألة ومسألة وامتمع قا  بعض العلاء إن في"من سورة املائدة قا : 

فتتبعواا فبلتواا ثان مائة مسألة و  يقدروا أن يبلتواا  عأاحابنا بمدينة السي

 ."األلف

ذكرنا اذا لبيان أنه قد يظن أن اذا احلديث يف ال غيب وال ايب  

 عا من األحكاع عند التوص يف بديع علومه ومعانيه يتضمن أنواوداب واآل

رى أال احلديث عىل  بط أاوله  باا واحدا يعرف به مالعقائد فلهذا و

احلديث الصحيال واحلسن لذاته ولتريه والضعيف عىل تفاوا درماته وقد 

املعلوع عن مجاعة من أال العلم فإن عيد الباطل قذكر الشيخ ربيع اذا الت

د  عفها ال عىل أن أحاديث تالتساال يف العمل األحاديث الضعيفة الت    يش

واألداب ال يسريون يف أسانيداا عىل مادة ما يسريون فيه يف غرياا ال غيب 

ملا تقدع بيانه مما ام خبريون به من معرفة أحواحلا واحلكم عليها با تستحق، 

واألحكاع وال ايب أن األحاديث تتداخل فيها علوع شتى من ال غيب 
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غيب الرتم: والعقائد وقد انف بعضهم يف ال غيب وال ايب واألداب ك

للبخاري فكم يف اذه الكتب من عقائد األدب املفردو ،للمنذري والرتهيب

األدب من يف وأحكاع ما قد يفوق احلرص وربا ذكر البخاري احلديث 

واهيان با يضيق  االعتصامأو  التوحي  ويفاألحكام وكرره يف  صحيحه

 عن حرصه. اذا املو ع

ففيه غنية عن حديث معيل   الصحيحنيأما حديث مابر الذي يف  

، «اللهم بار  له فيها» :يف حديث معيل قولهلبعض الفوارق يف لفظه؛ م ل: 

ا»: قولهو وليس اذا يف حديث مابر،  ،«قد بعت من بانها باثن  عرش ألف 

 غري مو عها. واحلقيقة أن امُلْستَْدِر  يستشهد ببعض األدلة يف

 .ضعيفم: يث معيل فعن حديث معيل أما حد فف  حديث مابر غنية 
 . من تفرداا رافع بن سلمة الت  ا  مناكري كا ذكر الذاب   

 وبا أ ا من معجملاا النبوة فدالئل النبوة معقودة يف باب العقائد. :قلُت

(+++) 
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   جنادة بن أبي أمية 

 .منادة بن أيب أمية -25"

 .صحيح املفاري  عيف وثبت  بشوااده كا يف  حديثه

 أقول:

 لداع  إذن هيراده انا؟!ا ماو

 قال أبو عبد الرمحن:

كرناه لبيان أن اذا الصحايب املفرد   يصال حدي ه لذاته، وذكرناه انا  ذ

 لبيان ثبوا متن احلديث.

(+++) 
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  احلارث بن عمرو السهمي 

 .با سفينةأيكنى  ،الباايل :ويقا  ،احلارث بن عمرو السهم  -30"

 االستيعابو (1458) اإلصابةو( 937) أس  الاابةم مم يف 

  سمع النب   ،له حديث واحد فيه طو " :عبد الربابن وقا   (،429)

  ".خياب بمنى أو عرفاا ذكر املواقيت وذكر الضحية والعترية

يف  اواحد   احدي     روى عن النب  " :التهذيبوقا  احلافظ يف 

بن بن كريم وابنه  ةزرارابنه ابن  والفرع والعترية وغري ذلك وعنه مواقيت احلج

 اما."عبد اهلل بن احلارث

 .يب داود والنسائ أإىل ( 3279) التحفةحدي ه يف  [1] اعمل 

معمر عبد اهلل بن عمروعن عبد الوارث  أبو حدثنا :يف احلج داود أبوقا   

ن احلارث بن أبن كريم  ةزرارحدثن   :عن عتبة بن عبد امللك السهم ، قا 

 .واو بمنى أو بعرفاا وقد طاف به الناس  أتيت النب   :ثه قا عمرو حد

ووقت  :قا  ،األعراب فإذا رأوا ومهه قالوا اذا ومه مبار  ءفتج  :قا 

 اما.ذاا عرق ألال العراق

  يف نسخة املستدر )عملى(.[ 1]
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( 7/169ى)والنسائ  يف املجتب( 3/485) املسن  خرمه أمحد يف أو

اآلحاد يب عاام يف أوابن  (،3/3350) الكبريوالارباين يف  الكربىو

بن عبد امللك السهم  أن  عتبةمن طريق  (1257رقم 2/456) واملثاني

 .فذكر احلديث ث السهم  حدثه عن احلارث بن عمروبن احلار ةزرار

 :قا  ةزرارحدثن  حييى بن  :ثنا عفان قا دح :، قا مح أمسن  ويف  

 .فذكر احلديث ..ويب عن مدي احلارث ابن عمرأحدثن  

روى  ،زرارة بن احلارث بن عمرو: ار خمرج احلديث يف اذه الارقفص  

 . ةبن عبد امللك وحييى بن زرار عتبةاحلديث عنه 

قا   ،قه إال بن حبانوثّ من  بن عبد امللك روى عنه مجع و  أر عتبةو

 مقبو .  :التقريباحلافظ يف 

داع عن أبيه عن مده يف خابة الو :وقيل ،وحييى بن زرارة روى عن مده

ومعتمر بن سليان، وزيد بن  ،ابن املبار  :وروى عنه مجع منهم ،والعترية

وعاام النبيل وغريام، قا  يف  ،الوليد أبو ،والاياليس ،وعفان ،احلباب

وذكره ابن حبان يف  .تعرف حاله : الوقا  ابن القاان.مقبو  :التقريب

 .الثقات

 او جمهو  حا  كا قا  ابن القاان .  :قلت 

 ،التهذيبوال يصال ذلك كا يف  ةله احب :بن احلارث قيل ةزراره أبوو

 .اامال يعرف :وقا  ابن القاان .ال حيتج بحدي ه :وقا  عبد احلق

أن حدي ه اذا ال يصلال ليحتجاج ملا فيه من  :يقو  عبد احلقكا مر واأل

 . "املجاايل
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 : أقول:امُلْسَتْدِركقال 

 .ثقة الكاشف  الذاب  يف حييى بن زرارة قا  فيه احلافظ

 ."مقبو " :وقا  احلافظ ابن حجر

 وأقول:

إن اذا احلديث لصحيال إن شاء اهلل، رواه زرارة بن كريم، واو احايب له 

 رؤية عن احلارث بن عمرو ااحب اذا احلديث.

 رقم (3/1232) املعرفةنعيم أبو لنب  لوأثبت رؤية زرارة 

 . التقريبيف واحلافظ ،(1084)

و  خيرج له  منده، ابن وذكره"(:3/323) التهذيبوقا  احلافظ يف

 ."شيئ ا

 وخالف يف احبته ابن حبان وعبد احلق.

 ."وقا  عبد احلق: ال حيتج بحدي ه، قا  ابن القاان يعن  أنه ال يعرف "

والرامال إثباا احبته، وامل بت يقدع عىل النايف ، السيا وأن امل بتني 

 ن خالفهم .أعلم بالصحابة مم

 وروى عن زرارة ثيثة من التابعني.

 وام: عتبة بن عبد امللك، قا  فيه احلافظ: مقبو .

ألنه روى عنه مجع من ال قاا  ؛او الصواب قولهوقا  فيه الذاب : ثقة، و

 كا ذكرام احلجوري.
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 وال اين: حييى بن زرارة، تقدع. 

 عرفة الصحابةمنعيم يف  أبوأورده  ال الث: سهل بن حصني الباايل

( يف إحدى طرق اذا احلديث، وسهل اذا او ابن أخ  األمري 2/782)

 اجلرح والتع يلأورده ابن أيب حاتم يف  املجااد قتيبة بن مسلم 

 ."(، ونقل عن حييى بن معني أنه قا  فيه: ثقة4/195-196)

من طريق أيب داود  صحيح أبي داودوحّسن اذا احلديث األلباين يف 

معمرعن عبد الوارث عن عتبة بن عبد امللك  رق أخرى مداراا عىل أيبومن ط

عن زرارة، ولو رخه من طريق حييى بن زرارة ومن طريق سهل بن حصني عن 

 زرارة لصححه.

 (.3/590) جممع الزوائ  يفوأورده احلي م  

خه من الاريقني ، واذا التوثيق لرما  الارباين، ولو ر"رماله ثقاا"وقا : 

 ن لصححه.اآلخري

 .ضعيف املفاري وإذن في يصال إيراد اذا الصحايب وحدي ه يف 

 قال أبو عبد الرمحن:

إنا ذكره ابن  ،و  يوثقه معترب ،حييى بن زراره روى عنه مجع :احلديث فيه

 ، جمرد ذكر.الثقاتحبان يف 

. ووافقه عىل ذلك ابن حجر فقا : "ال نعرف حاله"وقا  ابن القاان: 

 امُلْستَْدِر كا او ااايحه يف جماايل احلا  الذي ال خيفى عىل ، "مقبو "

 كا بيناه يف اذا الرد. "مقبو " :وقد  عف او بمن قا  فيه احلافظ
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وذكرنا يف حديث عيل بن طلق من طريق مسلم بن سيع مجلة أم لة عىل 

، وحاحلم دائر بني جمهو  )مقبو (: التقريبرواة قا  عنهم احلافظ يف 

 أو جمهو  احلا  ونقلنا عن األئمة تضعيف احلديث هبذا الصنف وقد العني

أن جمهو  احلا  املعرب عنه هبذا الواف أن روايته  النزهةنقل احلافظ يف 

ممن نقل ذلك فيا سبق حتت حديث معيل بن   امُلْستَْدِر رداا اجلمهور و

 رة بن كريم.زرا ه عتبة بن عبد امللك كا سبق وقد تتابعا لكنري، ونظزياد

 قا  ابن حبان: من زعم أن له احبة فقد وام.

 وقا  عبد احلق: ال حيتج بحدي ه، وقا  ابن القاان: ال يعرف.

 إنا الصحبة جلده. ،: ليست له احبةأس  الاابةوقا  ابن األثري يف

 .وقا  الدارقان : يروي عن أبيه عن مده عن النب  

 واذه طبقة التابعني.  :قلُت   

و   ."ذكره املتأخرون" :نعيم وقا  : ورواه أبواإلصابة  احلافظ يفوقا

خيرج له شيئ ا وقد تقدع يف احلارث بن عمرو، كذا قا  وتعقبه ابن األثري بأن ابن 

 منده   يفرده وإنا ذكر روايته عن أبيه عن مده.

و  يتقدع حلم يف ترمجة احلارث ما يد  عىل أن لملرارة احبة وال   :قلُت

 ؤية. نعم ذكره ابن حبان يف ثقاا التابعني وقا : من زعم أن له احبة فقدر

 .اإلصابةانظر َوِام.
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ا ملن نفااا فلم يعقب عليهم بيشء،  ،ويف اذا نف  احلافظ لصحبة زرارة تبع 

قا : روى عن مده وأثبت أن الصحبة   تهذيبهوكذا احلافظ اململي يف 

 جلده.

من عدع  اإلصابةما يعارض ما أثبته يف التقريبو  يذكر احلافظ يف

ذكر القو  برؤيته، وذكر القو  بعدمها فا  التقريباحبته وغاية ما يف

 أبني يف مقصود احلَافظ. اإلصابةيف

  فاحلاصل:

أن اذا احلديث عن احلارث هبذا اللفظ املتضمن للتوقيت املذكور، 

شتاحلم بالوقوف والدعاء عرفه مع انشتاله وانب  وكون الناس طافوا بالنب  

 ان عبد احلق وابن القاان.اهمامال ي بت؛ وحلذا  عفه 

ثبت عن احابة خخرين وويف احلديث بتامه بعض الملوائد غري اذا اللفظ  

 ر وان اهلل عليهم.

(+++) 
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  گ احلارث بن مسلم التميمي 

  .مسلم بن احلارث التميم  :وقيل ،احلارث بن مسلم-31"

 (962) أس  الاابةو( 7982)و( 1487) رقم اإلصابةم مم يف 

 (.420)البن عبد الرب رقم   االستيعابو

ال البخاري له احبة واحّ  نإ :الرازيان ةزرع أبوحاتم و أبوقا  البخاري و

 ،وال مذي وغري واحد أن اسم الصحايب مسلم واسم التابع  ولده احلارث

بن احلارث وإنا روى مسلم أن الصحايب   اإلصابةورمال احلافظ يف 

  .  احلارث بن مسلم عن أبيه عن  النب  

عند  ةفالتحاكذا الرواياا الصحيحة كا ذكر ذلك احلافظ اململي يف  

 . ةعمل اليوم والليلحدي ه إىل أيب داود والنسائ  يف  اوعمل( 3281)رقم 

 :يف األدب ( 5080)رقم   داود  أبو اهماعقا    ُثهْيِدَح

وعيل بن سهل  ،ومؤمل بن الفضل ،عمرو بن ع ان احلميص ثناحد 

حدثنا الوليد بن مسلم، قا  حدثنا  :وُممد بن املصفى قالوا ،الرميل

حدثن  مسلم بن احلارث بن مسلم  :الرمحن بن حسان الكناين قا  عبد

  .التميم  عن أبيه أن النب  
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النرص  بوأحدثنا إسحاق بن إبراايم  :، قا (5079)وأخرمه برقم 

سعيد الفلساين   أبوخربين أ :حدثنا ُممد بن شعيب، قا  :الدمشق ، قا 

إذا »: ليه فقا إأرس  . أن النب  :وفيه  (1) الرمحن بن حسان به احلديث عبد

فإنك إذا  ؛اللهم أمرين من النار سبع مراا :من اية املترب فقل  (2) انرصف

 ؛إذا اليت الصبال فقل كذلكو .قلت ذلك ثم مت يف ليلتك كتب موار منها

 . «فإنك إن مت يف يومك كتب لك موار منها

من طريق أيب ( 2022) رقم هصحيحخرمه ابن حبان يف أاحلديث 

( 188) ةعمل اليوم والليلوالنسائ  يف  ،مسن هيعىل واو يف 

 (7/253) التاريخ الكبريوالبخاري يف ( 9939) رقم (6/33) الكربىو

( 434و  19/433) الكبريوالارباين يف ( 4/234) سن املمحد يفأو

 .وسنده ضعيف من طريق عبد الرمحن بن حسان به . 
 التهذيبتهذيب يف  كا فيه ولد اذا الصحايب جمهو ، قا  الدارقان 

 احلارث بن مسلم التميم  .  :وقيل :ترمجة مسلم بن احلارث

 .من اية املتربيف الدعاء عند االنرصاف   عن أبيه عن النب  

 عن أبيه غريه .  يجمهو  ال يرو :قا  الدارقان 

    وبقية اهسناده عن احلارث بن مسلم أنه أخربه عن أبيه مسلم بن احلارث التميم . (1)

فا الداع  النتقاد عدع ذكر بقية اهسناد ". به"د سقت بقية اهسناد قبله، وأحلت إليه بقويل: وق :قلُت

ا.    اختصار 

 ، كا عند أيب داود وغريه. «إذا انرصفت»كذا، والصواب:  (2)
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وسواء اسمه احلارث بن مسلم أو مسلم بن احلارث فإن ولد احايب  :قلت

 ةالضعيفلباين يف ف احلديث العيمة األوقد  عّ  ،اذا احلديث جمهو 

رحم اهلل احلافظ لقد شتله حتقيق القو  يف اسم  : فقا   (1624)رقم 

علة اذا احلديث عندي فإنه  يان حا  ابنه الرواي عنه الذي اوايب عن بالصح

 .فتحسني حدي ه حينئذ بعيد عن قواعد اذا العلم ،غري معروف

ولكنه ذكره يف  ،لولده ترمجة التقريبيففلم لعل احلافظ  :قا  

 . اترمجة أبيه ونقل عن الدارقان  أنه جمهو  وذكر أنه   لد فيه توثيق  

  .اامجمهو  :، قا  الدارقان امليزانالذاب  يف  اهماعقا  وحلذا 

للمناوي  فيض الق يرأما ابنه في يعرف حاله كا يف  :حاتم أبووقا   

 . "مع زيادة بعض التخاريج والتو يحاا الضعيفةمن  .اام (1/393)

 أقول: :امُلْسَتْدِرك قال

 معرفة الصحابة نعيم يف أبوإن حلذا الصحايب حلدي ني أوردمها  

 : (، قا  2640( رقم ال مجة )5/2486)

َثنَا  -6046"  دُ  َحد   ُمَساِورٍ  ْبنِ  اْلَقاِسمِ  ْبنُ  أَمْحَدُ  ثنا ُحبَيٍْش، ْبنِ  َعيِلي  ْبنُ  ُُمَم 

،  .ح اجْلَْوَاِريُّ

َثنَا  دُ  َوَحد  ٍد، ْبنُ  ُُمَم  دُ  ثنا ُُمَم  ،احْلرَْضَ  اهللِ َعبِْد  ْبنُ  ُُمَم   ثنا: َقااَل  ِم ُّ

مْحَنِ  َعبِْد  َعنْ  َخالٍِد، ْبنُ  َاَدَقةُ  ثنا ُموَسى، ْبنُ  احْلََكمُ  اَن، ْبنِ  الر   ثنا َحس 

، ُمْسِلمٍ  ْبنُ  احْلَاِرُث  ةٍ  يِف    اهللِ َرُسوُ   َبَع َنَا: َقاَ   أَبِيِه، َعنْ  الت ِميِم ُّ ي   َفَلا   ، رَسِ

ْمُت َتقَ ،  اْلَقْوعِ  َعىَل  َاَجْمنَا بْيَانُ  النيَساءُ  َفاْستَْقبََلنَا َفَريِس، َعىَل  أَْاَحايِب  د   َوالصي

وَن، ِرُزوا أَنْ  ُتِريُدونَ : حَلُمْ  َفُقْلُت  َيِضجُّ  َنْشَهدُ : ُقوُلوا: ُقْلُت  َنَعْم،: َقاُلوا ؟ ِمنُْهمْ  حُتْ
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ا َوأَن   اهلُل، إاِل   إَِلهَ  اَل  أَنْ  د  ،  أَْاَحايِب  َفَجاَءيِن  َفَقاَلوَاا، ،َوَرُسوُلهُ  َعبُْدهُ  ُُمَم 

ْفنَا: َوَقاُلوا َفَيُمويِن، ْفنَا ُثم   َفَمنَْعتَنَا، اْلَتنِيَمةِ  َعىَل  أرَْشَ  ،  الن بِ ي  إِىَل  اْنرَصَ

وهُ   رِ اأْلَْم  ِمنَ  َلهُ  اهلُل َكتََب   َلَقدْ  «؟ َانَعَ  َما َتْدُرونَ »: َفَقاَ  ،  َانَْعُت  بِال ِذي َفأَْخرَبُ

ْل  ، الْتََداةِ  َاَيةَ  َال يَْت  إَِذا»: َفَقاَ   أَْدَنايِن  ُثم   إِْنَسانٍ  ُكلي  ِمنْ  َوَكَذا َكَذا َل  َفُق بْ  أَنْ  َق

مَ  اٍا  َسبْعَ  - الن ارِ  ِمنَ  أَِمْريِن  اللُهم  : َتَكل  َب  َذلَِك  يَْوِمَك  ِمنْ  ِمت   إِنْ  فَإِن َك ؛ - مَر  تِ  ُك

ا َلَك  ْل  َمْتِرَب مْال َال يَْت  َوإِذَا الن اِر، نَ مِ  ِمَوارٌ  هِبَ َل  َفُق بْ مَ  أَنْ  َق ا ُتَكلي َحد   اللُهم  : أَ

ِمْريِن  اٍا، َسبْعَ  - الن ارِ  ِمنَ  أَ تَِك  ِمنْ  ِمت   إِنْ  فَإِن َك  َمر  َل يْ ْلَك  َل َب  تِ تَ ا َلَك  اهلُل َك  هِبَ

ا ارِ  ِمنَ  ِمَوار  ن   ...«ال

َثنَا -6047 ٍد  ْبنُ  احْلََسنُ  ثنا احْلََسِن، نُ بْ  َحبِيُب  َحد  ، ُُمَم  اَِويُّ  ثنا الش 

ٍر، ْبنُ  ِاَشاعُ  دُ  ثنا َعا  مْحَنِ  َعبْدُ  ثنا ُشَعيٍْب، ْبنُ  ُُمَم  انَ  ْبنُ  الر  ، َحس   َعنِ  اْلِكنَايِنُّ

هُ  ُمْسِلٍم، ْبنِ  احْلَاِرِث  ُه، أَن   الن بِ ُّ  إيَِل   أرََس  : َقاَ   احْلَاِرِث  ْبنِ  ُمْسِلمِ : أَبِيهِ  َعنْ  أَْخرَبَ

َذا»  :َقاَ     فَْت  إِ ْ ال َاَيةِ  ِمنْ  اْنرَصَ ِمْريِن  اللُهم  : فَُقلِ  َمتِْرِب م ارِ  ِمنَ  أَ ن   َسبْعَ  ال

اٍا  َت  َوإِذَا،  َمر  يْ اَل  َال  بْ ْل  الصُّ َك  َكَذلَِك، َفُق ن  َب  ِمت   إِنْ  َفإِ تِ  ِمنَ  ِمَوارٌ  َلَك  ُك

ار ن   .«(1) ِال

َثنَا -6048  َبْحٍر، ْبنُ  َعيِلُّ  ثنا إِْسَحاَق، ْبنُ  احْلَُسنْيُ  ثنا أَمْحََد، ْبنُ  ُسَليَْانُ  َحد 

مْحَنِ  َعبْدُ  ثنا ُمْسِلٍم، ْبنُ  اْلَولِيدُ  ثنا انَ  ْبنُ  الر  ، َحس   ُمْسِلمٍ  ْبنُ  احْلَاِرُث  ثنا اْلِكنَايِنُّ

 (. 7/253) التاريخ الكبريوأخرمه البخاري يف (1)
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، ا َلهُ  َكتََب   اهللِ َرُسوَ   أَن   أَبِيِه، َعنْ  الت ِميِم ُّ  َمنْ  إِىَل  َبْعِدهِ  ِمنْ  َلهُ  بِاْلَوَااةِ  ِكتَاب 

هُ   . (1) َعَليْهِ  َوَختَمَ ،  اأْلَْمرَ  اهلُل َوال 

أس  و أشار إىل اذا احلديث ابن األثري يف ترمجة أبيه احلارث يف 

(، وأورد له البخاري اذين احلدي ني يف 962( رقم ال مجة )1/416) الاابة

 (.7/253)  ريخ الكبريالتا

 (.4/234) مسن ه أمحد يف  اهماعوذكر اذين احلدي ني 

 احلديث، اذا( 94 -6/93) اإلصابةوأورد احلافظ ابن حجر يف

 .ال اين احلديث إىل وأشار

واذه الكتب الت  ذكرنااا كلها من مصادر احلجوري، فاذا يريد 

 !! احلجوري هبذا الترصف التريب الذي تكرر منه؟

وإذا تبني للقارئ أن حلذا الصحايب حدي ني، فله أن يقو  للحجوري: إن 

 غلط. ضعيف املفاري إيراد  حلذا الصحايب يف 

 قال أبو عبد الرمحن:

 .قدمنا ترمجتهمسلم بن احلارث التميم   :وقيل ،احلارث بن مسلم

مسلم بن احلارث  :(2127رقم ) معجم الصحابةيف   قا  البتوي  

حدي ا ثم ساقه من طريق احلكم بن موسى   روى عن النب   ،الشاعسكن 

أخرب احلارث بن  :قا  ،الرمحن بن حسان أخربنا ادقة بن خالد عن عبد :قا 

ا أخرمه البخاري يف )(1)  (.7/253واذا احلديث أيض 
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بع نا رسو  اهلل يف رسية فذكر  :مسلم التميم  عن أبيه مسلم بن احلارث قا 

اذا    روى عن النب  ،واو كا قا ( و  يذكر له غريه)، ي  ياحلديث طو

 .احلديث فقط حسب ما رأينا

برقم  داود أبو اهماعقا   إليك نصه:بتامه  سننهداود يف  أبووقد ساقه 

(5082:) 

ْميِصُّ  ُع َْانَ  ْبنُ  َعْمُرو َحدََّثَنا  ُل  احْلِ ايِنُّ  اْلَفْضلِ  ْبنُ  َوُمَؤم   ْبنُ  َوَعيِل  احْلَر 

ْميِلُّ  َسْهلٍ  دُ  الر  ىمُ مْال ْبنُ  َوُُمَم  ْميِصُّ  َصف  َثنَا :َقاُلوا احْلِ واو بن  - اْلَولِيدُ  َحد 

َثنَا- مسلم مْحَنِ  َعبْدُ  َحد  انَ  ْبنُ  الر  َثنِ  َقاَ   اْلِكنَايِن  َحس   ْبنِ  احْلَاِرِث  ْبنُ  ُمْسِلمُ   َحد 

َها َوارٌ ِم » :َقْولِهِ  إِىَل  َنْحَوهُ  َقاَ       الن بِ  أَن   أَبِيهِ  َعنْ   الت ِميمِ  ُمْسِلمٍ  نْ هُ  إاِل  . «ِم  أَن 

َل » :فِيِهَا  َقاَ   بْ مَ  أَنْ  َق ا ُتَكلي َحد  َثهُ  أََباهُ  إِن   فِيهِ  َسْهلٍ  ْبنُ  َعيِلُّ  َقاَ  . «أَ  َعيِل  َوَقاَ   َحد 

ىمْال َواْبنُ  ةٍ  يِف    اهلل َرُسوُ   َبَع َنَا ُمَصف  ي   َفَريِس  اْستَْح َ ُْت  ُمَتارَ مْال َبَلْتنَا َفَلا   رَسِ

ايِن  أَْاَحايِب  َفَسبَْقُت  ننِيِ   ُّ احْلَ  َوَتَلق   ْحَرُزوامتُ اهلل  إاِل   إَِلهَ  الَ  ُقوُلوا :حَلُمْ  َفُقْلُت  بِالر 

   اهلل َرُسو ِ  َعىَل  َقِدْمنَا َفَلا   اْلَتنِيَمةَ  َحَرْمتَنَا َوَقاُلوا أَْاَحايِب   َفيََمنِ  ،َفَقاُلوَاا

وهُ  نَ  َفَدَعايِن  َانَْعُت  يِذ بِال   أَْخرَبُ َما» :َوَقاَ   َانَْعُت  َما يِل  َفَحس  َب  َقدْ  اهلل إِن   أَ تَ  َك

مْحَنِ  َعبْدُ  َقاَ  . «َوَكَذا َكَذا ِمنُْهمْ  إِنَْسانٍ  ُكلي  ِمنْ  َلَك   َقاَ   ُثم   ال  َواَب  َنِسيُت  َفأََنا الر 

ُب  إِيني  أََما» :اهلل  َرُسوُ   ُت ْك الْ  َلَك  َسأَ  َعَليْهِ  َوَختَمَ  َفَفَعَل  َقاَ  . «يَبْعِد  َوَااةِ بِ

 . إيَِل   َفَدَفَعهُ 

( من طريق أيب 2019رقم ) صحيحهبن حبان يف ا اهماعواكذا ساقه 

حدثنا داود بن رشيد قا  حدثنا الوليد فذكر احلديث بتامه هبذا  :يعىل قا 

ك بب لك كتابا وأويص قا  ثم قا  يل إين سأكت :وفيه ،داود أبوالسند كا ذكره 

 فكتب يل كتابا وختم عليه ودفعه إيل   ،من يكون بعدي من أئمة املسلمني

معرفة ( من658واكذا ساقه أبو نعيم يف ترمجة احلارث بن مسلم رقم)
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والبخاري  أس  الاابةوابن األثري يف ترمجة احلارث بن مسلم من الصحابة

وقا  ابن ك ري ( 4/234) املسن  ( وأمحد يف253/ 7) التاريخ الكبرييف

عمل ( رواه أبو داود والنسائ  يف1988رقم) جامع املساني  والسننيف 

وذكره احلافظ يف من حديث الوليد بن مسلم وله طرق ك رية،  اليوم والليلة

كل اؤالء ومن سبق ذكرام ساقوا  اإلصابةترمجة مسلم بن احلارث من

ا من طريق ا  احلديث حدي  ا واحد  عبد الرمحن بن حسان به ومنهم من ساقه تام 

ا و  يذكروا له غري اذا احلديث   . الواحدومنهم من ساقه خمترص 

قصد و ال لك أنه  ساقه امُلْستَْدِر  انا عن أيب نعيماوإذا نظرا إىل م 

حلدي ني أحدمها التاويل وإال كان يكفيه أن يقو  كا يملعم أن حلذا الصحايب 

ساقه أبو نعيم وغريه من طريق عبد الرمحن بن ه واحلديث قد اذا الذي ذكرنا

اذا املعلوع البدائ  اليسري عند من له أدنى معرفة بعلم  هحسان به فهل خف  علي

 .تعددا طرقه أنه حديث واحد ولو احلديث أن احلديث الواحد 

بني الواقع أن اذا ال خيفى عىل من عرف طرق احلديث وله كتاب 

ث يبا يف احيال مسلم من طرق عديدة للحد ،وال ارقطينني مسلم اإلمام

ملا قاع رده اذا عىل العناد وأسسه عىل غري تقوى من اهلل ور وان  هالواحد لكن

 .  يوفق فيه

(+++) 
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  سلمياأل ةحازم بن حرمل 

 .التفاري :ويقا  ،سلم حازع بن حرمله األ-32"

 .فاري صحيح امل عيف وثبت  بشوااده كا يف حديثه  

 :امُلْسَتْدِرك قال

 أقول: 

، في داع  لذكره صحيح املفاري ما دمت قد و عَت اذا الصحايب يف 

 .ضعيف املفاري انا، وبرقم خي  سلسلة أرقاع 

واحلارث الذي    ،وكذلك انع احلجوري بحابس بن ربيعة التميم 

ضعيف م (  من أرقاع قس29(، )28يذكر أباه وال نسبه، ذكرمها برقم  )

 .املفاري 

 قال أبو عبد الرمحن:

يف اذا القو  يف انتقاده عىل احلديث املنسوب  امُلْستَْدِر تقدع الرد عىل 

 إىل بشري بن سعد وحديث مناده بن أيب أمية.

(+++) 
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  گ اخلزاعي خالد بن ةحب 

 .بن خالد اخلملاع  أخو سواء بن خالد  ةحب-33"

( 1033) رقم أس  الاابةو (1567)رقم  اإلصابةم مم يف 

 .مع ذكر حدي ه عندام (484) البن عبد الرب رقم االستيعابو

 ."سناد حسنإاحايب نمل  الكوفه روى حدي ه ابن مامه ب" :قا  احلافظ 

 .  "احايب له حديث واحد" :التقريبوقا  يف  .فذكره

 :يف كتاب الملاد (4165)رقم   ابن مامه  اهماعقا   ثُهْيِدَح

عن األعمش عن سيع  معاوية أبو، قا  حدثنا ةبكر بن أيب شيب أبوحدثنا  

  دخلنا عىل النب   :وسواء ابن  خالد قاال ةابن رشحبيل أيب رشحبيل عن حب

زا رؤسكا فإن ال تيأسا من الرزق ما هتمل :فقا  ،فأعناه عليه اواو يعالج شيئ  

   .اام َل مَ وَ  مل  عَ  محر ليس عليه قرش ثم يرزقه اهللأاهنسان تلده أمه 

ن رشحبيل ذكره ابن بع احيال وسي إسناده :بن ماجهازوائ   قا  يف 

  .اامسناد ثقااوباق  رما  اه  ،ر من تكلم فيهأو   ،الثقاتحبان يف 

 املسن محد يفأو( 4/8) الكبريخرمه الارباين يف أ :قلت 

من طريق  ثفذكر احلدي( 6/33)الطبقاتوابن سعد يف ( 3/469)

 احلديث . ...وسواء ابن  خالد ة األعمش عن سيع بن رشحبيل عن حب

وسواء  ةعنه األعمش وروى عن حبروى  :التهذيبوسيع اذا قا  يف 

  .اام.. ذكره بن حبان يف ال قاا

+ } 
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 مقبو . :التقريبوقا  يف  

 اق  عل هبا مالن   بل او جمهو  ومع اذا تضاف عنعنة األعمش فيه فإن :قلت 

 .لكن با أنه قد ومد اذا املجهو  يف السند ذكرنااا مع غرياا 

 .احلديث حديث اذين األخوين وكيمها قد قيل فيه احايب :تنبيه

 ."له احبة :قا  احلافظ التهذيبوسواء مذكور يف  

 أقول: :امُلْسَتْدِرك قال

ه  عفَت اذا احلديث بسيع بن رشحبيل، وقد وّثقه ابن حبان، و  لرح

 غريه. 

 ."ُوثق"، وقا  فيه الذاب : "مقبو "قا  فيه احلافظ: 

 لقرائن، واهلل أعلم.  وم ل اذا التوثيق قد حيصل من ابن معني 

وقد بنى ابن أيب حاتم إثباا احبة حبة وأخيه سواء عىل اذا احلديث، 

 وكذلك كل من ترمم حلا، وحّسنه احلافظ ابن حجر، واححه البواريي.

من اؤالء العلاء بناء منهم عىل أن اذا احلديث ليس من  واذه املواقف

ا أحد من األئمة،  أحاديث احلي  واحلراع والعقائد، وعىل أنه   لرح سيم 

 في ينبت  أن تدخل حبة وأخاه يف قسم املفاريد الضعيفة.
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 قال أبو عبد الرمحن:

 .ة بن خالد اخلملاع  أخو سواءحب

 : احايب له حديث واحد، وقا ريبالتقبن حجر يف اقا  احلافظ 

احابيان نملال الكوفة حلا  :ة وسواءاملناوي يف رشح اذا احلديث عن حب

أهل  فهومتلقيح وذكره ابن اجلوزي يففيض الق يرمن   اامحديث واحد.

 .األثر من أصحاب احل يث الواح 

(: 806-805رقم ) أمساء الصحابة الرواةوقا  اهماع ابن حملع يف كتابه

 حبة وسواء ابنا خالد حلا حديث واحد.اام

 .سيع بن رشحبيل جمهو  إسنادهيف  هُ  َ يْ ِد َح و

 .ما روى عنه سوى األعمش ووثق: امليزانيف  قا  الذاب   

 قلت:   نعلم أحدا وثقه غري ابن حبان.

( واعترب حكم 4798رقم ) السلسلة الضعيفةفه األلباين يف و عّ 

 .حة تساايالبواريي عليه بالص

يشري إىل تضعيف فقا   ؛فيه غمملا "قوثّ " :واعترب قو  الذاب  يف سيع 

فإنه ما وثقه غري ابن حبان وحلذا   يوثقه احلافظ بل قا  فيه مقبو  عند " توثيقه:

  .اام املتابعة

ق.وم ل اذا التوثيق قد حيصل من ابن قا  امُلْستَْدِر  : وقا  الذاب : وثي 

 هلل أعلم.لقرائن وا معني 



 ) 
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إنا يشري إىل توثيق  "قوثي "امُلْستَْدِر  يعلم يقينا أن قو  الذاب :  :قلُت  

( يف الكيع عىل حديث أيب 2/370) الذريعةابن حبان، فقد قا  يف كتابه 

أمامة  عيف؛ فيه عمرو بن عبد اهلل احلرضم ، و  يوثقه غري ابن حبان 

قبو ، وقا  الذاب  يف الكاشف: : مالتقريبوالعجيل، وقا  احلافظ يف 

 وثق. إشارة إىل توثيق ابن حبان.اام

، فإن اذا الكيع و  يقل انا  وم ل اذا التوثيق قد حيصل من ابن معني

 بعيد عن التحقيق العلم .

يف ترمجة  (:2180) السلسلة الصحيحةيف وقا  العيمة األلباين 

 إىل يشري:  قلت!  " وثق ":   الكاشفيف عنه الذاب  قا  و وكيع بن عدس:

 واذا ، يعرف ال من يوثق ألنه معتمد غري انا توثيقه وأن ، وثقه حبان ابن أن

، ثقة أنه عىل يفهم أن ينبت  في ، الكتاب اذا يف منه عرفته لايف منه ااايح

 اام.العلم اذا يف الناشئني بعض يتوام كا عنده

ن اذا اهماع عيّل ملا رمحن  من ولو ظفر امُلْستَْدِر  بم ل اذه الكلمة م

 أساليب التشنيع املعروفة عنده.

 ْض تَ  عيل   املُْستَْدِر اع ض أيضا و
ا ذَ اَ  ن  أَ  ِث ادِ احلَ  هِ ِد يْ عِ قْ تَ  ناء عىليفه بِ عِ

 .ِد ائِ قَ العَ وَ  اعِ احلرَ ي  وَ احلَ  يِث ادِ َح أَ  نْ مِ  يَس لَ  َث يْ ِد احلَ 

أدى إليه قصور التفهم  إنه ليس من أحاديث العقائد اذا باطل :قولهو

ڀ ٺ ﴿وقد قا  اهلل تعاىل:  ،: فيه    عن اليأس«ال تيأسا»:قولهللحديث فإن 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  واذا من العقيدة. .[87] وسح:  ﴾ ٺ ٺ ٺ 
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 قولهل َل مَ وَ  مل  عَ ومن توحيد الربوبية اعتقاد اهنسان وإيانه أن الرزق من اهلل 

 .[58:] لذ ي ات    ﴾ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿ تعاىل:

فأدخل  ،"ةنزق بي مؤار، لق بي حامةاخ " :  وحلذا قا  الاحاوي 

 .ذلك الاحاوي يف العقيدة

ال رة الرضية يف عقي ة أهل أدخله السفارين  يف منظومته املساة كذا و

 :، فقا  الفرقة املرضية

مممي   م م ممن حمم م م م ممع مم م م م ينفم ا  م م م م م ممرزق مم م م م لم  وا

 

مما   م ممن املحم ممل عمم ممده فحمم  و مم

 
ممق  م م م م م م م م م م م م م ممل اخللمم م م م م م م م م م م م م م ممه رازق كم م م م م م م م م م م م م م  ألنم

 

ي  م م م م ممري رزقولم م م مموق بتم م م  س خملم

 
مممرش  م م م بم ن ال مم م م م ممه مم م م م مممت بقتلم م م يمم ن  مم م م  وممم

 

ممدر   اء والقمم مم ممريه فبالقضمم  أو غم

 
ممل م ممه وال األممم م ممن رزقمم م مممت ممم يفمم  و  

  

 ل الضي  واخلالايشء فدع أ 

وكم ذكر أال العلم من مسائل يف العقيدة تتعلق  ،وانظر رشوح اذه األبياا

 قيامه بشئونه.و ، وفيه التعاون عىل الرب والتقوى، وفيه توا ع النب  بالرزق

ويضاف إىل ذلك ما يتضمنه احلديث عىل فرض احته من الرد  :قلُت  

سواء يف املعايش سواء من أن الناس عىل النظاع اهش اك  الذي مضمونه 

حلذا نجد أال العلم يردون عليهم يف كتب انفت يف  ؛رزقه اهلل أع من   يرزقه

 ﴾ۉ ېۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿تعاىل:  قولهالعقيدة بأدلة الرزق ك

رمحة واسعة خابة مجعة مفيدة يف ولشيخنا العيمة الوادع   ،احلاوأم 

ثقا  الكتاب إال لو ،بحث من اذه األدلةمجع مجلة الرد عىل االش اكية 

فمن رزقه  ،ه اهللوُمل الرد عليهم من اذا احلديث ثم يرزق ،مجلة منها الذكر

ايبة من نفسه كا يف احلديث اهلل ال لوز أن يشاركه فيا أعااه اهلل أحد إال ب

ويف احلديث إثباا  .«ال حيل ما  امرئ مسلم إال بايبة من نفسه»الصحيال: 
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فاهلل ، يرزقه اهلل عمل ومل قولهمن  افة العملة وافة اجلي  هلل عمل ومل

 يا شيخ واهلل ما كنت أحب أن حتصل منكم اذه العجائب. املستعان

(+++) 
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  الشيباني ةدغفل بن حنظل 

 .العرب نسابة الشيباين ةحنظل بن دغفل-42"

البن عبد الرب رقم  االستيعابو( 2404)رقم   اإلصابةم مم يف  

 (.1513) رقم أس  الاابةو( 701)

يف احبته  ":وقا  البارودي "،ال يعرف لدغفل احبة" :قا  البخاري 

ب    يسمع من الن ":بن سعداوقا   ".من أين له احبة ":وقا  أمحد ،"نظر

  اإلصابةمن  .اام"ساع منه وكان يف زمنه رمي [1]له" :وقا  ال مذي ."

  .اام" ال يصال عندي ساعه من النب   ":بن عبد الرباوقا  

ه اعمل (3539)ا برقم حدي ا واحد  ةالتحفوذكر له احلافظ اململي يف 

 لل مذي واو اآليت : 

 :من الشائل (366) رقم  ال مذي  اهماعقا   ثُهْيِدَح

بندار وُممد بن أبان كيمها عن معاذ بن اشاع عن أبيه عن قتادة  حدثنا" 

بن مخس وستني اواو  فمىتو  عن احلسن عن دغفل بن حنظلة أن النب  

 ."ةسن

 اوابه: قا  ال مذي: ال يعرف له ساع منه، وكان يف زمنه رمي.  [1]

+ } 
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 (4/268)والارباين (3/254) الكبريالتاريخ و أخرمه البخاري يف  

(، 1674و  1673و  1672رقم  3) اآلحاد واملثانيبن أيب عاام يف او

وال يتابع عليه وال " :.. بعد ذكر احلديث، قا  لتاريخاوقا  البخاري يف 

بن اوقا  ،  يعرف ساع احلسن من دغفل وال يعرف لدغفل إدرا  النب  

واذا  ،بن ثيث وستني سنةاواو  النب   تويف ة:ومعاوي عائشة عباس و

  .اامأاال

ومسلم رقم ( 3903)بخاري رقم بن عباس أخرمه الانعم حديث  :قلت

( 3349)ومسلم رقم (3536)أخرمه البخاري رقم  عائشةوحديث (، 2351)

 (.2352) أخرمه مسلم رقم معاويةوحديث 

بض من حديث أنس بن مالك، قا  قُ ( 2348)وأخرج مسلم رقم

  (1)ة بن ثيث وستني سنابكر واو  أبوبن ثيث وستني و اواو   اهلل رسو 

 . (2) بن ثيث وستني سنةا وقتل عمر واو

ومتنه منكر  .من اذا أن حديث دغفل بن حنظلة سنده  عيف مَ لِ عُ فَ  :قلت 

 . البخاري  اهماعوسبق يف ذلك قو   ،امد  

بن عباس أن رسو  امن حديث ( 122/  2353) وقد ماء يف مسلم رقم

  . (3) بن مخس وستني سنةاتويف واو   اهلل 

يف حديث عائشة ومعاوية وابن  «سنة» :يف اذه ال يثة املوا ع، وذكر لفظ «سنة»  يذكر لفظ:  (1،2،3)

 عباس يف مو ع ثان.  
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تويف واو  أنه  :إحدااا :الباب ثيث رواياا ر يفكِ ذُ  :قا  النووي 

  . وا ةثيث وستون سن ة:وال ال  ة،مخس وستني سن ة:وال اني ة،بن ستني سنا

 .-بن عباس ارواه مسلم من حديث عائشة و أنس و -أاحها و أشهراا 

 :عليه . فرواية  واتفق  العلاء عىل أن أاحها ثيث وستون وتأولوا الباق

ا ورواية اخلمس متأولة أيض   ،  الكرسرِ يها عىل العقود وتُ اقترص ف «ستني»

 «مخس وستون» :قولهبن عباس اشتباه وقد أنكر عروة عىل اوحصل فيها 

 احبته بخيف الباقني .  (1) ونسبه إىل التلط وأنه   يدر  أو  النبوة وال ك رة

 أقول: :امُلْسَتْدِرك قال

 (.2399) برقم اإلصابة ترمجة دغفل يف-1

وقا  ال مذي: له ساع منه وكان يف زمنه "وقو  احلجوري:-2

 ."رمي.اام

وكان يف  ،ال يعرف له منه ساع منه :وقا  ال مذي":اإلصابةأقول:يف 

 ."زمنه رمي

 .احلافظ نقله كا( 382) برقمالشمائلواو يف 

لدغفل حدي ان: اذا احلديث الذي أورده احلجوري يف كتابه، ويف  -3

 ل مجة.اذه ا

 كذا، والصواب:و)ال، ك را احبته(. (1)
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 َعىَل  َكانَ »: عن النب   عن احلسن عن دغفل بن حنظلة والثاني:

ِلٌك  َعلَيِْهمْ  َوَكانَ  َرَمَضاَن، َشْهرِ  َاْوعُ  الن َصاَرى أَىل   َفَمِرَض  َم تَ ِئنْ : َف  اهلُل َشَفاهُ  َل

يَمِليَدن   ا، َل ِئنْ : فَتَأَىل   ،َفاهُ  َمعَ فَوَ  الل ْحمَ  َفأََكَل  َبعَْدهُ  َملٌِك  َعلَيِْهمْ  َكانَ  ُثم   َعرْش   َشَفاهُ  َل

َيَثةِ  َاِذهِ  ِمنْ  َنَدعُ  َما: فََقاَ   ،َملٌِك  َبعَْدهُ  َكانَ  ُثم   أَي اٍع، َسبْعَةَ  َليمَِليَدن   اهلُل اعٍ  ال   ي   أَنْ  أَ

َها م 
تِ َل  ُن ْجَع ا َوَن نَ يِع، يِف  َاْوَم بِ َل  الر  َفَع ِسنيَ  َفَصاَرْا  َف ا مَخْ ْوم   .«َي

 ر البخاري اذين احلدي ني.وذك

 حتت( 2584) الرقم حتت معرفة الصحابة نعيم يف أبووذكرمها 

 (.879)ال مجة

 . أس  الاابة وذكرمها ابن األثري يف

 . اإلصابة وذكرمها احلافظ يف

وقد رمع احلجوري إىل اذه املصادر، فكيف يتجاال احلجوري اذا 

 اء أكان يعتقد احبته أوال يعتقداا؟سو املفاري الواقع ويدخل دغفي يف 

 قال أبو عبد الرمحن:

تلقيح فهوم أهل ، ذكره ابن اجلوزي يف كتابهدغفل بن حنظلة الشيباين 

أمساء وذكره أبو ُممد بن حملع يف كتابه  األثر من أصحاب احل يث الواح 

 حتفة األشرافو  يذكر له احلافظ اململي يف ( 776رقم )الصحابة الرواة

 .ري اذا احلديثغ

رمحنا عدع احبته بنقل أقوا  أئمة احلديث الت  نقلها  أننا قد  :ثانيا

 التهذيبكاالتفاق كا يف ترمجته يف و ،عن  يف كتابه بكاحلاامُلْستَْدِر  
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من له احبة  ميزان االعت الوالذاب  ما يذكر يف بعدع احبته. امليزانو

 كا أبان ذلك يف أوله.

 له اذا احلديثو .«بن مخس سننياواو  تويف  أن النب  » : هُ يْ ِد َح ثالثا:

 .فقط

رقم  عجماملالبتوي يف و( 4/68) الكبريعند الارباين يف  كذا 

، و  يذكر له احلافظ ابن ن ي( وخخر366) الشمائل( وال مذي يف 645)

دة ( إال اذا احلديث من طريق قتا509رقم ) جامع املساني  والسننك ري يف

وكان عىل النصارى اوع رمضان »عن احلسن عن دغفل فساقه، وقا : 

 .اام«..إلخ

ودغفل الصحيال عدع احبته بل او  ،ساع منه لحسنوال يعرف ل 

 .جمهو 

يكف  يف مهالته كون أمحد ما عرفه  :ميزان االعت القا  الذاب  يف 

م له قو  . وأمحد مرة فقا : من أين له احبة هعنل ئوس .واو ذايل شيباين

فجعل امُلْستَْدِر  عليها )ال يعرف(  :ال مذي بعدع ساعه، وسقات منه كلمة

ا، مع أن السياق  ا خاا  واألال الذي احبته، نف  نقل نف  ساعه وكله يف نقد 

 هثباا احبته وساعه. أخذنا منه فيه النف  وليس 

 اَل وَ  ،ةٌ بَ حْ ُا  هُ لَ  :اُ  قَ يُ وَ  ،عٌ رْضَ خُمَ " :التقريباحلافظ قا  يف  أن مَ لِ وقد عَ 

  ."!!!الُّ َص يَ 

أصحاب احل يث  من التلقيحكتابه أن ابن اجلوزي قد ذكره يف وثالثا:

 .الواح 
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فقد أخرمه  ؛ه املذكور ثانيا يف اياع النصارى الرامال وقفهحدي أن  ورابًعا:

وابن  (2058) املعجم( وابن األعرايب يف4/226)الكبريالارباين يف 

( وغريام من طريق معاذ بن اشاع به موقوفا، 17/287) تارخيهيف عساكر

( وكيمها ال يصال ملا 3/254) تارخيهوماء مرفوعا عند البخاري يف 

واذا يفيد احة ما مملع به األئمة؛ أن دغفل بن حنظلة ليس له إال اذا  تقدع.

 ث الضعيف، لكنه يصااد يف املاء العكر.ياحلد

(+++) 
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   گ نان األنصاري األوسيرافع بن س 

  .رافع بن سنان األنصاري األويس-48"

( 1585) أس  الاابةو( 2538) رقم اإلصابةم مم يف 

اهلل بن  او مد عبد احلميد بن معفر بن عبد :قالوا ،(731) االستيعابو

سلم أمع أمرأته حني  ةمد أعىل وذكروا له قص :قلت .احلكم بن رافع بن سنان

 و  تسلم.

  (:2244) رقم داود  أبو اهماعقا   ُهَحِدْيث

قا  حدثنا ، إبراايم بن موسى الرازي قا  أخربنا عيسى حدثنا

سلم وأبت أبن معفر، قا  أخربين أيب عن مدي رافع بن سنان أنه  احلميد عبد

 :وقا  رافع ،ابنت  وا  فايم أو شبهه  :فقالت، امرأته أن تسلم فأتت النب  

واقعد  :،  قا «اقعدي ناحية» :وقا  حلا «ناحية اقعد» :لنب  ابنت ، فقا  ا

: فقا  النب   ،فالت الصبية إىل أمها ،«أدعواا» :ثم قا  ،الصبية بينها

 فالت الصبية إىل أبيها فأخذاا .  «اللهم ااداا»

( 6354و 6353و 6352و 5659)رقم الكربىوأخرمه النسائ  يف 

من طرق عن ( 2352)وابن مامه رقم ( 5/446) املسن محد يف أو

 احلميد بن معفر به .  عبد

+ } 
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، قا  أمحد وابن معني وحييى التهذيب، قا  يف :وعبد احلميد بن معفر

 :ه ثقة، قا  احلافظ اململي يف ترمجة رافع بن سنانأبوثقة و :بن سعيد وغرياما

 ."ةميف ترمجة عبد احلميد بن سل هويف إسناد حدي ه اختيف قد ذكرنا بعض"

ورواه يمليد بن زريع " :(271-3/270)ةنصب الرايوقا  المليلع  يف 

ه امرأتُ  ْت وأبَ  أن مده أسلمَ  ةبن يمليد بن سلم عن عبد احلميد :عن البت  فقا  فيه

 أن تسلم وبينها ولد اتري فذكر احلديث م له ..

  عرفون،ألن عبد احلميد بن سلمة وأباه ومده ال يُ  ؛واذه الرواياا ال تصال

احاب عبد احلميد بن معفر عن ألرواية  اجعله خيف  نأن   ينبت الولو احت 

ومده رافع بن سنان  ،ه ثقااأبوواو و ،عبداحلميد بن معفر فإ م ثقاا

   .اام"واهلل أعلم ،معروف

يف سنده اختيف ك ري "(: 1669رقم 4)التلخيصوقا  احلافظ يف 

  .بد احلميد بن معفرال ابن القاان رواية عوألفا  خمتلفة ورّم 

 . "مقا  إسنادهال النقل ويف أال ي بته  :وقا  ابن املنذر

 ."به نحتجأن احلفا  قد قالوا فيه ذلك في  وبا :قلت

 أقول: :امُلْسَتْدِرك قال

إسناد  ويف"قا  احلافظ اململي يف ترمجة رافع بن سنان:"قا  احلجوري:

."ميد بن سلمةحدي ه اختيف قد ذكرنا بعضه يف ترمجة عبد احل

  لكن احلجوري   يرمع إىل اذا االختيف الذي ذكره اململي 

 ية ليصل إىل نتيجة احيحة.ليدرسه دراسة علم
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االختيف ودراسته؛ ألال حسب اذا فا اررا أنا إىل الرموع ملعرفة 

 طاقت  إىل نتيجة سليمة.

 (:16/432) تهذيب الكمال يف  قا  اململي 

سلمة األنصاري، عن أبيه )س ق( عن مده: أن   س ق: عبد احلميد بن"

 أحدمها مسلم واآلخر كافر.  أبويه اختصا فيه إىل النب  

 قاله إساعيل بن علية )س ق(، عن ع ان البت ،)س ق(وعنه: ع ان البت 

عن عبد احلميد األنصاري، عن أبيه، ع ان البت  وقا  سفيان ال وري: عن  

 سلم ...احلديث.رأته أن تُ عن مده، أنه أسلم وأبت ام

وعيل بن غراب عن ع ان  وقا  محاد بن سلمة )س( وعيسى بن يونس

البت ، عن عبد احلميد بن سلمة، عن أبيه: أن رمي  أسلم و  ُتسلم 

.امرأته...  احلديث مرسي 

 وقا  اشيم: عن عبد الرمحن بن سلمة أن رمي أسلم.

اف بن عمران )س( عن وقا  عيسى بن يونس )د( يف مو ع خخر واملع

عبد احلميد بن معفر عن أبيه عن مده أيب احلكم رافع بن سنان: أنه أسلم 

 ."وأبت امرأته أن تسلم ...احلديث

 فأقول:

 ( عبد احلميد بن سلمة   يرو عنه إال اثنان: ع ان البت  واشيم.1

ا وثقه.  الكاشف  و  يوثقه أحد، أورده الذاب  يف   و  يذكر أن أحد 
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، أي جمهو  حا ، واو "جمهو "وقا : التقريب وأورده احلافظ يف

 .(1)املستور

وع ان البت  الراوي عن عبد احلميد ليس باحلافظ، قا  فيه احلافظ يف 

 ."ادوق عابوا عليه اهفتاء بالرأي": التقريب

وحلذا ا ارب يف رواية اذا احلديث عن عبد احلميد بن سلمة، فروى عنه 

ي عن عبد احلميد عن أبيه عن مده أنه أسلم، وذكر أن القصة سفيان ال ور

 جلده.

وروى محاد بن سلمة وعيسى ويونس وعيل بن غراب عن ع ان البت  عن 

 عبد احلميد بن سلمة عن أبيه أن رمي أسلم...، وذكر القصة.

، ويف اذه الاريق مع مهالة "عن أبيه أن رمي"فقا  البت  يف اذه الاريق: 

 لرواية سفيان عن البت . د وأبيه خمالفةٌ عبد احلمي

 وقا  اشيم عن عبد احلميد بن سلمة أن رمي  أسلم.

 واذه الاريق فيها إعضا  حيث   يذكر عبد احلميد أباه وال مده.

  الكربىالنسائ  يف  وأخرمه "لقد قا  احلجوري عن اذا احلديث:

وابن  (5/446)املسن ( وأمحد يف 6354-6353-6352-5659رقم )

  ".( من طرق عن عبد احلميد بن معفر به2352مامه رقم )

ا رماله ثقاا، فظهر  عفه ف د روايته، واملستور ممن يعترب ويستشهد بروايته، لك (1) نه انا خالف إسناد 

ويؤخذ برواية ال قاا عبد احلميد بن معفر عن أبيه عن مده، بخيف حكم احلجوري املخالف ملنهج 

 ائمة احلديث.
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واذه الارق كلها يف اذه املوا ع من اذه املصادر مداراا عىل ع ان 

ا واحدة يف النسائ  فيها  البت  عن عبد احلميد بن سلمة عن أبيه ومده، إال طريق 

 إرسا .

ا  ع ان وقد تبني للقارئ مهالة عبد احلميد بن سلمة وأبيه وعرف ح

 البت .

 فامتمعت عدة علل يف رواية عبد احلميد بن سلمة كا يرى القارئ.

وقد يكون البت  دخل يف اذا اال اراب واالختيف، فلعله سافر ذانه من 

عبد احلميد بن معفر عن أبيه عن مده إىل عبد احلميد بن سلمة عن أبيه عن 

 مده.

ه، فالرواياا عنه سليمة أما رواية عبد احلميد بن معفر عن أبيه عن مد

 بعيدة عن اذه العلل.

ن كبار مفذكر احلافظ اململي انا رواية عيسى بن يونس واملعاف بن عمران 

ال قاا عن عبد احلميد بن معفر عن أبيه عن مده بالقصة، وعبد احلميد بن 

أمحد رواية عيسى بن يونس  اهماعمعفر وأبوه ثقتان، ومده احايب، وأورد 

، عن عيسى بن يونس عن عبد احلميد به -ثقة فا ل –بن بحر من طريق عيل 

ا.  متصي  مرفوع 

نصب  ( إن الناظر يف الكيع الذي نقله احلجوري عن المليلع  يف2

بن سلمة وأبيه ومده بأ م ال  ميدلع  قد حكم عىل عبد احليأن المل الراية

 قاا.ُيعَرفون، أي : جمهولون، وأن الرواة عن عبد احلميد بن معفر ث
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وأن عبد احلميد وأباه من ال قاا، وأن مده رافع بن سنان معروف، واذا 

ميد بن معفر، وتضعيف لرواية عبد احلوتصحيال ترميال وا ال من المليلع  

 احلميد بن سلمة. لرواية عبد

 واو كيع علم  عىل منهج أال احلديث.

ي قلت: وبا أن احلفا  قد قالوا فيه ذلك ف "ومع ذلك يقو  احلجوري:

 ."نحتج به

 وقد رّمال ابن القاان رواية عبد احلميد بن معفر.

صحيح واحال اذا احلديث األلباين من طريق عبد احلميد بن معفر يف  

(، وحكم عىل رواية البت  عن عبد احلميد بن سلمة 1941برقم ) أبي داود

 كيع حق. ذاعن أبيه عن مده باال اراب الشديد، وا

جتوز معار ة رواية اجلاعة عن عبد احلميد بن  في "ثم قا  األلباين:

 "معفر به.

 ال اذا احلديث احلاكم ووافقه الذاب .وذكر أنه احّ 

 وكذا حكى عن ابن القاان ترميال رواية عبد احلميد بن معفر.

 .ىثم نفى األلباين اال اراب املدع

ن اذا القو  إنا يقصد به نف  اال اراب عن رواية عبد احلميد أوالظاار 

بن معفر؛ فإنه   خيتلف عليه الرواة بخيف رواية البت  عن عبد احلميد بن ا

ا بدليل أنه  قد حكم عىل رواية  -أي: األلباين –سلمة، فإن فيها ا اراب 
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احلميد بن سلمة باال اراب الشديد، وحكم لرواية عبد احلميد بن معفر  عبد

 بأ ا احيحة.

  حديث أيب اريرة  اذا وحلديث عبد احلميد بن معفر شااد من

 مسن هأمحد يف  اهماع(، و1357) اجلامعأخرمه ال مذي يف 

 (.2351( رقم )4/32)  سننه (، وابن مامه يف 2/246)

حدثنا نرص بن عيل، قا : حدثنا سفيان عن زياد بن ": قا  ال مذي 

نب  عن أيب اريرة: أن ال أيب ميمونةال علب  عن  سعد عن اي  بن أيب ميمونة

ا بني أبيه وأمه.خرّي      غيم 

 ويف الباب عن عبد اهلل بن عمرو، ومد عبد احلميد بن معفر.

 حديث أيب اريرة حديث حسن احيال.

 وأبو ميمونة اسمه: سليم.

  والعمل عىل اذا عند بعض أال العلم من أاحاب رسو  اهلل 

ازعة يف الولد. واو  التيع بني أبويه إذا وقعت بينهم املنقالوا: خُيرّي  وغريام،

وقاال: ما كان الولد اتريا فاألع أحق به، فإذا بلغ التيع  ،قو  أمحد وإسحاق

  .اام"ُخريي بني أبويهسبع سنني 

قلت: وبا أن احلفا  قد قالوا فيه  "فقو  احلجوري يف  اية اذا البحث:

 ، غري احيال، وقد وّ حنا احته فيا سلف."ذلك في نحتج به

 .ضعيف املفاري لال أن يورده اذا احلديث يف وإذن في يص
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 قال أبو عبد الرمحن:

 .رافع بن سنان األنصاري األويس

ابنت  وا  فايم أو  :فقالت   ت امرأته أن تسلم فأتت النب أبو ،أسلم

اقعدي » :وقا  حلا «ناحية اقعد» :، فقا  النب  ابنت   :وقا  رافع ه،شبه

 ،فالت الصبية إىل أمها ،«أدعواا» :ثم قا  ،ينهاقعد الصبية بأو :،  قا «ناحية

 فالت الصبية إىل أبيها فأخذاا .  «اللهم ااداا»:  فقا  النب  

يف سنده اختيف ك ري وألفا   :(1857رقم )التلخيصيف  قا  احلافظ

 ال ي بته أال النقل. :وقا  ابن املنذر ."خمتلفة

، فإذا كان ال [14]فاط :﴾ ں ڻ ڻ ڻ ﴿وقد قا  اهلل تعاىل:  :قلُت  

قو  حفا  احلديث مقدع يف  األال أنف ،ا  احلديثي بته أال النقل من حفّ 

 احلديث عىل قو  غريام.

 حتت قاعدة مهمة قا  فيها: شرح علل الرتمذيقا  احلافظ بن رمب يف 

 بالرما  ومعرفتهم للحديث ممارستهم لك رة احلفا  من النقاد حذاق :قاعدة"

 حديث يشبه احلديث اذا أن به يفهمون خاص فهم حلم منهم كل وأحاديث

 ."فين حديث يشبه وال فين

لقد قا  احلجوري: وأخرمه النسائ  يف الكربى...إىل امُلْستَْدِر    أما قو 

: واذه الارق كلها يف اذه املوا ع من اذه املصادر مداراا عىل ع ان قوله

 البت  عن عبد احلميد بن سلمة ...إلخ.

 فقد ماء يف نسبته بن معفر. ؛احلديث قد ا ارب فيه ألوانا أن :اجلوابف 
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 مشكل اآلثاربن سلمة كا نبه عليه الاحاوي يف اوماء يف نسبته 

احلميد ااحب اذا احلديث قد بينه لنا عيسى بن يونس  وعبد :( فقا 8/105)

نا نسبه يف روايته عنه أنه عبداحلميد بن معفر فكل من نسبه إىل غري معفر فإ

الذي ذكره به وقد حدثن   سمإىل كنية أبيه أو إىل أب من أبائه يسمى بذلك اال

أمحد بن ُممد البتدادي، قا : حدثنا أبو حفص عمرو بن عيل، قا : سمعت 

أبا عاام يقو : سمعت عبد احلميد بن معفر يقو : أنا حدثت البت  بحديث 

 التخيري.اام

ا وانظر   سلم ( باب الصب  يُ 6352رقم  6/125للنسائ  ) الكربىأيض 

فقد ساقه من طريق عبد احلميد بن معفر، قا  حدثن  أيب عن  ،أحد والديه

مدي، وساقه بعد عن عبد احلميد األنصاري عن أبيه عن مده، وساق بعده عن 

 احلميد بن سلمة عن أبيه عن مده. عبد

يد بن احلم وبعضهم قا  فيه عبد ،احلميد بن معفر بعضهم قا  فيه عبد

 .مٌ اَ وَ  :قا  الاحاوي ،بن سلمةام فيه قوحلسلمة و

ومها ومانب الصواب ال ندري  ،م ليستدر  بهاَ الوَ  امُلْستَْدِر وارتىض  

 .؟منه أع ااايادا يف املاء العكر

 واحلاصل:

احلميد اذا الذي ذكرنا  م يف عبدقوحلوأن  ،ومتنه منكر أن احلديث معل 

وأسند إىل ليه الاحاوي إ أشار مٌ اَ سلمة وَ  ابن ضعيف املفاري حدي ه يف 

وإليك ترمجته  ،احلميد بن معفر أنه او الذي حدث البت  هبذا احلديث عبد

اهلل بن احلكم بن  : عبداحلميد بن معفر بن عبد قا   التهذيبمن 

  .-هوذكر من وثق- إلخ..بن سنان رافع
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 أبيه مد عن ضاأي وروى:جامع التحصيلقا  العيئ  يف ووال ه جعفر: 

 العمليمل عبد قا  احلديث مارية بينها وكان تسلم أن امرأته وأبت أسلم أنه رافع

 اام.أبيه مد يدر    ألنه مرسل اذا النخشب 

روى عن مده رافع بن سنان عىل : تهذيبهوقا  احلافظ اململي يف 

 خيف يف ذلك.

 ثنا ، عيل بن عمرو حدثنا (، فقا :1509) مسن هوأخرمه الروياين يف

 أبا مدي أن غريه أو ، أيب حدثن :  قا  ، معفر بن احلميد عبد ثنا ، عاام أبو

.رافع واسمه احلكم  ...فذكره مرسي 

 أنه درس احلديث ليصل إىل نتيجة سليمة ى من املُْستَْدِر  فأين اذه الدعو 

مع خمالفة إعي  احلّفا  للحديث سواء كانت اذه الدراسه من مهده كا 

 أو من مهد غريه. يملعم

 ثنا: ، فقا الصحابةرواه عمري بن عبد املجيد احلنف  يفو

، احلكم أبا أن ، قومنا من ، واحد وغري أيب حدثن  ، معفر بن احلميد عبد

.  فذكره مرسي 

فهذا من االختيف عىل عبد احلميد  بن معفر، فكيف يقو  امُلْستَْدِر  أنه 

أن عبد احلميد بن سلمة او عبد احلميد بن  خيتلف عليه، وقد أبان الاحاوي  

 .معفر فصار االختيف مجيعا عليه، وحلذا أعله احلفا 

 .اامأبيه مد يدر    ألنه ؛مرسل اذا :النخشب  العمليمل عبد قا  

ْااَْخِري اْحتج"(: 20/250) الب ر املنريقا  ابن امللقن يفو   من اْهِ

 من َغريه َوأَماب ، احْلََضاَنة حق( للكافرة) ي بت هأَن َعىَل  احلَِديث هِبََذا أَْاَحابنَا

هُ  َعنهُ  اأْلَْاَحاب يع َعَليْهِ  أَنه َعىَل  َُمُْمو  أَو َمنُْسوخ بِأَن   ُيْستََجاب أَنه عرف الس 
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 َنقله َكَذا.  اأْلُع قلب استالة بالتخيري( وقصده) ُمسلممْال اأْلَب خْيتَار َوأَنه دعاؤه

افِِعّ    َااحب وتبعها ، َاَوْرِدّي مَْوال الّصباغ اْبن َقو  من أوىَل  َوُاوَ  ، مَعنْهُ  الر 

ه: َفَقاَ  ) مالبمْال  . "احلَِديث أال ِعنْد َ ِعيف َحِديث( إِن 

 ونقل الشريازي إمجاع األمة عىل أنه ال يسلم للكافر.

واذا مما يد  عىل عدع ثبوته إمجاع األمة عىل عدع العمل به، أما  :قلُت  

عوى النسخ فمردودة لعدع الدليل عليها، فقو  من رد اذا احلديث لضعفه من د

( بعد 1857رقم ) التلخيصأال العلم او الصواب، وحلذا قا  احلافظ يف

 أن ذكر أسباب رد اذا احلديث، قا  ومنها رد احلديث بالضعف.

معل دعاءه بد  إبراز احلكم الرشع  وإحلاق  أن النب   :أما تأويله 

هيديه لد بأبيه؛ ليعلم ذلك األمة فاستعاض عن احلكم الرشع  بالدعاء أن الو

ا لألمة. ألبيه  فف  اذا نظر وا ال؛ ألن املقاع مقاع قضاء يصري رشع 

؛ ملا تضمنه من معل احلضانة منكر املتنسند وال إنا احلديث  عيفو  

ڄ ڃ) للكافر، واهلل عمل ومل يقو : (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 .[141]النساء:

إىل انيع امُلْستَْدِر ؛ كيف لعل حديث أيب اريرة الذي أخرمه  وانظر

ا بني أبيه وأمه أن النب  »( وغريه : 1357ال مذي) ا   «خرّي غيم  شااد 

 :حلديث رافع بن سنان، مع أن حديث رافع فيه

  إثباا احلضانة المرأة كافرة. 

    انة ساوى بني امرأة كافرة وبني زومها املسلم يف حض وأن النب

 .ولدمها بالتخيري
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، وإنا اذا التخيري عىل األبوين كافرٌ  وحديث أيب اريرة ليس فيه أن أحدَ  

، واكذا [1] ماد  عليه حديث أيب اريرة يف حق اب  مميمل بني أبوين مسلمني

يف اذا الكتاب فيستشهد با خيالف يصنع امُلْستَْدِر  يف ك ري من استشهاداته 

 .ال با يوافق

(+++) 

 

 

 
 

 

 َأيِب  فَِدا َ  اهلل َرُسوَ   َيا(: أن األع قالت: 7/158فقد ماء يف لفظ احلديث عند عبد الرزاق ) [1]

نِ  َمنْ : َزْوُمَها َفَقاَ  ... َوُأمي  اقُّ  .اام اهلل َرُسوَ   َيا َعَلْيهِ  حُيَ
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    گ ةبن ثعلب الزبيب 

  .ةبن ثعلب الملبيب -53"

 ،(1729)رقم  أس  الاابةو ،(2791) اإلصابةم مم يف 

روى له  التهذيب، قا  ابن عبد الرب واحلافظ يف (871) االستيعابو

  اما.(1)يف سب  بن  العنرب اواحد   احدي   

 :ليمني والشااديف األقضيه باب القضاء با( 3612) رقم  داود  أبوقا  

بن عبد اهلل بن الملبيب  (2) حدثنا عار بن شعيب :قا  ،ةمحد بن عبدأ حدثنا

  بعث نب  اهلل  :سمعت مدي الملبيب يقو  :حدثن  أيب قا  :العنربي قا 

من ناحية الاائف فاستاقوام إىل نب  اهلل ة إىل بن  العنرب فأخذوام بركب اميش  

السيع عليك يا نب  اهلل ورمحة  :فقلت  ،فركبت فسبقتهم إىل نب  اهلل  

ا 3/310) التهذيبكذا وعبارة احلافظ يف (1) ( وقا  ابن عبد الرب: يقا  بالباء وبالنون، وروى له حدي  

 واحدا. 

 التقريب. ولكاشفاكذا والصواب: )شعيث( خخره امل ل ة، وأبوه عبيداهلل، بالتصتري، ارمع إىل (2)

  أليب النعيم. معرفة الصحابةو

كذا او يف نسخة من مابوعاا سنن أيب داود، طبع املكتبة العرصية بتحقيق ُممد ُمي  الدين،  :قلُت

بيب، ولكن نقل  ومنها نقلنا، وا  الت  خرج عليها رشح ابن رسين عار بن شعيب بن عبد اهلل بن الملُّ

أنه عار بن شعيث بال اء  مشتبه النسبةعبد التن  بن سعيد يف كتابهااحب عون املعبود قو  احلافظ 

 امل ل ة، وقا : يف أبيه عبيد اهلل.

+ } 
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فلا  (1)ن النعم اذخسلمنا وخرضمنا أأتانا مند  فأخذونا وقد كنا  ،اهلل وبركاته

ال لكم بينة عىل أنكم اسلمتم قبل أن تؤخذوا » :قدع بلعنرب، قا  يل نب  اهلل 

رب سمرة رمل من بن  العن :قلت .«من بينتك» :نعم، قا  :، قلت«يف اذه األياع

قد » :سمرة أن يشهد فقا  نب  اهلل  مىفشهد الرمل وأب ،ورمل خخر ساه له

فحلفت  ،فاستحلفن  .نعم :قلت .«ن يشهد لك فتحلف مع شااد  اآلخرأبى أ

ذابوا ا » : فقا  نب  اهلل  ،سلمنا يوع كذا وكذا وخرضمنا خذان النعمأباهلل لقد 

  (2) لوال أن اهلل ال حيب ظيلة نصاف األموا  وال متسوا ذرارهيم، أفقاسموام 

 .«العمل ما رزيناكم عقاال  

اذا الرمل أخذ زريبت  فانرصفت إىل  :فقالت ،فدعتن  أم  :قا  الملبيب 

،  وقمت معه (3) فأخذ بتسليبه «احبسه» :يعن  فأخربته،  فقا  يل .النب  

فأرسلته من  ،«؟سري أما تريد ب» :قائمني فقا  ثم نظر إلينا نب  اهلل  ،مكاننا

  «ة أمه الت  أخذا منهابرد عىل اذا زري » :فقا  للرمل .يدي فقاع نب  اهلل 

 ،سيف الرمل قا  فاختلع نب  اهلل  . ا خرمت من يديإ ؛نب  اهلليا :فقا 

من  افملادين خاع   :قا  «من طعاع اإذاب فملده خاع  » :وقا  للرمل ،عاانيهأف

   .اامشعري

عار بن  :عون املعبودجماايل كا يف  يف سنده ،وسنده اذا  عيف

 كذلك. ثشعي هأبوو، حا  جمهو  ثشعي

 ا وثقه.ر معترب  أمن روى عنه غري ابنه و   رَ أ  د اهلل بن الملبيب يوعب 

 أي قاعنا أطراف خذان النعم.  (1)

 كذا، والصواب: ) يلة العمل(.(2)

 كذا، والصواب: )فأخذا بتلبيبه(.(3)



 
لزبيب بن ثعلبة  ' گا

 
( 235 

 أقول: : امُلْسَتْدِرك قال

 (.2784) برقم  اإلصابةترمجة الملبيب بن ثعلبة يف  -1

شعيث، ورّصح بساعه منه يف قا  احلافظ: روى عنه ابنه دمني وابن ابنه 

 . داود يأب سنن

 لملبيب ثيثة أحاديث، ال واحد. -2

  .(1065) رقم(1220-3/1218)الصحابة معرفةأورداا أبو نعيم يف

 اذا احلديث الذي ساقه احلجوري.  األول:

عن  ةإىل شعيث بن عبيد اهلل بن زبيب بن ثعلب إسنادهساقه أبو نعيم ب والثاني:

يقو : من كان عليه رقبة من ولد   قا : سمعت رسو  اهلل أبيه عن مده 

 . "عنربلإساعيل فليعتق من ب

حدثن  أيب زبيب أن أورده بإسناد إىل شعيث عن عبيد اهلل  والثالث:

دنا من زبيب فمسال بيده ومهه ثم أمرااا عىل ادره، قا :   اهلل  رسو 

: سو  اهلل عىل رسيت، ثم قا  ر  زبيب حتى ومدا برد كف النب  

 . «اللهم ارزقه العفو والعافية»

فهذه ثيثة أحاديث رويت لملبيب بن ثعلبة ومداراا عىل شعيث، قا  فيه 

 ."قوثي ": الكاشف يف الذاب  وقا  ،"مقبو "احلافظ ابن حجر: 

 ؛ ألن له ثيثة أحاديث.ضعيف املفاري يصال إيراده يف قسم  في
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 قال أبو عبد الرمحن:

 .ثعلبة العنربي الملبيب بن

  امُلْستَْدِر : و، فقأس  الاابةو اإلصابةأحلت إىل ترمجته من 

 .تكرار ليس إال "اإلصابةترمجته يف"

الملاي من حرف فراد األ يفستيعابااليف حدي ه اذا ابن عبد الرب وذكر  

 وكون ابن عبد الرب ذكره يف األفراد يفيد أنه ليس ،من طريق عارة بن شعيب به

 له إال اذا احلديث الفرد.

أخرمه أبو داود وقا  يف  ،وله حديث: اإلصابةوقا  ابن حجر يف 

 .وقا  ابن عبد الرب: يقا  بالباء وبالنون، روى له حدي  ا واحدا :التهذيب

و  أر له رواية  ،اذا احلديث ىسو حتفة األشرافوليس له يف  :قلُت   

خر   يكن عىل رشطنا يف اذه املفاريد، فلو ومد له حديث خ ،مسند أمحد يف

( من طريق 1494رقم )التاريخولتعلم أنه حديث واحد ترمم له البخاري يف

قاعة من احلديث وا   فذكر بن عبد اهلل بن زبيب عن أبيه عن مده ثشعي

 .«من كان عليه رقبة فليعتق من بلعنرب»: قوله

من  :( بتامه5299)رقم  املعجم الكبريوأخرج احلديث الارباين يف

القاعة الت  زعم امُلْستَْدِر  أ ا حديث طريق شعيث بن عبداهلل به ماوال وفيه 

واكذا او  «العفو والعافية رزقهااللهم » :  قولهوا   ثالث للملبيب 

إال أن البتوي  ،(906للبتوي رقم )  معجم الصحابةماو  بسند واحد يف 

ال  :عتن  أم  كلدة...حدي ا خخر، وقا ود حدي ني فجعل قو  الملبيب:معله 

 أعلم هبذا اهسناد غري اذين احلدي ني.



 
لزبيب بن ثعلبة  ' گا

 
( 237 

الباب  وسياق واحد كا ساقه أبو داود يف حديث ،او حديث واحد  :قلُت

 وغريه.

د » :اريق إىل شعيث به وفيهنفس الوأخرمه من  من كان عليه رقبة من ول

فيد أن منهم من رواه عن وذكر أبو نعيم فائدة ت ،«عنربإساعيل فليعتق من بل

 شعيث باوله ومنهم من اخترصه.

كلها من طريق  ةفقا  بعد أن ساقه من طرق بعضها خمترصة وبعضها ماول

ورواه العي وعيل بنو شعيث عن أبيهم شعيث ماوال  :قا ، شعيث هبذا السند

 بن نرضوقا  يف الاريق بعده رواه أمحد بن ُممد بن عمر اليام  عن ال ،ولهاي

 .اهلل بن شعيث عن أبيه عن مده نحوه خمترصا د بن عبدُمم

 بعضهم رواه ماوالاختلف فيه احلقيقة أنه حديث واحد ا  هذه ف :قلُت 

 .وبعضهم رواه خمترصا

يف  له وامُلْستَْدِر    يعترب مملع احلفا  بأنه له حديث واحد وال ذكرام

هم ضماوال ورواه بع ث رواه بعضهمياألفراد وال ما أفاده أبو نعيم من أن احلد

األلفا  املذكورة فيه كلها وال استفاد من  هعترب أنه بسند واحد هبذاخمترصا وال 

 له حديث أخرمه أبو داود. قولهيف  ةصاباإلابن حجر يف 

واحلافظ  االستيعابوابن عبد الرب يف أس  الاابةوابن األثري يف

يذكروا له إال حدي ا  كلهم يف ترمجة زبيب   تهذيب الكمالاململي يف

بعد سوق احلديث باوله با  تهذيب الكمالواحدا، بل قا  احلافظ اململي يف

 بن عار عن عبدة بن محدأ عن رواه قا : «اللهم ارزقه العفو والعافية»: قولهفيه 

 اهلل عبيد يذكر و  نحوه فذكر الملبيب مدي سمعت :قا  شعيث أبيه عن شعيث

 .اامبعده وما رأسه عىل   النب  يد مسال صةق يذكر و  ،اهسناد يف
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اختلف  حديث واحدا  بأن زبيبا اذا ليس له إال يفيد تيقن مملع احلفّ  اذا و

، ومنهم زاد فيه ألفاظا، ومنهم من نقصها، ومنهم من ساقه ماوال منفيه فمنهم 

 واقترص منه عىل بعض اللفظ. من ساقه خمترصا

فتارة يرويه عن  ؛ساعيلوكذلك اختلف يف لفظه عىل موسى بن إ

 ،بن عبد اهلل بن زبيب كا رواه عار بن شعيث انا يف حديث الباب شعيث

من كان عليه رقبة من ولد إساعيل فليعتق » :وتارة يرويه عن شعيث به مرفوعا

 ( وغريه.5/267) الكبريأخرمه الارباين يف «من بلعنرب

 .اامف ما تقدع من ذكرهواذا خي :اجلرح والتع يلقا  ابن أيب حاتم يف

هيم، ويف اذا اللفظ رارقا : وال متسوا ذ فف  اللفظ األو  أن النب  

 .اامعتاقهمإ حث عىل إثباا السب  وأن النب  

 وكي اللفظني ال ي بت لضعف اهسناد.

(+++) 
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  زياد بن احلارث الصدائي 

  .زياد بن احلارث الصدائ  -53"

 (1793)رقم  أس  الاابةو( 2857) رقم اإلصابةم مم يف 

 (.830) االستيعابو

 :(514)رقم  داود  أبو اهماعقا  

عبد اهلل بن عمر بن غانم عن  القعنب  عن ةعبد اهلل بن مسلمحدثنا 

فريق  عن زياد بن نعيم عن زياد بن احلارث الرمحن بن زياد بن أنعم اه عبد

أن أخا اداء او أذن ومن »: النب   ن فأراد بي  أن يقيم فقا الصدائ  أنه أذّ 

 .فأقمت :قا  «أذن فهو يقيم

والارباين  (717) بن مامه رقماو( 199)احلديث أخرمه ال مذي رقم 

بن اوعبد الرزاق و( 4/169) املسن وأمحد يف ( 5286)رقم  الكبرييف 

من طريق ( 3/344) التاريخوالبخاري يف ( 1/216)أيب شيبة 

اذا  فريق اه و .عن زياد بن نعيم به فريق اهزياد بن أنعم الرمحن بن  عبد

عرف من حديث إنا يُ " :فهو علة احلديث فقد قا  ال مذي . عيف

 .وقد  عفه القاان وغريه ".فريق اه

 .من أذن فهو يقيم :نأوالعمل عىل اذا عند أك ر أال العلم  

+ } 
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و  2/105)الضعفاءبن عمر عند العقييل يف اوقد ماء من حديث   

 ،بن عمر او علتهافهذا احلديث عن  .من ترمجة سعيد بن راشد السا ( 553

 . "م و " :وقا  النسائ  ".ءليس بيش" :فيه ابن معني :قا 

أقول::امُلْسَتْدِركقال 

حلذا الصحايب حدي ان، أحدمها: اذا احلديث الذي انتقده احلجوري، -1

 وسيأيت الكيع عىل احلديث ال اين.

 ."ويف الباب عن ابن عمر "ج اذا احلديث ال مذي، وقا  عقبه:أخر-2

 فالظاار أنه يريد أن يبني أن اذا احلديث يعتضد هبذا الشااد عن ابن عمر.

 . اهفريق وحديث زياد إنا نعرفه من حديث  "قا  ال مذي:-3

او  عيف عند أال احلديث  عفه حييى بن سعيد القاان  اهفريق  و

 وغريه.

فريق  ورأيت ُممد بن إساعيل ُيقوي أمره كتب حديث اهأد: ال قا  أمح

 ."ويقو  او مقارب احلديث

والعمل عىل اذا عند أك ر أال  "وقا  ال مذي عقب الكيع السابق :-4

 ."العلم: أن  من أذن  فهو يقيم

 واذا العمل من أك ر أال العلم مما يقوي اذا احلديث. أقول:

 ي به اذا احلديث.اذا القو  ليقوّ  والظاار أن ال مذي ساق

 وقد  ع ف األفريق  عدٌد من األئمة ووثقه عدد خخر منهم.
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 .اهفريق أمحد، وُنقل عنه أنه قا : ال أكتب عن  اهماعوممن  ّعفه 

  املسن أنه روى عنه اذا احلديث، وكتبه عنه يف  لكنن  رأيُت 

 .سفيان عن وكيع أوحلا يف مرتني ذكره( 4/169)

ال يصال عنه، واهلل أعلم، أو أنه غرّي  ."ال أكتب عنه "لظاار أن قو  أمحد:فا

 .األفريق رأيه يف 

 برقم ومنسوخه احل يث ناسخوأورد ابن شااني اذا احلديث يف كتابه 

 .أنعم بن زياد بن الرمحن عبد عىل مداراا طرق من ،( 171 ،169،170)

لنوع لألذان من طرق، من رقم ثم أورد حديث عبد اهلل بن زيد يف رؤيته يف ا

(172-175.) 

عن عمه  عن عبد اهلل بن ُممد بن زيد"ونصه من إحدى اذه الارق:

   النب  ىفأت ،ذاناأل املناع يف زيد بن اهلل عبد يرأُ  :قا  بن زيد، اهلل عبد

 بن اهلل عبد فقا  ،بي  نفأذّ  ،بي  عيل فألقاه «بي  عىل لقهأ» :فقا  ،فأخربه

  .«نتأ فأقم» :قا  .ريدهأ كنت وأنا ،رأيته ناأ :زيد

 ثم ذكر اختيف العلاء يف املؤذن، يؤذن ويقيم غريه.

واذا باب قد اختلف الفقهاء فيه، وقد ذكره بعض الصحابة " :قا  

ا : ال بأس بأذان الرمل أنه ق كرع اهلل ومههفروي عن أمري املؤمنني عيل 

بن رفيع: رأيت أبا ُمذورة أذن غريه بإقامة غريه. وقا  عبد العمليمل والصية 

يف سفر إىل مكة    فجاء او فأقاع. وقا  سا  سبين: خرمت مع عائشة 

 مرا رمي فأقاع. أفأمرا رمي فأذن وشتل املؤذن ببعض اليشء ف
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وقا  اجلريري عن عبد اهلل بن شقيق: إنه أذن غريه وأقاع او. وسئل مالك 

ية بإقامته؟ قا : نعم. ال بأس بذلك يؤذن عن املؤذن بالصية وأقاع غريه الص

 الرمل ويقيم غريه.

واو قو  ُممد بن احلسن وقو  أيب ثور، وأما سفيان ال وري فإنه كان 

يقو : إذا أذن الرمل فهو يقيم. وقا  الشافع : لو أّذن رمل وأقاع غريه كراته. 

  يفعل أمحد بن حنبل: الذي أذن فهو يقيم؛ فإن  هوأمازه. والذي يذاب إلي

 استقبل األذان.

والذي يد  عندي عىل اذا أن عمر وحديث زياد بن احلارث الصدائ  او 

الناسخ حلديث الرخصة يف الذي أذن وأقاع غريه؛ ألن حديث عبد اهلل بن زيد 

او األو  يف األذان، وحديث زياد بن احلارث بعد حديث عبد اهلل بن زيد، 

ال اين، وقد ذكر اخليف يف األذان فأمجع خخرون ب [2]قوٌع باألو  وأخذ [1]فأخذ

 .   (3) أك ر الناس عىل حديث عبد اهلل بن زيد وعمر بن اخلااب

مه يف ليلة املعراج، فعلّ   للنب  ه مربيل موقا  خخرون: بل عل

 .اام "جلملء ال الث إن شاء اهلل تعاىليف األذان والصية مجيعا، وأنا ذاكره ا

 -341" (:106-105/ 1) امللقن البناملنري الب ر خالصةويف  

، قا : أمرين رسو  اهلل ريض اهلل تعاىل عنهُ  حديث زياد بن احلارث الصدائ 

 املهملة. الدا  يف األال:وأخد، ب [2[ ]1]

بن شااني أن حديث عمر وحديث زياد ناسخان حلديث الرخصة يف الذي أَذن وأقاع تقدع يف كيع ا (3) 

 غريه. 
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 رسو  اهلل فقا   ،فأراد بي  أن يقيم يف اية الفجر، فأّذنت، ذنؤأن أ  

 .«ن فهو يقيمومن أذّ  ،نن أخا اداء او أذّ إ»: 

ِمِذّي  َداُود أَُبو َرَواهُ  ْ ِمِذّي  َقاَ   َماَمه َواْبن َوال ي ْ َا  :ال ي  َحِديث من نعرفه إِن 

 َواْبن اْلعقييِلّ  َوقواهُ  احْلَاِزِم  َوحسنه احلَِديث أال ِعنْد َ ِعيف َوُاوَ  اهفريق 

 َوَكانَ  َغاِئبا َكانَ  بَِيال   أَن ظَاارَاا َما شااني َواْبن للارباين ِرَواَية َويِف  اجْلَْوِزّي 

بْال َاَية يِف  دِزَيا أََذان  .اام"اأَْيَض  روياه َكَا  الصُّ

 العقييل وابن اجلوزي حديث زياد اذا، وحّسنه احلازم . ىفقد قوّ 

نه، ومن انا معله مع حديث عمر حه أو حيّس والظاار أن ابن شااني يصحّ 

 ناسخني ملا يف حديث عبد اهلل بن زيد.

حديث عبد اهلل اذا وحلديث زياد بن احلارث زياد بن احلارث شااد من 

 (.811) رقم منه املنتخبرواه عبد بن محيد كا يفبن عمر ا

أنا عبيد اهلل بن موسى أنا سعيد السا  عن عااء بن أيب رباح  ": قا  

 يقيم أن فأراد بي  فجاء رمل نفأذّ  باألذان يوما بي  أباأ: عن ابن عمر 

 .«أذن من يقيم» :  اهلل رسو  فقا 

بن ييل اذا احلديث يف ترمجة سعيد بن راشد، ونقل تضعيف اوأورد العق

اذا املتن بتري اذا اهسناد من ومه  وقد روى" معني لسعيد بن راشد، ثم قا :

 ."االال

 (.2/105) للعقييل الضعفاء انظر
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 فهو ثابت عند العقييل من اذا الومه الذي ذكره.

 ندري ملاذا   وقد رأى احلجوري اذا الكيع الذي قاله العقييل، في

 ينقله.

 القاسم أيب إىل هبإسناد( 1/399) ربىالك السننورواه البيهق  يف

 .به ،البتوي

 بن اهلل عبد نا ،ببتداد القاان الفضل بن احلسن أبو أخربنا "ثم قا  البيهق :

 ،غياث بن حفص ثنا ،احلميدي ثنا ،سفيان بن يعقوب ثنا ،درستويه بن معفر

 نأذّ  وقد ماء ُمذورة أبا رأيت  :قا  ،رفيع بن العمليمل بدع عن الشيباين حدثن 

.أقاع ثم فأذن ،قبله إنسان

 ."تقدع ملا شااد احيال إسناده واذا

 أما احلديث ال اين لملياد بن احلارث:

 (.3044) رقم( 3/1209) الصحابة عرفةمفقد أورده أبو نعيم يف

َثنَا  : قا   دُ  َحد  دُ  ثنا َسٍن،َح  ْبنِ  َعيِلي  ْبنُ  ُُمَم   َااِشٍم، ْبنِ  اْلَقاِسمِ  ْبنُ  ُُمَم 

  ْبنُ  قريش ثنا أَيِب، ثنا
ٍ
، ُسْفيَانُ  ثنا ، [1]َعاَاء ِه، َعنْ  أَبِيِه، َعنْ  ال  ْوِريُّ  َعنْ  َمدي

، احْلَاِرِث  ْبنِ  ِزَيادِ  َداِئ ي  اهلُل َتَكف َل  الْعِلْمَ  طَلََب  َمنْ » : اهللِ َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ   الصُّ

ِرْزِقهِ   .«بِ

 . ( كا يف مصادر التخريج اآلتيةبن عااء ُيوُنُس  ):كذا، اوابه[ 1]



 
' زياد بن احلارث الصدائي

 
( 245 

 :أقول

 بن ُممد او من يل يتبني فلم أصبهان تأريخو با اد تأريخرامعت 

 . عااء بن لقريش ترمجةٍ  عىل أقف   وكذلك اهسناد، اذا يف احلسنبن  عيل

 وآداب الراوي ألخالق اجلامع واذا احلديث أورده اخلايب البتدادي يف

 (.70) برقم السامع

معفر ُممد بن معفر بن عين الوراق، أنا عمر بن : أخربنا أبو  قا  

نا أمحد بن يوسف الدال ، نا ُممد بن قاسم بن ااشم السمسار، نا أيب، 

نا سفيان ال وري، عن أبيه عن مده، عن زياد بن احلارث  بن عااء يونس

 .«قِهِ بِِرزْ  اهللُ  تََكف َل  الْعِلْمَ  طَلََب  َمنْ » :يقو   الصدائ  قا :  سمعت رسو  اهلل 

ا يف  (.1486) برقم با اد تأريخ وأورد اخلايب أيض 

 بن اهلل عبد بن ُممد بكر أبو أخربنا ،قا :الربقاين بكر أبوأخربنا " قا :

 سعيد بن ااشم بن القاسم بن ُممد بكر أبو حدثنا قا : ،الشافع  إبراايم

 بن ونسي حدثنا ، قا :ااشم بن القاسم :أيب حدثنا ،إميء البتدادي البملاز

 احلارث بن زياد عن مده عن أبيه عن ال وري يانفس حدثنا ، قا :عااء

ا.الصدائ   ، به مرفوع 

 رواه علمأ ال ،مده عن أبيه عن ال وري حديث من غريب" ثم قا  اخلايب:

 عن به حدث قد املرصي كريزُ  بن حييى بن محدأ نأ غري ،عااء بن يونس الإ

 ،األعور حجاج قرابة يمليد بن سعيد فرزُ  أيب عن موسى بن إبراايم بن إسحاق

 ".علمأ فاهلل ،عااء بن يونس او نارشة أبا ولعل ،ال وري عن ةنارش أيب عن
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رما  إسناد اخلايب معروفون، أئمة، إال يونس بن عااء أورده ابن حبان 

 (.1243) رقمب اجملروحني يف 

 . "يروي العجائب، ال لوز االحتجاج به إذا نفرد "وقا  فيه:

 وذكر م الني من غرائبه.

ترمجة كا عىل الوارد يف إسناد أيب نعيم فلم أقف له  أما قريش بن عااء

أسلفت، وال او يونس بن عااء وحترف عند أيب نعيم أو او غريه؟، ال 

 نستايع اجلملع هبذا وال بذا .

 وعلى كل حال فلزياد بن احلارث حديثان :

لاء به وبشااده من حديث ابن ثابت عنه، ويعتضد بعمل أك ر الع أحدمها:

 عمر. 

  عيف. وثانيها:

وحيث ظهر للقارئ أن حلذا الصحايب حدي ني أحدمها احيال، في يصال 

 ملفاريد الضعيفة وال يف احيال املفاريد.ا إيراده يف 

 قال أبو عبد الرمحن:

زياد بن احلارث الصدائ   تعسف امُلْستَْدِر  يف استدراكه عىل حديث 

ا مشين   :اءا، خلص منه بركوب عدد من األخاتعسف 

وقد أمجل  فريق اهعبدالرمحن بن زياد بن أنعم  يف شأن التعسف األول:

م:  عيف عند أال احلديث، وخلص قوحلترمجته ال مذي والنووي وغريمها ب

 ، فقا :  عيف يف حفظه. التقريباحلافظ ابن حجر ذلك يف 
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ويدلس عن ُممد بن  حبان: يروي املو وعاا عن ال قاا وقا  ابن

خيف وكان  سعيد املصلوب. وقا  ابن القاان: او من أال العلم والملاد بي

من الناس من يوثقه لكن احلق أنه  عيف بك رة رواية املنكراا واو أمر 

ا لقلة نقدام للرواة ولذلك قيل   نر الصاحلني يف  ء يشيع ي  الصاحلني ك ري 

 أكذب منهم يف احلديث. اام

 بن حملع، فقا : االك.وبالغ ا

بن أنعم عند ا حتقيقاته بعبد الرمحن بن زياد واملستدر  نفسه يضعف يف

( فقا : حديث  عيف يف إسناده 1059) الذريعة( من 902حديث رقم)

 :الكاشف عيف. قا  الذاب  فيه يف  اهفريق عبد الرمحن بن زياد بن أنعم 

وقا  احلافظ يف  .مرهأ يرأيت البخاري يقو :وقا  ال مذي . عفوه

 . عيف يف حفظه :التقريب

كتب حديث أال  :د أنه قا محعن اهماع أ ونقل قو  ال مذي ونقل 

 و  يعقب عليه انا  كا عقب انا. .اهفريق 

، فقا :  اهفريق عن قو  اهماع أمحد ال أكتب عن  امُلْستَْدِر  وأما قو 

فالظاار: أن قو   ،عنه يف املسند ألين رأيت أنه روى عنه اذا احلديث، وكتبه

 اهماع أمحد ال أكتب عنه ال يصال عنه.

علله وقد قا  يف ناقل اذا عن اهماع أمحد او ال مذي، :قلُت  

ذكر العلل يف األحاديث والرما  والتاريخ فهو ما وما كان فيه من ": الصاري

وأك ر ذلك ما ناظرا به ُممد بن  التاريخاستخرمته من كتاب 

 ."..إلخإساعيل
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أليب  :يعن ] :وانا  ما يعضد قو  ال مذي فقد قا  املروذي: قيل له

 (.204)سؤالته( ). ؟ قا : ال، او منكر احلديثاهفريق عن  ى: يرو[اهلل عبد

وقا  أمحد بن احلسني ال مذي: سمعت أمحد بن حنبل يقو : ال تكتب  

يرب، وعبد الرمحن بن ألربعة: موسى بن عبيدة، وإسحاق بن أيب فروة، ومو

 (.1732) ضعفاء العقيليزياد.

 أنه غري رأيه والفي جما  الستظهار املستدر  انا؛ بعدع احة اذا القو ، 

ا به فيه فإن اهماع أمحد  وقد يقا : لعل اهماع أمحد أراد ال أكتب عنه احتجام 

 .وعمن او دونه اهفريق قد كتب عن م ل  

والعمل عىل اذا عند أك ر أال العلم أن اذا  مجلة قو  ال مذي ثانًيا:

عن أال  هبضعف  يقوي اذا احلديث مع أنه يرى أ م يضعفونه نقل القو

ال نعرفه إال من  قولهي للحديث بنظر عىل تتافل عن تضعيف ال مذفااحلديث 

 عيف عند أال احلديث  عفه حييى بن سعيد  فريق اه، وفريق اهحديث 

، فال مذي يضّعف احلديث اهفريق  أكتب حديث وغريه، وقا  أمحد: ال

ا، وامُلْستَْدِر  يقابل اذا الو وح ب اق الظاار أن ال مذي س قولهتضعيفا وا ح 

 اذا القو  يقوي به اذا احلديث، واذا من قلب احلقائق.

عىل احلكم  نونويب اغري خاف عىل األئمة أن احلديث يكون  عيفو

 بذلك. ىاحلديث يقو أاو  أخرى تتن  عنه ال عىل أن

: ما معنى قو  العلاء:  وقد سئلت اللجنة الدائمة برئاسة اهماع ابن باز 

إن احلديث  عيف   يصال ولكن مرى العمل عليه، وعىل العكس يكون 

ا ولكن العمل عىل خيفه؟  احلديث احيح 
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ا ولكن مرى العمل عليه: أن يكون  فأجابت: معنى أن يكون احلديث  عيف 

ا من مهة متنه أو من مهة سنده؛ لضعف حفظ راويه أو إرساله، احلديث   عيف 

أو تدليسه، أو مهالته ونحو ذلك، في يكون حجة بذاته لكن ما د  عليه من 

احلكم واملعنى يكون معموال  به؛ ملج ء احلديث من طرق أخرى تقويه ليس 

ة فيها  عف، أو لقياع أدلة أخرى احيحة تد  عليه من القرخن أو السن

الصحيحة أو عمل الصحابة أو إمجاع العلاء، فيعمل به بذلك. وم ا  ذلك: ما 

من مجع »أنه قا :  عن النب    رواه ال مذي يف مامعه عن ابن عباس 

ا من أبواب الكبائر . ورفع اذا إىل النب  «بني الصيتني من غري عذر فقد أتى باب 

 .فيه نظر  

ل عىل اذا عند أال العلم(. يعن : ومع ذلك قا  ال مذي عقبة: )العم

،  اعتبار أن اجلمع بني الصيتني من غري عذر ُمرع ومن الكبائر كعمر 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ   ) ولقو  اهلل تعاىل:

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ )  سبحانه قولهو، [59]مريم:   (ڭ ڭ

چ ڇ ا: حديث أيب أمامة الباايل  [5]املاعون:   (چ  وم ا  ذلك أيض 

إن املاء ال ينجسه يشء إال ما غلب عىل رحيه » : ا  رسو  اهلل قا : ق  

رواه ابن مامه وغريه، واو حديث  عيف عند أئمة احلديث ،  «أو طعمه أو لونه

 لكن حكمه ومعناه احيال معمو  به.

: اتفق املحدثون عىل تضعيفه، واملراد تضعيف رواية قا  النووي 

ت يف حديث بئر بضاعة ولكن اذه المليادة االست ناء ال أال احلديث، فإنه قد ثب

أمجع العلاء عىل أن "قد أمجع العلاء عىل القو  بحكمها. قا  ابن املنذر: 

ا فهو  ا أو رحي  املاء القليل والك ري إذا وقعت فيه نجاسة فتريا له طعا  أو لون 

 فاهمجاع او الدليل عىل نجاسة ما تتري أحد أواافه ال اذه المليادة. ".نجس
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ا ومرى العمل عىل خيفه: فهو أن يكون و أما معنى كون احلديث احيح 

ا خالفه  احلديث ا بدليل احيال متأخر عنه، أو يكون احلديث احيح  منسوخ 

حديث أاال منه، وال يمكن العمل هبا أو اجلمع بينها بتخصيص أو تقييد 

تر  وغري ذلك من وموه اجلمع بينها، فريمال أئمة احلديث العمل بأحدمها و

ا، م ل عمل الصحابة به أو ك رة رواته  اآلخر، عمي  باملرمحاا املعتربة رشع 

ا لومود ما او أاال منه.ونحو ذلك، ويعترب احلديث امل اام رموح شاذ 

 ..(3/192) فتاوى اللجنة ال ائمةمن

إننا قد نقلنا عن أال العلم تضعيف حديث ابن عمر الذي أشار إليه  ثالًثا:

يف إسناده سعيد بن راشد السا ،  ويف الباب عن ابن عمر وأن ،قولهال مذي ب

نقل احلديث و  يعبأ ب   اذا ي امُلْستَْدِر   فذاب ".م و " :قا  النسائ 

وقد علم  ،نقل حتته أنه روي من ومه خخر االاليالرمل ابن راشد بل 

يف  وأنه  عيف إنا االال اهفريق اآلخر او طريق  هامُلْستَْدِر   أن الوم

املتابعاا وال متابع له عليه ليوام أن حديث ابن عمر اذا قد روي من غري 

 طريق سعيد بن راشد.

(  حتت حديث ابن 6/260) الب ر املنريأن ابن امللقن قا  يف رابًعا:

عمر أن املبهم فيه الذي أذن او الصدائ  نفسه فعاد احلديث إىل أنه حديث 

سعيد بن راشد م و  إال يعترب با تفرد به  الصدائ  أما معله عن ابن عمر ففيه

 .(461-6/460) الب ر املنريأنكره العلاء كا يف وحلذا

اذا حديث منكر وسعيد  :(336رقم )العللقا  أبو حاتم كا يف 

 :عدي يف ترمجته سعيد بن راشد نوقا  اب عيف احلديث، وقا  مرة: م و ، 

حبان: ينفرد عن ال قاا باملعضيا.  ال يتابعه عىل رواياته أحد. وقا  ابن

 وقا  البخاري: منكر احلديث. 
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( :575رقم ) الضعفاءوقا  العقييل يف

َثنَا دُ  َحد  َثنَا: َقاَ   ِعيَسى ْبنُ  ُُمَم  يَى َسِمْعُت : َقاَ   َعب اٌس  َحد   َمِعنيٍ  ْبنَ  حَيْ

ا  ُ  َراِشٍد  ْبنُ  َسِعيدُ : َقاَ   يمُ  َفُهوَ  نَ أَذ   َمنْ »: َيْرِوي الس  ِق   َحِديُ هُ  َليَْس  «ُي
ٍ
ء  .بيَِشْ

يف نكارة احلديث ومن تفرد به، وملا نقل  قوا وأمهل امُلْستَْدِر  اذه األ

عن العقييل   يفصال بإنكاره للحديث وأنه ليس بيشء، بل قا : نقل تضعيف 

 ابن معني لسعيد.

يشء. وقا : ليس حدي ه بعفه، و عف حدي ه اذا بعينه، بل   :قلُت  

 فأين األمانة العلمية يف النقل.

عىل ترمجة سعيد بن راشد سواء فيا قاله امُلْستَْدِر  قد اطلع  خامسا:

 النسائ  أنه م و  أو غريه.

يف  ومع اذا يستشهد بحدي ه مع أنه م و  فهل امل وكون يصلحون عنده

 الشوااد، ومن من أال احلديث سبقه إىل االستشهاد هبم.

ا: أن  احلديث قد  عفه أئمة الشأن و  يعارض أحد تضعيفهم له سادس 

 بحجة.

 فممن ضعفه:
(، وابن امللقن 3090)التلخيصال مذي، وأبو حاتم، وابن حجر يف 

(، والعقييل إذ نقل إعيله، وابن 2/302) شرح السنةكا سبق، والبتوي يف

 ، والبيهق  وأعداد غريام.اإلصابة السكن كا يف

يف    ن ساق علله و ّعفه هبا العيمة األلباينومن أحسن م 

 :( واذا كيمه بتامه35(رقم )1/108رقم )الضعيفة
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 . اللفظ بهذا له أصل ال «فليقم أذن من»: قا  
 يف نعيم وأبو وال مذي داود أبو رواه «يقيم فهو أذن من»:  بلفظ روى وإنا

(  467 - 466/  9)  عساكر وابن(  266 - 265/  1)  أابهان أخبار"

 احلرضم  نعيم بن زياد عن اهفريقى زياد بن الرمحن عبد طريق من وغريام

 . مرفوعا الصدائ  حارث بن زياد عن

:  التقريب يف احلافظ قا  ، اذا اهفريقى أمل من  عيف سند واذا

 من نعرفه إنا:  احلديث عقب فقا  ال مذي و عفه ، حفظه يف  عيف

 . " احلديث أال عند  عيف اوو ، اهفريقى حديث

 وارتضاه(  302/  2)   السنة شرح يف البتوي أيضا احلديث و عف

 سننه يف البيهق  لتضعيفه وأشار(  121/  3)  اجملموع النووي اهماع

 ( . 400/  1) الكربى

 . املعنى حسن يعن  فلعله ،"حسن حديث اذا":  عساكر ابن قو  وأما

 وبناء املعارصين الفضيء بعض املذكور فريقىاه توثيق إىل ذاب وقد

 !  احيال اذا حدي ه أن إىل ذاب عليه

 سبب تبني إذا التعديل عىل مقدع اجلرح :قاعدة عن منه ذاو  وذلك

 وغريه احلديث اذا عليه أنكر وقد ، احلفظ سوء واو انا بنّي  واو ،اجلرح

 . ال وري سفيان

  يف محيد بن عبد رواه ، اأيض  عيف ولكنه عمر ابن عن احلديث وروى

 ،عمر ابن مسند يف الارسويس أمية وأبو(  2/  88) مسن ه من املنتخب

/  3)  والارباين والبيهق (  324/  1) الضعفاءيف حبان وابن(  1/  202)

 .( 150 ص)  الضعفاء" يف والعقييل(  2/  27
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 قا  وكذا يف ع واو راشد بن سعيد به تفرد:  فقا  أيضا البيهق  و عفه

 اذا حدي ه و عف: قا ( 10/ 3) التلخيص يف حجر ابن احلافظ

 .الضعفاء يف حبان وابن الرازي حاتم أبو

 ( . 24 ص)  " حدي ا أربعون " يف تيمية ابن اهسيع شيخ رواه وعنه

 رقم)  قا  البنه  احل يث علل يف كا حاتم أيب كيع ونص :قلُت  

:  مرة وقا  ، احلديث  عيف وسعيد ، منكر حديث اذا:  أيب وقا  ( :326

 يف احلديث اذا  عف عىل الكيع بسات وقد ."احلديث م و "

 ( . 83 رقم)  داود أبي سنن ضعيفكتايب

 اذا بتري املتن اذا روي وقد:  عمر ابن حديث عقب العقييل قو  وأما

 من عرفت ملا مسلم غري فهو اهفريقى طريق أراد فإن ، االال ومه من اهسناد

 ثال ا طريقا أراد وإن ،(  232)   الضعفاء يف أورده نفسه والعقييل ،  عفه

 . أعرفه فلم

 بن ُممد وفيه عباس، ابن حديث من( 295/1) عدي ابن ورواه

 ال حدي ه عامة:  عدي ابن وقا  تقدع كا بالكذب متهم واو عاية بن الفضل

 .عليه ال قاا يتابعه

 وقع كا املصلني بني النملاع هثارة سبب أنه السيئة احلديث اذا خثار ومن

 ويريد ، لعذر املسجد دخو  عن املؤذن يتأخر حني وذلك ، مرة غريما ذلك

 عليه يع ض أن إال أحدام من يكون فا ، الصية يقيم أن احلاضين بعض

 إليه نسبته لوز ال  عيف حديث أنه املسكني يدر و  ، احلديث هبذا ُمتجا
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 إقامة وا  أال ، تعاىل اهلل طاعة إىل املبادرة من الناس به يمنع أن عن فضي 

 اام.الصية

زياد بن أما قو  امُلْستَْدِر : حلذا الصحايب حدي يان، فهو قو  باطل فإن 

من أذن »الضعيف املذكور فيه:  احلارث الصدائ  ليس له سوى اذا احلديث

سوى اذا احلديث، وكذا يف . كذا يف أاو  السنة   خترج له «فهو يقيم

البن األثري  أس  الاابة( و829بن عبد الرب )ال االستيعابمن ترامجة

للارباين رقم  الكبري( و888للبتوي) معرفة الصحابة( و1793)

البن ك ري الذي  جامع املساني (  و4/169) مسن  أمح (  و5286)

مسن  و   أمح مسنو الكتب الستة أام كتب السنة وامجع فيه 

  يذكروا له سواه فمنهم من ساقه ماوال ومنهم من  مسن  أبي يعلىو البزار

 . «من أذن فهو يقيم» :قولهأخذ منه بعضا ك

رقم اإلصابةبل نص احلافظ ابن حجر أنه له اذا احلديث فقا  يف 

 أخرمه «يقيم فهو أّذن من»:وفيه إسيمه، قّصة يف طويل حديث له (:2903)

: الّسكن ابن قا ، اهفريق  إسناده ويف الّسنن، أاحاب وأخرمه. باوله دأمح

 اام.نظر إسناده يف

 : من رواة احلديث الواحد.تلقيحالوذكره ابن اجلوزي يف

 بضم. الصدائ  احلارث بن زياد: حسن احملاضرةونقل السيوط  يف 

 وقا ...واحد حديث عنه مرص وألال مرص، فتال شهد: الربيع ابن قا . املهملة

 اام. املرصيون عنه روى بمرص، نمل : سعد ابن

 : احايب له حديث.اخلالصةوقا  اخلملرم  يف
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، فهو حديث مو وع، وقد «من طلب العلم تكفل اهلل برزقه»وأما حديث: 

 (:4620رقم ) الضعيفةمؤنة بح ه، فقا  يف األلباين  اهماع اكفان

 "ضوعمو.،«من طلب العلم تكفل اهلل برزقه»"

 محكان وابن ،( 2/ 187) الفوائ يف األردبييل ُممد أبو أخرمه

 والقضاع  ،( 180/ 3) تارخيهيف واخلايب ،( 2/ 160/ 1) فوائ هيف

 مسموعاته من املنتقىيف والضياء ،( 2/ 426/ 11) عساكر وابن ،( 1/ 32)

 عن دهم عن أبيه عن ال وري سفيان عن ، عااء بن يونس عن( 2/ 136) مبرو

 . امرفوع   الصدائ  احلارث بن زياد

 أعلم ال ، مده عن أبيه عن ال وري حديث من غريب" : اخلايب وقا  

 به حدث قد املرصي زكري بن حييى بن أمحد أن غري ؛ عااء بن يونس إال رواه

 حجاج قرابة - يمليد بن سعيد زفر أيب عن موسى بن إبراايم بن إسحاق عن

 فاهلل.  عااء بن يونس او ةنارش أبا ولعل.  ال وري عن ، ةنارش أيب عن - األعور

 . "أعلم

 قا  ؛ - الصدائ  واو - عااء بن يونس خفته ؛ مو وع إسناد واذا :قلُت  

 .  "بخربه االحتجاج لوز ال": حبان ابن

 . "املو وعاا الاويل محيد عن روى": - نعيم أبو كذاو - احلاكم وقا 

 إال اذكر   ال وري جلد أعرف ال" : الذاب  قا  ؛ غريب فيه ال وري مد وذكر

 . "اخلرب اذا يف
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 ال ليونس "مده عن":  قوله يف الضمري أن" :اللسان يف احلافظ وزعم

 بن زياد بن ربيعة بن ع ان بن عااء ابن او:  املذكور يونس فإن ؛ ال وري

 ! "الصدائ  احلارث

 بن عااء ابن او ونسي كون فإن ؛ ترى كا والدليلا خاأ واذ  :قلُت  

 يف الضمري فإن ؛ الوموه من بومه املذكور الملعم عىل يد  ال...  ع ان

 لسفيان إال بدااة او وليس ،"أبيه" يف الضمري نفس ريب بي او "مده"

 . أعلم واهلل. ال وري

 عااء بن يونس او وأنه ةنارش أيب يف اخلايب ذكره الذي االحتا  إن ثم

مذكور  ؛ زكري ابن سوى ؛ حلم ي مم   رماله ؛ مظلم ليهإ اهسناد فإن ؛ وارد

 . "احلديث يف بيشء ليس:  الدارقان  قا ": وقا  ؛ اللسانيف

!  اتدليس   "ةنارش أيب":  الكنية هبذه يونس ذكر الذي او يكون أن فيحتمل

 ال - املهملة بالراء كذا - ةنارش أبو": اللسانو امليزانيف قاال ولذلك

 اام.""يعرف

ع ال وفبان هبذا عدع ثبوا اعتبار اذا احلديث لملياد؛ ألنه مو   :قلُت   

من املعار ة باملو وعاا واالستشهاد هبا يف أعداد  وللُمْستَْدِر  .عربة به

املوا ع من اذا الكتاب وال أظنه لهل أن املو وعاا ال لوز املعار ة 

ال عىل حتقيق  التلفيق ىل راكه اذا عدهبا وال االستشهاد هبا ولكنه بنى است

 العلم والتجرد للحق، ونسأ  اهلل عافيته.

   (+++) 
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 گسخربة األزدي  

  .األزدي سخربة -59"

 ،(1943) أس  الاابةو ،(3105)رقم  اإلصابةم مم يف 

 .(1135) االستيعابو

  :(2648رقم  5)يف العلم   ال مذي  اهماعقا  

،  عن ُممد بن املعىل عن زياد بن خي مة ُممد بن محيد الرازي حدثنا

من »: ، قا عن النب    عن أيب داود عن عبد اهلل بن سخربة عن أبيه 

 .اام   «طلب العلم كان كفارة ملا مىض

 ضعف.داود يُ  أبواذا حديث  عيف اهسناد  :عيسى أبوقا  

 وال ألبيه. ء وال تعرف لعبد اهلل بن سخربة كبري يش :قا 

 .ود نفيع األعمى تكلم فيه قتادة وغري واحد من أال العلمواسم أيب دا

داود  أبوو التهذيبُممد بن محيد الرازي كذاب كا يف  :قلت 

األعمى اسمه نفيع بن احلارث احلمداين الدارم  م و  قاله الدارقان  

به بعضهم أمجعوا عىل أمجعوا عىل  عفه وكذّ  :بن عبد الرباوالدواليب وقا  

  .اامه عنهتر  الرواي

 .التقريبوعبد اهلل بن سخربة جمهو  كا يف 

 

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 



 ) 

 

 

+ 

 

258

أقول:: امُلْسَتْدِركقال 
 ابن وكان  عيف، حافظ": التقريب( ُممد بن محيد الرازي يف1

 ."فيه الرأي حسن معني

 ."تركه واألوىل مجاعة قهوثّ ": الكاشفوقا  الذاب  يف 

 ( ُنِسب إىل سخربة حدي ان، ال حديث واحد. 2

 ،3653) رقم ،(1441-3/1440) املعرفةدمها أبو نعيم يف أور

3654، 3655 ،3653:) 

حدثنا أبو بكر الالح ، حدثن  أمحد بن عيل ": قا  -3653

األسفذين، ثنا ُممد بن عمران، ثنا ُممد بن املعىل، عن زياد بن خي مة، عن 

ن أعا  م»قا :   أن النب  عن سخربة، أيب داود، عن عبد اهلل بن سخربة، 

، ثم سكت، فقيل: ماله يا «م فاستتفر، وُظلم فتفرفشكر، وابتيل فصرب، وظلَ 

 .«األمن وام مهتدون مأولئك حل»قا : رسو  اهلل

وحدثناه أمحد بن معفر بن سلم، حدثنا أمحد بن عيل األبار،-3654

 حدثنا ُممد بن محيد، حدثنا ُممد بن املعىل م له.

حدثنا ُممد بن  :يل بن بحر، فقا تأخرين من حديث عرواه بعض امل

العيء الكويف، نمل  الري، عن زياد بن ع ان ووام فأسقط امليم من املعىل، 

ا إىل ع ان بد  خي مة.  ونسب زياد 

َثنَاهُ -3656  ْبنُ  َعيِلُّ  ثنا إِْسَحاَق، ْبنُ  احْلََسنُ  ثنا أَمْحََد، ْبنُ  ُسَليَْانُ  َوَحد 

دُ  ثنا َبْحٍر، ، ُمَعىل  ملْ ا ْبنُ  ُُمَم  اِزيُّ  .َسَواء   بِهِ  َداُوَد، أَيِب  َعنْ  َخيْ ََمَة، ْبنِ  ِزَيادِ  َعنْ  الر 

انَ  أَُبو َوَرَواهُ  اِزيُّ  َغس  دُ  الر  ِد  َعنْ  ُزَنيٍْج، ْبنِ  َعْمِرو ْبنُ  ُُمَم  ،مالْ  ْبنِ  ُُمَم   ُمَعىل 

 .ِم َْلهُ 
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دُ  ، َبيٍْد،زُ  أَِخ  اْبنُ  ُاوَ  ُمَعىل  مْال ْبنُ  َوُُمَم  يي  إِىَل  اْنتََقَل  ُكويِفي  .الري

َثنَا - 3656 مْحَنِ  َعبْدُ  ثنا أَمْحََد، ْبنُ  إِْسَحاُق  َحد  ِد  ْبنُ  الر   ثنا مَح اٍد، ْبنِ  ُُمَم 

دُ  دُ  ثنا مُحَيٍْد، ْبنُ  ُُمَم  ،مْال ْبنُ  ُُمَم   َعنْ  َداُوَد، أَيِب  َعنْ  َخيْ ََمَة، ْبنِ  ِزَيادِ  َعنْ  ُمَعىل 

َة، ْبنِ  اهللِ َعبِْد  ْلِعْلمَ  طَلََب  َمنْ »:   اهللِ َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ   َسْخرَبَ اَرة   َكانَ  ا ا َكف   ملَِ

 .«َمىَض 

َة، َعنْ  َداُوَد، أَيِب  َعنْ : َفَقاَ   َبْحرٍ  ْبنُ  َعيِلُّ  َرَواهُ    .اهللِ َعبْدَ  َيْذُكرْ  َوَ ْ  َسْخرَبَ

دُ  َوَرَواهُ   ٍد  ْبنُ  َوُمَقاتُِل  َوُزَنيٌْج، ،ِمْهَرانَ  ْبنُ  ُُمَم  اِزُيوَن، ُُمَم  ِد  َعنْ  الر   ْبنِ  ُُمَم 

ِد  َكِرَواَيةِ  ُمَعىل  مْال َة، ْبنِ  اهللِ َعبِْد  َعنْ : َوَقاُلوا مُحَيٍْد، ْبنِ  ُُمَم  ةَ  َعنْ  َسْخرَبَ  ."َسْخرَبَ

 ( .3098) برقم اإلصابةوذكرمها احلافظ ابن حجر يف

 (.1043) رقم أس  الاابةري يفوذكرمها ابن األث

 وبدأ باحلديث الذي   يذكره احلجوري.

 برقم االستيعابيف  أما ابن عبد الرب فأورد ترمجة سخربة 

 .إليه يرش و  احلجوري يذكره   الذي احلديث إيراد عىل فاقترص ،(1135)

 ونصه عند ابن عبد الرب:

 ابتيل من»: قا    النب  أن أبيه عن سخربة بن اهلل عبد عن داود أيب عن "

: قيل   النب  سكت ثم. «فاستتفر موظلَ  ،فتفر لموظُ  ،فشكر وأعاى ،فصرب

 ."«مهتدون وام األمن حلم أولئك»: قا  اهلل؟ رسو  يا له فا

 فا أدري ما او قصد احلجوري من جتاال اذا احلديث ال اين.

اص يف كتاب خ  وعىل كل حا  ال يصال إيراد ترمجة سخربة 

 باملفاريد.
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 قال أبو عبد الرمحن:

 :يف نقده على حديث سخربة  امُلْسَتْدِركمن سوء تصرف 
عرض أوعىل ُممد بن محيد الرازي  التقريبأنه نقل كيع احلافظ يف

 .التهذيبعن تكذيب من كذبه كا يف

 :به مجاعٌةوقد كّذ
ا أحذق بالكذب من  :قا  االال بن ُممد األسدي -1 ما رأيت أحد 

 محيد كان حيفظ حدي ه كله.بن وُممد  ،كوينذاشسليان ال :نيرمل

سألت أبا زرعة عن ُممد بن محيد فقلت له:  :أيب زرعةابن أخ  وقا   -2

 برأسه نعم كان يتعمد. :فقا   ،كان يكذب

 كان واهلل يكذب. :وقا  ابن خراش -3

 وكذبه أبو حاتم.  -4

د ليس ُممد بن محي :الكناينعنه محملة  هسأل فياوقا  النسائ   -5

 وقا  يف مو ع خخر: ُممد بن محيد كذاب.  .بيشء

 ره.وابن اوكذا قا   -6

 شهد أنه كذاب.أ الكوسج:وقا  إسحاق  -7

عن   امُلْستَْدِر ، وأعرض كذبوه فهؤالء سبعة من أئمة اجلرح والتعديل

ابن معني حافظ  عيف كان  :التقريبتكذيبهم واع ض بقو  ابن حجر يف

 .الرأي فيه حسن
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عبارة عن عناد ومد ، بدليل أنه  امُلْستَْدِر واذا االع اض من  :قلُت   

إىل بيان  الذريعة تعليقه يف كتابه يف ُممد بن محيدال خيالف قو  األئمة يف 

  :( قا 2/524) مقاص  كتاب الشريعة

 فوائد يف علم اجلرح والتعديل"

ه اهماع يواذا فيه ُممد بن محيد الرازي، وفيه كيع عند املحدثني؛ يملك

وممن يضعفه  ،(1)فه ويبالغ يف تضعيفهأمحد، وينتقده غريه ويضعي 

يه، فقا :  ، فقيل له: اهماع خمليمة ابن لو عرفه أمحد "أمحد يعدله أو يملكي

اه  .(2) "كا عرفناه ملا زك 

واذا منهج يسري عليه أال السنة واجلاعة وأئمة احلديث؛ واو أن من علم 

ة عىل من   يعل م، وأن اجلرح مقدع عىل التعديل، وأنه ال غضا ة يف اذا حج 

، ثم يأيت من او م له أو دونه في بت باحلجة   وال نقص من أي إماع يمَلك   رمي 

اه ذلكم اهماع، ال  ري يف اذا وال  والرباان الاعن يف اذا الرمل الذي زك 

يدورون مع حرج، وال يقا  أن اذا تنقص، وال يقا  خمالفة، وال يشء؛ أل م 

ال ومه اهلل عمل ومل، في إاحلجج والربااني، ال يريدون إال احلق، وال يريدون 

اه الشافع ؛ ملاذا أمرحه؟!  اه أمحد، زك  تأخذام يف اهلل لومة الئم، ما يقو : زك 

قا  أبو نعيم بن عدي: سمعت أبا حاتم ُممد بن إدريس الرازي يف منملله : الذريعةقا  يف حاشية  (1)

وسف بن خراش ومجاعة من مشايخ أال الري وحفاظهم، فذكروا ابن محيد، وعنده عبد الرمحن بن ي

ث با   يسمعه، وأنه يأخذ أحاديث أال البرصة  ا، وأنه حيدي فأمجعوا عىل أنه  عيف يف احلديث مد 

 (.  114-9/113) تهذيب التهذيب(، 2/261)تاريخ با ادوالكوفة فيحدث هبا عن الرازيني.

 [. 7453] ( برقم350/ 3) ميزان االعت ال[، و181] (، ا برقم9/115)تهذيب التهذيب (2)
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ال، ما يقولون اذا الكيع، بل يصدعون باحلق، ويتلقاه أئمة السنة كلهم بصدور 

ا.م  رحرحبة، ال يرون يف ذلك   ا أبد 

به أال البدع  لكن اآلن نحن يف عرص الظلاا واجلهل الك يف الذي ا 

ة، وال نواألاواء عىل منهج أال السنة واجلاعة، فاهماع أمحد إماع أال الس

قا  أحٌد: إن خمالفة وارة البخاري وأيب زرعة، وأيب حاتم، وابن خمليمة، 

ينتقصون أمحد أو خيالفه وغريام ممن مرحوا ُممد بن محيد، قالوا: إ م 

ى م ل ُممد بن  كلهم، فتجد أاحاب أمحد وجتد أاحاب الشافع  إذا زك 

إبراايم بن أيب حييى ومرحه غريه، تلقوا اذا اجلرح بالقبو ، وما قالوا: واهلل 

اه، حاشاام أن يقولوا اذا!  إمامنا زك 

  تربوا عىل اذا املنهج املبار  الايب، ولب تر-يا إخوة -واكذا 

التعصب ألي شخص كائن ا من كان، إال ُممدا اىل اهلل عليه وعىل خله وسلم 

يدور مع احلق أينا دار، وأاحاب ُممد كذلك يدور معهم احلق أينا داورا، 

إال إذا اختلفوا فالرامال من أقواحلم ما يدعمه الدليل، ومن عداام فكٌل يؤخذ 

 .  -بينا ُممدر وان اهلل عليهم واىل اهلل عىل ن-يردو قولهمن 

من ابن مرير إماع حيدث عن ابن محيد، نقو : اذا األثر يرويه ابن مرير 

اه، ولكن  طريق ُممد بن محيد  عيف، وابن مرير يروي عنه، فلعله ممن زك 

ع احلجة   ." (1) عىل مرحهندور مع احلجة، فمن مرح ّقد 

قا  سعيد بن عمرو الربذع : قلت أليب حاتم أاال ما اال عند  يف وقا  امُلْسَتْدِر  يف احلاشية:  (1)

ا عن أيب  ُممد بن محيد الرازي أي يشء او؟ فقا  يل: كان بلتن  عن شيخ من اخللقانني أن عنده كتاب 
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، الرأي يف إبراايم بن أيب حييى الشافع  حسن وقد كان :قلُت

 كذاب. :حييى بن أيب إبراايمو

 :قا  ،ميزان االعت الكا يف كوين حافظاذاشالوكان سليان بن داود 

 :سليان بن داود الشاذكوين البرصي احلافظ وكان يكذب يف احلديث، وقيل

 .كان يتعاطى املسكر ويتامن

ْستَْدِر االع اض ال اين ل -1  : لُم

 د.سب إىل سخربة حدي ان ال حديث واح: نُ قوله

ا بأنه له حدي ان فلاذا تشكك يف ال اين بقولك: نسب  أقول: إن كنت مقتنع 

 د  أنك غري مقتنع بنسبة ال اين الذي تملعمه.يملع بأنه له حدي ان، فهذا جتو  

 

أتيته فنظرا فيه، فإذا الكتاب ليس من حديث أيب زاري، وا  من حديث عيل بن جمااد، فأبى أن زاري، ف

 يرمع عنه، فقمت وقلت لصاحب : اذا كذاب ال حيسن أن يكذب.

قا : ثم أتيت ُممد بن محيد بعد ذا ، فأخرج إيل ذلك اجلملء بعينه، فقلت ملحمد بن محيد: ممن 

وقع الكتاب إىل حاذق ال لهل ما بني عيل إىل أيب زاري، وكتبت  سمعت اذا؟ قا : من عيل بن جمااد،

منه أحاديث وقرأاا عيل ُممد بن محيد وقا  فيها: حدثنا عيل بن جمااد، فأسقط يف يدي وحتريا! 

ا إىل الشيخ فسألناه عن  فأتيت الشاب الذي كان مع  يوع أتيت ذلك الشيخ فأخذا بيده فرسنا مجيع 

ه إلينا يومئذ، فقا : ليس الكتاب عندي اليوع قد استعاره من  ُممد بن محيد منذ الكتاب الذي كان أخرم

 أياع!

 قا  يل أبو حاتم: فبهذا استدللت عىل أنه كان يومئ إىل أنه أمره مكشوف!

قا  الربذع : وقا  يل حجاج بن محملة: ال سمعت من أيب زرعة ومن أيب حاتم يف ُممد بن محيد شيئ ا 

سؤاالت حدثته هبذه احلكاية فقا  يل حجاج ما بلتن  عنه يشء أو ال من اذا،وا حا يعمل عليه ف

 ام.اتهذيب التهذيبو( 264-2/263)تاريخ البا ادو( 740-2/738أليب زرعة ) الربذعي
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 :مقنعات أن سخربة له حديث واحدمزيد ضيف لك أ ها أناو
 :تهذيب الكمالقا  احلافظ اململي يف

 .احبة له :يقا  ،سخربة بن اهلل عبد والد ،سخربة - 2185"

 ،سخربة عن ،سخربة بن اهلل عبد عن(، ا) األعمى داود أبو حدي ه روى

 بن اهلل عبد معمر أبو واو ،خخر األزدي فإن ؛باألزدي وليس   النب  عن

 .رواية عنه داود أليبال و رواية ألبيه وليس مسعود بنا ااحب سخربة

 به أخربنا :عنه عاليا لنا وقع وقد ،واحدا حدي ا ال مذي له روى 

 ،اهلل عبد أيب بن وإساعيل امللك عبد بن الرحيم وعبد البخاري بن احلسن أبو

 بن طراد بن عيل القاسم أبو أخربنا :قا  ،طربزد بن حفص أبو أخربنا :قالوا

 .الملينب  ُممد

 :قا  الكندي اليمن أبو أخربنا :قا  البخاري بن احلسن أبو وأخربنا :ح

 .نتوبا بن احلسني بن املبار  السعاداا أبو اأخربن

 بن عيل بن وإبراايم ،الواحد عبد بن الرحيم عبد بن ُممد وأخربنا :ح 

 :قالوا ،بمرص األناط  بن إساعيل بن وُممد ،بدمشق الواسا  بن أمحد

 بن القاسم أبو أخربنا :قا  ميعب بن ُممد بن أمحد بن داود أخربنا

 .البرسي بن القاسم أبو أخربنا :لواقا البنا بن غالب أيب

 :قا  الكندي اليمن أبو أخربنا :قا  البخاري بن احلسن أبو وأخربنا :ح 

 أخربنا :قاال النقور بن احلسني أبو أخربنا :قا  اخلياط عيل بن احلسني أخربنا

 بن ُممد حدثنا :قا  البتوي ُممد بن اهلل عبد حدثنا :قا  املخلص طاار أبو

 عن داود أيب عن خي مة بن زياد حدثنا :قا  املعىل بن ُممد دثناح :قا  محيد

 وأعا  فصرب ابتيل من» :  النب  قا  :قا  سخربة عن سخربة بن اهلل عبد
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 حلم أولئك» :فقا  .باله ما :فقالوا سكت ثم «فتفر وظلم فاستتفر وظلم فشكر

 .«مهتدون وام األمن

 عىل فإنكا املسا»:  النب  فقا  ،رمين فمر   النب  عند وكنا :قا  

 .«كفارة كان إال العلم يالب مسلم من ما» :فقا  .للعامة أع خااة ألنا :قاال «خري

 :ولفظه ،بعلو فيه فوافقناه الرازي محيد بن ُممد عن منه العلم قصة روى

 وال ،اهسناد  عيف حديث اذا :وقا  ،«مىض ملا كفارة كان العلم طلب من»

 عن جنيزُ  عمرو بن ُممد تابعه ،ألبيه وال يشء كبري سخربة بن اهلل لعبد نعرف

 يذكر فلم املعىل بن ُممد عن بري بن بحر بن عيل ورواه ،املعىل بن ُممد

 ."اهلل عبد

 ففي هذا عديد من املقنعات:
يفيد أنه له  اواذ ،نص احلافظ اململي أن حدي ه رواه أبو داود األعمى :أوال

 له غريه ملا كان حلذا احلرص فائدة. األعمى ولو كان عناذا احلديث 

اقولهأنه نص بعده ب ثانًيا: وكونه قا  روى  ،: روى له ال مذي حدي  ا واحد 

ا يفيد أنه له اذا احلديث املذكور  ،األعمى داودأبو حدي ه  ثم قا : حدي  ا واحد 

 فقط.

غريه بل ذكر له اذا  تهذيب الكمالأنه   يذكر له يف ترمجته من ثالًثا:

 الفرد من طريق األعمى.

حدثنا عبد اهلل بن ُممد  :قا  ،أنه ساقه من طريق أيب طاار املخلص رابًعا:

من ابتيل » :حدثنا ُممد بن محيد وساق احلديث كا ترى بلفظ :البتوي قا 
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ما من مسلم » :حلق به لفظأالسند و.... وعاف عليه  «فصرب وأعاى فشكر

 .«يالب العلم إال كان كفارة

ما من » :فذكر حديث ،أنه قا  روى قصة العلم منه ُممد بن محيد :خامًسا

وأبان أنه حديث واحد وأن اذه القاعة من  ،«مسلم يالب العلم إال كان كفارة

 )منه(.قولهذلك احلديث ب

ا أأن ابن حجر قد نص  سادًسا: سخربة  فقا  يف ترمجة ،نه حديث واحدأيض 

عبد اهلل بن سخربة  األعمى عن  روى حدي ه أبو داود :تهذيب التهذيبمن

 احلديث. «من ابتيل فصرب وأعاى فشكر» : عن النب  

 :وقا  ،«من طلب العلم كان كفارة ملا مىض» :روى ال مذي بعضه واو

 اامال يعرف لعبد اهلل وال ألبيه كبري يشء. ،سناد عيف اه

وأنه من  ،روى بعضه ال مذي نأو ،فف  اذا نص وا ال أنه حديث واحد

 ال يعرف لعبد اهلل وال ألبيه كبري يشء.:وأكد ذلك بقو  ال مذي ،طريق األعمى

 ابنهله حديث وعنه  ،سخربة احايب :اخلالصةقا  اخلملرم  يف سابًعا:

 عبد اهلل.

( 4/210)التاريخ الكبريلسخربة يف ترمم   أن البخاري ثامًنا:

 ."من ومه احيالحدي ه ليس  ،روى عنه ابنه عبد اهلل ؛له احبة" :فقا 

 أنه حديث واحد و عفه. ،حدي ه :قولهفأفاد ب 

فراد يف السني بن عبد الرب ترمم لسخربة حتت باب األاأن احلافظ  تاسًعا:

 .«من ابتيل فصرب» :وذكر حدي ه اذا الفرد الذي أوله
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 واذا يفيد أنه عند ابن عبد الرب فرد له حديث واحد.

من طريق ( 5/1705) الكبرييفساق احلديث    الارباين أن عاشًرا:

ُممد بن املعىل عن زياد بن خي مة عن أيب داود األعمى عن عبد اهلل بن 

ما من عبد يالب »ولفظ:  «من أعاى فشكر» :لفظ ؛سخربة عن أبيه باللفظني

 كي اللفظني بسند واحد. .«العلم إال كان كفارة

بل  ،ضعفكل اذا يفيد بحمد اهلل أن سخربة له حديث واحد شديد ال

كذاب  رافيض :فإنه من طريق نفيع بن احلارث أيب داود األعمى ؛مو وع

 .م و  

 وكذبه قتاده. ،الرفض يتلو يفكان  :قا  العقييل

أُ واحلديث الواحد  ،احلديث أوأن بعضهم مملّ   .إىل أك ر من لفظ قد لمل 

 :لما قد ُعفإًذ 
 .أنه بسند واحد 

 

 .وأن احلفا  مملموا أنه حديث واحد 

 .إن شاء اهلل  ُمْستَْدِر قناع للحصل اهو 

من االنتقاد ولو بالباطل  امُلْستَْدِر بيان احلق ال كا يصنع قصدنا واذا او  

واهلل  ،ال هيمه يف اذا الكتاب حترير العلم والواو  إىل احلق فيهوكأنه 

 املستعان.

   (+++) 
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   سعيد بن حريث القرشي 

  .املخملوم سعيد بن حريث القريش  -59"

( 2066) رقم أس  الاابةو( 3262) رقم اإلصابةم مم يف 

 .(982) رقم االستيعابو

 :(2490)رقم   بن مامه ا اهماعقا    حديثه

حدثنا  :قا  ،حدثنا وكيع :، قا  بكر بن أيب شيبه  أبو حدثنا

 بن إبراايم بن مهامر عن عبد امللك بن عمري، عن سعيد بن حريث، إساعيل

ا فلم لعل ثمنه يف م له ا أو عقار  من باع دار  »: يقو  سمعت رسو  اهلل  :قا 

يبار  فيهن  مِ كان قَ  وساق بعده من طريق إساعيل بن مهامر، عن عبد  .«ا أن ال 

 .امللك بن عمري عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث

وسنده  (1)وغريام(4/307و  3/467) املسن و أخرمه أمحد يف 

فتارة  ؛وقد ا ارب فيه .إساعيل بن إبراايم بن مهامر  عيف :فيه ، عيف

 .يرويه عن عبد امللك بن عمري عن سعيد بن حريث عن رسو  اهلل 

 :يقا  له بن حريث عن أخ له  (2)وتارة يرويه عن عبد امللك بن عمرو 

 ."سعيد بن حريث عن رسو  اهلل  

  كذا. (1)

  (.سعيد بن حريثيه بن حريث عن أخ عمروعمري عن عن عبد امللك بن كذا، والصواب: ) (2)

حريث إىل )بن( في حامة للتعليق انا سوى التنبيه عىل قو  )ابن(وأن اواهبا تصحف )عن(  :قلُت

 )عن(.

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 
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 أقول:: امُلْسَتْدِركقال 

ا خخر أقوى من اهسناد الإن حلذا احل   بن إساعيل فيه يذديث إسناد 

 املعرفةيف إساعيل إسناد قبل نعيم أبو أورده مهامر، بن إبراايم

واا  ترمجة سعيد بن حريث  :(1161( ورقم ال مجة )3/1295-1296)

  :معرفة الصحابةمع احلديث باريقيه من  

 ْبنِ  َعْمِرو اْبنُ  :َوُاوَ  ،ْخمُلوِم ُّ مَ مالْ  ُحَرْيٍث  ْبنُ  َسِعيدُ -1161: قا  

هُ  خَممُْلوٍع، ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنِ  اهللِ َعبِْد  ْبنِ  ُع َْانَ   َسْعِد  ْبنِ  ِحْذَيمِ  ْبنِ  ِاَشاعِ  بِنُْت  َعاتَِكةُ  أُمُّ

 َبْرَزةَ  أَُبو َقتِْلهِ  يِف  َوَشاَرَكهُ  اْلَفتْاِل، َيْوعَ  َخاَلٍ  ْبنَ  اهللِ َعبْدَ  َقتََل  َسْهٍم، ْبنِ  ُذَباِب  ْبنِ ا

َ  إِْسَحاَق، اْبنُ  َقاَلهُ  .اأْلَْسَلِم ُّ   ْبنِ  َعْمِرو أَِخيهِ  ِعنْدَ  َحِديُ هُ  ،رِبَ قُ  َوهِبَا بِاْلُكوَفةِ  ُتُويفي

 .ُحَرْيٍث 

َثنَا -3254 دُ  َحد    ح اْلَقايِض، إِْسَحاَق  ْبنُ  إِْسَاِعيُل  ثنا احْلََسِن، ْبنُ  ُُمَم 

َثنَا دُ  َوَحد  دُ  ثنا احْلََسِن، ْبنِ  أَمْحَدَ  ْبنُ  ُُمَم   ثنا: َقااَل  َشيْبََة، أَيِب  ْبنِ  ُع َْانَ  ْبنُ  ُُمَم 

يَى ، حَيْ يِنُّ ا 
َثنَا ح احْلِ ِد  ْبنُ  أَمْحَدُ  ثنا َمالٍِك، ْبنُ  َبْكرِ  أَُبو َوَحد   َمنُْصورٍ  ْبنِ  ُُمَم 

بِيِع، ْبنُ  يُْس قَ  ثنا  :َقااَل  اجْلَْعِد، ْبنُ  َعيِلُّ  ثنا احْلَاِسُب،  ْبنِ  َمِلِك مْال َعبِْد  َعنْ  الر 

،    الن بِ    َسِمْعُت : َقاَ   ُحَرْيٍث  ْبنِ  َسِعيِد  أَِخيهِ  َعنْ  ُحَرْيٍث، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُعَمرْيٍ

ا َباعَ  َمنْ »: َيُقوُ   ْلهُ  َ ْ  َعَقار  َع ِلِه، يِف  َلْ اَر ْ  َ ْ  ِم ْ بَ يهِ  َلهُ  ُي  .«فِ

 َعنْ  ُمَهاِمٍر، ْبنِ  إِْبَراِايمَ  ْبنُ  إِْسَاِعيُل  َوَرَواهُ . َقيْسٍ  َعنْ  احْلُبَاِب، ْبنُ  َزْيدُ  َرَواهُ  

 .ُعَمرْيٍ  ْبنِ  َمِلِك مْال َعبِْد 
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َثنَاهُ  - 3255  ثنا ُنَعيٍْم، أَُبو ثنا اْلَعمِليمِل، َعبِْد  ْبنُ  َعيِلُّ  ثنا أَمْحََد، ْبنُ  ُسَليَْانُ  َحد 

، ْبنَ  َمِلِك مْال َعبْدَ  َسِمْعُت  ُمَهاِمِر،مْال ْبنِ  اِايمَ إِْبرَ  ْبنُ  إِْسَاِعيُل   َسِمْعُت : َيُقوُ   ُعَمرْيٍ

َثنِ : َيُقوُ   ُحَرْيٍث، ْبنَ  َعْمَرو لن بِ ي  ُاْحبَةٌ  َلهُ  َوَكاَنْت  ُحَرْيٍث، ْبنُ  َسِعيدُ  أَِخ  َحد 
 لِ

ا ِمنُْكمْ  َباعَ  َمنْ »: َيُقوُ     اهللِ َرُسوَ   َسِمْعُت : َقاَ   ،اأْلَِخ  نِْعمَ  َوَكانَ    وْ  دَار   أَ

ا اَر ُ  َفَا  َعَقار  بَ يهِ  َلهُ  ُي ْلهُ  أَنْ  إِال   فِ َع ِلهِ  يِف  َلْ ، ْبنُ  اهللِ َعبْدُ  َرَواهُ  .«ِم ْ  َعنْ  ُنَمرْيٍ

 ْبنِ  َسِعيِد  َعنْ  َمِلِك مْال َعبْدُ : َوَقاَ   ،ِم َْلهُ  إِْسَاِعيَل  َعنْ  َوِكيٌع، َوَرَواهُ  ِم َْلهُ  إِْسَاِعيَل 

ا َيْذُكرْ  َوَ ْ  ُحَرْيٍث  ْبنِ  لَِعْمِرو أٍَخ  ُحَرْيٍث   .َعْمر 

 أقول:

ِم برسقة احلديث.  حييى بن عبد احلميد احلاين اهتُّ

فيه عبد امللك بن عمري، من رما  اجلاعة، ثقة  هواهسناد املعاوف علي

 قا  األسدي عالربي من وقيس التقريبيه، تتري حفظه وربا دل س كا يفقف

ث حدي ه، من ليس ما ابنه عليه وأدخل كرب ملا تتري ،ادوق: احلافظ فيه  فحد 

 .به

وعيل بن معد ثقة، وأمحد بن منصور احلاسب نقل اخلايب توثيقه، وأبو 

بكر بن مالك او القايع ، ثقة، فهذا إسناد قريب من درمة احلسن، ويعتضد 

 باريق إساعيل بن مهامر.

-5/427) ةصحيحال رده العيمة األلباين يفواذا احلديث أو

ه ، معاذ حديث شوااد من ،(2327) رقم حتت(432 ا  باع من» :ونصُّ دار 

، وحديث سعيد أقوى اذه الشوااد. «و  لعل ثمنها يف م لها   يبار  له فيها
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ديث بمتابعته وشااده األو  ال ينمل  احل(: ومجلة القو  أن 430وقا  يف )ص

 سن، واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.اامعن رتبة احل

 واذا يقا  يف حديث سعيد بن حريث.

أس  ومما يؤخذ عىل احلجوري أنه رأى حديث سعيد بن حريث يف

عن  أيب الوليد الاياليس عن قيس بن الربيع من طريق إسنادهب الاابة

 .،  فلم يذكرهبه ،امللك بن عمري عبد

أيب الوليد  ( من طريق1/590) حاد واملثانياآلث يفواذا احلدي

 الاياليس عن قيس بن الربيع، به.

 كا أورد احلديث من طريق إساعيل بن مهامر، به. 

ضعيف وبناء عىل اذا ال يصال إيراد اذا الصحايب وحدي ه يف قسم

 .املفاري 

 قال أبو عبد الرمحن:

 .سعيد بن حريث القريش

يبار  من باع دارا وعقارا فلم لعل ثمنه يف » :حديثه  م له كان قمنا أن ال 

 .«له فيها

 .منكربن إبراايم بن مهامر  عيف واحلديث  إساعيل إسنادهيف 

بن مامه حديث اله عند ": التهذيبيف ترمجته من قا  احلافظ  

 ".واحد منكر



 ) 

 

 

+ 

 

272

لسعيد بن ( 4453) حتفة األشرافو  يذكر احلافظ اململي يف :قلُت   

 ( بل15842) أمح مسن  وليس له يف  حريث غري اذا احلديث املنكر.

( غري اذا احلديث، ولذلك 668رقم )البن ك ري  املساني  والسننجامع يفو

: ليس لسعيد بن حريث عند ابن مامه زوائ  سنن ابن ماجهقا  البواريي يف

 سوى اذا احلديث، وليس  له رواية يف يشء من الكتب اخلمسة األاو ،

ا لضعف إساعيل بن مهامر لكن   ريقني مع  وإسناد حدي ه  عيف من الا

ينفرد به فقد رواه قيس بن الربيع عن عبد امللك بن عمري عن عمرو بن حريث، 

عقب رواية إساعيل، قا :  (4453) حتفة األشرافوقا  احلافظ اململي يف

ورواه قيس بن الربيع عن عبد امللك بن عمري عن عمرو عن أخيه سعيد ورواه 

ورواه عبد اهلل بن  مرو بن حريث عن بعض أاحاب النب  عن يوسف عن ع

 نمري عن إساعيل م ل رواية عبيد اهلل.

رقم  1/190) املسن عند أمحد يف من طريق قيس بن ربيعالذي  :قلُت

حدثنا  :حدثنا قيس بن الربيع قا  :حدثنا أبو سعيد قا  :( قا 1650

، فهذه زيد فذكر احلديثبن عمري عن عمرو بن حريث عن سعيد بن  عبدامللك

 .ليست متابعة بل ا  خمالفة وتفرد بجعل احلدي ني من حديث سعيد بن زيد

كان  :قا  ؟.تركوا حدي ه مَ مقيل ألمحد لِ " :امليزانالذاب  يف قا  ،وقيس 

 ."وله أحاديث منكرة ،وكان ك ري اخلاأ ،يتشيع

من رواياا  ا أخبار قيسربس"وقا  ابن حبان:  ."م و " :وقا  النسائ  

فلا كرب ساء  ،ها فرأيته ادوقا مأمونا حيث كان شاباتالقدماء واملتأخرين وتتبع

 ".وامتحن بابن سوء فكان يدخل عليه ،حفظه
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نظر أاحاب احلديث يف كتبه  ،فتهخ كان له ابن او" :بن نمرياوقا   

 ."اافأنكروا حدي ه وظنوا أن ابنه غرّي 

ال  ،االال يف الشوااد إال ما أنكر من حدي هأن قيس بن الربيع  ؛هبذا مَ لِ عُ فَ 

 .تركوا حدي ه ااسيا بعد كربه وتسلط ولده عىل كتبه.ومن أمل اذه املنكر

الذريعةامُلْستَْدِر  نفسه يضعف حديث قيس بن الربيع فقد، قا  يف و 

 (: طرق اذا احلديث إىل ابن عباس كلها  عيفة:4/118)

بيع  عيف، وامتحن بابن سوء كان يدخل فيها قيس بن الر الاريق األوىل: 

. والكيع فيه ك ري، وأحا  يف احلاشية "كان ابنه يلقنه"عليه، وقا  ابن عفان: 

إىل امليملان، وقا : قا  احلافظ: ادوق تتري ملا كرب وأدخل عليه ابنه ما ليس 

 من حدي ه.اام

فيه و مٌ اَ من حديث سعيد بن زيد كا تقدع واو وَ  ماء واذا احلديث منكر

  ا عن عمرو بن حريث عن بعض أاحاب النب  ا اراب فقد رواه أيض  

(: 662) العلل(، وقا  الدارقان  يف4453رقم ) حتفة األشرافكا يف

يرويه عبدامللك بن عمري عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث عن 

 .مَ اِ ومن قا  عن سعيد بن زيد فقد وَ  . النب  

فتارة لعله من  ،مَ اِ وَ وَ  ،بيع ا ارب يف اذا احلديثفعلم أن قيس بن الر 

وتارة لعله من  سعيد بن زيد واو خاأوأخرى عن  حديث عمرو بن حريث،

، وتارة حتفة األشرافكا يف حديث رمل مبهم من أاحاب النب  

حتفة و حاداآلساعيل اكذا عند ابن أيب عاام يفإيرويه كا رواه 

  .(3544)للحافظ اململي األشراف
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ا في يصلال أن يكون متابع   ؛ َ رِ وقد تُ  ،اويف اذا احلا  حدي ه يعترب منكر  

 .م ل اذه املناكريبلتريه 

مما استشهد   ن اذا احلديث ماء من حديث معاذ إ  :امُلْستَْدِر  قا  

 .(2327به األلباين حتت احلديث برقم )

الرقم  حتتوإنا ذكره  ،حلديث معاذ يف ذلك دوال ومو :قلُت 

 .عن أيب أمامة واو مو وعاملذكور

حتت احلديث  الكاملقا  ابن عدي يف ترمجة إبراايم بن حيان من

(: وذكر له حدي ني؛ منها حديث الباب، ثم قا : مع أحاديث غرياا 1565)

 الت  ذكراا إبراايم بن حبان عامتها مو وعة مناكري واكذا سائر أحادي ه.

ذ  ؛مَ اِ وَ    املُْستَْدرِ  وعىل فرض أن  أراد أن يقو  عن أيب أمامة فقا  عن معا

وال  ،واأللباين إنا ذكره لبيان حاله كا ترى ،ا فهل لوز له أن يعتمده شااد  

 ؟؟.املحدثني واملناكري عند عامةستشهد باملو وعاا أنه ال يُ املُْستَْدِر  لهل 

ما ذكره يؤيد اذا احلقيقة أن احلديث حديث سعيد بن حريث كا سبق وو

( بعد ذكر احلديث عن عمرو بن حريث 2492رقم ) العللابن أيب حاتم يف

نه عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن فقا : قا  أيب يروو  عن النب  

 حريث.

ال أبو رّم و( 2491بن مامه رقم )احذيفة أخرمه  عن ديثوقد ماء احل

 .(2373لولده رقم ) العللحاتم وقفه كا يف

 يش    ادار   باع من": حذيفة حديث ذكر عبداهلل أبا سمعت: األثرع قا 

 ."ادار   منها
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 .امرفوع   أحٍد  من أسمعه فلم أنا أما أدري، ما: قا  يرفعونه؟ اذا :قلُت

 .بلتن  قد: قا  .مرير بن واب: قلت رفعه؟ من: قا  ثم

 ُممٍد  بن حجاج اذا به؛ يعبأ في واب غري يرفعه   كان إن: قا  ثم

 اام من املنتخب من علل اخلي  للمقديس. ."غريمها وأرى معفرٍ  بن وُممد

 :فيه ؛ عيف إسنادهواذا املوقوف عىل حذيفة  

قه معترب كا يف ترمجته ولده أبو عبيدة روى عنه مجع و  يوثي  

: مقبو  كا او ااايحه التقريبوقا  احلافظ يف التهذيبمن

 :أبو خالد خمتلف فيه :احلا ، وفيهيف جماايل  هتقريباملو ال يف مقدمة

رقم العللكا يفلولده فقد قا  أبو حاتم  .الداالين أع غريهاو ال  

 ."وليس بالداالين":(2373)

  يعلمه بعدالة  ":زوائ هفقد قا   البواريي يف ،فإن كان غري الداالين 

ة بن من الرواة عن أيب عبيد :تهذيبهاحلافظ اململي يف ه، وذكر"وال مرح

 ."وليس بالداالين" :قا  ،وأبو خالد الواسا  ،حذيفة

مع أن العيمة  التاريخوعىل القو  بأنه الداالين كا ذكر البخاري يف 

 :ا قا  احلافظ يف ترمجة الداالينض  يأف الداالين خاأ قولهاملعلم  نبه عىل أن 

 ."وكان يدلس ،اادوق خيائ ك ري  "

 سني من ال ال ة وقد عنعن يف اذا.ابن حجر يف مراتب املدل هوذكر 

 واحلاصل:

  ا ويف حتسني العيمة األلباين ا وال موقوف  أن احلديث ال ي بت مرفوع   

 .( نظر2327رقم ) الصحيحةحلذا احلديث يف
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ساق فيها  االختيار يف بيع العقارولإلماع ابن عبد احلادي رسالة بعنوان

بن زيد وحديث عمران بن  حديث حذيفة وحديث عمرو بن حريث مع سعيد

 حصني ومجيعها ال ي بت، واهلل أعلم.

 اصالح املالابن أيب الدنيا يف وأحسن طريق رأيتها ا  ما أخرمها

 عن محيد، بن عبيدة حدثنا االال، بن الرمحن عبد حدثنا فقا : (294)

. واذا إسناد حسن إال أن رفعه حريث، بن عمرو عن عمري، بن امللك عبد

وا احلديث كا تقدع عن احلافظ الذاب  وابن حجر وابن نارص احلفا  أنكر

شوااد الرشيعة تد  عىل أنه ليس ": الدين، وقا  العيمة الع يمني 

بصحيال؛ ألن اهنسان إذا باع بيته فإنه يترصف يف ثمنه با شاء ألنه ملكه سواء 

مما أباح  اش ى به بدله أو حج به أو بذله يف إعانة عىل طلب العلم أو غري ذلك

 .فتاوى نور عىل الدربكا يف."اهلل له

يبيعون دورام  ؛ليس العمل عليهفهذا احلديث   :قلُت  فا زا  املسلمون 

حتى لو حج منها أو اعتمر في مانع من  ،وأرا يهم ولعلون أثا ا فيا أرادوا

ل والربكة يف ك ،إباحة ترصف املالك يف ملكه عىللألدلة الدالة  ؛اذلك رشع  

 بيع حي .

( 17265رقم ) املسن وقد ماء يف حديث رافع بن خديج عند أمحد يف

وكل بيع  ،فقا : عمل الرمل بيده .أي الكسب أطيب :سئل»:  أن النب  

، واحلديث حسن بشااده من حديث عبداهلل بن عمر أخرمه الارباين «مربور

لفا  أمن يف احلديث  «كل» ( و607رقم ) الصحيحةكا يف األوسطيف

 .املباحة يف سائر البيوع ، أيالعموع
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رج يف بيعها مما يتعارض حوالقو  بعدع الربكة يف بعض البيوع لعل الت

ومع عموع أدلة احيحة يف كتاب البيوع من احاح  ،مع اذا الدليل ال ابت

بيع األرض والدور  :(97باب ) :فقا  صحيحهب البخاري يفحلذا بو   ؛السنة

 قد أبرث أو من باع نخي   :ا فقا : بابب أيض  ا وغري مشاع، وبو  والعروض مشاع  

 .ا مملروعةأر   

 .وكم من األدلة يف بيع دور مكة وغرياا 

للاحاوي  مشكل اآلثارتوميها للحديث كا يفوقد ذكر بعض األئمة 

 مرقاة املفاتيح( للمناوي، و6/119) فيض الق ير( و9/206)

قا  احلفا  الذاب  وابن حجر وابن نارص كا ( لكن احلديث منكر 5/1983)

 ني، واحلمد هلل.تب الدين في مومب حلذا التوميه بعد ما

(+++) 
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  گسعيد بن يربوع املخزومي  

  .املخملوم  يربوعسعيد بن  -63"

 (2102)أس  الاابةو ،(3302) رقم اإلصابةم مم يف 

 (.998)االستيعابو

 (:2684)رقم   داود  أبوقا   حديثه

ُممد بن العيء عن زيد بن احلباب، عن عمرو بن ع ان بن  حدثنا

 :قا   ،الرمحن املخملوم ، قا  حدثن  مدي عن أبيه أن رسو  اهلل  عبد

وقينتني كانتا  :قا  ،ام. فسا   «أؤمنهم يف حل وال حرع أربعه ال» ة:يوع فتال مك

 .ملقيس فقتلت إحدامها وأفلتت األخرى فأسلمت 

  .اام   بن العيء كا أحبامن  إسناده  أفهم  :داود أبوقا  

وعمرو بن  ،يكف  فيه قو  أيب داود   يفهمه .سنده  عيف :قلت

 ."ال احلافظ أن اسمه عمررّم وبن عبد الرمحن املخملوم ،  جمهو   ع ان

 أقول:  :امُلْسَتْدِركقال 

وري، وال اين الذي  عفه احلج ديثلسعيد بن يربوع حدي ان: اذا احل

 سأورده بعد الفراغ من الكيع عىل اذا احلديث.

 برقم املعجم الكبريفه احلجوري رواه الارباين يففاحلديث الذي  عّ 

(5529.) 

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 
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قا : حدثنا معاذ بن امل نى، حدثنا عيل بن املدين ، ح وحدثنا موسى بن 

دثن  اارون، حدثنا عيل بن حرب املوايل، قاال: حدثنا زيد بن احلباب، ح

 عمرو بن ع ان بن عبد الرمحن بن سعيد املخملوم .

 وساقه بلفظ أيب داود.

 (.4/168) سننهورواه الدارقان  يف

قا : نا إبراايم بن محاد، نا زيد بن احلباب، نا عمرو بن ع ان بن 

 . الرمحن بن سعيد املخملوم ، حدثن  أيب، عن مدي، أن رسو  اهلل  عبد

  داود، ثم قا : وذكر باق  احلديث.وساقه بقريب من حديث أيب

 بن زيد إىل إسنادهب( 212/ 9) السنن الكربىاه البيهق  يفورو

 .به احلباب،

ادوق خيائ "ومدار اذا احلديث عىل: زيد بن احلباب، قا  فيه احلافظ:

 ."يف حديث ال وري

وعىل عمرو بن ع ان بن عبد الرمحن بن سعيد املخملوم ، وثقه ابن 

 . أي: عند املتابعة."مقبو   "فيه احلافظ ابن حجر:حبان، وقا  

  شاادان عن سعد بن أيب وقاص، وعن أنس بن مالك  احلديثوحلذا

  : 

 اجلهاد، كتاب يف السننفرواه أبو داود يف  ( أما حديث سعد 1

 (.2683)حديث

 أي: قبل حديث سعيد بن يربوع مبارشة.



 ) 

 

 

+ 

 

280

َثنَا:  قا   َثنَا :َقاَ   ،َشيْبَةَ  أَيِب  ْبنُ  ُع َْانُ  َحد  لِ مْال ْبنُ  أَمْحَدُ  َحد   :َقاَ   ،ُمَفض 

َثنَا دي  َزَعمَ  :َقاَ   ،َنرْصٍ  ْبنُ  أَْسبَاطُ  َحد   ملَ ا َقاَ   َسْعٍد  َعنْ  َسْعٍد  ْبنِ  ُمْصَعِب  َعنْ  يُّ السُّ

ةَ  َفتْاِل  َيْوعُ  َكانَ  نَ  َمك  ُامْ  َواْمَرأََتنْيِ  رٍ َنفَ  أَْرَبَعةَ  إاِل   الن اَس  اهلل  َرُسوُ   أَم  - َوَسا 

ٍح  أَيِب  َواْبنُ  ا :َقاَ   -احْلَِديَث  َفَذَكرَ . رَسْ ٍح  أَيِب  اْبنُ  َوأَم  هُ  رَسْ  ِعنْدَ  اْختَبَأَ  َفإِن 

انَ  ْبنِ  ُع َْانَ   أَْوَقَفهُ  َحت ى بِهِ  َماءَ  اْلبَيَْعةِ  إِىَل  الن اَس   اهلل َرُسوُ   َدَعا َفَلا   َعف 

ا إَِليْهِ  َفنَظَرَ  َرأَْسهُ  َفَرَفعَ  ،اهلل َعبْدَ  َباِيعْ  اهلل    َنبِ  َيا َفَقاَ    اهلل ُسو ِ رَ  َعىَل   ُكلُّ  َثيَث 

َما» :َفَقاَ   أَْاَحابِهِ  َعىَل  أَْقبََل  ُثم   ،َثيٍَث  َبْعدَ  َفبَاَيَعهُ  َيأَْبى َذلَِك  يُكمْ  َكانَ  أَ  َرُمٌل  فِ

ْ  َاَذا إِىَل  يَُقوعُ  َرِشيدٌ  ُلهُ  َبيْعَتِهِ  َعنْ  ييَدِ  َكفَفُْت  َرخيِن  ُث َحي ُت ْق يَ  َيا يَنْدرِ  َما :َفَقاُلوا. «َف

هُ » :َقاَ   بَِعيْنَِك  إَِليْنَا أَْوَمأَْا  أاَلَ  ،َنْفِسَك  ِف  َما اهلل َرُسوَ   ن  ِ  يَنْبَتِى الَ  إِ  َتُكونَ  أَنْ   ٍّ لِنَب

ةُ  َلهُ  نَ  . «األَْعنُيِ  َخاِئ

َ اَعةِ  ِمنَ  ُع َْانَ  أََخا اهلل َعبْدُ  انَ كَ  :َداُودَ  أَُبو َقاَ    أََخا ُعْقبَةَ  ْبنُ  اْلَولِيدُ  َوَكانَ  الر 

هِ  ُع َْانَ  َبهُ  ،ألُمي َب  إِذْ  احْلَد   ُع َْانُ  َوَضَ  ."اخْلَْمرَ  رَشِ

 ويف ،(4067) رقم( 106-105/ 7) اجملتبىوأخرمه النسائ  يف

 والدارقان  ،(1054) رقم  ختارةامليف والضياء ،(3516) برقم الكربى

وابن أيب  ،(7/40)والبيهق  ،(2/54) املست ركيف واحلاكم ،(4/167)

 رقم(2/100)  مسن هيف يعىل وأبو ،(37910) برقم مصنفهشيبة يف

 (.1151) رقم (3/350)  مسن هيف والبملار ،(757)

 كلهم بأسانيدام إىل السدي عن مصعب بن سعد، عن أبيه، به. 

ادوق هيم وُرم  بالتشيع، من "والسدي قا  فيه احلافظ ابن حجر: 

 ."الرابعة
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فريتق  حديث سعيد إىل درمة احلسن أو الصحيال لتريه بناء عىل حتسني 

 الذاب  حلديث السدي.

 املعجم(، والارباين يف 37933وأما حديث أنس فرواه ابن أيب شيبة )

 (.4/167)  السننيف والدارقان  ،(6577) برقم

كلهم بأسانيدام إىل احلكم بن عبد امللك، عن قتادة، عن أنس ابن مالك 

َن َرُسْوُ  اهللِ "، قا :   َة إال  أَرْ   أَم  َبَعَة َنَفٍر: َعبُْد الن اَس َيْوَع َفتْاِل َمك 

ى ، َوَعبُْد اهللِ ْبُن َسْعِد  الُعمل  ٍح،  ْبُن َخاٍَل، َوَمِقيُْس ْبُن َ بَاَبَة الِكنَايِنُّ يِب رَسْ
ْبِن أَ

َل َوُاَو خِخٌذ بِأَْستَاِر الَكْعبَةِ 
ى َفُقتِ ا َعبُْد الُعمل   ."َوُأعُّ َساَرَة، َفأَم 

ِد  ْبنُ  احْلَاِرُث  وقا    :  (685برقم ) مسن هيف ُأَساَمةَ  أَيِب  ْبنِ  ُُمَم 

َثنَا ْاِريي  َعنِ  ، َمالٌِك  أَْنبَأََنا ، َسَلَمةَ  أَُبو َحد   َدَخَل    الن بِ    أَن   أََنسٍ  َعنْ  ، الملُّ

ةَ   ، اْلَكْعبَةِ  بِأَْستَارِ  ُمتََعليٌق  َخاَلٍ  اْبنُ  ، اهلل َرُسوَ   َيا:  َفِقيَل :  َقاَ   ، املِْْتَفرُ  َوَعَليْهِ  َمك 

ُتلُوهُ »:  َفَقاَ    َكاَنْت  َخاَلٍ  نُ بْ  (1) اهلل َعبْدُ :  َلهُ  ُيَقاُ   ، َخاَلٍ  اْبنُ :  َسَلَمةَ  أَُبو َقاَ   ، «اْق

  ُتَتنييَانِ  َماِرَيتَانِ  َلهُ 
ِ
ِهمُ  لِلن اسِ   اهلل َرُسوُ   َفَجَعَل  ،  اهلل َرُسو ِ  هِبَِجاء  ُكلي

ٍح  أَيِب  ْبنِ  َسْعِد  ْبنَ  اهلل َوَعبْدَ  ، َوَقيْنَتَيْهِ  ، َخاَلٍ  اْبنَ  إاِل   ، األََمانَ   ْبنَ  َوَمِقيَس  ، رَسْ

    ُابَاَبةَ 
يْ ِ هُ  ، الل  َعْل  َ ْ  َفإِن  ُهمْ  امُلوتَ َفقَ  ، األََمانَ  حَلُمُ  َلْ َا اْلَقيْنَتنَْيِ  إِْحَدى إاِل   ُكلُّ   

 َفإِ

 .أَْسَلَمْت 

 كذا، وسبق أن اسمه: عبد العملى.  (1)
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معرفة ( وأما احلديث ال اين لسعيد بن يربوع، فأورده أبو نعيم يف2

 (.3260( برقم )3/1299) الصحابة

َثنَا":  قا  دُ  َبْحرٍ  أَُبو َحد   إِْسَحاَق  ْبنُ  إِْسَاِعيُل  ثنا احْلََسِن، ْبنُ  ُُمَم 

،مْال اهللِ َعبِْد  ْبنُ  َعيِلُّ  ثنا اْلَقايِض، ُّ 
َثنَا ح َمِدينِ دُ  َوَحد   احْلََسِن، ْبنِ  أَمْحَدَ  ْبنُ  ُُمَم 

دُ  ثنا  ْبنُ  َزْيدُ  ثنا: اَل َقا أََباَن، ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنُ  اهللِ َعبْدُ  ثنا َشيْبََة، أَيِب  ْبنِ  ُع َْانَ  ْبنُ  ُُمَم 

َثنِ  احْلُبَاِب، مْحَنِ  َعبِْد  ْبنِ  ُع َْانَ  ْبنُ  (1) ُعَمرُ  َحد  ِع، ْبنِ  َسِعيِد  ْبنِ  الر  ْ يِن  الرصي  أَْخرَبَ

ي، ا»: َلهُ  َقاَ     اهللِ َرُسوَ   أَن   املَْْخمُلوِم ي  َيْرُبوعٍ  ْبنِ  َسِعيِد  أَبِيهِ  َعنْ  َمدي  أَوْ  أَْكرَبُ  أَنَ

َت  هُ  ُعَمرَ  ْبنُ  اهللِ َعبْدُ  َزادَ  .ِسن ا أَْقَدعُ  َوأََنا ،َوَخرْيٌ  أَْكرَبُ  أَْنَت  :َقاَ   «؟ أَْن ا،: َفَسا   َسِعيد 

عُ : َوَقاَ   ْ  ".َذَاَب  َقدْ  الرصي

   اذا لسعيد أن( 998) برقم االستيعابوذكر ابن عبد الرب يف

 قو  من ابن عبد الرب. حلجوري اطلع عىل اذا الاحدي ني؛ في يبعد أن يكون 

لسعيد بن يربوع حدي ان، أحدمها ثابت بشوااده، واآلخر  عيف، فوإذن 

ال يف  املفاري يف كتاب  وعىل اذا في يصال إدخا  سعيد بن يربوع 

 قسم الصحيال وال يف قسم الضعيف.

 

 

 

ق، وقا  احلافظ ابن حجر: مقبو .  (1)  كذا: والصواب:)عمرو بن ع ان(، قا  فيه الذاب : ُوثي
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 قال أبو عبد الرمحن:

 .سعيد بن يربوع

(، ويف 4474) شرافحتفة األيف    يذكر له احلافظ اململي  

إال اذا احلديث، من طريق زيد بن احلباب به،  تهذيب الكمالترمجته من

وليس له حديث يف مسند اهماع أمحد، حلذا قا  احلافظ ابن حجر يف 

( 2/542) السري: له يف السنن حديث واحد، وقا  الذاب  يفالتقريب

الرمحن وقد تألفه النب  عند سعيد حديث أخرمه أبو داود رواه عنه ابنه عبد 

 بخمسني بعريا من غنائم حنني. 

(: َروى ابنه عبد الرمحن، عنه، عن 2/501) تاريخ اإلسالموقا  يف

 حدي  ا.  النب  

فقد معله   لسعيد  ي اوأما احلديث الذي عده املستدر  حدي  ا ثان

أيب من احلديث الذي ذكرناه من سنن  امملء   اإلصابةاحلافظ ابن حجر يف

داود، فقا : روى حدي ه أبو داود، من  رواية ابنه عبد الرمحن عنه. وروى عنه 

ا ابن له خخر اسمه ع ان.  أيض 

من طريق عمر بن ع ان بن عبد الرمحن بن سعيد  مندهوروى البتوي وابن 

أينا أكرب أنا »قا  له:   بن الرصع: حدثن  مدي، عن أبيه أن رسو  اهلل ا

كرب وأخري من ، وأنا أقدع سن ا، وغري اسمه فساه سعيدا، قا : أنت أ «وأنت؟

 وقا : الرصع قد ذاب.

 : غريب ال نعرفه إال هبذا اهسناد.مندهقا  ابن 

بعضه عند أيب داود، وأخرج البتوي يف ترمجة الرصع من حرف   :قلُت   

 الصاد حدي ا خخر من اذا الومه.اام
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حدي  ا  رمحن، عنه، عن النب  وكذا قو  احلافظ الذاب  روى ابنه عبد ال

ا  جامع املساني  والسنن، وساق ابن ك ري  يف  يد  عىل أنه يراه حدي ا واحد 

من طريق زيد بن  «منهم يف حل وال حرعؤأربعة ال أ»( حديث الباب: 680)

احلباب عن عمرو بن ع ان قا  حدثن  مدي عن أبيه ثم قا  وروى أبو نعيم 

أينا أكرب، »قا  له:  بإسناده املتقدع أن رسو  اهلل من حديث زيد بن احلباب 

 احلديث. «أنا أو أنت

خخر فهو خارج عن األاو   احدي   وعىل تقدير أن لسعيد بن يربوع 

اا لتري االستة، ومسند أمحد، الت  التملمنا بإخراج مفاريداا، وما تيرس مما عد

 تقص.

م ساق إسناده، ث برياملعجم الكرواه الارباين يف وأما قول املستدرك:

( ثم ساق إسناده فهذا التاويل 4/168) سننهقان  يفوقا : ورواه الدار

ال حامة له حيث وتك ري الصفحاا بسوق األسانيد الت  دون خمرج احلديث 

 والعلة بمن فوقه.

حلذا احلديث شاادان، عن سعد بن أيب وقاص، وعن " ثانًيا قول املستدرك:

 "أنس ثم ساقها...

ألال يشهدان معل احلدي ني شاادين حلذا احلديث خاأ، وإنا  :أقول

للناس إال أربعة، وأما تسميتهم فف  اذا احلديث   احلديث، من تأمني النب  

 أن القينتني كانتا ملقيس، وا  غلط.

(: واذه الرواية عند أال العلم 1037) تهذيب اآلثارا  الاربي يفق

لقينتان اللتان كانتا تتنيان هبجاء رسو  اهلل بالسري غلط: يقولون: إنا كانت ا
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لعبد اهلل بن خال: تدع  إحدامها فرتنى، فأمر النب  بقتله وقتلها، فقتل او 

 وإحدى القينتني، وأسلمت األخرى وسارة ف كتا.

 سلمة منصور بن سلمة شيخ وقد نقل املستدر  ذلك من قو  أيب

ن خال، ومع ذلك ال زا  مرصا أ ا بن أيب أسامة أن القنيتني كانتا الب احلارث

 دة حلذه الرواية التلط.ااش

أمود ما يف الباب، ومع ذلك ففيه أمحد بن  عىل أن حديث سعد 

 املفضل، وأسباط بن نرص فيها كيع.

ألحاديث بأسباط بن نرص فقا  يف ا نفسه قد  عف بعض وامُلْستَْدِر  

، توقف فيه أمحد كا تذكري الناهبني: ويف اذا اهسناد أسباط بن نرص

: توقف فيه أمحد، وقا  احلافظ ابن الكاشفله، وقا  الذاب  يف العلليف

 ادوق ك ري اخلاأ يترب. ":التقريبحجر يف

وأما أمحد بن املفضل فقد تابعه عمرو بن طلحة القناد واو ادوق،  

قو  أخرمه احلاكم إال أنه يرويه عنه أمحد بن ُممد بن نرص   أمد فيه إال 

 شيخ أال الرأي ببلده ورئيسهم. اام :تاريخ اإلسالمالذاب  يف

ستدر  عن أنس ففيه احلكم بن وأما الشااد اآلخر الذي ذكره امل

روى احلكم اذا عن قتادة  :(1/258) الضعفاءامللك قا  العقييل يف عبد

 اجملمعو عف احلديث احلي م  يف، غري حديث، و  يتابع عليها

 كم اذا.( باحل6/168)

( بلفظ: أن 1357(، ومسلم)1846واحلديث عن أنس يف البخاري )

، دخل علم الفتال، وعىل رأسه املتفر، فلا نملعه ماء رمل  رسو  اهلل 

 .«اقتلوه» فقا : إن ابن خال متعلق بأستار الكعبة فقا :
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والعجب أن املستدر : ساق اذا احلديث من مسند احلارث بن أيب أسامة 

ا به،  عن الصحيحني؛ لقو  أيب أسامة منصور بن سلمة شيخ ابن أيب مقرص 

 ابن خال يقا  له عبد اهلل بن خال كانت له ماريتان... :احلارث

واذا ال يفيد احلديث بيشء فهو معضل،   يسنده أبو سلمة، واذا السياق  

  الذي تفرد به احلكم بن عبد امللك، عن قتادة، عن أنس من تأمني النب  

  أربعة وتسميتهم، كا قا  العقييل: ال يتابع عليه.للناس إال

أحدمها ثابت  ؛وإذن فلسعيد بن يربوع حدي ان ثالًثا قول املستدرك:

 بشوااده، واآلخر  عيف.

وكذا انيع  اواحد   اقد سبق أن احلافظ ابن حجر معله حدي    :قلُت  

ا،  تصحيحه ْدِر  من امُلْستَ العجب فاحلافظ الذاب  يشعر أنه يراه حدي  ا واحد 

حلديث واحد وكذا يف نفس الوقت يضعفه، وكان األحرى به أن يقو : 

الناس إال   واحلديث عن سعيد  عيف، وألاله األو  يف تأمني النب  

 أربعة شوااد بمجوعها تصلال االحتجاج.

قد ذكر لسعيد غري اذا احلديث الواحد الذي معله املستدر   رابًعا:

( أن سعدا سأ  النب  22/292) الكبريلارباين يفواو ما أخرمه ا ؛حدي ني

 عن الواية فقا  له الربع..  

عىل أن بعض أال العلم فرق بني سعيد راوي اذا احلديث وبني سعيد بن 

 أنه سعيد بن يربوع. إىلةصاباإليربوع، وما  احلافظ يف 

(+++) 
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 سنان بن سلمة اهلذلي 

   .سنان بن سلمة احلذيل -66"

  (:6278) الكربىيف   النسائ   ماعاهقا  

 :حدثنا يمليد بن زريع، قا  :ُممد بن عبد األعىل الصنعاين، قا أخربنا 

أن  :بن منادة عن سنان بن سلمة ةحدثنا سلم :قا  حدثنا حجاج األحو ، 

رمي من املهامرين تصدق بأرض له عظيمه عىل أمه فاتت وليس حلا وارث 

إن أم  كانت من أحب الناس إيل وأعملام عيل  :فقا   فأتى النب   ،غريه

فاتت وليس حلا وارث غريي فكيف  ةوإين تصدقت عليها بأرض يل عظيم

فاانع  ،ورد عليك أر كقد أومب اهلل لك أمر  » :قا  .تأمرين أن أانع هبا

     ".اام«هبا كيف شئت

من طريق مسدد عن يمليد  (:6493/  7)  الكبريوأخرمه الارباين يف 

 .بن حجاج الباايل ثقة احجاج األحو  او   [1] .][بن زريع هبذا السندا

وذكره   ،ثيثةوعنه  ،بن منادة روى عن سنان بن سلمة بن املحبق ةسلم و

 ."فهو جمهو  «ال قاا»بن حبان يف ا

 

 يف األال ]واو[ وا  مقحمة.  [1]

+ } 

 
} 
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 أقول:  :امُلْسَتْدِركقال 

 اإلصابةيرمع احلجوري يف اذه ال مجة إىل  أتدري ملاذا ( 1

  ؟االستيعابو الاابةأس  و

 ابن أورده": احلافظ قو ( 380) برقماإلصابةالظاار ألنه رأى يف

 . "حدي ني له وأورد شااني،

 اذا أورد قد فومده( 1332 رقم) األثري البنأس  الاابةوألنه رمع إىل

 خخر يف احلدي إذا عاب، فا اذا العمل املريب؟  حديث مع احلديث،

روى عنه ثيثة، ووثقه ابن حبان، وقا  فيه احلافظ: ( سلمة بن منادة 2

 جمهو . :. واحلجوري يقو  فيه"مقبو "

 وشت ان ما بني العبارتني. 

 إن لسنان بن سلمة ل يثة أحاديث، منها احلديث املنتقد.  (3

 (.1203) رقم( 3/264)  معجم الصحابةوال اين: رواه البتوي يف

 :قا  

 حدثن : قا  عامر بن عمر أخربنا العواع بن دعبا نا مدي حدثن  "-1203

 أتى رمي أن: سلمة بن سنان عن منادة بن سلمة عن احلجاج أيب بن احلجاج

 مسنة وثمن سمينة مذعة ثمن تبلغ سليقة يل إن! اهلل يارسو : فقا    النب 
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  (1) ]. . . . .[ وال نا بالوفاء أحق اهلل ،السمينة خذ»: قا ! ختتار؟ ذلك أي مهملولة

 .«عنك هبا وانسك ،سمينة مذعة هبا

 (.1332) ال مجة رقم ، معرفة الصحابةوال الث: أخرمه أبو نعيم يف

َثنَا ":  قا   دُ  ثنا ُسْفيَاَن، ْبنُ  احْلََسنُ  ثنا َعْمٍرو، أَُبو َحد   ُم َن ى،مْال ْبنُ  ُُمَم 

َثنِ   ْبنِ  ُمَعاذِ  َعنْ  اْلَكِريِم، َعبِْد  َعنْ  يىَْل،لَ  أَيِب  اْبنُ  ثنا ُموَسى، ْبنُ  اهللِ ُعبَيْدُ  َحد 

َحرُ  »: َقاَ   َعاَِب  إَِذا احْلَْدِي  يِف    الن بِ ي  َعنِ  َسَلَمَة، ْبنِ  ِسنَانِ  َعنْ  َسْعَوَة، نْ  ُثم   َي

ُب  ُثم   َدِمِه، يِف  َنعْلَهُ  َيْتِمُس  هِ  َيرْضِ هُ  بِ ْل  َواَل  ، َاْفَحتَ ُك ُه، َيأْ نْ َل  َوإِنْ  ِم َك هِ  أَ يْ َل  َفَع

مَلاءُ   .«اجْلَ

 وهلذا احلديث األخري ثالثة شواهد: 

 رواه مسلم يف كتاب احلج حديث  عن ابن عباس  ا:أوهل

(1325 :) 

 َسَلَمةَ  ْبنُ  َوِسنَانُ  أََنا اْناََلْقُت  :َقاَ   ،احْلَُذيلي  َسَلَمةَ  ْبنُ  ُموَسىرواه بسنده إىل 

 َ  َفَعيِ  ،بِالا ِريِق  َعَليْهِ  َفأَْزَحَفْت  ،َيُسوُقَها بِبََدَنةٍ  َمَعهُ  نٌ ِسنَا َواْناََلَق  :َقاَ   ،ُمْعتَِمَرْينِ 

 َعنْ  ألَْستَْحِفنَي   اْلبََلدَ  َقِدْمُت  َلِئنْ  :َفَقاَ   ،هِبَا َيأيِْت  َكيَْف  أُْبِدَعْت  َ  اِ  إِنْ  بَِشأِْ َا

ْث  َعب اسٍ  اْبنِ  إِىَل  اْناَِلْق  :َقاَ   ،اْلبَاَْحاءَ  َنمَلْلنَا َفَلا   ،َفأَْ َحيُْت  :َقاَ  ، َذلَِك   َنتََحد 

  اهلل  َرُسوُ   َبَعَث  َسَقاَْت  اخْلَبرِيِ  َعىَل  :َفَقاَ  . َبَدَنتِهِ  َشأْنَ  َلهُ  َفَذَكرَ  َقاَ   ،إَِليْهِ 

ةَ  بِِست   َرهُ  َرُملٍ  َمعَ  َبَدَنة   َعرْشَ  اهلل؛ وَ  َرُس  َيا :َفَقاَ   َرَمعَ  ُثم   َفَمىَض  :َقاَ   ،فِيَها َوأَم 

 .   ملعجماكذا، يف (1)
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َحْرَاا» :َقاَ   ،ِمنَْها َعيَل   أُْبِدعَ  بَِا  أَْانَعُ  َكيَْف  ِمَها ِف  َنعْلَيَْها اْابُغْ  ُثم   اْن ْلهُ  ُثم   دَ  اْمَع

َها َعىَل  ْل  َوالَ  َاْفَحتِ ُك َها َتأْ نْ َت  ِم َحدٌ  َوالَ  أَْن تَِك  أَْالِ  ِمنْ  أَ َق ْف  .«ُر

 :(: 1326أورده مسلم ) وثانيهما 

َثهُ  ،َقبِيَصةَ  أََبا ُذَؤْيب ا أَن   :َعب اسٍ  اْبنِ  ىله إبإسناد  َكانَ   اهلل  َرُسوَ   أَن   َحد 

 ُثم   ،َفانَْحْرَاا َمْوت ا َعلَيْهِ  فََخِشيَت  ،ءٌ يَشْ  ِمنَْها َعاَِب  إِنْ » َيُقوُ   ُثم   بِاْلبُْدنِ  َمَعهُ  َيبَْعُث 

ْب  ُثم   ،َدِمَها ِف  َنعْلََها اْغِمْس   أَْالِ  ِمنْ  أََحدٌ  َوالَ  أَنَْت  تَاْعَْمَها َوالَ  ،َافَْحتََها بِهِ  اْضِ

تَِك  َق ْف  .«ُر

 :مسن هأمحد يف اهماعنامية اخلملاع ، رواه  عن والثالث  

 :قا   (4/334)

َثنَا َثنَا ،َوِكيعٌ  َحد   َوَكانَ  - اخْلُمَلاِع ي  َناِميَةَ  َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،ُعْرَوةَ  ْبنُ  ِاَشاعُ  َحد 

 ؟اْلبُْدنِ  ِمنْ  َعاَِب  بَِا  أَْانَعُ  َكيَْف  :ُقْلُت  :َقاَ   ،- اهلل  َرُسو ِ  ُبْدنِ  اِحَب َا 

َحْرهُ » :َقاَ   ْب  ،َدِمهِ  يِف  َنعْلَهُ  َواْغِمْس  ،اْن هُ  َواْضِ هُ  الن اسِ  َبنْيَ  َوَخلي  ،َاْفَحتَ نَ يْ  َوَب

ُكُلوهُ  أْ يَ ْل  .«َف

 وااداا. وإذن فلهذا الصحايب ثيثة أحاديث اّحت بش

وعىل اذا في يصال إيراده يف اذا الكتاب اخلاص باملفاريد ال يف قسم 

 الصحيال، وال يف قسم الضعيف.
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 قال أبو عبد الرمحن:

 .سنان بن سلمة بن املحبق احلذيل

( 2262رقم ) أس  الاابة( و3667رقم ) اإلصابةم مم يف 

، من الابعة األوىل( وسقات ترمجته 1071الرب ) البن عبد االستيعابو

   أتعمد إسقاطها.و

أتدري ملاذا   يرمع احلجوري يف اذه ال مجة " وقول املستدرك:

 ."...إلخاالستيعابو  أس  الاابةو  اإلصابةإىل

با أنك رمعت إىل اذه املصادر فلاذا أمهلت قو  احلافظ يف  أقول:

سئل  :حاتم يف املراسيل نباقا   ."ألبيه احبة": اإلصابةالقسم ال اين من

ولكن ولد يف عهد النب   ؛فقا : ال ،أبو زرعة عن سنان بن سلمة أن له احبة

اعن به يف لفقا  لسنان ا هاأب به برشي أنه ولد يوع حنني فُ  :بن األعرايباوعن . 

ا، وقا  العسكري: ولد سنان بعد  :سبيل اهلل أحب إيل منه فساه النب   سنان 

.   الفتال فساه النب ا باي   وكان شجاع 

ا: قلت قولهوأمهلت  وقد روى سنان عن أبيه وعن عمرو وابن عباس  :أيض 

بعث معه   ، وحدي ه عنه عند الارباين ولفظه أن النب   وأرسل عن النب  

م بن أيب هبدي احلديث أخرمه من طريق الفريايب عن ال وري عن عبد الكري

اختلف فيه عىل ال وري وعىل شيخه، وقد  ،ة عنهاملخارق عن معاذ بن سعو

بن مريج عن عبد الكريم فقا : عن معاذ عن سنان بن سلمة عن أبيه اورواه 

بن مريج فقا  اوقا  أبو عاام: عن  ،أخرمه أمحد عن ُممد بن بكر عنه

يعقوب بن سفيان عنه  بسنده عن سنان بن سلمة عن سلمة بن املحبق أخرمه

 .ااميب عاامقان ، من طريق أخرى عن أوالدار
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وأعاد ترمجته يف القسم الرابع الذي نقل منه املستدر  وقا : أورده بن 

شااني وأورد له حدي ني من رواية سلمة بن منادة عنه وافرده عن سنان بن 

املحبق، واو وام سنان له رؤية ال ساع وقد خبط فيه أبو عمر فقا : سنان بن 

 .يف حدي ه ا اراب [1]سعد ومعاذ بنسلمى األسلم  برصي روى عنه قتادة 

وإنا او اذيل وقد بني البتوي سبب الوام وأن  هفوام يف نسب :قلُت  

بن أيب ليىل اأخرج من طريق بعض الرواة توام احبته من إرسا  احلديث ف

أن  النب  » :سنان بن سلمة عن  سعدالكريم بن املخارق عن معاذ بن  عن عبد

مريج عن عبد الكريم  ابن ورواه :قا  ،احلديث «بعث ببدنتني مع رمل 

سنان بن سلمة عن أبيه وكانت له احبة فذكره واذا او  نعسعد عن معاذ بن 

 الصواب.

 تر فنقل املستدر  قو  احلافظ:) أورده بن شااني وأورد له حدي ني( و

 باق  الكيع أتدري   فعل ذلك؟ 

ة أحاديث، ألنه إن نقله ال يتأتى له أن يقو : إن لسنان بن سلمة ثيث

يقو  ابن حجر عن البتوي: ورواه بن مريج عن عبد الكريم  «احلدي» :فحديث

وكانت له احبة فذكره واذا او  ،عن سنان بن سلمة عن أبيه معاذ بن سعدعن 

 الصواب. فعاد احلديث ألبيه وليس عن سنان.

،  : ومن حدي ه أن رمي  أتى النب  أس  الاابةوأما ابن األثري فقا  يف

قا : يا رسو  اهلل، إين تصدقت عىل أم  بصدقة، وإ ا الكت، فكيف ف

 .«رد اهلل عليك مالك، وقبل ادقتك»أانع؟ فقا : 

 كذا يف املابوع من اهاابة واوابة: سعوة.  [1]
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 أس  الاابةنه رمع إىلإفأين حديث احلدي الذي يقو  املستدر   

فومده قد أورد اذا احلديث مع حديث خخر يف احلدي إذا عاب، فا اذا 

 العمل املريب.اام

ا البن األثري   يقله، وكأن  أقو  العمل املريب او عملك، أنك تعملو كيم 

أع  الريى ال ذكر له ابن األثري حدي  ا واحد   أس  الاابةالقارئ لن يعود إىل

إال يف ترمجة ذؤيب بن حلحلة فأخرج احلديث اآلخر حدي ني، وأنه   يذكر 

 احلديث عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس، أن  ذؤيب ا به.

من اذه األحاديث الت   شيئا فلم يذكر له االستيعابا ابن عبد الرب يف وأم

 :ساقها املستدر ، وقد ذكر ترمجتني ممن يسمى بسنان بن سلمة

ومعاذ بن سنان بن سلمة األسلم ، برصي. روى عنه قتادة  األوىل: فقال يف 

 .، يف حدي ه ا اراب، ال أعرف له روايةسربة

بن سلمة بن املحبق احلذيل روى وكيع عن ابنه عنه سنان  وقال يف الثانية: 

فساين سنانا. وقد قيل: إنه ملا ولد   أنه َقا : ولدا يوع حرب كانت للنب  

قا  أبوه سلمة بن املحبق لسنان أقاتل به يف سبيل اهلل أحب إيل منه، فساه 

 سنانا.   رسو  اهلل 

، فذاب يب أيب  وروى عنه أنه قا : ولدا يف يوع حرب كانت للنب  

 فحنكن  وتفل يف يف، ودعا يل.  إىل رسو  اهلل 

: أين   أرمع امُلْستَْدِر وهبذا يستبني لك باين دعاوى واستظهار 

؛ ألين رأيت قو  احلافظ أورده االستيعابوأس  الاابةواإلصابةإىل

وأنه بن شااني وأورد له حدي ني، وبان لك ب  املستدر  لباق  كيع احلافظ ا
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، وأن حديث سنان  يرى أن الصواب يف احلديث ال اين أنه عن أبيه سلمة 

 مرسل.

أحاديث منها احلديث املنتقد  ل يثة: إن لسنان امُلْستَْدِر وبعد اذا قا  

 .معجم الصحابةثم ساقه من معجم الصحابةوال اين رواه البتوي يف

قو : سنان بن سلمة للبتوي ترى البتوي ي معجم الصحابةلم:وبعودتك 

. ثم يسوق احلديث الذي ساقه  بن املحبق يقا : ولد عىل عهد رسو  اهلل ا

املستدر ، ثم يقو : سنان بن سلمة يقا : إنه ليس او ابن املحبق، ويسوق 

 .فعمل البتوي التفريق بني الرملني وحدي يها( احلدي) :حديث

ارة إىل عمل البتوي الذي ، دون ذكر أو إشالعلها واحد   امُلْستَْدِر  و 

مرى عليه ابن عبد الرب، وابن قانع، من التفريق بينها، وإن كان احلافظ ابن 

أن اؤالء فرقوا بني ال مجتني  امُلْستَْدِر حجر يرى أ ا واحد لكن إن ساق 

ه أن له أك ر من حديث وإليك بيان األحاديث الت  زعم املستدر  ؤبال ادعا

 أ ا لسنان بن سلمة.

 أما احلديث األو  فقد سقناه وبينا  عفه، وأن فيه سلمة بن منادة جمهو .

ا مرسل فنقل احلافظ عيء فسنان اختلف يف احبته،  ؛ونضيف انا أنه أيض 

 ؛ال :ال له احبة قا  :( قو  أيب زرعة400رقم ) اإلنابةالدين متلااي يف

 وارتضاه و  يملد عليه.  ولكن ولد يف عهد النب  

من األوىل بعد  طبقاتهبن خليفة يف او طبقاتهابن سعد يفوذكره 

 .وذكره مسلم يف طبقاته من ال انية ،د يف ال انيةبن سعاعادة أو ،الصحابة

نه أرسل إنه ال احبة له وإ :وتقدع قو  أيب حاتم .تابع  ثقة :وقا  العجيل 

 .وكذا قو  أيب زرعة  عن النب  
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واذا  يف سنن النسائ  عن النب  للعيئ  له  جامع التحصيلويف 

و  يسمع منه بل ولد يف  يفيد أن له اذا الفرد ألن النسائ    خيرج له غري اذا.

او الذي ساه سنانا   ن النب  إ :وقيل ،قاله أبو زرعة وغريه  حياة النب  

 اامم.واهلل أعلم

بن حجر اوقا   ."جمهو " :(6/249) احمللىبن حملع يفاوقا  

رجال صحيح بن منجويه يفاوقا   ."له رؤية ال ساع" :صابةاإليف

 ".روى عن ابن عباس يف احلج روى عنه قتادة" :مسلم

( متابعة ألخيه موسى 1326حدي ه عن ابن عباس يف مسلم رقم ) :قلُت   

باب ما يفعل باحلدي إذا  ،بن سلمة يف احلديث قبله فقد ساقه قبله ماوالا

 :لم اعاب يف الاريق قا  مس

قا  حدثنا سعيد عن قتادة عن حدثنا أبو غسان قا  حدثنا عبداألعىل  

كان   أن رسو  اهلل » :حدثه َقبِيَصةَ  أََبا ُذَؤْيب ابن سلمة عن ابن عباس أن  سنان

 ُثم   ،فَانَْحْرَاا مَْوت ا َعلَيْهِ  فََخِشيَت  ،ءٌ يَشْ  ِمنَْها َعاَِب  إِنْ » :يبعث معه بالبدن ثم يقو 

ْب  ُثم   ،َدِمَها ِف  َنعْلََها ْس اْغمِ   أَْالِ  ِمنْ  أََحدٌ  َوالَ  أَنَْت  تَاْعَْمَها َوالَ  ،َافَْحتََها بِهِ  اْضِ

تَِك  َق ْف ( بتحقيق 120للدارقان  ) التتبعل كا يفعِ اامم واحلديث قد أُ .«ُر

 جامع التحصيلوعلته أن قتادة   يدر  سنان بن سلمة وكذا يف  شيخنا 

 وغريه.

 . أن سنان بن سلمة ال يصال له ساع من النب   حلاصل:وا

 اذا يف املفاريد فضعيف ألمرين: مفردهأما 

         .زرعة وغريام أنه مرسل بنصوص احلفا  كأيب حاتم وأيب األول:



 ) 

 

 

+ 

 

296

 مهالة حا  سلمة بن منادة. الثاني:

ثقه ابن حبان وقا  فيه احلافظ: مقبو ، ووقو  املستدر  روى عنه ثيثة و

 العبارتني. بنيشتان واحلجوري يقو  جمهو  و

يف  براءة الصحابة األخياريف رسالةنفسه قد قا  املستدر   :قلُت   

 . املراد بهوثق :وقا  الذاب  .مقبو  :قا  احلافظ ،معاذ بن ُممد األنصاري

 واو يوثق املجهولني .اام ،توثيق ابن حبان

وقو  ابن  ،فظ الذاب  وثقمع قو  احلا ،اذا جمهو  امعاذ  فهو يرى أن 

 .حجر مقبو 

بني  جيه  فشتان تهذيبهومع أنه روى عنه نحو سبعة ذكرام اململي يف 

 .انا وانا 

 .«خذ السمينة اهلل أحق بالوفاء» :أما حديث

ا قد أخرمه فإنه أيض   ،وإرساله ،فعىل  عفه جلهالة حا  سلمة بن منادة 

قا  بن حجر  ،عمر بن عامر( من طريق 9/273من اذه الاريق البيهق  )

 ."ادوق له أوااع": التقريبيف

فبا أن سنان  ،تهذيب الكمالوتركه حفص بن غياث كا يف ترمجته من

وسلمة بن  ،فهذا احلديث عن غريه  بن سلمة ال يصال له الساع من النب  ا

  .نادة وعمر بن عامر مظنة الوام يف معل احلديث عنهم

 عن منادة بن سلمة عن احلجاج بن احلجاج عن وقد رواه قملعة بن سويد

 فدخل رمل فجاء ملوسا   اهلل رسو  مع كنا  :قا  اريرة أيب عن حنش

 .بجذع
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(، وقملعة بن سويد  عيف، 4/227( واحلاكم )6223أخرمه أبو يعىل)

  الفتحوبه  عف احلديث الذاب  يف تلخيص امُلْستَْدِر ، وقا  احلافظ يف

 رواه(:4/219) اجملمع عف، وقا  احلي م  يف (: ويف إسناده10/15)

 .ترمجه من أمد و  العبدي حنش رواية من يعىل أبو

 التاريخ الكبري( و3/291) اجلرح والتع يلم مم يف  :قلُت  

( و  يذكرا فيه مرحا وال تعديي، وذكره ابن حبان يف ثقاته فهو 3/100)

 جمهو .

منادة، فتارة لعله عن سنان مرسي  وهبذا يتضال االختيف عىل سلمة بن

 وتارة يواله عن أيب اريرة وكي الاريقني ال تصال كا أسلفنا. 

 .«نحر ثم يتمس نعله يف دمهي» :فقا  «احلدي إذا عاب» :وأما حديث

يف كتاب احلج حتت  صحيحهمسلم أخرمه يف اهماعفقد تقدع أن  

 يالصحالسنان وما يف عن ابن عباس عن ذؤيب ليس او حديث  :(1326رقم )

 .أاال

رقم  العللق والد سنان وساق بن أيب حاتم يفبوماء عن سلمة بن املح

بن اسألت أيب عن حديث شعيب بن إسحاق عن  :فقا  ،( اذا احلديث849)

عن معاذ بن سعوة عن سنان بن سلمة  الكريم عن أيب املخارق عبدمريج عن 

إن عرض حلا » مع رمل، قا : أنه بعث ببدنتني:  عن النب   عن أبيه سلمة

قا  أيب: الناس ال يقولون يف اذا احلديث عن سلمة بن  « .يشء فانحرمها.

 .املحبق إنا يرويه عن سنان مرسي
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 :( وقا  املحقق20070رقم  5/6) املسن وكذا أخرمه أمحد يف 

نان بن سلمة عن ابن عباس عن الصواب يف اذا احلديث أنه من رواية س

 .بيصة أي كا أخرمه مسلمبن ق ذؤيب

 واذا او الصواب كا قدمنا. :قلُت  

( عن غري 1205رقم ) معجم الصحابةوأما البتوي فإنه أخرمه يف

 نه ليس او بن املحبق.إ :بن املحبق وقا  يقا  سلمة

 واحلاصل:

أن احلديث ليس حديث سنان بن سلمة إنا او حديث غريه سواء عىل ما  

أمحد انا، أو عن سنان  اهماعأو عن أبيه كا ذكره  ، باسيف مسلم أنه عن ابن ع

 .خخر غري بن سلمة كا ذكر البتوي

إذ او إما تابع   ؛ هدا  أن اذا احلديث أو غريه مما نسب إليه ليس لبواذا  

وإما له جمرد رؤية وعىل األمرين  ،ال احبة له كا تقدع قو  األئمة بذلك

القو  بعدع احبته احلديث الذي أورده ويؤيد فحدي ه املنسوب إليه مرسل 

ت بدنته سأ  ابن عباس  عن حفوفيه أنه ملا أز صحيح مسلمامُلْستَْدِر  من

وفيه  ،وقد ا ارب يف سنده كا ييحظ من رأى االختيف فيهذلك، 

ة الضعف فقد تركه النسائ  تفرداته شديد رقالكريم بن أيب املخا عبد

 .ت عىل حدي هقد ضب :وقا  أمحد ،قان والدار

  الرب: برصي ال خيتلفون يف  عفه، ليس بيشء، وقا  ابن عبد :وقا  أيوب 

أما ما تفرد به فشديد الضعف  ،ومسلم متابعة ،البخاري له تعليقا روى :قلُت

 .وأحادي ه الت  تفرد هبا جتد منها مجلة يف كتب املو وعاا
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ق احلديث من والعجيب مع اذا أنه قد استشهد الشيخ ربيع بحدي ه فسا 

وحلذا احلديث األخري قا :  طريقه عن معاذ بن سعوة عن سنان عن النب  

وذكر منها حديث ابن عباس الذي أو حنا، أنه ماء عن سنان بن  ؛ثيثة شوااد

قد  امُلْستَْدِر  وهبذا يكون  عن ذؤيب سلمة واو خاأ إنا او عن ابن عباس

ن بعضهم وام فجعله عن استشهد بنفس احلديث عن نفس الصحايب غري أ

سنان وإنا او عن ابن عباس عن ذؤيب فامُلْستَْدِر  أتى باحلديث الواحد 

ا لبعضه يف احلقيقة.    شااد 

 وهو بهذا أحد أمرين: 
 :واذا معناه ،إما إنه يستدر  دون بحث وال حتري

 أنه يشتل غريه باألوااع وبالباطل. 

  وتعمد املتالاة وقف عىل ذلك هنأ ماإو. 

أنه رأى احلديث نفسه يف مسلم من طريق قتادة عن سلمة عن ابن عباس  إذ 

وقد وقف عىل اذا الو وح ونقله من مسلم و  يردعه ذلك عن معل احلديث 

نبهنا عليها يف موا عها  ،واذه حلا نظائر يف اذا البحث ،الواحد حدي ني

ي وغريه من أال العلم زااد الكوثر  واف العيمة املعلم    لهابمو

 باخليانة العلمية.

وأعجب من ذلك أنه معل احلديث الذي يف مسلم عن ابن عباس أبان أنه 

سمعه من ذؤيب أيب قبيصة حدثه فذكر احلديث، فجعل الشيخ ربيع حديث ابن 

عباس شاادا أوال حلديث سنان ومعل حديث ذؤيب شاادا ثانيا عن ذؤيب 

( أن 1326رقم ) صحيح مسلميف واو حديث واحد كا رصح به ابن عباس

 .شواادفيأيت باحلديث الواحد عن الصحايب الواحد ويكرره  ،ذؤيبا حدثه
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ىل أن احلديث يف احيال مسلم من طريق قتادة عن سنان بن سلمة عن ع

 ابن عباس، قد انتقد.

(: قلت: واذا 383) غرر الفوائ  اجملموعةفقا  الرشيد العاار يف

فإن قتادة   يسمع اذا احلديث  ،النقلاهسناد غري متصل عند مجاعة من أال 

من سنان بن سلمة قاله اهمامان حييى بن سعيد القاان وحييى بن عني وناايك 

هبا ميلة ومعرفة هبذا الشأن وذكر احلافظ أبو الفضل املقديس أيضا أن اذا 

 احلديث معلو  من ثيثة أومه عمدهتا ما قاله حييى القاان وابن معني.

د ذلك أن سنان بن سلمة اذا او سنان بن سلمة بن املحبق ومما يؤي :قلُت

وقد نص اهماع أبو  ملسو هيلع هللا ىلصوله أيضا رواية عن النب    معدود يف الصحابة 

ك إال أنس بن مالملسو هيلع هللا ىلص حاتم الرازي عىل أن قتادة   يلق من أاحاب النب  

اهلل بن رسمس وذكر البخاري يف تارخيه أنه سمع أنسا وأبا الافيل و   وعبد

 له من الصحابة غريمها.يذكر 

أنه إنا أخرج اذا احلديث هبذا اهسناد يف الشوااد  والعذر ملسلم 

ليبني واهلل أعلم أنه قد روي من غري ومه عن ابن عباس وإال فقد أخرمه قبل 

اس متصي ف بت ذلك من حديث أيب التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عب

 ااماتصاله يف الكتاب.

ا َمْعَمُر ْبُن َراِشٍد، َعْن َقتَاَدَة، َنْحَوُه، َوَرَواُه وقا  ابن عار الش هيد: َرَواُه أَْيض 

اٌع، َعْن َقتَاَدَة، َعْن ِسنَاَن، َوَ ْ َيْذُكر اْبِن َعب اٍس، َوأَْرَسَلُه.  مَه 

ٍن: أَُبو وَاَذا َحِديٌث َ ْ َيْسَمْعُه َقتَاَدُة، ِمْن ِسنَاِن ْبِن َسَلَمَة، َوَسِمَعُه ِمْن ِسنَا

. بُِع ُّ  الت ي اِح الضُّ
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َثنَا أَُبو َبْكٍر، وُاَو اْبُن أَيِب األَْسَوِد، َقاَ : َقاَ   ُد ْبُن َمْعَفٍر، َحد  َثنَا ُُمَم  َحد 

يَى اْلَقا اُن:   َ ْ َيْسَمْع َقتَاَدَة، ِمْن ِسنَاِن ْبِن َسَلَمَة، َحِديَث البُْدِن. "حَيْ

يَى  َوَسِمْعُت َعبَْد اهللِ ْبَن ُموَسى ْبِن أَيِب ُع َْاَن اْلبَْتَداِدي  َيُقوُ : َسِمْعُت حَيْ

َا ُاَو  "ْبَن َمِعنٍي َيُقوُ : ا َ ْ َيْسَمْع َقتَاَدَة، ِمْن ِسنَاِن ْبِن َسَلَمَة َحِديَث البُْدِن، إِن 

 ."ُمْرَسٌل 

 أَِخيِه ُموَسى ْبِن َسَلَمَة. اام َقاَ  أَُبو اْلَفْضِل: ُقْلُت: َوَقْد َسِمع َقتَاَدُة، ِمنْ 

 وعليه فاحلديث ثابت عن ابن عباس من غري طريق سنان املنقاعة.

(: 205ص ) اجلمع بني الصحيحنيوقا  أبو الفضل املقديس يف

 واذا حديث معلو  من وموه :"

 . رواية مرير بن حازع عن قتادة عن أنس عن النب   أحدها:

 ادة عن سنان مرسي   يذكر ابن عباس.رواية مهاع عن قت والثاني:

واو املعتمد يف علم احلديث قو  حييى بن سعيد القاان وحييى  والثالث:

 البدن. :بن معني: أن قتادة   يسمع من سنان حديثا

واذا احلديث أاال من طريق محاد بن سلمة عن أيب التياح عن موسى بن  

 .اام"مسلمة أخ  سنان بن سلمة عن ابن عباس، واهلل أعل

(+++) 
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 گسنان بن سنة األنصاري األسلمي 

  .سنان بن سنة األنصاري األسلم  -67"

( 2263) أس  الاابةو ،(3512) قمر اإلصابةم مم يف 

  (.1078)االستيعابو

 (:1765)رقم   بن مامه ا اهماعقا  

ن إساعيل بن عبد اهلل الرق  عن عبد العمليمل بن ُممد عن ُممد ب حدثنا

عبد اهلل بن أيب حرة عن عمه حكيم بن أيب حرة عن سنان بن سنة األسلم  

الااعم الشاكر له م ل أمر الصائم » :قا   أن رسو  اهلل   ااحب النب  

 .«الصابر

وفيه  (6492)والارباين رقم  (4/343)املسن و أخرمه أمحد يف

 ."حكيم بن حرة جمهو  حا  ويف سنده ا اراب

 أقول: :ِركامُلْسَتْدقال 

 ( حلذا الصحايب حدي ان سيأيت ذكرمها.1

ه حكيم بن حرة، وقا  فيه: ( لقد  ع ف احلجوري اذا احلديث بَِمْن سا  2

واذا خاأ؛ فإن حكيا  يف إسناد اذا احلديث يف كل املصادر الت   "جمهو "

 رمع إليها احلجوري إنا او حكيم بن أيب حرة. 

 . ادوق: التقريبقا  فيه احلافظ ابن حجر يف

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 
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 بم )خ ق(. له وَرَمملا. ثقة: الكاشفوقا  احلافظ الذاب  يف 

 أعل  احلجوري اذا احلديث باال اراب، و  يبني اذا اال اراب. (3

 مع أن ال ميال يف اذا اهختيف ونف  اال اراب ممكٌن. 

 ؛ حِديٍث  َعن ُزرعة أُبو وُسِئل(: 1513) رقم العللقا  ابن أيب حاتم يف

هِ  عن ، ُحّرة أيِب  بنِ  اهللِ َعبِد  بنِ  ُُمّمِد  عن ، بِي ٍ  بنُ  ُسليانُ  رواهُ   بنِ  حِكيمِ  عمي

:  قا  ،  النّبِ ي  عنِ  إاِل   أعلُمهُ  ال ، ُاريرة أيِب  عن ، األغري  سلان عن ، ُحّرة أيِب 

اِعمُ » رِ  الّصاِئمِ  ِم ُل  الّشاِكرُ  الاّ  .«الّصابِ

هِ  عن ، ُحّرة أيِب  بنِ  اهللِ َعبِد  بنِ  ُُمّمِد  عن ، الّدراورِديُّ  ورواهُ   بنِ  حِكيمِ  عمي

 اهللِ رُسو ِ  عن ،  اهللِ رُسو ِ  ااِحِب  األسلِم ي  سنة بنِ  ِسنانِ  عن ، ُحّرة أيِب 

. 

ُا:  ُزرعة أليِب  فِقيل  اام.الدراوردي أشبهُ  حِديُث :  قا  ؟ أاالُّ  أهيُّ

ال فريى القارئ  إىل الصحايب  هوردي بإسنادطريق الدارأن أبا زرعة قد رم 

 سنان بن سنة. 

ا، صحيحةاذا احلديث يف وقد روى البخاري   وتكلم معلق 

 من يفهم با احلديث اذا عىل( 583-9/582) الفتاليف حجر ناب احلافظ

 .  أيب اريرة عن ، وسنة بن سنان عن احلديث اذا ثبوا يرى أنه بح ه

فيه عن أيب اريرة  (شاكر م ل الصائم الصابرباب الااعم ال قوله) :قا  

 الكتاب اذا يف تقع   الت  املعلقة األحاديث من احلديث اذا عن النب  

 رواية من املست ركيف واحلاكم التاريخيف املصنف أخرمه وقد مواولة
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 وتشديد املهملة بضم - ةر  ُح  أيب بن اهلل عبد بن ُممد عن بي  بن سليان

 :ولفظه ،اريرة أيب عن األغر سليان عن ةر  ُح  أيب بن حكيم عمه عن ،-الراء

 عىل فيه اختلف وقد ،«الصابر للصائم ما م ل األمر من الشاكر للااعم أن»

 بن سنان عن حكيم عمه عن عنه الدراوردي رواية من همام بنا فأخرمه ُممد

 مهع عن ُممد عن عقبة بن موسى عن الدراوردي عن :وقيل ،األسلم  سنة

 أيب بن ُممد بأن أمحد رواية يف الدراوردي حرص   لكن ،أسلم من رمل عن

 .منه سمعه ثم عنه عقبة بن موسى عن محله كان فلعله ،أخربه حرة

 التاريخيف البخاري وذكر ،اذه الدراوردي رواية زرعة أبو الرم   وقد 

 ،ةالصحاب بعض عن حرة أيب بن حكيم عن عقبة بن موسى عن وايب رواية من

 عن التفاري ُممد بن معن بن ُممد رواية من همام بناو خمليمة بنا وأخرج

 .اريرة أيب عن األسلم  عيل بن حنظلة عن أبيه

 عن أبيه عن عن بن ُممد رواية من واحلاكم همام بناو ال مذي وأخرمه 

 عن عيل بن عمر رواية من خمليمة بنا وأخرمه اريرة أيب عن املقربي سعيد

  األسلم عيل بن وحنظلة أنا كنت :قا  ،املقربي سعيد نع ُممد بن معن

 ُممد بن معن أن عىل ُممو  واذا ،به اريرة أبو فحدثنا اريرة أيب مع بالبقيع

 .حنظلة عن محله ثم سعيد عن محله

 معمر عن سليان بن معتمر رواية من صحيحهيف حبان بن وأخرمه 

 فقد ؛حبان بنا عىل َ  فِ َخ  اعانقا الرواية اذه يف لكن ،به املقربي سعيد عن

 .املقربي عن غفار بن  من رمل عن معمر عن معتمر عن مسدد مسند يف رويناه
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 معن او الرمل واذا ،معمر عن جامعهيف الرزاق عبد أخرمه وكذلك

 .اامطريقه من احلديث الشتهار ؛أظن فيا التفاري ُممد بنا

 أقول: 

ا  وإذا ثبت اذا احلديث عن اذين الصحابيني، فيكون حديث أحدمها شااد 

 لآلخر.

 قول:أ

 حديث من( 655) برقم  الصحيحةقد أورد األلباين اذا احلديث يف

 .مجيعا واححها سنة، بن سنان حديث من ثم اريرة، أيب

 ( احلديث ال اين الذي جتااله احلجوري.4

 (.4/343)  مسن هأمحد يف اهماعرواه 

َثنَا: قا   انُ  َحد  َثنَا ،ُوَايٌْب  َثنَاَحد   ،َعف  مْحَنِ  َعبْدُ  َحد   َعنْ ، َحْرَمَلةَ  ْبنُ  الر 

يَى هُ  ِانٍْد  ْبنِ  حَيْ مْحَنِ  َعبِْد  أَُبو َوُاوَ  َعْمٍرو ْبنَ  َحْرَمَلةَ  َسِمعَ  أَن   َحَجْجُت  :َقاَ   الر 

ةَ   َرأَْيُت  بَِعَرَفاٍا  نَاَوَقفْ  َفَلا   :َقاَ   ،َسن ةَ  ْبنُ  ِسنَانُ  َعمي  ُمْرِديِف  اْلَوَداعِ  َحج 

ا  هللا َرُسوَ    َيُقوُ   َماَذا :لَِعمي  َفُقْلُت  اأْلُْخَرى َعىَل  أُْابَُعيْهِ  إِْحَدى َواِ ع 

ْمَرةَ  اْرُموا» :َيُقوُ   :َقاَ    اهلل  َرُسوُ   لِ  اجْلَ ِم ْ  .«اخْلَْذِف  َحَص  بِ

 (.2874) خمليمة وابن ،(2873) الكبريوأخرمه الارباين يف

 اجلرح والتع يلأيب حاتم يفابن : حييى بن اند أورده إسنادهيف و

 عنه روى احبة ولسنان سنة بن سنان عن روى "(:9/194-195)

 ."حرملة بن الرمحن عبد
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 لكن للحديث شواهد:

 .( من حديث مابر بن عبد اهلل 1

إىل أيب الملبري أنه سمع مابر  إسناده( ب1299رواه مسلم يف احلج برقم )

 رمى مجرة العقبة بم ل حص اخلذف.  بد اهلل يقو : رأيت النب  ابن ع

 .( من حديث عبد اهلل بن عباس 2

 (.1/215)  مسن هأمحد يف اهماعرواه 

َثنَا: قا   َنا ،ُاَشيْمٌ  َحد  يَةِ  أَيِب  َعنْ  ،ُحَصنْيٍ  ْبنِ  ِزَيادِ  َعنْ  ،َعْوٌف  أَْخرَبَ
 ،اْلَعالِ

 َفَلَقاُْت  .«يِل  الُْقطْ  َاُلم  » :مَجْعٍ  َغَداةَ  اهلل  َرُسوُ   يِل  َقاَ   :َقاَ   ،َعب اسٍ  اْبنِ  َعنِ 

ا ِ  َنَعمْ » :َقاَ   ،َيِدهِ  يِف  َوَ َعُهن   َفَلا   اخْلَْذِف  َحَص  ِمنْ  َحَصيَاٍا  َلهُ  ْم َ أَ   بِ
ِ
 َاُؤاَلء

اُكمْ  ي  و   َوإِ ْلُتُل ينِ  يِف  َوا َا  ،الدي ن  لَ  َكانَ  َمنْ  َاَلَك  َفإِ بْ وي  ُكمْ َق اْلُتُل ينِ  يِف  بِ  .«الدي

(، وابن مامه 3057) رقم( 5/268) اجملتبىوأخرمه النسائ  يف

 ( وغريام من األئمة .3029( رقم )4/486)

 . ( ومن حديث الفضل بن عباس 3

 ،(1282) حديث ومسلم ،(1/210) املسن أمحد يف اهماعرواه 

 (.3052) حديث( 267/ 5) والنسائ 

 الصحايب حدي ان احيحان بشواادمها.  وإذن فلهذا

وبناء عىل اذا البحث يدر  القارئ الكريم أنه ال يصال إيراد اذا الصحايب 

 يف الصحيال وال يف قسم الضعيف من باب أوىل. وحدي ه يف كتاب املفاريد ال
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 قال أبو عبد الرمحن:

  .سنان بن سنة األنصاري

مامه رقم  ابنأخرمه  .«صابرالااعم الشاكر له م ل أمر الصائم ال» :حديثه

(1765). 

مع بيان أن حديث حكيم  املفاري الابعة ال انية من خرون ذكرناام يف خو

 ،التقريبكا قا  احلافظ يف(،ادوق) رتبة:ألنه يف حيسن؛  ةر  ُح بن أيب ا

 .ال اراباق  يف احلديث ارتياب بو ةر  ُح حلكيم بن أيب  عديللومود ممليد ت

 العزيز الدراوردي، واختلف عنه: رواه عبد: حاصله
o ظوهايونظ  ظي  وف،ظوأمح ظ  ظ ات ظ ظ ل قي، ظ هللظ  ظج ف  ظ    ف و ه

ظيرتوك،ظ ظوهو ظرسد ظ   ظورض ي ظج ف ، ظو يلظ   ظ أسود، ظأيب ظو     لطو ل

ظ  ظحمم ظ ل ي ويد ،ظ  ظحمم ظ ظ ل     ظ  ظ    ظ  ظسليامنظمجيً ا وس ي 

 أيبظ  ة،ظ  ظسنانظ  ظسنة.ظ  ظ   ظ هللظ  ظأيبظ  ة،ظ  ظ م ظ كي ظ  

o وخالفه ظإس اقظ  ظأيبظإرس ئيلظف و هظ  ظ ل ي ويد ،ظ  ظيوسىظ  ظ

ظ  ظ م ظ كي ظ  ظأيبظ  ة،ظ  ظق  ظ هللظ  ظأيبظ  ة، ظ  ظ    ظ  ظحمم   ة،

ظي ظأ  ابظ لن يظ فل ظ س ظ لص ايب،ظظ  ظ لن يظظظيجلظي ظأسل 

ظوز دظفي :ظيوسىظ  ظ ق ة.

 وابن امللقن يف رشح البخاري. تهذيبهذكر اذه الاريق اململي يف

: رصح الدراوردي يف رواية أمحد بأن ُممد بن الفتحقا  احلافظ يف

 أيب حرة أخربه فلعله كان محله عن موسى بن عقبة عنه ثم سمعه منه.
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الدراوردي   يتابعه أحد ممن روى احلديث عن موسى بن عقبة،  :قلُت  

 رواه الداروردي، كا سيأيت. وقد رواه عنه وايب وغريه خيف ما

وقيل: عن عبد العمليمل عن بن أيب حرة عن أبيه عن سنان بن سنة عن 

 (.4/11) الشعبذكره البيهق  يف   النب 

( عن موسى بن عقبة، 1/142) تارخيهورواه وايب عند البخاري يف

ا و  يرفعه. عن حكيم بن أيب حرة، عن بعض أاحاب النب    موقوف 

ا. أخرمه ابن أيب ورواه إسا عيل بن عياش عن موسى بن عقبة به مرفوع 

 (.909) اآلحاد واملثانيعاام يف

وخالفهم سليان بن بي  فرواه عن ُممد بن عبد اهلل بن أيب حرة عن عمه 

 املسن عن سليان األغر عن أيب اريرة أخرمه أمحد يف ةحكيم بن أيب حر

السنن (، والبيهق  يف4/136) املست رك(، واحلاكم يف2/289)

 (.1/132) التاريخ الكبري(، والبخاري يف4/306) الكربى

 .وسليان بن بي  أرمال من الدراوردي

يف كيمه عىل حديث سنان بن سنة، وقا    قا  العيمة األلباين  

: واو -أي األلباين– قلُت  ."إسناد احيال ":زوائ  ابن ماجهالبواريي يف

خالفة املذكورة، وسليان أحفظ من عبد العمليمل، فروايته أاال كا قا  لوال امل

 قرة قد حفظها عنه .اام وإن كان أب

أبو قرة قد تابعه إساعيل بن أيب أويس عند البخاري  :قلُت  

 ، وعبيد اهلل بن واب عند احلاكم والبيهق .التاريخيف
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اوردي (: حديث الدر1513البن أيب حاتم) العللوقا  أبو زرعة كا يف

 أشبه.

(: احلديث عىل كل حا  655) الصحيحةيف قا  العيمة األلباين 

 احيال؛ ألن االختيف يف اسم الصحايب ال يرض كا او الظاار .اام

االختيف ليس فقط عىل احايب احلديث، كا او ظاار من ذكر  :قلُت  

 االختيف السابق.

 يرمال، فقا : ( و 11/19) العللقان  يفوقد ذكر احلديث الدار

يرويه ُممد بن عبد اهلل بن أيب حرة واختلف عنه فرواه سليان بن بي  عن 

ُممد بن عبد اهلل بن أيب حرة عن عمه حكيم بن أيب حرة عن سليان األغر عن 

 .أيب اريرة عن النب  

وخالفه الدراوردي فقا  فيه عن حكيم بن أيب حرة عن سنان بن سنة عن 

 اامو متصل قا  الصحايب.أقيل مرسل  النب  

والذي ترمال لدي واهلل أعلم ا  طريق سليان بن بي ، قا  حدثن  

حرة عن سليان األغر عن أيب ُممد بن عبد اهلل بن أيب حرة عن عمه حكيم بن 

 :ألمور ؛أيب اريرة

 أنه   خيتلف عىل سليان بن بي  فيه. األول:

 أنه أحفظ من الدراوردي. الثاني:

 احلديث قد ماء من طرق أخرى عن أيب اريرة منها: أن الثالث:

(، من طريق عبد الرزاق يف 2/283) املسن ما أخرمه أمحد يف

( عن معمر عن 11/280) السنة( والبتوي يف رشح19573املصنف)
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ا املقربي حيدث، عن أيب  الملاري عن رمل من بن  غفار عن أنه سمع سعيد 

 اريرة، به.

( من طريق نرص بن عيل حدثنا 315)يحهصحوأخرمه ابن حبان يف 

 معتمر بن سليان عن معمر عن سعيد.

ونرص بن عيل تابعه ُممد بن ثور عن معمر عن سعيد املقربي، عن أيب 

 اريرة واو الصواب.

(: يف اذه الرواية انقااع خف  عىل ابن 9/583) الفتحقا  احلافظ يف

 بن  من رمل عن معمر عنعن معتمر،  "مسند مسدد"حبان، فقد رويناه يف 

، واذا معمر عن مامعه يف الرزاق عبد أخرمه وكذلك املقربي عن غفار

 الرمل او معن بن ُممد التفاري، فيا أظن الشتهار احلديث من طريقه. اام

( وابن 6582( وأبو يعىل يف مسنده )2486أخرمه ال مذي) :قلُت  

األنصاري قا : (، من طريق أيب موسى 8/288) تاريخ دمشقعساكر يف

 سعيد. عن حدثن  ُممد بن معن قا : حدثن  أيب 

 وقا  ال مذي: حديث حسن غريب.

 :امُلْسَتْدِركخذ على آهذا ومن امل 
عقب ذكر حديث  :فقا  ؛االبخاري تعليق   ة إىل حلديث سنان بن سن وهعمل  

 اهماعوإنا علق  اوقد روى البخاري اذا احلديث واححه معلق   ةبن سنا

يف كتاب األطعمة من   فقا   ،ال حديث سنان ة،اري حديث أيب اريرالبخ

أيب اريرة  عن فيه الصابر الصائم م ل الشاكر الااعم :(56) باب صحيحه

ا كيع احلافظ عىل احلديث أيض  نقل امُلْستَْدِر  مع ، عن النب   

 تقع اذا احلديث من األحاديث املعلقة الت    :قولهوفيه  ،الباري فتحمن
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واحلاكم من  التاريخوقد أخرمه املصنف يف ،يف اذا الكتاب مواولة

 ةر  ُح  اهلل بن أيب عن عمه حكيم بن أيب رواية سليان بن بي  عن ُممد بن عبد

ثم ذكر اال اراب يف سنده با لعل  ،عن سلان األغر عن أيب اريرة فذكره

 . عن سنان اذا احلديثصحيال لتنينة أيف النفس عدع طم

 :عليه ومما يؤخذ
ة  م ل حديث سنان وحديث أيب اريرااحلدي ني املختلف فيه حدأمعله  

ونقله  ،ترميال حديث سنان ةمع أنه نقل عن أيب زرع ،خرلآل احدمها شااد  أمع 

 :وعىل اذاة، ع البخاري إذ علقه عن أيب اريرصنيل

 ه اذهقنه مضارب  عيف من طرأ إماف. 

  خر غري ُمفو واآل ،و ما أن أحد احلدي ني ُمفإو.  

فكيف يستشهد  ،ام مَه وَ وَ  اغلا  ويعترب غري املحفو   فيكتف  باملحفو  

 .باألغيط واألوااع

فينقل عن احلافظ بيان ا اراب احلديث وال حيرره بل  امُلْستَْدِر  أما  

اذا  :وبعداا يقو  ،بدون حترير يد  عىل نف  اال اراب ،اذا ثبتإذا  :يقو 

 خر.حدمها يشهد لآلأذين الصحابني احلديث عن ا

 :بع  من هذاأو

ورد أ قد": فيقو  ،امجيع   نيال احلدي أنه اح   للعيمة األلباين  وهُ ملْ عَ  

ثم ة، ارير من حديث أيب (655)رقم  الصحيحةلباين اذا احلديث يفاأل

 ."اواححها مجيع   ةحديث سنان بن سنمن 
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فقد  الصحيحةم املذكور منوال حقيقة حلذا القو  يف الرق ؛كذا قا  

نقل تصحيال البواريي ثم  ،بان ما فيه من اال ارابأساق طرق احلديث و

حلديث سنان وقا : واو كا قا  لوال املخالفة املذكورة، وسليان أحفظ من 

 عبد العمليمل فروايته أاال إن كان أبو قرة قد حفظها.

وما  إىل  اتيفاخثبت فيه أو ،املختلف فيه ال احلديثنه احّ أفف  اذا 

قد حفظها مع أنه متابع  تصحيال رواية سليان بن بي  إن كان أبو قرة

 بن أيب أويس وعبيد اهلل بن واب. بإساعيل

احيال عن عنده أو سنان فإن اذا املتن  ةعن أيب ارير كانوسواء  

 مها.أحد

، وقد أثبت اخليف حدي ها الأنه احال عىل  ،اذا او الوا ال من كيمه

امُلْستَْدِر  عىل نقله ولو اقترص  ،هيا غري ُمفو أا املحفو  وهييف أ

بتصحيال  تصحيال احلديث ألااب، ولكن املنكر تقويله لأللباين 

نسبة اذا إىل و .عن الصحابيني املذكورين يف اذا املو ع احلدي ني

 :يتعاظم بسقط حرف فيقو  امُلْستَْدِر   عىل أن ،خاأ   لبايناأل

واو خاأ  ة،ي اذا احلديث بمن ساه حكيم بن حرروف اجلحلقد  عّ "

ليها اجلحوري إسناد اذا احلديث يف كل املصادر الت  رمع إفإن حكيا يف 

 ."ةنا او حكيم بن أيب حرإ

كيف وقد نقل من كتايب اذا احلديث بسنده وفيه  ؛اذا تلبيس :وأقول 

لت  ا( 1765)وسقت احلديث من سنن ابن مامه رقم  ةحكيم بن أيب حر

أيب حكيم بن  التقريبوليس يف ،اولهأو جرالبن ح التقريباحلا يفمر

فيه  :وقلت ة،ين سميته ابن حرإ :قولهثم يوام عىل الناس ب، غري اذا ةحر
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أ ا وغاية ما فيه  ة،بن أيب حرانا او إن حكيا الذي ع ر عليه او أجمهو  و

، وكم ة(حر)لمة وك (حكيم) :يب( بني كلمةأ) ةلفظ ن مو ع واحدسقات م

 ا سقات كلمة كذا أال العلم  أم ل اذا السقط يف كتب العلم فينبه عليها  ترى

 اماا.هيوال يأتون هبذه اه

وقد سقط عيل احلديث ال اين لسنان بن سنة كا سقط قبيل عىل احلافظ 

 و  يسق له إال حدي ا واحدا واو الذي ذكرناه. حتفة األشرافاململي يف 

ال  ،يف مسند حرملة ذكر اذا احلديث ال اين أس  الاابةيف  ابن األثريو

  .يف مسند سنان

واذا او أو  مو ع أااب فيه امُلْستَْدِر  بذكر حديث عىل رشطنا و  

نخرمه عىل أين قد ذكرته قبل ادور كتابه اذا يف الابعة ال انية من املفاريد، 

كا سبق وحديث :  فصار لسنان حديث الباب، والرامال أنه عن أيب اريرة

 احيال بشوااده. «ارموا بم ل حص اخلذف»
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 گمجيلة  أبوسنني  

  .مجيلة أبو سنني -68"

 االستيعابو ،(2278)رقم أس  الاابةو  ،اإلصابةم مم يف 

  .(1147)رقم

يف املتازي باب من شهد الفتال  (4301) رقم البخاري  اهماعقا  

   :(3)رقم 

حدثنا اشاع عن معمر عن الملاري عن سنني  :إبراايم بن موسى، قا  حدثنا

مجيلة أنه أدر   أبووزعم  :بن املسيب، قا اأيب مجيلة، قا  أخربنا ونحن مع 

  .اام   حدي ه(1)وخرج معه عاع الفتال بنظر النب  

 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

 (.1152برقم )االستيعاب (، ويف 3518برقم ) ،اإلصابة  او يف

   (.1351)برقممعرفة الصحابة وأورد أبو نعيم يف

ثنا أمحد، قاال: حدثنا أبو خليفة،  قا  حدثنا أبو أمحد، وسليان بن

بن أساء، عن مالك، عن الملاري، بن ُممد بن أساء، حدثنا مويرية  اهلل عبد

 كذا، أقو : وكيف تورد اذا الصحايب يف قسم  عيف املفاريد قبل أن تنظر يف حدي ه.  (1)

+ } 
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أن أبا مجيلة أخربه ونحن مع سعيد بن املسيب ملوس، قا : فملعم أبو مجيلة 

 ، وكان معه عاع الفتال.أنه أدر  النب  

فهذا اهسناد احيال، أبو أمحد او احلاكم، وسليان بن أمحد او 

 الارباين، فرما  اهسناد ثقاا وأئمة.

 (:14ص)اإلصابةقا  احلافظ ابن حجر يف مقدمة

 بأشياء وذلك،الفصل ال اين يف الاريق إىل معرفة كون الشخص احابي ا "

 ىروَ يُ  بأن ثم والشهرة، ثم االستقامة ،احايب أنه التواتر باريق ي بت أن: أوحلا

 عىل بناء التابعني خحاد عن وكذلك م ي، احبة له فينا أن الصحابة حدأ عن

 .الرامال واو واحد من التملكية قبو 

 ."احايب أنا: واملعارصة العدالة ثابت كان إذا او يقو  بأن ثم 

وعرش سنني، فأبو مجيلة اد عى  ةة سنوذكر أن املعارصة تعترب بميض مائ

الصحبة يف زمن تصال فيه دعوى الصحبة، واد عااا عند إمامني من التابعني، ولو 

ا عليه اذه الدعوى.  كانت دعواه غري احيحة عنها لرد 

إن اذا الرمل سواء كان احابي ا، واذا ما نعتقده، أو كان تابعي ا، ليس  مث

خاص بأاحاب املفاريد، واذا الرمل ما  عىل رشط احلجوري؛ ألن رشطه

 ، وال من فعله.   قولهشيئا، ال من   نقل عن رسو  اهلل 

 قد ذكره املؤلفون يف الصحابة يف مؤلفاهتم. فإن قال قائل:

أ م   يش طوا ما اش ط احلجوري، بل ام أل فوا يف عموع  واب:فاجل

عرشاا األحاديث، أو كان الصحابة، سواء كان للصحايب ألوف األحاديث ، أو 

 ، وثبتت حلم احبته بأي طريق.ممن   يرو شيئ ا عن رسو  اهلل 
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 قال أبو عبد الرمحن:

 .  أبو مجيلةنيسن

( 228)رقم  أس  الاابةو( 3692)برقم   اإلصابةم مم يف 

 .البخاري اذا احلديث وله عند ،(1145)رقم  االستيعابو

له يف البخاري  ،اتري احايب :ريبالتقيف رجحبن اقا  احلافظ  

 .حديث واحد

وخرج معه  ،  در  النب أنه أ  (4301)عند البخاري قمه ر :قلُت   

قا   :وقا (، 1211)رقم  معجم الصحابةعاع الفتال وأخرمه البتوي يف

وأخرمه الارباين  . در  النب  أنا ينوكأن معنى اذا احلديث أن س :عباس

 .«كفاه رمي   ى رمٌل إذا زكّ » :(6500)رقم  الكبرييف

 إَِذا: (16) َبابحتت  صحيحهوعلق البخاري يف كتاب الشهاداا من

ى ا َوَمْدُا  :مَجِيَلةَ  أَُبو َوَقاَ   :قا  .َكَفاهُ  َرُمي   َرُمٌل  َزك  ُعَمُر  َرخيِن  َفَلا  ،  َمنُْبوذ 

ا،  الُتَوْيرُ  َعَسى :قا  هُ - أَْبُؤس    .- َيت ِهُمنِ  َكأَن 

هُ  :َعِريِف  قا   ."َنَفَقُتُه  َوَعَليْنَا،  اْذَاْب ،  َكَذاَ ؟ :]عمر[ قا  .َاالِاٌل  َرُمٌل  إِن 

ابن وذكره  (،5/1672) الكبريواألثر احيال مواو  عند الارباين يف

ومالك (، 13840و13838)وأخرمه عبدالرزاق رقم  أس  الاابةيف ريثاأل

 .(6/201)هق يوأخرمه الب(، 2/118) طأاملويف

خرمنا حدي ه من احيال البخاري أذ إونحن  ،تهبوسنني خمتلف يف اح

 .احايب عىل الصحيالاو و ،حدي ه اذا ثبواته وباحثبوا   نلبيا
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لف تاملؤنظر. اوحج معه حجة الوداع ، در  النب  أ : قانوقا  الدار 

ي احايب اتري له يف البخار" :فقا ، ابن حجر تهت احبوأثب .واملختلف

 ،قو  الملبريي عن الملارياالستيعاببن عبد الرب يفاوعلق  ."حديث واحد

با أو ،وسهل بن سعد ،نس بن مالكأ  احاب النب  أدركت ثيثة من أ :قا 

يف فتال   وقد أخربين عن نفسه أنه كان مع النب   ،مجيلة سنينا السلم 

 اام.مكة

الفتال كان يف العاع  فإن ،حجة الوداع  ومن باب أوىل أنه حج مع النب  

 ال امن وحجة الوداع يف العاع العارش من احلجرة .

 :وهبذا نعلم ،االتفاق عىل احبته مساءتهذيب األيف   ونقل النووي

ابن حجر  عن بذكر ما نقله امُلْستَْدِر  انيع وال نحتاج إىل  ،سنني ةاحب 

تفاق املنقو  واال ،التقريبمنعىل احبته  نصيصهفيا تعرف به الصحبة فت

 .وخري القو  ما قل ود  عىل احبته فيه غنية،

وقد ساه  ،وغريه صحيح البخارياحيال يف املفاري حدي ه اذا يفو

: وانفرد األلزاماتوقا  الدارقان  يف  ،وليس أثرا اابن حجر والبتوي حدي   

البخاري بحديث سنني أيب مجيلة و  يرو عنه غري الملاري من ومه يصال 

  امم له.ا

نه ليس عىل أ امُلْستَْدِر   فقو   قصته مع النب    حيك افإذا كان حدي   

 رشطنا دعوى باطلة .

م ل  صحيحهلسند البخاري الذي يفامُلْستَْدِر  ومن العجيب تر  

يب نعيم بنفس اللفظ أل معرفة الصحابةنمل  منه منأسناد إرع إىل االشمس و

 تنملييا وتسويد افحاا  ريلة تكملسأان أوك ،صحيح البخاريالذي يف
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 أيب نيحديث سن :وقا  ،اكله ةكلفاله اذ وعىل القارئفلو وفر عىل نفسه 

لكان  صحيحهفلو يعاد إىل  ضعيف املفاري و عه يفمليس  ةمجيل

إىل  صحيح املفاري من عند الرص حتو اذا املسند ن أاية ما فيه فت ،ااواب  

 واحلمد هلل. ،إن شاء اهلل ري صحيح املفاوسيعاد إىل ، عيفها

أخرمه مسلم رقم  «من حيرع الرفق حيرع اخلري» : وادق رسو  اهلل 

 . جيلمن حديث مرير الب (2592)

شيئا، ال من   واذا الرمل ما نقل عن رسو  اهلل " :وقو  امُلْستَْدِر  

 ."، وال من فعله قوله

الصحايب ينقل واذا  اذا عجيب أليس غملوة الفتال من فعل النب  

خرمت مع النب  الصحايب  فهل قو  ه مع النب  وخروم خروج النب  

 ونحو ذلك اذا عند  ليس بحديث مع تضمنه  ، أو شهدا مع النب  

أنه كان معه  ولتأكيد ذلك أثبت سنني  ،حلذه التملوة لنقل خروج النب  

شيئا،  ، وأنت نفسك أثبت أن  اذا الرمل نقل عن النب  حني خرمها 

ماذا يسمى عند ، اتق اهلل يا شيخ وتب إليه من  فهذا النقل ال ابت عن النب  

  .اجلد  بالباطل

ب اهماع البخاري عىل اذا احلديث باب كذا بدون ترمجة. قا  وقد بو  

تاريخ ابن . ويفالفتالواملناسب ل مجته: من شهد الفتحاحلافظ يف

 .هد الفتالوقد ش :(3/21رواية الدوري ) معني

إذ كان قد أدر   النب   قد أدر  اسنين فكأنه يعن  هبذا احلديث أن  

 الفتال، قا  حييى: يعن  فتال مكة.اام

(+++) 
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 گ سويد بن صخر  

  اجلهن . سويد بن اخر ويقا  سويد -68"

 .(2348) رقم أس  الاابةم مم يف 

عمرو بن  بعد حديث (1708)رقم  يف اللقاة  داود  أبو اهماعقا   

  وحديث عقبه بن سويد عن أبيه عن النب  : شعيب عن أبيه عن مده قا 

 ."ا اكذا كا ترىيب داود معلق  أواو عند  «ةفها سنعري » :ةقا  يف اللقا

 أقول: : امُلْسَتْدِركقال 

لقد التملع احلجوري يف مقدمته أن يبحث للحديث الذي يريد إدخاله  :أوال

 يف كتابه عن شوااد.

 شواهد:   يث سويد بن صخردوحل

 ساقها أبو داود قبل حديث سويد بن اخر منها حديث أيب بن كعب.

 ساقه من طرق، وفيه يف حديث زيد بن خالد اجلهن   :ومنها ،

.«ةعرفها سن»اللقاة: 

 :أي: "م له"، ساقه، ثم قا : حديث عبد اهلل بن عمرو  ومنها ،

م ل حديث زيد بن خالد.
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 َوَحِديُث ُعْقبََة ْبِن ُسَوْيٍد َعْن أَبِيِْه " : -بعد كيع له  –ثم قا  أبو داود 

ا َقاَ :   َعِن الن بِ ي  ة  »أَْيض  َسنَ ْفَها  ا   . وَحِديُث ُعَمَر ْبِن اخْلَا اِب «َعري أَيض 

ة  »َقاَ    َعِن الن بِ ي  َسنَ ْفَها   ."«َعري

ة  »يس فيه: ثم ذكر حدي  ا لعياض بن محار يف اللقاة، لكن ل َسنَ ْفَها   .«َعري

 .ثم ساق بعده حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

بعد  ضعيف املفاري فلاذا يورد احلجوري سويد بن اخر وحدي ه يف

وقوفه عىل اذه األحاديث؟ ال يرى أ ا ال تصلال  يف الشوااد، أو انا  مانع 

 خخر يف نظر احلجوري؟

 ني ثابتني، اححها ابن عبد الرب.إن حلذا الصحايب حلدي  ثانًيا:

 (:1132رقم ) االستيعابيف  قا  

سويد األنصاري، ويقا : اجلهن . ويقا : اململين، حليف األنصاري، "

 والد عقبة أو عتبة بن سويد مدين.

روى عنه ابنُه عقبة من حديث شعيب بن أيب محملة عن الملاري، قا : 

: روى عن من أاحاب النب   أخربين عقبة بن سويد أنه سمع أباه، وكان

. «مبل حيبنا ونحبه»عقبة الملاري وربيعة حدي ه يف )اللقاة( ويف )أحد(: 

 ."حدي ان احيحان

، ومها أس  الاابةوعن االستيعابفلاذا حاد احلجوري عن إيراد

 ماذا يد  اذا الترصف؟  من مصادره األساسية، فعىل

 رقم اجلهن  اخر بن لسويد أس  الاابةميحظة: ترمم ابن األثري يف 

 . لنب  ا عن حديث أي رواية له يذكر و  ،(2348)
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 (:2351ثم ترمم له باسم سويد أبو عقبة برقم )

اململين. روى وقيل: ب د ع سويد أبو عقبة األنصاري، وقيل: اجلهن ، "

 عقبة . هعنه ابن

ثنا إىل ابن أيب عاام، حد إسنادهأخربنا حييى بن ُممود بن سعد إمازة ب

أبو سعيد دحيم، أخربنا أبو اليان، أخربنا شعيب بن أيب محملة، عن الملاري، 

 من اهلل رسو  مع قفلنا:  قا   النب  أاحاب من أبيه عنعن عقبة بن سويد

  .«ونحبه حيبنا مبل أكرب اهلل»:  فقا  أحد له فبدا خيرب غملوة

 اام."يف اللقاة. أخرمه ال يثة  وروى عن النب  

الذي انتقده احلجوري إنا او باسم عقبة بن سويد عن أبيه عن  واحلديث

، فلاذا خثر احلجوري ال مجة املجملة عىل ال مجة الوا حة النب  

املفصلة، والت  نص فيها ابن األثري عىل حدي ني: أحدمها احلديث املنتقد؟!! 

 إن من وراء األكمة ما ورااا.

ا: ري او ُمعل ٌق عند أيب داود، لكنه قد اذا احلديث الذي أورده احلجو ثال  

 رواه الارباين بإسناد متصل.

 (:6468( )5/253)  قا  

 ثنا ،مصعب أبو ثنا :قاالوعبد اهلل بن نامية ،حدثنا موسى بن اارون"

 الرمحن عبد أيب بن ربيعة سمع أنه ،التفاري نضلة بن ُممد بن معن بن ُممد

 ؟ الشاة عن   اهلل رسو  سألت:  قا ،أبيه عن ،سويد بن عقبة عن ،حيدث

 غضب إذا وكان؟ البعري عن وسألته:  قا  ،«للذئب أو ألخيك أو لك»: قا 
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 ،املاء يرد ،وحذاؤه سقاؤه معه ؟ وله مالك»: فقا ، ومنتيه محرة يف ذلك عرف

 ."«ربه يلقى حتى سبيله خل ،الكأل ويصدر

 ُرواُة هذا احلديث:

 (عقبة بن سويد.1

 الملاريُّ  عقبةَ  عن روى"(:2/240) االستيعابد الرب يف قا  فيه ابن عب

 ."احيحان حدي ان ،«ونحبه بناحي مبل» : أحد ويف اللقاة يف حدي ه وربيعة

 ربيعة، او ابن عبد الرمحن، إماع. (2

 (ُممد بن معن بن ُممد بن نضلة، قا  احلافظ ابن حجر:ثقة.3

يه احلافظ ابن حجر: ( أبو مصعب، او أمحد بن أيب بكر الملاري، قا  ف4

 ادوق.

 ( موسى بن اارون، شيخ الارباين، إماع.5

 بن ربيعة إىل ينبإسناد معجم الصحابةوروى اذا احلديث ابن قانع يف 

 .الرمحن عبد

 ،(1296) رقم( 1397-3/1396)معجم الصحابةورواه أبو نعيم يف 

فها» :ا فق ،«اللقاة عن وسألت»: فيه أن إال به، مصعب أيب عىل بإسناد  عري

 .«سنة
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، (1501) برقم صحيح أبي داوديف  ال اذا احلديث األلباين واح  

يف  كا الكبري يف الارباين واله احيال، حديث: قلت"قا  عنه: 

 ."مستور عقبة: وقا  ،(4/168) املجموع

 أقول: 

 وتقدع تصحيال ابن عبد الرب حلذا احلديث. 

 وله شواهد منها:

 ، من طريق عمرو بن شعيب.اهلل بن عمرو (منها: حديث عبد 1

 (.1710رواه أبو داود يف كتاب اللقاة برقم )

قا : حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجين، عن عمرو بن 

ا بنصٍّ أوسع.  شعيب، عن عبد اهلل، عن مده عبد اهلل بن عمرو بن العاص مرفوع 

 (.2/203)مسن هأمحد يف  اهماعرواه 

حدثنا إدريس، سمعت ابن أيب إسحاق، عن عمرو بن شعيب، :   قا

. ٍ  عن أبيه، عن مده، بنصٍّ ُماَو 

 . حديث زيد بن خالد اجلهن   ومنها:(2

 ،(2429،2426) حديث اللقاة كتاب يفصحيحهرواه البخاري يف 

(، وأبو داود يف كتاب 1722) حديث اللقاة كتاب  صحيحه يف ومسلم

 (.1701اللقاة حديث)
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كا  إسنادهوأما احلديث ال اين: عن سويد أيب عقبة فقد أورده ابن األثري ب

 أسلفت.

 (.3/443) مسن ه أمحد يف  اهماعورواه 

َثنَا": قا   َنا :َقاَ   اْليََانِ  أَُبو َحد  ْاِريي  َعنِ  ُشَعيٌْب  أَْخرَبَ يِن  :َقاَ   الملُّ  أَْخرَبَ

هُ  اِريُّ اأْلَْنَص  ُسَوْيٍد  ْبنُ  ُعْقبَةُ   َقَفْلنَا :َقاَ     الن بِ ي  أَْاَحاِب  ِمنْ  َوَكانَ  أََباهُ  َسِمعَ  أَن 

ْكرَبُ  اهلل» : الن بِ ُّ  َقاَ   ُأُحدٌ  َلهُ  َبَدا َفَلا   َخيرَْبَ  َغمْلَوةِ  ِمنْ    اهلل َنبِ ي  َمعَ  ٌل  أَ  َمبَ

ا نَ بُّ
هُ َوُنحِ  حُيِ  .«بُّ

 (. 6469) برقم معرفة الصحابة وأورده أبو نعيم يف 

 :قا  أبو نعيم 

َثنَا دُ  اهللِ َعبِْد  أَُبو َحد   احْلَيْ َمِ  ْبنُ  إِْبَراِايمُ  ثنا خَمَْلٍد، ْبنِ  َعيِلي  ْبنِ  أَمْحَدَ  ْبنُ  ُُمَم 

، ، َعنِ  ُشَعيٌْب، ثنا اْليََاِن، أَُبو ثنا اْلبََلِديُّ ْاِريي َثنِ : َقاَ   الملُّ  ُسَوْيٍد  ْبنُ  ُعْقبَةُ  َحد 

، هُ  اأْلَْنَصاِريُّ  َغمْلَوةِ  ِمنْ  َقَفْلنَا: َقاَ    الن بِ ي  أَْاَحاِب  ِمنْ  َوَكانَ  أََباُه، َسِمعَ  أَن 

، ْكرَبُ، اهلُل»:  الن بِ ُّ  َقاَ   ُأُحدٌ  َلنَا َبَدا َفَلا   َخيرَْبَ ُّنَا َمبٌَل  أَ ب
هُ  حُيِ  ُيوُنُس، َرَواهُ  «َوُنِحبُّ

ْاِريي  َعنِ  اْلرَبَْااُص، ِزَيادٍ  أَيِب  ْبنُ  اهللِ َوُعبَيْدُ  ،َراِشٍد  ْبنُ  َوإِْسَحاُق    .الملُّ

 (.6469ورواه الارباين  من طرق منها )

 أن ،نافع بن احلكم اليان أبو ثنا ،الدمشق  زرعة أبو حدثنا  قا  

 .، بهأباه سمع أنه ،سويد بن عقبة أخربين :قا  الملاري عن محملة أيب بن شعيب

 (.2123) حديث( 3/621) اآلحاد واملثاني عاام يف ورواه ابن أيب
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: حدثنا أبو سعيد دحيم، حدثنا أبو اليان، حدثنا أبو شعيب بن أيب قا  

محملة، عن الملاري، أخربين عقبة بن سويد، أنه سمع أباه وكان من أاحاب 

 .النب  

 و نص  احلديث عند اجلميع كا أسلفناه.

 ، والظاار أن اذا خاأ، وا  عندعند بعضهم غملوة حنني مالحظة:

املعرفة  يف الفسوي ويعقوب ،(2843) تارخيه الكبريالبخاري يف 

 ."حنني غملوة(:1/384)والتاريخ

 ."غملوة حننيقا  يونس: ": (2253) تارخيه الكبريوقا  البخاري يف

 وهلذا احلديث شواهد منها:

 ، متفق عليه. (حديث أنس 1

 (.2889) حديث اجلهاد يف صحيحه رواه البخاري يف 

 : قا  ،(1393) حديث احلج كتابصحيحهومسلم يف 

َثنَا َثنَا ،ُمَعاذٍ  ْبنُ  اهلل ُعبَيْدُ  َحد  َثنَا ،أَيِب  َحد  ةُ  َحد  َثنَا ،َقتَاَدةَ  َعنْ  ،َخالٍِد  ْبنُ  ُقر   َحد 

ا إِن  »: اهلل  َرُسوُ   َقاَ   :َقاَ   ،َمالٍِك  ْبنُ  أََنُس  ٌل َم  ُأُحد  ا بَ نَ بُّ
هُ  حُيِ ِحبُّ  .«َوُن

 ، متفق عليه.( وحديث أيب محيد الساعدي 2

(، ومسلم يف كتاب احلج 4422رواه البخاري يف كتاب املتازي حديث )

 (.1392حديث)

 . ( وحديث أيب اريرة 3

 (.2/337) مسن هأمحد يف  اهماعرواه 



 ) 
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ن ُممد، : حدثنا حييى بن إسحاق، أخربنا أبو عوانة، وحسني بقا  

يب اريرة، قا : قا  عمر بن أيب سلمة، عن أبيه، عن أ حدثنا أبو عوانة، عن

هُ »: رسو  اهلل  ِحبُّ َوُن ا  نَ بُّ
ٌل حُيِ ا َاّذا َمبَ  . «إِن  ُأُحد 

(: حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا 2/387) املسن يف وقا   

 عمر بن أيب سلمة، عن أبيه، عن أيب اريرة، به.

ث سويد أيب عقبة الذي سقنا اذه الشوااد يرتق  هبا إىل درمة وحدي 

 الصحيال لتريه.

 . [1] ولقد تبنّي للقارئ أن حلذا الصحايب حدي ان احيحان 

 .ضعيف املفاري وعىل اذا في يصال إيراده وحدي ه يف 

 قال أبو عبد الرمحن:

 ، ويقا : سويد اجلهن . سويد بن اخر

( سويد بن عقبة اجلهن  1/291) الصحابة معجموساه ابن قانع يف 

 و  يذكر له إال اذا احلديث.

وحديث عقبة   :فقا ( 1708)علقه أبو داود يف سننه حتت رقم  حديثه

  .اام   «ةعرفها سن» :ا قا يض  أ  بن سويد عن أبيه عن النب  

وغريه كا ( 6468) رقم (7/90) الكبريوقد واله الارباين يف

 .يف الابعة ال انية هأو حناه بتام

 كذا، والصواب: حدي ني احيحني.  [1]
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 وال" (:1160) عقب احلديث رقم معجم الصحابةوقا  البتوي يف 

 والبتوي إماع حافظ. ."اذا غري اجلهن  لسويد أعلم

ين نه ال ي بت إال عن فأوغالب خمالفة األئمة يف مملمهم بعلة حديث أو 

 .تبوء بالفشلهم تغالب خمالف

فقد رواه   يد بن خالد اجلهننا او حديث زإن اذا أومع ذلك فالصحيال 

 .بن أيب عبد الرمحن عن عقبة بن سويد عن أبيه به ةُممد بن معن عن ربيع

 ة.ذا رواه ُممد بن معن عن ربيعكا 

عث عن ب املنىليد مويملعن  ةوخالفه سليان بن بي  فرواه عن ربيع 

 (.1722)ومسلم رقم ( 2428و  91)خرمه البخاري رقم أبن خالد  زيد

 :سليان بن بي وتابع  

 ومسلم بالرقم السابق (6112)ساعيل بن معفر عند البخاري رقم إ.

 (2427)ه عند البخاري رقم ي سفيان بن عيناوتابعه.

  (1722)ومسلم رقم ( 2429)نس عند البخاري رقمأالك بن مو.

  وسفيان ال وري.

   (1722)وعمرو بن احلارث عند مسلم.

  (1722) عند مسلم رقم ةمحاد بن سلمو.

  وغريام.

 ثعب املنىلمو ربيعة بن أيب عبدالرمحن عن يمليد احلديث عن اكلهم روو 

 .عن زيد بن خالد



 ) 
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( 2428)ى بن سعيد عند البخاري رقم يعىل احلديث حي ةوتابع ربيع 

فصار حديث سويد بن اخر الذي من طريق ُممد بن ( 4053)ومعه رقم 

بن سويد عن أبيه شاذا بمرة  ةعقب عن ةالتفاري عن ربيع ةمعن بن ُممد بن فضل

 .ادوق :نه قا أعن أبيه  اجلرح والتع يله ابن أيب حاتم يف مجفقد تر

عدد م له سفيان ال بأس به فلو خالف  :وقا  ابن معني .بن املدين اقه ووثّ  

من األئمة مع سفيان منهم  اكبري   احشد  لرمال عليهم ال وري، فكيف وقد خالف 

 الكبريساق البخاري حديث زيد بن خالد يف ا، وحلذمن ذكرنا انا

بن سويد عن ة عن عقب ةتبعه بحديث ُممد بن معن عن ربيع(، ثم أ8/362)

 واألو  أاال. :وقا  ،أبيه

 :فقا ( 15659)رقم (3/442) أما احلديث األخر الذي أخرمه أمحد

د بن سوي ةأخربين عقب :خربنا شعيب عن الملاري قا ك أحدثنا أبو اليان فقال

من غملوة   فلنا مع النب  ق :قا   أنه سمع أباه وكان من أاحاب النب  

وبتض النظر عن  «حيبنا ونحبه دحأاذا »:  قا  النب   ،خيرب فلا بدا له أحد

سند سويد ممن ( 1159)رقم   أبو القاسم البتوي  اهماعفقد معله  ،حاله

بينه وبني سويد بن  قوفرّ  .ال أعلم روى غري اذا احلديث :نصاري وقا األ

 اخر اجلهن .

أخرج اذا احلديث يف مسند سويد  أمحد  اهماعأن وأنت ترى 

اآلحاد ، وكذا انع ابن أيب عاام يفاجلهن   ةنصاري و  يقل يف نسباأل

 ( فقا : سويد أبو عقبة األنصاري وذكر حديث مبل أحد.23/2) واملثاني

ثم (، 2354)نصاري برقم ترمجة سويد األيف  وذكر احلديث ابن األثري

 اجلهن . :وقيل :فقا  ،ذكر بصيتة التمريض ما قيل يف نسبته غري ذلك
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لسويد بن ( 2350)أنه ترمم قبله برقم  ؛ومما يد  عىل أنه غاير بينها

امُلْستَْدِر  ونقل اذا  ،اخر اجلهن  فذكره مازما باسمه بتري أي تشكيك

اخر اجلهن  أي حديث وترمم بن األثري   يذكر لسويد بن ان ( أ158)ص

 .بن األثرياق بينها ففر   ؛لسويد األنصاري ترمجة أخرى

   اوأيض   ،بن االثريا كا فرقبينها  الفرق من ذلك امُلْستَْدِر  و  يستفد 

عند  ةالاتهلل من م ياو ،كا سبق اواحد   اسويد حدي   ليستفد ما ذكره بعضهم أن 

بعد ( 1296) رقم معرفة الصحابةيف  عيم قا  أبو ن فقد، امُلْستَْدِر  

: يف؛  عقب حديث الملاريخرين فيه فذكره أاملت بعُض  مَ اِ وَ  اة،حديث اللق

 .وليس اذا احلديث من ذا  يف يشء ةعن عقب ةورواه ربيع :فقا  ،أحد

: لقد التملع احلجوري يف مقدمته أن يبحث للحديث الذي امُلْستَْدِر وقو  

 ه عن شوااد.يريد إدخاله يف كتاب

نص الكيع يف املقدمة أين )ملا انتهيت من ذلك بفضل اهلل  :قلُت  

 .-الت    أمد حلا شاادا يصلال-معلت ما رأيته من  عيف املفاريد

 ،لضعاف املفاري  فأين التزامي بالبحث عن الشواه 

ذكرته يف الصحيال، وما  وإنا ما ومدته من شوااد أثناء البحث دون تقصٍّ  

للشوااد واملتابعاا، ومع  ذكرته يف الضعيف دون أي تقصٍّ  اله شااد  أمد 

 ، وما   يدر  كله ال ي   مله.ما شيئاذلك يف الابعة ال انية حاولت التوسع 

أس  وعن االستيعاب: فلاذا حاد احلجوري عن إيرادامُلْستَْدِر قا  

 ...الاابة
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حتفة ا  اململي يف ، وقد قأس  الاابةأحلت إىل ترمجته من  :قلُت

قبة، ثم ساق له والد ع-: ومن مسند سويد اجلهن  ]او ابن اخر[ األشراف

فقط، وقد اعتمدا عىل كيع اململي أنه بن اخر وأحلت  اذا احلديث املعلق

 إىل ترمجته.

عن كذا واذا غري  دوما ،اإلصابة: حاد عنقولهيك ر من امُلْستَْدِر  و

ا أحسب ممن يؤلف يف مو وع او أن احيال، فإن قصدي وقصد غريي في

يلتمس مظانه، ال أنه حييد عن بعض ما يتعلق به مما او من شأن البحث، 

 كان لتر ني: ورموع  إىل اذه املصادر 

معرفة ترامم اؤالء الصحابة ر وان اهلل عليهم مع ترميال القو   :األول

 بصحبة من اختلف يف احبته أو عدع ذلك بالرموع إىل ثيثة كتب يف

األحاديث الت  ذكراا اؤالء األئمة يف ترامم اؤالء أحتر ، و  ذلك...( إلخ

 ألمور:وذلك الصحابة، كا تراه يف مجيع الكتاب، 

أ م رمحهم اهلل يذكرون األحاديث الت  قيل أ ا رويت عنهم وإن  األول:

 كان الصواب فيها أ ا عن احايب خخر، وأ ا عن اذا الصحايب طريق شاذة.

  نه عن زيد بن خالد أاو شأن اذا احلديث، الذي رمال احلفا  كا 

 احلديث األو  املختلف يف إسنادهكا سبق، واملستدر  انا خيلط بني 

ا حلديث سويد بن اخر.  فيجعل حديث زيد شااد 

أ م قد خيتلفون يف ترمجة رملني فيذكرونه يف ترمجتني ويفرقون  الثاني:

 ب أ ا احابيان.، وقد يقو  بعضهم بتصويبينها

الذي حاد  ةصاباإلكا او شأن اذا الصحايب فقد قا  احلافظ يف كتابه 

: وقد فرق البتوي بني سويد الذي روى حدي ه قولهبعن ذكره املستدر  
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الملاري، وبني سويد الذي روى حدي ه ربيعة الف اق النسب، حيث وقع يف 

ي، وحيتمل أن يكونا واحدا رواية الملاري اجلهن ، ويف رواية ربيعة األنصار

 بأن يكون مهين ا حالف األنصار.اام

  :احلاصلو
 لخ.إ «ل حيبنا ونحبهبأحد م» :ن اذا احلديثأ

من طريق  اواحد اوحدي    ا،واحد اه سياق  قاحديث اللوخرمه بعضهم او أ

 :فيه أاي وفصي اوال أقل من أن يكون اذا احلديث خمتلف   ة عن عقبة،ربيع

نصاري األئمة من معله من حديث سويد األ قد تقدع أن منف :أما األال 

 وليس من مسند سويد بن اخر اجلهن .

نه ليس : إوقد قا  البتوي ،اواحد   قاةأن بعضهم معله وحديث الل :وثانيا

يف  «أحد مبل حيبنا ونحبه» :بة يف معل حديثيله إال حديث واحد وذكره فالر

من متنع احايب خخر نصاري ألكونه حديث سويد بن اخر أو حديث سويد ا

 ، ومن ثم  اجلملع بأن اذا الصحايب له أك ر من حديث يف اذه املصادر املذكورة

 خر.خ  ا يف وادٍ أذ إ الشوااد عليه ال حيتاج إىل جتميع

نه ليس أة الذي علقه أبو داود الصواب قاللكان حديث ا اذإ :وقد يقول قائل

 الد كا تبني.حديث سويد بن اخر بل او حديث زيد بن خ

او عن  :قيل ،ليه خيفإوال اين املنسوب إىل سويد بن اخر يف نسبته 

 ة حديث واحد.قاحديث اللواو  :وقيل ،احايب غريه

 :األو  ؛واو عىل اذا احلا  ضعيف املفاري مت حدي ه يففكيف خرّ 

 ؟مشكو  فيه :وال اين ،ه عنهتوثبعدع 
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فظ اللح حتفة االشرافيف ة عىل ماأين ذكرا حديث اللقا :اجلواب 

قبة بن ا فيه عيض  أو ،واملعلق من قسم الضعيف ،نه معلقأبنت أو ،اململي 

 .سويد فيه مهالة

يف  عيف نه شاذ فيبقى أأما بعد العلم  ،يراده مناسبإفهذا حسب رشط  و

بعضه ببعض  فيه مع احلديث اآلخر يتعلق البحثلكون و ،لبيان حالهاملفاريد 

 .الدمع حديث زيد بن خ

 ؛امُلْسَتْ ِركواملعيب على 

 ،ةقاو  حيرر شذوذ حديث سويد بن اخر يف الل ،نه يف موطن النقدأ 

وقد أبان هبذا  (،أحد) :يف احلديث الذيو  ينقل اخليف يف حدي ه عن 

 للحق. اوليس متجرد   ،أنه متعصب لرأيه وغريه

(+++) 
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 گ محسييلة األعصخربن ال 

  .محيس البجيلاأل لةيْ عَ بن ال اخر -75"

 (4069) اإلصابةم مم يف  ،عيلة أمهلان : إالرب يقا  بن عبداقا   

  (.1212) االستيعابو (2490) أس  الاابةو

 .داود، قا  ابن السكن والبتوي له غريهأبوقا  احلافظ روى حدي ه 

 :ر نيقااع األإيف اخلراج باب يف ( 3067) دواد رقمأبو اهماعقا   

 يبأحازع عن ع ان بن  يبأاهلل بن  بان بن عبدأعمرعن الفرياين عن  اَنَثْدَح 

ن أفلا  ا،ثقيف   غملا ن رسو  اهلل أ ةيلعبيه عن مده اخر بن الأحازع عن 

قد انرصف  فومد نب  اهلل  ،سمع ذلك اخر ركب يف خيل يمد النب  

رص حتى ينمللوا ن اليفارق اذا القأفجعل اخر حينئذ عهد اهلل وذمته  ،و  يفتال

 ،فلم يفارقهم حتى نمللوا عىل حكم رسو  اهلل  ،عىل حكم رسو  اهلل 

نا أو ،قد نمللت عىل حكمك يا رسو  اهلل ان ثقيف  إف ؛بعد ماأ :ليه اخرإفكتب 

  .ليهم وام يف خيلإمقبل 

اللهم » :محس عرش دعوااألفدعا  ،ةمامع ةبالصي فأمر رسو  اهلل 

يا  :، فقا ةتاه القوع فتكلم املتريه بن شعبأو ،«ماحلامحس يف خيلها ورألبار  

 :فدعاه، فقا  .خذ عمت  ودخلت فيا دخل فيه املسلمونأا ن اخر  إ ،نب  اهلل

فادفع اىل املتريه  ؛مواحلمأدماءام و حرزواأسلموا أذا إن القوع إ ؛يااخر»

سيع ماء لبن  سليم قد اربوا عن اه   نب  اهلل أليه وسإفدفعها  ،«عمته

+ } 
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فأنملله  ،«نعم» :قا  .نا وقوم أنمللنيه أيارسو  اهلل  :وتركوا ذلك املاء، فقا 

 فأتوا .فأبى ،املاء إليهم يدفع أن فسألوه ااخر   فأتوا ،يعن  املسلمني ،سلمأو

 .علينا فأبى ،ماءنا إلينا ليدفع ااخر   وأتينا أسلمنا ؛اهلل نب  يا :فقالوا ، النب 

 إىل فادفع ودماءام أمواحلم أحرزوا أسلموا إذا القوع إن ؛اخر يا» :فقا  ،فأتاه

 ؛ذلك عند يتتري  اهلل رسو  ومه فرأيت .اهلل نب  يا ؛نعم :قا  ،«ماءام القوع

 .املاء وأخذه اجلارية أخذه من حياء   محرة  

 الطبقاتوابن سعد يف (4/310 ) :املسن محد يفأخرمه أو

 الكبريالتاريخ اري يفوالبخ (2480و1673) والدارم  ،(6/31)

من طرق عن ( 7280و7279)رقم  الكبريوالارباين يف  (،311 -4/310)

 يب حازع به عن اخر به ويف سنده جماايل.أبان عن ع ان بن أ

 .مستقيم احلديث :وقا  ابن حبان ،بن اخلااب اذا روى عنه مجععمر  

ادوق يف  :بالتقرييب حازع، قا  احلافظ يف أبان بن عبد اهلل بن أو 

 اام .حفظه لني

وشيخه  ،مناكريله كويف ادوق  :رتوكنيالضعفاء واملوقا  الذاب  يف 

و  يوثقه  ،بانأخيه أعنه ابن  ةبالرواي  (1) تفرد .يب حازع جمهو  حا أع ان بن 

 .معترب

وقا   ،عنه ابنه ع ان ةفقد تفرد بالرواي .ا جمهو  حا يض  أووالد ع ان  

 .فاحلديث  عيف ."حدأو  يؤثر توثيقه عن  ،الهحاليعرف " :ابن القاان

 وثقهم البجيل اهلل عبد بن أبان أخيه بن وعنه أبيه عن حازع أيب بن ع ان:الكاشفقا  الذاب  يف (1)

 د. وقا  احلافظ يف ع ان: مقبو  ، من السادسة.     حبان بنا
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 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

يب حازع، أبان بن عبد اهلل بن أو"قا  احلجوري بعد إسناد اذا احلديث: 

 ".اام .ادوق يف حفظه لني :التقريبقا  احلافظ يف 

 ".مناكريله كويف ادوق ":رتوكنيالضعفاء واملوقا  الذاب  يف

 أقول:

 (:1/7) املاين يف الضعفاءقا  الذاب  يف 

، كويف له مناكري، -واو أبان بن أيب حازع  –أبان بن عبد اهلل اجلبيل " 

 ."حسن احلديث، وثقة ابن معني

 (:16-2/14) تهذيب الكمالوقا  اململي يف 

أبان بن عبد اهلل بن أيب حازع بن اخر بن العيلة، وقيل: ابن أيب حازع " 

لة البجيل األمحيس الكويف ابن عم الصباح بن ُممد بن أيب اخر بن العي

 حازع.

روى عن أبان بن تتلب وإبراايم بن مرير بن عبد اهلل البجيل س ق وعمه  

ثابت مد وعااء بن أيب رباح ع ان بن أيب حازع البجيل د وعدي بن 

نعيم بن أيب اند وأيب بكر بن بن شعيب وعمرو بن غملي عس و وعمرو

التتلب  وموىل أليب  بن سعد بن أيب وقاص ا ق وأيب مسلم بن عمر حفص

 اريرة.

الد بن عبد الرمحن اخلرساين وسفيان ال وري وسليان بن خروى عنه  

إبراايم ابن مرير بن عبد اهلل البجيل وأبو داود سليان بن داود الاياليس 

عيم وشعيب بن حرب س وعبد اهلل بن املبار  مد وعبيد اهلل بن موسى وأبو ن

احلسن بن الملبري  برش العبدي وُممد بن الفضل بن دكني ق وُممد بن
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األسدي عس وُممد بن ربيعة الكييب وأبو أمحد ُممد بن عبد اهلل بن الملبري 

الملبريي عس وُممد بن يوسف الفريايب د ق واملسيب بن رشيك ووكيع بن 

 ن إبراايم األنصاري الكويفاجلراح ا والقايض أبو يوسف يعقوب ب

 بن بكري الشيباين. ويونس

كان عبد الرمحن بن مهدي حيدث عن سفيان عنه وما  قا  عمرو بن عيل: 

 سمعت حييى بن سعيد حيدث عنه قط.

 بن حنبل عن أبيه: ادوق االال احلديث.وقا  عبد اهلل بن أمحد  

بن معني:  بن سعد بن أيب مريم عن حييى وقا  إسحاق بن منصور وأمحد 

 ثقة.

محد بن عدي: او عمليمل احلديث، عمليمل الرواياا،   أمد له وقا  أبو أ 

  حدي  ا منكَر املتن فأذكره وأرمو أنه ال بأس به.  

 ."روى له األربعة 

أمحد قا  يف أبان بن عبد اهلل: ادوق االال  اهماعفف  كيع اململي أن  

 احلديث.

هدي كان عبد الرمحن بن م"وقا  عمرو بن عيل:  ."ثقة"وقا  ابن معني:  

ث عنه قط  ."حيدث عن سفيان عنه، و ما سمعت حييى بن سعيد حيدي

 وأقول:
عدع ساع عمرو بن عيل من حييى ال يد  عىل طعن يف أبان، وربا سمع 

 غريه من حييى احلديث عن أبان.

ا عىل ترمجته: تهذيب الكمالُمققوقا    يف احلاشية معلق 

ما أبو حفص بن شااني فقا  يف ، أالثقات العجيل وذكره يف كتابه  ووثقه 
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: االال احلديث...، وذكره ابن خلفون يف كتاب ال قاا، أما الثقاتكتابه

 .الضعفاءليس بالقوي، وذكره العقييل يف"النسائ  فقا : 

 للعقييل فومدا اذا الكيع اآليت:الضعفاءفرمعت إىل  

  أيب حازع البجيل كويف.بن أبان " 

الرمحن  ا : حدثنا عمرو بن عيل، قا : كان عبدحدثنا ُممد بن عيسى ق 

حيدث عن سفيان، عن أبان بن أيب حازع، واو أبان بن عبد اهلل البجيل، وما 

 ."سمعت عبد الرمحن حدث عنه بيشء قط

 و  يملد العقييل عىل اذا الكيع. 

وما سمعت عبد الرمحن حدث عنه ": قولهوفيه خاأ لعله من الناسخ، واو 

 ."بيشء قط

د  فيه حييى بن سعيد بعبد الرمحن، والدليل عىل أن اذا خاأ ما نقله أب 

العقييل نفسه عن عمرو بن عيل أن عبد الرمحن كان حيدث عن سفيان عن 

 أبان، وما نقله اململي واو أماع القارئ.

أن العقييل   لرح أبان بن عبد اهلل، وإنا نقل فيه اذا الكيع  والشاهد: 

 الذي مر  بالقارئ.

 (:1/94) اجملروحنيوأما ابن حبان فقا  يف ترمجة أبان يف 

روى عنه ال وري ووكيع والناس. وكان ممن فحش خاؤه وانفرد " 

 ."باملناكري

 و  يذكر شيئ ا من اذه املناكري، واو قد يبالغ يف اجلرح غفر اهلل له.
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 :فيه  وقا (2/296) اجلرح والتع يلوقد ترمم له ابن أيب حاتم يف 

أبان بن عبد اهلل بن أيب حازع البجيل كويف روى عن عااء وأيب بكر بن "

حفص وإبراايم بن مرير وع ان بن أيب حازع البجيل، روى عنه ال وري 

 . "ووكيع وأبو أمحد الملبريي، والفريايب وأبو نعيم سمعت أيب يقو  ذلك

 قا : أنا عبد اهلل بن أمحد بن حنبل فيا كتب إيل "يب حاتم:أثم قا  ابن 

سمعت أيب يقو : أبان بن أيب حازع او أبان بن عبد اهلل البجيل ادوق االال 

 ."احلديث

ذكره أيب عن إسحاق بن منصور عن حييى بن معني "ثم قا  ابن أيب حاتم: 

 ."أنه قا : أبان بن عبد اهلل البجيل ثقة

 أبان والرواة عنه الفحو ، و   [1] فقد حكى ابن أيب حاتم عن أبيه مشائخ

ا.  ينقل عن أبيه فيه مرح 

، وعن ابن "ادوق االال احلديث"عن أمحد أنه قا  فيه:  إسنادهونقل ب

 ."ثقة"معني أنه: 

 حييى سمعت ما": الفيس قو ( 1/9) امليزانوأما الذاب  فقد نقل يف 

أمحد فيه:  اهماع  وقو ألبان، معني ابن توثيق ونقل. "قط عنه حيدث القاان

 ."حسن احلديث"، وقا  قبل ذلك: "ثادوق االال احلدي"

 فحدي ه إما  حسن لذاته أو احيال.

 كذا، والصواب: مشايخ. [ 1]
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( نقل احلافظ عن ابن سعد أن لصخر أحاديث، ورأى احلجوري اذا 2

 الكيع، فلم يأبه به. 

أنه   من حدي ه عن النب  "ورأى قو  ابن عبد الرب يف ترمجة اخر: 

 . "«أمواحلم ودماءام  (1) إن القوع إذا أحرزوا» قا : 

 يعن  إذا أسلموا.

 "ِمنْ "يد  عىل أن له أك ر من حديث؛ ألن  "من حدي ه"فقو  ابن عبد الرب: 

ا   يرصف احلجوري  تبعيضة، فاحلديث الذي ذكره بعض حدي ه، واذا أيض 

 .ضعيف املفاري يفعن الملج هبذا الصحايب وحدي ه 

 (:310/ 4) مسن هأمحد يف  اهماعروى  (3

َثنِ  :اْلبََجيِلُّ  اهلل َعبِْد  ْبنُ  أََبانُ  َثنَا ،َوِكيعٌ  عن ِامْ  َعنْ  ُعُموَمتِ  َحد   َاْخرِ  َمدي

ا أَن   َعيَْلةَ  ْبنِ  وا ُسَليْمٍ  َبنِ  ِمنْ  َقْوم  ْسَيعُ  َماءَ  ِحنيَ  أَْرِ ِهمْ  َعنْ  َفرُّ  ،َفأََخْذهُتَا ،اْهِ

َذا» :َوَقاَ   َعَليِْهمْ  َااَفَرد   ، الن بِ ي  إِىَل  فِيَها َفَخاَاُمويِن  ،َفأَْسَلُموا ْسلَمَ  إِ ُمُل  أَ  الر 

َحقُّ  َفُهوَ  ْرِ هِ  أَ أَ هِ  بِ  .«َوَمالِ

فها قصتان، فالظاار أن شيخ أيب داود واو عمر بن اخلااب السجستاين 

 .ادوق: التقريبخلط بينها، قا  فيه احلافظ ابن حجر يف 

 . «إذا أسلموا»الظاار أنه سقط منه:  (1)
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تهذيب  يف احلافظ له وترمم ،الكاشفوسكت عنه الذاب  يف

والرواة عنه، وام عدد،   ينقل توثيقه عن غري ابن  شيوخه وذكر التهذيب

 حبان.

ا   اهماعومن األدلة عىل خلط عمر اذا بني احلدي ني: أنه خالف وكيع 

 غريه. من، أو وقع اخللط احلافظَ 

ن األلباين اذا احلديث يف حديث سلسلة األحاديث الصحيحةوحس 

 :(، واذا نص كيمه1230)

َثنِ  :اْلبََجيِلُّ  اهلل َعبِْد  ْبن أََبان( عن 4/310أخرمه أمحد ) "  ُعُموَمتِ  َحد 

ِامْ  َعنْ  ا أَن   َعيَْلةَ  ْبنِ  َاْخرِ  َمدي وا ُسَليْمٍ  َبنِ  ِمنْ  َقْوم   َماءَ  ِحنيَ  أَْرِ ِهمْ  َعنْ  َفرُّ

ْسَيعُ  َاا ، الن بِ ي  ىَل إِ  فِيَها َفَخاَاُمويِن  ،َفأَْسَلُموا ،َفأََخْذهُتَا ،اْهِ  َعَليِْهمْ  َفَرد 

 فذكره. ...،َوَقاَ  

قلت: واذا إسناد حسن إن شاء اهلل تعاىل، أبان اذا خمتلف فيه واألك ر 

ادوق يف ". وقا  احلافظ: "حسن احلديث"يقه، وقا  الذاب : ثعىل تو

 ."حفظه لني

ان ينجرب مهالتهم بمجموع عددام، وقد روى عن عمه ع  وعمومته مجعٌ 

، وكأنه التقريببن أيب حازع البجيل واومن املقبولني عند احلافظ يف

( ومعله موافقا لقو  البخاري 6/131) الفتحلذلك سكت عليه احلافظ يف

 فه  وأر ون ما  وحلم احلرب دار يف قوع أسلم إذا باب": صحيحهيف 

 اام."حلم
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أخرمه أبو داود،  :بلوغ املراموقا  احلافظ ابن حجر يف اذا احلديث يف

 رماله موثوقون.

 (.1205)رقم( 4/34)سبل السالموأقره الصنعاين يف

أمرا أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال » وقا : ويف معناه احلديث املتفق عليه

 .«إله إال اهلل، فإذا قالوا أحرزوا دماءام وأمواحلم

 وقد ، ال سياضعيف املفاري وعىل اذا في يصال إيراد اخر يف قسم

 الفتال مسلمة يف سعد ابن ذكره" :اإلصابةرأى احلجوري قو  احلافظ يف

 ."أحاديث روى: وقا 

 قال أبو عبد الرمحن:

 صخر بن العيلة األمحيس البجيل. 

 أحرزوا أسلموا إذا القوع إن ؛اخر يا»:له حديث طويل وفيه احايب

 ومه فرأيت .اهلل  نب يا ؛نعم :قا  ،«ماءام القوع إىل فادفع ودماءام أمواحلم

 .املاء وأخذه اجلارية أخذه من حياء   محرة   ؛ذلك عند يتتري  اهلل رسو 

روى حدي ه أبان بن   ."له احبه" :التهذيبحجر يفابن قا  احلافظ  

أيب حازع األمحيس عن عمه ع ان عن أبيه عن مده اخر بن العيلة  أن النب  

يس له غريه، وذكره ابن سعد يف ا، قا  ابن السكن والبتوي: لثقيف   اغمل 

أحاديث، قا  ابن عبد الرب: يقا  إن  مسلمة الفتال، وقا : روى عن النب  

تهذيب ورممل له اململي يف تهذيب التهذيبالعيلة أمه. انتهت ترمجته من

 إىل أيب داود)د(. التهذيبوكذلك ابن حجر يف الكمال
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، وذكره ابن اجلوزي من ريهيس له غل :يوالبتو قا  ابن السكن :من حدي ه 

وكذا ذكره اهماع ابن  تلقيح فهوم أهل األثرأاحاب احلديث الواحد يف 

رقم  من أصحاب احل يث الواح أمساء الصحابة الرواة حملع يف كتابه

لقو  ابن  إقرارروى حدي ه أبو داود  التهذيب، وقو  احلافظ يف(822)

ا فيه أنه ذكر ما قاله ابن سعد لبيان أنه ال نه ليس له غريه وغاية مأالسكن والبتوي 

: إن له أحاديث فهذا او الواقع املجملوع به عند من او أحفظ من قولهحقيقة ل

 .ابن سعد

حاو  أنه ليس له غري اذا احلديث الواحد وبعد اذا النص من احلفا  

خر خفقا  يف  ؛شكك يف كون اذا الصحايب من املفاريدأن ي امُلْستَْدِر  

 سياال  ضعيف املفاري إيراد اخر يف قسمفي يصال وعىل اذا " :البحث

 .اإلصابةو  احلافظ يفقي رجووقد رأى احل

له إال نه ليس أ منياإمابن حجر عن احلافظ  قلعن نامُلْستَْدِر  عرض أو 

قو  ابن بومن قو  ابن سعد روى أحاديث  الكلمةوتشبث هبذه  ،احلديثاذا 

فقو  ابن عبد الرب  :وقا   من حدي ه عن النب   عبد الرب يف ترمجة اخر:

 .اامتبعيضية من حدي ه يد  عىل أن له أك ر من حديث ألن من

وقد رد  داود يسنن أب مناخر له حديث طويل كا سقناه  :قلُت  

بعض  -أي ابن عبد الرب -: فاحلديث الذي ذكره قولهعىل نفسه ب امُلْستَْدِر 

، أي من حدي ه "ومن حدي ه"قو  ابن عبد الرب:أن حدي ه واذا او الصواب 

. ومما «أن القوع إذا أسلموا أحرزوا أمواحلم ودمائهم» :املاو  اذه القاعة، منه

حدي ه :االستيعاببعد اذا من ترمجة اخر يف قولهيؤيد أن اذا او مقصوده 

 .اامعند أال الكوفة
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احايب  وأنت ترى أن سند احلديث كويف من أبان بن عبد اهلل إىل 

  .احلديث اخر بن العيلة

وقا  ابن عبد الرب  ."سكن الكوفة"قا  البتوي:  قا  ابن حجر:

. ويؤيد ذلك أيضا قو  ابن حجر "عداده يف الكوفيني":  االستيعابيف

أخرج أبو داود حدي ه من طريق أبان عن عمه عن ع ان عن ": اإلصابةيف

، فذكر طرفا من «غملا ثقيفا أن النب  » أبيه عن مده اخر بن العيلة:

 ."احلديث

فتأمل كلمة: )فذكر طرفا من احلديث(، اذه الكلمة تفيد أنه حديث ماو ،  

 ذكر بعضهم طرفا منه. 

لصخر اع ض بجملء من احلديث الذي حدي  ا خخر امُلْستَْدِر  وملا   لد 

 وقا :  ،سقناه

ب السجستاين فها قصتان، فالظاار أن شيخ أيب داود واو عمر بن اخلاا

وسكت عنه ، "ادوق": التقريبخلط بينها، قا  فيه احلافظ ابن حجر يف 

اذا من املحاولة الفاشلة الت  يريد هبا جتملئة احلديث  .الذاب ...إلخ كيمه

: التقريبيف الذي ساقه اذا الرمل ال قة الذي قا  عنه ابن حجر  الواحد

  ."مستقيم احلديث" :ثقاتهابن حبان  يف هوقا  عن ،"ادوق"

حتى أن  ،حلديث اذا الرمل تفيد معرفتهواذه العبارة من ابن حبان 

ا قا   وحلذا ؛املعلم  عد قو  ابن حبان عن رمل مستقيم احلديث توثيقا معترب 

 بل ثقة..إلخ. :التقريب ُمررو

مسند عبد الرمحن  يفنفسه  قد دافع بشدة عن ُممد بن داود امُلْستَْدِر  و

 ،رمل بحجة أنه من شيوخ أيب داود وأبو داود ال يروي إال عن ثقة بن كعب عنا
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فلم يعترب لرواية أيب داود وال لترياا من احلجج عىل  ؛وانا نقض غملله أنكاثا

 .وذاب حياو  القدح فيه هادق

مع ما ترى من  ، فعمر بن اخلااباملحض واذا من االع اض بالباطل

الفضل بن دكني  ديث واحدا دون اهسنادعىل سياق احلتابعه  وثقته أيضاتعديله 

 .(3678)تارخيهمن لثوابن أيب خي مة يف السفر ال ا (1715)عند الدارم 

( 7279) الكبريوتابعها مسلم بن إبراايم الفراايدي عند الارباين يف

( 6/303) الطبقاتيف كا  ابن سعد وتابعها وكيع عند  كلهم عن أبان به

 :قا  ،حدثنا أبان بن عبد اهلل البجيل :الفضل بن دكني قاالفقا : أخربنا وكيع و

أخذا عمة املترية بن  :قا  ،حدثن  ع ان بن أيب حازع عن اخر بن العيلة

 وماء املترية فسأ  رسو  اهلل  :لوااق ،شعبة فقدمت هبا إىل رسو  اهلل 

إذا  يا اخر إن القوع»فقا :  فدعاين رسو  اهلل  ،عمته وأخربه أ ا عندي

 .«أسلموا أحرزوا أمواحلم ودماءام فادفعها إليه

 أعااين ماء لبن  سليم قا  فأتوا نب  اهلل   وقد كان رسو  اهلل  :قا  

يا اخر إن القوع إذا أسلموا »فقا :  فسألوه املاء قا  فدعاين نب  اهلل 

 فدفعته إليهم. «أحرزوا أمواحلم ودماءام فادفعه إليهم

تابعوا يف سوق حديث عمر بن اخلااب  سوقا واحدا  فهؤالء ثيثة ثقاا

ېئ ىئ ىئ ىئ )وام الفضل بن دكني ومسلم الفراايدي ووكيع بن اجلراح 

  .(ی ی

عن ابن سعد أن لصخر اإلصابة قو  احلافظ يف امُلْستَْدِر  وقد نقل 

ذكر مبارشة، مع أن ابن سعد  الطبقاتمنأحاديث، و  ينقل كيع ابن سعد 

يف كي ني وكرر اذا احلديث الفرد بتامه يلة يف  مو عاخر ابن الع
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حدثنا أبان بن  :قاال ،أخربنا وكيع والفضل بن دكني :قا  ،املو عني بسند واحد

 .عبد اهلل البجيل به

 ( طبعة مكتبة اخلانج ، 6/303:)طبقاته من األو و ع امليف  كرهذ

ا يف)وساق اذا احلديث الفرد  يذكر اذا القو  يف  ( و 8/153وترمم له أيض 

 .املو ع ال اين

واملو ع األو  سقط من بعض طبعاا الكتاب، لكن احلديث رواه ابن  

نفسه امُلْستَْدِر  وكيع والفضل، وأعرض عنه  نعسعد يف كي املو عني 

 ؟أتدري   انع ذلك

أيت له االع اض هبذا اجلملء من تألنه واهلل أعلم إن فعل ذلك في ي 

ا الذي اع ض به احلديث، ورم  عم ر شيخ أيب داود بالتخليط فيه ألن وكيع 

يف عمر بن  امُلْستَْدِر  طعناملستدر  نفسه قد تابعه و  خيالفه فيبال 

ومن األدلة عىل خلط عمر بني احلدي ني أنه خالف  :قولهب اجلنايباخلااب 

ا اهماع احلافظ.  وكيع 

عد كا ترى، وتابعها عند ابن س عىل سياق احلديث قد تابعه اأن وكيع إذ

الفضل بن دكني ومسلم بن إبراايم، وغاية ما يف األمر أن اهماع أمحد أخرج 

 من القصة عن وكيع و  يسق كل لفظ احلديث. امملء  

 : أو وقع اخللط من غريه.امُلْستَْدِر  ألمر كذلك قا اوملا كان 

نه إن قا  و  يقل أو وقع اخللط من شيخه، أبان بن عبد اهلل؛ أل  :قلُت  

مر بن مع أن عادوق، يف حفظه لني،  :ذلك ا ار أن يرمع إىل قو  احلافظ

كلم يف حفظه، وقد تُ بالتخليط عليه  رعن، و  ياخلااب أحسن حاال  من أبا



 ) 

 

 

+ 

 

346

من الصفحاا  اهبذا سيبال عددإن رم  عليه ذكر الذاب  أنه له مناكري؛ إال أنه و

واذا او الواقع يف اذا   الشتب منالت  أطا  هبا انا يف ترمجته، وتصبال: 

شتا  الناس إاالستدرا  الذي قد يسأ  عنه الشيخ ربيع يوع القيامة ملا فيه من 

 هبذا اجلد  العقيم.

 ني.ادوق يف حفظه ل :التقريباهلل قا  احلافظ يف بان بن عبدأ أما 

 ،امفيد   اكيع العلاء فيه تلخيص   وقد خلص احلافظ ابن حجر  

كله  ي عليهملنمل  كيع احلافظ املأمن شتفه بك رة الصفحاا  ِر امُلْستَدْ و

ال سيا ذكر شيوخه وذكر من  ،انا ذلكإىل با ال حامة  تهذيب الكمالمن

فقا  يف ، يف حا  حدي ه  رامال وخرج بتري  بط ثم حاس وداسروى عنه 

 .ما حسن لذاته أو احيالإفحدي ه  :خر ذلكخ

ح واس اح كا أخذ به األلباين راأفي او أخذ بقو  ابن حجر ف 

بن ان لملع بخيف قو  أوال او استااع  ، (1230)رقم  الصحيحةيف

من رتبة ألن اذا الرمل متكلم فيه با ينملله عن  ؛ لذاته حدي هصحال فيحجر 

 حدي ه.ال حيص

 :مع ما نقلناه يف ترمجة أبان فنا احلديث بعدة عللوحنن ضّع ؛هذا

 اق ،بانأخيه أفقد تفرد بالرواية عنه ابن  ؛حازع منها مهالة ع ان بن أيب  

 ف.يقاهلل يف حصار ث   يرو عنه سوى  أبان بن عبد :مليزانايف الذاب  

وثقه؛  امعترب   التهذيبو  يذكر او وال احلافظ يف ،أي اذا احلديث فقط

 فهو عىل اذا جمهو .

 افظ اململي قا  احل .كذلك جمهو  ةليوأبوه  أبو حازع بن اخر بن الع

: روى عن أبيه روى عنه ابنه ع ان بن أيب حازع.تهذيب الكماليف 
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النقد تأيت بجواب  عاقت يف منر  وأأ   فإين ،ت قائل عن اذه العللأنفا  

يف حاشيتك من توثيق ابن حبان واو معروف  سوى ما ذكرتهعن اذه العلل 

 ل اذا احلديث ال يدري ملر يف استدراكه ظوالنابتسااله يف توثيق املجهولني 

والظاار ) :قولهة إىل جلأ يف موا يع ك ريحتى  عىل أي مبدأ علم  اار

كا يك ر  (الظاار ولعله) :باب ولو  ُفتالوال توثيق بتري بحث ( هلوالظاار ولع

 .ين اهلل من شاء ما شاءدلقا  يف  ،انا امُلْستَْدِر  منها 

عىل أن : إن شاء اهلل، قولهبحّسن احلديث مست نيا  والعيمة األلباين 

بكلمة حسن ولو هبذا االست ناء فيه  حلذا احلديث من األلباين  اذا التحسني

 :ألمور منها ؛إن شاء اهلل، ليس بصواب

   دري ما حاحلمال يُ  ،مبهمون -يف السند الذي ساقه -بان أأن عمومة، 

ه عىل وتابع( 6/31)بن سعد انفسه اذا احلديث عند  عذا روى وكيإفكيف 

 -بن عبد اهللاواو -بان أعن  :فقالواذلك مجاعة كا ذكرنا يف الابعة ال انية، 

وقد تقدع  ،أحد عمومته املبهمني أن منهم ع ان ىعن ع ان بن أيب حازع فسم

 م ع ان رواه عن أبيه واو أبو حازع بن اخر كا عند الدار ،بيان أنه جمهو 

ان ي ام أولئك املجاايل السابق بنيماملبه وأنت ترى أن اؤالء(، 1674)رقم 

 وأن احلديث جلهالتهم  عيف .  ،حاحلم

 نه.ّس فظنُّنا به أنه ال حي لك العيمة األلباين ذولو وقف عىل 

م منه شيف اذا االستدرا  يُ  اأن الشيخ ربيع  يفيد أهيا القارئ  اوازيد  بيان  

بن حجر ا واو أين نقلت عن احلافظ ،وعدع التجرد للحق ،رائحة احلوى
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من حدي ه اذا  فرلة بعد ذكره لايقا  يف ترمجة اخر بن الع التهذيبمن

 .[1]" ليس له غريه :ن السكن والبتويابقا  " :قا 

 ونقل احلافظ اذا عن البتوي ، ا سقات من كتايب كلمة )ليس(أغري  

من حيث  اإلصابةحتى يف ونقله عن البتوي  التهذيبوابن السكن يف

ااملُ تركها  من اذا املو ع نفسه قو  ابن سعد روى خذ أو ،ْستَْدِر  عمد 

روى " :عىل أن ابن سعد قائلأحاديث وتر  بعده قو  البتوي: ليس له غريه، 

حاديث : روى أقا  حيثإال اذا احلديث   يذكر يف ترمجة اخر  "أحاديث

وكرر  ،اذا احلديث فقطثم ذكر  (1332رقم  6/303) الطبقاتمن

روى أحاديث و   قولهبتري ( 2698رقم  8/153) الطبقاتاحلديث يف

(، 4/310) التاريخيف والبخاري (4/310) املسن يذكر له أمحد يف

، وقا  ابن وال غريام فيا نعلم سوى اذا احلديث ،(7279)والارباين رقم 

بعد ذكر اذا احلديث الفرد لصخر بن العيلة  جامع املساني  والسننك ري يف 

 ."ويف إسناده رمل   يسم"( قا : 822)رقم 

وعن اذه احلقائق كلها  ،عن النصوص املذكورة امُلْستَْدِر عرض أف

وذاب يشكك يف فردية اذا الصحايب بكلمة قائلها يف مو ع واحد   يأا 

في  إله اال اهلل ما  ،تري اذا احلديث وتركها بعد اذا املو ع أل ا ال حقيقة حلاب

 .ياشيخ ربيعحلق عن ااذه اخلذيلة 

 (.1294عقب إخرامه للحديث رقم ) معجمهانظر قو  البتوي يف   [1]
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وكل هذه احملاولة  البائسة اليت ارتكب فيها املستدرك هذه األخطاء للوصول إىل 
 أمرين:

ليتسنى اذا احلديث الفرد إىل أك ر من حديث  جتملأةتقسيم و األمر األو 

في حيقق  ،فليس او من املفاريد ،القو  أن اذا الصحايب له أك ر من حديث له

ا  شيخ أيب داود عمر بن جتشم التض من حذا األمر من أمل اانا، ويل ذكره 

ا السجستاين؛ اخلااب  وقد تابعه عليه ثيثة و  لملأه، ملاذا روى احلديث تام 

ا خمالفامن ال قاا تقدع ذكرام ومن أ ا اعترب وكيع  لعمر بن اخلااب  ملها أيض 

 التامة عند غريماو  وتر  رواية وكيع كونه ساق احلديث عند أمحد غري  

 .أيب داود لسياق شيخ والصواب أنه من املتابعني أو حناااكا  أمحد 

واشتملت عىل  ذكرتهصحيال احلديث حتى يقو  ملاذا تل واملحاولة ال انية

يف ترمجة أبان بن عبد اهلل  ممل الدفاع عن حا  بعض املجاايل وعىل تاويل

 با ال حامة إليه انا.

(+++) 
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 گ  يالبياض عبد اهلل بن غنام 

  .نصاريعبد اهلل بن غناع البيايض األ -90"

 ،(3119) أس  الاابةو ،(4900)رقم  اإلصابةم مم يف 

 .(1648) االستيعابو

يَى، عن  َاالِاٍل  ْبنُ  أَمْحَدُ  َحدََّثَنا، داود أبو اهماعقا   حديثه  ْبنُ  حَيْ

انَ  َثنَ:(1)، قا   أويسيِب أَ  بنُ  َوإِْسَاِعيُل  َحس   ْبنِ  َربِيَعةَ  َعنْ  بِيَ ٍ  ْبنُ  ُسَليَْانُ  اَحد 

مْحَنِ  َعبِْد  أَيِب   َرُسوَ   أَن   اْلبَيَايِضي  َغن اعٍ  ْبنِ  اهلل َعبِْد  َعنْ ، [2 ]ةبتع ْبنِ  اهلل َعبِْد  َعنْ  الر 

 الَ  َوْحَد َ  فَِمنَْك  نِعَْمةٍ  ِمنْ  يِب  أَْاباََل  َما الل ُهم   :يُْصباُِل  ِحنيَ  َقاَ   َمنْ » :قا   اهلل 

يَك  ْكرُ  َولََك  احْلَْمدُ  فَلََك  ،لََك  رَشِ َل  َقاَ   َوَمنْ  ،يَْوِمهِ  ُشْكرَ  أَد ى فََقدْ . الشُّ لَِك  ِم ْ  َذ

ى َفَقدْ  ُيْميِس  ِحنيَ  هِ  ُشْكرَ  أَد  تِ َل يْ  .وهو ضعيف اام.«َل
ه البتوي أخرمو (861)وابن حبان رقم  (9750)خرمه النسائ  رقم أو 

من  (307و306) ال عاءوالارباين يف (1328رقم ) ةشرح السنيف

 ال :زرعهأبو، قا  [2] تبةعاهلل بن  عبد :ويف سنده .طريق سليان بن بي  به 

 .ال يف اذا احلديث الواحدإعرفه أ

 ."الثقاتبن حبان يفاجمهو  حا  روى عنه اثنان وذكره  او :قلت 

 )قاال(. :كذا، والصواب (1)

 تبة. والصواب عنبسة.احف امُلْسَتْدِر  يف املو ع ال اين عنبة إىل ع[2]

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 
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 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

ديث بعبد اهلل بن عتبة؛ ألنه جمهو  احلا  كا ف احلجوري اذا احل عّ 

سنن قا ، واذا خاأ؛ فإنه يف مجيع املصادر الت  وقفت عليها با يف ذلك

َسة، واو مقبو  كا قا  احلافظ بَ هلل بن َعنْا عبد او إنا أبي داود

.التقريبيف

د وقد اذا  نه احلديث، اذا( 121ص) األذكار يف النووي مو   وحس 

 .األمالييف حجر ابن فظاحلا

ولعل اذا التسامال منها ألنه ليس يف احلي  واحلراع، وال يف العقائد، 

 وإنا او يف الفضائل.

 قال أبو عبد الرمحن:

 .عبداهلل بن غناع البيايض 

اام اهلل بن عنبسة. حديث يرويه عنه عبداحايب له  :التقريبقا  احلافظ

 واو اذا احلديث.

 سه جمهو .باهلل بن عن عبد إسنادهويف 

يف مجيع املصادر الت  وقف  نبسةبن عا إنه قولهيف  :امُلْستَْدِر  تعنتوقد 

 .عليها

 ؟ن وقفت عىل اذه املصادرأي :قولأو 
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املصادر الت  ذكرهتا با و ،هُ متُ را    تملد عىل احلديث الذي خرّ أفإين  

ة عنبحفته أنت من يف املو ع ال اين الذي امنه  نا سقط السنيإ ةسفيها عنب

  .إىل عتبة، وأنت يف مقاع النقد

ولو  ةبأو عن ،كا يف نسختك عتبةاهلل بن  خر اسمه عبدخوال للحديث راو 

ا،عىل سقط الس بهن التعنت  ةلكن تشعر أنه يستعمل يف رده شد  ني لكان اواب 

أنه سقط السني من نسخت  فصار عنبة، زيد سقوط اذا احلرف مع  حتى يف م ل

 ء يف نسخته فصار عتبة.التا

فرا به يف سند ظنك أ  عت تد  أناذا الذي  ةسباهلل بن عن ال عبد ثانًيا:

 جمهو . أع غرياذا احلديث جمهو   ّرجاذا احلديث دون غري  ممن خ

قه مع شدة حراك عىل وثّ  د معترب اومملاذا   تُ  ،فإن كان غري جمهو  

بق فكيف إذا ظفرا بتوثيق معترب كا س ،مله عن التعنت فيهانشياء يتأاستدرا  

 له.

فهل اطلعت يف  ،ت عىل ترمجته من عدة مصادرفنك وقإ لقد قلَت  :ثالًثا

 :قرب مصدر ل مجته واوأتلك املصادر عىل 

عرفه إال يف أال " زرعة:قا  أبو  ؛البن حجر وفيه التهذيبتهذيب 

 ."حديث واحد

  ."د يعرفال يكاو" :قا  امليزان يف ترمجته من  ب الذاو

ن ابن أيب حاتم أ (1420)البن حاتم وفيه برقم  اجلرح والتع يلوعىل 

 :ومنهم من يقو  ،بن عباساعن  ةسباهلل بن عن عبد :منهم من يقو  :قا  ألبيه

 اؤالء جمهولون. ،وال اذا ،ال اذا :قا  ،أهيا أاال :قلت .بن متاعاعن 
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اهلل بن  ربيعة عن عبدقد روى  :بن معني يقو سمعت حييى  :وقو  الدوري

 .ال أدري :قا  .من عبداهلل بن عنبسة :قلت ة،عنبس

بن ااو مقبو  كا قا   :ثم تقو  ،فبعد اذا كله ترد القو  بأنه جمهو أ 

وأنه يالق اذا  ،تقريبهبن حجر يف ابكل سهولة ااايح  متجااي ،حجر

ق ذلك عىل طلأوربا  .ومن إذا   يتابع فهو لني ا احلاللفظ عىل جماايل 

حتت حديث عيل بن  بعض من   يرو عنه إال واحد و  يوثقه معترب كا ذكرنا

 .طلق من اذا  الكتاب

  هأنفرأيت  األذكار قد رمعت إىل ما نقله عن النووي من كتاب :رابًعا

 .من كيع النووي كلمة مهمة سقطأ

اد ميد )   سنإب سنن أبي داودنا يفيرو  األذكارفقد قا  النووي يف  

 .اهلل بن غناع فذكر احلديث يضعفه ( عن عبد

عىل من قرأ كتاب  نس وغري خاٍف أواكذا قا  يف احلديث الذي قبله عن  

ن كان احلديث إو -فه أبو داودللنووي أنه قد ذكر فيه ما   يضعي  األذكار

فه وذكر فيه أحاديث شديدة الضعف واذا احلديث قد  ع   ،-عند غريه ا عيف  

 الرتغيب والرتهيب ضعيفويف، ضعيف اجلامعيف األلباين 

 للمنذري.

اهلل بن عمر  ثر عبدأا   يوافق اواه يف ف اشاع بن التاز ملّ  ع   وامُلْستَْدِر  

 :واو–وعمل بني الناس  جة يف ُماولة تضعيفه  معة،يف األذان األو  للج

الَ عْ   يُ  - ةثق  .األئمة  ع فهمن  م أن أحد 

ويف اذا االستدرا  يدافع عن  ،يف بعض حتقيقه !!او قد قا  بتوثيقهبل  

يُ   .فوارَ عْ املجهولني الذين ينص األئمة أ م   
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أما تعلله لتصحيال بعض األحاديث الضعيفة بأ ا ليست من  :خامًسا

او  مصالال أباطل خيالف  ليالتأاهذا فأحاديث احلي  واحلراع والعقائد 

 . فيا سبقاحلديث كا أو حنا ذلك 

فون احلديث عىل حسب با فيهم األلباين يضعي  قديا وحدي ا املحدثونف

سواء كان فيا يظنه الشيخ ربيع أنه من غري أحاديث ، علم احلديث  وابط

و  ينظر إىل اذه املصالال  ،فه األلبايناألحكاع والعقائد كهذا احلديث  ع  

 .دين اهللاحلادث الذي قد يفتال عىل األمة باب البدع يف 

حاديث احلي  واحلراع أبأن م ل اذا احلديث ليس من  قولهعىل أن 

 معيل بن زياد من مسندغري احيال قد أو حنا فساده فيا سبق  قو  والعقائد

 .األشجع 

 ة.على فرض ثبوت هذا احل يث فإنه من أحاديث العقي  ؛ويف هذا 

 ،نفى الرش  عنهاا وحدانية اهلل عمل ومل وثبإ كيف وقد تضمن ذروهتا واو

 :قولهيف  امُلْستَْدِر  فكيف خف  عىل  ، افة النعمة إىل اهلل عمل وملإ وتضمن

دخا  اذين األمرين إ «من نعمة فمنك وحد  ال رشيك لك ما أابحت يب»

يف  الوااب التميم   كا انع املجدد ُممد بن عبد ،املهمني يف التوحيد

ٱ ٻ ٻ ) :عن قارون اهلل تعاىل أه بقو ا بدفجعل فيه باب   التوحي كتابه

پ املتفق عليه يف قصة ال يثة من   وذكر فيه حديث أيب اريرة  (ٻ ٻ 

النعمة إليه  بن  إرسائيل األبرص واألقرع واألعمى أنه ريض اهلل عىل من أ اف

 عملومل وسخط عىل من   يضفها إىل بارهيا.

(+++) 
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 بدالرمحن بن أبي عمرية املزنيع 

  .ن بن أيب عمرية اململينبدالرمحع -97"

رقم  أس  الاابةو (5193) اإلصابةم مم يف ، خمتلف يف احبته 

له عند  التهذيبقا  احلافظ  يف  ،(1453) االستيعابو (3362)

 .ةيف ذكر معاوي (1)واحد  ال مذي حديث

 .يف املناقب  (2)(3931)رقم     ال مذي اهماعقا   

عن سعيد بن عبدالعمليمل، عن  ،يب مسهرأُممد بن حييى، عن  حدثنا

  ،وكان من أاحاب النب   ةالرمحن بن أيب عمري بن يمليد عن عبد ربيعة

 أبو، قا  «وااد به امهدي   االلهم امعله اادي  » : عاويةقا  مل عن النب  

 اام.اذا حديث حسن غريب :عيسى

اآلحاد يب عاام يفأوابن  (4/216)املسن خرمه أمحد يفأو

من  (5/240) التاريخوالبخاري يف (1129)رقم  (2/358) املثانيو

وقد وقفت عىل أربعة أحاديث حلذا الصحايب، كا  التهذيب( ما او الداع  لنقل اذا الكيع من1)

 للحافظ ابن حجر. اإلصابةيف

الداع  له أنه عىل رشطنا من الكتب الستة ومسند أمحد، وأما احلديث اآلخر الذي ساقه امُلْسَتْدِر   :قلُت 

  ب أنه عن ُممد بن أيب عمرية كا سيأيت.من مسند أمحد فالصوا

 (.3842اذا احلديث عند ال مذي برقم ) (2)

+ } 

 
} 
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 .ثقتان :بن يمليد ةالعمليمل وربيع وسعيد بن عبد ،به ،العمليمل طريق سعيد بن عبد

  .اام   رواة ثقاا :اإلصابةوقا  احلافظ يف  نه ال مذي، فرماله ثقاا وقد حس  

فقد ذكر احلافظ يف  ما ما عداااأ ةواذا مفرد باعتبار الكتب الست :قلت

الرب، قا  عن  عله ابن عبدأوقد  ،حلذا  الصحايب غري اذا احلديث اإلصابة

وقا  عن حدي ه  حادي ه، أال تصال احبته وال ت بت  ة:يب عمريأعبدالرمحن بن 

من .اام عندام  اوال يصال مرفوع   ،ومنهم من يرفعه ،منهم من يوقفه :اذا

بعد  اإلصابةوتعقبه ابن حجر يف  ،نالرمح عند ترمجة عبد االستيعاب

سناد منها من إو لن كان ال خيإحاديث وواذه األ :حادي ه فقا أن ذكر بعض أ

  .اام   ةمقا  فمجموعها ي بت لعبد الرمحن الصحب

يؤيد ما فإن يف كيع احلافظ   (1) ما ثبت حدي ه اذا ،ولو ثبتت احبته :قلت

 ."يثعي  اذا احلدإالرب عىل  بن عبداكيع 

 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

من العجائب أن احلجورري يورد اذا الصحايب يف أاحاب املفاريد 

مع أنه قد وقف عىل أربعة أحاديث أورداا احلافظ ابن حجر يف  ،الضعيفة

 .اإلصابة

 (: 4/175) اإلصابةقا  احلافظ ابن حجر يف 

 من العجائب أن يوام احلجوري القارئ أنه ليس حلذا الصحايب إال حديث واحد   ي بت.  (1)

وأعجب من ذلك فهمك اذا؛ فقويل حدي ه اذا بعد نقيل أن احلافظ ذكر بعض أحادي ه تقيض عىل  :قلُت

 لفهم اخلاطئ.اذا ا
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لتصتري بتري أداة عبد الرمحن بن أيب عمرية اململين وقيل: ابن عمرية با"

كنية. وقيل: ابن عمري م له بي ااء. ويقا  فيه: القريش. قا  أبو حاتم، وابن 

السكن: له احبة. ذكره البخاري، وابن سعد وابن الربق ، وابن حبان، وعبد 

أبو احلسن بن سميع يف الابقة األوىل من  هالصمد بن سعيد يف الصحابة، وذكر

اختاراا، سكن الشاع، وحدي ه عند أالها،  الصحابة الذين نمللوا محص وكان

وأخرج ال مذي، والارباين وغريمها من طريق سعيد بن عبد العمليمل عن ربيعة 

: بن يمليد عن عبد الرمحن بن أيب عمرية اململين، وكان من أاحاب النب  

، لفظ «العذاب اللهم علمه الكتاب واحلساب وقهِ »قا  ملعاوية:  أن النب  

 .«به اللهم امعله ااديا مهديا وااِد »ظ ال مذي: الارباين، ولف

وأخرج ابن قانع من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العمليمل أنه 

سمعه حيدث عن يونس بن ميرسة عن عبد الرمحن  بن أيب عمرية أنه سمع 

 ، نحو اللفظ ال اين.رسو  اهلل 

 بالعنعنة ذكرهف مسهر، أبو يل قا : قا  التاريخوأخرمه البخاري يف 

من طريق مروان عن سعيد فقا   وذكره ،  النب  أاحاب من وكان: فيه ليس

 . فيه: سمع عبد الرمحن سمع النب  

وقا  ابن سعد: روى الوليد بن مسلم عن شيخ من أال دمشق عن يونس بن 

 ةيكون يف بيت املقدس بيع»يقو :  ميرسة بن حلبس: سمعت رسو  اهلل 

 .«ادى
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خر أخرمه أمحد من طريق مبري بن نفري عن عبد الرمحن بن وله حديث خ

س مسلمة يقبضها رهبا حتب فما يف الناس ن»قا :  أيب عمرية أن رسو  اهلل 

 .«أن ترمع إليكم وإن حلا الدنيا وما فيها إال الشهيد

ابن أيب عاام، وابن السكن من طريق: سويد بن عبد العمليمل،   (1) وأخرمه

بحراين، عن القاسم بن عبد الرمحن، عن عبد الرمحن بن أيب عن أيب عبد اهلل ال

ال افر وال اامة وال »: حفظتهن من رسو  اهلل مخس عمرية اململين، قا : 

 .«ة اجلنة، ومن أخفر ذمة اهلل ال يرح رائحاعدوى، وال يتم شهران ستني يوم  

قا  فمجموعها ي بت مواذه األحاديث وإن كان ال خيلو إسناد منها من 

عبد الرمحن الصحبة، فعجب من قو  ابن عبد الرب حدي ه منقاع اهسناد ل

 مرسل ال ت بت أحادي ه وال تصال احبته.

وقا : ال أدري ما اذا! فقد رواه مروان بن ُممد ، وتعقبه ابن فتحون

الااطري وأبو مسهر كيمها عن ربيعة بن يمليد أنه سمع عبد الرمحن بن أيب 

 يقو ....  عمرية أنه سمع رسو  اهلل 

قلت: قد ذكر من أخرج الروايتني وفاا ابن فتحون أن يقو : اب أن اذا 

احلديث الذي أشار إليه ابن عبد الرب ظهرا له فيه علة االنقااع فا يصنع يف 

 ؟من النب   هبقية األحاديث املرصحة بساع

ا عىل اذا مع أنه ليست للحديث األو  علة  فا الذي يصحال الصحبة زائد 

 اراب؛ فإن رواته ثقاا، فقد رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد اال

 كذا، والصواب: )وأخرج(.  (1)
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عن سعيد بن عبد العمليمل، فخالفه أبا مسهر يف شيخه قاال: سعيد عن يونس بن 

ميرسة عن عبد الرمحن بن أيب عمرية أخرمه ابن شااني من طريق ُممود بن 

 خالد عنها.   

الملرقاء عن الوليد بن أيب وكذا أخرمه ابن قانع من طريق زيد بن  

  ماا."مسلم

 فهذه أربعة أحاديث لعبد الرمحن بن أيب عمرية. أقول:
وقف عليها احلجوري فلم متنعه من إيراد اذا الصحايب يف قسم  عيف 

 املفاريد.

 ويرى القارئ أن احلافظ قد ذكر عددا من العلاء الذين أثبتوا احبة اذا

كَ  ن، والبخاري، وابن سعد، وابن الربق ، الصحايب، وام: أبو حاتم، وابن الس 

 وابن حبان، وعبد الصمد بن سعيد وغريام.

فكان ينبت  أن يذكرام احلجوري لرفع الشك يف احبته، الذي قد حيصل 

لبعض قراء كيمه، بل ال ينبت  له أن يذكر اذا الصحايب يف قسم املفاريد 

ا من األحاديث.  الضعيفة، ال سيا وقد روى عدد 

 ذا الصحابي:همة الذين أثبتوا صحبة ومن األئ
(، وأورد له ثيثة أحاديث من 4/216) مسن هأمحد يف  اهماع -1

 .اإلصابةاألحاديث الت  ذكراا احلافظ ابن حجر يف 

املفاري  اط لع عليها احلجوري، ومع ذلك يورد اذا الصحايب يف و

 .الضعيفة



 ) 

 

 

+ 

 

360

 معجم الصحابةايب يف ومنهم: أبو القاسم البتوي: أورد اذا الصح -2

(، وأورد له ثيثة أحاديث من األحاديث الت  ذكراا احلافظ 490 -4/489)

 ابن حجر.

 (.2/146) معجم الصحابةومنهم: ابن قانع يف -3

 له وأورد ،(4/1836) معرفة الصحابةومنهم: أبو نعيم، أورده يف -4

 .اإلصابة يف احلافظ ذكراا الت  األحاديث من حدي ني

 ومنهم: احلافظ ابن حجر كا عرف ذلك القارئ.-5

 (.17/321) تهذيب الكمالومنهم: احلافظ اململي يف -6

 ، وذكر مخسة من الرواة عنه. ")ا( أحاديث  روى عن النب  "قا : 

: عنه وقا  ،(6/33) التذهيبومنهم: احلافظ الذاب ، ذكره يف -7

مبري بن نفري، وخالد بن اديث. وقا : روى عنه أح وله محص، نمل  احايب

 معدان، والقاسم أبو عبد الرمحن، وربيعة بن يمليد القصري، وغريام.

 ومنهم: ابن فتحون. -8

 وهذه دراسة ألحاديث هذا الصحابي:
 احلديث األو : دراسة 

، حدثنا  (1)ثنا عيل بن بحر (:4/216)مسنده أمحد يف اإلمامقال 

مليمل، عن ربيعة بن يمليد، عن الوليد بم مسلم، حدثنا سعيد بن عبد الع

 .  "ثقة، فا ل"عيل بن بحر، قا  فيه احلافظ ابن حجر:  (1)
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اللهم »وقا : : أنه ذكر معاوية  الرمحن بن أيب عمرية األزدي عن النب   عبد

 .«امعله ااديا مهديا وااد به

 واذا إسناد احيال، رّصح فيه الوليد بن مسلم بالتحديث.

 (:5/240) التأريخ الكبريالبخاري يف اإلماموقال 

 .(1) ملين، يعد يف الشيامنيعبد الرمحن بن أيب عمرية امل-791

قا  أبو مسهر: حدثنا سعيد بن عبد العمليمل عن ربيعة بن يمليد: عن ابن أيب 

 .«اللهم امعله ااديا مهديا وااده وااد به» ملعاوية:  عمرية قا  النب  

وقا  عبد اهلل عن مروان عن سعيد عن ربيعة: سمع عبد الرمحن سمع النب  

 م له.  

 أقول:

ن رّصح اذا الصحايب يف ثانيها بالساع، مع أن عدع إسنادا نفهذا

 الترصيال بالساع اليرضه.

 و  ُيرِش احلجوري إىل اذا اهسناد ال اين.

 (:2/326)واملثاين اآلحاد وقال ابن أيب عاصم يف

: قاال أبو مسهرو حدثنا ُممد بن عوف حدثنا مروان بن ُممد-1129

بن أيب عمرية عبد الرمحن  عن ن يمليد بن عبد العمليمل عن ربيعة بحدثنا سعيد 

 كذا والصواب: )الشاميني(.  (1)
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اللهم امعله ااديا مهديا وااده » معاوية:يقو  يف    : سمعت رسو  اهللقا 

 .«وااد به

 أقول:

 واذا إسناد احيال، رّصح فيه اذا الصحايب بالساع.

 ُممد بن عوف بن سفيان الاائ  ثقة حافظ، وبقية رماله أئمة حفا .

 :سننهوقال الترمذي يف 

بن سعيد  عن حدثنا أبو مسهرحدثنا ُممد بن حييى قا : -3842

وكان من  بن أيب عمرية عبد الرمحن  عن العمليمل عن ربيعة بن يمليد  عبد

اللهم امعله ااديا » عاوية:أنه قا  مل   عن النب    رسو  اهلل أاحاب

 .«وااد به مهديا وااد

 ."اذا حديث حسن غريب"

 أقول:

اذا الصحايب عدع ترصحيه بالساع من اذا  واذا إسناد احيال، وال يرض

 الومه.

 (: 1/181) نيالشامي مسند وقال الطرباين يف

حدثنا عبدان بن أمحد ثنا عيل بن سهل الرميل ثنا الوليد بن مسلم -311

عن سعيد بن عبد العمليمل عن يونس بن ميرسة بن حلبس عن عبد الرمحن بن 
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اللهم امعله ااديا مهديا »وية فقا : وذكر معا  عمري اململين: أنه سمع النب  

 .«وااد به

 أقول:

 واذا إسناد حسن؛ ألن فيه عيل بن سهل.

 ." ةثق قا  النسائ :"قا  الذاب  فيه: 

 ."ادوق"وقا  احلافظ : 

 إىل درمة الصحيال لتريه.  لكنه يرتق

وال يقا : إن يف اذا اهسناد الوليد بن مسلم واو مدلس، وقد عنعن. فإنه 

 أمحد. اهماعحديث كا عند تالبقد رّصح 

 (:1/190) الشاميني مسند وقال الطرباين يف

حدثنا أبو زرعة ثنا أبو مسهر ثنا سعيد بن عبد العمليمل عن ربيعة ابن -334

يقو   يمليد عن عبد الرمحن بن أيب عمرية اململين قا : سمعت رسو  اهلل 

 .«اللهم امعله ااديا مهديا وااده وااد به»: ملعاوية

 أقول:

 واذا إسناد احيال.

مليمل عفهذا احلديث هبذه األسانيد يف غاية الصحة، وكون سعيد بن عبد ال

 يرويه عن شيخني ثقتني ال يرضه، فإن سعيد بن عبد العمليمل إماع.

 (.1969) برقم الصحيحةال األلباين اذا احلديث يف وقد احّ 
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 :اذا وحلدي ه يف الشهيد واو ال اين شاادان 

 . س عن أنأحدمها: 

 ،(1964) مسن ه(، والاياليس يف 103/ 3أمحد ) اهماعأخرمه 

ما من نفس متوا فتدخل اجلنة »: ولفظه ،(2414) مسن ه يف والدارم 

؛  افتود أ ا رمعت إليكم وحلا الدنيا وما فيه إال الشهيد؛ فإنه يود أنه قتل كذا مرة

 .«ملا رأى من ال واب

(، واو 2/231أمحد ) اهماعه أخرم  وثانيها: عن أيب اريرة 

يف والذي نفس ُممد بيده، لوددا أن أغملوا » حديث طويل عظيم، ومنه:

 .« ثم أغملوا فأقتل ،فأقتل، ثم أغملوا فأقتلاهلل  سبيل

ا البخاري برقم)  (.1876(، ومسلم )7227-7226وأخرمه أيض 

 والثالث: له شواهد:

 . ( منها: حديث أيب اريرة 1

 (.5757)حديث املرىض، كتاب يف صحيحهأخرمه البخاري يف 

 (.2220)حديث السيع، كتاب يف صحيحه ومسلم يف 

ه:   .«ال عدوى، وال افر، وال اامة»ونصُّ

 . ( ومنها: حديث ابن عمر 2

ه: 5753أخرمه البخاري، حديث ) يف »(، ونصُّ ال عدوى وال طرية والشؤع 

 .«ثيث: يف املرأة والدار والدابة



 
' عبدالرمحن بن أيب عمرية املزين

 
( 365 

 . يث مابر منها: حدو( 3

ه: 2222أخرمه مسلم، حديث )  .«ال عدوى، وال طرية، وال غو »(، ونصُّ

 . (ومنها: حديث أنس 4

ه: 2224أخرمه مسلم، حديث ) ال عدوى، وال طرية، ويعجبن  »(، ونصُّ

 .«الكلمة الايبة»: ، قيل: وما الفأ ؟ قا  «الفأ 

  :ن سعد يف أخرمه اب «ادى ةقد يكون يف بيت املقدس بيع»والرابع

 . عف إسناد ويف ،(7/417) الطبقات

 فصال  حلذا الصحايب أربعة أحاديث، ومنها احلديث املنتقد.

احبته، وكيف تتجاال أحادي ه الت  ثبتت احتها  الفكيف ال ترم

بالشوااد القوية، بل أحداا احيال لذاته، ثم تضعه يف قسم  عيف املفاريد؟، 

 إن اذا ملن العجائب!.

 الرمحن:قال أبو عبد 

 .اململين عمرية يبأ بن الرمحن عبد

 ال مذي عند له :التهذيبتهذيب يف احلافظ قا ، احبته يف خمتلف

 .معاوية ذكر يف واحد حديث

 ثم الصحابةيف  ي بت ال ،مضارب حدي ه: التمهي  يف الرب عبد ابن قا 

ا مهديا» :وقا  ،حدي ه ذكر  وال اذا حدي ه فيوقمن  ومنهم «اللهم امعله اادي 

 وال ةاام وال عدوى ال»: أخر احدي    ذكر ثم ،عندام مرفوعا يصال وال ،يرفعه
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 قريش فضل يف   النب  عن مرسي زيد بنيل ع عنه وروى قا  ثم ،«افر

 ماا.احبته تصال وال أحادي ه ت بت ال مرسل اهسناد ،منقاع وحدي ه

 .أس  الاابة يف األثري ابن احبته عدع عىل وتبعه

 تصال ال :الرب عبد ابن قو  فنقل التهذيبتهذيب  يف حجر ابن ظواحلاف

 . بيشء يتعقبه و  حدي ه إسناد ي بت وال ،احبته

 معرفة إىل اإلنابة كتابه يف الرب عبد ابن قو  متلااي الدين عيء ونقل

 .احبته يف اخليف وبعض الرب عبد ابن كيع الصحابة من فيهم املختلف

 نقل ثم ،بتهحا يف خمتلف :التحصيل جامع يف  العيئ احلافظ وقا 

 .نظر احبتهم يف فيمن الصاغاين وذكره ،يتعقبه و  الرب عبد ابن قو 

 وابن حاتم وأبو ،(5/240)الكبري التاريخ يف البخاري احبته وأثبت

 يف كا فتحون وابنالتهذيب خيف اإلصابة يف حجر وابن، السكن

 .سعد وابناإلصابة

 احبته إثباته إىل إشارة فيه( 4/216)املسن  يف أمحد حدي ه جوأخر

 بن  وبق عنقا وابن الربق  وابن حبان وابن عاام أيب وابن والفسوي وال مذي

كتاب  ااحب أفاده كا ك ري وابن نعيم وأبو منده وابن خي مة أيب وابن خملد

 .احبتهم يف املختلف الرواة

 .ترى كا عمرية أيب بن الرمحن عبد احبة يف فاخليف

بعد ذكر يشء من ذلك،  احبته يف اخليف من لوهقن ما إىل أحلت وقد

 فقلت: لو ثبتت احبته ما ثبت حدي ه اذا.
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 غري له ترمال نمم تهاحب له ترمال فمن احبته يف اختلف الرمل وكون 

ر وان  الصحابة أعداء رحفي اذا نأو ،إليه وإساءة فيه طعنا ذلك يفيد ال ذلك

 سيا ال منهم أعداد ةاحب يف باخليف مليئة الكتب اونب فتلكعليهم اهلل 

 لعيء صحبتهم يف املختلف الصحابةكتاب قاع ذلك وعىل ،الصحابة اتار

ا نرى أن دون ،مجلة بابه من وغريه متلااي، الدين  تهمالب فيهم طعن أحد 

حلذا شيخ ربيع يف مقدمته ال ماء حتى ،حديثمن  وال قديم من ال ةراجلائ

قد اختلف يف  احبةرمل يف قوله خالف من عىلتاب هبذا التلو امللهب كال

 .نصاف امُلْستَْدِر إعدع  مدىاثباا احبته أو عدمها، وتأمل 

 .غريه مصادر من هتوخرم ال مذي مامع من احلديثسقت  فقد

 يف احلافظ ذكر فقد عدااا أما الستة الكتب باعتبار مفرد واذا: قلت ثم

 مع احلديث خرمت وعليه رشط  فأو حت احلديث اذا غري ةصاباإل

فبأي حق تعرض عن  رمتهبامُلْستَْدِر   هنقل وعن  ،احلافظ ذكره ما عىل اطيع 

 ذلك كله.

 نقله فيا حاتم كأيب العلم أال من واحد غري أعله قد املذكور احلديثو

 النب  وبني عمرية أيب ابن بني باالنقااع فأعله( 2601) رقم العلليف ولده

. 

 أي عندام امرفوع   يصال وال قوله يف الرب عبد بنا احلافظ نقله ما رأيت وقد

 العيئ  واحلافظ األثري ابن همفيبا  ك ري أئمة عنه اذا وتناقل احلديث أئمة عند

 يف خمتلف عمرية أيب بن الرمحن عبدقا :  التحصيل جامعيف ذكر

 وارتىض ،احبته صالت وال ،أحادي ه ت بت ال :الرب عبد ابن قو  ونقل .احبته
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 ابن وأعله وأقروه وغريام اايمتل احلافظ نقله كا ،يتعقبه و  القو  اذا

 (.422) رقماملتناهية العلل  يف اجلوزي

 من مجلة فيها وردأ الت  املصنوعةل  الآليف السيوط  وذكر

 .(344) برقم املو وعاا

 ديث هذا الصحابي فيقول:ومع هذا يدعي املستدرك أنه درس أحا 
ثم ساق حديث الباب من مسند  "واذه دراسة ألحاديث اذا الصحايب"

أمحد من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد بن عبد العمليمل، عن ربيعة فذكره 

 .حديثوقا : واذا إسناد احيال؛ رصح فيه الوليد بن مسلم بالت

ينبت  فيه ترصحيه  الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية؛ الذي  :قلُت  

 بتحقيق امُلْستَْدِر   النكتعن شيخه وشيخ شيخه؛ وقد ذكر احلافظ يف

 ن الوليد بن مسلم من املدلسني عىل شيوخه وعىل شيخ شيوخه.( أ1/293)

( 1/458) النكتتدليس التسوية يف تعليقه عىلامُلْستَْدِر  ف وعرّ 

عن شيخ ثقة بسند فيه راو فقا : تدليس التسوية او أن يروي املدلس حدي  ا 

 عيف فيحذفه املدلس من بني ال قتني اللذين لق  أحدمها اآلخر و  يذكر 

فتح أوحلا بالتدليس ويأيت بلفظ ُمتمل فيستوي اهسناد كله ثقاا. 

 (.1/182)املايث

فكيف خف  عليه انا أن الوليد بن مسلم   يرصح بالتحديث عن شيخ 

 . راسة العجيبةفهذا األول من تلك الخه، شي
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فرواه عنه عيل بن بحر، كا  :قد اختلف يف احلديث عىل الوليد ثانًيا:

، وتابعه اشاع بن عار، وافوان بن مسن  اإلمام أمح ساقه املستدر  من

 االال.

ابن  د( وعن699) السنةوخالفهم زيد بن أيب الملرقاء، عند اخلي  يف

( وغريام فرواه 660)ألوسطا( والارباين يف2/146) الصحابةقانع يف

لعمليمل، عن يونس بن ميرسة، عن عن الوليد قا : سمعت سعيد بن عبد ا

 عمرية.أيب الرمحن بن  عبد

( وأبو 2198و311) الشامينيعيل بن سهل عند الارباين يف  زيدا وتابع

 (.8/358) احلليةنعيم يف

عن سعيد وقد اوب ابن عساكر الاريق األوىل ملوافقتها لرواية اجلاعة 

(، واذا او 4/616) الصحيحةيف بن أيب ربيعة؛ وكذا العيمة األلباين 

 الصواب كا أبنته يف الابعة ال انية للكتاب.

عقب سوقه حلذه الاريق من مسند الشاميني: واذا امُلْستَْدِر  فكيف يقو  

ثقة، وقا   :قا  النسائ  :الذاب  فيهإسناد حسن، ألن فيه عيل بن سهل، قا  

احلافظ: ادوق، لكنه يرتق  إىل درمة الصحيال لتريه، وال يقا : إن يف اذا 

 الوليد بن مسلم واو مدلس، وقد عنعن فإنه قد رصح بالتحديث. اام

ا ارب يف احلديث عىل الوليد بن مسلم، فهو بني  هال خيفى أن أقول: 

فقتها أمرين، إما أن يصحال طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العمليمل ملوا

 رواية اجلاعة كا انع ابن عساكر، والعيمة األلباين رمحها اهلل تعاىل.

وإما أن يصحال اذه الاريقة املخالفة، ومن ثم يعل هبا طريق أيب مسهر 

 ومن تابعه يف معل احلديث عن ربيعة بن يمليد.
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ا ال يصال قو   : وكون سعيد بن عبد العمليمل يروي عن امُلْستَْدِر وأيض 

 ني ال يرضه فإن سعيد بن عبد العمليمل إماع. اامشيخني ثقت

فاحلفا  قد أعلو احلديث هبذا، وأبانوا أنه ا اراب، ورمحوا الاريق الت  

 مسهر، واجلاعة. ابن مسلم أب وافق فيها الوليدُ 

 ( يف ترمجة سعيد بن8/38) السريوقد ذكر احلديث الذاب  يف

أعقبه باريق عيل بن سهل اذا العمليمل: من طريق أيب مسهر، عن سعيد، ثم  عبد

، وقا : فهذه علة احلديث قبله، و  امُلْستَْدِر عن الوليد بن مسلم الت  ساقها 

 ن احلديث احيال من الاريقني.إيقل 

احايب احلديث يف أن الوليد بن مسلم غلط يف اسم  إ افة إىل ذلك

 فهو (: قلت أليب2601) العللطريق عيل بن سهل عنه قا  ابن أيب حاتم يف

ابن أيب عمرية أو ابن عمرية قا  ال إنا او ابن أيب عمرية فسمعت أيب يقو : 

 اذا احلديث. اام  غلط الوليد، وإنا او ابن أيب عمرية و  يسمع من النب  

فهذه الاريق غلط فيها الوليد يف مو عني، يف معل احلديث عن يونس بن 

 ميرسة، ويف اسم احايب احلديث واهلل أعلم.

: ليست للحديث األو  علة اإلصابةينقل قو  احلافظ يف مُلْستَْدِر  او

ثقاا فقد رواه الوليد بن مسلم وعمر بن   [2] اال اراب فإن ]رواته[  [1] ]إال[

عبد الواحد، عن سعيد بن عبد العمليمل فخالفا أبا مسهر يف شيخه يف شيخه قاال 

سقات من بعض النسخ، وكأن املستدر  ملا   يراا توام أن احلافظ ينف  عنه اال اراب، واذا [ 1]

 احلديث.  ليس بصحيال، فاحلافظ يف سياق ذكر اال اراب يف

 يف بعض النسخ روايته، وامل بت او الصواب.  [ 2]
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رية أخرمه بن شااني سعيد عن يونس بن ميرسة، عن عبد الرمحن بن أيب عم

من طريق ُممود بن خالد عنها، وكذا أخرمه بن قانع من طريق زيد بن أيب 

 الملرقاء عن الوليد بن مسلم...إلخ كيمه.

لذي اعتمدا ثم يصححها من كي الاريقني، وهيمل اذا اال اراب ا

 ظهرتلكيع احلافظ ابن حجر  امُلْستَْدِر ، وبنقل عليه يف تضعيف احلديث

قويل: )فإن  ةيف إيراد احلديث يف الابعة األوىل يف الضعيف، واح حجت 

 يف كيع احلافظ ما يؤيد كيع ابن عبد الرب عىل إعي  احلديث(.

ة يقو  فهذه دراسة ألحاديث اذا الصحايب!! وأي دراس امُلْستَْدِر مع أن 

بن  ثم يذكر احلديث من طريق الوليد فيها من الركة والترائب اذه مع ما ترى 

مسلم، ويصححه من طريقيه املختلفة عنه، وقد تقدع الكيع عليها، ومن طريق 

فكيف ماز للمستدر   سنن الرتمذيأيب مسهر واو الاريق الذي سقته من

سنن أن يقو : وقا  ال مذي يف سننه ثم يكرره بعد أن سقته أنا من 

 له. ، إن   يكن اذا العمل لتك ري الصفحاا في ومه خخرالرتمذي

أين دراسة اذا اال اراب، الذي ذكره احلافظ، ونقله املستدر ، إ افة ف

إىل ذلك أن احلديث قد أعل بسعيد بن عبد العمليمل، الذي عليه مدار اذا 

 احلديث: أنه اختلط يف خخر عمره.

: الظاار أن اذا احلديث قد تلقاه قولهواو ما يفيده كيع العيمة األلباين ب

ختيطه، وإال   يروه عنه لو سمعه يف حالة اختيطه؛ عنه أبو مسهر قبل ا

كان أبو مسهر يقدع سعيد بن عبد العمليمل عىل  "السيا وقد قا  أبو حاتم:

 ". األوزاع 

 ختيطه.اامف اه يقدمه عىل اهماع األوزاع  واو يروي عنه يف ا  :قلُت
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 إضافات منها: وقد أضفت إىل كالم العالمة األلباني 
ى عنه اذا احلديث مروان بن ُممد وروايته عن سعيد أخرمها أن ممن رو 

يف موا ع منه يف الصية والملكاة كا يف رما  احيال  صحيحهمسلم يف 

 مسلم البن منجويه.

 اذا احلديث.  ل بقو  أيب حاتم: ابن أيب عمرية   يسمع من النب  عِ وأُ 

ن بن أيب أن أبا حاتم نفسه قد أثبت احبة عبد الرمح :ب عن ذلكيوأم

  ، فترصحيه بعدع ساع اذا احلديث من النب  ةصاباإلعمرية كا يف 

 ال يرضه إذ يعد من مراسيل الصحابة، ومراسيلهم مقبولة.

يه أنه درس اذه األحاديث با يصدق عل امُلْستَْدِر أردا هبذا بيان دعوى 

 ن ا.امل ل: أسمع معجعة وال أرى طح

 :مورأ احلديث به أعلوا ما ومجلة
 احيال من  معاوية ذكر باب حتت الباري فتال يف كا؛ الضعف -1

ا( 28) باب املناقب كتاب البخاري  .اإلصابةيف ذكره ملا خيف 

 حاتم أبو أعله( 2601)  رقم حامت أبي ابن علليف كا ؛اإلرسال -2

 .باهرسا 

 من اذا حدي ه عقب الرب عبد ابن احلافظ قا  كا ؛الوقف-3

 .عندام مرفوعا يصال وال يرفعه وال اذا حدي ه وقف من منهم :اباالستيع

 ."منه مضارب حدي ه" :الرب عبد ابن قا  ؛االضطراب-4

 ستني سنة حوادثالب اية النهايةيف ك ري  نوملا رأيت احلافظ اب 

 اذا بساع اجلمهور قو  عساكر ابن عن نقل ،  معاوية ترمجة احلجرة من
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 اعتنى ابن عساكر هبذا  وقد ،قولهب ك ري ابن وقا  ، النب  من الصحايب

  ...االنتقاد وأحسن مادوأ وأفاد طربأو بيوأط فيه وأطنب احلديث

 معاوية فضل يف وروي ما وأاال :فقا  احلديثبصحة   ك ري ابن خلص ثم

 برقم صحيحه يف مسلم أخرمه  النب  كاتب كان أنه عباسابن  حديث

ُهم  » ض:العربا حديث وبعده( 2604) َيةَ  َعليمْ  الل  اَب  ُمَعاِو  حديث وبعده ،«الِكتَ

ُهم  »: عمرية أيب ابن ي   اْمعَلْهُ  الل 
ي   اَاادِ ْهِد  يف   الذاب  طرقه مجع واكذا «امَ

 .سري أعالم النبالءمن ال مجة نفس

 :لشرطي هوجتاهله ملمته بعد ـومن ل
َا يَْقبُِضَها مَْسلََمةٍ  سٍ نَفْ  ِمنْ  الن اسِ  يِف  َما»: أن اذا احلديث  ورده احلافظ أ «َرهبُّ

ُممد بن أيب  مسندمن ( 11227)رقم  حتفة األشرافيف اململي 

عن ( 3155)رقم تيباجملو (3931)رقم  الكربىالنسائ  يف سندب ،عمرية

ري فن عن مبري بن نابن سعد عن خالد بن معد عن بحري ةبن ع ان عن بقي وعمر

 ،ري يروي عن ُممد بن أيب عمريةفومبري بن ن ،رية به و  يسمهأيب عم ابن عن

بن يمليد والقاسم أبو عبد  ةربيع هخوه عبد الرمحن بن أيب عمرية فريوي عنأفأما 

يب ذتهيب عمرية منأ يضا يف ترمجة ُممد بنأوذكر اذا احلديث  ،الرمحن

له  ىوري احلرضم  رفمبري بن ن هعن ىرو عن النب   ىرو :فقا  الكمال

ْسَلَمةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  الن اسِ  يِف  َما» :النسائ  حديث بُّ  َم
ْرِمعَ  أَنْ  حُتِ يُْكمْ  َت َل  .«إِ

فريوي عنه ربيعة بن يمليد ما أخوه عبد الرمحن بن أيب عمرية أو :ثم قا 

  .اام   والقاسم 

تهذيب و حتفة اإلشرافيف  نه ذكر احلديث يف معاوية كا أ 

له ال مذي  ىرو :فقا  ،عبد الرمحن بن أيب عمرية هيخأيف ترمجة  الكمال
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يل سعيد بن عبد العمليمل عن ربيعة بن يمليد إسنده بحدي ا واحدا وساق احلديث 

 :يقو  يف معاوية  سمعت رسو  اهلل  :يب عمرية قا أ عن عبد الرمحن بن

ُهم  » ْلهُ  الل  ، اْمَع يا  ، َااِد ا  ّي هِ  َواْاِد  َمْهِد  . «بِ

قله عنهم احلافظ نن السكن  فيا ابتوي وابن شااني وبال هماعاوهبذا قا  

ووقع يف نسخة  اإلصابةبن حجر يف ترمجة ُممد بن أيب عمرية منا

املحقق  فظنتوي طمس يف اسم الصحابة بلل معجم الصحابةمابوعة من

 .الامس فيه عىل بهبني قوسني ون هعنفجعله نه عبد الرمحن بن أيب عمرية أ

ا ملن قبلهم ابن حجر يف ترمجة ُممد بن أيب القو  تبع   اذا  الكا أو 

 .من النسائ  ه اذاعمرية وذكر حدي 

ُهم  » ذكر حديث:اإلصابةأيب عمرية منويف ترمجة عبد الرمحن بن    الل 

ْلهُ  ، اْمَع يا  ا   َااِد ّي  . «َمْهِد

 ،عداد العلاءأ يهاي وحدوميض عيل اذا التفريق املهم بني الصحابيني 

 التاريخ الكبريالبخاري يف ترمجة ُممد بن أيب عمرية من اهماع :منهم

ُممد بن أيب  مسنديف  «مَْسَلَمةٍ  َنفْسٍ  ِمنْ  الن اسِ  يِف  َما » :خرج حديثأ (5) رقم

 عمرية.

من  هن معلأأن احلديث املذكور حديث ُممد بن أيب عمرية و كوي بت ل

رب عداد غريام يعتأاؤالء األئمة و عبد الرمحن بن أيب عمرية عند هخيأحديث 

خرمت اذه احلديث يف مسند ُممد بن أيب عمرية من  أنن ا مَه  وَ 

ن الشيخ ربيعا يأيت هبذه األوااع أولو(، 1682) رقمي ارفصحيح املتايبك

توا ع وسكينة شأن من بما فيها من خمالفة الصواب  ا عىلهب يستدر و
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اب أاريام سواء غوابن القاان و ان دارقاحلاكم والم: خرين كخ استدر  عىل

 .ان العتب عليهخاأ حلأأو 

ا أ ا انتقاداام ل اذه األوااع بن ظفر ه إلكن   رجمز ؛الت  ارتكبها ظان 

ودقق  ،معتربا أنه قد درس احلديث ،بأخاائه اذهوافتخر  ،لهمعباد أشو  ،عليها

وسواء  ، افيه لياري نظر فيما قب احش ها يف است راكه هذمع أنه ، وحرر ،فيه

 قا  أئمة احلديث يف تلك األحاديث فإن ذلك ال يربر عا   خف  عليه أو تعامى

إشتا  غريه والتترير بمن قد ال يميمل ما يف استدراكاته تلك من األخااء  له

  ، واهلل املستعان.شهادشوااد يف غري مو ع االستلمع عليها والفادحة، 

 أما احلديث الثالث:
 :قد اختلف فيه عىل القاسم بن عبد الرمحنف ،ىل رشطناكا أنه ليس عف

عن القاسم بن عبد الرمحن، عن عبد الرمحن بن   [1] عبد اهلل النجراين وفرواه أب

 أيب عمرية.

( وابن أيب عاام يف 1130)اآلحاد واملثانيأخرمه ابن أيب عاام يف

( وابن عساكر 4/1836) الصحابة( وأبو نعيم يف 282السنة)

 ( من طريق سويد بن عبد العمليمل، عن أيب عبد اهلل به.35/231)ارخيهتيف

وإسناده  حديث صحيح: السنة يف حتقيق قا  العيمة األلباين 

موثقون غري سويد بن عبد العمليمل فإنه لني احلديث. وأبو عبد اهلل النجراين روى 

 عمرية ابن أيب حاتم عن أبيه أنه قا : االال احلديث ال بأس به. وابن أيب

 إىل البحراين.  اإلصابةوتصحف يف[ 1]
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–اململين احايب اسمه عبد الرمحن، وللحديث طريق خري من اذه ا  اآلتية. 

 اآلتية. اام-أي طريق حفص بن غيين 

 وخالفه عبد الرمحن بن يمليد بن مابر فرواه عن القاسم، عن أيب أمامة 

 . عن النب  

(، وابن 2488)املطالب العاليةكا يف املسن يب شيبة يفأأخرمه ابن 

 شرح معين اآلثار(، والاحاوي يف 24مسند عيل)تهذيب اآلثارر يفمري

 ( عن أيب أسامة حدثنا عبد الرمحن به.4/309)

(: روى أُبو 6/266)تهذيب التهذيبقا  موسى بن اارون كا يف 

ا منه، او   يلق ابن  أسامَة، َعْن عبد الّرمحن بن َيمليد بن َمابر، وكان ذلك ومه 

 ابن متيم فظن أنه ابن مابر، وابن مابر ثقة، وابن متيم  عيف.مابر، وإنا لق  

 الكبري( و214ثابت بن ثوبان عند الارباين يف الشاميني) وتابعه:

نا أمحد بُن أَنس بن مالك الدمشق ، ثنا عمرو بن ُممد 8/195) ( فقا : حدث 

يب أمامة التاز اجلريش، ثنا أبو خليد، عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن القاسم، عن ا

 .وهذا اإلسناد حسنبه. 

(: 22/40)تاريخ اإلسالمأمحد بن أنس شيخ الارباين قا  الذاب  يف 

تاريخ كان من ثقاا الدمشقيني، وشيخه عمرو بن ُممد وثقه النسائ  كا يف 

(، وأبو خليد او عتبة بن محاد، قا  احلافظ 18/380) اإلسالم

الرمحن بن ثابت بن ثوبان، قا   : ادوق، وابن ثوبان او عبدالتقريبيف

 : ادوق خُياىء. وأبوه ثقة. التقريبعنه يف 
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( 1551)الشامينيوتابعها حفص بن غيين عند الارباين يف 

( من طريق أيب 238) السنة ( وابن أيب عاام يف8/184)الكبريو

 معيدن عن القاسم بن عبد الرمحن به.

: إسناده حسن رماله ثقاا نةختريج السيف  قا  العيمة األلباين 

 ويف القاسم أيب عبد الرمحن كيع يسري ال ينمل  به حدي ه عن مرتبة احلسن.

( باخلصا  اخلمس وقا : 6/294) اجملمعواحلديث أورده احلي م  يف

رواه الارباين وفيه ادقة بن عبد اهلل السمني وثقه دحيم وغريه و عفه أمحد 

 وغريه.

( : رواه 5/102اخلصلة اخلامسة وقا  ) وأورده يف مكان خخر دون

الارباين وفيه عمرو بن ُممد التاز و  أعرفه، وعبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان 

 وثقة ابن حبان وغريه و عفه النسائ  وغريه وبقية رماله ثقاا.

ادقة قد تابعه احلي م بن محيد، كا او عند ابن أيب عاام،  :قلُت  

ائ  كا سبق، وعبد الرمحن بن ثابت قد وثقه وعمرو بن ُممد قد وثقه النس

غري ابن حبان؛ كأيب حاتم فقد قا  فيه: ثقة يشوبه يشء من القدر وتتري عقله يف 

 التقريبخخر حياته واو مستقيم احلديث، وفيه كيع خلص حاله احلافظ يف 

 : ادوق خُيائ. وقد توبع كا ترى.قولهب

عبد الرمحن بن عن امة، وأنه أن احلديث حديث أيب أم فالذي ترجح ل ي

ا وأن يف إسناده سويد بن عبد العمليمل، وأب مٌ اَ يب عمرية وَ أ عبد اهلل  اخصوا 

 ثوبان وحفص بن غيين. ابن النجراين خالفه ثيثة منهم
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 :وأما احلديث الرابع املذكور فهو جزء من حديث الباب
ا فقد أخرمه   أيب نعيم ( من طريق 59/84) تارخيهابن عساكر يفمتام 

أنا سليان بن أمحد أنا أمحد بن حييى بن خالد بن حيان، حدثنا موسى بن 

ُممد البلقاوي، حدثنا خالد بن يمليد بن ابيال عن يونس بن ميرسة قا : 

ُهم  »معاوية فقا : ذكر   سمعت رسو  اهلل  ْلهُ  الل  ي   اْمَع ي   اَااِد  َواْاِدِه، ،اَمْهِد

هِ  َواْاِد   . «بِ

 فكانت بيعة معاوية. اام «بيعة بيت املقدس بيعة ادى تكون» :قا  

ا ابن سعد كا ذكر   :واذه المليادة يف احلديث امُلْستَْدِر   وأخرمه خمترص 

 .ال تصح «تكون بيعة بيت املقدس بيعة ادى»

موسى بن ُممد بن  :مبهم، وعند ابن عساكر فيها :فإ ا عند ابن سعد فيها 

 م و . اام :قان  وغريهة وأبو حاتم وقا  الدارأبو زرع، كذبه عااء البلقاوي

  امليزانمن 

 كان يضع احلديث. اام :وقا  ابن حبان

(+++) 
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 گعبيد اهلل بن حمصن اخلطمي   

  .اخلام  عبداهلل :ويقا  ،عبيد اهلل بن ُمصن -99"

 االستيعابو (3471) أس  الاابةو( 5330) اإلصابةم مم يف 

 .أك رام يصحال احبته :الرب بن عبداقا   ، (1739)

 :يف الملاد باب التوكل عىل اهلل  (2346)رقمال مذي  اهماعقا  

داش البتدادي كيمها عن خعمرو بن مالك الراسب  وُممود بن  حدثنا

عن سلمة بن  يب شميلة االنصاري، أ، عن عبدالرمحن بن معاويةمروان بن 

 َمنْ » :قا  رسو  اهلل  :قا  حبه، بيه وكانت له اأاهلل بن ُمصن عن  عبيد

ْابَاَل  بِهِ  يِف  خِمن ا ِمنُْكمْ  أَ َا  ،يَْوِمهِ  ُقوُا  ِعنَْدهُ  ،َمَسِدهِ  يِف  ُمعَاف   ،رِسْ  َلهُ  ِحيمَلْا  فََكأَن 

نْيَا  الإعيسى ال مذي اذا حديث حسن غريب ال نعرفه  أبوقا   ،«بَِحَذافرِِياا الدُّ

 .معاويةمن حديث مروان بن 

  اام.ءيب الدرداأالباب عن  ويف 

األدب والبخاري يف( 439)واحلميدي (3349)وأخرمه ابن مامه 

بن  ةوسلم ،جمهو  حا  ةيب شميلأويف سنده عبدالرمحن بن ( 300) املفرد

له  :تهذيبهمابن حجر يفاقا  احلافظ اململي واحلافظ  ، نصاهلل بن ُم عبيد

اَل  َمنْ » :يف السنن حديث واحد ْابَ نْ أَ ا ُكمْ ِم ن   الثقاتذكره ابن حبان يف «خِم

وقا  احلافظ يف   .ال يتابع عىل حدي ه :وقا  العقييل  .ال أعرفه :محدأوقا  

 جمهو  . :التقريب

+ } 
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 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

 إليه رمع وقد ،أس  الاابةحلذا الصحايب حدي ان ذكرمها ابن األثري يف 

 قسم يف الصحايب اذا إيراد عن احلجوري يرتدع   فلاذا احلجوري،

 الضعيف؟

-4/1874)معرفة الصحابةواذان حدي ان أوردمها أبو نعيم يف

1875.) 

 :قا  

َثنَا"-4716 دُ  َحد   ثنا ُموَسى، ْبنُ  برِْشُ  ثنا احْلََسِن، ْبنِ  أَمْحَدَ  ْبنُ  ُُمَم 

، مْحَ  َعبْدُ  ثنا ُمَعاِوَيَة، ْبنُ  َمْرَوانُ  ثنا احْلَُميِْديُّ ، ُشَميَْلةَ  أَيِب  ْبنُ  نِ الر   َعنْ  اأْلَْنَصاِريُّ

، ُِمَْصنٍ  ْبنِ  اهللِ ُعبَيِْد  ْبنِ  َسَلَمةَ   : اهللِ َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ   أَبِيِه، َعنْ  اأْلَْنَصاِريي

بِهِ  يِف  خِمن ا ِمنُْكمْ  أَْاباَلَ  َمنْ » َدهُ  َمَسِدِه، يِف  مُعَاف   ، رِسْ نْ َعاعُ  ِع ْوِمِه، طَ َا َفَكأَ  َي  ن 

ا َلهُ  ِحيمَلْا  يَ ْن  .«الدُّ

َثنَا - 4717 دُ  أَمْحََد، أَُبو َحد  ، أَمْحَدَ  ْبنُ  ُُمَم  دُ  ثنا اْلِتاِْريِف ُّ  ْبنُ  ُُمَم 

َميِْك، أَيِب  ْبنِ  طَاِارِ  ، اْلَفْضلِ  ْبنُ  ُسَليَْانُ  ثنا الدُّ ْاِريُّ  َعنْ  ُمَعاِوَيَة، ْبنُ  َمْرَوانُ  ثنا الملُّ

مْحَ  َعبِْد  ، ُشَميَْلةَ  أَيِب  ْبنِ  نِ الر  ، اهللِ ُعبَيِْد  ْبنِ  َسَلَمةَ  َعنْ  اأْلَْنَصاِريي  َعنْ  اأْلَْنَصاِريي

ْوعُ  َكانَ  إَِذا»:  اهللِ َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ   أَبِيِه، رِ  َي ْلِفاْ هِ  يِف  َمَيِئَكةُ مْال َوَقَفِت  ا َوا ْف  أَ

رْيِ  َيُمنُّ  َرِحيٍم، َربٍّ  إِىَل  اْغُدوا نَي،ُمْسلِمِ مْال َمعرَْشَ  يَا: فَيُنَاُدونَ  الاُُّرِق، اخْلَ يُب  بِ ُي ِ  َو

يْهِ  َل  فَإِذَا َمَوائِمَلُكْم، فَاقْبَُضوا َرب ُكْم، َوأَطَعْتُمْ  فَُصْمتُمْ  الن َهاِر، بِِصيَاعِ  أَمََرُكمْ  اجْلمَِليَل، َع
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َوا   ِمنَ  ُمنَادٍ  َنادَى الْعِيدَ  َال 
ِ
َاء  لَُكمْ  اهللُ  َغفَرَ  فََقدْ  َراِشِديَن، نَاِزلُِكمْ مَ  إِىَل  اْرِمُعوا: الس 

وَبُكْم، ى ُذُن َسم  ُي لَِك  َو ْوعُ  َذ يَ ْل ْوعَ  ا مَلةِ  َي اِئ  " «اجْلَ

د أن أورد اسم سلمة: بع( 11/295) تهذيب الكمال وقا  اململي يف

ويقا : له احبة، روى عنه عبد الرمحن بن أيب  روى عن أبيه )بخ ا ق(،"

 له روى ،الثقات )بخ ا ق( ذكره ابن حبان يف كتابشميلة األنصاري 

ا، حدي  ا مامه وابن وال مذي، األدب، كتاب يف البخاري  لنا وقع وقد واحد 

 ."عنه عالي ا

 إىل سلمة عن أبيه... إسنادهثم ساق احلديث املنتقد ب

فوقع لنا بدال  عالي ا. وقا  ال مذي: حسن غريب ال نعرفه إال "إىل أن قا : 

 .اام "حديث مروانمن 

 الكتب يف له: وقا  ،(111-4/110) التذهيبوترمم له الذاب  يف

اَل  َمنْ  »:حديث ْابَ هِ  ُمَعاف   أَ بِ  احلديث. « ...رِسْ

 ."حسنه ال مذي، و  يع ض عليه"ثم قا : 

 ."له ال مذي حسن": قا  ثم ،الكاشف وترمم له يف

 قا  ثم ،(2463-1913)برقم صحيح الرتمذيوأورده األلباين يف

 ."(4141) مامه ابن ،حسن": عقبة

فالظاار أن اذا من حتسينه؛ فإن   يكن كذلك فيكون قد أقر ال مذي عىل 

 حتسني اذا احلديث.
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ا يف وحس    حديث من له يشهد با( 2318)الصحيحةنه األلباين أيض 

 .  عمر ابن

( 2/230) املعجم األوسطأخرمه الارباين يف وحديث ابن عمر 

 (.1828)حديث

َثنَا ": قا   مْحَنِ  َعبْدُ  نا: َقاَ   أَمْحَدُ  َحد   َعيِلُّ  نا: َقاَ   اأْلَْزِديُّ  َاالِاٍل  ْبنُ  الر 

ي َة، َعنْ  َمْرُزوٍق، ْبنِ  ُفَضيْلِ  َعنْ  َعابٍِس، ْبنُ 
: َقاَ    الن بِ ي  َعنِ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  َعاِ

بِِه، يِف  خِمن ا َدنِِه،بَ  يِف  ُمعَاف   أَْاباَلَ  َمنْ » َدهُ  رِسْ نْ ْوِمِه، ُقوُا  ِع َا  َي ن  هُ  ِحيمَلْا  َفَكأَ  َل

ا يَ ْن  .«الدُّ

 ميع قائم على أمرين:اجلوالظاهر أن التحسني من 

 يب.غعىل أن احلديث من أحاديث ال  األول:

 من أمل أنه   ياعن أحد يف سلمة بتهمة، أو كذب، أو غريمها. وثانًيا:

رون فبالنظر إىل اذين األمرين، وبالنظر إىل توثيق ابن حبان، وأما املتأخ

ا.املواأللباين بالنظر إىل شااده   ذكور خنف 

 .الضعيفةأما احلديث ال اين فأورده العيمة األلباين يف

ه »-5470":قا  األلباين  إذا كان غداة الفار، قامت امليئكة عىل أفوا

إىل رب رحيم، يمن باخلري وي يب اجلمليل؛ الارق فنادوا: يا معرش الناس! اغدوا 

أمركم بصوع النهار فصمتوه، فإذا أطعتم ربكم فاقبضوا أموركم، فإذا الوا نادى 

مناد من الساء: ارمعوا إىل منازلكم راشدين؛ فقد غفرا ذنوبكم، ويسمى ذلك 

 .ضعيف.«اليوع يف الساء يوع اجلائملة
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 اجلليس يف زكريا من واملعاف ،(618)الكبريأخرمه الارباين يف

 بن سعيد عن طريقني من( 1/188) يبغالرت يف واألابهاين ،(83/ 4)

ا به. بن سعيد عن[ توبة عن] اجلبار عبد  أوس األنصاري عن أبيه مرفوع 

 والمليادة للارباين.

 أيب أو توبة عن: قا  أنه إال ؛مسن هوكذلك رواه احلسن بن سفيان يف

 .توبة

 :قا  لكنه اجلليسف يفوكذلك أخرمه املعا

 ."اإلصابةعن أيب توبة.. بتري شك، وكذا نقله يف 

  أعرفه. ومن املحتمل أن  –أو توبة  –قلت: وأبو توبة  "ثم قا  األلباين:

 ،املرصي احلرضم  نمر بن توبة"(:1/1/446) اجلرحيكون او الذي يف

 ابن حتت ابنتهو حليعة، بن اهلل عبد استقيض ماا فلا ، مرص قايض وكان

 بن وعمر سعد، بن الليث عنه روى. عمر ابن عن عفري ابن عن روى. حليعة

 ."حليعة وابن احلارث،

 -سعيد بن عبد اجلبار -ولعله مما يرمال االحتا  املذكور: أن الراوي عنه 

ا، واو سعيد بن عبد اجلبار بن وائل احلرضم ، واو  او حرضم  أيض 

 .اام" عيف

لاريق الت  فيها عمر بن شمر عن مابر اجلعف ، و  يقف ثم ذكر األلباين ا

العيمة األلباين عىل رواية أيب نعيم حلذا احلديث، وفيه: سليان بن فضل 

 الملاري، والصواب المليدي.
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 ."احلديث مستقيم غري": الكاملقا  فيه ابن عدي يف

ا:   ."رأيت له غري حديث منكر"وقا  أيض 

حا  فلهذا الصحايب حدي ان أحدمها: فهذا احلديث  عيف، وعىل كل 

نه من سلف ذكرام من العلاء، وال اين:  عيف؛ في يصال إيراد اذا  حس 

 الصحايب وحدي ه يف اذا الكتاب، ال يف قسم الصحيال وال يف قسم الضعيف.

 قال أبو عبد الرمحن:

 .خمتلف يف صحبتهويقا : عبد هلل اخلام ؛ عبيد اهلل، 

عن  ىرو (1721)رقم   االستيعاب يف  بن عبد الرب اقا   

بِهِ  يِف  خِمن ا ِمنُْكمْ  أَْاباَلَ  َمنْ » : النب  ْومِ قوُا  هُ عم ، َمَسِدهِ  يِف  ُمعَاف   ، رِسْ  ، هَي

َا  ن  ا لَهُ  ِحيمَلْا  َفَكأَ يَ نْ ال حوأك رام يص ،منهم من معل اذا احلديث مرسي ،« الدُّ

ا صنُمبة عبيد اهلل بن اح    .اام  فجعله مسند 

وقا  ابن  ة.له احب :انببن حاقا  "(: 5811) اإلصابةوقا  احلافظ يف

  ."نظر إسنادهويف  ،له احبة : ايق :السكن

 .ثم ذكر له اذا احلديث 

 ."له حديث ؛خمتلف يف احبته" :التقريبوقا  يف  

 الكبريالتاريخ البخاري يف  :احبته مجاعة منهم أثبتقد  :قلُت   

 عاد ذكره يف التابعني .أثم  ،قاتثالان يفبابن حو (،5/372)
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 الربعبد بن اثم نقل قو   ،دركهأو  النب ىرأ :بةنااإللااي يفتوقا  م

 : عبيد اهلل بن ُمصن أيبقا   ،سيل أليب ُممدراويف امل :قا  ،املذكور انا

 .يخ جمهو ش هله احبة ألن ىوال يدر ،يف املسند دخليُ 

 .اام"دركهأو النب  أىر" :وقا  أبو نعيم 

ومن نفااا  ته،رؤي فباعتباراحبته  ، فمن أثبتله رؤية :هذا يقال ىوعل 

احبته يف  أثبتان فبمن أمل اذا كرره ابن ح هولعل ،ساعه  نف فباعتبار

 ،أيب حاتمبن سيل الاريف امل هال سيا وحدي  ،عادة يف التابعنيأمو ع تم 

حتفة العراق  يف ةم أبو زرعث :جامع التحصيليف ئ العيوقا  

 :حديث النب  عن له  ،عبيد اهلل ُمصن خمتلف يف احبته: ليالتحص

اَل  َمنْ » ْابَ ا أَ ن  هِ  يِف  خِم بِ   .اام   مرسيرواه ال مذي وابن مامه  «رِسْ

أس  ذكرمها ابن األثري يف وقو  امُلْستَْدِر  حلذا الصحايب حدي ان

 .الاابة

 ثنايا استدراكه من كيع الذاب  ما يرد ينقل يف امُلْستَْدِر ثم إن  :قلُت

 كيمه اذا و  يردعه عن استدراكه حتى ولو بحديث خارج رشطنا.

 احايب احلديثولد سلمة بن عبيد اهلل يف فقد نقل بعد أسار قو  الذاب  

 : له يف الكتب حديث: من أابال معاف. ااموالراوي عنه

ا:  قوله، إ افة إىل ْدِر امُلْستَ فف  كيع الذاب  اذا ما ينقض اع اض  أيض 

من أابال خمنا يف رسبه، وعنه   د اهلل بن ُمصن: له عن النب  ييف ترمجة عب

 ابنه سلمة.

 املستدر  قو  عقب احلديث واعترب وقو  ال مذي حسن غريب قد نقلته

 يتعقبه.اذا احلديث حسن ألنه    يرى أنالذاب  حسنه ال مذي أن الذاب  
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ا أو حسن ا رصح بصحته أو إ  أنه شأن الذاب :وأقول ن رأى حدي  ا احيح 

سيا تعقبه في يد  عىل موافقته ال وعدع هبحسنه أو با يراه فيه أما جمرد سكوت

 غالب حتسيناا ال مذي  عاف. حاققة عند املو :وقد قا 

فقد استدر  عىل ال مذي حتسينه اذا فقا  يف  أما العيمة األلباين 

: وأما (2318) بالرقم الذي أشار إليه املستدر  السلسلة الصحيحة

 ."حديث حسن غريب"ال مذي، فقا : 

واذا من تسااله الذي عرف به، ولو قا : حسن فقط، لكان مقبوال   :قلُت

 ألن املعنى حينئذ أنه حسن لتريه، واذا ما يشهد له ما يأيت من الارق. اام

 :احلاصلو

عبد الرمحن بن أيب شميلة، ، عن ق مروان بن معاويةيمن طر أن احلديث 

 عن سلمة بن عبيد اهلل بن ُمصن، عن أبيه.

ورواه رسيج بن يونس، عن مروان بن معاوية، عن عبد الرمحن بن أيب 

شميلة، عن أبيه، عن سلمة بن عبيد اهلل فملاد يف إسناده أبو شميلة والد عبد 

ن عبد الرمحن، ع": غري أنه قا : األربعون الصارىالرمحن قا  البيهق  يف

 .اام-فيا نعلم -أبوه( فيه زيادةو). "عن أبيه

(: تفّرد به عبد الرمحن بن 3214) أطراف األفرادقا  الدارقان  كا يف 

 يب شميلة، عن سلمة بن عبيد اهلل، عن أبيه.أ

ن  عن أبيه ثقة يواحلديث فيه مروان بن معاوية قا  عبد اهلل بن عيل بن املد

روفني فصحيال وما حدث عن املجهولني ففيه ما فيه وليس فيا يروي عن املع

 بيشء.
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وشيخه انا عبد الرمحن بن أيب شميلة جمهو ، ذكره ابن حبان يف 

 (.7/79) الثقات

: روى عنه: محاد بن زيد، ومروان بن معاوية تهذيبهقا  اململي يف

ا روى عنه غريمها. وقا  ع باس الفملاري قا  عيل بن املدين : ال أعلم أحد 

الدوري عن حييى بن معني: مشهور. وقا  أبو حاتم: مشهور برواية محاد بن 

 زيد عنه. اام

ا ال 506-3/505) الوهم واإليهامقا  ابن القاان يف بيان  (: واو أيض 

؛ فإنا يعنيان: "مشهور"تعرف حاله، وإن كان قا  فيه ابن معني وأبو حاتم: 

 ال تقبل روايته. برواية محاد بن زيد عنه، وكم من مشهور

وال أبعد ( ترمجة سلمة بن عبيد اهلل: )169 /2)الضعفاءقا  العقييل يف

أن يكون عبد الرمحن بن أيب شميلة اذا او ُممد بن سعيد املصلوب؛ ألن 

اذا او أبو شميلة  امروان بن معاوية يتري اسمه عىل أنواع ك رية، فلعل سعيد  

األلفا  يف اذا احلديث تشبه الرمحن واو كذلك؛ ألن  دومعله أبو عب

 اامألفاظه.

عن  تهذيبهوقد وام العقييل يف معله سعيد املصلوب: قا  اململي يف 

اا انا وحكيته عنه لئي يظن  قولهاألزدي أنه قا : وما انع شيئ ا، وإنا ذكرا 

 ظان أين تركت قوال  قاله قائل او أال احلديث.

اذا غري ُممد بن سعيد، وإنه  إن عبد الرمحن بن أيب شميلة وأنا أقول:

رمل من األنصار من أال قباء، حدث عنه مروان بن معاوية، ومحاد بن يمليد، 

: رواية -لو   يعرف نسب عبد الرمحن –وأحد احلجج يف رد قو  العقييل 

 محاد بن زيد عنه، ألن محاد بن زيد ال يدلس، وال ينقل اسم إىل اسم. اام
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: وزعم العقييل أنه امليزانب منوقا  الذاب  يف ترمجة املصلو

 اامالرمحن بن أيب شميلة فوام. عبد

د الرمحن بن نه عبإ(: ويقا  3/211) فتح املايثوقا  السخاوي يف

 اامأيب شميلة وال ي بت.

وإذا   يكن او املصلوب الكذاب، فيبقى أنه جمهو  حا ، ورواية مروان 

 بن معاوية عنه ال يشء كا قا  العجيل.

ا سلمة بن عبيد اهلل شيخ ابن أيب شميلة، قا  اهماع أمحد: ويف إ سناده أيض 

(: جمهوٌ  يف النقل، وال 2/168) الضعفاءعقييل يف الال أعرفه، وقا  

 يتابع عىل حدي ه من مهٍة ت بت، وال ُيعرف إال به.

ا إال عبد الرمحن بن أيب شميلة و  يوثقه معترب او  يذكر له اململي ر  وي 

: التقريبفهو جمهو  عني، قا  احلافظ يف  ثقاتهذكره ابن حبان يفوإنا 

 ."جمهو "

ويف قو  العقييل: )األلفا  يف اذا احلديث تشبه ألفاظه(. تفيد نكارة 

 احلديث، وأ ا تشبه ألفا  املصلوب.

 فهذه ملخص ما أعل به هذا احلديث:

.الة حا  عبد الرمحن بن أيب شميلةمه  -1

ان بن معاوية عن أحد املجاايل، وروايته عن أنه من رواية مرو -2

املجاايل  عيفة ليست بيشء.

د اهلل.يمهالة حا  شيخة سلمة بن عب -3
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وأنه يشبه كيع املصلوب كا ذكر   نكارة متن احلديث إىل النب  -4

 العقييل.

انا من ُماولة  امُلْستَْدِر  العلل كافية حلدع ما بناه  اذه فعلة واحدة من

يث، دون بحث منه أو حتر إال ألنه كا يملعم من أحاديث تصحيال اذا احلد

الت  يتساال فيها، وقد أبنا باين اذا اهطيق فيا مىض من املقدمة  بال غي

 فا بعداا.

وأما تكرار امُلْستَْدِر  انتقاده لبيان  عف حديث يف ال غيب وال ايب 

ة احلديث من أئم اأحد  في أعلم أنه ليس من العقائد واألحكاع  قولهعىل حد 

ثبوا أحاديث رسو  اهلل  يوانتقد عىل أحد حترسابقيهم والحقيهم تعنت 

، سواء كانت يف احلي  واحلراع، أو يف ال غيب وال ايب، أو يف فضائل 

إال من  يمة األلباين علل غيب والرتهيبضعيف الرتوما كتاباألعا ،

ضعف وا  لاملنذري قبله با اذا الباب وكم من األحاديث الت  حيكم عليها

 أحكامه عليها. وينقل أال العلم الرتغيبيف كتابه

وإنا تساال بعضهم يف العمل هبا أو يف روايتها دون بيان حاحلا أل م 

يقولون من أسند فقد أحا  ومن   يسند فينبت  أن يروهيا بصيتة التمريض. 

ان مقدمة وط اويت بعنيف رشي امُلْستَْدِر  ااوط ذكربرشل هبا فوأما العام

 فقا : ،لال احلديثامص

فلم حتاو  يف استدراكك اذا تصحيال اذه األحاديث الضعاف إىل النب   

 بملعمك أ ا من أحاديث ال غيب. 

 وهناك من جييز العمل باحلديث الضعيف بشروط:
ا. الشرط ّاألول:  أن ال يكون الضعف شديد 
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 أن ال يعتقد احته. الشرط الثاني:

 ااموبق  رشط رابع ال أذكر اآلن. ،أن ال يعلنه أماع املأل لثالث:والشرط ا

قو  من قا  بالعمل باحلديث الضعيف الذي   الرشط األو  يف وتأمل 

يشتد  عفه تعلم أ م علموا حاله أنه  عيف وحكموا عليه بالضعف حسب 

ني أاو  احلديث وعلله، ونحن إذ نبني أنه  عيف ال تعارض بني بياننا حلاله وب

قو  ومن يقو  بالعمل به عىل  عف حاله ولو   يشد  عفه، عىل أننا نرى أن 

 يف العمل بالصحيال واحلسن لذاته ولتريه غنية.

وابن مامه ( 2346)ال مذي رقم  اذا فقد أخرمه عبيد اهلل أما حديث

 .(1181) التاريخويف  (300) ب املفرداألدوالبخاري يف ( 3349)

( 2318)رقم  الصحيحةيف األلباين  ةيمالعفه احلديث  عّ و

وساق ، ، قا : جمهو  وال يتابع يف حدي ه، وال يعرف إال بهاهلل بسلمة بن عبيد

 :ادواش ةثيثله يف الباب 

( والارباين 671أخرمه ابن حبان )  من حديث أيب الدرداء  :األول 

مسن  ( والقضاع  يف5/249) احللية( وأبو نعيم يف22) الشامينييف

من طريق عبد اهلل بن اانئ بن عبد الرمحن بن أيب عبلة عن أبيه اانئ  الشهاب

بن عبد الرمحن عن إبراايم بن أيب عبلة عن أع الدرداء عن أيب الدرداء به 

 مرفوعا وفيه زيادة.

 قا  أبو نعيم: غريب من حديث إبراايم تفرد به ابن أخيه عنه.اام

اجلرح كا يف -لولده    أبو حاتمقا ئ،ويف سنده عبد اهلل بن اان

عن أبيه عنه ُممد بن عبد اهلل بن خملد احلروي  ىرو (:901) رقم -والتع يل
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نه يف بعض أر يل كِ فذُ  الرملةَ  مُت ِد بواطيل، قَ أحاديث عن إبراايم بن أيب عبلة 

 و  أسمع منه. .ليهإفلم أخرج  ؛او شيخ يكذب :فقيل ،وسألت عنه ى،القر

 هم بالكذب .تم :امليزانيفوقا  الذاب   

ابنه  هعن ىرو :الثقاتان يفببن حاقا   ،بن عبد الرمحن ئبوه اانأو

د ملو  ي لسان امليزنب. ونقل اذا احلافظ يف راهلل بن اانئ ربا أغ عبد

 .عليه

 .  األلبايند هبا تشهو  يس ،فهذه الاريق ال تصلال يف الشوااد

اهلل بن ُمصن بلني اذا احلديث فقا : وقد شبه العقييل لني حديث عبيد 

بإسناد يشبه اذا يف  وقد روى م ل اذا الكيع عن أيب الدرداء عن النب  

 اللني.اام

( 7/294) الشعبوحديث عبيد اهلل بن ُمصن، قا  البيهق  عقبه يف

 اذا أاال ما روي يف اذا الباب.اام

 .ا منهوال يقتيض منه التصحيال للحديث، وإنا ما دونه أشد  عف  

قا   ،وفيه أمحد بن عييس العلوي ؛  عن عيل :يثانالوالشاهد  

  ."ابكذ  " ان :ارقدال

بن  فضيلعن  سعيل بن عابمن طريق  :حديث ابن عمر:ثالثوالشاهد ال

وعيل بن عابس  عيف، قا   ،اهلل عمر  مرزوق عن عاية العويف عن عبد

حش خاؤه فبال االحتجاج السام : عنده مناكري. وقا  ابن حبان: كان ممن ف

به. وقا  أبو زرعة: منكر احلديث. وقا  ابن معني: كأنه  عيف. وقا  يف رواية 
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أخرى: ليس بيشء. وقا  ابن عدي: له أحاديث حسان ويروي عن أبان وغريه 

 .أحاديث غرائب. ومع  عفه يكتب حدي ه.ا ام من التهذيب

ان بوقا  ابن ح ،عهم بالتشي  تل بن مرزوق ادوق ييوفض

 َعن ويروي ال يَقاا عىل ئخيا مِم ن َكانَ  مدا احلَِديث ُمنكر:اجملروحنييف

ي ة
 أَن ِعنِْدي َوال ِذي أمره َفاْشتَبَهَ  املستقيمة اأْلَْشيَاء ال يَقاا َوَعن املو وعاا َعاِ

ي ة َعن روى َما كل
 اام.َهاِمنْ ُفَضيْل َويربأ بعاية ُكله َذلِك يلملق َمنَاِكريمالْ  من َعاِ

 كان يأيت عن عاية ببييا.اام :(:وقيل7/432)السريقا  الذاب  يف 

 -إن شاء اهلل-وباجلملة فاحلديث حسن  :خرهخيف   األلباين وقا 

  .اام   بمجموع حدي   األنصاري وابن عمر

 واألنصاري او عبيد اهلل بن ُمصن األنصاري.

عدة د اهلل بن ُمصن فيه فإن حديث عبي ،ابل احلديث  عيف مد   :قلُت   

ال يتابع عيل " :قا  العقييل جمهو  عني، :ة بن عبي  اهللول ه سلمأن  :علل منها

ا  ."حدي ة   ،حا جمهو   عب  الرمحن بن أبي مشيلةوالعلة ال انية فيه أيض 

عىل أن اذا القو   ؛ [1]  بأن جمهو  العني يصلال يف الشواادالقو وعىل

ما نصاري اخلام  األث عبيد اهلل بن ُمصن حلدي فليسعندنا غري احيال 

جمهو   (: أما81-80ص) كليلاإلعىل أن امُلْسَتْدِر  نفسه ال يقو  هبذا القو  فقد قا  يف كتاب[1]

ماء جمهو  وجمهو  م له إذا  –أي من املستور واملرسل  –العدالة باطنا وظاارا فهو أقل درمة منها 

 لكن بعض العلاء وليس كلهم يقوي رواية املجهو  ومنهم ابن تيمية وابن حجر.اام ،في يتقويان
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وأحسن شااد له من الارق  ،هبذه الاريق حتى حيسن هبا هيشهد حلدي 

 ،احلديثحسن ن كان وإ واو ل بن مرزوق ياملذكورة حديث ابن عمر وفيه فض

فكيف م لها يصلال مع  ،عنه مو وعاا ىبل رو ، ةلكن روايته عن عايه منكر

ا  عف عيل بن عابس، مع أنه امتمع  .عني  جمهو الذي عنده مناكري فيه أيض 

 .كا سبق و عف عاية العويف

يف املرتبة الرابعة من " :بن حجراقا  احلافظ  ،بن سع  العويف طيةوع 

كا  نةبن عمر بالعنععن اوقد روي اذا احلديث  ،مراتب املواوفني بالتدليس

 ."(828)رقم األوسطعند الارباين يف

 ه  فيأخذ عنبالكل لسائب ُممد بن ايتأيأنه كان  ةايوذكروا يف ترمجه ع

نه أبو م أواِ يُ ": قا  أمحد ،اب  كذ  بالكلو ،لسهيب سعيد ويدالتفسري فيكنيه بأ

عن خالد بن مهامر عن يني من طريقني أخر يوقد رو ،"سعيد اخلدري 

ابن عمر؛ األوىل من طريق أيب بكر الدااري عن ثور بن يمليد عن خالد بن 

ليس ":امليزانبه، وأبو بكر الدااري عبد اهلل بن حكيم، قا  الذاب  يف مهامر

 ."ب قة وال مأمون

فيها سا  الاويل عن إساعيل بن رافع عن خالد بن  والطريق األخرى:

تركه مجاعة و عفه  :وشيخه إمساعيلم و ،  :وسامل الطويلمهامر به، 

فكي الاريقني إىل ف احلفظ، :  عيالتقريبخخرون. وقا  احلافظ يف 

 بن مهامر ال تصال لشدة الضعف إليه. خالد

ففيها كذابان كا سلف بيا ا وال  أما حديث علي وحديث أبي الدرداء 

 غريه. برواية الكذاب ال يف ترغيب وال يستشهد 
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 ىتأامُلْستَْدِر  ن أ واو :يليه امفأعجب منه  ،قبفيا سه نمومع ما تعجب 

إذا كان غداة الفار، قامت »": (5470)رقم باين بحديث من الضعيفة لألل

امليئكة عىل أفواه الارق فنادوا: يا معرش الناس! اغدوا إىل رب رحيم، يمن 

باخلري وي يب اجلمليل؛ أمركم بصوع النهار فصمتوه، فإذا أطعتم ربكم فاقبضوا 

د أموركم، فإذا الوا نادى مناد من الساء: ارمعوا إىل منازلكم راشدين؛ فق

 ضعيف..«غفرا ذنوبكم، ويسمى ذلك اليوع يف الساء يوع اجلائملة

 اجلليس(، واملعاف من زكريا يف 618) الكبريأخرمه الارباين يف

( من طريقني عن سعيد بن 1/188) الرتغيب(، واألابهاين يف 83/ 4)

ا به.  عبد اجلبار ]عن توبة[ عن سعيد بن أوس األنصاري عن أبيه مرفوع 

 ."دة للارباينوالمليا

 الرياض املستطابةنه خارج رشط  املعترب يف كتايب أ ةحظميبو

املعار ة هبا أن  نه يرص عىلأال إ ،محدأومسند  تةلكتب السا ديرافبإخراج م

 ،ماَ لو ومده جمرد وَ  ىكره فين أو فين حتذ ا له من احلديث ميباذا الصحا

 .ناكا انع اذلك املفرد  ىلإ ه افأفيه من  ماِ وَ 

وس أفجعله من مسند عبيد اهلل بن ُمصن األنصاري وإنا او من مسند 

امُلْستَْدِر ، ومنها أخذ   (5470)،لأللباين رقم  الضعيفةنصاري كا يفاأل

 ،وس االنصاريأ ةيف ترمج  (994)أليب نعيم رقم الصحابة ةمعرفيف وكا

 أس  الاابةوكا يف ،نصاريوس األأالبن حجر ترمجه  اإلصابةوكا يف

للمنذري ( 31) الرتغيب والرتهيبو ،نصارياأل وسأثري ترمجه البن األ

عن  نصاريوس األأسعد بن  أوردوا احلديث يف مسندكل اؤالء( 1681)رقم 

 .أبيه أوس
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بن األثري   انصاري مع أن وس بن سعيد األأ ةوذكر ابن األثري يف ترمج 

 ةبل أخرمه يف ترمج ، بن ُمصنعبيد اهلل ةيذكر قط اذا احلديث يف ترمج

 ةوأشار يف ترمج( 305)رقم  أس  الاابةنصاري يفأوس بن سعيد األ

جعله عن ببن عبيد اهلل  ةايل تفرد اذا املجهو  سلم إشارةاهلل بن ُمصن  عبيد

 ى عنه ابنهورو" :بل قا  ،و  يذكر احلديث بنصه ،من مسند أبيه عبيد اهلل

 ." فضل رمضانيف  ا عن النب  يض  ة أمسلم

اذا  أخااءفإن كان او فإنه خاأ من  .او اذا احلديث أع غريهأ ىفي يدر 

وأخرج احلديث بنصه يف مسند  ،ابن األثري ةشاره إكا تفيد ة،املجهو  سلم

ابهاين وس با فيهم أبو نعيم األسبق ذكرام عن أمن خرمه سائر ، كا أوسأ

ا او بمفرده يف مسند يض  ه أس األنصاري ثم كررخرج احلديث يف مسند أوأ

لكنه ساقه لبيان تفرد اذا املجهو  بجعله  .ربمستتا  اذوعبيد اهلل بن ُمصن 

 عن عبيد اهلل بن ُمصن لدليل أنه أورده يف املو ع اآلخر.

 .وس وعبيد اهللعن أ تمل أن احلديث ماءإنه حي :ولو قال قائل 

أما اذا كان احلديث بعض  ،اأنه يقا  اذا فيا إذا ثبت سنده عنه :فاجلواب

ان يفضبن شمر ومابر بن يمليد اجلعف   را وا عمرهرقه عند الارباين وغريه فيط

 .كذابان

، ودان هلل عمل ومل بالتجرد للحق احلديث ة علمفهل أحد شم رائح

العلل الت  ذكرنا واملفيدة من با فيه هبذه الترائب والعجائب املذالة  يستدر 

 . عف اذه الاريق ةشد

حياب يف استدراكه اذا ما اب ودب، حتى ولو كان من كذا ديدنه وا

  من املو وعاا.
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 گ  بن الندر ةعتب 

  .الندر بن عتبة -103"

( 3554) أس  الاابةو( 5431)رقم  اإلصابةم مم يف 

 .(1787) االستيعابو

 :األحكاع باب أمر األمراءيف  ،[1](2444) ابن مامه رقم اهماعقا   

يب أعن سعيد بن  ،عن بقية عن مسلمة بن عيل ،مد بن مصفىُمحدثنا 

عن عيل بن رباح اللخم  قا  سمعت  ،عن احلارث بن يمليد احلرضم  ،أيوب

بلغ قصة حتى إذا   (ٱ): فقرأ يقو  كنا عند رسو  اهلل  -بن الندر  عتبة

ا عىل عفة فرمه  إن موسى » :موسى قا  أمر نفسه ثاين سنني أو عرش 

  .اام   «نهوطعاع با

 .اوسنده اذا  عيف مد  

ومسلمة بن عيل بن خلف  م و  كا يف  ،بقيه بن الوليد مدلس وقد عنعن 

واحلارث بن  .ثبت [2]  قةفأما سعيد بن أيب أيوب  .التهذيبترمجته من 

 "ااميمليد احلرضم  ثقة.

 (. 12444يف نسخة امُلْسَتْدِر  ) [1]

 يف نسخة امُلْسَتْدِر : ثقة.[ 2]

+ } 

 
} 
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 أقول:قال امُلْسَتْدِرك: 

رقم  فة الصحابةمعرحلذا الصحايب حدي ان، روامها أبو نعيم يف

 (.2222) ال مجة

رِ  ْبنُ  ُعتْبَةُ ": قا   احل يث األول: َلِم ُّ  النُّد   َرَباٍح، ْبنِ  َعيِلي  ِعنْدَ  َحِديُ هُ  السُّ

 .َمْعَدانَ  ْبنِ  َوَخالِِد 

َثنَا - 5356  ْبنُ  ُع َْانُ  ثنا اهللِ، َعبِْد  ْبنُ  إِْسَاِعيُل  ثنا َمْعَفٍر، ْبنُ  اهللِ َعبْدُ  َحد 

يَعَة، اْبنُ  ثنا َاالِاٍل،  َسِمْعُت : َقاَ   َرَباٍح، ْبنِ  َعيِلي  َعنْ  َيمِليَد، ْبنُ  احْلَاِرُث  ثنا حَلِ

 أَيُّ :  الن بِ ُّ  ُسِئَل : َيُقوُ   ، الن بِ ي  أَْاَحاِب  ِمنْ  َوَكانَ  ،(1)ُمنِْذرِ مْال ْبنَ  ُعتْبَةَ 

َيعُ  َعَليْهِ  ُموَسى َقىَض  اأْلََمَلنْيِ  ا »: َقاَ   ؟ الس  ْوَفامُهَ ا أَ مُهَ رُّ َب  .«َوأَ

َثنَاهُ  - 5357 يَى ثنا أَمْحََد، ْبنُ  ُسَليَْانُ  َوَحد   أَيِب  ثنا َاالِاٍل، ْبنِ  ُع َْانَ  ْبنُ  حَيْ

ةَ  َوَزادَ  ِم َْلُه، َيعُ  َعَليِْهَا  ُشَعيْب ا ُموَسى ُمَفاَرَقةِ  ِقص   .الس 

وَب  أَيِب  ْبنُ  َسِعيدُ  َوَرَواهُ   . (2) َنْحَوهُ  َيمِليَد، ْبنِ  احْلَاِرِث  َعنِ  ،أَيُّ

دُ  ُمْسِلٍم، ْبنُ  اْلَولِيدُ  َوَرَواهُ   يَعَة، اْبنِ  َعنِ  َشاُبوَر، ْبنِ  ُشَعيِْب  ْبنُ  َوُُمَم   َوَذَكرَ  حَلِ

ةَ  هُ  َوُشَعيٍْب، ُموَسى ِقص   .َواِحٍد  َلْونٍ  َقاَلِب  َعىَل  َغنَا   أَْعاَاهُ  َوأَن 

 كذا والصواب: )ابن الندر(. (1)

 .ن حليعة يف احلارث بن يمليد.كذا قا  امُلْسَتْدِر  أيوب الب أيب واذه الاريق فيها متابعة سعيد بن(2)

أي متابعة وا  من طريق مسلمة بن عيل واو م و ، وامل و  ال يصلال يف الشوااد وال  :قلُت 

 .الرياض املستطابة، كا نقله امُلْسَتْدِر  من كتابنا املتابعاا
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َثنَ - 5358 ، َعيِلٍّ  ْبنِ  أَمْحَدَ  ْبنُ  َعيِلُّ  اَحد  ييِصُّ  ُخَليٍْد  ْبنُ  أَمْحَدُ  ثنا املِْصي

، وَب  ْبنُ  ُموَسى ثنا احْلََلبِ ُّ ، أَيُّ ، ْبنُ  َمْسَلَمةُ  ثنا َبِقي ُة، ثنا الن ِصيبِ ُّ  ْبنِ  َسِعيِد  َعنْ  ُعيَلٍّ

وَب، أَيِب  ِم ي  َيمِليدَ  ْبنِ  احْلَاِرِث  َعنِ  أَيُّ هُ  َرَباٍح، ْبنِ  َعيِلي  َعنْ  ،احْلرَْضَ  ْبنَ  ُعتْبَةَ  َسِمعَ  أَن 

ا  الن بِ ي  ِعنْدَ  ُكن ا: َيُقوُ   املُْنِْذِر، ةَ  َبَلغَ  إَِذا َحت ى طسم، :ُسوَرةَ  َفَقَرأَ  َيْوم   ِقص 

رَ  ُموَسى إِن  »: َقاَ   ُموَسى، ة   - َقاَ   أَوْ  - ِسنِنيَ  َثَايِنَ  نَفَْسهُ  أَم  ةِ لِ  َعرَشَ ْرِمهِ  ِعف   َف

َعاعِ  هِ  َوطَ نِ  .«َباْ

ى، اْبن َرَواهُ   ْياٍل، ْبنُ  َوَحيَْوةُ  ُمَصف   ."ِم َْلهُ  َبِقي ةَ  َعنْ  رُشَ

 (.1377،1378رقم) اآلحاد واملثانيورواه ابن أيب عاام يف 

َثنَا:   قا   ى، اْبنُ  َحد  َثنَا ُمَصف   ."، عن مسل مَة بن عيل، بهَبِقي ةُ  َحد 

ٍر، ْبنُ  ِاَشاعُ  َثنَاَحد   َثنَا َعا  َثنَا  ُمْسِلٍم، ْبنُ  اْلَولِيدُ  َحد  يَعَة، اْبنُ َحد   َعنِ  حَلِ

، َيمِليدَ  ْبنِ  احْلَاِرِث  ِم ي ْخِم ي  َرَباٍح  ْبنِ  َعيِلي  َعنْ  احْلرَْضَ  ْبنَ  ُعتْبَةَ  َسِمْعُت : َقاَ   الل 

رِ  َلِم    النُّد   .ال  ماو   الن بِ    عن  السُّ

فهذا احلديث هبذه الارق، وال سيا طريق سعيد بن أيب أيوب ومن طريق 

 يرتقى إىل درمة الصحيال.  [1] حييى بن ع ان بن االال وابن حليعة

 (:4/2135)  معرفة الصحابة يفقا  أبو نعيم  احل يث الثاني:

َثنَا" – 5359 دُ  َحد  ، إِْسَحاَق  ْبنُ  ُُمَم  ، ْعَفرٌ َم  ثنا اأْلَْاَواِزيُّ  ثنا اْلِفْرَيايِبُّ

َثنَا ح ُدَحيٌْم، ، َبْكرٍ  أَُبو َوَحد  يُّ  ُع َْاَن، ْبنُ  َعْمُرو ثنا ُسَليَْاَن، ْبنُ  اهللِ َعبْدُ  ثنا اآْلُمري

كا يملعم  ،ة، و  يتابع ابن حليعةكذا، وحييى بن ع ان بن االال يرويه عن أبيه عن ابن حليع [1]

 امُلْسَتْدِر  انا. 
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دُ  ى، ْبنُ  َوُُمَم   ُعبَيٍْد  ْبنُ  اهللِ ُعبَيْدُ  ثنا اْلَعمِليمِل، َعبِْد  ْبنُ  ُسَوْيدُ  ثنا: َقاُلوا ُمَصف 

 ُمنِْذرِ مْال ْبنِ  ُعتْبَةَ  َعنْ  َمْعَداَن، ْبنِ  َخالِِد  َعنْ  َمْكُحوٍ ، َعنْ  َوْاٍب، أَُبو ِع ُّ اْلَكَي 

، َلِم ي اطَ  إَِذا»:  اهللِ َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ   السُّ تَ َرِا  َغمْلُوُكْم، اْن  ُ ْلَعمَلاِئُم، َوَك  ا

ِت  ِحل  اِئمُ  َواْسُت نَ ْلَت َباطُ  ِمَهاِدُكمُ  َفَخرْيُ  ا  . " «الري

(، والارباين 1376برقم) اآلحاد واملثاني ورواه ابن أيب عاام يف

(، من طرق مداراا عىل 3543(وبرقم)1367برقم) مسن  الشامينييف

 سويد بن عبد العمليمل، واو  عيف.

 وإذن هلذا الصحابي حديثان:

 أحدمها: احيال، واو احلديث الذي  ّعفه احلجوري.

 وال اين:  عيف كا بيّناه.

اء عىل اذا البيان ال يصال إيراد اذا الصحايب وحدي ه يف  عيف وبن

 املفاريد.

 قال أبو عبد الرمحن:

 فليس يف مو عه. انتقاد امُلْستَْدِر  او خارج رشطنا، :أوال 

ا   الن بِ ي  ِعنْدَ  ُكن ا: احايب له حديث قا ر دأن عتبة بن الن ثانًيا:  َفَقَرأَ  َيْوم 

ةَ  َبَلغَ  َذاإِ  َحت ى طسم، ُسوَرةَ  رَ  ُموَسى إِن  »: َقاَ   ُموَسى، ِقص   - ِسننِيَ  ثََايِنَ  نَفَْسهُ  أَم 

وْ  ة   - َقاَ   أَ ةِ  َعرَشَ ِعف  ْرِمهِ  لِ َعاعِ  َف هِ  َوطَ نِ  .«َباْ

 .وهو حديث ضعيف (2444)أخرمه ابن مامه رقم
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بن عيل بن خلف  ة بن الوليد مدلس وقد عنعن، ومسلمةبقي إسنادهيف  

   .م و

 إرواء الاليليف و عف احلديث هباتني العلتني العيمة األلباين 

ا، و عفه البواريي يف1488رقم) ، زوائ  ابن ماجه(، فقا :  عيف مد 

ر اذا عند ابن مامه سوى اذا احلديث، وليس له يشء دفقا : ليس لعتبة بن الن

 ملتدليس بقية.اا كتب اخلمسة، وإسناد احلديث  عيفاليف يشء من 

ا يف معترب   رو  أ (،4/445) الفتح عفه احلافظ ابن حجر يفو 

 .ن اذا احلديث احيالإاحلديث قا   احلكم عىل

 معرفة الصحابةعند أيب نعيم يف  عيفةإىل طرق  امُلْستَْدِر   وقد عمد 

 واّحال هبا احلديث بتري نظر يف أحواحلا وال يعترب باختيفها وركتها.

 فصيل:وهذه طرق احلديث بالت
امُلْستَْدِر  الت  سقنااا من سنن ابن مامه وكرراا  :الطريق األوىل

بإسناداا ومتنها لقصد التاويل  (.5358أليب نعيم برقم) الصحابةمن

 وتك ري النقد.

يف إسناداا مسلمة بن عيل بن خلف واو م و ، وبقية بن الوليد مدلس و

مل و  فيها، فكيف يقو  وقد عنعن، فه  ال تصلال ليستشهاد مع ومود اذا ا

ق وال سيا بعد ذلك أن احلديث يرتق  لدرمة الصحيال هبذا الار امُلْستَْدِر 

أيوب اذه فيها اذا امل و ، أيب وطريق سعيد بن  أيوب،أيب طريق سعيد بن 

 وم لها ال يصلال يف الشوااد واملتابعاا.

اتم وا  طريق أخرمها ابن أيب ح طريق ابن حليعة الطريق الثانية:

انا من طريق  امُلْستَْدِر كا ذكر  الصحابة، وأبو نعيم يفالتفسرييف
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 امُلْستَْدِر حييى بن ع ان بن االال عن ابن حليعة. وعىل اذه الاريق اعتمد 

يف ُماولة تصحيال احلديث دون بحث أو حتر فقا : فاحلديث هبذه الارق، 

، ولو ابن حليعةع ان و حييى بنأيوب ومن طريق أيب وال سيا طريق سعيد بن 

لكان له ومه يف التعبري، لكنه ماء هبذه الصيتة  ابن حليعةقا  من طريق 

بن  فيحيى ءملحاولة تك ري الارق أن حييى تابع ابن حليعة، وليس ذلك بيش

 يرويه عن أبيه عن ابن حليعة. ع ان بن االال

: ادوق رم  التقريبوحييى بن االال بن ع ان قا  احلافظ يف

 التشيع ولينه بعضهم لكونه حدث من غري أاله. اامب

 تفسريهوابن حليعة  عيف؛ وقد  عف احلديث احلافظ ابن ك ري يف

( فقا : مدار اذا احلديث عىل عبد اهلل بن حليعة املرصي ويف حفظه 3/288)

 واهلل أعلم. ،سوء وأخشى أن يكون رفعه خاأ

رفع اذا احلديث نظر (: ويف احة 1/245) الب اية والنهايةوقا  يف

ا.  وقد يكون موقوف 

وابن حليعة قد خالفه عبد اهلل بن املبار  اهماع ال بت فرواه: عن  :قلُت  

سعيد بن زيد، عن احلارث بن يمليد احلرضم ، عن عيينة بن حصن عن 

غريب ( واخلاايب يف 4/2247) الصحابةأخرمه أبو نعيم يف  النب 

 ن بن عيسى، ثنا عبد اهلل بن املبار  به.( من طريق احلس1/81) احل يث

ورماله ثقاا إال أين   أمد للحارث رواية عن عيينة بن حصن، وقد 

(: 522-6/521) تارخيهاختلف عليه يف اسم الصحايب قا  البخاري يف 

قا  ابن املبار  عن سعيد بن يمليد عن احلارث بن يمليد، عن عتبة بن حصن عن 

 يف قصة موسى. النب  
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( يف ترمجة عتبة بن حصن: أخرمه 4/360) اإلصابةاحلافظ يف قا 

واو تصحيف  ،ابن السكن من اذا الومه يف ترمجة عيينة بن حفص الفملاري

 املنذر بن عتبة عن يمليد، بن احلارث عن حليعة، وابن عيل، بن سلمة روى وقد

 دأح أو أبيه، اسم يف اختلف يكون أن فيحتمل أعلم، فاهلل. اذا نحو حدي ا

 اام.مّده االسمني

ملبار  ليست بمتصلة فقد أسقط فاريق ابن ا اواحد   افإن كان :قلُت  

 واحلديث باللفظ الذي ساقه ابن حليعة له شوااد يصال هبا. بن رباح. عيل

 (:2684) صحيحهفقد أخرج البخاري يف

ريَ    هَيُوِديي ِمْن أَْاِل احْلِ
ِة أَي  اأْلََمَلنْيِ َقىَض َعْن َسِعيِد ْبِن ُمبرَْيٍ َقاَ  َسأََلنِ

اَل أَْدِري َحت ى أَْقَدَع َعىَل َحرْبِ اْلَعَرِب َفأَْسأََلُه َفَقِدْمُت َفَسأَْلُت اْبَن : ُقْلُت  ؟ُموَسى

ا َوأَطْيَبَُهَا إِن  َرُسوَ    .إَِذا َقاَ  َفَعَل    هللاَعب اٍس َفَقاَ  َقىَض أَْك ََرمُهَ

ا وال يصالوروي حديث ابن عباس مرفو قا  احلافظ يف الفتال واو يف  ،ع 

 حكم املرفوع ألن ابن عباس ال يعتمد عىل أال الكتاب. اام

بن أيب عويد وماء من حديث أيب ذر أخرمه ابن أيب حاتم يف تفسريه، وفيه 

. و عفه أبو "م و ". وقا  النسائ :"منكر احلديث ":قا  البخاري ،عمران

 ."ليس بيشء ":زرعة وأبو حاتم وقا  ابن معني

(، وقا  8368) األوسطوماء من حديث مابر عند الارباين يف 

(: وفيه شيخه موسى بن سهل   أرفعه وبقية 8/204)اجملمعاحلي م  يف

 رماله ثقاا ويف بعضهم  عف. اام

 قان : ثقة.( قا  الدار13/57) تاريخ با ادوموسى بن سهل م مم يف
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 ويف إسناده عارة بنالدر املن ور وماء من حديث أيب سعيد كا يف 

 دي ُكذب.موين العب

بن أيب حاتم والعمدة يف ويف الباب مراسيل انظراا يف تفسري الاربي وا

مر نفسه عىل عفة فرمه أما يف الصحيال عن ابن عباس وليس فيه ذلك عىل 

ا كا قا  العيمة األلباين   رواءاإليف واو هبذا السياق  عيف مد 

(1488.) 

  وزعم ابن اق (5874)رقم  اإلصابةيفم مم   بن الندر  ةبعتو

والصواب ، ، قا : وقيل أنه غريه، وليس بيشء، كذا قا بن عبد ةعتبنه أعبد الرب 

وحجة أيب عمر رواية خالد بن معدان عنها، وقو  أيب حاتم يف   ؛ثنانا ا أ

 اذا أنه شام ، وا  حجة وااية ..إلخ.

د ببن ع ةعتب ع خالد بن معدان وال يلملع من روايته عنعنه من أال الشا ىرو

 .بن الندر عتبةن يكون او أ

بن  عتبةسمعت  :حدي ه ابن مامه وغريه من طريق عيل بن رباح قا  ىرو 

مع شعيب  ىموس ةفذكر حدي ا يف قص - وكان من أاحاب النب  -الندر 

 .يف التنم

ْلَعمَلاِئُم، َوَك َُرِا  َغمْلُوُكْم، انْتَاطَ  إَِذا» :و  يذكر حدي ه  ِت  ا ِحل  اِئمُ  َواْسُت نَ ْلَت  ا

َباطُ  ِمَهاِدُكمُ  َفَخرْيُ    ،(3561)رقم  أس  الاابةبن األثري يفاال او وال  «الري

ر غري قصة دبة بن النتذكر لعو  ي ،(3187) الكبريوقد ترمم البخاري يف 

 .ىموس

ا ا واحد  أن له حدي    :(517) فتوح مصربن عبد احلكم يفا اهماعونص 

 تارخيهعساكر يفابن ه عنه لالبتوي فيا نق كومملع بذل ،ىموس ةيف قص
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و  يذكروا له  ،اؤالء احلفا  به عندفهذا او الصحيال املجملوع  (38/290)

ِت  الْعمََلاِئُم، َوَك َُرِا  َغمْلُوُكْم، انْتَاطَ  إَِذا» :حديث اِئمُ  َواْستُِحل  نَ ْلَت  مُ ِمَهاِدكُ  َفَخرْيُ  ا

َباطُ   .«الري

ْلَعمَلاِئُم، َوَك َُرِا  َغمْلُوُكْم، اْنتَاطَ  إَِذا»حديث  أما ِت  ا ِحل  اِئمُ  َواْسُت نَ ْلَت رْيُ  ا  َفَخ

َباطُ  ِمَهادُِكمُ  قا  الذاب   ،عبد العمليمل بن دفإن مدار اذا احلديث عيل سوي  «الري

 .اام ويدال من طريق سإحدي ه  ء   ل :عتبة ةيف ترمج (3/417) السرييف

بن  عتبةمكحو  عن خالد معدان عن عبد اهلل بن عبيد اهلل الكيع  عن عن  

 .كان قا يا بدمشق بني النصاري ابن معني:عبد العمليمل قا  فيه  يد بنسوالندر و

 .خرخيقيض حلم قاض  :قا  ،حلم فاملسلمون من يقيض  :قلُت

بن عبد العمليمل سمع عن سويد ابن معني وأنا أ  رمل أس" :بن اجلنيداقا   

عن  ي  بن معنيلت حيأس":ابن ُمرز :وقا  ."ةليس ب ق :قا  ،الدمشق 

وقا  البخاري يف ترمجته  ،": ليس ب قةفقا  ،بن عبد العمليمل سويد

وذكر الذاب   ."م و " :لحنبوقا  أمحد بن  ،"ريعنده مناك" :التاريخمن

 .ميزان االعت الض مناكريه يف بع

ال يصلال يف الشوااد  م و  ىالنصار فهو شديد الضعف قايض 

ف يف من انّ-بل أحاديث م ل اذا الصنف يدخلها  .واملتابعاا

 .يف كتب املو وعاا -املو وعاا

امة ومبري بن نفري، فقد رواه أبو موالصحيال أنه موقوف عن أيب أ :قلُت  

 نب خالد نا قا  مابر بن يمليد بن الرمحن عبد عن أسامة أبو حدثناأسامة قا :

 أفضل زمان الناس عىل يأيت :يقوالن نفري بن ومبري امامة باأ سمعت قا  معدان
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 واستحلت الترائم وك را التملو أطاط إذا فقا  ذلك وما فقلت الرباط اجلهاد

 .الرباط يؤمئذ اجلهاد فأفضل التنائم

 وسنده صحيح. (4/219 ):شيبة أيب ابن أخرمه

الصحايب حدي ني، ويظهر حفظ واتقان وهبذا يبال ادعاء امُلْستَْدِر  أن حلذ 

 .اواحد   ائمة الذين مملموا أن له حدي   األ

(+++) 
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 گعثمان بن طلحة القرشي  

  .العبدري القريش طلحة بن  انع -104"

أس  و  (5456) اإلصابةو  (1790) االستيعابم مم يف 

 .(3574)الاابة

املناسك يف دخو   يف( 2030)رقم  داود  أيب اهماععند  حديثه

 :ةالكعب

عن  ،حدثنا سفيان :ابن الرسح وسعيد بن منصور ومسدد قالوا حدثنا 

سمعت  :قالت ، حدثن  خايل عن أم  افية بنت شيبة :قا  ،منصور احلجب 

 إين  » :قا  ،حني دعا   األسلميه تقو  : قلت لع ان ما قا  لك رسو  اهلل 

رَ  أنْ :  خُمَر َ  أَنْ  َنسيُت   يشءٌ  البيت يف يكون أن ينبَت  ليس فإنه ، الَْقْرننَيِ  خُتَم 

ْشَتُل   ة.،  قا  ابن الرسح خايل مسافع بن شيب«ُمَصيل  مْال َي

بن ع ان روى عنه  ةفيه خا  منصور مسافع بن شيب ،وسنده اذا  عيف 

 هوذكر .كان قليل احلديث :وقا  ابن سعد ،ووثقه العجيل وابن حبان ،مجع

اجلرح يب حاتم يف أوابن  ، (2196رقم  8) تاريخ الكبريالالبخاري يف 

 .وال تعديي   او  يذكرا فيه مرح   (1975رقم  8)والتع يل

 . "ال تعرف :التقريبقا  احلافظ يف  ،وتلك املرأة األسلمية 
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 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

لذاب  ( مسافع بن عبد اهلل بن شيبة بن ع ان القريش وثقه احلافظان ا1

 (.1770)صحيح ابن أبي داود وابن حجر)ع د ا (ينظر

 إن حلذا الصحايب ع ان بن طلحة حلدي ني.

 اذا احلديث. أوهلما:

 (:3/410) املسن يف أمحد  اهماعرواه  وثانيهما:

َثنَا: قا   مْحَنِ  َعبْدُ  َحد  َثنَا :َقااَل  ُموَسى ْبنُ  َوَحْسنُ  َمْهِديٍّ  ْبنُ  الر   َحد 

 الن بِ    أَن   ،طَْلَحةَ  ْبنِ  ُع َْانَ  َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،ُعْرَوةَ  ْبنِ  ِاَشاعِ  َعنْ  ،َسَلَمةَ  ْبنُ  ادُ مَح  

اِرَيتنَْيِ  َبنْيَ  َتْدُخُل  ِحنيَ  ِوَماَاَك  ،َرْكَعتنَْيِ  َفَصىل   اْلبَيَْت  َدَخَل     .الس 

 ينملثااآلحاد وا(، وابن أيب عاام يف 1365وأخرمه الاياليس )

 (،2017مجة )ال  رقم املعرفة يف نعيم وأبو ،(612)

(، ويف رواية محاد بن سلمة عن 8398) املعجم الكبريوالارباين يف 

 غري ثابت ومحيد كيع.

لكن حدي ه اذا احيال لتريه با له من شااد من حديث ابن عمر، عن 

 اىل يف ومه الكعبة ركعتني.  بي ، أن النب  

 (، ورواه يف موا ع أخر.397ري يف الصية، حديث )رواه البخا

 حديثان:  وإذن فلهذا الصحابي 
  عيف، واو احلديث املنتقد. أح هما:

 .أس  الاابةاحيال وقد وقف عليه احلجوري يف  وثانيهما:

 (.4/220) اإلصابة، أورده احلافظ يف شار  فيه بيال   وله ح يث ثالث:
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 :حة يف ترمجة ع ان بن طلقا  

 الكعبة،  النب  دخل: قا  عمر ابن حديث من الصحيحنيويف "

 ،بيال   فسألت: وفيه احلديث، زيد بن وأسامة طلحة بن وع ان بي  معه ودخل

عن ابن عمر قا : فسألتهم،  نافع عن عون بن اهلل عبد عن زريع بن يمليد رواه وقد

بي  وع ان بن  ورواه يونس عن الملاري عن سا  عن أبيه قا : أخربين

 ."طلحة

 وال يبعد أن يكون احلجوري قد وقف عليه. 

وعىل اذا في يصال إيراد اذا الصحايب وَحِدْي ِِه يف قسم املفاريد الضعيفة 

 وال الصحيحة. 

 قال أبو عبد الرمحن:
: وإذن قولهوافق امُلْستَْدِر  عىل تضعيف  إياه ب ةحديث ع ان بن طلح 

 اام عيف، واو احلديث املنتقد.أحدمها  فلهذا الصحايب حدي ان:

ا احة احلديث وأبنّ وللحديث ممليد بيان ذكرناه يف الابعة ال انية.  :قلُت  

ولكون امُلْستَْدِر  ال هيمه حتري الصواب بقدر ما هيمه االستدرا  ولو 

يف  هقد ع رنا عىل ممليد له يقوي و ، قولنا بضعفه يف سياق النقدباخلاأ، ارتىض 

ال  امسافع  ل انية؛ با حااله أن الابعة ا من رما  مسلم، واملرأة األسلمية ترم 

عندي احبتها، وقو  احلافظ: ال تعرف، أي: ال يعرف اسمها، كا قا  

 وقد ساق اهماع أمحد اذا احلديث يف مسنداا..إلخ. ،النيلالشوكاين يف 

عمودين ، وبني التنيالساري بني دخل البيت فصىل»:  نب حديث أن الأما 

 بنايل عن يمن طريق يونس بن يمليد األ  (3226) أخرمه مسلمف  «اليانيني
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دخل   رسو  اهلل رأيت  :قا  ،خربين سا  بن عبد اهلل عن أبيه: أقا  ،شهاب

، ثم حدأ مو  يدخلها معه ةالكعبة او وأسامه بن يمليد وبي  وع ان بن طلح

أن  :بي  أو ع ان بن طلحة أخربينف :قا  عبد اهلل بن عمر ،غلقت عليهمأ

 يف موف الكعبة بني العمودين. اىل  رسو  اهلل 

بن شهاب عن سا  ااحلديث عن  ىبن سعد فرو الليُث  وقد خالف يونَس 

أخرمه  ،و  يذكر ع ان «فسألته فلقيت بيال  » :نه قا أعن أبيه عبد اهلل بن عمر 

الذي  أن يونس بن يمليد بل (،1598)غيق البيت رقم البخاري يف احلج باب إ

  البخاري  اهماعقا   ،ه كا روى اجلاعةارو قد تفرد بذكر ع ان أيضا

  (:2987)رقم 

خربين أ :قا  ،حدثنا يونس :قا  ،حدثنا الليث قا : ،كريبيى بن حينا حدث

 ،رسو  اهلل ن اىل أيسأ  بيال  ف :وفيه ،عمر فذكر احلديث اهلل بننافع عن عبد

 .فيه املكان الذي اىل ىلإفأشار له 

 يقني يونس الذي   ي دد يف نقله امُلْستَْدِر  كيف تر     اهللفانظر يا رعا 

نه أبن عمر ااحلديث عن نافع عن  وافرو ة،ئموالذي تابعه عليه عدد كبري من األ

 .خربه أنه ايل بني العمودينأف ،رسو  اهلل داخل الكعبة ةسأ  بيال عن اي

ذكر منهم ما تيرس لنا أخذه ونال من حديث ع ان  ، ومعلوه من حديث بي

بأن  اقناع  إ كرن فيمن ذُ أل ؛حدمها ال عيل سبيل االستقصاءأمن الصحيحني أو 

غريه من  ةيل الصواب املوافق لروايرمع عنه إ مٌ اَ رواية يونس الت  تردد فيها وَ 

 احلفا  وام :

 (.397) عند البخاري رقم ةمويري -1

  (.1329رقم ) ومسلم (،505)قم مالك عند البخاري ر -2
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 (.1329)ومسلم رقم (، 468)رقم  عند البخارييوب أ -3

  .ومسلم( 506)عند البخاري رقم ة بن عقب ىموس -4

 (.440)فليال بن سليان رقم  -5

 (.1329)عبيد اهلل عند مسلم رقم  -6

 .أعيهللمذكورين  سابعة ةيضا ا  متابعأوقد توبع عليه نافع و

بن امن طريق سيف بن عمر عن جمااد عن  (397)فأخرمه البخاري رقم  -1

 .عمر 

 ومسلم ،بن شهابايث عن لمن طريق ال( 1598)خرمه البخاري رقم أو -2

 .عمر عن أبيه اهلل بن عن سا  بن عبد، (1329) رقم

 :التقريبمن مهتترمجيك إل ةئمأفهؤالء 

 اهلل عبد أبو ي:األصبح عمرو بن عامر أبي بن مالك بن أنس بن مالك 

 قا  حتى ،املت بتني وكبري ،املتقنني رأس احلجرة دار إماع الفقيه املدين

 . عمر بنا عن نافع عن مالك كلها األسانيد أاال :البخاري

 معجمة  بعداا ،املهملة بفتال -السختيانيكيسان  متيمة أبي بن أيوب

 من ،حجة ،ثبت ،ثقة ،البرصي بكر أبو :-نون األلف وبعد ،حتتانية ثم ،م ناة ثم

 .العباد لفقهاءا كبار

 خ  موىل األسدي ومعجمة بتحتانية -عياش أبي بن عقبة بن موسى 

 .املتازي يف إماع ،فقيه ،ثقة :-الملبري

  ثقة، ثبت.عبي  اهلل : 
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  ادوق :ةجويري. 

نصاف ال من اه .ك ري ه غريام   نذكر نوم ،خرامخ ىلإ ةبل ثق  :قلُت  

ليونس بن يمليد  مِ اَ ذ بوَ ويؤخ ،وغريام ةئمعرض عن رواية اؤالء األن يُ أ

ا مَه  وَ  ن يف روايته عن الملاريأال إ :ثقةالذي قا  احلافظ يف ترمجته  ،ييلاأل

  .اام   ، ويف غري الملاري خاأقليي  

ومهه  تر وقد  ،فوا ال ميل اأما َومَهه يف روايته عن الملاري ان :قلُت

 .اف  نخمناه كا خرّ  األئمةغريه من  قافيوما  ىفرو ،اذا بحمد اهلل

ويف الصحيحني من  :فقا  ،شد منهأاذا الوام بوام  امُلْستَْدِر  ردف أو 

الكعبة ودخل معه بي  وع ان بن   دخل النب  » :بن عمر قا احديث 

 .«فسألت بيال» :احلديث وفيه ،«زيدة بن سامأطلحه و

 :بن عمر قا ان زريع عن عبد اهلل بن عون عن نافع عن ب ه يمليدوقد روا

 .«همتفسأل»

ا ( فأخرمه163)رقم  التتبعقان  يفانتقداا الداراذه اللفظة  :قلُت

  .)فسألتهم( :وبي  وع ان ةسامأبن عمر عن ابن عون عن نافع عن امن طريق 

اهلل ومالك وغريام أيوب وعبيدخالفه  ،فيه ابن عون مَ اِ واذا وَ  :قا 

ي يف رشح والنوو القايض عياضقر اذا االنتقاد أو ،سندوه عن بي  وحدهأف

بن عمر سأ  ان أ هوظاار ،اكذا وقعت اذه الرواية انا :يوقا  النو ،احلديث

نوا ا  لكن أال احلديث وَ  :قا  القايض عياض .وع ان مجيعهم ةسامأو بيال  

اذه الرواية شيخنا تواني  وتبعهم عىلن ، اذه الرواية ونقل قو  الدارقا
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يف الفردوس األعىل من اجلنة به  مجعنا اهلل املحدث مقبل بن اادي الوادع 

 (.163)للدارقان  حتت رقم  تبعتاليف حتقيقه عىل

 :وأعجب من هذا 
 األئمةان قو  حاذه الرواية ورم توانيب قلتنت يا شيخ ربيع قد أنك أ *

ني مسلم اإلمامبني  أسميتها  احلَ  نِ ْس ه يف زمن ُح تلفأيف كتابك الذي 

قان  ليه الدارإ: الصواب ما ذاب فقلَت  ،ورعند احلديث املذك قطينوال ار

 ةوع ان بن طلح ةسامأ هسناد اذا احلديث بذكرإيف  مَ اِ وَ  بن عون قدان أمن 

وا ور ن ثيثة عرش راويا من ال قاا قدأه مَهِ والدليل عيل وَ  ،بي  ىلإ افة إفيه 

ونقلت  ،وال ع ان ةسامأ واو  يذكر ،عمر نبااحلديث عن نافع وسا  عن 

 .خرااخ ىلإيف رشح النووي  وافقه القايض عياض كام

يف  دردتال يبق  عند املتأمل أي (: فإنه 302ص) وقلت يف خخر البحث 

 بن عون بالشذوذ .ا ةيااحلكم عيل رو

يا شيخ * ا   مِ اَ ملاذا غريا الصيتة الت  يف احيال مسلم يف وَ ؛ وأيض 

 :قولهوا   ،ظيف اذه اللف افإن فيه حسب النسخ عندنا تشكيك   ؛يونس

 ،باجلملعيف استدراكك انا ها تنقل أنتوة(، ع ان بن طلح أوين بي  ربخ)فأ

 وارتضيت اذا اخلاأ.ة.وع ان بن طلح :فقلت

لصعب والذلو  ملحاوله االستدرا   باألوااع ا ملاذا تركب ايض  أو *

 سن مالذي ذكرته من ةاحلق والصواب يف حديث ع ان بن طلح تعارض هبا

عن اشاع بن عروة عن ة من طريق محاد بن سلم( وخخرين 3/410) أمح 

  قد قا  البخاري  ،وتصحيال روايته اذه ةأبيه عن ع ان بن طلح
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: بعد ذكر اذه الاريق ة( ترمجه ع ان بن طلح6/211) التاريخ الكبرييف

 ."مرسل؛ ال يتابع عليه"

، (3847 رقم 2/329) ىالكربا احلافظ البيهق  يفيض  أعل احلديث أو

ر اذه ادّ    بيالأن ابن عمر سأ –ساق من تلك الارق املتكاثرة  أن فبعد

فساق احلديث من  ة،وروي عن ع ان بن طلح :فقا  ،الرواية بصيته التمريض

 .به ةعروبن عن اشاع  ةحدثنا محاد بن سلم :قا  ،يسلايالاداود طريق أيب 

  .اام    ة وع انعرو بنيرسا  إوفيه  ة،ن سلم: تفرد محاد ابثم قا 

قله نفت ؛وانا تعتربه حدي  ا ثال  ا نه شاذأيضا كيف تنقل ما تعلم وتقرر أو * 

جره وال بجره وع وتستدر  به عىل ،للحافظ وتسكت عليه اإلصابةمن

 األقل ما قد علمت شذوذه اذا احلمليل عىل كفتبني يف استدراك ،تتجرد للحق

 .ينطال ارقني مسلم واإلمامبني وبينته يف كتابك

بالرواية   بني األمامنيا ال يليق بك أن تستشهد يف كتابك وأيض   *

ن ابن عمر سأ  بيال و  أنا ذكر فيها إ ا ( أ397) ال ابتة عند البخاري رقم

ثا انا وتستشهد بالرواياا الت  عند انكأثم تنقض التمل   ،ةيسأ  ع ان بن طلح

 ال يتابع فيها الت  ةلرواية محاد بن سلم ن ابن عمر سأ  بيالأالبخاري فيها 

كيف  ؛اهلل املستعان يا شيخ ربيع ،ةأن احلديث حديث ع ان بن طلح  لت بت

ما  ؟والترائب تأيت هبا يف علم احلديث يف استدراكك اذا اذه العجائب

 .حلذه التناقضاا والتخبااا الداا  وما الداع 

(+++) 
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 گ  عدي بن زيد اجلذامي 

  .اجلذام  زيد بن عدي  -105"

 .(1803) االستيعابو (6787)رقم  اإلصابةم مم يف 

 :ةباب يف حتريم املدين  (2036)رقم   يف احلجداود  أبو اهماعقا   

عن سليان بن كنانة موىل  ،عن زيد بن احلباب ،ُممد بن العيءحدثنا  

 :قا  ،ام ذعن عدي بن زيد اجل ،عن عبداهلل بن أيب سفيان ،ع ان بن عفان

ال إوال يعضد  ،ال خيبط شجره اكل ناحية من املدينه بريد   محى رسو  اهلل 

 .وسنده  عيف .ما يساق به اجلمل

 .جمهو  احلا  :قا  احلافظ ،موي موىل ع اناأل ةسليان بن كنان 

 ،حدأعرفه فكيف يكون جمهو  حا  و  يوثقه أال  :حاتم أبوقا   :قلت 

قا   ،الثقاتوذكره ابن حبان يف ة،ان روى عنه مجاعيب سفيأوعبداهلل بن 

 . [1]ةيف محى املدين اواحد   اداود حدي    أبوروى له  :احلافظ

 . "جمهو  حا  :قلت .مقبو  التقريبوقا  يف  

 

 

 : املدينه، والصواب امل بت. نسخة امُلْسَتْدِر   يف [1]
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 أقول: : امُلْسَتْدِركقال 

عىل سليان بن  ه( اع ض احلجوري عىل احلافظ ابن حجر يف حكمي1

 ن أيب سفيان. كنانة، وعبد اهلل ب

 حيث قا  احلافظ يف سليان: جمهو  حا .

والصواب مع احلافظ؛ إذ قد روى عن سليان بن كنانة ثيثة ومن كان 

من ال يروي عنه كذلك ال يقا  فيه: جمهو ؛ إذ املجهو  يف االاايح او: 

عن ثيثة يقا  فيه: جمهو  احلا . أي:  ، ومن روى عنه اثنان فضي  إال واحد

  مستور.

 وقا  احلافظ يف عبد اهلل بن سفيان: مقبو .

 ."قلت: جمهو  حا "فخالفه احلجوري، فقا : 

والصواب مع احلافظ؛ إذا قد روى عن عبد اهلل بن سفيان ثانية من الرواة 

 (.15/48) اململي للحافظ تهذيب الكمالكا يف 

 زد عىل ذلك أنه قد وثقه ابن حبان، و  لرحه أحد؛ فهو يستحق فوق

 درمة مقبو ، وقد قا  فيه الذاب : ُوثيق.

( إنا أورد أبو داود اذا احلديث يف الشوااد، واو االال؛ لذلك فهو 2

 يستشهد به، وله.

فلقد ساق أبو داود قبل اذا احلديث حديث عيل، واو حديث طويل 

 (.2034برقم)
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ا»:   قولهومنه  أو  إن املدينة حراع ما بني عائر إىل ثور، فمن أحدث حدث 

يقبل منه عد  وال خوى ُمدِ  ث ا، فعليه لعنة اهلل وامليئكة، والناس أمجعني، ال 

 احلديث.« رصف...

 ومن شواهده:

حديث رافع بن خديج، وحديث مابر بن عبد اهلل، وحديث سعد بن أيب 

ا.  وقاص ريض اهلل عنهم مجيع 

 (.1361،1362،1363)برقم احلج كتابهصحيح رواا مسلم يف

 :مسلم  عاهماقا  

َثنَا َثنَا َسِعيٍد، ْبنُ  ُقتَيْبَةُ  وَحد  ، اْبنَ  َيْعنِ  َبْكرٌ  َحد   أَيِب  َعنْ  احْلَاِد، اْبنِ  َعنِ  ُمرَضَ

ٍد، ْبنِ  َبْكرِ   َقاَ  : َقاَ   َخِديٍج، ْبنِ  َرافِعِ  َعنْ  ُع َْاَن، ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  اهللِ َعبِْد  َعنْ  ُُمَم 

َراِايمَ إِ  إِن  »:   اهللِ َرُسوُ   عَ  ْب َة، َحر  عُ  َوإيِني  َمك  َها َبنْيَ  َما ُأَحري َيْ  .ِدينَةَ ممَممالْ  ُيِريدُ  «اَلبَت

َثنَا  ا الن اِقُد، َوَعْمٌرو َشيْبََة، أَيِب  ْبنُ  َبْكرِ  أَُبو َحد   أَُبو َقاَ   أَمْحََد، أَيِب  َعنْ  ِكَيمُهَ

َثنَا: َبْكرٍ  دُ  َحد  ، اهللِ َعبِْد  ْبنُ  ُُمَم  َثنَا اأْلَْسِديُّ ، أَيِب  َعنْ  ُسْفيَاُن، َحد  َبرْيِ  َمابٍِر، َعنْ  الملُّ

َراِايمَ  إِن  »:  الن بِ ُّ  َقاَ  : َقاَ   ْب عَ  إِ َة، َحر  مُْت  َوإيِني  َمك  َ ممالْ  َحر  ، بنَْيَ  َما ِدينَةَ م َها يْ تَ  اَلَب

ُدَاا ُيَصادُ  َواَل  ِعَضاُاَها، ُيْقاَعُ  اَل   .«َايْ

َثنَ َثنَا َشيْبََة، أَيِب  ْبنُ  َبْكرِ  أَُبو اَحد  ، ْبنُ  اهللِ َعبْدُ  َحد  َثنَا ح ُنَمرْيٍ ، اْبنُ  وَحد   ُنَمرْيٍ

َثنَا َثنَا أَيِب، َحد  َثنِ  َحِكيٍم، ْبنُ  ُع َْانُ  َحد   َقاَ  : َقاَ   أَبِيِه، َعنْ  َسْعٍد، ْبنُ  َعاِمرُ  َحد 

عُ  إِيني »:   اهللِ َرُسوُ   لْ  اَلبَتَ ِ  َبنْيَ  امَ  ُأَحري ةِ ما نَ ي وْ  ِعَضاُاَها، ُيْقاَعَ  أَنْ  َمِد َل  أَ تَ ْق  ُي

ُدَاا َها َرْغبَة   أََحدٌ  َيَدُعَها اَل  يَعْلَُموَن، َكاُنوا لَوْ  حَلُمْ  َخرْيٌ  َمِدينَةُ مالْ »: َوقَاَ   ،«َايْ نْ  إِال   َع
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ْبَدَ   اِئَها َعىَل  أََحدٌ  يَ ْبُُت  َواَل  ِمنْهُ، َخرْيٌ  ُاوَ  َمنْ  فِيَها اهللُ  أَ ُت  إِال   َوَمْهِدَاا أَلَْو نْ هُ  ُك  َل

ا، يع  وْ  َشِف ا أَ ْوعَ  َشِهيد  اَمةِ  َي يَ ِق ْل  .«ا

( عن عبد اهلل بن زيد بن 1360(، ومسلم)2129وأخرمه البخاري برقم)

 عاام.

ا لتريه، إال  وبناء عىل اذه الشوااد يكون حديث عدي بن زيد احيح 

 مل(.:) إال ما يساق به اجلقوله

ولعدي بن زيد حديث خخر ذكره احلافظ ابن حجر، وابن األثري، وابن 

 الرب، فتعامى عنه احلجوري ال أدري ألي غرض. عبد

 واو يف نظري حديث  عيف.

 .أس  الاابة أسوقه مع احلديث اآلخر من

 (:3608)رقم( 12-4/11)أس  الاابة يفبن األثرياقا  

 عدي بن زيد اجلذام  )ب د ع س("

 بن اهلل عبد عنه روى حدي ه يف خمتلف  حجازي.  اجلذام  زيد بن ديع

 ال ابريد   املدينة من ناحية كل يف  اهلل رسو  محى:  قا  أنه سفيان أيب

 .اجلمل هبا يساق عصا إال يعضد وال شجره خيبط

 عن حيدث مذاع من رمي سمع أنه حرملة بن الرمحن عبد عنه وروى  

  اهلل رسو  فتبع فاتت بحجر امرأته رمى أنه يدز بن عدي:  له يقا  رمل

 وأبو منده ابن قاله .  «ترثها وال تعقلها»:  اهلل رسو  له فقا  أمراا عليه فقص

 . نعيم
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 اذا:  وقا  امرأته قتل حديث له وروى ،اجلذام  عدي:  عمر أبو وقا  

:  له يقا  منهم رمل عن مذاع من رمي سمع حرملة بن الرمحن عبد حديث

 وعدي ،زيد بن عدي:  فقا  موسى أبو وأخرمه ،او واو ينسبه و  عدي

 أيب بن اهلل عبد زيد بن عدي عن روى. ترمجتني الارباين ومعلها ،اجلذام 

 رمى أنه:  حرملة بن الرمحن عبد اجلذام  عن وروى.  املدينة محى يف سفيان

 منده بن اهلل عبد أبو احلافظ بينها ومجع:  موسى أبو قا .  فقتلها امرأته

   .اام    "أعلم واهلل ،اجلذام  عدي ذكر تقدع وقد.  اثنان وكأ ا

ختيف فيه، ال(، وأشار إىل ا5499برقم ) اإلصابة يفواو 

(، ورواه أبو 17802(، ورواه عبد الرزاق برقم )1811برقم ) االستيعابو

، ورواه ابن (2286يف ترمجة عدي بن زيد برقم ) معرفة الصحابةنعيم يف

 (. 826( رقم ال مجة )2/294) معجم الصحابةقانع يف

، ال ضعيف املفاري يف وعىل اذا وذا  ال يصال إيراد عدي بن زيد 

 سيا واو له حدي ان: أحدمها  عيف، وثانيها احيال لتريه.

 قال أبو عبد الرمحن:

 .  ذامعدي بن زيد اجل

عداده يف  ة،احبله  :يقا  بالتهذيقا  احلافظ اململي يف ترمجته من

 ،إسنادهواو حديث خمتلف يف  ،حديث واحد  له عن النب   ال احلجازأ

حدي ا واحدا يف  نب عن ال ىرو :فقا  ،التقريبذلك ابن حجر وتبعه عىل

عند  اذا ، ثم ذكر اململي حدي هاختيف ه يحد إسناد ، ويفاملدينة ىمح

 :قا  عفان بن ع ان موىل كنانةبن  من طريق سليان  (2036)داود رقم  أيب
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 كل  اهلل رسو  محى :قا  زيد بن عدي عن سفيان أيب بن اهلل عبد حدثن 

، وذكره ابن اجلوزي عنده اكذا  "شجراا خيبط أال اريد  ب املدينة من ناحية

أمساء ، وذكره ابن حملع يف كتابهالتلقيح من أصحاب احل يث الواح يف

جامع املساني  وليس له يف  احل يث الواح  الصحابة الرواة من أصحاب

( إال اذا احلديث، و  يذكر له الارباين 1267للحافظ ابن ك ري )والسنن

 ( إال اذا احلديث من اذه الاريق.11/3788) الكبرييف

 قا  احلافظ يف .مويسليان بن كنانة األ إسنادهواو حديث  عيف يف 

  .اام   جمهو  حا  :التقريب

 ."عرفهال أ" :حلذا قا  أبو حاتم ؛له معتربيؤثر توثيق و   

ذكر الذاب   ،أيب أمحد واو جمهو  يان موىلفيرويه عن عبد اهلل بن س

 هبذا الإ عدي يعرف في :قا  ميزان االعت اله منتاحلديث يف ترمج

 وما كنانة بن سليان عنه به تفرد ،اهلل خلق يف اهلل عبد او من ىيدر وال احلديث

  .اام    باملشهور او

نص احلافظ  ىفهذا الصحايب له اذا احلديث الواحد كا تر :قلُت  

ابن القاان  هلعأواحلديث  ،وابن اجلوزي وابن حملع ملي والذاب  وابن حجرامل

فقا   لباين فه األو عّ  ،(1897)رقم  هامبيان الوهم واإلييف

بني يف غري اذا سناد جمهو  كا او مإواذا  (:3234)رقم  الصحيحةيف

 .ثبت احته ببعض الشوااد الت  وقفت عليهاوردته انا ألأنا إاملو ع و

 ويف السند جمهو  عني ال يدرى من او يف خلق اهلل.   :قلُت
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ته ال سيا وفيه بعض األلفا  ال ذاوشاادنا أن حديث اجلذام   عيف ل  

 مل.: إال ما يساق به اجلقولهشااد حلا باع اف امُلْستَْدِر  ك

غري  "خرخن زيد حديث ولعدي ب": احلديثب عق امُلْستَْدِر   وقو 

 ألمور منها: . احيال

 أنه يتعارض مع مملع األئمة بأن اذا الصحايب ليس له إال اذا احلديث.أوال:

؛ يا رسو  اهلل :ن حديثأ ا اثنان وأابن حجر احلافظ نقل  أنه قد ثانيا:

 .«ترثها وال عقلهاا» :فقا  ،ا فقتلتهاحدامهإت كانت يل امرأتان اقتتلتا فرمي

خر ة عن رمل مبهم عن عدي مذام   خمن طريق عبد الرمحن بن حرمل 

(، 17/271) الكبرييفعدي بن زيد اجلذام  كذا او عند الارباين غري 

 .(17802) املصنفعبد الرزاق يفو( 6859) املسن يعيل يف أيبو

اذا املبهم واو بتري واساه عدي  ة عنوماء عن عبد الرمحن بن حرمل 

وحدي ه  ةله احب :قا (، 7/44) التاريخ الكبريه البخاري يفمنقاع كا أبان

 له اجلذام  عدى(: 7/2)اجلرح والتع يلوقا  ابن أيب حاتم يف  ،مرسل

 يقو  يبأ سمعت يلقه   مرسل حرملة، بن الرمحن عبد عنه روى احبة

 .اام   ذلك

 أنه روى عن عدي بن زيد و  يلقه. :لالكما التهذيبوذكر يف

نه ة وبني عدي ألمت الواساة بني عبد الرمحن بن حرملوقد عُ  :قلُت  

 نقله فاحلديث مع  عفه ،حاله أاو اادق أع كاذب ىال يدر ،رمل مبهم

ن البتوي وابن السكن والارباين أوفيه نقل احلافظ  ،اإلصابةنم امُلْستَْدِر  
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وقا  يف  ة،لكل واحد منها ترمج اإلصابةد ابن حجر يف فروأ ،قوا بينهافر  

 . غريه :ويقا  ،بن زيدانه إيقا   :ام دي اذا اجلذترمجه ع

كا ذكر يف  ،خرج حدي ه اذا فقط يف ترمجتهأو ،ق بينهاوذكر من فرّ 

 اتنيق بينها هبفقط ففر   «املدينة ىمح» :عدي بن زيد قبله حديث ةترمج

وقا  يف ترمجة ،وذكر عند كل واحد منها حدي ه ،هايي وبني حد ،ال مجتني

 : احايب له حديث.التقريبعدي بن زيد اجلذام  من

وذكر يف  ،بكل و وح االستيعابكا فرق بينها ابن عبد الرب يف 

  ،فقط «مح  املدينة» :حديث( 1797)ام  رقم ذترمجه عدي بن زيد اجل

 :فقا  ،يضاحوزاد يف اه ،فقط «رأةامل ةدي» :احلديث ااحبعدي وذكر قبله 

سمع رمي من مذاع )أي مبهم( عن ة الرمحن بن حرمل ذا عند عبدحدي ه ا

ثري يف األ ونقل تفريق بعض من سبق ذكرام ابنُ  ،عدي :يقا  له ،رمل منهم

 .(1615)يف ترمجه عدي بن زيد رقم  أس  الاابة

 حرع املدينة. : لهالكاشفوقا  الذاب  يف ترمجة عدي بن زيد من 

   ممن أخرج حديث كل واحد منها عىل حدةواؤالء كلهم مع من سبق 

اذا كله ومعل يسري يف ، فتعامى عن عن التلبيس شيئا امُلْستَْدِر  يتن ذلك 

ركوب اخلاأ  ويتعمد(، ولو طارا عنمل) :مبدأ امل ل املعروف كتابه اذا عىل

 .ليستدر  به

وبا أخرج مسلم يف  ،هلل عمل وملا تقوىمن اليزع تذكريه ب وأرى 

ومن غشنا » :قا   أن النب     ةعن أيب ارير( 101)رقم  صحيحه

ان بن سلي ؛ حيث نقلت يف ترمجة همن تعنت أخرى ىلإ، وأشري انا  «فليس منا
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 :وذكرا قو  أيب حاتم ".جمهو  احلا " :التقريبما قاله احلافظ يف كنانة

 ."ال أعرفه"

 .أحد هكون جمهو  حا  و  يوثقفكيف ي :قلُت  

 : م ذكروا منهم؛ وذلك أفهذا غري احيال ،عنه ثيثة ما النقل أنه روىأو 

 .هفروايته عنه ال تفيد ؛الواقدي واو كذاب

 .العقدي فتري احيال عنه  ىرو كذا قو  من قا : إنهو 

ا وليس له إال اذا احلديث الواحد كا يف  هذيبتالفكيف يكون احيح 

 افظ ابن حجر: له عند أيب داود حديث واحد يأيت يف ترمجة عدي.قا  احل

واو عند أيب داود رقم  (، املدينة ىمح) :عدي حدي ه يف ةوذكر يف ترمج 

 الارباين دواو من طريقه عن ،ن احلباب فقطب ال زيدإ  يروه عنه ( 2036)

وخرمه (، 5500رقم  4/1194) ةالصحاب ةمعرفيب نعيم يفأو(، 11 /7)

 .سناد جمهو إاذا  :وقا (، 3234)رقم الصحيحةلباين يف األ

ذلك اململي  ال حديث واحد كا نص عىلإليس له  هكون راتبعاب هوف :قلُت

و  يذكر  ،تابعكر له مذْ اذا يف اذه املصادر   يُ وحدي ه  ،اوغريمهوابن حجر 

نه أ التهذيبعبد امللك بن عمرو العقدي من  ةيف ترمجاململي  احلافط

نه معروف أن يأيت با ي بت أ امُلْستَْدِر  وكان يلملع  ة،عن سليان بن كنان ىرو

 .حث وعلمببعد الرازي با حاتم أ اهماعخيالف حتى وغري جمهو  

بيان أن له رواية  ويلملمهخيرمه من مهالة العني،  ما ينقل لهأن  وكذا يلملمه

 .احلديث له فيه متابعاذا و أن ، أغري اذا احلديثثابتة 
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، دي واو كذابقعنه الوا ىنه روأع ا ه يف اذا احلا  بمجرد نقل اما أ 

عن  ىنه روأي يف  ترمجته ملو  يذكر له احلافظ امل ،العقدي رو أبو عامأ

ال هيمه الصواب والبحث عن احيال القو   امُلْستَْدِر  ن أ يديفسليان فهذا 

 .لبباطب به ولو كان تما يش إلادنا هيمه إو ،يمهقمن س

قبو  أنه من الصواب ، وأسفيان مقبو  أيب د اهلل بنإن عب قوله إىلنظر او 

أنه يريد به إن توبع  واو يعرف ااايح ابن حجر انا ،وليس بمجهو  حا 

ل عن ذلك فاتتولكنه يتعمد ال ،وإال فلني كا او ااايحه يف جماايل احلا 

كا  .يف خلق اهلل اهلل عبدمن او  ىال يدر :د تقدع قو  الذاب  فيه، وقبتللش

 . ميزان االعت اليف

فهل توثيق ابن حبان يعارض به اذا اجلملع بأنه ال يدرى من او يف خلق اهلل، 

غممل الذاب  من اذا  لم أن ابن حبان يورد يف ثقاته املجاايل، وربامع ما عُ 

ا  وقد ق ثقة. قولهلرصح به ب ؛لو كان عند الذاب  ثقةفوإال  ،وثيق :قولهحاله ب

(، فالصواب أنه جمهو  احلا ، 4015) الضعيفةيف العيمة األلباين 

 وقد قا  احلافظ: مقبو ؛ يعن  عند املتابعة.اام

(+++) 
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 گ ديالعرس بن عمرية الكن 

  .دينالعرس بن عمرية الك -106"

( 3633) رقم ةس  الاابأو( 5520)رقم  ةصاباإلم مم يف

 .(1812)رقم   االستيعابو

 :(4323)رقم  سننهيف امليحم من  بو داود أ اهماعقا   

عن مترية بن زياد  ،يب بكر بن عياشأعن  ،ُممد بن العيء حدثنا

 .عن العرس بن عمرية ،املوايل،  عن عدي بن عدي

عن  ،يب شهاب احلناط، عن املترية بن زيادأعن  ،محد بن يونسأوعن  

 .عن النب  مرسي   ،ةعدي بن عمري

 :قا  ،عن عدي بن عدي الكندي ،عن سيف بن سليان ،بن املبار اعن و 

 .فذكر احلديث ؛نه سمع مدي يقو  سمعت النب أحدثن  موىل لنا 

يب أمن طريق ( 345)رقم  (17/139) الكبرياين يف ربخرمه الاأو 

يف  ةذا عملت اخلايئإ» :قا   ن النب  أ، عن مترية بن زياد به ،بكر بن عياش

ومن غاب عنها ور يها كمن  ،كمن غاب عنها نكراا فهوأفمن شهداا ورض األ

كا يف ترمجته من  ،بن زياد فيه  عف ةمتري عيف، ده اذا نوس «شهداا

لباين األ ةواحلديث قد حسنه العيم ،ةوعدي بن عدي ثق ،التهذيب

واهلل  ،راه يصل إىل درمة احلسنأ وال ،من اذه الاريق ةختريج املشكايف

 فيها مبهم . ىخرواأل ةوتلك الاريق مرسل ،علمأ

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 
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ذكره  خرخ وله حديث ،غري اذا احلديث ةاذا وقد ثبت للعرس بن عمري

إن » :قا   ان النب   ،مما ليس يف الصحيحنيالصحيح املسن شيخنا يف 

 «..العبد ليعمل الرباة بعمل أال النار ثم تعرض له اجلادة من مواد اجلنة

 . [1]"يس من املفاريد وإنا نبقيه للفائدة... فهو لاحلديث إلخ

 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

، سأوردمها عرف احلجوري منها حدي ني(حلذا الصحايب أربعة أحاديث، 1

 فيا يأيت إن شاء اهلل.

 ."عن عدي بن عمرية "( قا  احلجوري يف اهسناد املرسل: 2

 اود برقمد واذا خاأ، وإنا او عدي بن عدي، كا نقل او عن أيب

 (.4346،4345) (، والصواب4323)

، وعن ابن املبار ، عن  "( رأيت يف كيع احلجوري: 3 عن النب  مرسي 

سيف بن سليان، عن عدي بن عدي الكندي، قا : حدثن  موىل لنا، أنه سمع 

 ."مدي يقو : سمعت النب ، فذكر احلديث

ك فيه فرمعت فف  أو  مرة ظننت أنه من كيع أيب داود، ثم خاجلن  الش

 عمرية، ابن العرس ترمجة يهافو ،(7/290) للمملي حتفة األشرافإىل

 ما ا  اذه الفائدة أا  إدخا  اذا الصحايب سجن املفاريد أع ا  ملخالفتك لرشطك.اام [1]

إن  :أحدا من أال العلم قا عتقد أن أالفائدة ا  ختريج احلديث واحلكم عليه وبيان حاله، وال  :قلُت

حتقيق األحاديث وإيراد املسانيد يعترب سجنا للصحابة، وكوين أبنت أن حلذا الصحايب غري اذا احلديث 

 .   فهذه فائدة الصحيح املسن خخر احيال ذكره شيخنا رمحه اهلل يف له حديثوأنه 
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و داود، ثم قا  اململي من عنده: من طريقني، كا ساقها أب احلديث واذا

 ."مرسي"

رواه عبد اهلل بن املبار ، عن سيف بن سليان املك ، "ثم قا  من عنده: 

نا، أنه سمع مدي يقو : سمعت عن عدي بن عدي املك ، قا : حدثن  موىل ل

 . فذكره."يقو ...  النب  

 و  ينسب احلجوري اذا الكيع إىل قائله اململي.

فيه "رس اذا باملترية بن زياد، وقا :( ع ف احلجوري حديث الع4

 ." عف

 أقول:

. و  يبحث له احلجوري عن متابعة أو "ادوق له أوااع"قا  احلافظ فيه: 

 شااد.

 يعضده، من ذلك:وقد وجدت له ما 

 (.38577) برقممصنفه  أ( ما رواه ابن أيب شيبة 

قا : حدثنا وكيع، عن مالك بن متو ، عن القاسم بن عبد الرمحن، قا : 

قا  عبد اهلل: إن الرمل ليشهد املعصية فينكراا، فيكون كمن غاب عنها، 

 ويكون يتيب عنها، فري ااا، فيكون كمن  شهداا.

ثقاا مبا ، والقاسم بن عبد الرمحن او حفيد عبد اهلل  واذا اهسناد رماله

 ، والرمل أعرف بحديث أال بيته. بن مسعود ا
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 ب( وانا  حديث مرفوع متصل يعضد اذا احلديث عن عرس بن عمرية.

 (.3297)رقم( 136-4/135) [1] إحتاف املهرةقا  البواريي يف

 (.1660) رقم( 8/319) املطالب العاليةواحلافظ ابن حجر يف

وقا  أبو يعىل املوايل: حدثنا أبو مهاع، أخربنا ابن واب، "كيمها قا : 

أخربين بكر بن مرض، عن عمرو بن احلارث، أن رمي  دعا عبد اهلل بن مسعود 

ا فلم يدخل، فقا : مالك رمعت؟  إىل وليمة، فلا ماء ليدخل سمع حلو 

ن من ك  ر سواد »يقو :   قا : إين سمعت رسو  اهلل  قوع فهو منهم، وم

ا يف عملهم  .«ريض عمل قوع كان رشيك 

ومتنه يف  إسنادهواذا إسناد مرفوع متصل احيال، واذا النص مومود ب

 (.4/346) نصب الراية

 ،14944) برقم( 7/266) السنن الكربىمم( وروى البيهق  يف

14943.) 

نها عن بأسانيده إىل عبد امللك بن عمري، ويمليد بن احلارث، كل واحد م

من عبد اهلل بن مسعود أنه قا :  هبساع  ابن مسعود، ويمليد بن احلارث رصح

للبواريي، ولكنه  احتاف اخلريةحجر و البن احتاف املهرةأنا عىل يقني أن امُلْسَتْدِر  يفرق بني [1]

إما سبق قلم أو خاأ مابع  ولن أكون متعنتا م له، كا فعل يف مسند فجيع العامري يف الفرح بم ل اذه 

األخااء املابعية ونحواا فقّل مصنفا خيلو منها.
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إذا عملت يف الناس اخلايئة، فمن ر يها ممن غاب عنها فهو كمن شهداا، »

 .«ومن شهداا فأنكراا فهو كمن غاب عنها

ا. يثم قا  البيهق : ورو  اذا من ومه خخر مرفوع 

أالها ذلك احلديث الذي رواه  ود فهذه األقوا  من عبد اهلل بن مسع

 . او عن النب  

 أيب بن حييى إىل هبإسناد( 14945)برقم السننوروى البيهق  يف

  اهلل رسو  أن:  اريرة أيب عن املقربي ابن عن سليان ابن أو سليم،

نها ومن غاب عنها فأحبها فكأنه ع غاب فكأنا اهفكرا معصية حرض من» : قا 

 .«حرضاا

 بيهق : ويف رواية الدارم : حييى بن أيب سليان من غري شك )ح(.قا  ال

 ثم قا : تفرد به حييى بن أيب سليان وليس بالقوي.

 أقول:

 ."لني احلديث"قا  احلافظ ابن حجر: 

 فهو ممن يستشهد بحدي ه. 

أن اذه اآلثار مع حديث عبد اهلل بن مسعود املرفوع، ومع حديث  واحلاصل:

 ل إىل أقوى درمة الصحة إن شاء اهلل.العرس بن عمرية تص

ح احلجوري ب5 غري اذا  ةاذا وقد ثبت للعرس بن عمري ": قوله( رص 

الصحيح املسن  مما ليس يف ذكره شيخنا يف خرخ احلديث وله حديث



 
لعرس بن عمرية الكندي  ' گا

 
( 429 

إن العبد ليعمل الرباة بعمل أال النار ثم » :قا   ن النب  أ ،الصحيحني

فهو ليس من املفاريد  ،...احلديث إلخ «..اجلنة ة من موادّ تعرض له اجلادّ 

 ."وإنا نبقيه للفائدة

ومع اذا يرص احلجوري عىل و ع اذا الصحايب يف قسم  عيف 

املفاريد، واو ال يصال إدخاله ال يف قسم الصحيال من املفاريد وال يف قسم 

الضعيف من املفاريد، ثم ما ا  الفائدة الت  حتصل من اذا الترصف 

 العجيب؟!!

األثري، وقد  البنأس  الاابةاملصادر األساسية للحجوري يف( من 6

 أحا  عىل اذه املصادر يف ترمجة العرس بن عمرية.

وقد ذكر ابن األثري يف ترمجة العرس حدي ني غري احلدي ني اللذين اع ف 

 هبا احلجوري:

ا فليتبوأ مقعده يف النار»:  قوله أوحلا:  .«من كذب عيل  متعمد 

 وااد تصل إىل درمة التواتر.واذا له ش

وخمروا النساء يف أنفسهن؛  فإن ال يب تعرب عن نفسها والبكر » وثانيها:

 .«ر ااا امتها

 رقم( 2240-4/2239) معرفة الصحابةوأوردمها أبو نعيم يف

(2348.) 

( عن عائشة 1420(، ومسلم)6971وله شااد أخرمه البخاري برقم)

ا.  مرفوع 
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 أربعة أحاديث. فلهذا الصحايب وإذن 

حيق للحجوري أن يورده يف  عيف مفاريد الصحابة؟ إن  اذا فهل 

 ن أعجب العجائب.!ملالترصف وذا  

 قال أبو عبد الرمحن:
 .العرس بن عمرية

ويف  ،خرج حدي ه أبو داودأ :قا (، 5520)رقم  اإلصابةم مم يف 

عدي بن خيه عدي بن أعنه ابن  ىرو :وقا (، 1805)رقم   االستيعاب

 .غريه لعرسلو  يذكر  ،األفراديف ذكره أبو حاتم  :قا  ،الكندي ةعمري

( غري حديث 9894)رقم  حتفة األشرافو  يذكر له احلافظ اململي يف  

 متصي  ( 17/139)( والارباين 4345خرمه أبو داود رقم )واحد واو ما أ

شهداا وأنكراا يف األرض فمن  ةئياخلالت مذا عإ» :قا   ن النب  أومرسي 

 .«شهدااومن غاب عنها ور يها كمن  ،فهو كمن غاب عنها

 . عن عدي بن عدي عن النب   ةمن طريق متريوحدي ه اذا  

 ،تفرد به أبو داود ة: من املائد( 81)يل إ (78) خيةك ري يف تفسري ابن قا  و

 .الو  يرم ،ه من الاريقني متصي ومرسيقم ساث

 هفو عّ  ،التهذيبكا يف ترمجته من  واحد بن زياد غري ةف متريو عّ  

 عيف احلديث كل  :قا  هنأأمحد  اهماعونقل عن  ،عون املعبودااحب

خر ما خ إىلبن زياد مضارب احلديث ة واملتري ،فهو منكر ةحديث رفعه املتري

 .ذكره
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حدي ا احيحا مذكورا يف مسنده من  ةوقد رأيت حينها للعرس بن عمري 

ستار بزوائ  كشف األا منَم خمرّ ( 922) رقم  لشيخنا الصحيال املسند 

نا إو ،هت عليهنبكا سبق  أمح  زوائ  مسن ، واو أيضا منمسن  البزار

ومسند أمحد  تةنه من  عيف مفاريد الكتب السأوبقيت حدي ه ليعلم حاله أ

 .انحسب رشط

 ةبن أيب شيبا خرمهأبن مسعود ا عىل اموقوف   اشااد   امُلْستَْدِر  وقد ذكر له  

ن الرمل إ :اهلل قا  عبد ،من طريق القاسم بن عبد الرمحن (38577)رقم 

 و  ينبه عىل ،رماله ثقاا مبا  اهسناد اذاوثم قا   .فذكره ة،ليشهد املعصي

 .نه ميحظأانقااع سنده مع 

، تهذيب الكمال، ومذكور يف ترمجة القاسم من"قا  عبد اهلل": قولهمن 

للعيئ  أن روايته عن مده مرسلة  جامع التحصيل، ويبالتهذتهذيب و

بيه وعن مده مرسي  أقا : روى عن  التهذيب  يسمع من مده، بل يف 

 أال بيته.اام فدلس امُلْستَْدِر  اذا، وقا : والرمل أعرف بحديث

، فا عبد اهلل بن مسعود الواساة الساقط بني القاسم ومده مع أنه ال يعلم

ح اجلديد عند  يف املنقاعاا، وملاذا ختف  انقااعه الوا ال ااياذا اال

 رماله ثقاا  مبا . :وتوام بقولك ،يف ترامجه

انا  حديث مرفوع متصل يعضد حديث العرس بن  :ثم قا  امُلْستَْدِر 

أنه قا : إين سمعت رسو  اهلل يقو  من ك ر سواد  عمرية عن ابن مسعود 

ا يف عملهم، وقا : واذا إسناد قوع فهو منهم، ومن ريض عمل قوع  كان رشيك 

قا   كذا حتاف املهرةإو املطالب العاليةإىل اوعملمرفوع متصل احيال، 

املوايل: حدثنا أبو مهاع،  قا  أبو يعىلكيمها قا : و،وسبق التنبيه عليه
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أخربنا ابن واب، أخربين بكر بن مرض، عن عمرو بن احلارث، أن رمي  دعا 

 ، فذكر احلديث.ودعبد اهلل بن مسع

وأنت ترى أنه من طريق بكر عن عمرو بن احلارث، وبكر  بن مرض روى 

 ن يعقوب األنصاري.بعن عمرو بن احلارث 

أن من الرواة  تهذيب الكمالواكذا ذكر اململي يف ترمجة عمرو اذا من

عنه بكر بن مرض، وعمرو بن احلارث بن يعقوب من ال امنة يروي عن التابعني، 

عن ابن مسعود منقاعة، فليس له رواية عن عبد اهلل بن مسعود  وروايته

ثم إن والدة عمرو بن احلارث كانت بعد التسعني يف  .تهذيب الكماليف

 ( أي بعد وفاة عبد اهلل بن مسعود بملمن.6/349) السريخيفة الوليد كا يف

ا قو  عن اذه التقّوالنفمن أين للُمْستَْدِر  أنه متصل احيال، وماذا 

عىل اورة حقائق موثقة وال حو  وال قوة امُلْستَْدِر   والتتريراا الت  يأيت هبا 

 إال باهلل.

رقم  7/266) السنن الكربىوروى البيهق  يفامُلْستَْدِر : قا  

كل  يمليد بن احلارثبأسانيده إىل عبد امللك بن عمري و( 14944و14943

 الناس اخلايئة، فذكره واحد منها عن ابن مسعود أنه قا : إذا عملت يف

ا عليه.  موقوف 

األمر ليس كا يدع  امُلْستَْدِر  وإنا رواه البيهق  يف الاريق  :قلُت  

 مسعود بن اهلل عبد عن عمري بن امللك عبد أخ  عمري بن اهلل عبد عناألوىل  

 .احلارث بن يمليد عن عمري بن الرمحن عبد أو اهلل عبد عنويف الاريق ال انية 

 : جمهو .اجلرح والتع يلهلل قا  فيه أبو حاتم كا يف وعبد ا
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(: ومن قا  فيه عن عبد امللك بن عمري 887) العللقا  الدارقان  يف

 فقد وام إنا او عن أخ  عبد امللك بن عمري.اام 

 ( 14666وقد ذكر الواساة أنه يمليد بن احلارث، كا يف رقم )

، وأنه قا :  عن عبد اهلل أو عبد بالشك من أحد رواتهللبيهق   الكربىمن

كا عند  هالرمحن بن عمري عن يمليد بن احلارث، قا  سمعت ابن مسعود، فذكر

 شيبة.يب ابن أ

وقد ا ارب فيه أشعث بن أيب الشع اء فرواه كا عند البيهق  برقم 

( عن عبد اهلل بن عمري أخ  عبد امللك بن عمري عن ابن مسعود، 14665)

ا، ور َثنِى (، قا :14666واه بعده برقم )فذكره موقوف   َمْوىَل  َسْعٍد  ْبنُ  احْلََسنُ  َحد 

مْحَنِ  َعبِْد  أَوْ  اهلل َعبِْد  َعنْ  َعيِلٍّ   اْبنَ  َسِمْعُت  :َقاَ   احْلَاِرِث  ْبنِ  َيمِليدَ  َعنْ  ُعَمرْيٍ  ْبنِ  الر 

ا.َيُقوُ     َمْسُعودٍ   ، فذكره موقوف 

ا، ويمليد بن  ويمليد بن احلارث، قا : سمعت ابن مسعود يقو ، فذكره موقوف 

رقم  التاريخ الكبرياحلارث او التعلب  أو التتلب  ذكره البخاري يف

(، وقا : سمع ابن مسعود، وروى عنه عبد امللك بن عمري و  يذكر فيه 3186)

، كا يف ا وال تعديي   (.1078رقم )اجلرح والتع يلمرح 

( عن عبد اهلل بن عمري عن 14665فعلم أن الرواية الت  عند البيهق  رقم )

عبد اهلل بن مسعود منقاعة، وقد ُذكرا الواساة يف الرواية الت  بعداا برقم 

و  نر  ،عن عبد اهلل أو عبد الرمحن بن عمري يمليد بن احلارث(، وأنه 14666)

ا منها ال عبد اهلل بن  تهذيب الكماليف الرواة عن عبد اهلل بن مسعود من أحد 

عبد الرمحن بن عمري، وقد رأيت أن البخاري وأبا حاتم   يذكرا  عمري، وال
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ا عن عبد الرمحن بن احلارث التتلب  غري عبد امللك بن عمري، مع ما سبق  راوي 

 .الرمحن ترى من عدع تبني حا  عبد من ا اراب فيه، ومع ما

قو  امُلْستَْدِر : إنه إسناد مرفوع متصل بيان خاأ واملقصود من ذلك  

ي او متصل وال او احيال، وال او حتى موقوف عىل ابن مسعود ف، احيال

: قولهوام أنه أك ر من أثر بأاحيال من اذه الارق، واو أثر واحد  عيف وقد 

رواه او عن  النب   فهذه األقوا  عن عبد اهلل بن مسعود أالها ذلك احلديث

 . 

 لرايةنصب ا، والنصب الراية: مومود بإسناده ومتنه يف قولهأما 

ُيعملى إليها بدون نقل ما أبانه  ىحتصحيح مسلمأو صحيح البخاريا 

  .من حاله؟؟ المليلع 

ا خخر من امُلْستَْدِر   ذكرثم   (، من طريق7/266) سنن البيهقيشااد 

َنا َمْرَيمَ  أَيِب  ْبن َسِعيد َثنِ  َقاَ   َيمِليدَ  ْبنُ  َنافِعُ  أَْخرَبَ يَى  َحد   اْبنُ  أَوِ  يْمٍ ُسلَ  أَيِب  ْبنُ  حَيْ

 َمنْ »: َقاَ     اهلل َرُسوَ   أَن     ُاَرْيَرةَ  أَيِب  َعنْ  يي ْقرُبِ مَممالْ  اْبنِ  َعنِ  ُسَليَْانَ  أَيِب 

َا  فََكِرَاَها َمْعِصيَة   َحرَضَ  هُ  فَأََحب َها َعنَْها َغاَب  َومَنْ  َعنَْها َغاَب  فََكأَن  َاا فََكأَن   .«َحرَضَ

يَىويف سنده  ، قا  البخاري: منكر احلديث. وقا  ابن ُسَليْمٍ  أَيِب  نُ بْ  حَيْ

عدي: او ممن تكتب أحادي ه، وإن كان بعضها غري ُمفوظة. وقا  أبو حاتم: 

 مضارب احلديث، ليس بالقوي، يكتب حدي ه.

فليس يف الباب إال حديث العرس بن عمرية، وفيه ما قد ذكرنا من   :قلُت  

  .ا ترى عفه، وحديث أيب اريرة وفيه م

ا أما عن ابن مسعود، فهو عىل الصواب موقوف  واملنقاع منقاع وأيض 

  عيف.
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ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ ذلك مع اندرامه حتت قو  اهلل تعاىل: وب

ژ ژ ڑ ڑ ک  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

د، واو كا ماء يف فأبان سبحانه أن العاقر حلا واح ،ک ک ک

قا : الصحيال رمل عارع منيع يف قومه فعقراا، بر اام عن ذلك، 

ڑ ڑ ک ک   ؛ وعاقبهم عىل ذلك اهقرار؛ژ

 .ک 

ڦ ڦ  وقو  اهلل تعاىل:  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڃ چ چ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

يندرج حتت  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 .ختريج املشكاة؛ ولعله لذلك حَسنه العيمة األلباين يفاألاو 

 إن شاء اهلل. صحيح املفاري  لذا يعاد إىل

 -مع ما علمت من أحواحلا-انا  او : إنه يصل با ذكره ْستَْدِر املُ  أما قو 

يصل هبا إىل أقوى درماا الصحة فهذه كييا؛ أحكاع مملافية واو يقو  

 .خاطئة

 درجات الصحة السبعة املذكورة يف كتب املصطلح:وأقوى فإن أعلى 

 .ومسلم البخاري عليه اتفق ما - 1

 .البخاري به انفرد ما ثم يليه - 2

 .مسلم به انفرد ماثم يليه  - 3

 . رشطها عىل كان ما ثم يليه - 4

 .البخاري رشط عىل كان ماثم يليه  - 5
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 .مسلم رشط عىل كان ماثم يليه  - 6

 .ما اال عند غريمها - 7

وحديث الباب   يصل خخر درماا الصحة حسب ما تقدع فضي  عن  

نا ال ندرامه حتت األاو  إنا قلنا ب بوته ا واوله إىل أعىل درماا الصحة.

 الت    تذكراا أنت.

واو ال يصلال إدخاله ال يف قسم الصحيال وال يف قسم "وقو  امُلْستَْدِر  : 

 ".الضعيف، ثم ما ا  الفائدة الت  حتصل من اذا الترصف العجيب

يستفيد طالب العلم من اذا أن اذا الصحايب ليس له يف الكتب   :قلُت  

عند  احلديث الذي ذكرناه، ويستفيد أن له حدي ا خخر الستة ومسند أمحد إال

فإن رشطنا واذا خارج رشطنا  لشيخنا  املسن الصحيح يفالبملار كا 

إال ما اتفق لنا من املفاريد ،  مسن  أمح و األصول الستةأخراج مفاريد

 .ر الكتب خارج ذلك فنذكره ال عىل سبيل التقيص والتحريئمن سا

 الصحيح املسن أن حديث العرس بن عمرية الذي يفومما يؤيد ذلك  

( من الملوائد عىل 11967للهي م  رقم)  ئجممع الزوالشيخنا خمرج يف

الكتب الستة وعملاه إىل البملار والارباين فهذا رشطنا املعلوع يف مقدمة كتابنا 

ض ما اش طناه قظن ا منك أنه ين األصول السبعةوما تورده أنت من خارج اذه

دعوا  ومع ذلك نحن نبني خاأ  ،ا غري احيال فإن املؤمنني عند رشوطهماذ

  يف تلك األحاديث الت  تملعم أ ا لبعض املفاريد وا  ليست حلم حتى ال يت

 .تلك األخااء الفادحةب الناس

ا» :أما حديث  .«من كذب عيل متعمد 
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( ويف طرق حديث من كذب 17/139) الكبريفأخرمه الارباين يف

( وأبو نعيم يف 7/241و13)الضعفاء( وابن عدي يف156عيل )

( من طريق أمحد بن عيل األفاال ثنا حييى بن زادع بن 5564الصحابة)

ام»احلارث املرصي ثن  أيب عن العرس رفعه:   .«ن كذب عيل متعمد 

قا  ابن عدي: واذا احلديث عن العرس بن عمرية ال ُيروى إال من اذا 

 الاريق. اام

( وقا : يروي 8/50) الثقات ألفاال ذكره ابن حبان يفبن عيل ا وأمحد

لوبه، البلية فيها من بيه عن العرس بن عمرية: بنسخه مقبن زادع عن أ يىعن حي

 حييى بن زادع، وأما او يف نفسه إذا حدث عن ال قاا فصدوق.

(: روى عنه أمحد بن 3/114) اجملروحنيوحييى بن زادع قا  فيه يف

بيه عن العرس بن عمرية نسخة مو وعة ال أون عنه عن عيل األفاال واملرصي

حيل كتابتها إال عىل مهة التعجب وال االحتجاج به مما حيل ألال الصناعة 

 والسري.

 وقا : أرمو أنه ال بأس به. الكاملوذكره ابن عدي يف

كا ذكر الصحابةفقد أخرمه أبو نعيم يف وأما احلديث الرابع:

يب حسني عن عدي بن أعقبة: رواه الليث بن سعد عن ابن  انا وقا امُلْستَْدِر  

 عمرية و  لاوز به.

 ( يف مسند عدي  بن عمرية.4/192) واحلديث أخرمه أمحد

(: زاد سفيان بن عامر يف اهسناد: 4/192) الكبريوقا  الارباين يف 

 العرس، ورواه الليث بن سعد عن ابن أيب حسني فلم لاوز عدي ابن عمرية.
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ذكره البخاري وابن أيب حاتم و  يذكرا  -واو ال مذي-يان بن عامروسف

. ا وال تعديي   فيه مرح 

ال أن حييى بن أيوب اختلف إوقد تابعه حييى بن أيوب التافق ، واو ثقة، 

عليه يف اذا احلديث فرواه تارة عن ابن أيب حسني، عن عدي بن عمرية، عن 

 العرس.

عن عبد اهلل بن الفضل عن نافع بن  نسأورواه تارة أخرى عن مالك بن 

 مبري بن ماعم عن ابن عباس.

(، واخللييل يف7/123(، والبيهق )2/240قان )الدار أخرمه

(، من طريق عبد امللك بن شعيب ابن الليث بن سعد حدثن  401) اإلرشاد

وقا  اخللييل:   يروه عن الليث إال شعيب  .أيب عن مدي عن حييى بن أيوب

 وحييى بن أيوب ماا قبل الليث بسنتني. ااموأبو االال 

 ( عن ابن عباس.1421واحلديث يف مسلم)

يف  عيف املفاريد وبيان   وهبذا يظهر فائدة ذكري حلديث العرس 

حدي  ا خخر احيال   أنه ليس له غريه يف الكتب الستة ومسند أمحد، وأن له 

 لذاته ليس عىل رشطنا.

وأوااع كعادته ليستدر  هبا دون بيان  نكراامن مامُلْستَْدِر  أما ما لفلفه 

 واهلل املستعان. ،حلاحلا فه  الت  ال فائدة من االستدرا  هبا

من غري اواب فقد رويت اذا ن له أربعة أحاديث إما قاله  ومن أخاائه

نسخة كاملة مو وعة كا  طريق حييى بن زادع عن أبيه عن العرس بن عمرية 

 ابن حبان. سبق عن
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 ن ذؤيب التميمي عكراش ب 

  .عكراش بن ذؤيب التميم  -103"

  (3740) رقم أس  الاابةو ،(5653) اإلصابةم مم يف 

 .  (2062) رقم االستيعابو

 ةباب ماماء يف التسمي  [1]ة طعماأليف   (1848)ال مذي رقم  اهماعقا   

 .يف الاعاع

دُ  حدثنا ارٍ  ْبنُ  ُُمَم   املَِلِك  َعبِْد  ْبنِ  الَفْضلِ  ْبن الَعَيء َذْيلِ احلُ عن أَيب : َقاَ   َبش 

ةَ  أَيِب  ْبنِ ا : َقاَ   ُذَؤْيٍب  ْبنِ  ِعْكَراشِ  أَبِيهِ  َعنْ  ِعْكَراٍش، ْبن اهلل ُعبَيْد َعنْ : َقاَ   َسِوي 

ةَ  َبُنو َبَع َنِ  مْ  بَِصَدَقاِا  ُعبَيٍْد  ْبنِ  ُمر   َليْهِ عَ  َفَقِدْمُت  ، اهلل  َرُسو ِ  إِىَل  أَْمَواحِلِ

ا َفَوَمْدُتهُ  املَِدينَةَ  س 
 يِب  َفاْناََلَق  بِيَِدي أََخذَ  ُثم  : َقاَ   َواألَْنَصاِر، املَُهاِمِرينَ  َبنْيَ  َمالِ

َعاعٍ  ِمنْ  َاْل »: َفَقاَ   َسَلَمةَ  ُأعي  َبيِْت  إِىَل   ، [2] َوالَوْذرِ  ال  ِريِد  َك رَِيةِ  بَِجْفنَةٍ  َفُأتِينَا «؟طَ

 َيَدْيِه، َبنْيِ  ِمنْ  اهلل  َرُسوُ   َوأََكَل  َنَواِحيَها ِمنْ  بِيَِدي َفَخبَاُْت  ِمنَْها، أُْكُل نَ  َوأَْقبَْلنَا

ى بِيَِدهِ  َفَقبََض   َواِحٍد  َمْوِ عٍ  ِمنْ  ُكْل  ِعْكَراُش، َيا»: َقاَ   ُثم   اليُْمنَى َيِدي َعىَل  اليرُْسَ

هُ  ن  َعاعٌ  َفإِ طَِب  أَْلَوانِ  ِمنْ  أَوْ  ، [3] الت ْمرِ  أَْلَوانُ  فِيهِ  بِاَبٍَق  ُأتِينَا ُثم   ،«َواِحدٌ  طَ  ممممم الرُّ

 يف األطعمه.  نسخة املستدر :يف  [1]

يف  -واو قاع اللحم -ألن الوذر الوذرلصواب تصحف يف األال، ونقله املستدر  كا او، وا[2]

 .اجلفنة مع ال ريد وليس بمستقل

 تصحف يف األال، ونقله املستدر  كا او، والصواب امل بت.  [3]

+ } 
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، َبنْيِ  ِمنْ  خُكُل  َفَجَعْلُت : َقاَ   مممم َشك   اهلل ُعبَيْدُ   يِف  اهلل  َرُسو ِ  َيدُ  َوَماَلْت  َيَدي 

هُ  ِشئَْت  َحيُْث  ِمنْ  ُكْل  ِعْكَراُش، َيا»: َوَقاَ   الا بَِق  وْ  َغرْيُ   [1] فَإِن  ا ُثم   ،«َواِحٍد  نٍ َل  ُأتِينَ

 
ٍ
يْهِ  بِبََللِ  َوَمَساَل  َيَدْيِه، اهلل  َرُسوُ   َفَتَسَل  بَِاء : َوَقاَ   َوَرأَْسهُ  َوِذَراَعيْهِ  َوْمَههُ  َكف 

ِا  مِم ا الُوُ وءُ  َاَذا ِعْكَراُش، َيا» َ ارُ  َغري  ن   اام .«ال

نا ُممد بن حدث :فقا  ة،طعميف األ  (3274) بن مامه رقماخرمه أو 

 .العيء بن الفضل متهم بو ع اذا احلديث ،اوسنده  عيف مد   ،به ،بشار

فه و عّ  .كان يكذب يف روايته :قا  السام  ،وعبيد اهلل بن عكراش

وقد تفرد العيء  ،ال من حديث العيءإحديث غريب ال نعرفه  :فقا  ،ال مذي

 اام."احلديثال اذا إ  وال نعرف لعكراش عن النب   ،هبذا احلديث

 أقول: : امُلْسَتْدِركقال 

لقد بالغ احلجوري يف تضعيف اذا احلديث بالعيء بن فضل، ُمت ِها  -1

اع فيه مبالتة ِمن الذي اهتمه، اذا االهت نإياه بو ع اذا احلديث، والظاار أ

 م له احلافظان الذاب  وابن حجر أي وزن.قِ ولذا   يُ 

 ."اهلل شاء إن ادوق" :الكاشففقد قا  فيه الذاب  يف

قا  ابن حبان: كا ممن ينفرد بأشياء مناكري عن أقواع مشااري، ال  "ثم قا : 

يعجبن  االحتجاُج بأخباره الت  انفرد هبا، فأما ما وافق ال قاا فيها فإن اعترب هبا 

ا  ."معترب   أََر بذلك بأس 

 سقات من األال.  [1]
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 . عيف: التقريبوقا  ابن حجر يف

 اجلرح والتع يلالعيء بن الفضل يف م يفتوقد أورد ابن أيب حا

ا وأبوه او فيه يذكر و  ،(6/359)  .تعديي   وال مرح 

 .التليظ القو  اذا يذكر و  ،التذهيبوترمم له الذاب  يف

كان يكذب يف  :قا  السام  ،وعبيد اهلل بن عكراش"قا  احلجوري: 

 ،ديث العيءال من حإحديث غريب ال نعرفه  :فقا  ،روايته و عفه ال مذي

ال اذا إ وال نعرف لعكراش عن النب   ،وقد تفرد العيء هبذا احلديث

 اام."احلديث

فنرى ال مذي ال يستترب اذا احلديث إال من مهة العيء، و  يرش إىل 

  عف عبيد اهلل.

وأما السام  فربأه اهلل مما نسبه إليه احلجوري من تكذيب عبيد اهلل بن 

 عكراش، إنا كذب غريه.

 قا : قلت"(: 7/37) التهذيبتهذيب قا  احلافظ ابن حجر يف 

 بن اهلل عبيد عن حيدث طاار بن النرض: له يقا  رمل انا كان السام ،

 ."روايته يف يكذب وكان عكراش،

فالسام  ما أطلق الكذب إال عىل النرض بن طاار، كا يفهم ذلك العقيء، 

 .ه، وحيدث عمن ال حيتمله سنوالنرض اذا قا  فيه ابن عدي: يرسق احلديث
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وقا  ابن أيب عاام: سمعت منه، ثم وقفت منه عىل كذب، ثم رأيته بعدما 

عم  حيدث عن الوليد بن مسلم با ليس من حدي ه، فتتابع يف الكذب. انظر 

 (.259-4/258)للذاب ميزان االعت ال

 ا ق":عكراش بن اهلل عبيد ترمجة يف التقريبقا  احلافظ ابن حجر يف 

 ." حدي ه ي بت ال: البخاري

 الكاشفيف الذاب  ونقل للبخاري،  الضعفاءواذه العبارة رأيتها يف

 ."حدي ه ي بت ال": البخاري قو 

 نعوذ باهلل من اذا التهور وقلب احلقائق.

 إن لعكراش حدي ني:-2

  احلديثاذا. 

 بن عكراش ترمجة يفمعرفة الصحابة وخخر أورده أبو نعيم يف 

 (.5566)برقم احلديث اذا عقب ،ذؤيب

فقا : حدثنا ُممد بن محيد، حدثنا عبد الوااب بن أيب عصمة، حدثنا 

النرض بن طاار، حدثنا عبيد اهلل بن عكراش، حدثن  أيب،قا :اليت خلف 

 فسلم عن يمينه وعن يساره.  رسو  اهلل 

 أقول: 
ا، لكن له شوااد.ا  ذا احلديث وإن كان  عيف 
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 (:295) رقم( 327-1/326)اجلامع قا  ال مذي يف

حدثنا بندار، قا : حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، قا : حدثنا سفيان، عن "

كان يسلم عن  أنه أيب إسحاق، عن أيب األحوص، عن عبد اهلل، عن النب  

 . «السيع عليكم ورمحة اهلل، السيع عليكم ورمحة اهلل»يمينه وعن يساره: 

ومابر بن سمرة، والرباء، يب وقاص، وابن عمر، ويف الباب عن سعد بن أ

 ومابر بن عبد اهلل.وعّار، ووائل بن حجر، وعدي بن عمرية، 

 حديث ابن مسعود حديث حسن احيال.

 ومن بعدام.  والعمل عليه عند أك ر أال العلم من أاحاب النب  

  .اام    "واو قو  سفيان ال وري وابن املبار  وأمحد وإسحاق

بن أيب وقاص رواه مسلم يف كتاب املسامد حديث وحديث سعد 

(582.) 

خربنا أبو عامر العقدي حدثنا : وحدثنا إسحاق بن إبراايم أقا  

اهلل بن معفر عن إساعيل بن ُممد عن عامر بن سعد عن أبيه قا : كنت  عبد

 يسلم عن يمينه وعن يساره. حتى أرى بياض خده.   أرى رسو  اهلل 

الصحايب حدي ان: أحدمها: ثابت عنه، ال يقل عن  وعىل كل حا  فلهذا

درمة احلسن. وثانيها:  عيف، وعليه في يصال إيراده يف قسم  عيف 

 املفاريد.
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 قال أبو عبد الرمحن:

 كراش بن ذؤيب.ع

، تلقيح فهوم أهل األثر من أصحاب احل يث الواح ذكره ابن اجلوزي يف

إال اذا احلديث، وكذا قا  ابن  يعرف لعكراش عن النب  وقا  ال مذي: ال 

ة الرواة يف أمساء الصحاب، وذكر ابن حملع يف كتابه االستيعابعبد الرب يف

 .أصحاب احل يث الواح 

لقد بالغ احلجوري يف تضعيف اذا احلديث بالعيء بن  "قا  امُلْستَْدِر  :

 ". فضل، ُمت ِها  إياه بو ع اذا احلديث

واذا قو  العباس بن عبد العظيم، فا مبالتة  أي   تكن فيهكي؛  :قلُت  

  :التهذيبنحن  إال ناقلون عنهم، وام ذوو الشأن، قا  احلافظ يف 

 حديث احلديث اذا الفضل بن العيء و ع يقو  العظيم عبد بن العباس

 .اامعبيداهلل عن رواه الذي قومه ادقاا

الهتاع فيه مبالتة من فكيف ماز للُمْستَْدِر  بعد ذلك أن يقو : إن اذا ا

الذي اهتمه ولذا   يقم له احلافظان الذاب  وابن حجر أي وزن فلو   يقم له 

احلافظ ابن حجر أي وزن ملا نقله يف هتذيبه دون اع اض، ونقل الذاب  أنه 

 كان يتفرد بمناكري. 

 عكراش بن اهلل عبيد عن اواحد   حدي ا همام وابن ال مذي له روى" :قا و

  اام.أبيه عن

و   (:3/354) التمهي وقا  ابن عبد الرب يف حديث عكراش اذا يف  

 .ااموأال العلم ينكرونهأر لذكره معنى ألن إسناده  عيف ال حيتج بم له 
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 عىل وقرأا،:(748رقم) سؤاالت الربذعي ألبي زرعةوماء يف

 اكذا قوله احلديث خخر بلغ فلا يبؤذ بن عكراش حديث حييى بن ُممد

 عن اذا م ل أحدث أن ستعظمأ :وقا  عيل يقرأه   النار غريا مما  وءالو

 .ااموأاابه  اهلل رسو 

تذكرة  اهماع ال بت، قا  فيه الذاب  يف العظيم عبد بن العباسو 

 من كان: السمسار امل نى بن ُممد وقا . مأمون ثقة: النسائ  وقا  :احلفاظ

 هميئِ َض وفُ  البرصة أال عقيء يف معدودا كان: ا  الذاب ق املسلمني ساداا

 اام.هميئِ بَ ونُ 

 :تهذيب التهذيب عبيد اهلل فهذه ترمجته من اأم

 ابن عمرو بن معدة بن حرقوص بن ذؤيب بن عكراش بن عبيداهلل

 أيب بن الفضل بن العيء وعنه .أبيه عن روى: التميم  عبيد بن مرة بن النملا 

 .الضعفاء دأحالنرضي احلجاج وأبو املنقري سوية

 له روى جمهو  شيخ :حاتم أبو وقا  .[1]حدي ه ي بت ال :البخاري قا 

 تفرد غريب :ال مذي وقا  .همام ابن اخترصه واحدا حدي ا همام وابن ال مذي

 .العيء به

 عن حيدث طاار بن النرض :له يقا  رمل انا كان :السام  قا  :قلُت

 .روايته يف يكذب وكان عكراش بن عبيداهلل

 وقا  مرة يف إسناده نظر كا سيأيت بيانه.   [1]
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 و ع :يقو  ،العظيم عبد بن العباس سمعت زيد أبو وحدثن  :السام  قا 

 .عبيداهلل عن رواه الذي قومه ادقاا حديث احلديث اذا الفضل بن العيء

 بن عبيداهلل :حملع ابن وقا  .نظر إسناده يف :البخاري قا  :العقييل وقا 

 اام .مدا  عيف عكراش

 فيه عدة أمور: الكالمفهذا 

 احلديث الواحد عند ال مذي وابن مامه. أنه له اذا-1

 أن حدي ه ال ي بت.-2

 أنه جمهو .-3

 العيء. هأنه تفرد عن-4

كان انا رمل يقا  له النرض السام   أن احلافظ نقل يف ترمجته قو -5

 حيدث عن عبيد اهلل بن عكراش وكان يكذب يف روايته.

ال يكتب  :: وقا  السام إكمال تهذيب الكمالوقا  متلااي يف -6

 حدي ه.

فعبيد اهلل  -كا تملعم–يعود إىل النرض  السام  بأن تكذيب عىل القو -7

فيه  تعديي   كا ترى اذا القو  عنه و  نر االضعيف مد   حيمل  خيرج عن 

 يعارض اذا القو .

: فيه مهالة. وقا  ابن حبان: منكر امليزانقا  الذاب  يف ترمجته من 

 ا.:  عيف مد  تهذيب التهذيبا يفك وقا  ابن حملعاحلديث. 

قا  البخاري: يف إسناده نظر، وقا : ال ي بت حدي ه.وقا  أبو حاتم:  

 جمهو . 
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:(1111يف ترمجة عبيد اهلل بن عكراش) الضعفاءالعقييل يفوقا  

 يف ذؤيب بن عكراش بن اهلل عبيد:  قا  البخاري سمعت:  قا  ،خدع حدثن 

: التار يف ترمجة عبد اهلل بن داود امليزانب  يف. وقد قا  الذانظر إسناده

 ."غالبا يتهمه فيمن اال اذا يقو  وال ،نظر فيه البخاري قا  وقد"

    :قلُت

يف ألفيته يف   فيه نظر عند البخاري من أسوأ التخريج قا  السيوط   

 : احلديث

َوأُ  ْسمم ياِل  َوأَ ِر م ْجم ت  ا ال َفا َقممدْ  َممم م  ُوِام

 

مَف  (َوْ عِ الْ )وَ  (َكِذٍب مبِ )   يْ ا َك َفم  رُصي

نِ  ُثممم    ْي مَذ مم وا) بِ ُمممم َ هِ  (اهت  م يمم رْ ) فِ م مم  (َنظَ

 

اِقطٌ )وَ   م مممٌك ) وَ   (َسمم لِ مرَبْ  ال) (َاا م م تَ ْع  (ُي

 نظر فيه رمل البخاري عند يكون أن وقل"وقا  يف ترمجة ع ان بن فائد:  

 ىبمعن ،(  نظر فيه: )  قا  إذا عاَدُته وكذا:املوقظةوقا  يف ."متهم واو إال

 ."(  الضعيف)  من حاال   أْسَوأُ  عنده فهو.  ب قة ليس أو ، مت هم أنه

الب ر امللقن يف ابنُ  راش فيه نظرعكقل قو  البخاري يف عبيد اهلل بن نو

 .عن العقييلالتهذيب ونقله كذلك احلافظ يف (2/415) املنري

قا  العراق  أما ما نقله امُلْستَْدِر  من قو  البخاري: ال ي بت حدي ه، فقد 

 ي بت ال البخاري فقا  عكراش بن اهلل عبيد وأما":األربعون العشاريةيف

  ."نظر سنادهإ يف :مرة وقا  ،حدي ه

 املناكري أدرى في مدا، احلديث منكر":اجملروحنيوقا  ابن حبان يف

 ُمتج غري فهو كان أهيا ومن الفضل بن العيء من أو مهته من وقع حدي ه يف

 ."حوا األ عىل به
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من طريق النرض بن  ام يسوقهث ني لعكراش حديإن  امُلْستَْدِر  أما قو 

وقد نقل او  ،له اذا احلديثثم يورد القو  بتكذيب النرض اوطاار وقد نقل 

يرسق احلديث ويستشهد به وله واو مو وع فيه  :عن أال احلديث قالوا عنه

 .من ترى من الكذابني

له اذا احلديث الواحد ال يعرفون له  اعكراش   أنبويعارض به قو  احلفا   

اذا ابن اجلوزي فذكره  قوله او كا تقدع عن احلافظ ال مذي واعتمد إال

 .ال ح يث واح له إليس  التلقيح فيمنيف

ذكره يف أاحاب احلديث الواحد  ةأمساء الصحابة الرواوابن حملع يف

له  :قا وفراد يف العني له يف باب األ ترمم االستيعابوابن عبد الرب يف

 حديث واحد.

فهذا ال مذي وابن عبد الرب وابن حملع وابن اجلوزي   يعرفوا له إال اذا 

 .احلديث الواحد وأنت تعارض أقواحلم هبذا املو وع 

 :فاحلاصل  

مرسوقاا  اعتباري لوز فنص احلفا  بله حديث واحد  اأن عكراش   

 طاار بن والنرض":الكاملعدي يف ، قا  ابنمعار ة لذلك النرض الكذاب

 ".ويرسقه الناس حديث عىل ي ب بأنه معروف

يبيال الكذب عىل  امُلْستَْدِر   با تفرد به إال إذا كاناعتبار ي ف :قلُت 

بأن  امُلْستَْدِر  ملصلحة الرد عىل كتاب املفاريد وبعد علم   رسو  اهلل 

 عيء بن الفضل.ال اهتم بو عه عكراش الذي يف املفاريد حديث

فيه النرض بن طاار  عكراشالذي زعمه أنه حديث ثان لاحلديث  وأن

 .اذا ال ابت عنه . فأين"لعكراش حدي ني أحدمها ثابت عنهإن ": يقو  ،كذاب
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اا قا  ؤاتق اهلل يا شيخ ال ت بت املرسوقاا واملو وعاا فتترر بمن يقر 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )تعاىل: 

 . ( ې ې ى ى ائ ائ

ما و عه عىل عكراش بخيف  احلفا  قد مملع ،النرض بن طاار كذابف

 من أنه ليس له إال اذا احلديث.

(+++) 
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 علي بن طلق اليمامي  

  .عيل بن طلق اليام  -114"

 (3790) أس  الاابةو (5705)رقم  اإلصابةم مم يف 

وبذلك  ،ظنه والد طلق بن عيلأ :بن عبد الربا،  قا  (1876) االستيعابو

 .اإلصابةمملع العسكري من 

 :(1005) رقم  داودأبو اهماعقا    

عن عاام  ،حدثنا مرير بن عبد احلميد :قا  ،ةيب شيبأع ان بن حدثنا 

 ، عن عيل بن طلق  ،عن مسلم بن سيع ،عن عيسى بن حاان ،حو األ

ليعد فلينرصف فليتو أ و ةحدكم يف الصيأفسا ذا إ» :قا  رسو  اهلل  :قا 

 اام.«ايته

وسمعت  :قا  يف كتاب الر اع، ( 1166و1164)خرمه ال مذي أو  

غري اذا احلديث  عن النب   ،عرف لعيل بن طلقأال  :ا يقو ُممد  

 اام املراد.الواحد

( 8977و 8976و 8975-8974) رقم الكربىخرمه النسائ  يف أو 

عن  ،ك بن مسلممن طريق عبد املل( 4201و 4199و 2237)وابن حبان رقم 

 .عن عيل بن طلق ،بيهأ

عن  :وقيل ،بيهأروى عن  :يف ترمجة عبد امللك اذا التهذيبوقا  يف  

جمهوال  ومسلم بن سيع وعيسى بن حاان ،يالعيسى بن حاان واو الصح

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 
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بن ثابت  ةثابته بشوااداا عن خمليم (1)«دبارانأالتأتوا النساء يف » ة:حا  ولفظ

داب آلباين يفاأل ةخرين ذكرام العيمخابن عمرو وو ،وابن عباس ،ةع سلمأو

 (.101)ص الزفاف

 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

( إن ال مذي حكم حلذا احلديث بأنه حسن، و  ينقل احلجوري اذا 1

 احلكم عن ال مذي.

 ( إن احلجوري انا قد خالف العلاء.2

ال يعار انه، فاململي، والذاب  ينقين توثيق ابن حبان ملسلم بن سيع، و

 به. صحافبل يكتفيان هبذا النقل، ولو كان حلا اع اض أل

 . التهذيبتهذيب وكذلك فعل احلافظ يف 

 : مقبو . وقا  الذاب : وثق.فيه قا  التقريبويف 

 و  يقل أحد منهم: إنه جمهو  حا . 

فمجهو  احلا  واو املستور ال ُترد روايته، بل يتوقف فيها، وبعض العلاء 

 قبلها.

ريه، و  يورداا احلجوري يف اذه اجلملة ليست يف حديث أيب داود، وا  يف حديث ال مذي وغ (1)

  وال من غريه. ،املتن املنتقد، ال من  ال مذي

قد است نيتها من احلديث ولو   تكن منه ملا است نيتها منه وأرشا إىل شوااداا دون ما قبلها واذا  :قلُت

 وا ال.
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 (:50ص)خنبة الفكرقا  احلافظ ابن حجر يف

َ   فإن" اوي ُسمي ؛ فَمْجهوُ   َعنُْه؛  واِحدٌ   واْنَفَردَ  الر   افصاِعد   اثنانِ  أَوْ  الَعنْيِ

 ".املَْستورُ  وُاو احلاِ ، فمَمْجهوُ   ُيَوث ْق؛ و 

ا( 50ص)نزهة النظرثم قا  يف  : الكيع اذا عىل معلق 

راوي) وانفرد( راو )واحد( بالرواية )عنه( ؛ فهو)جمهو  )فإن سم ( ال"

العني(؛ كاملبهم، في يقبل حدي ه إال أن يوثقه غري من ينفرد عنه عىل األاال، 

 وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأاي لذلك.

روى عنه )اثنان فصاعدا و  يوثق(؛ فم)او جمهو  احلا ، واو )أو( 

 بتري قيد، ورداا اجلمهور.املستور(، وقد قبل روايته مجاعة 

والتحقيق أن رواية املستور ونحوه مما فيه االحتا  ال يالق القو  برداا 

 وال بقبوحلا، بل ا  موقوفة إىل استبانة حاله كا مملع به إماع احلرمني.

 ."ونحوه قو  ابن ايح فيمن مرح بجرح غري مفرس

ذا وي ااوكذلك حكم احلجوري باجلهالة عىل عيسى بن حاان ر

احلديث عن مسلم بن سيع، مع أنه قد وثقه العجيل، وابن حبان، وقد روى عن 

بن أيب طالب، وعبد اهلل ابن سبعة من الصحابة والتابعني، عىل رأسهم عيل 

بن العاص، وروى عنه ثانية، وقا  احلافظ فيه: مقبو . وقا  الذاب :  عمرو

 وثق.

ه إال ابن حبان، و  يالعا عىل واذا واهلل أعلم بناء منها عىل أنه   يوثق

 توثيق العجيل.
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 ( ّعَف احلجوري شار اذا احلديث الذي رواه عيل بن طلق.3

وأورده يف  عيف املفاريد، و  يكلف نفسه بالبحث عن شوااد تعضده،  

 وترفعه إىل درمة الصحيال لتريه، مع أن اذا الشار الذي مملع بضعفه،

 منها: ،(1) له شواهد

 متفق عليه.  اريرة األو : حديث أيب ، 

 (.135)حديث ،و وءال كتابيف  صحيحهيفرواه البخاري 

 (.225)حديث الاهارة، كتاب صحيحهيفرواه البخاري 

 (.60) حديث الاهارة، كتاب يف السننيفوأبو داود 

 (.76)حديث اجلامعيفوال مذي 

 (.2/308)مسن ه يفوأمحد 

ه:  .«أح كم إذا أح ث حتى يتوضأال تقبل صالة » ونصُّ

  ال اين: حديث عبد اهلل بن عمر . 

 (.224)حديث ،صحيحه رواه مسلم يف

 (.2/51)حديث  مسن ه أمحد يف اهماعو

 (.1874) حديث مسن هوأبو داود الاياليس يف

يعد ايته»إال مجلة:  (1)  ، عىل أ ا   تذكر يف رواية ال مذي.  «ول
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 (.272حديث) السننوابن مامه يف

 (.8)صحيحهوابن خمليمة يف

ه:  .«طهور، وال ادقة من غلو ال تقبل اية بتري » ونصُّ

 .ال الث: حديث أيب املليال 

 احيال. إسنادهو ،(5/74)مسن هأمحد يف اهماعأخرمه 

َثنَا: قا   دُ  َحد  َثنَا َمْعَفٍر، ْبنُ  ُُمَم  اٌج، ُشْعبَُة، َحد  َثنِ  َوَحج   َعنْ  ُشْعبَُة، َحد 

ُث  املَِْلياِل، أََبا َسِمْعُت : َقاَ   َقتَاَدَة، هُ  أَبِيِه، َعنْ  حُيَدي  َبيٍْت  يِف   الن بِ    َسِمعَ  أَن 

ُل  اَل  اهللَ إِن   » :َيُقوُ   بَ ْق َترْيِ  َاَية   َي  «ُغُلو ٍ  ِمنْ  َاَدَقة   َواَل  ُطُهوٍر، بِ

 (.139( )1/87)اجملتبىيفوالنسائ : 

 ، عن قتادة، به.ةقا : أخربنا قتيبة، قا : حدثنا أبو عوان

 إىل شعبة بن قتادة، به. إسناده(، ب271) (248-1/247) وابن مامه 

 (.59) ،حديثالسننيفوأبو داود 

 به. ،قا : حدثنا مسلم بن إبراايم، حدثنا شعبة

 وروي يف مصادر أخرى.

 وبناء على هذا البيان أقول:

 ال يصال إيراد اذا الصحايب وحدي ه يف  عيف مفاريد.
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 قال أبو عبد الرمحن:

 .بن طلق اليام عيل 

 وفيه «فلينرصف فليتو أ وليعد ايته ةحدكم يف الصيأذا فسا إ» حديثه:

. «احلق من يستح  ال اهلل فإن ،أعجازان يف النساء تأتوا وال»عند ال مذي: 

( وخخرون من 1164(، وال مذي رقم )1005أخرمه أبو داود رقم )واحلديث 

 .طلق بن عيل عن سيع بن مسلم عن حاان بن عيسىطريق 

أو حنا االختيف فيه يف الابعة ال انية للمفاريد، وعيسى بن حاان  وقد

 جمهو  حا ؛ روى عنه مجع و  يوثقه معترب.

وثقه معترب، يومسلم بن سيع جمهو ؛ روى عنه عيسى بن حاان فقط، و  

(: وأما 1870) االستيعاببن طلق من عيل ةقا  ابن عبد الرب يف ترمج

  .اام   مسلم بن سيع  بن طلق فإنا يروي عنه عيل

 امللك عبد ابنه وعنه طلق بن عيل عن روى:التهذيبوقا  احلافظ يف

 وذكره ،مسلم نع عيسى عن امللك عبد رواية نأ والصحيال حاان بن وعيسى

و  يملد عىل ذلك فأين موافقته عىل توثيق ابن حبان يف  الثقاتيف حبان ابن

، فهو خيالف مقبو  حسب ااايحه التقريباذا ال سيا وقد قا  عنه يف

ابن حبان بذلك وال يوثقه، وابن حبان نفسه قا  فيه:  يف مشااري األمصار قليل 

فنقل جتهيل ابن القاان له، وقا : ذكره  امليزانالرواية يترب، وأما الذاب  يف

 .الثقاتابن حبان يف 

 للنسائ  ومصادر أخرى للحديث؛ عن الكربىاكذا او يف :قلُت  

بن حاان عن مسلم بن سيع عن  امللك بن مسلم بن سيع عن عيسى عبد

 حه احلافظ ابن حجر انا وغريه.بن عيل. اذا الذي رّم  طلق
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 (:10/398) تارخيهفقا  اخلايب البتدادي يف

 أبيه عن مسلم بن امللك عبد عن اجلراح بن وكيع احلديث روى اكذا"

 بن مسلم أبيه عن حاان بن عيسى عن رواه وإنا أبيه عن امللك عبد يسمعه و 

 ."سيع

قد أو حنا ذلك يف خترلنا عىل حديث عيل بن طلق يف الابعة ال انية، و

، روى عنه واحد جمهو  أن مسلم بن سيع اذا او جمهو  انا وإنا القصد 

أن البخاري قا :  بريكالعلل الواو عيسى بن حاان نقل ال مذي يف

 معترٌب؛ فاحلديث  عيف جلهالة مسلم بن سيع جمهو ، و  يوثيق مسلا  

عيل بن طلق اذا مجاعة من  حديث، وقد  ّعف ومهالة حا  عيسى بن حاان

 أال العلم؛ منهم:

(، أعله بمسلم بن سيع، 2412رقم ) بيان الوهم واإليهامابن القاان يف

 ا ال يصال.ثم قا : فاحلديث إذ  

  يقل أحد منهم أنه  :لم بن سيعوأنا أتعجب من قو  امُلْستَْدِر  عن مس

فيمن قا  عنه: ؛ تقريبهة مقوَ  ابن حجر يف مقد جمهو  حا ، واو يعرف

 .وإال فلني عإن توب دهمقبو ، أنه عن

اذا مكابرة للحقيقة العلمية والواقع، وخمالفة الاايح احلافظ  قولهف

بجهالة ديث بإعي  من أعله وغريه، فإن احلافظ نفسه قد أقر إعي  احل

 بن سيع. مسلم

 بن َوُمسلم"(:2412رقم ) بيان الوهم واإليهامابن القاان يف فقا 

 ."َحا مْال جَمُْهو  املْلك عبد أَُبو َحنَِفّ ،مْال َسيع
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هُ "( فقا : 430رقم ) التلخيص احلبريثم تبعه احلافظ يف  اْبنُ  َوأََعل 

عٍ  ْبنَ  ُمْسِلمَ  بِأَن   اْلَقا انِ   و  يتعقبه. ."ُيْعَرُف  اَل  نَِف   احْلَ  َسي 

ضعيف أبي و ضعيف اجلامعيف و ّعف احلديث العيمة األلباين 

  يف قا  سيع، بن مسلم غري ثقاا؛ كلهم رماله إسناد واذافقا : داود

. حاان بن وعيسى امللك عبد ابنه وعنه. طلق بن عيل عن روى:   التهذيب

  يف حبان ابن ذكره. مسلم بن عيسى عن امللك عبد رواية أن لصحيالاو

 .الثقات

 -امللك عبد وابنه عيسى غري عنه يرو   باملشهور، ليس الرمل اذا :وقا 

 ،-حاان بن عيسى بينها أن احال احلافظ أن مع املذكور؛ اخليف عىل

 من خيرج عنه اذين برواية فالرمل ذلك؛ يف حجته ندري ال كنا وإن ونحن

 من توثيق يف بتسااله حبان ابن اشتهر وقد احلالية؛ اجلهالة إىل العينية اجلهالة

 النفس تامئن في املقدمة؛ يف ذلك بينا كا املنمللتني، ااتني من منمللة يف كان

 :فيه قا  بل ،التقريبيف احلافظ يوثقه   ولذلك فقط، توثيقه عىل ليعتاد

 اام."املقدمة يف نص كا -احلديث يف: أي ؛ "مقبو "

ن جمهو  احلا  ال ترد روايته بل يتوقف فيها، وبعض أ امُلْسَتْدِرك : ولوق

 .العلاء قبلها

جماايل  اذه كتب احلديث والتخاريج نا حة بضعف أحاديث :أقول

يف الشوااد اذا او األال الذي نقله امُلْستَْدِر  نفسه عن اجلمهور احلا  إنا 

وا ع ك رية من تعليقه مجهو  احلا  يف مبضعف يأنه  عانا م وخالفهم،

لكن استدراكه انا انعمل   ،الآلمري وغري ذلك الشريعةوحتقيقه عىل كتاب



 ) 

 

 

+ 

 

458

فهو استدرا  من نوع خاص  ،ا يف غريههبفيه عن مجلة من األاو  الت  يأخذ 

 مستقى من بعض أمراض الصدر.

 ليحتاط لهالفاسق  : يأمر تعاىل بالت بت يف خربتفسريهوقا  ابن ك ري يف

ا أو خمائ ا بيف فيكون يف نف قولهحيكم بلئي  فقد اقتىض  قولهس األمر كاذب 

وقد  ى اهلل عن اتباع سبيل املفسدين ومن اا انا امتنع طوائف من  والؤه

األمر وقبلها  نفس العلاء من قبو  رواية جمهو  احلا  الحتا  فسقه يف

 خخرون.اام

ماع أمحد أن خرب وكذلك ظاار كيع اه شرح العللوقا  ابن رمب يف

 جمهو  احلا  ال يصال وال حيتج به.

وأج ني مضطًرا إىل ذكر مناذج مقنعة ملبتاي احلق يف بيان جماهيل  

ام عند أال  بم: )مقبو ( التقريبالذين قد يعرب عنهم احلافظ يف احلال

  يرو عنه  من واو العلم من املجاايل؛ يقا  عنه: )جمهو  حا (، أو )مقبو (

قه معتربإال واح أو روى عنه أك ر من واحد و  يوثقه معترب، ويعده  د و  يوثي

 :من اجملاهيل الذين ترد روايتهمأال احلديث 

 :أبان بن طارق -1

وساق له ابن القاان . "جمهو  حا ": التقريبقا  احلافظ يف

ا، وقا : 956حتت رقم ) بيان الوام واههياعيف وأما "( حدي  ا واحد 

 ."ق فمجهو  ال يعرف إال بحدي ني أو ثيثةأبان بن طار
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 إبراهيم بن سالم: -2

طلب العلم فريضة » :( حتت بعض طرق2373قا   ابن القاان رقم)

واخلرب املذكور  عيف للجهل بحا  إبراايم "، قا : «عىل كل مسلم

 ."بن سيعا

 أمحد بن نافع: -3

بن أيب ( وإنا علته أنه من رواية أمحد 1025قا  ابن القاان : حديث )

 نافع عن عفيف بن سا ، و  ت بت عدالته.

 :إسحاق بن مالك -4

ال يعرف "بإسحاق بن مالك، وقا :  (1338) حديثابن القاان  أعل 

 ."حاله

 :إسحاق بن كعب بن عجرة -5

وأعل احلديث به ابن  ."جمهو  احلا ": التقريبقا  احلافظ يف 

 اهماعأن ، ونقل (1132رقم ) بيان الوهم واإليهامالقاان يف

، وقا    األحكام الكربىاحلق األشبييل أعل احلديث به يف عبد

تابع  مستور، وعنه ابنه سعد، تفرد بحديث سنة ":  امليزانالذاب  يف

 (.604(، وال مذي )1300أخرمه أبو داود )  ."املترب 

 :خالد بن سعيد بن أبي مريم املدني   -6

يتم بعد » :القاان به حديث واو مما أعل ابن ."مقبو ": قا  احلافظ  ال 

فخالد بن سعيد بن أيب مريم وابنه "( ، وقا : 1316رقم ) «احتيع

 ."عبداهلل بن خالد جمهوالن
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 :خالد بن زيد الذي يروي عن عقبة اجلهين يف حديث الرمي -7

 ."مقبو ":قا  احلافظ ابن حجر  

عن عقبة أن اهلل يدخل "(: 8/23 ) وقا  ابن القاان حتت حديث 

احلديث وخالد بن زيد اذا الذي  السهم الواحد ثيثة نفر اجلنة معي  ب

يروي عن عقبة   يذكره البخاري وابن أيب حاتم بأك ر من رواية أيب 

 ".سيع عنه فهو عندمها جمهو  احلا 

 :أمة الواحد بنت يامني -8

وذكراا الذاب  يف فصل  ."مقبولة" :التقريبيفقا  احلافظ  

 .ميزان االعت المن النسوة املجهوالا

 :حبابه بنت عجالن -9

وذكراا الذاب  يف  ".ال يعرف حاحلا" :التقريبقا  احلافظ يف 

 .امليزاناملجهوالا من

 :حبيبه بنت ميسرة الفهرية -10

 وذكراا الذاب  يف املجهوالا. ."مقبولة" :احلافظ قا 

 حسناء بنت معاوية:    -11

تفرد " :وقا  ،املجهوالاوذكراا الذاب  يف  ".مقبولة" :قا  احلافظ 

 ."عنها عوف األعرايب

 ة:محيدة عن أم سلم -12

يف املجهوالا تفرد عنها " :وقا  الذاب  ".مقبولة" :قا  احلافظ 

 ."ُممد بن إبراايم التيم 
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 :محيضة بنت ياسر -13

يف املجهوالا تفرد عنها ابنها " :وقا  الذاب  "،مقبولة" :قا  احلافظ 

 ."اانئ بن ع ان

 :ةدحيه العنربي -14

يف املجهوالا تفرد عنها " :وقا  الذاب  "،مقبولة" :قا  احلافظ 

 ."عبداهلل بن حسان العنربي

 :الرباب بنت صليع -15

يف املجهوالا عن عمها " :وقا  الذاب  ".مقبولة" :قا  احلافظ 

سلان بن عامر ) أي حديث الفار عىل التمراا والرطباا( ال تعرف 

 ."إال برواية حفصة بنت سريين عنها

 :الرباب جدة عثمان بن حكيم -16

يف املجهوالا وعنها ع ان " :، وقا  الذاب "مقبولة" "قا  احلافظ 

 ."بن حكيم

 :رقية بنت عمر -17

ها يف املجهوالا تفرد عن" :وقا  الذاب  ".مقبولة" :قا  احلافظ 

 ."اهلل بن عمر عبيد

 :رميثة بنت احلارث -18

أخواا عوف بن  تفرد عنها" :وقا  الذاب  ".مقبولة" :قا  احلافظ 

 ".احلارث يف احلدية
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 ة:زينب بنت كعب بن عجر -19

يف املجهوالا قا  ابن حملع " :وقا  الذاب  ".مقبولة" :قا  احلافظ 

 ."جمهولة

 :سائبة موالة الفاكهة بن املغرية-20

تفرد " :وقا  ،وذكراا الذاب  يف املجهوالا ".مقبولة" :قا  احلافظ 

 ".عنها نافع

 :مسية بصرية -21

يف املجهوالا تفرد عنها ثابت " :وقا  الذاب  ".مقبولة" :قا  احلافظ 

 ."نها ك ري بن زيادعالبناين وحيتمل أ ا الت  روى 

 :صفية بنت علية -22

مقبولة وقا  الذاب  يف املجهوالا ال تعرف إال من  :قا  احلافظ 

 رواية عبيد اهلل بن حسان عنها.

 :قريبة بنت عبد اهلل بن وهب  -23

يف املجهوالا تفرد عنها ابن أخيها  وقا  الذاب مقبولة  :قا  احلافظ 

 موسى.

 :كّيسة بنت أبي بكره الثقفية -24

تفرد عنها ابن أخيها بكار بن  :ال يعرف حاحلا، قا  الذاب  :قا  احلافظ 

 عبد العمليمل.
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 :أمحد بن سعيد املدني -25

يف امليملان منكر احلديث  :جمهو  احلا  وقا  الذاب  :قا  احلافظ 

 ُوّثق. الكاشفلة من اؤالء يقو  فيه الذاب  يفغري معروف. ومج

 :أنس القيسي هو ابن جندل -26

 جمهو ، قاله أبو حاتم. :امليزانمقبو  وقا  الذاب  يف  :قا  احلافظ 

 :أنس بن حكيم الضيب البصري -27

مهله بن املدين  : الكاشفوقا  الذاب  يف  مستور، :قا  احلافظ 

( قا  1576رقم ) بيان الوهمظروابن القاان و  يتعقب عليها وان

 حاشية جمهو  و عف به بعض طرق احلديث وقا  ااحب

ن  ي  يوثقه سوى ابن حبان وحكم بجهالته عيل بن املد التقريب

 وابن القاان واململي.

 :أيوب عن القاسم الشامي -28

وعنه زيد بن أيب أنيسة  :امليزانوقا  الذاب  يف  .مقبو  :قا  احلافظ 

 ان.ببن حاال يعرف واو يف ثقاا  «ظة عىل أربع بعد الظهراملحاف»يف 

 :الرباء بن زيد البصري بن بنت أنس -29

: ما روى عنه سوى امليزانوقا  الذاب  يف  .مقبو  :قا  احلافظ 

جمهو  وذكره ابن حبان يف  :الكريم اجلملري، وقا  ابن حملع عبد

 ال قاا.
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 :الرباء الّسليطي-30

تفرد عنه سيار بن  :امليزانلذاب  يف وقا  ا .مقبو  :قا  احلافظ 

 سيمة، واو يف ثقاا ابن حبان.

 :برمه األسدي اسم أبيه ليث -31

تابع  ال يعرف.اام  :امليزانوقا  الذاب  يف  .مقبو  :قا  احلافظ 

 واو يف ثقاا ابن حبان.

 :بكر بن سليم الصواف -32

 اام.مقبو  :قا  احلافظ 

رويه غري ُمفو  وال يتابع وروى عنه مجع قا  ابن عدي عامة ما ي 

 عليه.

 :بكري بن وهب اجلزري -33

عن أنس بن مالك  :امليزانوقا  الذاب  يف  .مقبو  :قا  احلافظ 

 بيان الوهموعنه عيل أبو األسود فقط لّهل، وقا  ابن القاان يف

 ااألئمة من قريش أن حلم عليكم حق  » :( حتت حديث أنس1946رقم )

وبكري  :، قا  ابن القاان«ن اس محوا رمحواإولكم عليهم م ل ذلك ما 

 اذا او اجلملري غري معروف احلا .

 :بالل بن مرداس -34

يف   (1325) وقا  بن القاان يف بيان الوام رقم .مقبو  :قا  احلافظ 

وسأ  فيه شفعاء وكل إىل نفسه ومن  ءمن ابتتى القضا» :علة حديث أنس

  بن مرداس الفملاري جمهو  وبي :قا  «يسّدده اأكره عليه أنمل  اهلل ملك  
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ال يصال حدي ه قاله األزدي له عن  :امليزاناحلا ، وقا  الذاب  يف 

 عىل ال علب .أنس أو عن رمل عنه وعنه السدي وعبد األ

 :الفهري موىل فاطمة بنت قيس سلمةمتيم أبو  -35

 أنه تفرد عنه جمااد. :الكاشفيفوذكر الذاب   .مقبو  :قا  احلافظ 

 :اد العبدي البصريثعلبة بن عب -36

سمع سمرة وعنه  :امليزانوقا  الذاب  يف  .مقبو  :قا  احلافظ 

األسود  :بن املدين ااألسود بن قيس فقط بحديث الكسوف الاويل قا  

 .ثعلبة جمهو  :وقا  ابن حملع .يروي عن جماايل

شبييل وتعقب ابن القاان عىل األ، الثقات  وذكره ابن حبان يف  :قلُت  

 ،احلديث «..لنا نصار نرم  غر نياألغيع من بينا أنا و» :عىل حديث سكوته

بن عباد عن سمرة  ةفإنه حديث يرويه ثعلب ؛اَل حي وسكت عنه وما م له ُا  :فقا 

واو رمل من البرصة عبدي النسب ال يعرف بتري اذا روى عنه األسود بن قيس 

ملدين  وثعلبة اذا واو وإن كان ثقة فإنه قد عهد يروي عن جماايل قاله ابن ا

نه إ :منهم وملا ذكر أبو ُممد بن حملع اذا احلديث، قا  يف ثعلبة املذكور

 واو كا قا . .جمهو 

 :بن كالب ةمثام -37

يف  ةعن أيب سلم :امليزانمقبو  وقا  الذاب  يف  :قا  احلافظ 

 جمهو . :قا  البيهق  .األرشبة وعنه حييى بن أيب ك ري

 

 



 ) 

 

 

+ 

 

466

 :ثور بن عفري -38

يق عن أيب والد شق :امليزانوقا  الذاب  يف .مقبو  :فظقا  احلا 

 اريرة ما روى عنه سوى ولده.

 :جابان -39

وثقه  ،ال يدرى من او :امليزانوقا  الذاب  يف  .مقبو  :قا  احلافظ 

ال يدخل اجلنة منان وال » :ان، وله حديث عن عبداهلل بن عمرو بابن ح

وقا   ،ُمقق مسند أمحدواو علته فقد أعله به  «عاق وال مدمن مخر

وعلة اذا احلديث مابان اذا  :(673)رقم  الصحيحةاأللباين يف

ليس  :فإنه ال يدري من او كا قا  الذاب ، ونقل عن ابن خمليمة قا 

 اذا اخلرب من رشعنا ألن مابان جمهو .

 ة:جرب بن عبيد -40

وقا  الذاب  يف  ،الثقاتمقبو ، وذكره ابن حبان يف :قا  احلافظ 

وعدنا »وحدي ه  ،عن أيب اريرة بخرب منكر ال يعرف من ذا" :يزانامل

  (3175) رقم اجملتبىأخرمه النسائ  يف :قلُت ."«بتملوة احلند

 . عيفواو (4378)رقم   الكربىو

 :جعفر بن حييى بن ثوبان -41

عن عمه عارة وعنه  :امليزانوقا  الذاب  يف  .مقبو  :قا  احلافظ 

 .جمهو  :ابن املدين  أبو عاام وغريه قا 

وعمه لني فمن مناكري معفر عن عمه عن موسى بن باذان عن  :قلت 

 .«حلادإاحتكار الاعاع يف احلرع » :قا   يعىل بن أمية أن رسو  اهلل 
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  يرو عن  :اذا حديث واا  اهسناد، قا  ابن املدين  :قا  الذاب 

بيان يف  وذكره يف علة احلديث ابن القاان .معفر غري أيب عاام

ضعيف سنن أبي فه األلباين يف، و عّ   (876) رقمهاميالوهم واإل

تضعيف ابن القاان  فيض الق يرونقل املناوي يف( 439) داود

 له؟؟؟

 .فهذا غيض من فيض

ومنهم من ذكره ابن حبان يف  ،ممن قا  فيهم احلافظ ابن حجر مقبو  

  م جماايل.إوقا  عنهم األئمة  تالثقا

د أحاديث من طريقهم بالضعف جلهالتهم، ولقد يا عىل أسانوحكمو

يف  مقبو  التقريببن حجر يفامهمت أن أمجع كل من قا  فيه احلافظ 

وأذكر من قا  إنه جمهو  ومن  عف حدي ه الذي من طريقه به سواء  مملء مفرد

 انفرد به أو كان يف الشوااد.

تعاىل عىل تلك  اهلل ذنهويف اذا القدر رد كايف بإعندي لوال  يق الوقت  

ومن ذلك يف اذا املو ع عند  امُلْستَْدِر   الدعاوى العريضة الت  يدندن هبا

حديث عيل بن طلق فقا  إن احلجوري انا خالف العلاء فاململي والذاب  

 .ينقين توثيق ابن حبان ملسلم بن سيع وال يعار انه 

وقبله ابن القاان أعي ن ابن حجر نفسه أقد أبرزا أنه جمهو  وو  :قلُت  

احلديث بمسلم بن سيع، وأن الذاب  قد نقل وحكم و عف او وابن القاان 

 وغريام هبذا الصنف أحاديث.

وكذلك حكم احلجوري باجلهالة عىل عيسى بن حاان "وقا  امُلْستَْدِر :

   راوي اذا احلديث عن مسلم بن سيع..إلخ



 ) 

 

 

+ 

 

468

نه جمهو ، قا  ال مذي اذا حكم البخاري عىل عيسى بن حاان أ :أقول

ا سألت"(: 41رقم ) العلليف  طلق بن عيل فقا  احلديث اذا عن ُُممد 

 بن وعيسى احلديث اذا إال طلق بن لعيل أعرف وال عيل بن طلق غري أراه اذا

. في يرفعه عن ذلك توثيق " جمهو  رمل احلديث اذا عنه روى الذي حاان

 .ص من البخاريبعد اذا الن الثقاتله يف ابن حبان 

من أحكاع أئمة احلديث عىل  اكبري   اولو نتبع ذلك من مصادره لبلغ سفر  

ا ممن قد قا  فيه احلافظ مقبو  أو هتأحاديث بالضعف جلهالة حا  بعض روا

 .، وممن او يف ثقاا ابن حبانجمهو  احلا  أو مستور

عل مبن ودع املاالطة واجل ال بالباطل فأنت نفسك ت اهلل ياشيخ فاتقال أ 

 :قال فيه احلافظ مقبول كما ذكرت يف

(  عفت  احلديث وذكرا من علته أن 1072رقم ) الذريعةحاشيتك  

:، و عفت حديث عمر بن مقبو  "فيه عباد بن يوسف، قلَت: قا  فيه احلافظ:

ذكره ابن حبان يف ال قاا، وذكره ابن أيب حاتم، وقا : "سليان الرق ، وقلَت: 

اام من  "كر فيه مرحا وال تعديي، فهو يف حكم املجهو كتبت عنه و  يذ

 .(4/128) الذريعة

بعبد الرمحن بن أيب رافع، وقلَت فيه:  (4/218) الذريعة يف و عفَت 

قا  احلافظ فيه: شيخ حلاد بن سلمة مقبو ، وسلمى عمته، قا  احلافظ فيها: "

 .اام"مقبوله

بن ثابت بوفاء بن رشيال  حديث رويفع (4/295) الذريعة يف و عف

تذهيب و الكاشفعنه، الذاب  يف  سكتبأن يف إسناده وفاء بن رشيال 

ختريج  حجر: مقبو ، وفيه ابن حليعة ويف خخر ، وقا  احلافظ ابنالتهذيب
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إال أن احلديث ال يرتفع عن رتبة الضعيف جلهالة وفاء بن  ديث قيل:احل

 رشيال.اام

ا يف  ( يف التعليق عىل حديث أيب اريرة: 3/336)الذريعةوقلَت أيض 

أبو كرمة يروي عن زاذان ويروي عنه  سناده أبو كريمة ال يعرف والصوابيف إ

اجلرح والبخاري تاريخالعيء بن عبد الكريم، واو جمهو  انظر

 .اامالتع يل

، وقا  ابن   ا وتعديي  مع أ ا   يقوال فيه جمهو  وإنا   يذكروا فيه مرح 

ا ساه. أيبعن تم أيب حا  زرعة: ال أعلم أحد 

( بيحيى 2/241)  الذريعة يف  عمرو بن اهلل عبد حديث و عفت

و  يذكر فيه مرحا  اجلرح والتع يل: ذكره ابن أيب حاتم يفبن القاسم قلَت 

 وال تعديي وذكر أنه روى عنه عمر بن عبد العمليمل فهو شبه املجهو .

 ن يمليد النرصي.ذكرا اذه العلة إ افة لعمرو ب

( يف التعليق عىل حديث عمران بن حصني 2/206) الذريعةيف  وقلَت 

: يف إسناده أبو مراوان عبد امللك بن حبيب قا  احلافظ فيه مقبو ، لكن  

 احلديث احيال...

( بمحمد بن نافع 2/403)  الذريعةو عفت أثر ُممد بن عبيد يف 

 جمهو . :وقلَت  ،ال قف 

وفيه وكيع بن  :(3/10)  الذريعةيب رزين يف كتابك يف حديث أ وقلَت 

وثق، وقا   :مقبو ، وقا  الذاب  :عدس وثقه ابن حبان، وقا  احلافظ

هو  احلا ، وتابعه األسود بن جم :ال يعرف، وقا  ابن القاان :امليزانيف

ُمله  :وقا  الذاب  ،الثقاتاهلل بن حامب.. ذكره ابن حبان يف عبد
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مقبو  ويف الاريق إليه جمهوالن ومها دحلم بن  :حلافظالصدق، وقا  ا

 األسود، وعبد الرمحن بن عياش السمع . اام

مقبو ، فلم  :التقريبمع أن عبد الرمحن بن عياش قا  فيه احلافظ يف

 تفرق انا بني املقبو  واملجهو .

قا   :(3/47)  الذريعةوعند حديث العباس بن عبد املالب يف كتابك 

: واو حديث  عيف؛ يف إسناده عبد اهلل بن مذي حسن غريب! فقلَت فيه ال 

عمرية، قا  احلافظ فيه مقبو ، وقا  الذاب  فيه مهالة، وقا  البخاري ال يعرف 

 له ساع من األحنف بن قيس.

( يف التعليق عىل حديث ابن عباس: إسناده 3/186أيضا  ) الذريعةويف 

العايش، ترمم له اخلايب وذكر فيه  عف فيه شيخ املصنف أبو القاسم 

رواية ثيثة من ال قاا عنه و  يذكره بجرح وال تعديل... وفيه قيس بن الربيع 

 تتري ملا كرب وأدخل عليه ابنه ماليس من حدي ه فحدث به واو متابع... الخ.

 :( يف التعليق عىل حديث أيب الدرداء3/299)  الذريعةيف  وقلَت 

 عيفان فيها نمران بن عتبة الذماري قا  فيه حديث أيب الدرداء  إسنادا

مقبو  أي إذا توبع.. اام فضعفت إسناده بمن قا  فيه احلافظ مقبو ،  :احلافظ

 وإنا حسنته بشااديه.

يف  :( يف حديث عبد اهلل بن عمرو3/345أيضا  ) الذريعةيف وقلَت 

ليس به بأس، بن عبد اهلل املعافري قا  فيه الذاب  قا  ابن معني  إسناده حي 

وقا  البخاري فيه نظر، وقا  احلافظ ادوق هيم، فاحلديث يف نظري  عيف 

 وأستبعد اذا من عمر.
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يف  :( يف التعليق عىل حديث ابن مسعود3/346)  الذريعةيف  وقلَت 

إسناده عاام بن هبدلة ادوق له أوااع، فف  حدي ه  عف!! لكن يشهد له 

 تق  إىل درمة احلسن.األحاديث الصحيحة يف اذا الباب فري

 ولنا على هذا الكالم وقفات:
تضعيف حديث عاام بن هبدلة، مع قو  احلافظ ادوق له أوااع،  األوىل:

زرعة، ويعقوب بن سفيان الفسوي،  وتوثيق اهماع أمحد، وابن معني، وأيب

 .وابن حبان

أنك تضعف أحاديث عاام بن أيب النجود، وتدافع عن  الوقفة الثانية:

فأهيا أحق باألمن من اذا التأايل ل احلا  يف كتابك اذا، اايجمأحاديث 

 .ارب عاام بن أيب النجود أع املجاايل الذين   تعرف أحواحلمضامل

قولك: لكن يشهد له األحاديث الصحيحة يف اذا الباب  الوقفة الثالثة:

 فريتقى إىل درمة احلسن.

رقيه إىل درمة وإذا كانت األحاديث الت  تشهد له احيحة، فلم ال ت

 الصحة.

به إىل رتبة الصحة فضي  عن  ىرتقفلو شهد له حديث واحد احيال ال

 ،األحاديث الصحيحة تشهد له كا يف قولك  يحة،أحاديث مجلة اح

ه مجلة شوااد احيحة ترقيتكن  لذاهتا فإذا    ةواحلقيقة أن رواية عاام حسن

من  اصري الشوااد عىل اذوت ،إىل الصحة فا استفادا من اذه الشوااد شيئ ا

 در. وح أو مكانكامجلة ذلك القو  مكانك ر
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يف احلديث الذي بعده إسناده احلكم بن مسعود مستور، روى عنه ": وقلَت 

واذا إعي   ."، لكن لبعض ألفاظه متابعةاجلرح والتع يلاثنان فقط، انظر

 لد يف الدفاع عن م له.تجبمستور احلا ، وانا ت

 :( يف التعليق عىل حديث أيب أمامة3/370)ةالذريعيف  وقلَت 

 عيف، فيه عمرو بن عبد اهلل احلرضم ،   يوثقه غري  ابن حبان والعجيل، 

وثق، إشارة  الكاشفوقا  احلافظ ابن حجر فيه: مقبو ، وقا  الذاب  يف 

 إىل توثيق ابن حبان.

أثر واب  عيف، ساقه اآلمري من  :(1/303)الذريعةيف وقلَت 

ني مدارمها عىل موسى بن أيب كردع أو موسى بن أيب درع ذكره البخاري طريق

( وذكر أنه روى عن واب بن منبه، وروى عنه 8/142) التاريخ الكبرييف 

 مروان أبو احلكم وسفيان ال وري فهو جمهو  احلا  عىل أحسن األحوا . اام

 ويف استدراكك انا تدع  أن من روى عنه اثنان ليس بمجهو .

ا بعده يف وقلَت  خر لواب: أثر  عيف؛ ألن ( أثر خ1/304) الذريعةأيض 

 اجلرح والتع يليف إسناده أبا حذيفة الصنعاين ذكره ابن أيب حاتم يف 

يل بن معقل بن منبه روى عنه بن عق م( وقا : روى عن إبرااي5/160)

  بن حاام البخاري وعبيد اهلل بن فضالة النسائ ، فهو مستور أي جمهو حييى

 احلا .

مع أن ابن أيب حاتم   يقل فيه مستور، وإنا ذكر الرواة عنه فقط و  يذكر 

. فمجيئك بكلمة مستور، ثم تفسرياا بأنه جمهو  حا   ا وال تعديي  فيه مرح 

 فيها إهياع أ ا من قو  ابن أيب حاتم.

 وإذا كان اذا التشدد يف أثر من اآلثار فتضعفها بمجهو  احلا .
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تستدر  من يضعف بمن حاله كحا  موسى بن أيب درع، وأيب  ويف املقابل

 حتتالت  خيشى فيها الوقوع  حذيفة الصنعاين ونحوام يف أحاديث النب  

ا عيل ليس ككذب عىل أحد من كذب عىل إ»:  قوله عيدشديد و ن كذب 

ا فليلج النار كفى  »: وغري ذلك من م ل اذا احلديث وم ل حديث  «متعمد 

ا  .«أن حيدث بكل ما سمع باملرء كذب 

ا ال تنسب إىل قائليها إال بعد إليهم وإال كان من ثبوهتا  مع أن اآلثار أيض 

يف ثبوا التحري إليهم لكن ي بت تقويل أال العلم ما   يقولوه بناء عىل ما   

ا من الوعيد الشديد  أوىل  حديث رسو  اهلل  من التحري يف اآلثار حذر 

 املذكور.

 تقبل له اية وال اياع وال ااحب البدعة ال:)سنو عفت أثر احل

:  عيف، يف إسناده إبراايم بن ع ان ( فقلَت 1/309)الذريعةيف (حج..

، فهنا تضعف باملجهو  املصييص   أقف له عىل ترمجة والظاار أنه جمهو 

ترد عىل من  عف باملجهو  الذي نص أئمة الشأن ختمينا ويف استدراكك 

 .عىل مهالته

( أثر األوزاع : اهيان قو  وعمل، 1/587) الذريعةيف  َت و عف

 وال ينقص فاحذروه فإنه مبتدع. ديمليد وينقص، فمن زعم أن اهيان يملي

:  عيف يف إسناده فديك بن سليان   أقف له عىل ترمجة إال يف فقلَت 

قا  فيه احلافظ مقبو ، ورممل له بحرف)ي( أي روى له البخاري يف  التقريب

 ع اليدين. اامرف

ا عنه، منهم سبعة وعرشين رواي   تهذيبهوفديك قد ذكر اململي يف

البخاري، والذايل وقا  كان من العباد، وذكر احلافظ ابن حجر 
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، ومع ذلك   يقبله يف أثر معناه ثقاتهأن ابن حبان ذكره يفتهذيبهيف

ترمجة إال  احيال، لقو  احلافظ فيه مقبو . وال ينفعك قولك:   أقف له عىل

ابن حجر،  تهذيب:لماختصار التقريبلعلمك أن التقريبيف

 اململي.تهذيب:مالابن حجر اختصار تهذيبو

فقا : بل ادوق، حسن احلديث فقد  التقريبالسيا وقد نبه ُمرر

روى عنه مجع غفري من ال قاا، منهم: البخاري خارج الصحيال، وذكره ابن 

 فيه مرحا.اامحبان يف ال قاا وال نعلم 

 كان من العباد وذكره . :الكاشفوقا   الذاب  يف

( يف إسناده 2/45)الذريعةيف التعليق عىل حديث من كتاب  قلَت و

: ادوق، وقا  الذاب  وثق، يشري التقريبعيسى بن اي  قا  احلافظ يف

: روى عنه اجلرح والتع يلإىل توثيق ابن حبان، وقا  ابن أيب حاتم يف

ن علقمة ودراج وعياش بن عباس سمعت أيب يقو  ذلك، و  يذكر فيه ب كعب

ا وال تعديي  والذي يظهر أن الرمل مستور؛ ألنه   يوثقه غري ابن حبان  مرح 

 واو معروف بتسااله. اام

 :ويف هذا الكالم أمران
أنك   تقبل قو  احلافظ الذاب  وثق ألن اذا إشارة إىل توي ق ابن  :األول 

االستدرا  عىل حديث حبة بن خالد اخلملاع  من اذا الكتاب  حبان، ويف

ا ما تشتب بمن قا  فيه وك ري ن اذا التوثيق قد حيصل من ابن معني.إقلت: 

 .عىل كتايب املفاريد الذاب : وثيق، بمن اذا حاله يف استدراكك
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ق، وذكر اململي وثي  :ادوق، وقو  الذاب  :أنه مع قو  احلافظ الثاني:

لعدع  ؛جمهو  احلا  :أي ،رواة عنه، إال أنه ما زا  يف حيمل املستورمخسة من ال

 بالتساال. توثيقه ممن   يعرف

ال تعتضد رواية املستور  ئلَت حني ُس  (80ص) اإلكليلوقلَت كا يف

 ؟وترتق  لدرمة احلسن لتريه،باملستور

ألن اذا  عيف خفيف الضعف، و اذا  عيف خفيف  ؛نعم :فأمبَت 

ا فيحصل تعا د بني اذا الضعيف واذا الضعف، كا يق ا :  عيفان يتلبان قوي 

 الضعيف، ويرتقيان معا إىل درمة القبو ، إىل مرتبة احلسن لتريه...إلخ.

ضدا اذا أن رواية املستور ال ترتق  إىل درمة القبو  إال إن عُ  فف  قولك 

 بترياا.

استداركه انا وبعد ذكر اذه الناذج املفيدة لقارئها أن املستدر    يقم 

بالباطل املتوعد عليه اجلد  عىل  أقامهعىل األنصاف وحترير العلم وإنا 

( حتت باب يف الرمل 3597بسخط اهلل عمل ومل كا اال عند أيب داود رقم)

 :وفيه  يعلم أمراا من حديث ابن عمر غري أن  يعني عىل خصومة من 

ينملع عنهومن خاام يف باطل واو يعلمه   يمل  يف سخط اهلل حت» وأورده  «ى 

يف   مقبل بن اادي الوادع  نحسبه العا  العامل فيا  التق  الملك  شيخنا

 (.755)  رقم الصحيح املسن  مما ليس يف الصحيحنيكتابه املفيد

ذاب  حديث عيل بن طلق اذا ومن اخلذالن املذكور أن امُلْستَْدِر  عند 

ذلك ذكر ما   يصلال يأيت بشوااد يف زعمه تعضد احلديث وجتشم يف 

ا، و  يذكره ال احلافظ يف ( عند احلديث وال 340رقم ) لتلخيصاشااد 

سائر من  عف احلديث. 
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، أن مجاعة من العلاء خالفوا ماد  عليه ؛  عف احلديثيد  عىل ومما

أنه يبن  عىل ما اىل وال يعيد  أأن من أحدث يف الصية فخرج وتو وقالوا ب

( عن 4/84) هذبشرح امليف  ل ذلك النووي ايته من أوحلا، نق

بن اخلااب وعيل بن أيب طالب وابن عمر وسلان الفاريس وابن عباس  عمر

 .وسعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن

 :ن املستدر   يعل بعض األحاديث يف مسلم بمن قا  فيه ابن حجرإبل 

إين  ذر؛يا أبا »: (64)حديث  التتبعيف  قان  عل الدارأو "،مقبو "

وال  ،رن عىل اثننيال تأمّ  ،وإين أحب لك ما أحب لنفيس ،ا عيف   أرا  رمي  

يتيم ودافع النووي عن احلديث  ،سا  بن أيب سا  اجليشاينأعله ب «تولني ما  

اختلف يف اذا احلديث عىل    يف كتابهقا  الدارقان :فقا  ،من رشح مسلم

فرواه سعيد بن أيب أيوب عنه )كا سبق(  سنادهااهلل بن أيب معفر يف اذا  عبيد

يا أبا » :قا   عن سا  بن أيب سا  اجليشاين عن أيب ذر أن رسو  اهلل  :أي

ورواه ابن احليعة عن مسلم بن أيب مريم عن أيب سا  اجليشاين  ،احلديث «ذر

 اومتن  اناد  سقان  فيه بشىء فاحلديث احيال إو  حيكم الدار ،عن أيب ذر

 أحفظ من ابن حليعة.يد بن أيب أيوب وسع

من حفظ أما كون سعيد بن أيب أيوب أ": قولهبالنووي امُلْستَْدِر   فتعقب

، ففيه اومتن  اسند   االنووي، وأما كون احلديث احيح  حليعة فاألمر كا قا  ابن 

 : إنه مقبو ، وقدبن حجراقا  فيه احلافظ  ،نظر فإن سا  بن أيب سا  اجليشاين

، ابعبد ملن يالق عليه اذا الواف من متنه الإ :التقريبحلافظ يف ذكر ا

اجلرح فلم أمد، ورامعت  العيل أمد له متابع   اوقد بح ت ك ري   ،ال فهو لنيوإ

فيه  يذكراترمجة سا ، فلم  البخاريتاريخ البن أيب حاتم، و والتع يل

 .وال تعديي   امرح
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ثقة ترمم له " :بن سعد احلميص دراشمحد شاكر يف شأن أويقو  الشيخ  

 "، واذا إمارة توثيقه عندهايذكر فيه مرح   م، فلالتاريخ الكبريالبخاري يف 

أن سكوته يعد عيمة توثيق، فإن تصحيال  :أي ،فإن ثبت اذا عن البخاري

ن والذاب  ورواية بابن حا ا، ال سيا وقد وثق سامل االنووي حينئٍذ يكون اواب  

 مبنية عىل توثيقه إياه.مسلم عنه لعلها 

 :ملها يفو على الشيخ ربيع يف بعض هذا الكالم ع ة مالحظات جن

 وأن  ،مقبو  :ه أعل احلديث بسا  اجليشاين باعتبار أن احلافظ قا  فيهأن

ف حدي ه إنا يضعّ  ،  يتابع فهو لنيإن من وافه احلافظ هبذا الواف أنه 

 ،مقبو  :كم عىل من قا  فيه احلافظيصلال يف املتابعة، وأنت تراه كرر اذا احل

نه ال : مقبو ، وأف بمن قا  احلافظ فيهنه يضعّ أمن موا ع مما نقلنا عنه ، و

أو مستور  :وال خيالف يف أن من قا  فيه احلافظ ،يصلال إال يف الشوااد

 .ن حدي ه ال يصلال ليحتجاج إال إذا توبعجمهو  حا  أ

يف  صحيحهعتمده مسلم يفسا  بن أيب سا  اجليشاين ا أن و الحظ

وذكره ابن  .مجع، وروى عنه ثقة :الكاشفاذا احلديث، وقا  الذاب  يف

 .صحيحهوأخرج له ابن خمليمة يف ،وابن خلفون ،الثقاتان يفبح

ع فو مع ذلك الشيخ ربيع يقو  بإعي  حدي ه يف الصحيال، وإنا يش

مقدمة رسالته  يف    ت ما قاله الشيخ أمحد شاكرثبللحديث عنده أنه إن 

عن رمل إمارة  تارخيهالبخاري يف اهماعأن سكوا  ،املسال عىل اجلوربني

 ه.توثيقه له عند

واعتاد مسلم له حتى يوافق   ان والذابببن حاوبعد ذلك ينضاف توثيق  

 النووي يف تصحيال احلديث. 
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م له مقبو ، و  يعترب جمرد اعتاد مسل التقريبقا  فيه احلافظ من ألنه

من شأنه إىل درمة االحتجاج بحدي ه، واستند يف عدع  ارافع   صحيحهيف 

ثبوا عدالة اذا الرمل إىل قو  احلافظ فيه مقبو ، وإىل سكوا البخاري 

قو   ب بوااحلديث  احةوابن أيب حاتم وعدع ذكر مرح أو تعديل فيه، وعلق 

مارة عىل أعنه  له أنه إن ثبت أن سكوا البخاري امضيف   ،الشيخ أمحد شاكر

أ اف إليه رواية مسلم لعلها مبنية  ان والذاب  وبتوثيق ابن حوتوثيقه عنده، 

 ة،وام عبيد اهلل بن أيب معفر املرصي ثقعنه أربعة عىل توثيقه إياه، مع أنه روى 

وولده عبداهلل بن سا   ،التقريبكا من ةثق ويمليد بن أيب حبيب املرصي

 .بن يعقوبواحلارث 

 ،يدافع عن من قا  فيه احلافظ مقبو ، ولو   يتابعه أحد  كتابه اذا انا يفو 

أو و م و  أولو من طريق من قيل فيه كذاب،  ويذاب يتلمس للحديث شواادَ 

ن انيعه يف اذا االستدرا  من إ :، ومن أمل اذا قلتشوااد يف غري مو عها 

 طراز مديد.

(+++) 
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 عمار بن سعد املؤذن  

  .سعد املؤذن عار بن -115"

رقم  ةالتحفكذا قا  اململي يف     يدر  النب   ،واو تابع 

(10345) . 

 :باب ادقة الفارة يف كتاب الملكا( 1830) رقمابن مامه  اهماعقا   

 ،حدثنا عبد الرمحن بن سعد بن عار املؤذن :قا  ،اشاع بن عار حدثنا 

  :عن أبيه  سو  اهلل عن عار بن سعد مؤذن ر ،قا  حدثنا عمر بن حفص

 ،ا من شعريااع   وأ ،ا من مترمر بصدقة الفار ااع  أ  ن رسو  اهلل أ»

 .«ا من سلتأوااعَ 

وعار بن   ،عبد الرمحن بن سعد بن عار  عيف عيف؛ وسنده  :قلت 

 ."نه ليس بصحايب بل او جمهو أسعد اذا سبق 

 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

 لسعد بن عائذ القر .(إن  اذا احلديث إنا او 1

واو احايب ال اختيف يف احبته كا يف الكتب اخلااة بالصحابة ويف 

أمر   عن أبيه أن رسو  اهلل  ": قولهكتب الرما ، وقد رّصح عار بن سعد ب

 بصدقة الفار... احلديث.

 ومع اذا لعل احلجوري ال مجة لعار بن سعد، ثم ينف  احبته.

+ } 
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يث مرسل، وليس األمر كذلك كا يرى القارئ ومؤدى كيمه أن اذا احلد

 الفان.

ترسع يف و( لقد مملع احلجوري بأن عار بن سعد جمهو ، واذه مرأة 2

 التجهيل، وحلذا التجهيل نظائر يف كتابه اذا.

 ،(192-21/191) التهذيب لقد ترمم اململي لعار اذا يف كتابه

 .جمهو : قلي   لكنه ، (1) مرسي     النب  عن روى أنه وذكر

وذكر ستة أشخاص قد رووا عنه، وذكر أن ابن حبان ذكره يف 

 .الثقاتكتابه

 أيب وعن أبيه، عن القر ، سعد بن عار": الكاشفوقا  الذاب  يف

 ."(ق)وثق ومجاعة حفص، بن عمر أخيه وابن ابنه، وعنه اريرة،

 أقول:

 م . زاد اململي يف شيوخه عار بن سعد: ع ان بن األرقم املخملو

، إنا يرويه عن أبيه عن رسو  اهلل  وحديث عار (1) ، وحدي ه املرسل ذكره ابن انا ليس مرسي 

 األثري كا يرى القارئ. 

ورممل له بم:ق، مرسي، وقد اعتمدا عىل   اذا تدليس منك فإن اململي، قا : روى عن النب   :قلُت

فظننت احلديث مواوال  (عن أبيه) :وا  زيادة ضعيف املفاري خاأ وقع يف الابعة األوىل من كتايب

فه  بدون اذه المليادة يف  ؛يف بعض طبعاا ابن مامه الت  نقل منها الكاتب خاأ( أبيه) :واذا خاأ فمليادة

 .     زوائ  البوصرييو حتفة األشراف
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 زعم من ووام ال ال ة، من مقبو ": التقريب وقا  احلافظ ابن حجر يف

 ."احبة له أن

 أقول:

 (.4/128) أس  الاابة ممن قا  برؤيته ابن األثري يف-1

 .وذكر له رواية عن النب  

 واو مسبوق إىل اذا القو .

 (.2161) ال مجة رقم معرفة الصحابةوقا  أبو نعيم يف

ِرينَ َلُه ُرؤْ  "  ."َيٌة فِيَا َذَكَرُه َبْعُض املُْتَأَخي

ٍر ُاْحبٌَة َواَل ِرَواَيٌة إاِل  َعْن أَبِيِه َسْعٍد، "ثم قا  أبو نعيم بعد ذلك:  َوَليَْس لَِعا 

ا َغرْي َواِحٍد  َث بِِه اْبُن َكاِسٍب جُمود   ."َحد 

 أقول:

 ه الدعوى.أن له رؤية ينبت  اح امه؛ إذ حيتمل احة اذ ُيّدعىفمن 

ا يف فا با  احلجوري حيكم عليه باجلهالة، وقد روى  عنه ستة، خمالف 

 ومنهجهم، فيالق عليه اذا احلكم الشديد. ذلك العلاء

فهل لهل احلجوري أن الواف بلفظ:)جمهو ( ال يالق عند أال 

 احلديث إال عىل من ال يروي عنه إال راٍو واحد؟!

درمة   يورد له أي شااد يرفعه إىل(  ع ف احلجوري اذا احلديث، و 3

 .احلسن، أو الصحة
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 فهل او لهل اذه الشوااد، أو يعرفها فأعرض عنها؟

 ومن شواهده:

  متفق عليه. عمر  ابنحديث ، 

( 1503،1504 كتاب الملكاة حديث)يفصحيحهرواه البخاري يف

1507.)

 عمر، ابن عن طرق من ،(984)حديث الملكاة، يفصحيحهيفومسلم

ا من متر، أو  زكاة فرض   اهلل رسو  نأ الفار من رمضان عىل الناس ااع 

، أو عبد، أو ذكر، أو أن ى من املسلمني. ا من شعري، عىل كل ُحرٍّ  ااع 

 (.1614-1611)حديث السننوأخرمه أبو داود يف

 (.1826)السنن وابن مامه يف

 متفق عليه.  ومن حديث أيب سعيد اخلدري 

 (.1505،1506)حديث صحيحهيفرواه البخاري 

 (.985/17،18،19،20،21)حديث صحيحهومسلم يف

ه عن أيب سعيد اخلدري  ا من طعاع، ونصُّ : كنا نخرج زكاة الفار ااع 

ا من زبيب. ا من أقط، أو ااع  ا من متر، أو ااع  ا من شعري، أو ااع   أو ااع 

 (.1618،1616حديث) ،وأخرمه أبو داود يف الملكاة

 (.2514-2511( رقم)52-5/51)اجملتبىيفوالنسائ  

 (.1829)حديث السننوابن مامه يف
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 أحدمها عنه عن أبيه. ،له ابن األثري حدي ني وأورد

 بن عار ترمجة مع( 4/128) أس  الاابةوااكم اذين احلدي ني من

 :سعد

عار بن سعد القر  املؤذن له رؤية، روى عنه أبو أمامة بن سهل وُممد "

 عد بنوه.وحفص وس

روى عبد الرمحن بن سعد عن عمر بن حفص بن عار بن سعد عن أبيه 

يعن  إىل  -عكان خيرج من طريق دار اشا  عن مده عار بن سعد أن النب  

 العيدين.

 قا  ابن منده.

وقا  أبو نعيم: ليس لعار احبة وال رواية إال عن أبيه سعد. حدث به غري 

عن عبد اهلل بن ُممد بن عار بن سعد واحد عن ابن كاسب جمودا. ورواه 

 .اام"كان لمع بني اييت املترب والعشاء يف املار  أن النب  "القر : 

 من يشء مع( 1298)برقم السننرواه ابن مامه يف احل يث األول:

 .االختيف

، عاربن سعدقا : حدثنا اشاع بن عار، حدثنا عبد الرمحن بن سعد بن 

كان إذا خرج إىل العيدين سلك   ن مده: أن النب  أخربين أيب عن أبيه ع

عىل دار سعيد أيب العاص، ثم عىل أاحاب الفساطيط، ثم انرصف إىل الاريق 

األخرى: طريق بن  زريق، ثم خيرج عىل دار عار بن يارس، ودار أيب اريرة 

 إىل البيط.
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 واذا اهسناد  عيف لضعف عبد الرمحن بن سعد.

 رية ترفعه إىل درمة الصحيال لتريه.له شوااد ك  والثاني:

 .منها: حديث ابن عمر، متفق عليه 

 (.666رواه البخاري يف كتاب األذان، حديث)

 (24-22-/697ومسلم يف اية املسافرين حديث)

 .ومنها حديث ابن عباس متفق عليه 

 (.901رواه البخاري، حديث)

 (. 28-699/26ومسلم، حديث)

، عن أبيه، يف العذر يف املار يف واذان حدي ان يشهدان حلديث عار

اجلملة، لكن البن عباس حديث خخر يف اجلمع بني الظهر والعرص، وبني 

 احلرض، واو متفق عليه.يف املترب والعشاء 

 (.705(، ومسلم )562، 543رواه البخاري يف مواقيت الصية، حديث )

َثنَا: مسلم  اهماعقا   يَى َحد  يَى، ْبنُ  حَيْ  َعنْ  َمالٍِك، َعىَل  َرأُْا قَ : َقاَ   حَيْ

، أَيِب  َبرْيِ ، ْبنِ  َسِعيِد  َعنْ  الملُّ    اهللِ َرُسوُ   َاىل  »: َقاَ   َعب اٍس، اْبنِ  َعنِ  ُمبرَْيٍ

ا، َوالْعَِشاءَ  َمتِْرَب مَوالْ  مَجِيع ا، َوالْعَرْصَ  الظُّْهرَ  يع 
 .«َسَفرٍ  َواَل  َخْوٍف، َغرْيِ  يِف  مَجِ

ث: اثنان احيحان بشواادمها، وال الث فظهر أن لسعد ثيثة أحادي

  عيف.
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 يف الصيتني بني اجلمع باب اللي  ، حييى رواية( 1/144) املوطأويف 

يد بن مبري، سع عن املك ، الملبري أيب عن مالك، عن  نحدث: والسفر احلرض

،    اىل رسو  اهلل»عن عبد اهلل بن عباس، أنه قا :  الظهر والعرص مجعا

 .«ري خوف وال سفرغا يف ع  يمجاملترب والعشاء 

 قا  مالك: أرى ذلك كان يف مار.

 عن مالك عن وحدثن : قا  اللي  ، حييى رواية( 1/144) املوطأويف 

بني املترب يف املار مجع األمراء ن إذا مجع كا عمر بن اهلل عبد أن نافع،

 معهم.

 ِمنْ » :َقاَ   (76ص/24)جمموع الفتاوىيفوقا  شيخ اهسيع 

رٍ  َواَل  َخْوٍف  رْيِ غَ   َيُكنْ  َ ْ  َعب اسٍ  اْبنُ  َذَكَرهُ  ال ِذي َواجْلَْمعُ  «َسَفرٍ  َواَل  » :َوَقاَ   «َماَ

 َباِب  ِمنْ  َوَاَذا [1] اأْلُُمورِ  حِلَِذهِ  اجْلَْمعِ  َعىَل  بِهِ  أَمْحَد اْستََد    َوهِبََذا.  هِبََذا َواَل  هِبََذا

َفعَ  مَجَعَ  إَذا هُ َفإِن   بِاْلِفْعلِ  الت نْبِيهِ  َفرِ  َماَرِ مَْوال اخْلَْوِف  بُِدونِ  احْلَاِاَل  احْلََرَج  لرَِيْ  َوالس 

َاا اجْلَْمعِ  ِمنْ  أَْوىَل  حَلَا َواجْلَْمعُ  ُيْرَفعَ  أَنْ  أَْوىَل  هِبَِذهِ  احْلَاِاُل  َفاحْلََرُج   .اام     لَِترْيِ

 عباس ناب حديث(: 3/168) إرواء الاليليفوقا  األلباين 

للمار  اجلمع أن ُيشعر فإنه ؛«مار وال خوف غري من»: حديث قبل، من املتقدع

ا يف عهده اىل اهلل عليه و سلم، ولو   يكن كذلك ملا كان ثمة خله وكان معروف 

 فائدة من نف  املار، كسبب مربر للجمع، فتأمل.اام

 َأن   َعىَل  َيُد ُّ  َكَيعَ الْ  َاَذا َفإِن   ،اأْلَْوىَل  بَِاِريِق  :"اأْلُُمورِ  حِلَِذهِ  ":قولهبعد  سقط من نقل امُلْسَتْدِر [ 1]

 . َأْوىَل  اأْلُُمورِ  حِلَِذهِ  اجْلَْمعَ 
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اذا  لك أنه ليس عىل رشطذوعليه في يصال إيراده يف  عيف املفاريد؛ و

  [1]تاب اخلاص باملفاريد، وألن لعار عن أبيه حدي ان احيحانالك

 .بشواادمها

 قال أبو عبد الرمحن:

 عار بن سعد.

ووهم من زعم أنه له  ،من ال ال ة ،مقبو  :التقريبقا  احلافظ يف

وعن أبيه سعد القر  وعنه  ،روى عن النب  مرسي   :يمل، وقا  احلافظ املةصحب

عد بن عار وابن أخيه عمر بن ن عمر بن سعد وابن سابن أخيه حفص ب

 .بن سعد )ق( عىل خيف فيه حفص

 .قاتالث: ذكره ابن حبان يفالتهذيبتهذيب وكذا قا  احلافظ يف  

 ،له رؤية :منده قا  ابن .من أوالد الصحابة :اإلصابةيف ابن حجر وقا  

نكر أبو نعيم أو :قا  ،عن أبيهأورده غريه من روايته قد  مرسي   ام أورد له حدي   ث

 حتفة األشرافي حدي ه اذا فقط يفج احلافظ اململوخرّ  ةؤيأن يكون له ر

اكذا  :ثم قا (، 1830)كتاب الملكاة رقم  يف همام(، خرمه ابن 10345) رقم

بد  عار بن سعد د بن سععمر  :يناردبراايم بن إروايتنا ويف رواية  يفوقع 

   .اام   وكيمها تابع 

حياء إللبواريي، وكذا او يف نسخة دار  مصباح الزجاجةكذا  او يفو

ومنه نقلنا كا ترى واكذا ا  يف نسخة الكتب العربية بتحقيق البايب احللب ، 

 كذا، واوابه: حدي ني احيحني.  [1]
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ويف حني  ،خماوطة بخط موفق الدين بن قدامةنسخة  يفوي ملاحلافظ امل

د عن الرص كتب الكاتب احلديث من الت  يف مهازه الت  فيها عار بن سع

له حديث  صابةاإلترمجة عار مناحلافظ يقو  يف أبيه سعد القر ، فإن 

 فاحلديث الذي أوردناه يف املفاريد عن عار وليس عن أبيه. مرسل.

فقا  اع ف  النكت الظرافذا منكا علق احلافظ نفسه عىل حدي ه ا

 عليه انا.ااماملؤلف بأنه تابع  فكان ينبت  أن يؤخر حدي ه إىل املراسيل وينبه 

  ."  يقل جمهو اململي " :امُلْستَْدِر ما قو  أو

ن، ومن روى ي مم للرمل ويذكر روى عم   اململي ن احلافظأل ؛فتريب

ذكر من ذلك و  يقل يف اذا وال يف جماايل وإن كان فيه مرح أو تعديل ي ،عنه

  ذكر يف ترمجة احلسن بن سلم العجيلاك ،إال  نادرا نه جمهو إ العني

اللجيج، وحفص بن ااشم  واحلسن بن قيس، وحفص بن افوان والقعقاع بن

 .بن مسلموعيف 

حسب ما اطلعنا عليه ولعله  تهذيبهفهؤالء الذين ذكر عنهم اجلهالة يف 

ذكر يف غريام عليه ما لو كانوا أ عاف اذا العدد ملا بلتوا عرش معشار ما يف 

ولكن يعرف ذلك من ام هتذيبه من جماايل احلا  واملستورين ونحو

: كتاب أنه يقو ليحه يف أو  ااالسيا مع اا ،البن حجر التقريبم ل

 :أن ابن حجر قا  فيه امُلْستَْدِر وذكر  ،فلني الوإ يف املتابعاا أي: ، مقبو

  ف معنى ذلك يف ذكره من موا ع من استدراكاته.وعرّ  .مقبو 

( يف كيمه عىل 3/347) واإليهام بيان الوهموقا  ابن القاان يف

بائه، خسعد عن أبيه عن عار بن حديث روي من طريق عبد الرمحن بن سعد بن 

 فقا  ابن القاان: عبد الرمحن املذكور وأباه ومده كلهم ال تعرف له حا .
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ام القارىء هبذا فيو أس  الاابةوممن قا  بروايته ابن األثري يف  :قولهو

والواقع أنه    ،ديث يف ترمجة عار بن سعدثري ذكر اذا احلالقو  أن ابن األ

وذكر له حديث اخلروج  ،له رؤية :نا قا إو (،3800)يف ترمجته رقم  هيذكر

سند مة وتالسالكتب واآلخر خارج  ،داود وأمحد يبوعملاه إىل سنن أإىل العيد 

فهذا التدليس يك ر منه طريقه عن أبيه سعد القر  وليس عن عار،  منأمحد 

 يف اذا الكتاب. ِر امُلْستَدْ 

 إذ اح امه؛ ينبت  رؤية له أن ُيّدعى فمن ":أقو ( 226ص )وقا  يف كتابه 

 .الدعوى اذه احة حيتمل

ا ستة، عنه روى وقد باجلهالة، عليه حيكم احلجوري با  فا  يف خمالف 

 ."الشديد احلكم اذا عليه فيالق ومنهجهم،  العلاء ذلك

او غلو ملهب قبيال، فإن من نقل ما قيل يف بل  ؛لملاع غري احيالإاذا  :أقول

او احايب أو غري احايب، ليس فيه أي ماعن يف يف احبته  َف لِ ختُ ارمل 

 :الإو ،ذلك الرمل

   َالقايس وحكم عىل مؤلفيها هبذا احلكم  ،أنفت مؤلفاا يف الشِس نُل

ا باهلل  .عياذ 

  ن يدفع ذلك أو  يستاع أحد  ،ليس منهم نوأدخل يف الصحابة م

 ب ا من اذا التلو.هتي

نابة إىل معرفة اإلبعنوان اكتاب   متلاايفقد انف احلافظ عيء الدين  

 :ذكر فيه ،املختلف فيهم من الصحابة

 ،ئتني واثنني ممن اختلف يف صحبتهاحنو ألف وم 
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وتارة ينقل الوفاق للقو  بعدع  ،رمل ةوتارة ينقل الوفاق للقو  بصحب 

 .احبته بتري ترميال

عة قنكتاب ااجري  ( 650)سنة  ملتوفاين اتالفضل الصوألف أبو  

 .وغري ذلك  من الصحابة صحبتهم نظر يففيمن  الص يان

 أس  الاابةولرب، البن عبدا االستيعابم:كويف كتب ترامم الصحابة؛ 

 اء الصحابةأمسي  رجتو، للحافظ بن حجر اإلصابةو ، البن األثري

يذكر  غري ذلك من اذا الفن، ونعيم يبأل معرفة الصحابةو، للذاب 

 .مصنفواا مجلة كبرية ممن اختلف يف احبتهم

وخالفه خخر ورمال أنه تابع  وليس  ،رمل يفوربا قيل بالصحبة  

 .بصحايب

  من الدماملة اا بعٌض عاعن ادعاء الصحبة الد بولوال اذا الذ، 

م هوارج والروافض وغريام ممن ظهرا بدعتوبعض أال األاواء من اخل

 :من ذلك اوإليك نموذم   ،و العصور األ يف

 ميزان االعت المن ترمجة رتن احلندي من  ما ذكر احلافظ الذاب   

ظهر بعد الستائة  ،شيخ دما  بي ريب ؛رتن رتن احلندي، وما أدرا  ما" :فقا 

، وقد عىل اهلل ورسولهيء والصحابة ال يكذبون واذا مر ،الصحبة ىفادع

 ."ءاألفت يف أمره ممل

  معرفة من اختلف فيهم من الصحابة معرفة اتصا  روايته  ومن مقااد

 التحصيل ع ماجوقد انف احلافظ العيئ  يف ذلك، عن النب  وإرساحلا

حتفة التحصيل كتاب يف ق وتيه عىل منواله ولد العرا يف معرفة املراسيل

يف  احاتم كتاب  ، وألف ابن أيب املراسيلف أبو داود كتابوألّ  ،يف املراسيل
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من كتب ال امم مجلة كبرية ممن  املراسيل، ويف اذه الكتب ونظائراا

 .يف احبتهم َف لِ ختُ ا

  من كبار  ت احبته سواء كانومن مقااد معرفة ذلك أن من ثبت

سهم أو منهم املحدودين فيهم أو اتارام رماحلم أو نسائهم، إن الصحابة

رسوله حلم با ال و عمل وملو  بتعديل اهلل وغري املحدودين، كلهم عد

ٱ ٻ ٻ ) :قو  اهلل تعاىل، لغريام حلم حيتاج إىل تعديل

ٺ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

   (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 .[100]التوبة:

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ) :تعاىل قولهو 

 .[8]احلرش:   (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 .وغري ذلك من اآلياا واألحاديث يف فضلهم

يل حتى تقبل روايته، كيف وقد حيتاج إىل تعد ؛ فإنه  ت بت احبته ما منأ 

بدعوى  همتايخذا أقواحلم وقبلت روألو بدع عظاع األو  العرص يف  ظهر

 .مدوا يف دين اهلل ما اهلل به عليفسأل ؛دعاء الصحبةا

ن اذا إ" :كا يف مقدمة احيال مسلم  و انظر إىل قو  ابن سريين  

  يكونوا يسألون عن " :، وقا  بعده"دينكم نعمن تأخذوالعلم دين فانظروا 

ال السنة أفينظر إىل  ؛سموا لنا رمالكم :قالوا ،سناد، فلا وقعت الفتنةاه

 ومن اذا يف مقدمة مسلم وغرياا ك ري. ".فيؤخذ حدي هم

 انه جمهو  ال يعرف فم ل اذإ :فيقا  عنه ،ى له الصحبةعَ د  شخص تُ  ربو

ذلك من باب و فيه احبته تبت  فيه اح امه سواء ثبتقد يكون عىل حا  ين
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ال سلمني الذين ال حيل خدش أعرا هم إو   ت بت احبته واو من املأ ،أوىل

فقد قا   دماال   او كذاب  ، أبرباان، وقد يكون من تلك الفرق الضالة املشار إليها

 .اذا فكيف حي ع «سيكون بعدي كذابون دمالون» : رسو  اهلل

 ،نه جمهو أال يقا  عنه ما قاله األئمة ن أ امُلْستَْدِر   عنداح امه وإن من  

فهذا قو  عاطل باطل و  يأا  ؛وإن من قا  عنه جمهو  فهذا خيالف األئمة

، بل او باحلق واحلقيقة خمالفة لعني ما نقله العلاء يف بأدنى براانقائله 

 ب احلقائق.امُلْستَْدِر   تلك من باب تقلي املختلف فيهم ودعوى 

يف  وقد قلَت ، بن سعد القر  ما نقلناه من مهالة حا  عار عدقوت 

: إن اذا احلديث مداره عىل رمل اسمه حكم املظاهرات يف اإلسالمرسالتك

 إياس بن عبد اهلل بن أيب ذباب الدويس، وقد اختلف يف احبته.

(: إياس بن 2/280) اجلرح والتع يلقا  ابن أيب حاتم يف كتاب

اهلل بن أيب ذباب الدويس مدين  له احبة، روى عنه عبد اهلل بن عبد اهلل بن  دعب

 ."عمر سمعت أيب وأبا زرعة يقوالن ذلك

والظاار أن أبا حاتم وأبا زرعة إنا حكا له بالصحبة بناء عىل إسناد اذا 

 احلديث.

واذا وحده   يقنع األئمة أمحد والبخاري وابن حبان، فنفوا احبته، واذا 

 لنف  حا  بني الذاب  واحلافظ ابن حجر وبني اجلملع بصحبته.ا

: خمتلف يف احبته وعنه ولد البن عمر د س الكاشفقا  الذاب  يف

: د س ق إياس بن تهذيب التهذيبوقا  يف .ق. و  يملد عىل ذلك

ال  »:  بن أيب ذباب الدويس خمتلف يف احبته له عن النب   اهلل عبد

، و  يملد "وعنه عبد اهلل ويقا  عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر، «ترضبوا إماء اهلل

 عىل ذلك، و  يرمال يف احبته، وال عدع احبته.
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 تهذيب التهذيبافظ ابن حجر هياس اذا يف كتابهوترمم احل

(، وقا : خمتلف يف احبته...، ثم قا : قلت: مملع أمحد بن حنبل 1/389)

، مسن هو  خيرج أمحد حدي ه يفوالبخاري وابن حبان أن ال احبة له، 

 ."وذكره ابن حبان يف ثقاا التابعني، وذكره يف الصحابة، والرامال احبته

خمتلف يف "خي  ترمجة هياس:  التقريبوقا  احلافظ ابن حجر يف

، و  يرمال احلافظ انا احبته كا "احبته، وذكره ابن حبان يف ثقاا التابعني

 ترى.

تقريب  ميال، والدليل عىل ذلك أّنه ألف الوالظاار أنه غري رأيه يف

، وقد نص  عىل ذلك يف مقدمة تهذيب التهذيبم:بعد تأليفه ل التهذيب

، واو ادع التقريبفيكون رأيه األخري او ما قاله يف  تقريب التهذيب

 اجلملع لصحبته.

(: إياس بن عبد اهلل بن أيب ذباب 382)رقم اإلصابةوقا  احلافظ يف 

ويس من أال مكة وقا  ابن حبان يقا : إن له احبة، ثم أعاده يف التابعني، الد

وقا : ال يصال عندي أن له احبة، روى له أبو داود والنسائ  وغريمها حدي  ا 

ا، وقا  البخاري: ال  "بإسناد احيال، لكن قا  ابن السكن:   يذكر ساع 

 . "نعرف له احبة

اهسناد احيال إىل إياس ال  ، يقصد أن"بإسناد احيال "وقو  احلافظ:

 .  إىل رسو  اهلل

والذي ي مال يل أن ال ت بت له الصحبة، وذلك أن العلاء قرروا  أقول:

 اإلصابةاألمور الت  ت بت هبا احبة الصحايب، وا : كا قا  احلافظ يف
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(: الفصل ال اين يف الاريق إىل معرفة كون الشخص احابي ا، وذلك 1/14)

 بأشياء:

 أن ي بت باريق التواتر أنه احايب، ثم باالستفا ة والشهرة. :أوهلا

، وكذا عن خحاد  ؛ثم ا له احبة م ي  بأن يروي عن خحاد من الصحابة أن فين 

التابعني، بناء عىل قبو  التملكية من واحد؛ واو الرامال؛ ثم بأن يقو  او إذا كان 

 ثابت العدالة واملعارصة: أنا احايب.

قبل أن  قولهفجملع به اآلمدي وغريه؛ ألن  -و العدالةوا -أما الرشط األو 

إثباا  قولهيلملع من قبو  -ت بت عدالته: أنا احايب أو ما يقوع مقاع ذلك

عدالته؛ ألن الصحابة كلهم عدو ، فيصري بمنمللة قو  القائل: وذلك ال 

 ."يقبل...

ا   يومد له من األشياء املذكورة أي يشء، فلم ت بت  أقول: إن إياس 

بته عن طريق التواتر، وال عن طريق االستفا ة والشهرة، وال بشهادة أحد اح

من الصحابة أنه من الصحابة، و  يقل او: إين احايب، وال قا  أحد من ثقاا 

 التابعني: إنه احايب.

،  ثم او قد روى اذا احلديث بصيتة ال ي بت هبا ساعه من رسو  اهلل 

 يقل: حدثن  أو حدثنا رسو  اهلل واو ليس له إال حديث واحد فقط،  

سمعت أو سمعنا رسو  اهلل يقو  كذا، وإنا قا  يف روايته حلذا احلديث قا  

 .رسو  اهلل

، فحدي ه اذا  وبمقتىض قواعد أال احلديث يصري إياس تابعي ا جمهوال 

 حسب أاو  أال العلم  عيف؛ ألنه حديث مرسل، فيه مهالة. اام
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إكمال أبو زرعة، وأبو حاتم، وقا  متلااي يف  فهذا إياس يقو  بصحبته

 : قا  ابن منده، وأبو عمر بن عبد الرب: له احبة.تهذيب الكمال

أبو حاتم، وأبو زرعة، وعبد الباق   -أيضا–وذكره يف الصحابة من غري تردد 

، ويعقوب بن سفيان، تارخيه ، والربق  يفيابن قانع، وأبو عيسى  ال مذ

توي، وأبو القاسم الارباين، وأبو سليان بن زبر، وأبو منصور وأبو القاسم الب

 .اامالطبقاتالباوردي، وأبو أمحد العسكري، وخليفة بن خياط يف كتاب 

، فهل اذا القو  صحيح املفاري والرامال عندي احبته، كا أبنته يف

مرأة وترسع يف التجهيل، وأن من يدعى له احبة ينبت  اح امه إذ منك 

 احة اذه الدعوى!!؟؟ حيتمل

 فلاذا عىل حد قولك   حت ع اذا الصحايب، بل رميته باجلهالة!

أع أن اذا منابق عىل بقية الناس دونك، يذكرين اذا بنكتة ذكراا شيخنا 

(: أن شخصا كان خياب خابة 153ص) فضائح ونصائحيف كتابه  

ع أ حيتهم فجاء العيد وينصال الناس بأن يتصدقوا من األ حية فجاء ولده ووز

 والده وقا : أين اللحم؟

قا  وزعته، قا : كيف توزعه؟ قا : أ  تقل للناس يوزعون. قا : نحن 

 !نقو : يا أهيا الناس، وما نقو : يا أهيا نحن

ومما يد  عىل أن اذا االستدرا  حالفك فيه احلوى ما قلته يف بعض 

إشكا ، وإذا كان  إذا كان اذا الصحايب غري خمتلف يف احبته في"أموبتك:

أحلقناه بركب  خمتلفا يف احبته فينظر يف األدلة، فإن ترمحت لنا احبته

انظر  "إخوانه وإذا ترمال لنا العكس وأنه تابع  فله حكم التابعني

 (.193ص:) كليلاإلكتاب
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نقسم إىل مهالة عني ومهالة تال لهل أن اجلهالة  امُلْستَْدِر  و :أقول

إال  واحد من ر مهالة العني برواية أك هولو ارتفعت عنجمهو  احلا   نأو ،حا 

ولكنه يف اذا الكتاب  ،وهبذا فهو يف عداد املجهولني حاله، أ ا تبقى مهالة

قد  عف بعض قلنا ذلك ألنه او  ،والتجاال للحقائق ،ركب متن العناد

كا سلف أعداد ،مقبو  :التقريبيفاألحاديث بمن قا  فيهم احلافظ 

 .مسند عيل بن طلق األم لة يف

 قاع ة جليلة يف التوسل والوسيلة يف حتقيقه عىل رسالة ويضاف انا أنه 

وحق ذي الرحم باق بعد :  قا  شيخ االسيع ( 119ص )لشيخ االسيع 

يشء ر أبوي بال بق  من  ؛قا  : يارسو  اهلل أن رمي   ،موته كا يف احلديث

! ال»: فقا  أبرمها به بعد موهتا ؟ دعاء حلا واالستتفار حلا، وإنفاذ نعم 

 .«وعدمها من بعدمها، والة رمحك الت  ال رحم لك إال من قبلها

ا:  –( 2/1208، أخرمه ابن مامه )إسناد ضعيف "فقا  الشيخ ربيع معلق 

( وأمحد 3664  يصل، حديث )أبو كان من ال باب-2 األدب، كتاب

باب يف بر  -129ب كتاب األد -35(، 5/352( وأبو داود )3/497-498)

باب بر  -19( 27)ص األدب املفرد(، والبخاري يف5142الوالدين حديث )

( 12-5/11) يب والرتهيبغالرتي يفر( واملنذ35الوالدين حديث )

أسيد  :، كلهم من طريقصحيحهان يفبوعملاه أليب داود وابن مامه وابن ح

 .ده عيل بن عبيأبي عن ة،بن عيل بن عبيد مويل بن  ساعد

 .وأسيد ادوق 

روى عن مواله  :(7/363) التهذيبقا  يف  ،وأبوه عيل بن عبيد 

 .عن مواله ،هأبي عن :وقيل ،يف الرب احدي   
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 .قاتثالان يفبره ابن حأسيد، ذك هروى عنه ابن 

احلديث كا  فلنيع وإال ب، ويعن  به إذا تو"مقبو ":  التقريبوقا  يف

و شااد فلم أمده، فاحلديث أله عن متابع  . وقد بح تالتقريبيف مقدمة

 "ا اذا اهسناد  عيف، واهلل أعلم.إذ  

باته عىل احلافظ :يف تعق النكتوقا  يف مقدمة 

للحسن لذاته واو حديث أيب بكرة يف توقيت املسال  ذكر احلافظ م اال  

 يف من طريق املهامر أيب خملد، وقد قا  فيه هعىل اخلفني رواه ابن مام

 :أن من يصفه هبذا اللفظ فذلك التقريب: مقبو ، وقد قرر يف  يبالتقر

لتريه ال  ايكون حدي ه حسن وإال فهو لني، ومن اذا حاله فباملتابعة  ،حيث يتابع

 لذاته.

فهذا عىل رشط  عىل قو  احلافظ النكتوعلق عىل احلديث يف  

املهامر  نادهإسويف  ،يكون عىل رشط احلسن لذاته كيف": قولهاحلسن لذاته ب

أن  التقريبوقد قرر يف مقدمة  ،نه مقبو : إوقد قا  احلافظ فيه ،أبو خملد

املتابعة بحاله ف، وإال فلني. ومن اذا فذلك حيث يتابع ،مقبو  :صفه بلفظمن ي

 ."ال لذاته ،لتريه ايكون حدي ه حسن 

ما رواه  - اأيض   -ويعضد ذلك ": كتالنوقا  يف مو ع خخر يف 

ييل يف مسند زيد بن أيب أنيسة بسنده الصحيال إليه، عن عمرو بن مرة، اهساع

اية لهر   عن نافع بن مبري بن ماعم عن أبيه، قا  : الينا مع رسو  اهلل 

اللهم إين أعوذ »ثم قا  :  ،  فيها بالقراءة، فلا اف الناس كرب رسو  اهلل

 بفاحتة الكتاب و  ، ثم قرأ«هونف  هونفخ هبك من الشياان الرميم من مهمل

 .السنن وأال احلديث يف  .لهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم 
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ال يستفت ما باب  (121) الصية كتاب – 2يف د"وعلق عىل احلديث فقا :

 باب-2 اهقامة كتاب –(5)، مه (765-764)به الصية من الدعاء حديث

 يف دخل حني   اهلل رسو  رأيت:  بلفظ (807)حديث الصية يف االستعاذة

 «ك ريا واحلمدهلل ك ريا احلمدهلل ثيثا كبريا أكرب اهلل كبريا أكرب اهلل»: قا  الصية

  ."إنه مقبو   :قا  احلافظ  ،إسناده عاام العنملي ويف ،احلديث

فُعلم أن ااايح الشيخ ربيع يف اذا الكتاب ااايح انبعث عن عناد 

بو ، يف اذه املصادر الت  نقلنا خيف ما كان يقرره فيمن قا  فيه احلافظ: مق

 .مما ذكر يف مسند عيل بن طلق وخخرين عنه منها وغرياا

( 1/303) الذريعةامُلْستَْدِر  مااي حني واف يف كتابهوال كان 

فهو جمهو  احلا  "موسى بن أيب درع، وقد روى عنه اثنان ومع ذلك قا : 

فة الصتاين بقولك وال مهلَت حني وافت أيب حذي  . "عىل أحسن األحوا 

 ا ؟!! وانظر احلديث السابق ففيه أم لة نحو اذا.أي جمهو  احل مستور

 :وأما الشوااد الت  ذكرنااا يف الابعة ال انية وقلنا: واحلديث بدون زيادة

( من حديث 984( ومسلم)1507، أخرمه البخاري)«ااعا من سلت»

ا من » : ، زاد يف حديث أيب سعيد اخلدري اهلل بن عمر  عبد أو َااع 

 (.985( ومسلم)1505أخرمه البخاري) «أقط أو ااعا من زبيب

؛ ألن السلت قا  ابن «من شعري» :هقولال تنايف  «ااعا من سلت»: أو قولهو

او من احلناة،  :ت ضب من الشعري، أبيض ال قرشة له، وقيللاألثري: الس

 واألو  أاال.
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  مسند له عندنا يف املفاريدالفسعد وأما ما أورده من أحاديث لسعد القر ، 

. في حامة حلذا التاويل يف ذكر أحاديث احايب او من رشط الكتابفليس 

   نذكره.خخر 

(+++) 
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  ةبي ربيعأعياش بن  

  .األولني السابقني من ربيعة أيب بن عياش -124"

( 4145)رقم أس  الاابةو(6138)رقم  اإلصابةم مم يف 

 (.2032) االستيعابو

 ة:يف احلج باب فضل مك ( 3110)رقم ابن مامه  اهماعقا  

عن  ،قا  حدثنا عيل بن مسهور وابن الفضيل ،ةيب شيبأبكر بن أبوحدثنا 

 ةيب ربيعأعن عياش بن  ،نبأنا عبد الرمحن بن سابطأقا   ،يب زيادأيمليد بن 

 بخري ما عظموا اذه مةالتملا  اذه األ»: قا  قا  رسو  اهلل  ،املخملوم 

 اام .«الكواذا  يعوا ذلك إحق تعظيمها ف ةاحلرم

وبه  عف  ،يب زياد احلاشم   عيفأفيه يمليد بن  ؛وسنده اذا  عيف 

/ 4) املسن ه امحد يفأخرمو زوائ  ابن ماجهاحلديث البواريي يف

من طريق ( 690و689)رقم   حاد واملثانياأليب  عاام يفأوابن  ،(347

  .به يب زيادأيمليد بن 

 أقول: : امُلْسَتْدِركل قا

 ثيثة أحاديث:  حلذا الصحايب اجلليل 

 اذا احلديث الذي انتقده احلجوري. األول:

 (.3/420) مسن هيف أمحد  اهماعرواه  الثاني:

+ } 
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قا  ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن عياش بن أيب ربيعة، 

بني يدي الساعة تقبض فيها جت ء ريال »يقو :   قا : سمعت رسو  اهلل 

 .«أرواح كل مؤمن

انقااع: نافع   يسمع من  إسنادهحيال، لكن يف صرماله كلهم رما  ال

 .عياش 

والظاار أن الواساة بينها إما احايب، أو تابع  ثقة، ومن انا اححه 

 (.4/489احلاكم ووافقه الذاب ، واو عند احلاكم يف )

 أقول:

 وهلذا احلديث شواهد منها:

 .ديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ح

 .طويل حديث  من ،(2940) حديثصحيحهأخرمه مسلم يف

يبقى عىل ومه » ونصُّ الشاه : ثم يرسل اهلل رحي ا باردة من قبل الشاع، في 

يف قلبه م قا  ذرة من خري أو إيان إال قبضته، حتى لو أن أحدكم  أحد األرض

 .«تقبضهدخل يف كبد مبل لدخلته عليه حتى 

 حديث الصحيحةوله شوااد أخرى أورده العيمة األلباين يف 

(1780.) 

(: حدثنا عبد الرزاق قا : أنبأنا معمر عن 3/420أخرمه أمحد)": قا  

يقو ..،   أيوب عن نافع، عن عياش بن أيب ربيعة قا : سمعت رسو  اهلل 

 فذكره.
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الرزاق...، و  ( من طريق الدبري: أنبأنا عبد4/489) وأخرمه احلاكم

 . ووافقه الذاب ، واو كا قاال."احيال عىل رشط الشيخني "قا :

شوااد من حديث النواس بن سمعان يف خخر حدي ه الاويل يف  هول

فبينا ام كذلك إذ بعث اهلل رحيا »الدما  ونملو  عيسى عليه السيع بلفظ: 

أخرمه  « ...طيبة، فتأخذام حتت خباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم

ابن مامه رقم و(، واححه، 39-38/ 2(، وال مذي )198-197/ 8مسلم )

(، ومن حديث حذيفة بن أسيد التفاري عند 182-181/ 4( وأمحد )4075)

 (.7037و 3028)  الكبريوالارباين يف (،3/594احلاكم)

ثم يرسل اهلل رحيا باردة من قبل »ومن حديث ابن عمرو مرفوعا بلفظ: 

بقى أحد يف قلبه م قا  ذرة من إيان إال قبضته حتى لو أن أحدام الشاع، في ي

  .اام   "( بسند احيال عنه166/ 2مه أمحد )أخر «كان يف كبد مبل لدخلت عليه

 (.11629) الكربىوالنسائ  يف 

 .اإلحسان( كا يف 7335وابن حبان ) 

 (.4/550)  املست ركواحلاكم يف 

 احلديث الثالث:

 أيب بن عياش ترمجة يف  معرفة الصحابةأبو نعيم يف حديث أورده

 (.5544) برقم ربيعة

: حدثنا ُممد بن أمحد بن احلسن، حدثنا ُممد بن ع ان بن أيب قا  

شيبة، ثنا سعيد بن عمرو األشع  ، ثنا حاتم بن إساعيل عن عبد الرمحن بن 
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   أن النب احلارث بن عياش بن أيب ربيعة املخملوم ، عن أبيه، عن مده، 

  ى عن نتف الشيب. 

 اهماع، أخرمه وله شااد من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

إىل ُممد بن إسحاق، عن عمرو  إسنادهب( 2/206،207)املسن أمحد يف 

 .ابن شعيب، عن أبيه عن مده، عن النب  

َثنَا: ( قا  2/212ويف ) َثنَا ِعيَسى، ْبنُ  إِْسَحاُق  َحد  مْحَنِ  َعبْدُ  َحد   ْبنُ  الر 

َناِد، أَيِب  مْحَنِ  َعبِْد  َعنْ  الملي  َعنْ  اهلُل، َشاءَ  إِنْ  ُشَعيٍْب، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  احْلَاِرِث، ْبنِ  الر 

ِه، َعنْ  أَبِيِه، يِْب، َنتِْف  َعنْ  َ َى  اهللِ َرُسوَ   أَن   َمدي هُ » :َوَقاَ   الش  ن   ُنورُ  إِ

ْسَيعِ   .«اْهِ

 (:8/136)اجملتبىسائ  يفورواه الن

بن عن عبد العمليمل، عن عارة بن غملية، عن عمرو  : أخربنا قتيبة،قا  

 شعيب، به.

فحديث عياش بن أيب ربيعة مع شااده من اذه الارق عن عبد اهلل بن 

 عمرو يرقى إىل درمة الصحة. 

أن حلذا الصحايب عياش بن أيب ربيعة ثيثة أحاديث: أحدمها  واحلاصل:

 يف، واآلخران احيحان بشواادمها.  ع

في يصال أن يورد اذا الصحايب يف املفاريد الضعيفة، وإن املؤمن التيور 

وعىل أاحابه ليشعر باأل  الشديد من ترصفاا  عىل سنة رسو  اهلل

 احلجوري.
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 قال أبو عبد الرمحن:

 عياش بن أيب ربيعة.

، (4147)رقم  أس  الاابةو( 696) اإلصابةم مم يف 

، له عندام اذا احلديث الواحد، وقا  احلافظ (1027) رقم  االستيعابو

وكذا  .«مكةيف تعظيم »  :عن النب  عنه اهلل  روى ابنه عبد" :اإلصابةيف 

 .التهذيبقا  يف 

o  شرافحتفة األيف وال تهذيب الكماليف  اململيو  يذكر احلافظ 

 :حدغري اذا احلديث الوا ربيعة لعياش بن أيب

ال تملا  اذه األمة بخري ما عظموا اذه احلرمه حق » :قا   أن النب  

 .«تعظيمها

 ياش، ويرويه عبدالرمحن بن سابط عن ع(3110)بن مامه رقم اأخرمه  

 .قاعةنفروايته عنه م ؛و  يدركه

، التهذيبوأكد ذلك احلافظ يف  ،الذي قيل   يدركه :قا  احلافظ 

 .نهم مرسلةفذكره  من مجاعة روايته ع

لباين والشيخ األ ،بن ماجها  زوائف احلديث البواريي يف و عّ 

 .ضعيف اجلامعو ،بن ماجهاف سنن يضعيف

o    لباملطا يفعباس ليس بمرفوع ابن عىل  اوماء احلديث موقوف 

 ن.ان املذكورتاوفيه العلت (،4204)رقم   العالية

 بن عياش" (:47/239ر )البن عساك تاريخ دمشقوقد قا  البتوي كا يف

 ."حدي ا   النب  عن وروى مكة سكن املخملوم  ربيعة أيب
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o  فالصحيال أنه عن رمل ال يدرى من او  :ح يثه الثانيأما. 

 : (3/420) أمحد رقم  اهماعقا   

بن أيب ا شايحدثنا عبد الرزاق، قا  أخربنا معمر عن أيوب عن نافع عن ع 

جت ء ريال بني يدي الساعة تقبض فيها »  :يقو   ربيعة، قا  سمعت النب  

  .«أرواح كل مؤمن

يذكر له  معمر وبني عياش، فل بنا ىلموواو  عبني ناف ،قطعنم هذا إسناد

، وقا  أبو زرعة العراق  رواية عن عياش تهذيبهملي يفاحلافظ امل

 .مرسي   ةعربيروى عن عياش بن أيب  حتفة التحصيليف

 ."أرسله نافع عن عياش"عقب احلديث: بةالصحاوقد قا  أبو نعيم يف 

والظاار أن الواساة بينها إما احايب، أو تابع  ثقة،  " امُلْستَْدِر : وقو  

 ". ومن انا اححه احلاكم ووافقه الذاب 

فمن أين للمستدر  أن اذا الواساة إما احايب أو تابع  ثقة، ال 

، والذاب  مست ركهامُلْستَْدِر  لهل أن احلاكم متساال يف التصحيال يف

قد سكت عن أحاديث يف املستدر  و عفها يف غريه واذا احلديث   

 يسكت عنه فقد ذكره احلاكم يف مو عني:

إن كان نافع سمع من عياش فإنه احيال، وتعقبه  (وقا :4/455يف) :األول

 .: فيه انقااعقولهالذاب  يف اذا املو ع ب

  انا؛ فأنت ترى أن احلاكم وكذا امُلْستَْدرِ الذي نقله  واملوضع الثاني:

الذاب    يصححا احلديث كا يملعم امُلْستَْدِر ، وإنا علق احلاكم احته 
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بساع نافع، ونافع   يسمع من عياش كا قا  مجاعة من أال العلم، وحكم 

  عليه الذاب  باالنقااع. 

o   الكبريالتاريخ فقد ساقه البخاري يف  ،واحلديث ليس لعياش 

بن عياش بن أيب ربيعة أبو احلارث (، قا  عبداهلل 457)رقم ( 5/150)

سمعت  :قا  نافع ،حدثنا مالك :القريش املخملوم ، قا  سعيد بن أيب داود

بني  ايبعث اهلل رحي  » :ال أدري عمن حدث قا  احدي   ربيعة  اهلل بن عياش بن عبد

 .«يف قلبه من اخلري يشء إال أماته ايدي الساعة ال يدع أحد  

عن  الضحا  ح :قا  بن املتريةبراايم بن املنذر عن عيسى إوقا   :قا  

 ال أدري عمن حدث عن النب   :، قا  نافعنافع عن عبداهلل بن عياش 

 .واألو  أاال :، ثم ساق الاريق الت  أورداا املستدر ، ثم  قا نحوه

 اوهم ال يدري نافع من بموإذا كان األمر كا رمحه البخاري أنه عن رمل  

 ،(2937)يف مسلم رقم  النواس بن سمعاناحلديث عن ف ،وأنه أيضا موقوف

 .(2940)رقم ببن عمرو بن العاص  عن عبداهللو

لكون نافع ال  ؛ربيعةأيب أن اذا احلديث ليس حديث عياش بن  مَ لِ فعُ   

(: أن روايته عنه 47/234، وقد قا  ابن عساكر يف تارخيه )رواية له عن عياش

 ا أ، مع قو  البخاري اجلرح والتع يلمرسلة، وكذا قا  أبو حاتم، كا يف 

 من او. ىيرمال أنه عن رمل ال يدر أاال 

o ،إنا او حديث عمرو بن شعيب ف أما حديث: النه  عن نتف الشيب

 .عياشحديث او وليس ص عن أبيه عن مده عبداهلل بن عمرو بن العا

بن : حدثنا اسحاق فقا  (6989)رقم  املسن يففقد أخرمه أمحد 

الرمحن بن احلارث عن  حدثنا عبدالرمحن بن أيب الملناد عن عبد :عيسى، قا 
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 ،عن نتف الشيب  ى  أن رسو  اهلل  :عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده

 .وهذا إسناد حسن ،«سيعنه نور اهإ»: وقا 

o  قا  ة،بن علياساعيل واو إحدثنا  :فقا  (6672)ه برقم خرمأو: 

 .فذكر احلديث ،عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده ثحدثنا لي

واو انا  ،الشوااد واملتابعاا يف بن أيب سليم االال ليثواذا إسناد فيه  

 متابع.

o  قا  ،حدثنا يمليد :فقا  (6937)رقم  املسن و أخرمه أمحد من: 

 .سحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن مدهإبن  نا ُممدربخأ

o   نتف الشيب :باب سننهيف األدب من  (3721)وأخرمه ابن مامه رقم، 

حدثنا عبده بن سليان عن ُممد بن  :، قا ةحدثنا أبو بكر بن أيب شبي :فقا 

 .سحاق بهإ

o   بن ا عنمن طريق عبده بن سليان،  (2821)وأخرمه ال مذي رقم

 .ن شعيبسحاق عن عمرو بإ

o بن ا حييى حدثنا :فقا (، 6675)رقم   املسن أخرمه أمحد يف و

 .عن أبيه عن مده شعيب حدثن  عمرو بن :، قا نبن عجياسعيد عن 

o   تف الشيب من سننه كتاب ن يف :يف باب (4202)وأخرمه أبو داود رقم

 .ال مل

o  من طريق حييى بن سعيد عن ابن ( 7/311)الكربىهق  يف يوالب

 ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده به.عجي
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o  من طريق زيد بن ( 77255)رقم الكاملو أخرمه ابن عدي يف

 .بن عجين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده بهااحلباب عن 

o  ب يف كتاب الملينة با( 5071)رقم  اجملتبىوأخرمه النسائ  يف

عن  ةمل عن عارة بن غمليعن عبدالعملي ةنا قتيبالنه  عن نتف الشيب، فقا : أخرب

 . ى عن نتف الشيب  أن رسو  اهلل  :عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده

o ساعيل بن إمن طريق  (6386)رقم  الشعبهق  يف يوأخرمه الب

رقم بخرمه أالرمحن بن احلارث عن عمرو بن شعيب به، و عياش عن عبد

عن عمرو بن الرمحن بن احلارث  من طريق الوليد بن ك ري عن عبد( 6387)

 شعيب عن أبيه عن مده به.

o  باب ما جامعةمن كتاب األدب من  (2821)و أخرمه ال مذي رقم

رواه عبدالرمحن احلارث وغري واحد عن عمرو  :ماء هبن نتف الشيب، وقا 

 بن شعيب عن أبيه عن مده.

فأنت ترى أنه رواه عن عبدالرمحن بن احلارث عن عمرو بن  :قلُت  

 منهم حسب ما رأينا: ؛عن مده عددشعيب عن أبيه 

 .عبدالرمحن بن أيب الملناد -1

 .ساعيل بن عياشإ -2

 .الوليد بن ك ري -3

 ورواه مجاعة منهم :

 .عبدالرمحن بن احلارث -1



 ) 

 

 

+ 

 

508

 .ليث بن أيب سليم  -2

 .سحاقإُممد بن  -3

 .احلميد بن معفر عبد -4

 .ُممد بن عجين -5

 . ةعاره بن غملي -6

 (.536)رقم  الملاريوأسامة بن زيد عند أيب الفضل،  -7

  كلهم رووا احلديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده به.

امُلْستَْدِر  عن اذه الارق امل بتة للحديث عن عمرو بن شعيب فأعرض 

أليب  املعرفةوعمد إىل ى عن نتف الشيب    عن أبيه عن مده، أن النب  

ا منكرة فيها عن  ُممد بن ع ان وقد كذبوه، معله هبا نعيم فأخذ منها طريق 

  ُممد بن ع ان ااحب   ينبه عىل حاو ،عياش بن أيب ربيعة

أاحاهبا يصلحون يف  ىال يدر سانيد، ويذاب يستشهد ألالعرشكتاب

  .الشوااد أع ال

و  ينبه أيضا عىل أن الاريق الت  عند أيب نعيم يف املعرفة طريق منكرة، 

 املعرفة أليب وما الذي معله ي   احلديث من اذه األاو  كلها ويفر إىل

نعيم مع أن احلديث يف اذه األاو  أقرب متناوال وأيرس أسانيد، لكنه تدليس 

متفنن إذ يأيت بالاريق املنكر ولعل الاريق املحفوظة شاادة للمنكرة حتى 

وك ريا ما يسلك اذا املسلك  ،يصل إىل املقصود مع أن ابن أيب الملناد خالف

 ن اذا االستدرا  في إله إال اهلل.اخلاطئ كا نبهنا عليه يف موا عه م
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 واحلاصل:
: خمالفا قو  البتوي ،أنه أ اف إىل عياش بن أيب ربيعة حدي ني ليست له

 واحلديثان اللذان أضافهما: :"حدي  ا  روى عن النب "

حديث الريال الصحيال عن عبد اهلل بن عمرو والنواس بن سمعان،  أحدهما:

يب ربيعة بمجرد طريق منقاعة نص البخاري امُلْستَْدِر  عن عياش بن أمعله 

 عىل خيفها.

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص يف النه  عن نتف الشيب  واحلديث الثاني:

 ر يعة باريق منكرة فيها من ُكذب، وتامُلْستَْدِر  إىل عياش بن أيب رب أ افه

  مجيع طرقه ال ابته إىل عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده.

ن املؤمن إ :يا الت  يتكرر نظائراا، يقو  الشيخ ربيعوبعد اذه املذا

التيور عىل سنة رسو  اهلل وعىل أاحابه يشعر باأل  الشديد من ترصفاا 

 !!!احلجوري

علم عبث بشعر باأل  الشديد من اذا الأن املؤمن التيور ي اواهلل حق   :ُلوقأو 

  شتا  غريإلعلم، ورير بمن ال خربة له هبذا اتاحلديث يف اذا االستدرا  والت

 عىل احلياع. اسميه استدراك  تبا 

(+++) 
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 گ شعريعياض بن عمرو األ 

  .شعريعياض بن عمرو األ -125"

 االستيعابو( 4158) أس  الاابةو (6153) اإلصابةم مم يف 

(2036). 

 :باب ماماء يف التقليس يوع العيد( 1302)رقم ابن مامه  اهماعقا   

شهد  :قا  ،عن عامر الشعب  ةعن متري ،عن رشيك ،بن سعيدسويد  حدثنا 

راكم تقلسون كا كان يقلس عند أ مايل ال :فقا  ،نبارا باألشعري عيد  عياض األ

 . ؟ اهلل  رسو

شعري سناد رماله ثقاا وعياض األإاذا  الزوائ قا  البواريي يف 

احاب أمن حد أبل   خيرج له  ،بن مامه سوى اذا احلديثاليس له عند 

   .اام   او األ ةالكتب اخلمس

 .سنده  عيف :قلت 

بن سعيد احلروي  (1)سويد ،غري احيال "رماله ثقاا" :فقو  البواريي 

 .فيه  عف

 ."ادوق يف نفسه، إال أنه َعِمِ  فصار يتلقن"سويد بن سعيد، قا  فيه احلافظ:  (1)

ت هبذا ل فعه من تعقبك بقو  احلافظ أنه اار يتلقن ال ترفعه عن قويل: فيه  عف، إن كنَت أتي :قلُت 

( قلَت 308نها حديث رقم): مالذريعةمنمللة: فيه  عف، فقد  عفت أنت أحاديث وخثار به يف كتابك

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 
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 ."ةبن مقسم ثقااو ة ومتري ، (1)ورشيك او النخع   عيف 

 أقول:  : امُلْسَتْدِركقال 

 (. 1303ا حلذا احلديث برقم )أخرج ابن مامه شااد  -1

َثنَا ":   قا دُ  َحد  يَى ْبنُ  ُُمَم  َثنَا: َقاَ   حَيْ اِئيَل، َعنْ  ُنَعيٍْم، أَُبو َحد   َعنْ  إرِْسَ

ءٌ  َكانَ  َما :َقاَ   َسْعٍد، ْبنِ  َقيْسِ  َعنْ  َعاِمٍر، َعنْ  إِْسَحاَق، أَيِب   َرُسو ِ  َعْهِد  َعىَل  يَشْ

ءٌ  إاِل   َرأَْيُتُه، َوَقدْ  إاِل    اهلل ُس  َكانَ »:  اهلل َرُسوَ   َفإِن   َواِحٌد، يَشْ ل  َق ْوعَ  َلهُ  ُي  َي

رِ  ْلِفاْ  ." «ا

فلاذا تعامى احلجوري عن اذا الشااد الصحيال الذي يرقى بحديث 

 عياض إىل درمة القبو .

معرفة حديث خخر، وأورده أبو نعيم يف ترمجته يف لعياض -2

 (. 5437) برقم الصحابة

، فيه شهاب بن فراش ادوق خيائ، وفيه سويد بن سعيد، ثم نقلَت قو  احلافظ إسناده ضعيف فيه:

 (. 393اذا. وكذا حديث رقم)

سفيان كا قا  ابن املبار   بحديث الكوفيني منمترية بن مقسم كويف، ورشيك كويف أعلم  (1)

 (. 12/471)  تهذيب الكمالاهلل. انظر  رمحه

ليس يف كيع ابن املبار  تعديل لرواية رشيك عن الكوفيني، فمعناه: أروى من  :ال أبو عبدالرمحنق

سفيان أحد، يقاس ب سأنه قا : فذكر اذا البن معني، فقا : لي( 8/202) السريسفيان، وقد ماء يف 

لكن رشيك أروى منه يف بعض املشايخ، واذا او الوا ال، في يقاس بسفيان اهماع ال بت احلافظ سواء 

عن الكوفيني أو غريام، قا  أيوب بن أيب متيمة: ما رأيت كوفيا أفضله عىل سفيان، وقا  النسائ : أمل 

    من أن يقا  فيه ثقة او أحد األئمة.اام 

 ن املبار  قو  وكيع:   يكن أحد أروى عن الكوفيني من رشيك.اامويو ال كيع اب :قلُت
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َثنَا "عقب اذا احلديث املنتقد: قا    أَمْحَدُ  ثنا أَمْحََد، ْبنُ  ُسَليَْانُ  َحد 

، َعْمٍرو ْبنُ  َثنَا ح، َحْرٍب، ْبنُ  ُسَليَْانُ  ثنا اْلَقاَْرايِنُّ ، أَمْحَدَ  أَُبو َوَحد   ثنا اْلِتاِْريِف ُّ

، ثنا َخِليَفَة، أَُبو  ضٍ ِعيَا َعنْ  َحْرٍب، ْبنِ  ِسَا ِ  َعنْ  ُشْعبَُة، ثنا: َقااَل  احْلَْويِضُّ

، ہ): اآْلَيةُ  َاِذهِ  َنمَلَلْت  ملَ ا: َقاَ   اأْلَْشَعِريي : املائدة] (ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 َعبْدُ  َرَواهُ  اأْلَْشَعِري   ُموَسى أََبا: َيْعنِ  ،" َاَذا َقْوعُ  ُامْ  ":  اهللِ َرُسوُ   َقاَ   ،[54

، إِْدِريَس  ْبنُ  اهللِ  .ِم َْلهُ  ُشْعبَةَ  َعنْ  اأْلَْوِديُّ

 قا  األشعري، عياض عن سا ، عن  مسن هأيب شيبة يفوأخرمه ابن 

 به.  اهلل رسو 

  اآلحاد واملثانيوأخرمه ابن أيب عاام مع احلديث املنتقد يف

 .به شعبة، عن إدريس، بن اهلل عبد ثنا(: 2515)

: قا  امل نى، بن ُممد حدثنا(: 6/284)تفسريهوقا  ابن مرير يف

 . به شعبة، ثنا :قا  معفر، بن ُممد حدثنا

 عن شعبة، عىل إسنادهب ،(2/313) املست ركوأخرمه احلاكم يف

 عىل رشط مسلم، و  خيرماه. احيال حديث اذا وقا  به، سا ،

 ابن عن شاادين، اآلية اذه تفسري عندتفسريهوأورد له ابن ك ري يف

 .نحوه ، اهلل عبد بن ومابر عباس،

 ف بت اذا احلديث.

صحايب حدي ان احيحان، فلاذا يو ع يف قسم  عيف وإذن فلهذا ال

 املفاريد؟
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 قال أبو عبد الرمحن:

 . عياض بن عمرو

ن حدي ه أله حديث ومملع أبو حاتم ب ،احايب التقريبقا  احلافظ يف

 .مرسل

 اَل  يِل  َما» قا  عياض: ،و عفه املحقق( 1302)رقم   د ابن مامهحدي ه عن

ُسونَ  أََراُكمْ  ُس  َكانَ  َكَا  ُتَقلي   .« هللا َرُسو ِ  ِعنْدَ  ُيَقل 

سوى اذا  شرافحتفه األيفحسب ما تة وليس له يف الكتب الس

و  يذكر له  ، (7/19)للبخاري  الكبريالتاريخ احلديث وليس له سواه يف 

 .غريه جامع املساني ابن ك ري يف 

د ما عبمن  عف سويد بن سعيد، ال سيا  نا ؛ملا ذكر واحلديث ضعيف 

 ."منكر احلديث" :صار يتلقن ما ليس من حدي ه حتى قا  البخاريفعم ، 

 ."وال مأمون ب قةليس " :و عفه النسائ  وقا  ،افه مد  و عَ 

، وقا  ابن "م و  احلديث":ما ابن معني فكذبه وسبه، وقا  أمحدأو

 ".ءيشبليس "  :نياملد

 علل : ةل بعدأعفاحلديث 
 .سويد  عيف -1

 . عيف رشيك  -2

 ة عياض.بعند احلفا  الذين   ي بتوا اح سا اهر -3

ويف  ،راه يف خترلنا عىل الابعة ال انيةتيف سنده كا  اراب اال -4

 . (4223) أمحد ختريج مسند
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 ،احلديث الواحد حدي نيمعل  ،كا بحجةاامُلْستَْدِر   استدرو ملا   لد 

لشيخ البحث ولو أعاى ا ،مٌ اَ وإنا احلديث الذي زعم أنه عن قيس بن سعيد وَ 

رقم  لولده العللأبا حاتم قا  فيه كا يف اهماععض حقه لعرف أن واالنتقاد ب

  : واختلفت الرواية عن الشعب  عن قيس بن سعد عن النب   :( 604)

و رواه ، رواه مابر اجلعف  عن الشعب  عن قيس بن سعد عن النب  

وعياض األشعري ،  نسيت اسمه عن الشعب  عن عياض عن النب   ةخخر ثق

  .اام   ة عن النب  مرسل ليست له احب

 رقم سنن ابن ماجهاختمل  احلديث منامُلْستَْدِر  ومن العجيب أن 

 .ال اين إسنادهو  ينقل ( 1303)

رسائيل عن مابر إشيبان و من طريق (1303)فقد أخرمه ابن مامه  

مشكل شرح ها الاحاوي يفق  عن قيس، كا ساباجلعف  عن عامر الشع

رسائيل إحدثنا شيبان و :من طريق خدع بن أيب إياس قا  (1485)رقم  اآلثار

  املسن   عن قيس وأخرمه أمحد يف شعبال رعن مابر )اجلعف ( عن عام

رسائيل عن مابر عن عامر إحدثنا  :قا  ،فقا  حدثنا أبو النرض ،(3/422)رقم 

 .عن قيس

 ةكان يقو  بعقيده الرمع مابر بن يمليد اجلعف  يف سند اذا احلديث،و 

 .حدوا به غريكذّ  ه،وغري امليزانم مم يفرافيض خبيث كذاب يف احلديث 

وال أكذب من  ،ما رأيت فيمن رأيت أفضل من عااء :حتى قا  أبو حنيفة

 .مابر اجلعف 

الكذاب مع أ ا  فلاذا الشيخ ربيع أخفى اذه الاريق الت  فيها اذا الرافيض 

 ؟؟م واحديف سياق واحد وبرق
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 اذا من أقبال التدليس والتش للناس. 

 ،فجابر اجلعف  الكذاب معل احلديث عن عامر الشعب  عن قيس بن سعد

 .  عن عياض األشعريبيروون احلديث عن عامر الشع وغريه

امُلْستَْدِر  قل منه واذا وا ال لكل من قرأ احلديث بالرقم الذي ن 

مع بيان  عفه و( 15479)م رقمسن  أمح ذاهتا، و ابن ماجهسنن من

شرح يفمع بيان  عفه، ( 4285)رقم لباين لأل السلسلة الضعيفةويف

، وحلذا الاحاوي عقب احلديث من طريق مابر للاحاوي كل اآلثارمش

فكان ماروينا من اذا احلديث إنا يرمع إىل مابر اجلعف   :اجلعف ، قا 

 .امالق  

عامر الشعب  عن عياض األشعري،  عن ةوقا  بعد أن ساقه من طريق متري 

 .  إياه إىل عياض األشعريبفف  اذا احلديث رد الشع :قا 

فلاذا تعامى احلجوري  :حتت حديث قيس امُلْستَْدِر   ومع ذلك يقو   

 عن اذا الشااد.

 :أقول

 يف الشواادعند  مابر اجلعف  يصلال  ،أي شااد يا دكتور. 

  اجلعف  ال اين الذي فيه مابر  من احلديث سنده تب  أي شااد يا شيخ

 .الت  رمحها احلفا  الرافيض

 الضعيفةلباين يفملاذا ما استشهد هبذا العيمة األشيخ  أي شااد يا. 

 وخخرون ممن حققوا احلديث.
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  ،لك ما تملعم أنه استدرا  تذاب جتد ن   إأي استدرا  اذا يا شيخ

من الكتب  اريدفامل خراجإنا، طمن خارج رشعىل أي حا  كان   اخذ حدي   أت

 .ومسند أمحد الذي اش طنا إخراج احلديث منها الستة 

  احلديث ذااإال الصحايب ص العلاء أنه ليس حلذا وقد نأي شااد. 

 أليب املعرفةخخر لعياض األشعري من  انه ومد حدي   إ  :امُلْستَْدِر و قا  

  (:5437)نعيم رقم 

قا  رسو  اهلل  (ہۀ ۀ ہ ہ ہ )ا نمل  قو  اهلل تعاىل: مل

 .ا موسى األشعريبأ :يعن  ،«ام قوع اذا» : 

 .فق رأيهاعىل إخفاء احلق الذي ال يواملُْستَْدِر  إله إال اهلل ما أمرأ وال  

بن ك ري عند ابن مرير وتفسري امصادر خترله للحديث تفسري  فإن من 

صدرين الذين أن احلديث يف اذين امل من املائدة( وتاهلل 54املذكورة )اآلية 

مذكور من رواية عياض  ،عن مصادر غرياا فضي   امُلْستَْدِر  نقل منها 

 .موسى األشعري  األشعري عن أيب

األرمال كا أبنته  ووا سواء قيل بصحبة عياض كا قا  بعضهمو بعد اذا 

فإن  ،اآلخرونأع بعدع احبته كا قا   ،يف الابعة ال انية من  عيف املفاريد

وتارة  ،رسلهيفتارة عياض  ؛موسى يبث أيحدي ه وإنا او حد ساحلديث لي

رقم دالئل النبوة يفيذكر احابيه واو أبو موسى.. واكذا أخرمه البيهق  

(2084). 

عند  اتلو :من حديث عياض األشعري عن أيب موسى األشعري، قا 

ہ): النب   ام »:  فقا  يل رسو  اهلل  (ۀ ۀ ہ ہ ہ 

يا أبا موسى أ  .«ال اليمنقومك 



 
' گعياض بن عمرو األشعري 

 
( 517 

عن عياض عن ( 1658)رقم  العللابن أيب حاتم من واكذا أخرمه  

يف لباين أيب موسى األشعري، وأبان املحدث املؤمتن العيمة األ

عن عياض األشعري  ةطريق  احلديث املرسل( 3368)رقم  الصحيحة

 .عن أيب موسى األشعري، واحال احلديث املتصل ةواملتصل

ونعم الصنيع ونعمت األمانة  ،ابه من األحاديثب ثم ذكر بعض ما يف 

ٱ ) :وقد قا  اهلل تعاىلامُلْستَْدِر ،  انيع اعىل خيف ذلك متام  العلمية 

 .(ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

 :واحلاصل 

األشعري، إنا أخذه عن  ان عيا   أأن اذا احلديث حديث أيب موسى و 

شعري فله فرد وقد رصح او بصاحب احلديث، وأما عياض األ ،أيب موسى

احلافظ ابن حجر قا  حلذا  ،اريد كا سبقفحديث ذكرناه من امل

 .احايب له حديث :،التقريبيف

 ومملع أبو حاتم أن حدي ه مرسل. 

(+++) 
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 گ غالب بن أ جبر املزني 

  .اململين بجر أ بن غالب -126"

 االستيعابو (4169) أس  الاابةو (6918) اإلصابةم مم يف 

  .احايب له حديث التقريبابن حجر يف  اهماعقا   (،2079)

كل حلوع احلمر أباب  ةطعميف األ( 3809)رقم  داود أبو اهماعقا  

عن  ،رسائيلإعن  قا  حدثنا عبيد اهلل،  ،يب زيادأعبد اهلل بن  حدثنا :ةاليألا

 ،  (1)عن غالب بن بجري ،عن عبد الرمحن ،يب  احلسنأعن عبيد  ،منصور

من محر وقد  ئش الإايل أأطعم  ءفلم يكن يف  مايل يش ةاابتنا سنأ : (2)قا 

 :فقلت ، فأتيت النب   ة،اليحرع حلوع احلمر األ  كان رسو  اهلل

نك إو ،السان محرإايل أأطعم  و  يكن يف مايل ما ةاابتنا سنأ ،يارسو  اهلل

نا إف)الك من سمني محر  أطعم أ» :فقا  ،ةاليألاحرمت حلوع احلمر 

عيله إداود ونقل أبوعله أو  ة،يعن  اجليل ،« (3) (ةالقري مل  موا ي أها من حرمت

 .إسنادهبأنه حديث خمتلف يف ( 332/ 9)الكربىا احلافظ البيهق  يف يض  أ

 كذا والصواب: )أبجر(.  (1)

 يف األال: قالك.  (2)

 اذا فيه خمالفة للتحريم املالق. (3)

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 
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 ةروى شعب :داودأبوقا  . بن معقلاعبد الرمحن اذا او داود أبوقا   

عن عبد الرمحن  ،الرمحن بن معقليب احلسن عن عبد أعن عبيد  ،اذا احلديث

 ...، بن ابجر سأ  النب  ا وأبجر أ ةن سيد مملينأ ،ةعن ناس من مملين ،بن برشا

 .احلديث 

رمال من منصور فعلم أ ةوشعب ،واذه الاريق فيها اؤالءاملبهمون :قلت 

 ."رمالأباملبهمني  ةن الاريق املعلولأ

 : أقول:امُلْسَتْدِركقال 

  ني.ديحلإن حلذا الصحايب 

 .أس  الاابةو  اإلصابةومن أام مصادر احلجوري: 

احلافظ فيها حلذا الصحايب اذين احلدي ني وذكر  ذكر فقد اإلصابةأما 

 املنتقد. احلديث اذا فيه األثري ابن ذكر فقد  أس  الاابةمصادراا، وأما

 ."وروى عنه عبد الرمحن يف فضل قيس"ثم قا : 

 ه إشارة إىل احلديث ال اين.واذ ،لةيويعن  بقيس: القب

 : اإلصابةواا  ما رصح به احلافظ ابن حجر يف 

له احبة، واو  :: غالب بن أبجر اململين، قا  أبو حاتم الرازيقا  

كويف، ويقا  فيه: ابن ِديخ بكرس أوله وم ناة حتتانيه بعداا معجمة، له حديث 

ا، قا  ا هإسناد يف اختلف األالية، احلمر يف  داود أيب سننيف ا ك ري  ختيف 

 ابن السكن: خمرج حدي ه عن شيخ من أال الكوفة. 
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احلسن عن عبد الرمحن بن معقل عن ناس من  أيبقلت: مداره عىل عبيد 

جر. بمملينة عنه، وفيه شعر، ورفعه غريه وشك شعبة فيه، قا : عن أبجر أو ابن أ

، ثم أفرد غالب وقا  رشيك بن عبد اهلل القايض: غالب بن ديخ. حكاه البتوي

بن ديخ وأورد حدي ه من طريق رشيك بن عبد اهلل، وكذا أفرده البخاري، لكن   

 يسق احلديث يف ترمجة غالب بن ديخ، وقا  أبو عمر: ديخ كأنه مده.

 أبو املؤمن عبد حدثنا: قتيبة وقا  تاريخ البخاريوله حديث خخر يف

 بن غالب عن مقرن بن لرمحنا عبد عن العبيس خالد بن اهلل عبد حدثنا احلسن

ا ألسد اهلل»فقا :   النب   عند قيس ذكرا: قا  أبجر ، ورواه احلسن «إن قيس 

بن سفيان يف مسنده عن قتيبة، ومن طريقه أبو نعيم، رواه ابن قانع عن موسى بن 

 ماا."يق موسى، وفرق ابن قانع بينهااارون عن قتيبة، وابن منده من طر

ي يف ملي
 ،(83-23/82)   أبجر بن لتالب ذيب الكمالتهوترمم املِ

 كر له اذين احلدي ني.وذ

 أيب ابن حديث يف  صحيح البخاريله ذكر يف كتاب الاب من"وقا : 

 ."السوداء احلبة يف عائشة عن عتيق،

 له وذكر ،(4/2264)  معرفة الصحابةأبو نعيم يف  وترمم لتالب 

 .احلدي ني اذين

 اذه الترصفاا التريبة؟!!  فا با  احلجوري يترصف

 وعىل كلٍّ ال يصال إيراد اذا الصحايب يف كتاب املفاريد. 
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 قال أبو عبد الرمحن:
 . غالب بن أبجر

ورممل له إىل  ".ةاحايب له حديث نمل  الكوف" :التقريبقا  احلافظ يف

تلقيح فهوم أهل األثر يف أصحاب احل يث ، وذكر ابن اجلوزي يفأيب داود 

أمساء الصحابة الرواة يف أصحاب احل يث ابن حملع يف وذكره الواح 

وكذا ابن سمعون والرباز كا سيأيت نقل كيمهم، وقا  ابن عبد الرب  .الواح 

 عن غالب بن أبجر واحلديث واحد.

 احلمرله حديث يف سنن أيب داود يف "  :اإلصابةيف  احلافظ وقا 

 ."اك ري   ااختيف   إسنادهاختلف يف  ،األاليه

من أمل  سمني محر ، فإنا حرمتالك من أطعم أ» :حدي ه  :قلُت   

مع بيان علته ( 3809)أخرمه أبو داود رقم  .يعن : اجليلة «موا  القرية

اذا " :ف اذا احلديث اخلاايب، فقا وتضعيف املحقق للحديث، و عّ 

 . "ي بتاحلديث ال 

 :ا  ابن سمعونحتى ق ،والنووي واملنذري وابن حجر والبيهق  وغريام

رواه أبو داود واتفق احلفا   ،بحر سوى اذا احلديثأو  يرو عن غالب بن "

 ."عىل تضعيفه

بحر غري أوقا  البملار ال يعلم لتالب بن " :ةيرانصب الونقل المليلع  يف 

 .ر له حديث واحدجبأفهذه نصوص األئمة أن غالب بن  ."اذا احلديث

وخمالفته لألحاديث الصحاح، فقد  وحدي ه اذا املفرد متفق عىل  عفه 

فهذا حديث خمتلف يف " (:19496رقم  9/332) الكربىقا  البيهق  يف 

 .فذكر االختيف ".إسناده
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عارض به األحاديث الصحيحة الت  قد مضت وم ل اذا ال يُ " :ثم قا 

 .وذكر احلديث ،"مرصحة بتحريم حلوع احلمر األاليه

حتت أحاديث باب   (9/656) اريفتال الببن حجر يفاوقا  احلافظ  

 إسنادهو" :ثم قا  يد،من كتاب الذبائال والص حلوع احلمر اهنسية( 28)

 ."واملتن شاذ خمالف لألحاديث الصحيحة فاالعتاد عليها ، عيف

من الكتب الستة  خارج رشطنا مع أنه خخر احدي    امُلْستَْدِر  و قد ذكر 

 .ومسند أمحد

اهلل أيب  املؤمن بن عبد طريق عبد منبه ومع ذلك فاحلديث املعارض 

حدثنا عبداهلل بن خالد العبيس عن عبدالرمحن بن مقّرن اململين  :احلسن، قا 

 ،«ارحم اهلل قيس  » :فقا   ذكرا قيس عند رسو  اهلل  :عن غالب بن أبحر قا 

ساعيل ويف ، إنه كان عىل دين إ«نعم» :يا رسو  اهلل ترحم عىل قيس قا  :قيل

ا» :خرهخ ويف احلديث عبد  ..«يعن : أسد اهلل ضاء اهلل يف األرض أن قيس 

، وقا  "جمهو " (:345)رقم  اجلرح والتع يلاملؤمن قا  أبو حاتم يف 

  ".حدي ه غري ُمفو ":العقيىل

 :، وقا (2497)رقم  الضعيفةف احلديث العيمة األلباين يفو به  عّ 

عىل قاعدته يف توثيق املجهولني ( 8/417) قاتثالن فذكره يفباوأما ابن ح

تأييد  "حدي ه غري ُمفو " :ويف قو  العقييل ،نبابن حاقاا ثيف  فوقه واللذان

ر سوى احلديث األو  جبأليس لتالب بن  أنه لقو  من سبق ذكرام من األئمة

ق البتوي والبخاري وابن قانع ، وقد فرّ كا مملع به احلفا  احلمر األالية.يف 

 .اإلصابةبجر وغالب بن ديخ، كا ذكر احلافظ يفبني غالب بن أ
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وما  يعارض باملنكرفامُلْستَْدِر   يترصف اذه الترصفاا العجيبة؛ فا با  

وك ري من استدراكاته انا من اذا الرضب الذي او من  ليس عىل رشطنا

معار ة احلق بالباطل، وتعمد ذلك خدش يف األمانة العلمية ونقله من غري 

رير تتاملنكرة اعتادا لألحاديث   ه للناس عىل أنه نقد واستدرا بح ه وتقديم

  بالناس.

(+++) 



 ) 

 

 

+ 

 

524

 گ الفاكه بن سعد 

  .الفاكه بن سعد -128"

( 4198)رقم  أس  الاابةو ،(6967)رقم  اإلصابةم مم يف 

احايب له حديث يف  :التقريبوقا  احلافظ يف  ،(2092) االستيعابو

 .  [1]واه  ليهإسناد اهالتسل يف عيد الفار و

 باب ما ةيف كتاب الصي( 1316)رقم ابن مامه  اهماعقا   حديثه

  :االغتسا  يف العيدينيف ماء 

حدثنا  :قا  ،حدثنا يوسف بن خالد :قا  ،بن عيل اجلهضم  حدثنا نرص

عن مده  ،بن الفاكه بن سعد ةالرمحن بن عقب عن عبد ، اممعفر اخل أبو

كان يتتسل يوع الفار   رسو  اهلل  نّ أ» :ةكانت له احبو ،الفاكه بن سعد

 .«ياعاله بالتسل يف اذه األأوكان الفاكه يأمر  ،ةويوع النحر ويوع عرف

 ةوعبد الرمحن بن عقب ،او السمت  كذاب ،يوسف بن خالد ؛وسنده مو وع 

 ."جمهو 

 . األالمن ( واا ) :سقات كلمة[ 1]

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 
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 : أقول:امُلْسَتْدِركقال 

 اذا مع  اإلصابةجر يف حلذا الصحايب حديث خخر ذكره احلافظ ابن ح

 .املنتقد احلديث

 :للحدي ني وذْكره ،اإلصابةوااكم ما قاله احلافظ يف

حب  بن عنان بن عامر بن خامة األنصاري بن : الفاكه بن سعد قا  

: يكنى أبا عقبة، له احبة، روى عنه ابنه عقبة، مندهاألويس اخلام ، قا  ابن 

مع عيل من الصحابة، وقتل هبا، وله حديث ذكره ابن الكلب  فيمن شهد افني 

 .الفار يوع التسل يف  عيف بسند سنن ابن ماجهيف

 الكاف بكرس والفاكهن عقبة بن الفاكه، روى عنه ابن ابنه عبد الرمحن ب

 البتوي خرجأو  النب  احب أنصاري :سعد بنا قا  ،اليةأ ااء بعداا

 الفاكه بن عقبة بن رمحنال عبد عن اخلام  معفر أيب طريق من والباوردي

 يوع يتتسل   النب  كان احبة وله ،سعد بن الفاكه مده عن األنصاري

 .اجلمعة

 بن الرمحن عبد عن اخلام  معفر أبو روى: االستيعابووقع يف 

 أيب ابن ذلك يف وتبع احلديث، فذكر مده، عن أبيه عن سعد بن الفاكه بن سعد

 :مو عني يف وام واو حاتم،

ا( وإنا او)عقبة(.يف تسمية   والد عبد الرمحن)سعد 

 : )عن أبيه( يف السند.قولهوزيادة 



 ) 

 

 

+ 
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خر عن أيب معفر، لكن قا : عن وكذلك أخرمه الباوردي من ومه خ

 عبد الرمحن( فقا : عبد اهلل.:)اهلل بن عقبة عن مده بد  عبد

وحب  بفتال املهملة وسكون املوحدة بعداا م ناه ثم راء، ووقع 

 .اام"بفتال اجليم وموحدة ساكنة ثم راء، واو تصحيف ،: مربابعاالستييف

 أقول:

  معرفة الصحابةوذكر اذين احلدي ني عن الفاكه أبو نعيم يف

(4/2286.) 

 َمْعَفرٍ  أَيِب  ِعنْدَ  َحِديُ هُ فاكه بن سعد أبو عقبة األنصاري له احبة "قا :

 .اخْلَاِْم ي 

َثنَا  دُ  َحد  ٍد، ْبنُ  ُُمَم  دُ  ثنا ُُمَم  ، اهللِ َعبِْد  ْبنُ  ُُمَم  ِم ُّ ، ْبنُ  َنرْصُ  ثنا احْلرَْضَ  َعيِلٍّ

، َمْعَفرٍ  أَُبو ثنا َخالٍِد، ْبنُ  ُيوُسُف  ثنا مْحَنِ  َعبِْد  َعنْ  اخْلَاِْم ُّ هِ  َعنْ  ُعْقبََة، ْبنِ  الر   َمدي

 َوَيْوعَ  اْلِفاِْر، َيْوعَ  تَِسُل َيتْ  َكانَ    الن بِ    أَن   :- ُاْحبَةٌ  َلهُ  َوَكاَنْت، - اْلَفاِكهِ 

 َاِذهِ  يِف  بِاْلُتْسلِ  أَْاَلهُ  َيأُْمرُ  اْلَفاِكهُ  َوَكانَ  اجْلُُمَعِة، َوَيْوعَ  َعَرَفَة، َوَيْوعَ  اأْلَْ َحى،

اعِ  دُ  َرَواهُ  . اأْلَي  َة، أَيِب  ْبنِ  ِاَشاعِ  ْبنُ  ُُمَم   .ِم َْلهُ  ُيوُسَف، َعنْ  َخرْيَ

، َبْكرٍ  أَُبو َوَرَوى يَى َعنْ  اأْلَْعنَيُ يَى َعنْ  َراِشٍد، ْبنِ  حَيْ  َااِحِب  َفْرَقٍد  ْبنِ  حَيْ

، ، َمْعَفرٍ  أَيِب  َعنْ  احْلََرِويي ُث  َعنََمةَ  ْبنَ  اهللِ َعبْدَ  َسِمعَ  اخْلَاِْم ي  ْبنِ  اْلَفاِكهِ  َعنِ  حُيَدي

هُ   الن بِ ي  َعنِ  َسْعٍد، َثنَاهُ  ُمَعةِ اجلُْ  َيْوعَ  بِاْلُتْسلِ  أََمَرهُ  أَن   ْمَداَن،مَح  ْبنُ  َعْمِرو أَُبو َحد 

 ."بِهِ  اأْلَْعنَيُ  َبْكرٍ  أَُبو ثنا ُسْفيَاَن، ْبنُ  احْلََسنُ  ثنا
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فهذا حديث ثان بإسناد خخر، لكنه  عيف؛ ألن حييى بن فرقد أورده ابن 

ا فيه يذكر و  ، اجلرح والتع يلأيب حاتم يف ، وال مرح   له يذكر و  تعديي 

ا إال ا راوي   .جمهو  فهو واحد 

: إسنادهاذا وإذا كان حديث الفاكه يف غسل العيدين ال ي بت؛ ألن يف 

، رواه ابن مامه  يوسف بن خالد، يكذب؛ فإن يف الباب حديث ابن عباس 

 (.1315) برقمسننهيف

َثنَا: قا   َثنَا: َقاَ   ُمَتليسِ مْال ْبنُ  ُمبَاَرةُ  َحد  اُج  َحد   َعنْ  مَتِيٍم، ْبنُ  َحج 

 اْلِفاْرِ  َيْوعَ  َيْتتَِسُل   اهلل َرُسوُ   َكانَ »: َقاَ   َعب اٍس، اْبنِ  َعنِ  ِمْهَراَن، ْبنِ  َميُْمونِ 

 .«اأْلَْ َحى َوَيْوعَ 

راويني  عيفني، ومها حجاج بن  إسنادهفهذا احلديث  عيف؛ ألن يف 

، فمن  متيم، ومبارة بن املتلس، و عفها ينجرب بعمل بعض الصحابة

 بعدام.

، من طرق أنه كان يتتسل للعيدين. ومن ذلك ما ثبت عن ابن عمر 

مصنف ابن (،و84-1/78)للفرياين  أحكام العي ينانظر اذه الارق يف

 احلسن بن ُممد رواية موطأ مالكو ،(5835،5823) أبي شيبة

(1/130.) 

 (.1/80) أحكام العي ينسائب بن يمليدالوعن 

 (.1/84) أحكام العي ينسن وسعيد بن احل



 ) 
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 عمل وذكر العيدين، يف التجمل عن فتح الباريوتكلم ابن رمب يف

أن أال العلم ونقل عن مالك فع ، ومالك الشا مذاب ذلك،وذكر   النب 

 يستحبون ذلك.

 أمحد نص وقد، (: ومما يتصل بذلك: التسل للعيدين8/415ثم قا  يف)

 كذا ، يفعله عمر ابن وكان .عليهِ  اهمجاع ربال عبد ابن وحكى . استحبابه عىل

 ،عقبة بن وموسى ،عمر بن وعبيداهلل ،مالك:  نافع عن ورواه ، عنه ، نافع رواه

 . وغريام إسحاق وابن ،عجين وابن

 يف يبيت كان ، للعيد اغتسل عمر ابن رأيت ما:  قاَ   نافع، عن أيوب، وروى

 ذكره.املصىل إىل الصبال اىل إذا منه يتدو ثم ، الفار ليلة املسجد

 ملخالفتها ، أيوب رواية من الرب عبد ابن وعجب. عنه ، معمر عن ، الرزاق عبد

 . نافع عن ، وغريه مالك رواية

 باا اعتكف إذا كان عمر ابن بأن:  بينها لمع فقد ، ذلك من عجب وال

 أمحد هقال كا ، اعتكافه ايئة عىل العيد إىل خيرج ثم ، املسجد يف الفار ليلة

 اغتسل ، معتكفا يكن   وإن  ،اأيض   مالك قو  واو السلف، من قبله ومن

 :املصىل إىل وخرج

 ، طالب أيب بن عيل:  الصحابة من - اأيض   - للعيد التسل عنه روي وممن

 سنة او:  املسيب ابن وقا . يمليد بن والسائب ، األكوع بن وسلمة ، عباس وابن

    اام أاال. مالك ايةورو . الفار
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ما روى البيهق  من  حسن ما يستد  به عىل استحباب االغتسا  للعيدين وأ

عن التسل؟ قا : يوع   طريق الشافع  عن زاذان قا : سأ  رمل علي ا 

 (.146)  اإلرواءاجلمعة ويوع العرفة ويوع الفار. وسنده احيال.

 واذا العمل واهمجاع يدعم حديث ابن عباس السالف.

ى ه يف غسل اجلمعة فله شوااد؛ ألن م له يعتضد ويقووأما حديث الفاك

 باملتابعاا والشوااد.

 فمن الشواهد:

 ( حديث ابن عمر، واو حديث متفق عليه.1

(، ومسلم يف 919،894،877) رواه البخاري يف كتاب اجلمعة حديث

 (.844كتاب اجلمعة حديث)

 إذا»:   قا   اهلل رسو  أن ، ونصه من البخاري عن عبد اهلل بن عمر 

 . «فليتتسل اجلمعة أحدكم ماء

 . (حديث عمر بن اخلااب 2

 .من طريق: عبد اهلل بن عمر، عن أبيه، ومن طريق: أيب اريرة 

 َبيْنََا : َقاَ  (، 845) صحيح مسلممن  ونصه من طريق أيب اريرة 

اَن، ْبنُ  ُع َْانُ  َدَخَل  إِذْ  اجْلُُمَعِة، َيْوعَ  الن اَس  خَيُْاُب  اخْلَا اِب  ْبنُ  ُعَمرُ  َض  َعف   َفَعر 

ُرونَ  ِرَما ٍ  َباُ   َما: َفَقاَ   ُعَمُر، بِهِ  ؟ َبْعدَ  َيتَأَخ 
ِ
 ُمْؤِمننِيَ مْال أَِمريَ  َيا: ُع َْانُ  َفَقاَ   النيَداء

أُْا، أَنْ  النيَداءَ  َسِمْعُت  ِحنيَ  ِزْدُا  َما ا، وءَ َواْلُوُ  : ُعَمرُ  َفَقاَ   أَْقبَْلُت، ُثم   َتَو    أَْيض 

 ْ َحُدُكمْ  َماءَ  إَِذا»: َيُقوُ     اهللِ َرُسوَ   َتْسَمُعوا أََ  ىَل  أَ ُمَعةِ  إِ ِسْل  اجْلُ تَ ْت يَ ْل  .«َف



 ) 
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 .( ومن حديث أيب سعيد اخلدري 3 

رواه  «التسل يوع اجلمعة وامب عىل كل ُمتلم» قا :  أن رسو  اهلل 

 (.846) (، ومسلم880) البخاري حديث

ا يف «وأن يستن وأن يمس طيب ا» زيادة: البخاري دوعن ، وا  عند مسلم أيض 

 مو ع خخر.

 فقد اال اذا احلديث هبذه الشوااد الصحيحة.

أن حلذا الصحايب حدي ني: أحدمها  عيف، واآلخر احيال  واحلاصل:

بشوااده، وإن كان الواقع كذلك فنقو : ال يصال إيراد اذا الصحايب يف قسم 

 .حيحهص عيف املفاريد، وال يف 

 قال أبو عبد الرمحن:

 . الفاكه بن سعد 

احايب له حديث يف التسل يوع عيد الفار  :التقريبقا  احلافظ يف

وقا  ، «النحر كان يتتسل يوع الفار ويوع  أن النب  » :هاسناد إليه وواه

رف للفاكه بن سعد عال ي"  (:1/85) نصب الرايةيفيعيل ململار كا نقل البال

 ."ديثغري اذا احل

تلقيح فهموم وذكره ابن اجلوزي يف أاحاب احلديث الواحد من كتابه  

أمساء الصحابة الرواة وما ذكره ابن حملع يف األفراد من كتابه و ،أهل األثر

 .لكل واح  منهم من الع د
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باب ما ماء من االغتسا  يف  (1316)حدي ه أخرمه ابن مامه رقم 

كا او يف  ،كذاب :يتالسمسف بن خال  فيه يو ؛وهو حديث موضوعالعيدين، 

كذاب خبيث عدو اهلل " :بن معنيا، حتى قا  التهذيبتهذيب ترمجته من 

 ".ال حيدث عنه أحد فيه خري ةرمل سوء رأيته بالبرص

زنديق  :أنكرا قو  ابن معني فيه ،ذااب احلديث" :وقا  أبو حاتم الرازي 

نكر امليملان يوع القيامة، فعلمت أن يعه يف التجهم  كتاب قد و إيل   َل حتى مُحِ 

 ."احلديث ذااب " : أبو زرعة ، وقا "وفهم ةن معني   يتكلم إال عن بصرياب

، : يكذببن معنياقا   :فقا  ،يارالبخ اهماعفيه كذاب  معنين اب  ور قوأق

 ،األحاديث عىل الشيوخ ضعي :انبوقا  ابن ح ،داود وعمرو بن عيل وبأبه وكذّ 

واو أو  من و ع كتاب  ،كان ااحب رأي ومد  يف الدين  :وقا  السام

 و  من ملب رأي أيب حنيفة إىل البرصة.أالرشوط و

 :التقريبقا  احلافظ يف  ،ويف السن  عب  الرمحن بن عقبة بن الفاكه 

يف  لباين العيمة األموضوع احلديث بأنه  ىلوممن حكم ع ".جمهو "

 التلخيص احلبرياحلافظ يف ، وحلذا قا  (1/176) رواء الاليلإ

 .ااحيح   اال أحفظ يف االغتسا  للعيدين حدي    :اربملقا  ال(: 2/81)

 َعب اسٍ  اْبنِ  َعنْ  َماَمهْ  اْبنُ  َوَرَوى(:5/9)شرح املهذبوقا  النووي يف 

 اْلَفاِكهِ  َعنْ  هُ َوِم ْلُ  ،" اأْلَْ َحى َوَيْوعَ  اْلِفاْرِ  َيْوعَ  َيْتتَِسُل    هللا َرُسوُ   َكانَ  " َقاَ  

َحايِبي  َسْعٍد  ْبنِ   . َباطَِلةٌ  َ ِعيَفةٌ  اجْلَِميعِ  َوأََسانِيدُ   الص 

 .ااماجْلُُمَعةِ  َعىَل  َواْلِقيَاُس  ُعَمرَ  اْبنِ  أََثرُ  فِيهِ  ُمْعتََمدُ مَوالْ وقا  بعده: 

(، وقا : 146رقم )اإلرواءحديث ابن عباس يف  ج األلباين وخرّ 

 .وجه من يثبت وال ضعيف



 ) 
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 نهإف ،اذا السمت  خفته موضوع إسناد وهذاوساق بعده حديث الفاكه وقا :

 .خبيث كذاب

  ويف( 143 ص) التلخيصيف احلافظ أوردمها واحلدي انوقا :

 قد طيقاه واذا:  قلت.  "  عيفان وإسنادمها ":  وقا (  23 ص)  ال راية

 لشدة كذلك وليس اآلخر أحدمها يقوي أن يمكن هأن عنده علم ال من يوام

  اام.بينا كا  عفها

كان »بن عباس، احديث بديث الفاكه بن سعد حل امُلْستَْدِر  استشهدو

وهو ( 1315)بن مامه رقم اعند  ،«رسو  اهلل يتتسل يوع الفار ويوع األ حى
 بن معني.اوكذبه  هترك ؛لستبن مامه فيه مباره بن املا، شيخ شديد الضعف

 ضعيف: (146)رقم  رواء الاليلإيف  لباين خ األو حلذا قا  الشي

عله، وذكر يف االغتسا  للفار واأل حى أبت من ومه ونقل قو  من  وال ي

أحسن ما يستد  به عىل  :وقا  عنه ،عليه اموقوف     عن عيل اويوع عرفة أثر  

 .باب االغتسا  للعيدينحاست

في  ؛و امل وكنيابني عدع االستشهاد برواياا الكذ مجاع عىلوقد نقل اه 

 .تصلال يف الشوااد واملتابعاا

 .من كتابه هذا هيف هذا املوضع وغري ايستشه  بها وهل اكن الشيخ ربيًعل 

وأما حديث الفاكه يف غسل اجلمعة فله شوااد؛ ألن م له يعتضد : فقا  

 ويقوي باملتابعاا والشوااد.

حلا ستشهاد هبا، وال األحاديث املو وعة ال لوز االحتجاج وال اال :قلنا

 .عند أال احلديث
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يف النوع احلادي  اختصار علوم احل يثبن ك ري يفاقا  احلافظ  

عىل سبيل  الإفي جتوز روايته ألحد من الناس  :والعرشين املو وع، قا 

 . عاعروالليحذره الناس، من يت به من اجلهلة والعواع  هالقدح في

 أي يف به العلم مع روايته وحيرع:والتيسري التقريبوقا  النووي يف 

ن  إال كان معنى ي  . امب

 ؛و عه ببيان مقرونا :أي ،(مبينا إال):الت ريبوط  يفسيقا  ال 

  «الكذابني أحد فهو كذب أنه يرى بحديث عن  حدث من» :حلديث

 حترع أنه عىل اتفقوا (:155)ص  قواع  التح يثو قا  القاسم  يف

 ونحواا، وال غيب القصص أو األحكاع يف كان سواء ه،بو ع العلم مع روايته

 .مندب بن سمرة عن مسلمعند  لحديثل و عه؛ مبينا إال

من طريق مبارة بن  بن عباس ااستشهاده بحديث  تحت امُلْستَْدِر :قا  و

متلس عن حجاج بن متيم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به، قا  اذا 

و عفها ينجرب بعمل بعض  ،ني عيف ينييف إسناده راو عيف ألن احلديث 

عىل أنه قد ماء عنه عند عبد   عىل ابن عمر اموقوف   اوساق أثر   ؛الصحابة

(، وساقه 4/294) األوسط(، وابن املنذر يف5754) املصنفالرزاق يف

ابن رمب حتت أو  باب العيدين بسند رماله ثقاا كا سبق عن نافع قا : ما 

 لعيد.رأيت ابن عمر اغتسل ل

بن عباس الذي فيه احديث و ؛املو وع ال ينجرب بيشءاحلديث  :قلنا

يصال  وقد نص العلاء عىل أنه ال ،موقوف عليه أثر ابن عمرو ،مبارة امل و 

 يشء كا سبق. ذلك يف الباب عن النب  يف
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التسل للعيدين عىل ما ماء يف أثر عيل  وقو  مجهور العلاء باستحباب 

ا و  نر من أثبت حديث الفاكه بن سعد ال يفي وابن عمر  د احلديث ثبوت 

هبذه احلجة الوااية وأحاديث التسل يوع اجلمعة اتفق عليها الشيخان با ال 

وال تقوية اذا املو وع  حيتاج إىل عضداا هبذا املو وع عن الفاكه بن سعد

ا يف تصحيال حديث الفاكه بن سعد بل  هبا نه مذكور إو  نر للمستدر  سلف 

 .فهو حديث موضوعلفظ غسل العيدين واجلمعة ب

او  «أمر الفاكه بن سعد بالتسل يوع اجلمعة  أن النب » :فإن رواية ايض  أو 

 قاعة من حدي ه يف التسل يوع الفار واأل حى.

روى أبو  قا : ،(1085)رقم   االستيعابيف لرب بن عبد ااوإليك كيع  

لفاكه بن سعد عن أبيه عن مده الرمحن بن سعد بن ا معفر اخلام  عن عبد

ويوع  ةكان يتتسل يوع اجلمعة ويوع عرف  أن رسو  اهلل» :عن أبيه عن مده

 يف اذه األياع. تسلوكان الفاكه يأمر أاله بال «الفار واأل حى

إن بل  ،اواحد   افساقه حدي    أس  الاابةعىل ذلك ابن األثري يف وتبعه 

حدي ه عند  :، قا ا خخرْدِر  أنه ساق له حدي امُلْستَ الذي زعم  نعيم ااحلافظ أب

وأن يوسف بن خالد رواه  ،ثم ساقه وساق االختيف فيه -أيب معفر اخلام ، 

 . -عن أيب معفر عن عبد الرمحن بن عقبة عن مده الفاكه

 فرقد بن حييى عن ، راشد بن حييى عن ، األعني بكر أبو وروى :ثم قا 

 عن حيدث عنمة بن اهلل عبد سمع ، م اخلا معفر أيب عن ، احلروي ااحب

فذكره. فهذه إشارة إىل خمالفة حييى بن فرقد   النب  عن ، سعد بن الفاكه

: حدي ه عند أيب معفر قولهوروى بعد  قولهليوسف بن خالد يف احلديث ب

وليس يف كيع  اخلام ، أي أن اذا احلديث عن أيب معفر واختلف عليه
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 ا حدي ان، بل قا  وله حديث يف سنن ابن احلافظ ابن حجر ما يد  عىل أ

: وتبع يف ذلك ابن أيب حاتم قولهمامه، ثم ذكر االختيف فيه ويد  عىل ذلك 

 من( 7/92) اجلرح والتع يل، وقد ذكره ابن أيب حاتم يف واو وام..اام

 روى سعد بن الرمحن عبد مد سعد بن الفاكهطريق حييى بن فرقد اذا فقا : 

 عبد ابنه ابن عنه روى ،والعيدين للجمعة باالغتسا  مرأ هنأ  النب  عن

 بن حييى عن عاام يبأ مستميل راشد بن حييى روى فيا سعد بن الرمحن

 اام.عنه  اخلام معفر يبأ عن احلروي ااحب فرقد

 ةمعرفة الصحابويف اذا تصويب للتصحيف الواقع يف املابوع من 

، وقد قا  بن عقبة عبد الرمحن :ن اوابهوأ ةأليب نعيم يف اسم عبد اهلل بن عنم

يف مو عني يف تسمية والد  امَه  وَ : أن يف اذه الرواية ةصاباإلابن حجر يف 

ا، وإنا او عقبة.اام  عبد الرمحن سعد 

مح  على أزوائ  عب اهلل بن نه حديث واحد كا يفأواو كذلك الشك 

 :قا ( 16720رقم  4/78) املسن 

َثنَا َثنِ  َقاَ   اهلل َعبْد َحد  َثنَا َقاَ   َعيِلٍّ  ْبنُ  َنرْصُ  َحد   َقاَ   َخالٍِد  ْبنُ  ُيوُسُف  َحد 

َثنَا مْحَنِ  َعبِْد  َعنْ  اخْلَاِْم ُّ  َمْعَفرٍ  أَُبو َحد  هِ  َعنْ  اْلَفاِكهِ  ْبنِ  ُعْقبَةَ  ْبنِ  الر   ْبنِ  اْلَفاِكهِ  َمدي

ُمَعةِ  يَْوعَ  يَتْتَِسُل  َكانَ   اهلل َرُسوَ   أَن  » :ُاْحبَةٌ  َلهُ  َوَكاَنْت  َسْعٍد  ْوعَ  اجْلُ َي ةَ  َو  َعَرَف

َيْوعَ     «اأْلَي اعِ  َاِذهِ  يِف  بِالْتُْسلِ  أَْالَهُ  يَأُْمرُ  َسعْدٍ  بْنُ  الْفَاكِهُ  َوَكانَ  َقاَ   الن ْحرِ  َويَْوعَ  الِْفاْرِ  َو

 يف ينأخرمه الاربا السمت وهبذا السياق من طريق يوسف بن خالد 

أن رسو  اهلل كان يتتسل يوع اجلمعة ويوع عرفة ويوع » (:18/828) الكبري

 .«النحر
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: ورواه البتوي وابن قانع (12/105)الب ر املنريوقا  ابن امللقن يف 

 .«ويوع اجلمعة»وزاد: معجم الصحابةيف 

من ، «يتتسل يوع اجلمعة» :ذكرب( 1/176) رواء الاليلإو اكذا او يف 

 واو كذاب. ت من طريق يوسف بن خالد السمخرمه منها سائر املصادر الت  

 امُلْستَْدِر  من املو ع الذي اقتاف منه  فتح الباريبل إن ابن رمب يف

وخرج ابن مامه من رواية الفاكه بن سعد وله احبة أن النب  كان  :، قا مراده

 يتتسل يوع اجلمعة ويوع عرفة..إلخ

 .ويف إسناده يوسف بن خالد السمت 

فلعل ابن رمب وقف عىل اذا اللفظ حتى عند ابن مامه يف بعض  :لُتق   

  خرمه كذلك. النسخ، كا

 خالفاملجهو   ديى بن فرقو الاريق الت  عند أيب نعيم غاية مافيها أن حي

وقد حصل يف  ،دري ما حالهجمهو  ال يُ  واويوسف بن خالد السمت  الكذاب 

، اخمترص   دبن فرقاورواه  ،اتام   ت فرواه السم ؛طريقه قصور يف متن احلديث

 ةالرمحن بن عقب حصل يف طريقه تصحيف يف السند فتصحف فيه عبد اوأيض  

 .ةعنمإىل عبداهلل بن 

و  يذكر احلافظان اململي وابن حجر وال غريمها يف ترمجة الفاكه بن  

، وال ذكروا يف ترمجة عمري بن ةعنماهلل بن  روى عنه اسمه عبد اسعد أن أحد

وإنا قا  اململي يف  ،ةعنماهلل بن  نه روى عن عبدأيب معفر اخلامى يمليد أ

بن الفاكه روى له  ةالرمحن بن عقب روى عنه ابنه عبدة له احب :ترمجة الفاكه

 محد بن حنبل كا أسلفنا.اهلل بن أ ابن مامه، ثم ساق احلديث من طريق عبد
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خاله بن يمليد أيب معفر اخلام  أنه روى عن او ذكروا يف ترمجة 

 .ةعنمبن اعبدالرمحن بن عقبه بن الفاكه، وخخرين ليس فيهم 

له  ،الفاكه بن سعد األنصاري احايب :التقريبوقا  احلافظ يف  

 سناد إليه واا .حديث يف التسل يف عيد الفار واه

واملتون  سانيدحكاع، عىل األعىل األ امُلْستَْدِر  جتارس و العجيب من 

سناد إفهذا حديث ثاين ب" :  يف أثر ذكره حلذه الاريقفقد قا ،بح هايأن  بتري

 .اثاني   ابأي ومه اار اذا حدي    قلت:، "خخر

ال اذا احلديث الواحد إفتحّصل من ذلك أن الفاكه بن سعد ليس له  -1

جلملمهم،  باال   امُلْستَْدِر  و  يلق  ،كا مملع بذلك احلفا  الذين ذكرنا

وابن حجر يف  (1/85) ب الرايةنصالمليلع  يفوتبعه  البملاركاحلافظ 

 ممن ترمم للفاكه بن سعد  او  نر أحد   وابن اجلوزي وابن حملع، ،التقريب

 با فيه ذكر غسل اجلمعة والعيدين. ذكر له غري احلديث الواحد

 مليدفه  ال ت السمت لرواية  الفةا  خم دأن رواية حييى بن فرق -2

للسمت  واو  درى ما حاله يُ جمهو  ال  الفة ا خمأ، إذ إال وانااحلديث 

  كذاب.

فعله املتكرر سواء يف اذا احلديث  امُلْستَْدِر   أن من سوء ترصفاا -3

أو غريه كا قدمنا يف معل احلديث الواحد حدي ني ليتسنى له القو  إن اذا 

 مفرد حتى لو كان ما استدر  به خارج رشطنا.بالصحايب ليس حدي ه 

اذا  كا انع يفويستشهد حلا وعاا باملو  يستشهدامُلْستَْدِر  إن  -4

 واذا ال لوز عند عامة املحدثني. احلديث وغريه 
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إن املستدر  يأيت بأحاديث من الصحيحني ذروة يف الصحة لذاهتا  -5

اذا   ولعلها شوااد ألحاديث الكذابني وامل وكني وكان يكفيه أن يقو

غرياا  احلديث مو وع ويتن  عنه حديث كذا وكذا مما يف الصحيحني أو

 وال لعلها شوااد لألحاديث الشديدة الضعف.

(+++) 
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 گ فجيع العامري 

  .فجيع العامري -129"

 ،(4202) أس  الاابةو ،(6974)رقم  اإلصابةم مم يف 

 . [1]واحد  احايب له حديث :التقريبوقا  احلافظ يف  ،االستيعابو

ار اىل  باب فيمن ا ةطعميف األ( 3817)رقم داود أبو اهماعقا   

  :ةامليت

عن  ،يب نعيم الفضل بن دكنيأعن   ،اارون بن عبد اهلل احلا حدثنا  

تى أنه أ ،عن الفجيع ،قا  سمعت أيب حيدث ، بن واب بن عقبة العامري ةعقب

نتتبق  :،  قلنا«طعامكم ما»: . قا  ةماحيل لنا من امليت :فقا  رسو  اهلل 

قا  ذلك  ،-ةوقدح عشي، قدح غدوة – ةيل عقب فرّس  :نعيم أبوقا   -،ونصابال

خر خوق من بالت :داودأبوقا   .عىل اذا احلا  ةفأحل حلم امليت . اجلوعُ  يبأو

 اام.و  النهارأمن  وحوالصب ،النهار

( 357/ 9)والبيهق  ( 321/ 18) الكبريه الارباين يف أخرمو 

عن أبيه  ،ةعقب بن واب ابن ةمن طريق عقب( 345/ 11) (2) ةرشح السنيف

ستدراكه أن له تها ال؛ ملخالفو  ينبه عليها امُلْسَتْدِر  ،من نسخة امُلْسَتْدِر ( واحد) :سقات كلمة [1]

 حدي ني!!

 إنا او للبتوي.  (2)

سقات كلمة : والبتوي مابعيا، أما رقم البيهق  فقد و ع قبل كلمة يف رشح السنة فإن ماء  :قلُت

سياق الكيع ويف رشح السنة بمليادة )واو( العاف استقاع انتقاد امُلْسَتْدِر  أما والسياق فيه سقط مابع  

+ } 
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وحلذا قا  احلافظ بعد ذكر اذا  ؛ه جمهوالنأبوو ةعقب ؛واذا سند  عيف ،به

 .حاديث نظرويف ثبوا اذه األ :قا  ،احلديث ونحوه

الواو (: 10/211) عون املعبود قا  ااحب ،"يب اجلوعأو" :قولهو 

عىل  واجلوع بالرفع يعن  اذا القدر ال يكف  من اجلوع بل يبقى اجلوع ،للقسم

 حاله.

 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

 ،اإلصابةإن حلذا الصحايب حدي ني أوردمها احلافظ ابن حجر يف أوال:

 .أس  الاابة يف األثري وابن

 قبة وأبيه.عثاني ا: إن احلافظني الذاب ، وابن حجر   يشتدا عىل 

 ."قوثي "نها: محد او لفقا  الذاب  يف ك

 .إشارة إىل توثيق ابن حبان

 ."مقبو "وقا  ابن حجر يف كل واحد منها: 

 (.3411)  العلل وقا  أمحد يف واب بن عقبة: كويف االال احلديث.

مانة العلمية أن يبني أن اذا سقط مابع ، سقات كلمة:)والبتوي( واذا معلوع كا او وا ال فمن األ

والسقط انا وا ال، وقد نقل امُلْسَتْدِر  نفسه إحالت   رشح السنة للبتوي  بدهية أن رشح السنة للبتوي. 

 يف مسند عبد اهلل بن غناع وغريه، فالسقط انا وا ال، فكيف بعملو  احتاف املهرة للبواريي يف مسند

 العرس بن عمرية.
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 يف: املنذري قا  (:10/297) عون املعبودوقا  العظيم خبادي يف

 لسفيان قلت: املدين  ابن وقا . االال: معني ابن وقا . واب بن عقبة إسناده

 من كان وال األمر، اذا يف يدري ذا  كان ما: فقا  واب؟ بن عقبة: عيينة بنا

 ."شأنه

 ومع اذا يقو  احلجوري يف عقبة: إنه جمهو .

 واملجهو  من   يرو عنه إال راٍو واحد.

 عنه روى ،(20/230) تهذيب الكمالواذا قد روى عنه ثيثة كا يف

 بن واب بن عقبة بن واب وابنه دكني، بن الفضل نعيم وأبو عيينة، بن سفيان

 .عقبة

 قا  ابن املدين : قلت لسفيان بن عيينة: عقبة بن واب؟

 فقا : ما كان ذا  يدري ما اذا األمر، وال كان شأنه. يعن  احلديث.

 وقا  إسحاق بن منصور عن حييى بن معني: االال.

 .الثقاتوذكره ابن حبان يف

  قبل حديث فجيع   حدي  ا عن مابر بن سمرة وروى أبو داود 

 يف املضار إىل أكل امليتة، وعاف عليه بحديث فجيع.

فالظاار أنه يرى أن اذين احلدي ني يتعا دان، ويرتقيان إىل درمة 

 االحتجاج هبا.
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 الفجيع حديث( 357-9/356)  السنن الكربىوروى احلافظ البيهق 

 طرق، من ساقه سمرة بن مابر حديث أح هما:: حدي ني بابه يف وساق اذا

اللي  ، وهبا ينتهض حديث الفجيع إىل درمة  واقد أيب حديث ا:وثانيهم

 احلسن.

وقد وقف احلجوري عىل اذه األحاديث عند البيهق ، فلم يمنعه ذلك عن 

 احلكم عىل اذا احلديث بالضعف، وال من إيراده يف قسم  عيف املفاريد.

 (.5/88) مسن هأمحد يف  اهماعوحديث مابر بن سمرة رواه 

َثنَاَح : قا   َثنَا َكاِملٍ  أَُبو د  يٌك  َحد   أَن   َسُمَرةَ  ْبنِ  َمابِرِ  َعنْ  ِسَا ٍ  َعنْ  رَشِ

ةِ مبِالْ  َكاُنوا َبيٍْت  أَْاَل   َبِعرٌي حَلُمْ  أَوْ  حَلُمْ  َناَقةٌ  ِعنَْدُامْ  َفَاَتْت  :َقاَ   ُُمْتَاِمنيَ  َحر 

َص   .َسنَتِِهمْ  أَوْ  ِشتَاِئِهمْ  َبِقي ةَ  َصَمتُْهمْ َفعَ  :َقاَ   أَْكِلَها يِف    الن بِ ُّ  حَلُمْ  َفَرخ 

 وذلك مما يقوي حديث فجيع.

حلذا الصحايب حديث خخر، وقد ذكره احلافظ ابن حجر  ثالًثا:

أس    يف األثري ابن وذكره احلجوري انتقده الذي احلديث مع اإلصابةيف

 .الاابة

املذكورين، أو عىل احلجوري رأى اذين احلدي ني يف الكتابني أن واعتقد 

 األقل يف أحدمها، فأخذ أحدمها كعادته اخلارية، وتعامى عن اآلخر.

 .أس  الاابةورامع ،(6960)رقم اإلصابةدي ني مناحلواا  اذين 
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ا -: الفجيعقا  احلافظ ابن حجر   -بن عبد اهلل بن مندع -بجيم مصتر 

ن البكاء، واسمه: ب -مهملة هبضم اجليم والدا  وسكون النون بينها وخخر

 ربيعة بن عمرو بن ربيعة بن عامر بن اعصعة البكائ .

 قا  البخاري، وابن السكن، وابن حبان: له احبة.

كويف. وذكره ابن سعد يف طبقة  ،وقا  ابن أيب حاتم: أتى النب  

 الفتحيني.

 بأس ال بإسناد  سنن أبي داودوقا  البتوي: سكن الكوفة. وله حديث يف

 عنه،  التاريخ امليتة، وأخرمه البخاري يفمن اله ما حيل ه، يف سؤب

 .طريقه من والبتوي

 نعيم، أيب طريق من  الوح ان وله حديث خخر رواه ابن أيب عاام يف

ا البكائ  عااء بن امللك عبد إلينا أخرج: قا   علينا، ُيْمِله و . اكتبوه: فقا  كتاب 

 للفجيع النب  ُممد من كتاب اذا» :فيه فإذا به، حدثته الفجيع بنت أن وزعم

كاة وأطاع اهلل ورسوله، وأعاى من المل وختى الصية وأقاع أسلم ومن تبعه ومن

املتنم مخس اهلل، ونرص نب  اهلل، وفارق املرشكني؛ فهو خمن بآمان اهلل عملومل، 

 .«وأمان ُممد

 ورواه ابن شااني من طريق: عبد الرحيم بن زيد البارق  عن عقبة بن واب

البكائ  عن الفجيع نحوه، وأشار ابن الكلب  إىل اذا احلديث فقا : وفد النب  

ا فهو عندام، وقد تقدع ذكره يف ترمجة برش ابن معاوية   عىل  وكتب له كتاب 

ا  .اام"البكائ  يف القسم األو  أيض 
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( 18/321) الكبريالارباين يف  روى اذين احلدي ني للفجيع  وقد

 و ،1503برقم ) اآلحاد واملثانيبن أيب عاام يف(، وا830،829برقم)

(، وابن 2410) حتت رقم ال مجة  معرفة الصحابة(، وأبو نعيم يف 1504

 (. 305و304رقم ) الطبقاتسعد يف

فظهر أن حلذا الصحايب حدي ني، أحدمها احيال بشوااده، واآلخر 

  عيف.

د، وال يف احيال وعىل اذا في يصال إيراد الفجيع يف قسم  عيف املفاري

 املفاريد.

 قال أبو عبد الرمحن:

 .  فجيع العامري

 :قا  له حديث واحد أن النب   ،احايب التقريبقا  احلافظ يف

 ةفأحل حلم امليت –اجلوع  يبأقا  ذلك و  ،نتتبق ونصابال :،  قلنا«ماطعامكم»

خر خمن  :وقبالت(، وقا : 3817ه أبو داود رقم )أخرم –عىل اذا احلا  

، واحلديث  عيف يرويه عقبة بن واب بن و  النهارأمن  :وحوالصب ،النهار

  العامري عن أبيه عن الفجيع العامري. عقبة

يف أصحاب احل يث  تلقيح فهوم أهل األثروذكره ابن اجلوزي يف

 يث أمساء الصحابة الرواة من أصحاب احلوذكره ابن حملع يف كتابه  ،الواح 

)د(:  روى عن النب   تهذيب الكمالململي يف، وقا  احلافظ االواح 

وترمم له ابن عبد الرب يف باب األفراد يف حرف الفاء و   «ماحيل لنا من امليتة»

  ( لفجيع عىل اذا احلديث.1490) جامع املساني  والسننيملد ابن ك ري يف
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 ،ال يعرف" :امليزانمن  تهبن واب قا  الذاب  يف ترمج ةعقب فيهو

 .ورممل له إىل أيب داود ".يصال ه الربوخ

فيمن  :اا واحد  روى له أبو داود حدي   " :التهذيبوقا  ابن حجر يف  

 .مهنا عن أمحد ال أعرفه :وقا  ة،تباح له امليت

 ."ليس او باملعروف" :بن عدياوقا   

 :يعن  .ما كان يدري ما اذا األمر :بن املدين  عن سفياناقا  عيل واو 

عقبة بن واب ليس بيشء،  املاينوقا  الذاب  يف  نه.احلديث وال كان شأ

 وال يكاد يعرف.

بن ااهلل العامري   يذكر  العامري عن فجيع بن عبد ةوأبوه واب بن عقب 

ان يف غري ابنه عقبة بن واب وذكره ابن حب اعنه راوي   التهذيبحجر يف 

 : مستور.التقريبوقا  احلافظ يف  .الثقات

ال يعرف وخربه  يف ترمجة عقبة: قولهلذاب  كا سلف او احلديث  عفه 

 :ومن اذا أنه :فقا (، 19672رقم  9/356) الكربىوالبيهق  يف .ال يصال

امع تناو  ما يمسك الرمق ،باح حلم تناو  امليتةأ اوغب ، ويقيم النفس ابوح   وق 

 .ويف ثبوا اذه األحاديث نظر :قولهإىل ...

ضعيف يف   لباينداود و عفه األيف حتقيق سنن أيب  واو مضعف 

 .ي داودبأ

( من طريق سا  من حرب عن 6/38)رقم بوأما ما أخرمه أبو داود 

إن  :فقا  له رمل ،ومعه أاله وولده ةنمل  احلر أن رمي   : بن سمرة  مابر

فقالت  ،ناقت   لت فإن ومدهتا فأمسكها، فومداا فلم لد ااحبها فمر ت



 ) 

 

 

+ 

 

546

ال » :كلها فقا أعن   فسأ  النب   : ماتت،أي ،نفقتفأبى ف ،انحراا :امرأته

 .«فكلواا» :قا  .ال :قا  «ينكتن  يغعند  

ماا حلم بتل  ان قوم  (: أ3/328) كشف األستاروعند البملار كا يف  

فهو حديث  ،فرخص حلم فيه و  يكن حلم يشء يأكلونه فجاؤوا إىل النب  

وشيخنا  ،تعليقه عىل سنن أيب داودلباين يف ظاار سنده احلسن وقد حسنه األ

ار رقم ض، باب أكل امليتة للماجلامع الصحيحيف كتاب األطعمة من 

( من سورة 3خية ) تفسريهوذكر ابن ك ري بعض ذلك يف(، 2680و 2679)

 .من أكل امليتة افهذا ُممو  عىل من ا ار و  لد بد   ،املائدة

بن عون اعن  ةبن علياحدثنا  :قا  براايمإحدثن  يعقوب بن  :قا  ابن مرير 

ومدا عند احلسن كتاب سمرة فقرأته عليه فكان فيه ولملى من قا : 

 .وق أو ابوحبرار غا اال

 .وق وابوحبامليتة مع ومود غ أما احلديث املذكور ففيه حلُّ   :قلُت  

 .يف اذا احلا اذا يشبه حا  الصائم فكيف يكون اال ارار  و 

افِِع ي  عند الرامال والقو :عون املعبوديفكا  الشوكاين وقا    الش 

َمِق  َسدي  َعىَل  ااِلْقتَِصارُ  ُاوَ  َحهُ  ُممَليِنُّ مْال َنَقَلهُ  َكَا  .الر  افِِع ُّ  َوَاح   َوُاوَ  ،َوالن َوِويُّ  الر 

َواَيتنَْيِ  َوإِْحَدى ،َحنِيَفةَ  أَيِب  َقْوُ    .َمالٍِك  َعنْ  الري

يَك  ِغن ى ِعنَْد َ  َاْل » :ْوُلهُ قَ  َعَليْهِ  َوَيُد ُّ   نِ  َرَمِقهِ  َسد   َوَمدَ  ملَِنْ  ُيَقاُ   َكانَ  إَِذا «ُيْت

ي ا
ا أَوْ  ُلَتة   ُمْستَْتنِ ع  هُ  :َقاَ   ،اأْلَو  ِ  اْلَقْو ِ  َعىَل  َبْعُضُهمْ  بِهِ  َواْستََد    رَشْ  َعنِ  َسأََلهُ  أِلَن 

 .َنْفِسهِ  َعىَل  َخْوفِهِ  َعنْ  َيْسأَْلهُ  َوَ ْ  اْلِتنَى

ْت  َقدْ  اْلَكِريَمةُ  َواآْلَيةُ   ِريمِ  َعىَل  َدل   إَِليْهِ  ااِلْ اَِرارُ  َوَقعَ  َما َواْستَ ْنَى َميْتَةِ مالْ  حَتْ

وَرةُ  اْنَدَفَعِت  َفإَِذا ُ ل   َ ْ  الرض    َكَحاَلةِ  اأْلَْكُل  حَيِ
ِ
َمِق  َسد   أَن   َشك   َواَل  ،ااِلْبتَِداء  الر 
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ُ  َيْدَفعُ  هُ  :َوِقيَل  .وَرةَ الرض  وزُ  إِن  ْلُمْضاَري  ُمْعتَادِ مالْ  أَْكُل  َلُ
اعِ  يِف  لِ  ،ااِلْ اَِرارِ  َعَدعِ  أَي 

اِماُل  َوُاوَ  :احْلَافِظُ  َقاَ   طَْيِق  الر   .اآْلَيةِ  ِهِ

تِ  احْلَاَلةِ  يِف  َواْختََلُفوا   اأْلَْكُل  َااِعنْدَ  َوُيبَاُح  بِااِلْ اَِرارِ  اْلَوْاُف  فِيَها َيِصالُّ  ال 

َا إِىَل  اجْلُْمُهورُ  َفَذَاَب  تِ  احْلَاَلةُ  أَ    إِىَل  أَوْ  احْلََي ِ  َحدي  إِىَل  فِيَها اجْلُوعُ  بِهِ  َيِصُل  ال 

 .اام     إَِليْهِ  ُيْفيِض  َمَرضٍ 

األلفا   بعض ن حديث الفجيع مع علة إسناده اشتمل متنه عىلإ :وأقو 

 ، منها:تؤيد القو  بضعفه

الواو للقسم. قلت: وقد قا   ، قا  الشارح:(اجْلُوعُ  َوأَيِب  َذا َ )فيه  قوله -1

ينهاكم أن حتلفوا »:  رسو  اهلل  بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف إن اهلل 

( من حديث 1646(، ومسلم)6646أخرمه البخاري ) «باهلل أو ليصمت

( عن عبد الرمحن 1648، ويف احيال مسلم رقم ) عمر بن اخلااب 

 .«بآبائكمال حتلفوا بالاواغيت وال »:  سمرة قا : قا  رسو  اهلل  بن

قد ال يراد هبا ظااراا إال أ ا انا ال حتتمل التأويل فتضاف مع كان وإن 

 ارار  عف السند ومع خمالفة لفظه أللفا  األحاديث األخرى يف اال

 .وملدلو  اآلية فإن املصابال واملتتبق شأنه نحو شأن الصائم

 أكلة واحدة الأمحد أباح الواا  إىل السحر واذا ليس فيه إ اهماع بل إن 

ما يف الصحيال أن النب    ارار، ودليل أمحد يف اليوع و  يعد ذلك من اال

، فإدخا  املصابال «من كان موااي فليواال إىل السحر»قا :   

ه   يفته ؛ ألنواملتعيش خخر الليل يف املضار ال يستقيم سندا وال متنا وال معنى

إال التداء فيصري به يف اذه غري مضار وبدون التداء او مضار ولو سد رمقه 
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يف أو   النهار ويف الليل فتأمل ولقد كان الصحابة متر هبم حاالا من اذه و  

 يعتربوا أنفسهم مضارين.

ابن ك ري: وليس من رشط مواز تناو  امليتة أن  فالضعف عليه بني، قا 

 من العواع وغريام ياع ال لد طعاما كا او قد يتومهه ك رييميض عليه ثيثة أ

 لذلك ماز له. بل متى ا ار

 اذا الكتاب من ُممد :فيهواملنسوب إىل الفجيع  خرما احلديث اآلو أ

معرفة خرمه أبو نعيم يف إىل الفجيع ومن تبعه ومن أسلم أالنب  رسو  اهلل

 الكبرياين يف يف ترمجة الفجيع، والارب (5664)رقم  الصحابة

 أس  الاابةبن حجر وال  اإلصابةويف ترمجة الفجيع من (، 12/4203)

 ثري.األالبن 

أخرج إلينا عبدامللك بن  :كلهم من طريق أيب نعيم الفضل بن دكني قا 

اكتبوه و  يمله علينا زعم  :فقا  لنا ، من النب   اعااء العامري البكائ  كتاب  

 أليب نعيم. املعرفةثه به اكذا يف أن ابن بنت الفجيع حد

  اإلصابةويف  ،بنت الفجيع حدثته إن أيمن :قا  أس  الاابةويف 

 .وزعم أن بنت الفجيع حدثته :قا 

امللك بن عااء هبذا  ت ترى اذا االختيف يف اذا الذي حدث عبدنفأ 

دث وال ا  الت  اسمها أيمن أو او ولداا الذي ح ،أا  بنت الفجيع ؛الكتاب

 عبد امللك.

( 1/30) جممع الزوائ قاع كا قا  احلي م  يففعلم أن احلديث من

 .قاعنم إسنادهو :، قا (72)رقم 
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ويف  ،وال يدري حاحلا ،و ابنهاناقل اذا الكتاب او بنت فجيع أ :قلُت   

ابن بنت الفجيع حدثه عنها يف رواية عبدامللك اذه، أن  نعيم وزعم يبأقو  

ل أو مرسل ال عضفليس احلديث بحديث الفجيع إنا او إما موإذا كان كذلك 

خصواا وأن اذا الكتاب ذكره ابن  يدرى من احابيه أاو الفجيع أو غريه،

يف ترمجة معاوية بن ثور بن عبادة وأيضا ذكراا احلافظ  أس  الاابةاألثري يف 

 .اإلصابةمن  األام العامري البكائ ابن حجر يف ترمجة 

(+++) 
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 گ الة الزهرانيفض 

  .فضالة الملاراين، ويقا : اللي   -131"

سناد حدي ه إوله حديث واحد يف  ،ةله احب :التهذيبقا  احلافظ يف  

( 4233) أس  الاابةو( 7015)رقم  اإلصابةم مم يف ، اختيف

 . (2107) االستيعابو

 :(428)رقم داود أبو اهماعقا  

يب أعن  ،يب اندأعن داود بن  بن عبد اهلل،  عن خالد ،عمرو بن عون حدثنا

قا  علمن  رسو  اهلل  ،بيهأعن  ة،عن عبد اهلل بن فضال ،سوديب األأحرب بن 

ن اذه إ :قلت :قا  ،حافظ عىل الصية  اخلمسأفكان فيا علمن    

حافظ » :فقا  ،عن  أنا فعلته أمملا أذإمرين بأمر مامع أف ،شتا أساعاا يل فيها 

قبل  ةاي» :فقا  .وما العرصان :فقلت ،وماكانت من لتتنا «ينعىل العرص

 .«طلوع الشمس واية قبل غروهبا

/ 1) املست ركواحلاكم يف ( 826)رقم ( 319/ 18)خرمه الارباين أو 

كلهم من طريق  ،(466/ 1)الكربىوالبيهق  يف ( 344/ 4)محد أو( 199

 .يب اند بهأابن 

و  نجد من  ،الثقاتبن حبان يفاذكره  ةالاهلل بن فضعبد؛ وسنده  عيف  

 .ليس بالقائم  إسناده :وقا   ابن عبد الرب ،وثقه غريه

+ } 
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 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

(إن الصواب أن يقا  يف اذا الصحايب: اللي  . ال: الملاراين؛ وذلك ألن 1

 ، وخا أ ابن عبد الرب من قا "فضالة اللي  "قا  يف ترمجته: أمحد  اهماع

 فيه: الملاراين.

 ."اللي  ": فيه قا ( 2284/ 4)  معرفة الصحابة يفو

 ( اذا احلديث احيال من ومه خخر.2

: فقا  اذا، فضالة ترمجة حتت( 4/344) مسن هأمحد يف  اهماع ىرو

َثنَا ْيُج  َحد  َثنَا النُّْعَانِ  ْبنُ  رُسَ َنا َقاَ   ُاَشيْمٌ  َحد  َثنِ  َقاَ   نٍْد اِ  أَيِب  ْبنُ  َداُودُ  أَْخرَبَ  َحد 

 ي  َفَضاَلةَ  َعنْ  اأْلَْسَودِ  أَيِب  ْبنُ  َحْرِب  أَُبو
يْ ِ  َفأَْسَلْمُت    الن بِ    أََتيُْت  َقاَ   الل 

َمنِ  َمنِ  َحت ى َوَعل  َلَواِا  َعل  ََواِقيتِِهن   اخْلَْمَس  الص 
 َاِذهِ  إِن   :َلهُ  َفُقْلُت  :َقاَ   ملِ

ْل  َفَي  ُشِتْلَت  إِنْ »: يِل  َفَقاَ   بَِجَواِمعَ  َفُمْريِن  يَهافِ  ُأْشَتُل  َلَساَعاٌا  ْشَت  َعنْ  ُت

ْينِ  انِ  َوَما :ُقْلُت   «اْلَعرْصَ ْلَتَداةِ  َاَيةُ » :َقاَ   .اْلَعرْصَ ْلَعرْصِ  َوَاَيةُ  ا  .«ا

 فهذا إسناد احيال من اذا الومه.

بن فضالة، وإذا اع ض أحد برواية أيب حرب بن أيب األسود، عن عبد اهلل 

رب روى اذا احلديث بواساة عن عن أبيه، فنقو : ال يبعد أن يكون أبو ح

 اهلل عن أبيه، ثم سمع اذا احلديث من أبيه. عبد

 بن اهلل عبد  عيف؛ وسنده"( وأما قو  احلجوري يف اذا احلديث: 3

 ."غريه وثقه من نجد و  ،الثقاتيف حبان ابن ذكره فضالة
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 فنقول:

بن فضالة ال يضعف يف روايته عن أبيه؛ قا  فيه البخاري  م ل عبد اهلل"

 (:539( رقم)5/170) الكبريالتاريخ يف

 بن زاري حدثنا بكر، يبأ بن ُممد قاله ، اللي  :واو فضالة بن اهلل عبد "

 بن قيس وقا  بيه،أ عن: فضالة بن اهلل عبد عن حرب يبأ عن داود عن  سحاقإ

 تىأ نهإ:  اهلل عبد عن حرب يبأ عن دداو عن علقمة بن مسلمة عن حفص

 عمران بن ُممد عاام أبو حدثنا البرصي الرضير عاام أبو قا  ،  النب 

 اجلاالية يف ولدا: قا  فضالة بن اهلل عبد عن احلدثان ابن عاام عن  اللي 

 .بفرس  عن يبأ فعق

 حدثنا واقد بن الرمحن عبد قا  ،  النب  عن مرسل عوف، عنه روى 

 ."  النب  تيتأ:  اللي  فضالة عن حرب يبأ عن داود حدثنا اشيم

 عن داود عن علقمة بن مسلمة عن حفص بن قيس وقا " وقو  البخاري:

 ." النب  تىأ نهإ:   اهلل عبد عن حرب يبأ

 يفيد أن عبد اهلل بن فضالة له احبة، ولكن أن يكون أرسل عن النب  

  يضعف به.رسا  ال ينف  احبته، فم له الفهذا اه

 أمحد الت  سلفت. اهماعومما يمليد روايته احة وقوة روايته عند 

 وله شواهد:

  متفق عليه.  منها: حديث طلحة بن عبيد اهلل 
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(، ومسلم يف كتاب اهيان 46اهيان حديث)اه البخاري يف رو

 (.11حديث)

َثنَا: مسلم  اهماعقا    اهللِ َعبِْد  ْبنِ  طَِريِف  ْبنِ  مَجِيلِ  ْبنِ  َسِعيِد  ْبنُ  ُقتَيْبَةُ  َحد 

، هُ  أَبِيِه، َعنْ  ُسَهيٍْل، أَيِب  َعنْ  َعَليْهِ  ُقِرَئ  فِيَا  أََنسٍ  ْبنِ  َمالِِك  َعنْ  ال  َقِف ُّ  َسِمعَ  أَن 

 َثاِئرُ  َنْجٍد  أَْالِ  ِمنْ    اهللِ َرُسو ِ  إِىَل  َرُمٌل  َماءَ : َيُقوُ   اهللِ، ُعبَيِْد  ْبنَ  طَْلَحةَ 

أْسِ   َفإَِذا ،  اهللِ َرُسو ِ  ِمنْ  َدَنا َحت ى َيُقوُ   َما َنْفَقهُ  َواَل  َاْوتِِه، َدِوي   َنْسَمعُ  ،الر 

ْسَيِع، َعنِ  َيْسأَُ   ُاوَ  ُس »:  اهللِ َرُسوُ   َفَقاَ   اْهِ َْلةِ  الْيَْوِع، يِف  َالََواٍا  مَخْ  «َوالل ي

؟ َعيَل   َاْل : َفَقاَ   ُان  عَ، أَنْ  ال  إِ  اَل،»: َقاَ   َغرْيُ  َاْل : َفَقاَ   ،«َرَمَضانَ  َشْهرِ  َوِايَاعُ  َتا و 

ُه؟ َعيَل   عَ  أَنْ  إِال   اَل،»: َفَقاَ   َغرْيُ و  َكاَة،  اهللِ َرُسوُ   َلهُ  َوَذَكرَ  ،«َتا   َاْل : َفَقاَ   المل 

َاا؟ َعيَل   عَ  أَنْ  إِال   اَل،»: َقاَ   َغرْيُ و  ُمُل،ال َفأَْدَبرَ : َقاَ   ،«َتا   اَل  َواهللِ،: َيُقوُ   َوُاوَ  ر 

َلاَل »:  اهللِ َرُسوُ   َفَقاَ   ِمنُْه، أَْنُقُص  َواَل  َاَذا، َعىَل  أَِزيدُ  ْف  .«َاَدَق  إِنْ  أَ

  ومنها حديث أنس بن مالك. 

 : (، قا  12يف اهيان حديث) رواه مسلم

َثنِ  ِد  ْبنُ  َعْمُرو َحد  َثنَا الن اِقُد، ُبَكرْيٍ  ْبنِ  ُُمَم  ، أَُبو اْلَقاِسمِ  ْبنُ  َااِشمُ  َحد   الن رْضِ

َثنَا ينَا: َقاَ   َمالٍِك، ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  َثابٍِت، َعنْ  ُمِترَيِة،مْال ْبنُ  ُسَليَْانُ  َحد   َنْسأََ   أَنْ  ُ ِ

، َعنْ   اهللِ َرُسوَ  
ٍ
ء ُمُل  َلِ ءَ  أَنْ  ُيْعِجُبنَا َفَكانَ  يَشْ  اْلَعاِقُل، َيةِ اْلبَادِ  أَْالِ  ِمنْ  الر 

ُد، َيا: َفَقاَ   اْلبَاِدَيِة، أَْالِ  ِمنْ  َرُمٌل  َفَجاءَ  َنْسَمُع، َوَنْحنُ  َفيَْسأََلُه،  َرُسوُلَك  أََتاَنا ُُمَم 

َاَء؟ َخَلَق  َفَمنْ : َقاَ   ،«َاَدَق »: َقاَ   أَْرَسَلَك، اهللَ أَن   َتمْلُعمُ  أَن َك  َلنَا َفمَلَعمَ  : َقاَ   الس 

بَاَ ، َاِذهِ  َنَصَب  َفَمنْ : َقاَ   ،«اهلُل»: َقاَ   اأْلَْرَض؟ َخَلَق  َفَمنْ : َقاَ   ،«اهلُل»  اجْلِ

َاَء، َخَلَق  َفبِال ِذي: َقاَ   ،«اهلُل»: َقاَ   َمَعَل؟ َما فِيَها َوَمَعَل   اأْلَْرَض، َوَخَلَق  الس 
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بَاَ ، َاِذهِ  َوَنَصَب   َعَليْنَا أَن   َرُسوُلَك  َوَزَعمَ : اَ  قَ  ،«َنَعمْ »: َقاَ   أَْرَسَلَك؟ خهلُل اجْلِ

 أََمَر َ  خهلُل أَْرَسَلَك، َفبِال ِذي: َقاَ   ،«َاَدَق »: َقاَ   َوَليَْلتِنَا، َيْوِمنَا، يِف  َاَلَواٍا  مَخَْس 

 ،«َق َادَ »: َقاَ   أَْمَوالِنَا، يِف  َزَكاة   َعَليْنَا أَن   َرُسوُلَك  َوَزَعمَ : َقاَ   ،«َنَعمْ »: َقاَ   هِبََذا؟

 َعَليْنَا أَن   َرُسوُلَك  َوَزَعمَ : َقاَ   ،«َنَعمْ »: َقاَ   هِبََذا؟ أََمَر َ  خهلُل أَْرَسَلَك، َفبِال ِذي: َقاَ  

 أََمَر َ  خهلُل أَْرَسَلَك، َفبِال ِذي: َقاَ   ،«َاَدَق »: َقاَ   َسنَتِنَا، يِف  َرَمَضانَ  َشْهرِ  َاْوعَ 

 إَِليْهِ  اْستَاَاعَ  َمنِ  اْلبَيِْت  َحج   َعَليْنَا أَن   َرُسوُلَك  َزَعمَ وَ : َقاَ   ،«َنَعمْ »: َقاَ   هِبََذا؟

، ، ُثم  : َقاَ   ،«َاَدَق »: َقاَ   َسبِيي  ، َبَع ََك  َوال ِذي: َقاَ   َوىل  ، أَِزيدُ  اَل  بِاحْلَقي  َعَليِْهن 

، أَْنُقُص  َواَل  ِئنْ »:  الن بِ ُّ  َفَقاَ   ِمنُْهن  ْدُخ  َاَدَق  َل يَ ن  َل ةَ  َل ن   . «اجْلَ

 وبالنسبة لصالتي العصر والفجر فإنه يشهد هلما:

 جيل بحديث مرير بن عبد اهلل ال. 

(، ومسلم يف 573()554رواه البخاري يف كتاب مواقيت الصية حديث)

 (.632كتاب املسامد حديث)

 َفنَظَرَ  ،  بِ ي الن  ِعنْدَ  ُكن ا: َقاَ   ،اهلل َعبِْد  ْبنِ  َمِريرِ  َعنْ ونصه عند البخاري: 

ُكمْ »: َفَقاَ   - البَْدرَ  َيْعنِ  - َليَْلة   الَقَمرِ  إِىَل  ن  ، َاَذا تََرْونَ  َكَا  َرب ُكْم، َسَ َْونَ  إِ  الَقَمَر

إِنِ  ُرْؤيَتِِه، يِف  ُتَضامُّونَ  الَ  َل  َايَةٍ  َعىَل  تُتْلَبُوا الَ  أَنْ  اْستَاَعْتُمْ  فَ بْ ِس  ُطُلوعِ  َق ْم  الش 

ا َوَقبَْل  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک): َقَرأَ  ُثم   «َفاْفَعُلوا ُغُروهِبَ  .(ژ 

 .ومنها :حديث عارة بن رؤيبة 

َثنَا :(، قا  634رواه مسلم حديث)  َوأَُبو َشيْبََة، أَيِب  ْبنُ  َبْكرِ  أَُبو َوَحد 

ا إِْبَراِايَم، ْبنُ  َوإِْسَحاُق  ُكَرْيٍب، يع 
َثنَا: ُكَرْيٍب  أَُبو َقاَ   َوِكيٍع، َعنْ  مَجِ  َعنِ  َوِكيٌع، َحد 

يي  َوِمْسَعٍر، َخالٍِد، أَيِب  اْبنِ   ْبنِ  ُعَاَرةَ  ْبنِ  َبْكرِ  أَيِب  ِمنْ  َسِمُعوهُ  ُمْختَاِر،مالْ  ْبنِ  َواْلبَْخَ ِ
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 قَبَْل  َاىل   أََحدٌ  الن ارَ  َيلِجَ  َلنْ »: َيُقوُ    اهللِ َرُسوَ   َسِمْعُت : َقاَ   أَبِيِه، َعنْ  ُرَؤْيبََة،

ْمِس، وعِ ُطلُ   أَْالِ  ِمنْ  َرُمٌل  َلهُ  َفَقاَ   " ،- َواْلَعرْصَ  اْلَفْجرَ  َيْعنِ  - «ُغُروهِبَا َوقَبَْل  الش 

ةِ  ُمُل  َقاَ   َنَعْم،: َقاَ   ؟  اهللِ َرُسو ِ  ِمنْ  َاَذا َسِمْعَت  خْنَت : اْلبرَْصَ  أَْشَهدُ  َوأََنا: الر 

.  َقْلبِ  َوَوَعاهُ  أُُذَناَي، َعتْهُ َسمِ  ،  اهللِ َرُسو ِ  ِمنْ  َسِمْعُتهُ  أَيني 

  ومنها حديث أيب موسى األشعري. 

(، ومسلم يف كتاب املسامد 574) رواه البخاري يف مواقيت الصية

ْينِ  َاىل   نْ مَ »: َقاَ    اهلل َرُسوَ   أَن   (،635حديث) َد ةَ  َدَخَل  الرَبْ ن   .«اجلَ

ه، وزادته اذه الشوااد ف بت اذا احلديث، واحلمد هلل؛ فهو احيال لذات

 قوة، في يصال إدخاله يف قسم املفاريد الضعيفة.

   قال أبو عبد الرمحن:

والد  فضالة اللي   الملاراينتهذيب الكمالقا  احلافظ اململي يف 

 ،اهلل بن عبد : فضالةفقيل ،واختلف يف اسم أبيه ةله احباهلل بن فضالة  عبد

حديث واحد يف   دينة، له عن النب  ال املأيعد يف  ،بن واب ةفضال :وقيل

 .اختيف إسنادهويف  ةاهلل بن فضال روى عنه ابنه عبد ،العرصيناملحافظة عىل 

 ،اأ: قا  بعضهم الملاراين فأخاالستيعابقا  ابن عبد الرب يف و 

، ةاللي   من أال البرص ةفضال عدي :قا  ،والملاراين غري اللي  ، الملاراين تابع 

 ،الصبال والعرص :ىعني «حافظ عىل العرصين» :نه قا أ  حدي ه عن النب 

حدي ه اذا الفرد من  أس  الاابةاهلل، وساق له ابن األثري يف  روى عن ابنه عبد

حافظ » :وكان فيا علمن  عن أبيه قا  رسو  اهلل  اهلل بن فضالة طريق عبد
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تا  إن اذه ساعاا يل فيها أش يارسو  اهلل :قلت «عىل الصلواا اخلمس

 احلديث. «حافظ عىل العرصين» :فقا  .عن  أبأمر مامع إذا فعلته أممل ينفمر

اهلل اللي    فضالة بن عبد :بن السكنا  اق  :اإلصابةاحلافظ يف قا  

حدي ه يف العرصين   يروه غري داود بن أيب ويقا  الملاراين، وقا  البتوي:  و

 .ااماند

د وال أمح حتفة األشرافيف اللي    لفضالةي ملو  يذكر احلافظ امل 

رقم   جامع املساني بل وال ابن ك ري يف  ،(19024)رقم  املسن يف

وقد مملع احلافظ اململي وتبعه ابن حجر أنه له عن  ،غري اذا احلديث( 8698)

 اذا احلديث الواحد.  النب  

 :فقا  ،يناامل فه الذاب  يف عّ  ،عبد اهلل بن فضالة وحدي ه  عيف فيه 

واخلرب منكر، يف وقت  ، انال يعرف ،احبة اهلل بن فضالة عن أبيه ولفضالة بدع

 .اامالصية

احبة دعوى  ودعوى لعبد اهلل بن فضالة .يعن  اذا اخلرب عند أيب داود 

 غري احيحة.

 الرب يف بن عبداقا  و (،رسبفولدا يف اجلاالية فعق أيب عن  ) :قولهفإن 

ه النب  ناتيإواختلف يف  ،ليس بالقائم إسناده  :االستيعاباهلل من  ترمجة عبد

ن أيب اند عن أيب حرب بن أيب األسود بعن داود  ةعن علقم ةفروى مسلم 

 اجلرح والتع يل، وقا  ابن أيب حاتم يفنه أتى النب أعن عبداهلل بن فضاله 

 فعق اجلاالية يف ولدا :قا  أنه عنه يرو اللي   فضالة بن اهلل عبد:(5/135)

 .بفرس ن ع
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 ،  النب  إتيانه يف عنه واختلف جماايل، مشايخ مضارب إسناد واو

 بن اهلل عبد عن حرب أيب عن اند أيب بن داود عن علقمة بن مسلمة فروى

 داود عن إسحاق بن[ وزاري] الواسا  خالد ورواه ،  النب  أتى أنه فضالة

 أاال، واو   النب  أتى أنه أبيه عن فضالة بن اهلل عبد عن حرب أيب عن

أي أنه روى احلديث املذكور يف احلفا  عىل . ذلك يقو  أيب سمعت

 .العرصين  عن أبيه واذا أاال

نحو اذا النص أن  تاريخ البخاريامُلْستَْدِر  أنه نقل من أمر ومن عجيب 

احلديث عن عبد اهلل بن فضالة مرسل إنا او حديث أبيه وأرص عىل التلط أن 

 .ئمة بتري براانوذاب يؤ  أقوا  األ له احبة.عبد اهلل بن فضالة 

  أن اذا احلديث  عيف. :واحلاصل 

فقا : ( 19024)رقم  مسن  أمح ُمقق  ةفضال ف حديث عّ و

 حديث  عيف، واذا إسناد اختلف فيه عىل داود بن أيب اند.

 (،12/667) ةاملهر فاحتاان احلافظ يفبمن طريق ابن ح فهو عّ  

 أعجب ومنفقا : (133)ص  جامع التحصيلمقدمة  واحلافظ العيئ  يف

ا الصلواا عىل حافظوا» :  اللي   فضالة حديث ذلك يف وقع ما  وحافظو

 :طريق من الصحيال كتابه يف أخرمه حبان ابن حاتم أبا فإن ،«العرصين عىل

 .به فضالة عن األسود أيب بن حرب أيب عن اند أيب بن داود عن اشيم

 عن الواسا  اهلل عبد بن خالد عن شااني بن إسحاق حديث من ثم 

 .به أبيه عن اللي   فضالة بن اهلل عبد عن اند أيب بن داود

 أيب بن حرب أيب الشيخني عن اند أيب بن داود عند احلديث معل ثم 

 .أبيه عن كيمها فضالة بن اهلل وعبد األسود
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 اامإلخ...منقاعة منها طريق كل بل زعم كا األمر وليس 

وما قاله غريه يف رواية  جامع التحصيلا نقله العيئ  بتامه يفوفي 

وى اذا احلديث اعد أن يكون ربأنه ال ي امُلْستَْدِر  عىل دعوى أيب حرب رد 

 .عن أبيه ثم سمع اذا احلديث من أبيه اهلل بواساة عبد

بنظري ما أعله  (296)لولده رقم  العلليفكا حاتم  وأعل احلديث أبو 

 (.5/135) اجلرح والتع يل به يف

 و احلاصل أن احلديث معل بعدة علل:
  . منكرربواخل :كا قا  الذاب  ؛ةالنكار -1

 . يف سنده اال اراب -2

 .كا سبق ؛سندهيف مهالة بعض من  -3

كا نص عىل ذلك  ؛من الاريق الت  بدون اذا املجهو  االنقااع -4

يف إسناده كا نص ومن  الاريق الت  بدون ذكر أيب حرب ، احلافظ العيئ 

 .48ص اإلمتاعيف وابن حجرعىل ذلك العيئ  

و  ينقل ما قاله  ،عىل ما قاله العيئ  لباين لع العيمة األوملا   ياّ 

ومن (، 1813)رقم  ةالصحيحالذاب  حكم بصحة إسناد احلديث يف

خيالفها احلديث  د إىل أحاديث ظاار اذامأنه ع امُلْستَْدِر يع انعجيب 

 له: هبا ستشهديو

 ،غرياا عيل  ال  :الصلواا اخلمس وفيه يف اهلل عبدبن حة حديث طلمنها  

 متفق عليه. « ن تاوع أالأ ،ال» :قا 
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وليس  ،«ةمخس الواا يف اليوع والليل» :فيه عبيد اهللبن  طلحةحديث و 

بل أن من  ،وأدلة ذلك ك رية يف الباب ،فيه ال خيص ألحد يف تر  يشء منها

كا يف حديث  ؛عن دين اهلل غخيشى عليه الملي اواحدة منها عمد   ةتر  اي

، ويف «لهمط عبمن تر  ايه العرص فقد ح» (:553)البخاري رقم  دعن ةريدب

سيع عىل بن  اه» :اعن ابن عمر مرفوع   (16)ومسلم  (8)البخاري رقم 

 .احلديث «قاع الصيةإو ،رسو  اهلل اشهادة أن ال إله إال اهلل وأن ُممد   :مخس

 مراأ» :ان ابن عمر مرفوع  ( ع22)ومسلم  (،25)ويف الصحيحني يف رقم 

رسو  اهلل ويقيموا  اال إله إال اهلل وأن ُممد  أن  شهدواأقاتل الناس حتى يأن 

  حديث معاذ  (19)ومسلم  (1496)ويف البخاري رقم  ،احلديث «الصية

علمهم أن اهلل أطاعو  لذلك ففإن ام »: قا  له حني بع ه إىل اليمن أن النب  

 .«اف ض عليهم مخس الواا يف كل يوع وليلة

نقله واللي    ةعىل حديث فضال شكاال  إ اإلمتاعوقد أورد احلافظ 

وقا  احلافظ اذا احلديث  :فقا (، 1813)رقم  ةالصحيحلباين يفاأل

ويمكن  ،شكا  ألنه يوام مواز االقتصار عىل العرصينإويف املتن  ،احيال

  .اام    أن حيمل يف اجلاعة ال عىل تركها أاي  

 له. شتلمل أوال خيص إنا كان من  :لباينقا  األ  

لباين رمحها اهلل فإن يف لفظ احلديث يباين تأويل احلافظ واأل  :قلُت  

تلك  يفله بأنه  فاعتذرأمره باحلفا  عىل الصلواا اخلمس  سياقه أن النب  

 .ء عنه من أداء ذلكىأن يأمره با لمل الساعاا مشتو  وطلب منه

واذه املحاولة للخروج عن أداء الصية يف وقتها الصحابة ر وان اهلل  

وه من مُ عل  ت ملاحرص عىل أداء الصية يف وقتها، أو ،كل البعد اعليهم أبعد عنه
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هبا  احنرأ » :وأنه ال يشتلهم عنها يشء كحديث ،أن الصية راحة رسو  اهلل 

 .وغرياا من األدلة «ومعلت قرة عين  يف الصية» :وحديث «يا بي 

. ص لهلباين يف أنه رّخ ابن حجر واأل نياهمامو عىل تقدير احة تأويل 

 لفاظه.وأالقو  غري احيال ملخالفته لسياق احلديث فهذا 

ق أن حيري  وام   «ال من عذرإيجب فلالنداء  معمن س» :قا  النب   :ثانًيا

 لقد بيده نفيس والذي» الصية يف مجاعة بيوهتم بالنار شهدونعىل ناس ال ي

 الناس فيؤع رمي خمر ثم حلا فيؤذن بالصية خمر ثم فيحاب بحاب خمر أن مهمت

ه أحدام يعلم لو بيده نفيس والذي بيوهتم عليهم فأحرق رما  إىل أخالف ثم  أن

ال ، احلديث يف احي  «العشاء لشهد حسنتني مرماتني أو سمينا عرقا لد

( و  يرخص حتى البن أع مكتوع 652( و)651ومسلم رقم ) (644)البخاري 

 .اجلاعة مع القدرة ناإتيعن   عمى األ

  رسو  اهلل أن فسأ ،قائد يقودين إىل املسجديل  ليس ؛يا رسو  اهلل :قا 

ال تسمع النداء » :فقا  ،وملا وىل دعاه ،فرخص له ،يرخص له فيصيل يف بيته

 .«فأمب» :قا  ،نعم :فقا  ،«ةبالصي

أشد اخلوف من العدو  يفاجلاعة او وأاحابه   و  ي   النب   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) :قولهيف  هاهلل عمل ومل ذلك يف كتاب ناأبو

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ڑ ک ک ک ک گ گ  .[102]النساء:   (ژ ژ ڑ 
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اخلوف بأنواعها أحاديث احيحة ك رية وانظر أنواعها  ةويف باب اي 

تر   لعتبان بن مالك يفلصديق حسن خان وإنا رخص  الروضة الن يةيف

يد عدع القدرة عىل عذر عنده عىل حا  ابن أع مكتوع بقململيد  ؛اجلاعة

لنووي بني احلدي ني يف ذلك كا يفيده مضمون مجع ا ةأو زيادة مشق ،احلضور

 .شرح صحيح مسلميف

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ):و مجاع ذلك قو  اهلل تعاىل

   (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

 .[9]املنافقون:

اله فإذا نودي للصية أيكون يف بيته يف حامته وحامة   وقد كان النب  

اعة الفريضة اجل ةت الشمس خرج لر رداءه وايسفبل ملا ك ،خرج

الصية الذي حذرنا اهلل عن اللهو عنه  عظم ذكر اهلل خكد، ومن أاملكتوبة 

 يف مجاعة. اوأداؤا

هُ  َمنْ  :و تأمل قو  ابن مسعود  ا اهلل َيْلَقى أَنْ  رَس   َفْلُيَحافِظْ  ُمْسِلا   َغد 

  َعىَل 
ِ
َلَواِا  َاُؤالَء عَ  اهلل َفإِن   ،هِبِن   ُينَاَدى َحيُْث  الص  نَبِييُكمْ  رَشَ

 احْلَُدى نَ ُسنَ  لِ

ُن     
يُْتمْ  أَن ُكمْ  َوَلوْ  ،احْلَُدى ُسنَنِ  ِمنْ  َوإِ ُف مْال َاَذا ُيَصيلي  َكَا  ُبُيوتُِكمْ  ِف  َال   ُمتََخلي

ْكُتمْ  ؛َبيْتِهِ  ِف   رُ َيتَاَه   َرُملٍ  ِمنْ  َوَما ،َلَضَلْلُتمْ  َنبِييُكمْ  ُسن ةَ  َتَرْكُتمْ  َوَلوْ  ؛َنبِييُكمْ  ُسن ةَ  َلَ َ

 بُِكلي  َلهُ  اهلل َكتََب  إاِل   َمَساِمِد مْال َاِذهِ  ِمنْ  َمْسِجٍد  إِىَل  َيْعِمدُ  ُثم   الاُُّهورَ  َفُيْحِسنُ 

ْيُتنَا َوَلَقدْ  ،َسييئَة   هِبَا َعنْهُ  َوحَيُطُّ  َدَرَمة   هِبَا َوَيْرَفُعهُ  َحَسنَة   خَيُْاوَاا َخاَْوةٍ   َوَما َرأَ

ُف  ُمُل  َكانَ  َوَلَقدْ  ،النيَفاِق  َمْعُلوعُ  ُمنَافٌِق  إاِل   َعنَْها َيتََخل   َبنْيَ  هُيَاَدى بِهِ  ُيْؤَتى الر 

ُمَلنْيِ  في  ِف  ُيَقاعَ  َحت ى الر   (.162)أخرمه مسلم رقم  .الص 
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َمنَا  اهلل َرُسوَ   إِن   :رواية له، قا  يفو   ُسنَنِ  ِمنْ  َوإِن   احْلَُدى ُسنَنَ  َعل 

  .اام   فِيهِ  ُيَؤذ نُ  ال ِذى َمْسِجِد مْال ِف  يَةَ الص   احْلَُدى

: َيُقوُ    اهلل  َرُسوَ   َسِمْعُت  :قا   ويف الباب حديث أيب الدرداء 

َيةُ  فِيِهمْ  ُتَقاعُ  َواَل  ُيَؤذ نُ  اَل  قَْريَةٍ  يِف  ثََيثَةٍ  ِمنْ  َما» ِهمْ  اْستَْحَوذَ  إِال   الص  يْ َل نُ  َع ا يْاَ  الش 

يَْك  َل َاَعةِ  َفَع اجْلَ َب  َفإِن   بِ ْئ ُل  الذي ُك ة َيأْ َقاِايَ ْل  .«ا

رقم (5/196)ومسند أمحد  (547)واحلديث يف سنن أيب داود رقم  

 .نَ سي واو حديث ُح  ،وغرياا( 10/211)

ذا تأملت خمالفة حديث فضالة اللي   حلذه األدلة املتكاثرة مما يظهر منه إ

العرصين ومها  ةايمن الشتل إال يف تر  الصية، ملا عنده  إذن النب  

يف مجاعة علمت احة القو   ةو عىل األقل يف تر  الصيالعرص والصبال، أ

: واخلرب منكر،  ينااملبضعف احلديث، وقوة قو  احلافظ الذاب  يف 

ا أن  معل األحاديث املخالفة  ا يفن أخاأ خاأ بيي امُلْستَْدِر  وعلمت أيض 

اذا من ديدنه يف اذا االستدرا  حتميل األدلة للحديث موافقة وشاادة له، و

احتاف املخالفة ما ال تتحمله وبا   يسبقه إىل ذلك ال ابن حجر يف 

  ( وال األلباين يف االستشهاد هبذه األدلة حلذا احلديث.16277رقم )املهرة

(+++) 
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 نصاري بن سهل األ قيس بن عمرو 

  .قهد بن :قا وي ،نصارياأل سهل بن عمرو بن قيس  -136"

 ،(2171)االستيعابو ،(4376)رقم  أس  الاابةم مم يف 

 . (7238)رقم  اإلصابةو

 (:1267)رقم داود أبو اهماعقا  

 ،عن سعد بن سعيد ،قا  حدثنا عبد اهلل بن نمري ،ةيب شيبأع ان بن  حدثنا 

 رمي    ى رسو  اهلل أقا  ر ،عن قيس بن عمرو ،براايمإعن ُممد بن 

 ،«اية الصبال ركعتان» : فقا  رسو  اهلل  ،يصيل بعد اية الصبال ركعتني

فسكت  .نفصليتها اآل ،كن اليت الركعتني اللتني قبلهاأين   إفقا  الرمل 

 . رسو  اهلل 

 ،(422)وال مذي  ،(254/ 2) املصنفيف ،ةيب شيبأخرمه ابن أو 

/ 18) والارباين( 1154)بن مامه رقم او( 447/ 5) املسن محد يفأو

 والبيهق ( 1/275)واحلاكم (، 1/384)والدارقان (، 937)رقم ( 367

 .منقطعوسنده ( 2/483)

َا  :قا  ال مذي ،براايم التيم    يسمع من قيس بن عمروإُممد بن    َوإِن 

دُ  ت ِصلٍ بِمُ  َليَْس  احلَِديِث  َاَذا َوإِْسنَادُ  [1][....] ،ُمْرَسي   احلَِديُث  َاَذا ُيْرَوى  ُُمَم 

 ما بني معكوفني سقط من األال.[ 1]
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 ْبنِ  َسْعِد  َعنْ  احلَِديَث  َاَذا َبْعُضُهمْ  َوَرَوى َقيٍْس، ِمنْ  َيْسَمعْ  َ ْ  الت يِْم ُّ  إِْبَراِايمَ  ْبنُ ا

ِد  َعنْ  َسِعيٍد، ا َفَرأَى َخَرَج ]  الن بِ    أَن  » إِْبَراِايَم، ْبنِ  ُُمَم   ِمنْ  أََاالُّ  َوَاَذا «َقيْس 

  "اام.[1] [َسِعيٍد  ْبنِ  َسْعِد  َعنْ  مِليمِل،العَ  َعبِْد  َحِديِث 

 أقول:  : امُلْسَتْدِركقال 

سنن  نعم، اذا احلديث مرسل  من اذا الومه، لكن له متابعة كا يف

 .ال ارقطين

َثنَا(: 384-383/ 1) سننه قا  احلافظ الدارقان  يف  َبْكرٍ  أَُبو َحد 

بِيعُ  ثنا،  الن يَْساُبوِريُّ  ،  ُموَسى ْبنُ  أََسدُ  نا: َقااَل ،  َمْرُزوٍق  ْبنُ  َوَنرَصُ ،  َليَْانَ ُس  ْبنُ  الر 

يُْث  ثنا يَى َعنْ ،  َسْعٍد  ْبنُ  الل  هِ  َعنْ ،  أَبِيهِ  َعنْ ،  َسِعيٍد  ْبنِ  حَيْ هُ ،  َمدي  َوالن بِ ُّ  َماءَ  أَن 

مَ  َفَلا  ،  َمَعهُ  َفَصىل   اْلَفْجرِ  َاَيةَ  ُيَصيلي    َفَقاَ  ،  اْلَفْجرِ  َرْكَعتَِ   َصىل  فَ  َقاعَ  َسل 

ْكعَتَاِن؟ َااتَانِ  َما»: الن بِ ُّ  َلهُ  يْتُُهَا  أَُكنْ  َ ْ : َقاَ  ،  «الر   َفَسَكَت  .اْلَفْجرِ  َقبَْل  َال 

 . َشيْئ ا َيُقْل  َوَ ْ 

 أقول:

تهذيب َوَمدُّ حييى بن سعيد او قيس بن عمرو ااحب ال مجة، رامع 

 .الومه اذا من احلديث اذا ثبوا فالظاار(. 31/346) الكمال

 العباس أبو ثنا: قا  ،(275-1/274) املست رك وأخرمه احلاكم يف

 .به موسى، بن أسد ثنا سليان، بن الربيع ثنا يعقوب، بن ُممد

 ما بني معكوفني سقط من األال.[ 1]
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 يس بن قهد، واو احايب.قواذا إسناد احيال، لكنه قا : عن  

اِق  بْدُ عَ  عن( 5/447) مسن هأمحد يف  اهماعروى  ز   ُمَرْيٍج  اْبنُ  أَْنبَأََنا الر 

هِ  َعبْدَ  َوَسِمْعُت  َقاَ   يَى أََخا َسِعيٍد  ْبنَ  َربي ُث  َسِعيٍد  ْبنِ  حَيْ هِ  َعنْ  حُيَدي  َخَرَج  َقاَ   َمدي

بْاِل  إِىَل  بْاِل  يِف   الن بِ    َفَوَمدَ  الصُّ  عَ مَ  َفَصىل   اْلَفْجرِ  َرْكَعتَْ   َرَكعَ  َيُكنْ  َوَ ْ  الصُّ

بْاِل  ِمنْ  َفَرغَ  ِحنيَ  َقاعَ  ُثم    الن بِ ي    الن بِ ُّ  بِهِ  َفَمر   اْلَفْجرِ  َرْكَعتَْ   َفَرَكعَ  الصُّ

َيةُ  َاِذهِ  َما» :َفَقاَ   هُ  «الص   .َشيْئ ا َيُقْل  َوَ ْ  َوَمىَض   الن بِ ُّ  َفَسَكَت  .َفأَْخرَبَ

 سلتان، ويف ذلك نظر.وقا  أبو داود يف ااتني الر وايتني إ ا مر 

 .(1) فإن اململي قد رّصح بأن عبد ربه روى عن مده

 أقول:

وأما حييى بن سعيد، فقد رواه عن أبيه عن مده، فكيف يقا : إن روايته 

اذه مرسلة، ال سيا وحييى بن سعيد قد أدر  بعض الصحابة، وروى عن 

 سعيد بن املسيب وأم اله من كبار التابعني.

هسناد متصل؛ عبد ربه روى له اجلاعة، وذكر اململي يف والظاار أن اذا ا

 ترمجته أنه روى عن مده قيس بن عمرو.

 عدة إىل( 2427)رقم حتت معرفة الصحابةاذا وقد أشار أبو نعيم يف

 .احلديث حلذا طرق

 (.16/477) تهذيب الكمالانظر  (1)
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 (.4016) (2/442) املصنفوأخرج اذا احلديث عبد الرزاق يف

هِ  َعبْدَ  ِمْعُت َس : َقاَ   ُمَرْيٍج  اْبنِ  َعنِ  : قا   يَى أَُخو َسِعيٍد، ْبنَ  َربي  ْبنِ  حَيْ

ُث  َسِعيٍد  هِ  َعنْ  حُيَدي بْاِل، إِىَل  َخَرَج : َقاَ   َمدي بْاِل، يِف   الن بِ ُّ  َفَدَخَل  الصُّ  َوَ ْ  الصُّ

بْاِل، ِمنَ  َفَرغَ  ِحنيَ  َقاعَ  ُثم   ،  الن بِ ي  َمعَ  َفَصىل   اْلَفْجِر، َرْكَعتَِ   َرَكعَ  َيُكنْ   الصُّ

َيُة؟ َاِذهِ  َما»: َفَقاَ   ،  الن بِ ُّ  بِهِ  َفَمر   اْلَفْجِر، َرْكَعتَِ   َفَرَكعَ  ُه، «الص   َفأَْخرَبَ

 .َشيْئ ا َيُقْل  َوَ ْ  َوَمىَض    الن بِ ُّ  َفَسَكَت 

 ه.من عبد ربي  هه بن سعيد ثقة، وابن مريج رصح بساععبد ربي 

صحيح أبي عمرو العيمة األلباين يف واحال اذا احلديث عن قيس بن

 ابن واححه": وقا  مصادر، عدة من وخرمه ،(1151)رقم( 9-5/5) داود

 ."ب الذا ووافقه واحلاكم، حبان،

 ."وله شااد من حديث ثابت بن قيس بن شاس "وقا  يف  اية بح ه: 

 اذا عىل الكيع بعد( 272)التلخيصوقا  احلافظ ابن حجر يف

 :احلديث

اقَ  أَن   اْلَعْسَكِريُّ  َذَكرَ : َفاِئَدةٌ "  ُلَْمعُ  َوهِبََذا ،َقيْسٍ  َوالِِد  َعْمٍرو َلَقُب  ْهد 

َيُف   ْبنُ  َقيُْس  َوَبْعُضُهمْ  .ْهٍد قَ  ْبنُ  َقيُْس  :َقاَ   َبْعَضُهمْ  أَن   َبي ن ا َفَقدْ  ،أَبِيهِ  اْسمِ  يِف  اخْلِ

ا .َعْمٍرو َكنِ  اْبنُ  َوأَم  َحاَبةِ  يِف  َفَجَعَلهُ  الس   ."اْثننَْيِ  الص 

 عيف أن اذا احلديث احيال، في يصال و عه يف قسم  واحلاصل:

 املفاريد.
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 قال أبو عبد الرمحن:  

 قيس بن عمرو.

  اهلل َرُسوُ   َرأَى:  أن النب   (1267)أخرمه أبو داود رقم  حديثه

بْاِل  َايَةِ  َبْعدَ  ُيَصىلي  َرُمي   ةُ »: اهلل َرُسوُ   اَ  َفقَ  َرْكَعتنَْيِ  الصُّ اِل  َايَ بْ  الصُّ

انِ  تَ ُمُل  َفَقاَ  . «َرْكَع ى :الر  يُْت  أَُكنْ  َ ْ  إِني ْكَعتنَْيِ  َال  تنَْيِ  الر  يْتُُهَا  َقبَْلُهَا  الل   َفَصل 

 . اهلل َرُسوُ   َفَسَكَت . اآلنَ 

قيس  القصةن ااحب أ بيان (422)رقم  جامعهولفظ ال مذي يف 

َيةُ  َفأُِقيَمْت   اهلل  َرُسوُ   َخَرَج   :نفسه، قا  يُْت  الص  بْاَل  َمَعهُ  َفَصل   ُثم   ،الصُّ

َف  ا أََاَيَتانِ  قَيُْس  َيا َمْهي  »: َفَقاَ   ،أَُايلي  َفَوَمَديِن    الن بِ ُّ  اْنرَصَ  :ُقْلُت  ،«َمع 

 .«إَِذنْ  َفَي » :َقاَ  ،  اْلَفْجرِ  َرْكَعتَْ   َرَكْعُت  أَُكنْ  َ ْ  إِيني  اهلل َرُسوَ   َيا

 َبأَْس  َفَي  َمْعنَاهُ   «إَِذنْ  َفَي »   َقْوَلهُ  أَن   اْعَلمْ  :حتفة األحوذي يفقا  

يَُهَا  أَنْ  َعَليَْك   .اام   ِحينَِئٍذ  ُتَصلي

أنه أقره  :أي ،فسكت :عند أيب داود قولهواذا املعنى او امل ادف مع 

 ةع الشمس، ويف لفظ ابن خمليمعىل ايهتا بعد اية الفجر وقبل طلو

فلم  ،فركع ركعت  الفجر ورسو  اهلل ينظر إليه(: 1116)رقم  صحيحهيف

: فقا  رسو  اهلل : (23760)رقم  املسن يف أمحدولفظ  .ينكر ذلك عليه

 .«اية الصبال مرتني»

مة احلديث وعلله كأيب داود وال مذي وغريمها أن اذا و قد أبان أئ

 ،اتصاله انا للقو  بعدع امُلْستَْدِر  قاع غري متصل، وأذعن نم إسنادهاحلديث 

سنن نعم اذا احلديث مرسل من اذا الومه، لكن له متابعة يف" :فقا 

ثم بعد ذلك بأسار تناقض فحاو  معار ة ، "(384-1/383) قطينال ار
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قا  أبو " :يستند إىل حجة وا حة، فقا ال   بعدع إرساله بكيع اقو  احلف

ر فإن اململي قد رصح بأن نظ ا مرسلتان ويف ذلك إيتني واااتني الر داود يف

 ."عبد ربه روى عن مده

ال يعارض قو  احلفا  بمجرد نقل اململي يف  !سبحان اهلل :قلُت  

 .ت ساعه منهبِ  ْ روى فين عن فين، و  يُ تهذيبه

 روى فين عن :وغريه يقولون تهذيب الكمالفكم من ترامم الرما  يف 

جامع م:املراسيل ك تبفين و  يسمع منه أو و  يدركه، وعىل ذلك قامت ك

 ،بن أيب حاتم وغريااا مراسيلأيب داود و مراسيل ، وئللعي ليالتحص

ا بمجرد كون اذا الرمل  ،  يسمع من فين وكيف يعارض نص األئمة أن فين 

 .قد عارص من نص احلفا  أنه   يسمع منه

 يف ربساع سعيد والد حييى بن سعيد عن أبيه ابن عبد الن نقل عدع ممو

ايقولون إن  :فقا   االستيعاب أبيه  من حييى بن سعيد   يسمعوالد  سعيد 

عند ترمجة قيس بن عمرو: روى عنه ابنه  التهذيب، وقا  اململي يفاشيئ   قيسٍ 

فكيف ": لهقوب امُلْستَْدِر   انافاع اض  سعيد بن عمرو، وقيل:   يسمع منه.

 .من معار ة الوا ال"يقا  إن روايته اذه مرسلة

و  يتناقض لكان  "مرسل من اذا الومه ":قولهب امُلْستَْدِر  ولو اكتفى  

حتقيقه  يفا  احلديث بمجرد الرأي، وقد كان من مناطحة حفّ  س  لهأ

عن ألقوا  احلفا  م ل اؤالء واذا او الصواب يذ قطينالتتبع لل ارلكتاب

اله فيه نقض غمل الذي  ةويف اذا عرب ،اذا االستدرا  موا ع من  يف أنكاث 

كيف يكون الفرق يف الشخص الواحد يف حالة جترده للحق وحالة  ؛للناظرين

 انتصاره للهوى.
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واحلاكم ( 1/383)قان  رمها الدارأما الاريق املذكورة الت  أخ

أسد بن  :من طريقامُلْستَْدِر  وخخرون ونقلها ، (2/483)والبيهق   (1/274)

موسى عن الليث بن سعد عن حييى بن سعيد بن قيس األنصاري عن أبيه عن 

متكلم  لكنه سد السنةأ قلت: او   .فهذه الاريق فيها أسد بن موسى ،مده قيس

وحلذا قا  احلافظ  ،البن حجر التهذيبيف روايته كا يف ترمجته من 

لو    ثقة، :وقا  النسائ  .يأيت بالترائب :أي ،ادوق يترب :التقريبيف

ثقة، واو ،ةحدث بأحاديث منكر :له وقا  أبو سعيد بن يونس ايصنف كان خري  

  .منكر احلديث :وقا  ابن حملع .من غريه ةحسب اآلفوأ

 :اذه قد أنكراا األئمة هوطريق .ال حيتج به عندام :احلق وقا  عبد

ث مما ينكره اذا احلدي(: 4137) شرح مشكل اآلثارحاوي يفافقا  ال 

سمعته  ؛براايم بن أيب داودإأال العلم باحلديث عىل أسد بن موسى منهم 

 عىل حييى بن سعيد. ارأيت اذا احلديث يف أال الكتب موقوف   :يقو 

رقم صحيحهيف   و قا  أبو بكر ُممد بن اسحاق بن خمليمة 

 :قاال ؛ غريبربدي ونرص بن مرزوق بخرحدثنا الربيع بن سليان امل (:1116)

 حدثنا أسد بن موسى.. فذكر احلديث.

وأخرمه ابن منده   اإلصابةو قا  احلافظ يف ترمجة قيس بن عمرو من 

غريب  :عن حييى عن أبيه عن مده وقا ث من طريق أسد بن موسى عن اللي

 .وقا  غريه عن الليث عن حييى إن حدي ه مرسل .تفرد به أسد مواوال  

 نوكذلك ابن القاااألحكام الوسطى بهاكتيف وأعل احلديث عبداحلق  

وىل من الاريق األ( 1129و 686)رقم  بيان الوهم واإليهامكا يف
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 ختريج سنن أبي داودلباين يفألوأعل طريق أسد بن موسى ا ،باالنقااع

 :فهذا إعالل األئمة للحديث، (1151)

 .نقااعباال :وىلمن الطريق األ 

ن تفرده هبذه وأ ،سد بن موسى لل قاابمخالفة أ :يةومن الطريق الثان 

 .الاريق منكر

 ؛نه خالفهمإبل  ،بأن أسد بن موسى تابعهم اذا خاأ امُلْستَْدِر :  قو و

وحلذا ، قاعةيروو ا من ، وال قااااراا االتصا ظاحلديث من طريق  فساق

 :، قا -امُلْستَْدِر   من حيث نقل  -صحيح أبي داود يف لباين قا  األ

مما ال  ملثل عب  ربه بن سعي  ة أس  بن موسى مع مافيه من الكالمفمخالف

 يامئن القلب له.

فهو  هرسالإال سيا وقد تابعه أخوه حييى بن سعيد كا ذكر املصنف عىل 

 بة.بن أيب شيارسل عااء عند بمتقوى احلديث ينعم  :قا واألرمال، 

  ال مذي ، قاعةعااء نفسه قد روى احلديث بالاريق املنقا :قلُت   

د بن ح من سعباسمع عااء بن أيب ر ةوقا  سفيان بن عيين(: 422)حتت رقم  

  .اام   ى اذا احلديث مرسي  سعيد، اذا احلديث وإنا يرو

فيا ذكره عنه  إيضاحه شيبةبن أبي امصنف  يف له للحديثارسفإ 

 .ةسفيان بن عيني

  لباين ا الشيخ األأما الشااد املذكور عن ثابت بن قيس الت  أشار إليه 

 يف ختريج سنن أيب داود.
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َثنَا" :فقا (، 1319رقم  2/69) الكبريفقد أخرمه الارباين يف   َحد 

، الن رْضِ  ْبنُ  أَمْحَدُ  دُ  َثنَا اْلَعْسَكِريُّ ى، ْبنُ  ُُمَم  اِح  َعنِ  اْلَولِيِد، ْبنُ  َبِقي ةُ  َثنَا ُمَصف   اجْلَر 

  نِ ابْ  َعنِ  املِْنَْهاِ ، ْبنِ 
ِ
، ُمْسِلمٍ  أَيِب  ْبنِ  َعاَاء  َقيْسِ  ْبنِ  َثابِِت  َعنْ  أَبِيِه،  َعنْ  اخْلَُراَسايِني

ٍس، ْبنِ  َيِة، يِف    َوالن بِ ُّ  املَْْسِجدَ  أََتيُْت : َقاَ   أَبِيِه، َعنْ  َشا  مَ  َفَلا   الص   َسل 

، َوأََنا اْلتََفَت   الن بِ ُّ  ، َوأََنا إيَِل   َينُْظرُ   الن بِ ُّ  َفَجَعَل  أَُايلي  َفَرْغُت  َفَلا   أَُايلي

َ ْ »: يِل  َقاَ  
َيُة؟ َاِذهِ  َوَما»: َقاَ   َنَعْم،: ُقْلُت  «َمعَنَا؟ ُتَصلي  أَ  َرُسوَ   َيا: ُقْلُت  «الص 

يْتُُهَا، أَُكنْ  َوَ ْ  َمنْمِليِل  ِمنْ  َخَرْمُت  اْلَفْجرِ  َرْكَعتَِ   اهلل  َرُسوُ   َذلَِك  َيِعْب  َفَلمْ  َال 

  .ال يصلال يف الشوااد ااحلديث  عيف مد  ف .اام   " َعيَل   اهلل

فيه راويان   (: 3408رقم  2/227)جممع الزوائ  يف قا  احلي م 

 ،حلديثامنكر  :اجلراح بن منها مدلس وقد عنعن، وسميا وبقية بن الوليد يُ 

 قاله البخاري ومسلم.

 قلت فيه عدة علل:

 .لس وقد عنعن دية بن الوليد مقب :األوىل

ااحب  :قا  أمحد: للذاب  امليزاناجلراح بن منها  م مم يف  الثانية:

نكر م :ال يكتب حدي ه، وقا  البخاري ومسلم :، وقا  ابن املدينةلغف

يكذب يف  :ان: م و ، وقا  ابن حبقان احلديث، وقا  النسائ  والدار

 احلديث ويرشب اخلمر.

فه مسلم وابن معني  عّ  مسلم اخلراساين بن أيب ءعاا ابن :الثالثة

  عيف. :التقريبوقا  احلافظ يف ،قان  وغرياموالدار

 :التقريبقا  احلافظ يف ،عااء بن أيب مسلم اخلراساين الرابعة:

 ويرسل ويدلس وقد عنعن يف اذا. ،ام ك ري  هي قادو
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الشمس اذا او و عىل اذا فإن من فاتته ركعتا الصبال يصليها بعد طلوع 

 :منها ،الصواب وعليه األدلة الصحيحة

باب ما ماء فيمن فاتته الركعتان قبل  (1155)ما أخرمه ابن مامه رقم  

  .اية الفجر متى يقضيها

َثنَا مْحَنِ  َعبْدُ  َحد  َثنَا: َقااَل  َكاِسٍب، ْبنِ  مُحَيِْد  ْبنُ  َوَيْعُقوُب  إِْبَراِايَم، ْبنُ  الر   َحد 

  الن بِ    أَن   ُاَرْيَرَة، أَيِب  َعنْ  َحاِزٍع، أَيِب  َعنْ  َكيَْساَن، ْبنِ  َيمِليدَ  َعنْ  ُمَعاِوَيَة، نُ بْ  َمْرَوانُ 

ِ   َعنْ  َناعَ »   تَ َفْجِر، َرْكَع ْل ا ا َلَعِت  َما َبْعدَ  َفَقَضامُهَ ْمُس  طَ  «الش 

يف  مما ليس جامعه الصحيحيف  نه شيخنا وحّس  ،واذا إسناد حسن

 كعتا الفجر.ُتقيض ر حتت باب متى (1155)رقم  الصحيحني

أن النب   قتادة  عن أيب (681)رقم  صحيحهخرمه مسلم يفأو 

 َفَوَ عَ  الا ِريِق  َعنِ    اهلل َرُسوُ   َفَاَ   :وفيه ،وأاحابه كانوا يف سفر  

ا َعلَيْنَا اْحَفظُوا » :َقاَ   ُثم   َرأَْسهُ  نَ َ   َفَكانَ . « َايََت -  اهلل َرُسوُ   اْستَيَْقظَ  نِ مَ  أَو 

ْمُس  ُبوا » :َقاَ   ُثم   َفمِلِعنيَ  َفُقْمنَا - َقاَ   - ظَْهِرهِ  ِف  َوالش  َنا َفَرِكبْنَا. « اْرَك  َحت ى َفرِسْ

ْمُس  اْرَتَفَعِت  إَِذا   ِمنْ  َشْىءٌ  فِيَها َمِعى َكاَنْت  بِِميَضأَةٍ  َدَعا ُثم   َنمَلَ   الش 
ٍ
 : َقاَ   ، َماء

أَ َفتَ  ا ِمنَْها َو     ُدونَ  ُوُ وء 
ٍ
  ِمنْ  َشْىءٌ  فِيَها َوَبِقَى  : َقاَ  ،  ُوُ وء

ٍ
 ألَيِب  َقاَ   ُثم   َماء

ا اْحَفظْ  » :َقتَاَدةَ  نَ يْ َل َتَك  َع يَضأَ َسيَُكونُ  ِم أٌ  حَلَا َف بَ يَةِ  بِيٌَ   أَذ نَ  ُثم  . « َن  َفَصىل   بِالص 

 .َيْوعٍ  ُكل   َيْصنَعُ  َكانَ  َكَا  َفَصنَعَ  ،اْلَتَداةَ  َاىل   ُثم   ،َرْكَعتنَْيِ   اهلل َرُسوُ  

عنها فوقتها  اوالداللة يف اذا مع غريه وإال فإن من ناع عن ايته أو سه

 حني يذكراا ألدلة احيحة يف ذلك.

باوله وفيه أنه ( 832)يف احيال مسلم رقم  ةحديث عمرو بن عبسويف 

يِن :قا  يَةِ  َعنِ  أَْخرِبْ اِل  َايَةَ  َالي »:َقاَ   الص  بْ ْقرِصْ  ُثم   الصُّ ةِ  َعنِ  أَ يَ ى الص   َحت 
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ُلعَ  ْمُس  َتاْ َا تَْرتَِفعَ  َحت ى الش  ِئٍذ  َشيْاَانٍ  قَْريَنْ  َبنْيَ  تَاْلُعُ  ِحنيَ  تَاْلُعُ  فَإِ   نَ ْسُجدُ  َوِحي  َي

يَةَ  فَإِن   َالي  ُثم   ،الُْكف ارُ  حَلَا ْماِل  الظيلُّ  يَْستَِقل   َحت ى َُمُْضوَرةٌ  مَْشُهودَةٌ  الص   ُثم   ،بِالرُّ

ْقرِصْ  يَةِ  َعنِ  أَ َذا ،َمَهن مُ  ُتْسَجرُ  ِحينَئِذٍ  فَإِن   الص  َل  َفإِ بَ ْق ْلفَ  أَ ةَ  َفإِن   َفَصلي  ءُ ْ  ا يَ  الص 

ْشُهودَةٌ  َ  َحت ى َُمُْضوَرةٌ  َم يَةِ  َعنِ  أَقْرِصْ  ُثم   ،الْعرَْصَ  تَُصيلي ْمُس  تَتُْرَب  َحت ى الص   الش 

َا   
انٍ  َقْريَنْ  َبنْيَ  َتْتُرُب  َفإِ ِئٍذ  َشيْاَ نَ ْسُجدُ  َوِحي ارُ  حَلَا َي ْلُكف   .«ا

من مواقيت ( 31)باب  (586)رقم  صحيحهوأخرج البخاري يف

ى عن الصية فيها، من  وقاا الت  حتت باب األ (827)الصية ومسلم رقم 

 َبْعدَ  َايةَ  اَل »: َيُقوُ     اهلل َرُسوَ   ُت َسِمعْ    ريحديث أيب سعيد اخلد

باِْل  َتِفعَ  َحت ى الصُّ ْر ْمُس، َت ْلَعرْصِ  َبْعدَ  َايةَ  َوال الش  ى ا ْمُس  َتِتيَب  َحت   .«الش 

 أَيِب  َعنْ (827)واللفظ له ومسلم رقم  (588)خرج البخاري رقم أو 

 َتاُْلعَ  َحت ى الَفْجرِ  َبْعدَ : َتنْيِ َايَ َعنْ   اهلُل َرُسوُ   َ َى: َقاَ   ُاَرْيَرةَ 

ْمُس، ْمُس  َتْتُرَب  َحت ى الَعرْصِ  َوَبْعدَ  الش   . الش 

ن اذا النه  قد ماء عن مجع من الصحابة أشار إليه ابن عباس فيها إبل 

حد من وا سمعت غري :قا عن ابن عباس (826)وأخرج مسلم رقم 

أن رسو   -وكان أحبهم إيل-عمر بن اخلااب  :منهم أاحاب رسو  اهلل 

 ى عن الصية بعد الفجر حتى تالع الشمس وبعد العرص حتى تترب  اهلل 

 الشمس.

رشاق من م إعي  حديث اية ركعت  الصبال بعد اية الصبال قبل اهلِ فعُ 

 .مجيع طرقه تلك

لة ملن فاتته بعد فوثبوا حديث أيب اريرة يف اية ركعت  الفجر النا 

حاديث يف النه  نه حديث موافق لذلك احلشد الكبري من األوأ ،طلوع الشمس
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عن الصية بعد اية الصبال حتى تالع الشمس فهذا او الصحيال، وحلذا قا  

 :وبه يقو  .والعمل عىل اذا عند بعض أال العلم :(423) ال مذي  اهماع

 .وباهلل التوفيق، .اام سحاق إوري وابن املبار  والشافع  وأمحد و سفيان ال

(+++) 
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 جممع بن يزيد  

  .جممع بن يمليد -143"

( 4680)رقم أس  الاابةو( 7750)رقم  اإلصابةمم يف م  

 (.2334)االستيعابو

 (:2336)رقمابن مامه  اهماعقا   

 ،عن عمرو بن دينار ،بن مريجاعن  ،يب عاامأعن  ،بكر بن خلف حدثنا  

  (1)ة املترين أخوين من أ ،ةبيعبن ر ةبن سلم ةعن عكرم ،يىعن اشاع بن حي

فأقبل جممع بن يمليد ورما  ك ري  ،ا يف مدارهرز خشب  تن اليأ حدمهاأ  (2) أعتق

 يَتِْرزَ  أَنْ  َماَرهُ  أََحُدُكمْ  َيْمنَعْ  اَل » :قا   ن رسو  اهلل أفقالوا نشهد  ،نصارألمن ا

ة   بَ ، َك لَ  َمْقيِضي  إِن َك  أَِخ  َيا :فقا  ،«ِمَداِرهِ  يِف  َخَش  َفاْمَعْل  َحَلْفُت، َوَقدْ  َعيَل 

ا  .وسنده ضعيف .اام َخَشبََك  َعَليْهِ  َفاْمَعْل  ِمَداِري، أَوْ  َحاِئاِ  ُدونَ  ُأْسُاَوان 
بقية الكتب  ليس ملجمع اذا عند املصنف وال زوائ  ابن ماجهقا  يف 

 ذكره ،بن العاص  املخملوم  ىاشاع بن حيي إسنادهويف  ،سوى اذا احلديث

  .الثقاتابن حبان يف

  (.3/479)  مسن  أمح كذا، وإنا او:)من بن  املترية( كا يف(1)

ن  يف األال: ) :قلت ةِ  مِنْ  أََخَويْنِ  َأ ُمِترَي ا م: )من قوحل( واو اختصار لَبْل بن  املترية(. وتصحف يف كتابن

 إىل: املترية.

 أي حلف بأن عليه عتق رقبة. (2)

+ } 

 
} 
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ال اذا احلديث رواه عن إليس له  ةبن سلم ةوعكرم .او جمهو  :قلت

 :التقريبوقا  احلافظ يف  ،ر من وثقهأو   ،ىوعنه اشاع بن حيي ،جممع

 .جمهو 

  ة يب اريرأمن حديث ( 1609)ومسلم ( 79/ 5)وثبت يف البخاري  

 . «ز خشبه يف مدارهن يترأاليمنع مار ماره » :قا   ن النب  أ

 : أقول:امُلْسَتْدِركقال 

 ( قا  احلجوري عن اشاع بن حييى: او جمهو .1

  اجلرح والتع يليف حاتم أيب ابن وقا . "مستور"وقا  احلافظ: 

. "بن دينار وُممد بن راشد سمعت أيب يقو  ذلك عمرو عنه روى"(: 9/70)

 وقد وّثقه ابن حبان.

 والبقية ستأيت إن شاء اهلل.  ا،هذا أح هيث، ألربعة أحاد ( إن ملجمع 2

 (  ّعف احلجوري اذا احلديث، واو كذلك.3

، مع أن احلجوري يعلم أن له شوااد ه( لكن حلذا احلديث شوااد تقوي4

( من حديث 1609(، ومسلم )5/79وثبت يف البخاري )": قولهذكر بعضها ب

 ."أيب اريرة

 ومع ذلك يدخله يف  عيف املفاريد!! 

أورد ابن مامه ثيثة أحاديث يف النه  أن يمنع مار ماره أن يترز خشبة ( 5

 يف مداره.
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(، ثم أتبعه بحديث جممع بن يمليد 2335حديث أيب اريرة برقم ) منها:

 (.2337) (، ثم عقبها بحديث ابن عباس 2336برقم )

ابن حليعة، وفيه  عف، لكن حدي ه  :ابن عباس ويف إسناد حديث 

عبد اهلل بن واب، وعبد اهلل بن واب ممن روى عن ابن حليعة قبل  اذا رواه عنه

 اختيطه، فروايته عنه ميدة.

فلاذا   يقوي احلجوري اذا احلديث هبذين الشاادين، السيا واو قد 

 التملع بإيراد الشوااد.

 (:3/480)  مسن هيفأمحد  اهماعقا   احل يث الثاني:( 6

َثنَا" َثنَا َ  َقا َااُرونُ  َحد  يِن  َقاَ   َوْاٍب  اْبنُ  َحد   َيمِليدَ  َعنْ  ِعيَاضٍ  ْبنُ  َيمِليدُ  أَْخرَبَ

مْحَنِ  َعبِْد  ْبنِ  مْحَنِ  َعبِْد  َعنْ  ُرَقيْشٍ  ْبنِ  الر  عِ  َعنْ  ،َماِرَيةَ  ْبنِ  َيمِليدَ  ْبنِ  الر   ْبنِ  جُمَمي

هُ  َماِرَيةَ  ْبنِ  َيمِليدَ   . َ َ َ َ"ْعَلنْيِ نَ  يِف  ُيَصيلي    الن بِ    َرأَى أَن 

 أقول: 

يف النعلني  اذا اهسناد وإن كان فيه يمليد بن عياض فإن اية النب  

 . ثبتت عن عدد من الصحابة عن النب  

  معجم الصحابةيفقا  ابن قانع  احل يث الثالث:( 7

 (:1078) رقم ترمجة( 112-111ص/3)

 بن حييى نا ، ويةمعا أبو نا ، منصور بن سعيد نا ، موسى بن برش حدثنا "

 وا  ابنته رمل زوج ":  قا  يمليد بن جممع عن ، ُممد بن القاسم عن ، سعيد
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 فرد   كاراة وأنا ةٍ بَ رْ غُ  يف زومن  أيب إن:  فقالت   النب  فأتت كاراة

 ". نكاحها  اهلل رسو 

 : نعاقا  ابن ق احل يث الرابع:( 8

 سعد، بن الليث نا ، عيل بن عاام نا ، سليان بن حييى بن ُممد حدثنا"

 الرمحن عبد عن ثحيدي  ، األنصاري ثعلبة بن اهلل عبد سمع أنه ، شهاب ابن عن

  اهلل رسو  سمعت:  يقو  مارية بن عمي جُمَ  سمع أنه ، األنصاري يمليد بن

 ، سفيان نا ، احلميدي نا ، موسى بن برش حدثنا « لد بباب الدما  يقتل »:  يقو 

 عن ، مارية بن زيد بن الرمحن عبد عن ، اهلل عبد بن اهلل يدعب نا ، الملاري نا

 .بنحوه  النب  عن مارية بن جممع

 ، سلمة نا ، احلراين اشاع بن عمرو نا ، العكربي محدون بن موسى حدثنا 

 مارية بن جممع عن ، يمليد بن الرمحن عبد عن ، الملاري عن ، إسحاق ابن عن

 .بنحوه  النب  عن

 نا ، سعيد بن حييى بن ُممد بن أمحد نا ، إبراايم نب يعقوب حدثنا 

 عن ، ثعلبة بن اهلل عبد عن ، الملاري عن ، األوزاع  عن ، مويرية بن عباد

 . بنحوه  النب  عن جممع عن ، يمليد بن الرمحن عبد

 ."خاأ وزيد الصحيال او ويمليد:  قانع ابن قا  

يف  هفي يصال إيرادوإذن فلهذا جممع بن يمليد بن مارية أربعة أحاديث، 

 قسم  عيف، مفاريد الصحابة، وال يف احيال املفاريد.
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 قال أبو عبد الرمحن:  

ة   َيْتِرزَ  أَنْ  َماَرهُ  أََحُدُكمْ  َيْمنَعْ  اَل »: قا   مع خخرين أن النب   حديثه بَ  َخَش

  املسن وأمحد يف  (2336)أخرمه ابن مامه رقم ديث احل ،««ِمَداِرهِ  يِف 

خرون، من طريق ابن مريال عن عمرو بن دينار عن اشاع بن وخ( 3/479)

 .بن يمليد، احلديث ععن جمم ةبن ربيع ةبن سلم ةرمكحييى عن ع

روى عنه " :التهذيبقا  يف  هشام بن حييى بن العاص إسنادهويف  

 ،الثقاتان يف بوذكره ابن ح . "عمرو بن دينار وُممد بن راشد وفيه نظر

  ".مستور":يبالتقروقا  احلافظ يف

بن أيب حاتم او(، 8/192) الكبريالتاريخ وذكره البخاري يف 

واذا رتبه  ا وال تعديي  و  يذكرا فيه مرح  (، 9/70) اجلرح والتع يليف

ال يفرق بني املستور وجمهو  احلا ،  امُلْستَْدِر جمهو  احلا ، وتقدع أن 

 ."  واو املستور..أن جمهو  احلا"الكتاب:فقا  يف مسند معيل من اذا 

 ،ه ال يعرف حالهأنحيث  ،من اذا حاله ف بعض األحاديث بم ل عّ وقد  

وثقه ابن حبان واو يعرف أن ابن حبان يذكر  قولهبانا يعارض ذلك و

فا باله انا لاد   ،نفسه امُلْستَْدِر  اذا  املجاايل كا قد نقل ثقاتهيف

 .بالباطل

جمهو   :التقريبقا  احلافظ يف ؛ةيف احل يث عكرمة بن سلم اوأيًض 

روى له ابن مامه اذا احلديث  ،روى عنه اشاع بن حييى التهذيبوقا  يف 

 الواحد.

 رافشحتفة األ  يذكر له احلافظ اململي يف و جممع بن يزي 

اذا ( 3/479) مح أمسن  ورأيت له يف ،غري اذا احلديث( 11217)
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و  يذكر له احلافظ ابن ك ري ، فيه كذابوالنعلني  الصية يف حديثمع احلديث 

وساق حديث  ( إال اذا احلديث1649رقم ) جامع املساني  والسننيف

جممع الصية يف النعلني يف مسند جممع بن مارية، وكذا قا  احلي م  يف

، وذكره ابن اجلوزي ( إنه عن جممع بن مارية أخرمه أمحد2/53) الزوائ 

، وذكره ابن تلقيح فهوم أهل األثر كتابه يف أاحاب احلديث الواحد من

لكل واح  منهم  واة ومارأمساءالصحابة الحملع يف أاحاب األفراد من كتابه

 من الع د

 .هبذا السندابن مريال ، كلهم من طريق (7/408) التاريخوأخرمه يف 

ليس ملجمع اذا عند ابن مامه سوى اذا  :بن ماجهازوائ  قا  ااحب 

وإسناد حدي ه فيه مقا ، و   ،له يشء يف اخلمسة األاو  وليس ،احلديث

. وابن أس  الاابة، وابن األثري يف االستيعابابن عبد الرب يف له يذكر 

 .سوى اذا احلديث  اإلصابةحجر يف 

إن حدي ه مرسل وإنا يروى  :بن مريال قيلاقا  ابن عبد الرب حدي ه عند  

  .اام   ن أيب اريرة وربا رواه ع  عن عمر عن النب  

 ..أس  الاابةونقل ذلك عنه ابن األثري يف 

 الواحد جممع بن يمليد له اذا احلديث لم بذلك أن اذا الصحايب فعُ  

 :الضعيف ب يث علل

 .ةبن سلم ةمهالة عكرم :الثانية .مهالة حا  اشاع بن حييى :وىلاأل 

 بن عبد الرب القو  بإرساله.اقل ن :الثالثة 
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ومسلم رقم ( 2463)يف احيال البخاري رقم  ةيث عن أيب اريرو احلد

احة متن احلديث بإيراد حديث أيب اريرة املتفق عليه  ، وقد أثبتُّ (1609)

 .امُلْستَْدِر ر بضعفه أقو عاهلل  عف حديث جمم و حت بحمدأو

فكيف يوافقن  عىل  عف حديث جممع ويتفل ، أنن  أثبت احة املتن  

و حناه أثم ينتقد انا با او حتصيل حاال قد  ،ق عليهعن أيب اريرة املتف

ن ما ذكرته من أن حديث جممع  عيف وأونقله عنا و  يملد او عىل مضمون 

واملتفق عليه ذروة من الصحة، ويارب نعوذ بك من  ،متن احلديث متفق عليه

 .اجلدا  بالباطل

 يف لهفقد تقدع قو  البواريي أن جممع بن يمليد األنصاري أنه ليس  

ورأيت أن احلافظ ابن  ،مامهابن وله اذا احلديث عند  ،األاو  اخلمسة يشء

ته   يذكروا يف ترمج حتفة األشرافواململي يف  جامع املساني ك ري يف 

احايب خخر واو جممع  بأحاديث عنامُلْستَْدِر  ثم يأيت  سوى اذا احلديث

مليد ااحب اذا بن ي جمعويضيفها ملاذا.  دذكرا ترمجته عن يةارمبن 

 املفرد.

يقتل » :حديث  اإلصابةر يف حجن اببن األثري وافقد ذكر ابن عبد الرب و

 .ةترمجة جممع بن ماري يف «الدما  بباب لد

رصار عىل و  يملعه ذلك عن اه ةاكذا جممع بن ماري امُلْستَْدِر   ونقله 

بن عبد الرب ا  ق بينها مجع من أال العلم فقاالباطل واالستدرا  به، وقد فرّ 

وذكروا له  ،الذي قبله أخ وابن األثري وابن حجر يف ترمجة جممع بن يمليد بن 

ي» :حديث  . «ة يف مدارهبز خشترال يمنع أحد ماره أن 

  يق بينها ابن السكن وغريه، وترمم احلافظ اململنه فرّ أونقل احلافظ 

 يمنع ال» :ملجمع بن يمليد األنصاري ااحب حديث" :تهذيب الكماليف
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واو ابن أخ   وذكر أنه روى عنه عكرمة بن سلمة... :وقا  ،«أحدكم أخاه

  ".مها واحد :جممع بن ماريه املتقدع وقيل

 .اذا القيل  عفريض لبيان مالت ةصيتباكذا ذكر ذكره 

عنه ابن أخيه عبد الرمحن  ةوذكر من الروا ةله ملجمع بن ماريوترمم قب 

بن يمليد االذي روى عن  ةبن سلم ةنه عكرمعة و  يذكر من الروا ،بن يمليد

لتااا أ ةاألنصاري، واذه الفوارق كلها بني جممع بن يمليد وجممع بن ماري

 واو جممع بن يمليد. ،دمج الرملني يف رمل واحدأو امُلْستَْدِر  

واو جممع بن  خرونقل األحاديث الت  ذكرواا يف ترمجة الصحايب اآل

، مع أنه نه األو إ :م ل قو  اململي قيلة، يشبهة واا ملجردعاى اذا أو ةيرما

روى عن  ، وذكروا أن عكرمة بن سلمةحاديث الرملنياو وغريه فرقوا بني أ

بن حجر او  يذكر له احلافظ اململي وال احلافظ  ،جممع بن يمليد األنصاري

 .بن يمليدارواية عن غري  بيهمايتهذيف

يمليد ورما  من روى عن جممع بن  : عكرمة بن سلمة بن ربيعةفقا  

روى  .احلديث «ة يف مدارهبز خشترال يمنع مار ماره أن ي» :األنصار حديث

  .اام   بن مامه اذا احلديث الواحد اعنه اشاع بن حييى روى له 

امُلْستَْدِر  يقلد انا من   يصب و وكذا قا  اململي وساق حدي ه اذا فقط 

وللشيخ  ،او التفريق بينهايف عدع التفريق بني الرملني وقد رأيت أن الصواب 

ربيع من اذا الدمج بني األحاديث وأاحاهبا ألدنى شبهة ولو كانت وا حة 

 .الباين مما قد سبق بيانه ما يندى له اجلبني

بأحاديث الكذابني وامل وكني  أنه كا أسلفنا يستشهد أمر خخروانا  

ىل حديث ع قبه من تعوويسكت عن ذكر ما قالوا فيها ل وج عىل القراء 

  مسن هأمحد يف  اهماعاحلديث ال اين قا   :قا  ،جممع بن يمليد
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َثنَا، (3/480) َثنَا َقاَ   َااُرونُ  َحد  يِن  َقاَ   َوْاٍب  اْبنُ  َحد   َعنْ  ِعيَاضٍ  ْبنُ  َيمِليدُ  أَْخرَبَ

مْحَنِ  َعبِْد  ْبنِ  َيمِليدَ  مْحَنِ  َعبِْد  َعنْ  ُرَقيْشٍ  ْبنِ  الر  عِ  َعنْ  َماِرَيةَ  نِ بْ  َيمِليدَ  ْبنِ  الر   جُمَمي

هُ  :َماِرَيةَ  ْبنِ  َيمِليدَ  ْبنِ   . َنْعَلنْيِ َ َ َ َ يِف  ُيَصيلي    الن بِ    َرأَى أَن 

النب  يف  ةن ايإن كان فيه يمليد بن عياض فإأقو  اذا اهسناد و":ثم قا 

 ."بت عن عدد من الصحابة عن النب  ثالنعلني 

 :قلنا 
 ساقه ابن ك ري عن احايب خخر وليس  ذا احلديثتقدع بو وح أن ا :أوال 

 .«رهداشبة يف مخال يمنع أحد ماره أن يترز »: عن ااحب حديث

وقد نقل احلافظ يف  ،مليد بن عياضيكيف يعتمد عىل رواية  :ثانًياو

قا   ":التهذيبوقا  يف  ".كذبه مالك وغريه ":فقا  ،تكذيبهالتقريب

اليد عن بن القاعبداحلميد بن الو  ،كذاب :بن سمعان فقا اعن  سم سألت مالك 

 ".كذبأكذب وأ :قا  ،فيمليد بن عياض :قلت

 :أو منكر احلديث أو مرتوك وممن قال عنه كذاب 
منكر  :ابن معني والنسائ ، وقا  البخاري ومسلم وأبو حاتم والسام  

نه قد خيشى أنه إثم  .م و  :وقا  أبو داوود واألزدي والسام  .احلديث

واذا االسم    شقيرعليه اسم شيخه فساه يمليد بن عبد الرمحن بن تصحف 

أمده يف كتب ال امم فيخشى أن يكون او سعيد بن عبد الرمحن بن رقيش 

 و  أر له رواية عن عبد الرمحن بن يمليد يف هتذيب اململي.

 م الهأخفاء ما قيل يف اذا الرمل وإ يملكيف تستج ؛ فباهلل عليك يا شيخ 

و أورد أحاديث احاح من الصحيحني تو ،بمروياهتم املكذوبةليستدرا  

 ا.!!غرياا ملعا دهتا مع علمك با قيل فيه



 ) 

 

 

+ 

 

584

لع عىل حتى يظن من   ياي و ."سناد فيه يمليد بن عياضواذا اه" :قو تو 

ا ملن مه  لصحايب خخر مواالال يف الشوااد، وتركب أحاديث  نه رملأتكذيبه 

اذا النوع من التدليس يضاف إىل الابقة  ا حلم بأدنى شبهة وااية،دهترأو

 .  اخلامسة من طبقاا املدلسني للحافظ بن حجر

(+++) 
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    گ ةبن مرار ُةاَعجَُّم  

  .ةبن مرار ةُ اعَ ج  ممُ  -144"

( 4671)رقم  أس  الاابةو ،(7738)رقم  اإلصابةم مم يف 

 . (2545) االستيعابو

راج باب يف بيان مو ع يف اخل  (2990) رقمداود  أبو اهماعقا   

 :قسم اخلمس

عن الدخيل بن  ،بن عبد الواحد القريش عتبةعن  ،ُممد بن عيسى حدثنا 

عن مده  ،عن أبيه ،ةاعم جمعن اي  بن رساج بن مُ  ،ةاعج  ممُ عن  ،ياس بن نوحإ

  فقا ،خيه قتلته بنو سدوس من بن  ذالأيالب دية    أنه أتى النب   ،ةاعَ ج  ممُ 

َية   ُمرْشِ ٍ ملِ  َماِعي   ُكنُْت  َلوْ » :النب   ُت  ِد ِخيَك  َمَعْل يَك  َوَلِكنْ  أِلَ هُ  َسُأْعاِ نْ  ِم

ى بَ و  مخس خيرج من مرشك  أبل من من اه ةبائ فكتب له النب   ،«ُعْق

 ،يب بكرأىل إ ةسلمت بنو ذال فالبها بعد جماعأمنها و ةفأخذ طائف ،بن  ذال

 .تاه بكتاب النب  أو

 ،ار  الف بُ خ ةربعأ ،ةلف ااع من ادقة اليامأبكر باثن  عرش أبوفكتب له  

: ةَ اعج  مُمل وكان يف كتاب النب   ،االف متر  خ ةربعأو ،االف شعري  خ ةربعأو

ْسمِ » حْ  اهلل بِ ِحيمِ  َمنِ مالر  اَعةَ  الن بِ ي  َحم دٍ ممُ  ِمنْ  كِتَاٌب  َاَذا الر  َراَرةَ  ْبنِ  ملُِج    نِ بَ  ِمنْ  َم

+ } 
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كِ  ِمنْ  خَيُْرُج  مُخُسٍ  أَو  ِ  ِمنْ  اْهِبِلِ  ِمنْ  ِمائَة   أَْعاَيْتُهُ  إِيني  [1]ُسْلَمى  بَنِ   ُمرْشِ
 ذُْالٍ  [2]

ة   بَ ِخيهِ  ِمنْ  ُعْق  .وسنده ضعيف.اام   « أَ

 .ه أبوو ،واي  بن رساج ،ياسإمنهم الدخيل بن  .فيه جماايل

 : أقول:امُلْسَتْدِركقال 

وسنده  عيف؛ فيه جماايل، "عن إسناد اذا احلديث: ( قا  احلجوري 1

 منهم: الدخيل بن إياس، واي  بن رساج وأبوه.

 ويف جتهيله اذا خاأ.

 قا  احلافظ ابن حجر يف رساج والد اي :

ا، وذكره ابن حبان يف ثقاا التابعني"  ."ألبيه احبة، ويقا : له أيض 

 ."مستور "وقا  يف الدخيل:

 ."مقبو  ":وقا  يف اي  بن رساج

 وفرق بني أحكاع احلافظ وأحكاع احلجوري.

ا يف كتابه.2  ( أورد احلجوري حلذا الصحايب حدي  ا واحد 

 [ يف نسخة امُلْسَتْدِر  :)من بنى سلمى(. 1]

 [ يف نسخة امُلْسَتْدِر  :)من مرشكى بنى(. 2]
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 الرب عبد ابن وذكره ،اإلصابةوالواقع أن له حدي ني، أوردمها احلافظ يف

ا ا جماعة أقاع قد  اهلل رسو  وكان ":فقا  ال اين، احلديث من مملء   أر  

ا له وكتب باليامة،  . "كتاب 

 حدي  ا يذكر َفلاذا عليها، وأحا  اإلصابةوقد رمع احلجوري إىل

 !!ال اين؟ ويتفل اواحد  

أورد احلديث ال اين باه افة إىل احلافظ ابن حجر وابن عبد الرب:  (3

   األوسطيف وابن قانع، وأبو نعيم، والارباينالتاريخ األوسطالبخاري يف 

 .د واملثانياآلحاوابن أيب عاام يف 

( حتت رقم 3/113) معجم الصحابةقا  أبو احلسني بن قانع يف

(1079 :) 

 نا البخاري، إساعيل بن ُممد نا ، الاياليس العباس بن اهلل عبد حدثنا

 جماعة عن ، احلنف  إساعيل بن اشاع نا ، مرة بن احلارث نا ، حفص بن قيس

: وقا  واجلبل عوانة فأقاعن    النب  أتيت:  قا  احلنف  سلمى بن مرارة بن

 أتيت ثم ،فأقاعن  عمر أتيت ثم فأقاعن  بكر أبا وأتيت  «فإيل فيه حامك من»

 .فأقاعن  ع ان

إىل  هبإسناد (1686)برقم  اآلحاد واملثانيورواه ابن أيب عاام يف 

 احلارث ابن مرة.

 بإسناده إىل (، ساقه1/119) التاريخ األوسطوكذا عند البخاري يف

 إساعيل بن اشاع احلنف  عن جماعة، نحوه.
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 :قا  ،(7100) برقماألوسطورواه الارباين يف

َثنَا " دُ ممُ  َحد  دُ ممُ  َثنَا َبْكٍر، ْبنِ  اهلل َعبِْد  ْبنُ  َحم  اٍر، ْبنُ  َحم   ْبنُ  َعنْبََسةُ  َثنَا َبك 

ِخيلِ  َعنِ  اْلَواِحِد، َعبِْد  هِ  َعنْ  إَِياٍس، ْبنِ  الد  اٍج، ْبنِ   ِ ِاَي  َعمي اَعةَ ممُ  َعنْ  رِسَ  "..ج 

اَعةَ ممُ  َعنْ  احْلَِديُث  َاَذا ُيْرَوى اَل "وقا : ْسنَاِد، هِبََذا إاِل   ج  دَ  اْهِ  ".َعنْبََسةُ : بِهِ  َتَفر 

 ويف اذا الكيع نظر، يرده رواية البخاري وغريه.

 ةال مج رقم( 2622/ 5) معرفة الصحابةوروى أبو نعيم احلدي ني يف 

 .به الواحد، عبد بن عنسبة إىل ينبإسناد (2802)

( 5/630) جممع الزوائ    احلديث ال اين يفمي وأورده احل

 . ثقاا ورماله األوسط(، وقا : رواه الارباين يف 9795رقم)

 ني: يوايقل عن درمة احلسن؛ ألن مداره عىل رال فهذا احلديث ال اين 

ا.ا: ألبيه احبة، ويقجماعة. قا  يف ترمجته نعىل رساج ب    له أيض 

 و   اجلرح والتع يلوعىل اشاع بن إساعيل، أورده ابن أيب حاتم يف

ا له يذكر  .تعديي   وال مرح 

أن حلذا الصحايب حدي ني رويا يف عدد من املصادر، وعليه في  واحلاصل:

 يصال إيراده يف كتاب املفاريد ال يف قسم الصحيال، وال يف قسم الضعيف.
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 قال أبو عبد الرمحن:  

 بن مرارة. ةُ اعَ ج  ممُ  

حدثنا  :، حدثنا ُممد بن عيسى قا (2990) أخرمه أبو داود رقم حديثه

ة ياس بن نوح بن جماعإحدثن  الدخيل بن  :عنبسة بن عبدالواحد القريش، قا 

بالب  أنه أتى النب   ةعن أبيه عن مده جماع ةبن رساج بن جماععن اي  

ُت  َلوْ »: تلته بنو سدوس من بن  ذال فقا  النب  ق ،دية أخيه نْ  َماِعي   ُك

يَة   ُمرْشِ ٍ ملِ 
ى ِمنْهُ  َسأُْعاِيَك  َولَكِنْ  أِلَِخيَك  َمعَلُْت  دِ بَ  فكتب له رسو  اهلل  «ُعْق

 .احلديث مرشك  بن  ذال..بل يف أو  مخس خيرج من بائة من اه

وابن تهذيب الكمالويففشراحتفة األي يف مل  يذكر له احلافظ امل 

معرفة ، وأبو نعيم يفأس  الاابةوابن األثري يف  اإلصابةحجر يف

وذكره ابن عبد الرب يف  .سوى اذا احلديث الواحد( 6310) رقم الصحابة

 .االستيعابباب امليم من كتابه 

اتهذيبهونص احلافظ اململي يف   وقا  أبو  ،روى له أبو داود حدي  ا واحد 

 اواحد   روى حدي  ا":(1911رقم  8/419) اجلرح والتع يلكا يف حاتم

وقا  يف  "،له حديث":التقريبوقا  احلافظ يف ."رساج عنه ابنهروى 

 ".وفد عىل النب  يالب دية أخيه، روى عنه ابنه رساج فقط": التهذيب

 روى عنه ابنه رساج و  يرو عنه غريه. :وقا  ابن عبدالرب وابن األثري 

  .وحدي ه اذا الفرد  عيف جلهالة بعض رما  سنده :قلُت  

روى عنه  :التهذيبجمهو  حا ، قا  احلافظ يف  ياسإال خيل بن  -1

ن بن مرب شيخ للواقدي وذكر الرمح الواحد وعبد عنبسة بن عبد

 الكبريالتاريخ ، وقا  البخاري يف الثقاتيفان حب ابن
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وقا  أبو حاتم كا  ."سمع منه عنبسة بن عبدالواحد"(:3/254)

فلم الواحد  روى عنه عنبسة بن عبد"(:3/440) اجلرح والتع يليف

ا ا واحد  ا وال تعديي   ،واو عنبسة يذكر عنه إال راوي   ".و  يذكر فيه مرح 

 ."مستور" :التقريبوقا  احلافظ يف

وال  ،األقوا  فيه أنه ليس بمجهو  حا  فهل يقو  منصف اطلع عىل اذه 

عرف ف بعض األحاديث كا أسلفنا بمن ال يُ لهل اذا واو قد  عّ  تَْدِر  امُلْس 

 .املجاايل ثقاتهان يذكر يفابن حبوال لهل أن  ،حاله

الباطل، فاع ض كل اذا ال لهله، لكنه ركب ماية العناد واجلد  ب 

 ."ويف جتهيله خاأ" :قولهب

وقو   ،قاتثالابن حبان له يف ذكر بو  يأا بمفيد سوى االع اض 

ان ببن حالم من ذكر واذه حجة عليه وليست له ملا عُ  ،"مستور" :احلافظ فيه

 ومن ااايح احلافظ فيمن قا  فيه مستور. ،ثقاتهللمجاايل يف

حسب  "و بمق" :التقريبقا  عنه احلافظ يف هالل بن سراج -2

 .التقريبااايحه املعروف يف اطيق اذا اللفظ يف

ه ابنه قو  بأن له احبة غري احيال، وتفرد بالرواية عنال سراج بن جماعة -3

وقا  احلافظ  ،من التابعني ثقاتهان يف اي  بن رساج وذكره ابن حب

روى له أبو  الثقاتان يف: ابنه اي  ذكره ابن حبعنه التهذيبيف 

ميزان ونفى القو  بصحبته، وترمم له الذاب  يف اواحد   اداود حدي   

مق مة وقد قا  يف الثقاتان يفابن حبذكره وقا   االعت ال

وغريمها من الصحابة  يال ما كان يف كتايب البخاري وابن عدإ :ميزانه



 
' گجُمَّاَعُة بن مرارة 

 
( 591 

هم جليلة الصحابة وال أذكرام يف اذا املصنف فإن اُ قِ ْس فإنن  أُ 

  .اام   الضعف إنا ماء من مهة الرواة إليهم 

العيمة ف اذا احلديث حاتم، و ع كره يف التابعني البخاري وابن أيبوذ

 وقا  الشيخ العباد ،(523) سنن أبي داوده عىليف حتقيقلباين األ

ن فيه من ام أل  واحلديث غري ثابت عن النب  " :شرح سنن أبي داوديف

وال  ،و  يرو حلم إال أبو داود ،روايتهم إال عند املتابعة : ال تصاليعن  ،مقبولون

او  :فقا  ،وترمم للدخيل   ثابت عن النب  فاحلديث غري ،تومد متابعة حلم

 ..إلخ.مستور بمعنى جمهو  احلا .

ادعى أن له  ةاعج  مللقو  بصحة حديث مُ  جماال  امُلْستَْدِر  و ملا   لد 

  .ذلك وأحا  إىل ابن حجر وابن عبد الرب ،حدي ني

 .وهذا االدعاء غري صحيح

له اذا  اوإنا ذكر ،دي نيالرب ح بن عبدابن حجر واله احلافظ  يذكرفلم  

فقط، أما احلديث الذي  «إلخ..ملرش  دية لو كنت ماعي  » :الواحد احلديث

يف  فهو نفسه قد اطلع عليه ة،اعَ ج  مأنه حديث مُ امُلْستَْدِر   عملاه إليهم

اَعةولد  اجرسديث من ح ، ساقه ابن حجراإلصابة  .هال من حديث أبي ُممج 

اَعةَ ه أثبت ملُ أن  االستيعابوليس يف   سنن أبي غري ما يف  حدي  ا مج 

واو الذي  :ينف  ذلك، قا  امُلْستَْدِر   هالذي نقله من قولهبل سياق  ،داود

: وكان قولهإىل  ...االال خالد بن الوليد يوع اليامة يف قصة ياو  ذكراا

اَعة  اهلل أقاع رسو ا ُممج  ا وكتب له كتاب   .أر  

  ن جماعة عن النب  قااع او رساج باذا اهية تقدع أن راو :قلُت 

ذا او كو امُلْستَْدِر  خرمه احلافظ من املو ع الذي أخذ منه وليس جماعة، 
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من طريق اي  بن رساج عن ( 6309)يب نعيم رقم أل معرفة الصحابةيف

اَعةأبيه رساج بن  اَعةأعاى   بن مرارة أن رسو  اهلل  ُممج  ا ُممج  باليامة  أر  

ا ،الفورة :ا  حلايق  .وكتب له بذلك كتاب 

اَعةعن أبيه  وليس فيه  اذا احلديث الواحد، :أي ،ناهثعنه وحد :وقا  ُممج 

ليصل إىل مقصوده  امُلْستَْدِر  وكل اذا أخفاه  الذي سقناه يف حديث الباب،

اَعةَ ملُ أن  اخلاطئ  حدي ني. مج 

كا نص عىل ذلك  ،ا واحً اح يًث ةبن مرار ُماجَّاَعةذا الصحابي م أن هلِلفُع

 .ا  الذين سبق ذكراماحلفّ 

 :يجعلتلمس أدنى شبهة ل ته يفدجافسلك  امُلْسَتْ ِرك وأما  

 هواالستدرا  عىل احلديث ببعض ،حدي ني احلديث. 

   ا أن حلذا الصحايب املفرد أك ر من حديثمومه  أو بحديث احايب خخر.  

 تركيب أحاديث احابة  له نوع خخر من الترصف يف اذا الكتاب واوو

 .حتى يتسنى له القو  بأن اذا املفرد له أك ر من حديث ؛آلخرين

   ومنهام احلاأوله أنواع أخرى من العجائب تقدمت وسيأيت ،: 

 :ح ى احلالتني املذكورتنيهذا احل يث فهو فيه بني إ

o ن ألبيه جماعة حدي ني إ قولهبويكون  ،إما أنه يقو  بصحبة رساج بن جماعة

 .كب حديث رساج ألبيهقد ر

o    تابع  عىل القو  الصحيال وأن احلديث إنا او  ان رسام  إوإما أنه يقو

و عنه غريه كا اورساج روى عن أبيه وليس ألبيه رة حديث أبيه جماع

 .نص احلفا  عىل ذلك
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رقم  جامع املساني  والسننوقد أورد احلافظ ابن ك ري احلديث يف

]أي: احلديث  رواه وقد :قولهسلف، ثم أتبعه ب ( من طريق أيب داود كا1644)

 عن ،أسامة أيب بن احلارث عن ،خيد بن بكر أيب عن ،نعيم أبوذاته[ 

 عن عنبسة عن: كيمها بكار، بن ُممد حديث ومن أبان، بن العمليمل عبد

 .خخره إىل م له، به الواحد عبد

رة جماعة بن مرا (2090رقم ) التاريخ الكبرييف وذكر البخاري 

وساق له اذا احلديث الفرد من طريق عنبسة بن عبد الواحد به و  يذكر له 

 غريه.

وأورد أبو نعيم اذا احلديث يف ترمجة جماعة ثم ذكر بعده ترمجة مرارة بن 

أقاعتك التورة واخليل فمن حامك »سلمى وذكر له احلديث اآلخر الذي فيه 

 ث جماعة بن مرارة.إلخ من حديث مرارة بن سلمى وليس من حدي «فإيل..

رقم  معرفة الصحابةكذا أخرمه أبو نعيم يف ترمجة مرارة بن سلمى يف

يف ترمجة مرارة بن سلمى رقم  ةصاباإلخرمه احلافظ يف ، و(6311)

يف البن األثري يف ترمجة مرارة بن سلمى رقم  أس  الاابة،واكذا(8060)

رة احلنف  عن رساج وا احلديث من طريق احلارث بن ممكلهم أخر (4834)

بن جماعة بن مرة عن أبيه عن مده واو مرة بن سلمى، قا : أتيت رسو  اهلل 

ا.وعرابة واجلبل، ويف نسخة واحُلبلفأقاعن  التورة    ، وكتب يل كتاب 

 .جماعة بن مرارة من مسندو  يذكر أحد منهم اذا احلديث 

عة واو حديث فكيف استجاز امُلْستَْدِر  إ افة اذا احلديث إىل جما 

 ؟غريه كا ترى
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 واحلاصل :

أن املستدر  قد ركب عدة أخاأ يف ُماولته اذه من نسبة اذا احلديث 

 إىل جماعة تتلخص يف اآليت:

 : والواقع أن له حدي ني أوردمها احلافظ يف اهاابة..قوله اخلطأ األول:

ند كي فلم يورد احلافظ يف اهاابة احلديث اململعوع ثانيا من مس :قلُت

وأخرج البتوّي، عن زياد بن جماعة بل أورده عن ابنه رساج مرسي فقا : 

أيوب، عن عنبسة بن عبد الواحد، عن الّدخيل بن إياس، عن عمه اي  بن 

عليه وخله وسلم  اهلل بن جمّاعة، قا : أعاى النبّ  اىلرساج، عن أبيه رساج 

 ..جمّاعة بن مرارة أر ا باليامة يقا  حلا الفورة

اذا يقو  املستدر  وقد رمع احلجوري إىل اهاابة وأحا  عليها  ومع

 فلاذا يذكر حدي ا واحدا ويتفل ال اين؟!.واذه من العجائب 

 : وذكره ابن عبد الرب مملءا من احلديث ال اين.قوله اخلطأ الثاني:

   َوَكاَن َرُسو  اهللابن عبد الرب   يذكر له أي حديث وإنا قا :  :قلُت

وى عنه ابنه رساج ْبن جماعة، و  يرو عنه .. بل إنه قا : رجماعة قد أقاع

 اامغريه.

 واذا احلديث اململعوع ثانيا رواه رساج عن أبيه عن مده مرارة.

( قا  7100بعد أن ساق طريق الارباين يف األوسط ) قوله اخلطأ الثالث:

 بإسنادين إىل معرفة الصحابةبو نعيم احلدي ني يفأاملستدر : وروى 

 بن عبد الواحد به. عنبسة
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كي فلم خيرمه أبو نعيم من الاريق الت  أخرمها الارباين فالارباين  :قلُت

ِه ِاَيِ   َعنْبََسة ْبنأخرمه من طريق  َياٍس، َعْن َعمي
ِخيِل ْبِن إِ َعبِْد اْلَواِحِد، َعِن الد 

اٍج، َعْن جُم اَعةَ   .اَعَة ْبَن ُمَراَرةَ جُم    َقاَ : أَْعاَى َرُسوُ  اهلل ْبِن رِسَ

ِخيُل ْبُن إَِياِس ْبِن ُنوِح عن أما أبو نعيم فأخرمه  َعنْبََسُة ْبُن َعبِْد اْلَواِحِد، ثنا الد 

اِج ْبِن  يِه رِسَ
اٍج، َعْن أَبِ ِه ِاَيِ  ْبِن رِسَ   ُسَليٍْم، َعْن َعمي

ْبِن جُم اَعَة ْبِن ُمَراَرَة أََحُد َبنِ

 أَْعاَى جُم اَعةَ  أَن  َرُسوَ  اهللِ  "اَرَة: جُم اَعَة ْبِن ُمرَ 

 فساقه من مراسيل رساج ال من مسند أبيه.

ثم ساق بعده حديث الباب الذي سقناه يف  عيف املفاريد يف دية املرش  

ُد ْبُن ِعيَسى ْبِن الا ب اِع، َوإِْبَراِايُم ْبُن من مراسيل اي  بن رساج وقا :  َرَواُه ُُمَم 

اِج ْبِن ُنوِح ْبِن جُم اَعَة، َعْن أَبِيِه، َعْن ّي ِد َمهْ  ، َعْن َعنْبََسَة، َفَقااَل: َعْن ِاَيِ  ْبِن رِسَ

ِه جُم اَعةَ   .َمدي

فهذا احلديث ال اين ال يقل عن درمة احلسن، ألن  قوله  :اخلطأ الرابع

 مداره عىل راويني، عىل رساج بن جماعة، وعىل اشاع بن إساعيل..

  :نئايف اذه الفقرة خا :قلُت

: أورده ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل و  يذكر له يف اشاع قوله األول:

روى عن بعض ولد جماعة احلنف   :حاتم مرحا وال تعديي. وأمهل قو  أيب

، ألنه إن ذكر ذلك اتضال أن اهسناد منقاع روى عنه احلارث بن مرة احلنف 

ة ال عن جماعة كا يقو  أبو حاتم، وقد فهشاع إنا يروي عن بعض ولد جماع

رصح بالساع من جماعة عند ابن ايب عاام إال أنه جمهو  عني، وقد اختلف 

 عنه كا سيأيت.



 ) 

 

 

+ 

 

596

أن اذين الراويني   يتابعا بعضها البعض بل اختلفا  اخلطأ الثاني:

 وا اربا يف احلديث، وإليك تفصيل ذلك.

( والكبري 375) طتارخيه األوسفاحلديث أخرمه البخاري يف

 ( عن قيس بن حفص.3/113( وعنه ابن قانع يف الصحابة )1/376)

( عن حييى بن راشد 1686) اآلحاد واملثانيوأخرمه ابن أيب عاام يف

احلارث بن مرة احلنف  ثنا إساعيل بن اشاع ااحب السابري كيمها عن 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاحلنف  عن جماعة بن مرارة بن سلمى قا  أتيت النب  

نقلب اسم إساعيل بن اشاع عند ابن قانع إىل اشاع بن إساعيل وقد ا

احلنف ، فقو  املستدر  عقب سوق احلديث من معجم الصحابة البن قانع: 

بإسناده إىل احلارث بن مرة، وكذا  اآلحاد واملثانيورواه ابن أيب عاام يف

وقد خاأ خخر فهو كا سلف ماء مقلوبا،  التاريخ األوسطعند البخاري يف

 .اذا خيالفون فيه يف اسم إساعيل: تارخيه الكبريقا  البخاري يف

اآلحاد عىل حييى بن راشد فأخرمه ابن أيب عاام يففيه وقد اختلف 

اجلراح ( من طريق 5/2623) الصحابة( وعنه أبو نعيم يف1687) واملثاني

  عن ثنا احلارث بن مرة احلنف السابريبن خملد ثنا حييى بن راشد ااحب 

فجعله عن مده مرارة. وحييى بن  رساج بن جماعة بن مرارة عن أبيه عن مده

 إىل بحر بن راشد. اآلحاد واملثانيراشد تصحف يف املابوع من

وأخرمه أبو نعيم من طريق بن أيب عاام : اإلصابةقا  احلافظ يف

ه وبيانه أنه سقط اسم شيخ وأشار إىل أنه خاأ و  يبني ومه الوام في

بن مرة واو اي  بن رساج بن جماعة بن مرارة ومدار احلديث عىل  ارثاحل

رساج بن جماعة ومده مرارة فخرج منه أن القصة ملرارة وليس كذلك وقد 
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أخرج البتوي عن زياد بن أيوب عن عنبسة بن عبد الواحد عن الدخيل بن إياس 

 ملسو هيلع هللا ىلص عن عمه اي  بن رساج بن جماعة عن أبيه رساج قا  أعاى رسو  اهلل

 اام.جماعة بن مرارة أر ا احلديث

واختلف فيه كذلك عىل احلارث بن مرة فتارة يرويه كا سلف، وتارة 

، فأقاعه ملسو هيلع هللا ىلصعن اشاع بن اساعيل أن جماعة اليام  أتى رسو  اهلل  يقو :

 (.102) الفتوحفذكره معضي. أخرمه البيذري يف

ساعيل باملأثور ( وقرن اشاع بن إ706) األموالوأخرمه أبو عبيد يف

اٍج،بَااِشُم ْبُن إِْسَاِعيَل َواملَْأُْثوُر بن رساج فقا :   أن جماعة.. فذكره. ُن رِسَ

( وقرن اشاع واملأثور 1020) األموالوأخرمه ابن زنجويه يف

  .األفواف بنت األغر، وأع عبد اهلل بنت األغر، قالوا: أتى جماعة اليامةب

  َغرْيُ ( فقا  احلارث: 5/2623) الصحابةوخرمه أبو نعيم يف
َثنِ َحد 

اٍج، َوأَُبو  ُثوُر عُن رِسَ
َثنِ  َااِشُم ْبُن إِْسَاِعيَل َواملَْأْ   َقاَ : َحد 

َواِحٍد ِمْن أَْاِل َبيْتِ

، َقاُلوا: أََتى جُم   ، َوُأعُّ َعبِْد اهلل ِ بِنُْت األََغري اَعُة َسيِع ْبُن ُنوٍح، َواألَْفَواُف بِنُْت األََغري

 .اْليََاَمةَ 

 (.1760) الكنىوكذا أخرمه الدواليب يف

أن احلديث مضارب مدا ، واشاع بن إساعيل الذي رواه عن  واحلاصل:

 مملعجماعة جمهو  وقد رواه معضي دون ذكر جماعة فيه، فبم له ال يعارض 

 ا.ا واحد  أن ملجاعة حدي   باحلفا  

(+++) 
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 سلمي نصر بن دهر األ 

  .سلم األ دار بن نرص -163"

( 5213) رقم أس  الاابةو( 7825)رقم  اإلصابةم مم يف 

 (.2642) االستيعابو

 :(7169 – 7168) رقم الكربىيف   النسائ   اهماعقا  

عن  ،بيهأعن  ،براايم بن سعدإعن يعقوب بن  (1)شعيبمحد بن أ خربناأ   

 ،عن أبيه ،احلي م بن نرص بن دار يبأعن  ،براايمإعن ُممد بن  ،سحاقإبن ا

ىل إقا  ردوين  ،ةاحلجار  (2) منكنت فيمن رمم ماعمل بن مالك فلا ومد  :قا 

فلا ذكرنا ذلك  قلعنا عنه حتى قتلناه، أفا  ،فان قوم  غروين  رسو  اهلل 

 .نظر يف شأنهأال تركتموه حتى أقا   لرسو  اهلل، 

السنن خاأ فأمحد بن شعيب او النسائ  نفسه، والصواب أنه: أمحد بن سعيد املروزي كا يف (1)

 (. 10361) جامع املساني  والسنن(، وكا يف7170) الكربى

للمملي إىل أمحد بن شعيب واو خاأ وليس للنسائ  رواية عن  حتفة األشرافتصحف اكذا يف  :قلُت

يعقوب بن إبراايم بن سعد حتى يقا  إن أمحد بن شعيب اذا او النسائ  نفسه وإنا يقا   تصحف 

 شعيب، واوابه: سعيد.

 :)مس(. كذا، والصواب (2)

+ } 
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حاد اآليب عاام يف أابن و( 431/ 3) املسن محد يفأه أخرمو 

 أبوو . بيه  بهأعن  ،يب احلي م بن نرصأمن طريق ( 347/ 4/  80/ 3)  واملثاني

 ."احلي م بن نرص جمهو 

 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

 ،(3/431) مسن هأمحد يف اهماع( حلذا الصحايب حدي ان روامها 1

 (.2693،2694/ 5) معرفة الصحابةأبو نعيم يف و

َثنَا(: 3/431) مسن هأمحد يف هماعاقا   َثنَا َيْعُقوُب  َحد   اْبنِ  َعنِ  أَيِب  َحد 

َثنِ  َقاَ   إِْسَحاَق  دُ  َحد   َنرْصِ  ْبنِ  احْلَيْ َمِ  أَيِب  َعنْ  الت يِْم ي  احْلَاِرِث  ْبنِ  إِْبَراِايمَ  ْبنُ  ُُمَم 

 اهلل َرُسوَ   ِمن ا َرُمٌل  َمالٍِك  ْبنِ  َخالِِد  ْبنُ  َماِعملُ  أََتى َقاَ   أَبِيهِ  َعنْ  اأْلَْسَلِم ي  َدْارٍ  ْبنِ 

َنا َنْفِسهِ  َعىَل  َفاْستَْوَدى  ةِ  إِىَل  َفَخَرْمنَا بَِرمْجِهِ    اهلل َرُسوُ   َفأََمَرَنا بِالملي  َحر 

يَارٍ  َبنِ 
َجاَرةِ  َمس   َوَمدَ  َفَلا   َفَرمَجْنَاهُ  نِ ا َممِلعَ  احْلِ ا َممَلع   ِمنْهُ  َفَرْغنَا َفَلا   ،َشِديد 

ُتُموهُ  َاي  » :َفَقاَ   َممَلَعهُ  َلهُ  َذَكْرَنا  اهلل َرُسو ِ  إِىَل  َوَرَمْعنَا َرْك  .«َت

َثنَا : وقا   َثنَا َيْعُقوُب  َحد  َثنَا َقاَ   إِْسَحاَق  اْبنِ  َعنِ  أَيِب  َحد  دُ  َحد   ْبنُ  ُُمَم 

 أََباهُ  أَن   اأْلَْسَلِم ي  َدْارٍ  ْبنِ  َنرْصِ  ْبنِ  احْلَيْ َمِ  أَيِب  َعنْ  الت يِْم ي  احْلَاِرِث  ْبنِ  إِْبَراِايمَ 

َثهُ  هُ  َحد   َوُاوَ  اأْلَْكَوعِ  ْبنِ  لَِعاِمرِ  َخيرَْبَ إِىَل  َمِسرِيهِ  يِف  َيُقوُ    اهلل َرُسوَ   َسِمعَ  أَن 

اِسنَ اأْلَْكَوعِ  اْسمُ  َوَكانَ  اأْلَْكَوعِ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  َسَلَمةَ  َعمُّ   َفاْحدُ  اأْلَْكَوعِ  اْبنَ  َيا اْنمِلْ   ان 

ملُ  َفنَمَلَ   َقاَ   ُانَي اتَِك  ِمنْ  َلنَا  :َفَقاَ    اهلل لَِرُسو ِ  َيْرجَتِ

ْواَل  اهللوَ    م م م مم ا اهلُل  َل م م م ا َممم نَ ْي َد م م م مم تَ  اْا

 

ا َواَل    نَ ْق مد  م م م م م م م ا َواَل  َتَصمم نَ يْ ل  م م م م م م م م م   َام

 

 

ا  م م م م م مم ن  َذا إِ ْوعٌ  إِ م م م م م مم ْوا َق م م م م م َتمم ا َب م م م م م م م نَ يْ َل   َع

 

ة   َراُدواأَ  َوإِنْ    م م م م م م م م م م م م مم نَ تْ
ا فِ م م م م م م م م م م م م مم نَ يْ َب   أَ

 

 

نْ   مِلَل ْن أَ م م م م م م م م م م ة   َف نَ مِكي م م م م م م م م ا َسم م م م م م م م م م مم نَ يْ َل   َع

 

ْت   مم م م م مم بي َث مَداعَ  َو م م م م مم ْق ا إِنْ  اأْلَ م م م م م مم نَ يْ   اَلَق
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 ،أس  الاابة،واإلصابة( إن من مصادر احلجوري األساسية:2

 . االستيعابو

 (:8698)رقم حتت احلافظ فيها فقا  اإلصابةأما

ئ  من رواية ابنه أيب احلي م عنه يف قصة ماعمل وله حدي ان، وأخرج له النسا"

حدي  ا بسند ميد، وله حديث يف قصة عامر بن األكوع يوع خيرب أخرمه ابن أيب 

انفرد هبا  عاام وقا  ابن عبد الرب: يروي عبد اهلل بن احلي م بن نرص أحاديث

 اام."عنه

عامر  (حديث قصة5206ثري برقم)األ ابن فيها أورد فقدأس  الاابةوأما 

 بن األكوع مع األبياا الشعرية الت  قاحلا.

ا "ثم قا :  ."روى عن نرص أنه كان فيمن رمم ماعمل 

 مومملة، ترمجة دار بن لنرص الرب عبد ابن فيه ترمم فقد  االستيعابوأما 

 أحاديث وله ماعمل، رمم قصة يف إسحاق بن ُممد حدي ه روى": فيها قا 

 ."ي ما عنه ابنه احلهب انفرد

 تة اجلمع.يبص "أحاديث "ا قا :اكذ

 أمحد اهماع مسندُ  ومن مصادر احلجوري يف اذا احلديث الذي انتقده

 يف عذر األئمة اؤالء من البيان اذا بعد للحجوري فهل القارئ، يرى كا

  عيف قسم يف واحابيه احلديث اذا يضع أن ويف بيا م، جتاال

 !املفاريد؟

 ف به اذا احلديث.. و عّ "إنه جمهو "( قا  احلجوري يف أيب احلي م: 4
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 .مقبو : التقريب قا  احلافظ ابن حجر يف

 النسائ  له وأخرج": املنتقد حدي ه يف( 8698)رقم اإلصابةوقا  يف

 ."ميد بسند حدي  ا ماعمل قصة يف عنه احلي م أيب ابنه ةرواي من

بناء ا احلي م من أبناء الصحابة، وألأب أن عىل رامع أعلم واهلل وذلك 

الصحابة مملية خااة املستورين منهم، الذين   يظهر منهم ما يقدح يف دينهم 

 م.وعدالتهم، حلذا الصنف وزُ  

 بشوااد:  ( للحديث يف قصة ماعمل 5

  منها: حديث أيب اريرة . 

(، ومسلم بعد حديث عمر 6815أخرمه البخاري يف احلدود حديث)

 (.1613برقم)  

 مابر بن عبد اهلل  وحديث. 

 .(1692(، ومسلم حديث)6813أخرمه البخاري)

 أيب سعيد اخلدري  وحديث. 

 (.1694أخرمه مسلم، حديث)

  وحديث بريدة. 

 :(، قا  1695أخرمه مسلم، حديث)

َثنَا دُ  وَحد    ْبنُ  ُُمَم 
ِ
، اْلَعَيء َثنَا احْلَْمَدايِنُّ يَى َحد   احْلَاِرِث  اْبنُ  َوُاوَ  َيْعىَل  ْبنُ  حَيْ

،ُمحَ مالْ  ،مْال َماِمعٍ  اْبنُ  َوُاوَ  َغيَْينَ  َعنْ  اِريِبُّ  َعنْ  َمْرَثٍد، ْبنِ  َعْلَقَمةَ  َعنْ  ُمَحاِريِبُّ

 َيا: َفَقاَ   ،  الن بِ ي  إِىَل  َمالٍِك  ْبنُ  َماِعملُ  َماءَ : َقاَ   أَبِيِه،  َعنْ  ُبَرْيَدَة، ْبنِ  ُسَليَْانَ 
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ْريِن، اهللِ، َرُسوَ   َك »: َفَقاَ   طَهي ْب  اهللَ فَاْستَتِْفرِ  اْرِمعْ  ،َوحْيَ هِ  َوُت يْ َل  َفَرَمعَ : َقاَ   ،«إِ

ْريِن، اهللِ، َرُسوَ   َيا: َفَقاَ   َماَء، ُثم   َبِعيٍد، َغرْيَ  َك،»:  اهللِ َرُسوُ   َفَقاَ   طَهي  َوحْيَ

 اهللِ، َرُسوَ   َيا: َفَقاَ   اَء،َم  ُثم   َبِعيٍد، َغرْيَ  َفَرَمعَ : َقاَ   ،«إِلَيْهِ  َوُتْب  اهللَ  فَاْستَْتِفرِ  اْرِمعْ 

ْريِن، ابَِعُة، َكاَنِت  إَِذا َحت ى َذلَِك  ِم َْل :  الن بِ ُّ  َفَقاَ   طَهي : اهللِ َرُسوُ   َلهُ  َقاَ   الر 

يمَ » ُرَ ؟ فِ هي طَ َنى ِمنَ : َفَقاَ   «ُأ  .الملي

هِ »:  اهللِ َرُسوُ   َفَسأََ    بِ هُ  َفُأْخرِبَ  «ُمنُوٌن؟ أَ َب »: َفَقاَ   بَِمْجُنوٍن، َليَْس  أَن   أَرَشِ

ا؟ ر   اهللِ َرُسوُ   َفَقاَ   َقاَ ، مَخٍْر، ِرياَل  ِمنْهُ  َلِدْ  َفَلمْ  َفاْستَنَْكَهُه، َرُمٌل  َفَقاعَ  «مَخْ

َت؟»:  يْ َزَن ، فِيهِ  الن اُس  َفَكانَ  َفُرِمَم، بِهِ  َفأََمرَ  َنَعْم،: َفَقاَ   «أَ : َيُقوُ   َقاِئٌل  فِْرَقتنَْيِ

يئَُتُه، بِهِ  أََحاطَْت  َلَقدْ  َاَلَك، دْ َلقَ 
هُ  َماِعمٍل، َتْوَبةِ  ِمنْ  أَْفَضَل  َتْوَبةٌ  َما: َيُقوُ   َوَقاِئٌل  َخاِ  أَن 

َجاَرِة، اْقُتْلنِ : َقاَ   ُثم   َيِدِه، يِف  َيَدهُ  َفَوَ عَ   الن بِ ي  إِىَل  َماءَ   َفَلبُِ وا: َقاَ   بِاحْلِ

،ثَ  أَوْ  َيْوَمنْيِ  بَِذلَِك  مَ  ُمُلوٌس، َوُامْ   اهللِ َرُسوُ   َماءَ  ُثم   َيَثة   َمَلَس، ُثم   َفَسل 

ْتِفُروا»: َفَقاَ   ْستَ اِعملِ  ا  .َمالٍِك  ْبنِ  ملَِاِعملِ  اهلُل َغَفرَ : َفَقاُلوا: َقاَ   ،«َمالٍِك  ْبنِ  ملَِ

وْ  تَْوبَة   تَاَب  َلَقدْ »:  اهللِ َرُسوُ   َفَقاَ   َقاَ ،  ِسَمْت  َل ةٍ  َبنْيَ  ُق ُهمْ  ُأم  تْ َوِسَع  ،«َل

ْريِن، اهللِ، َرُسوَ   َيا: َفَقاَلْت  اأْلَْزِد، ِمنَ  َغاِمٍد  ِمنْ  اْمَرأَةٌ  َماَءْتهُ  ُثم  : َقاَ   : َفَقاَ   طَهي

ِك » ْتِفِري اْرِمعِ  َوحْيَ اْستَ هِ  َوُتويِب  اهللَ فَ يْ َل  َكَا  ُتَرديَديِن  أَنْ  ُتِريدُ  أََرا َ : َفَقاَلْت  «إِ

َا: َقاَلْت  «؟َذا ِ  َوَما»: َقاَ   َمالٍِك، ْبنَ  َماِعملَ  َا َرد دْ    
َنى، ِمنَ  ُحبىَْل  إِ : َفَقاَ   الملي

ِت » نِِك  يِف  َما َتَضِع  َحت ى»: حَلَا َفَقاَ   َنَعْم،: َقاَلْت  «؟خْن  َرُمٌل  َفَكَفَلَها: َقاَ   ،«َباْ

ةُ  َوَ عَِت  َقدْ »: َفَقاَ   ،     الن بِ  َفأََتى: َقاَ   َوَ َعْت، َحت ى اأْلَْنَصارِ  ِمنَ  ي   ،«الْتَاِمِد

ا»: َفَقاَ   ا َولََدَاا َونََدعُ  َنْرمُجَُها اَل  إِذ  َس  َاِتري  يْ ْرِ ُعهُ  َمنْ  َلهُ  َل  ِمنَ  َرُمٌل  َفَقاعَ  ،«ُي

 .َفَرمَجََها: َقاَ   اهللِ، َنبِ    َيا َرَ اُعهُ  إيَِل  : َفَقاَ   اأْلَْنَصاِر،
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 خر.ديث أُ احأ  وانا 

وأما قصة عامر بن األكوع يف غملوة خيرب وِشعِره، فلها متابعة من حديث 

 سلمة بن األكوع مع يشء من االختيف.

 : قا  ،(1802)حديثصحيحهروااا مسلم يف 

َثنَا" دُ  َسِعيٍد، ْبنُ  ُقتَيْبَةُ  َحد  ْفظُ  َعب اٍد، ْبنُ  َوُُمَم  َثنَ: َقااَل  َعب اٍد، اِلْبنِ  َوالل   اَحد 

 َعنْ  اأْلَْكَوِع، ْبنِ  َسَلَمةَ  َمْوىَل  ُعبَيٍْد، أَيِب  ْبنِ  َيمِليدَ  َعنْ  إِْسَاِعيَل، اْبنُ  َوُاوَ  َحاتِمٌ 

، إِىَل   اهللِ َرُسو ِ  َمعَ  َخَرْمنَا: َقاَ   اأْلَْكَوِع، ْبنِ  َسَلَمةَ  َنا َخيرَْبَ ْ ، َفتََسري   َفَقاَ   َليْي 

 َرُمي   َعاِمرٌ  َوَكانَ  ُانَيَْهاتَِك، ِمنْ  ُتْسِمُعنَا أاََل : اأْلَْكَوعِ  ْبنِ  لَِعاِمرِ  اْلَقْوعِ  ِمنَ  َرُمٌل 

ا،    : َيُقوُ   بِاْلَقْوِع، حَيُْدو َفنَمَلَ   َشاِعر 

ْواَل  لُهم  ال    َت  َل ا َماأْن نَ ْي َد م تَ  اْا

 

ا َواَل    نَ ْق مد  م م م م م ا َواَل  َتَصم نَ يْ ل  م م م م م م   َامم

 

 

اْغِفرْ   م مَداء   َفم م
ا َلممَك  فِ م يْ  َمم َف تَ ااْق م م  نَ

 

ِت    مم م م بي َث مَداعَ  َو م م م ْق ا إِنْ  اأْلَ م م م م نَ يْ  اَلَق

 

 

نَيْ   م م م م م م م م م ِق ْل ة   َوأَ نَ مِكي م م م م م م م ا َسمم م م م م م م م م مم نَ يْ َل  َع

 

ا  م م م م م م ن  َذا إِ ياَل  إِ م م م م م ا ِامم م م م م م مم نَ ا بِ م م م م م مم نَ يْ َت  أَ

 

 

يَ   الصي مَوبِ لُ  اِح م مَعو  م م نَ وام يْ َل مَع م م م م  ام

 

 

اِئُق؟ َاَذا َمنْ »:  اهللِ َرُسوُ   َفَقاَ    ،«اهلُل هُ َيْرمَحُ »: َقاَ   َعاِمٌر،: َقاُلوا «الس 

، َفأََتيْنَا: َقاَ   بِِه، أَْمتَْعتَنَا َلْواَل  اهللِ، َرُسوَ   َيا َوَمبَْت : اْلَقْوعِ  ِمنَ  َرُمٌل  َفَقاَ    َخيرَْبَ

َناُامْ   .َشِديَدةٌ  خَمَْمَصةٌ  أََااَبتْنَا َحت ى َفَحارَصْ

َحَها اهللَ إِن  » :َقاَ   ُثم    تَ يُْكمْ  َف َل  ال ِذي اْليَْوعِ  َمَساءَ  الن اُس  ْمَسىأَ  َفَلا  : َقاَ   ،«َع

ا أَْوَقُدوا َعَليِْهْم، ُفتَِحْت  ، نرَِيان  نيرَياُن؟ َاِذهِ  َما»:  اهللِ َرُسوُ   َفَقاَ   َك رَِية   َعىَل  ال

يي    أَ
ٍ
ء  مُحُرِ  حَلْمُ : َقاُلوا «حَلٍْم؟ أَيُّ »: َقاَ   حَلٍْم، َعىَل : َفَقاُلوا «ُتوِقُدوَن؟ يَشْ
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ْنِس  ْاِريُقوَاا،»:  اهللِ َرُسوُ   َفَقاَ   ي ِة،اْهِ وَاا أَ  هُيِْريُقوَاا أَوْ : َرُمٌل  َفَقاَ   ،«َواْكرِسُ

وْ »: َفَقاَ   َوَيْتِسُلوَاا؟  .«َذا َ  أَ

، فِيهِ  َعاِمرٍ  َسيُْف  َكانَ  اْلَقْوعُ  َتَصاف   َفَلا  : َقاَ     هَيُوِديٍّ  َساَق  بِهِ  َفتَنَاَوَ   ِقرَصٌ

َبُه،  َقاَ   َقَفُلوا، َفَلا  : َقاَ   ِمنُْه، َفَاَا  َعاِمرٍ  ُرْكبَةَ  َفأََااَب  َسيِْفِه، ُذَباُب  َوَيْرِمعُ  لِيرَْضِ

 «َلَك؟ َما» :َقاَ   َساِكت ا،  اهللِ َرُسوُ   َرخيِن  َفَلا  : َقاَ  : بِيَِدي خِخذٌ  َوُاوَ  َسَلَمةُ 

اعَ  أَن   َزَعُموا َوأُمي  أَيِب  َفَدا َ : َلهُ  ُقْلُت  : ُقْلُت  «َقاَلُه؟ َمنْ »: َقاَ   َعَمُلُه، َحبِطَ  اِمر 

، ُحَضرْيٍ  ْبنُ  َوُأَسيْدُ  َوُفَينٌ  ُفَينٌ  نِ  لَهُ  إِن   َقالَهُ، َمنْ  َكَذَب »: َفَقاَ   اأْلَْنَصاِريُّ ْي ْمَر  «أَلَ

هُ » إِْابََعيِْه، َبنْيَ  َومَجَعَ  ن  اِادٌ  إِ َلهُ  اهِبَ  َمَشى َعَريِبي  َقل   جُمَاِادٌ  جَلَ  .«ِم ْ

ا ُقتَيْبَةُ  َوَخاَلَف   د  ، يِف  احْلَِديِث  يِف  ُُمَم   َوأَْلِق : َعب ادٍ  اْبنِ  ِرَواَيةِ  َويِف  َحْرَفنْيِ

 ."َعَليْنَا َسِكينَة  

 أقول:

وإذا كان اذا او واقع اذا الصحايب، له حدي ان اّحا بشواادمها، في 

ملفاريد، ال سيا وقد يصال إيراده يف قسم  عيف املفاريد وال يف احيال ا

 ذكر اذان احلدي ان يف مصادر احلجوري األساسية.

 قال أبو عبد الرمحن:  

 نرْص بن دار األسلم . 

 عمل إقرار مايف ( 11592)حديث واحد رقم شرافحتفة األله يف 

أمساء  هبن حملع من كتابابرمجه، وقد ذكره  عىل نفسه وأمر رسو  اهلل 
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وكذا ابن أصحاب احل يث الواح  منمنهم من الع د  وما لكل ةالصحابة الروا

 .أهل األثر يف أصحاب احل يث الواح  متلقيح فهووزي ذكره يف جلا

 املسن  يفد محوأ( 439-6/437) الكربىالنسائ  يف  دحدي ه عن

  .وخخرين( 3/431)

 امليزانا  الذاب  يفق ،أبو احلي م بن نرص بن دار جمهو  إسنادهو يف 

وقا  يف الذي  ،لهلعله الذي قب براايمإاحلي م  عن أبيه نرص وعنه ُممد بن  أبو

املاين يف وذكره يف ال يعرفان. ، وألبيه احبةقبله أبو احلي م عن أبيه

 .الضعفاء

ن مالك وعنه ب روى عن أبيه قصة ماعمل :التهذيبوقا  احلافظ يف  

تهذيب وقا  اململي يف ،براايم التيم ، و  يذكر فيه توثيق أحدإُممد بن 

وقا  الذاب   ،روى عن أبيه قصة ماعمل و  يذكر له عن أبيه غري اذا :الكمال

ماعمل و  يذكر له  قصة :ن نرص بن دار عن أبيه يفبأبو احلي م  :لكينايف

 غريه.

حاديث احيحة منها حديث أيب اريرة يف احيال أويف باب رمم ماعمل 

( 5270)، وحديث مابر يف البخاري (1691) ومسلم( 5271)البخاري رقم 

  (.1691)ومسلم رقم 

ا، كا أبنته يف الابعة   «فهي تركتموه»:   قولهو  أمد ل ا احيح  شااد 

، فأال القصة احيال، واذه اللفظة   تصال، واهلل ضعيف املفاري ال انية من

 أعلم.

 محدأمسند أن اذا الصحايب له حدي ان وساق من  امُلْستَْدِر  ما ما ذكره أو

يقو  يف مسريه إىل خيرب لعامر بن   رسو  اهلل سمع نه أعنه ( 3/431)
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ملُ  فَنمََلَ   :قَاَ   «ُانَي اتَِك  ِمنْ  لَنَا فَاْحدُ  اأْلَْكَوعِ  ابْنَ  يَا اْنمِلْ  » :األكوع ْرجَتِ َرُسو ِ  َي اهلل  لِ

 :َفَقاَ   

 اْاتََديْنَا مَا اهلل لَْواَل  اهللوَ   

 

قْ  َواَل        َال يْنَا َواَل  نَاتََصد 

 
ا ن  َذا إِ ْوعٌ  إِ ْوا َق ا َبَت نَ يْ َل   َع

 

ة   أََراُدوا َوإِنْ     نَ تْ
ا فِ نَ يْ َب   أَ

 
نْ  مِلَل ْن ة   َفأَ نَ ا َسِكي م نَ يْ َل   َع

 

   اَلقَيْنَا إِنْ  اأْلَقَْداعَ  َوثَبيْت  

 
أمحد  أخرمهف ابن إسحاق وقد اختلف يف اسم أيب احلي م، هو من طريقف

ريق إبراايم بن سعد عن ابن إسحاق، فقا  فيه: عن أيب احلي م بن طمن  وغريه

 نرص بن دار عن أبيه.

 الصحابةوأبو نعيم يف (2/64) الكبري وأخرمه الارباين يف

، ْبن ُيوُنس(: عن 1/462) دُ  ثنا: إِْسَحاَق  اْبنُ  َقاَ  : َقاَ   ُبَكرْيٍ  ْبنِ  إِْبَراِايمَ  ْبنُ  ُُمَم 

،الت يْمِ  احْلَاِرِث   .أَبِيهِ  َعنْ  الت ييَهاِن، ْبنِ  احْلَيْ َمِ  أَيِب  َعنْ   ُّ

 ابنالارباين عن اه رو :(8/127) جممع الزوائ وقا  احلي م  يف 

 ، و  أعرف أبا احلي م، وبقية رماله ثقاا.احلي م بن التيهان عن أبيه 

 اْبنُ  يم: إبرااَوَاَواُبهُ  اذا احلديث فيه مقا ،"وقا  أبو نعيم عقب احلديث:

 أس  الاابةوكذا قا  ابن األثري يف ."أَبِيهِ  َعنْ  الت ييَهاِن، ْبنِ  احْلَيْ َمِ  أَيِب 

(1/326.) 

: همند ابن قا "يف ترمجة التيهان: (1/382) اإلصابةقا  احلافظ يفو

 ."مانّّي  فيه أخاأ أبيه، عن احلي م أيب ابن عن والّصواب خاأ، واو
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 أن واحلق له، املتازي يف او واكذا بكري، بن ونسي فيه الواام بل  :قلُت

  ماام.[1] "اهسيع يدر    التيّهان

أن االختيف يف أيب احلي م؛ ال او ابن التيهان، واحلديث  واحلاصل:

ب أبو نعيم األو ، أو ال أبو احلي م اذا حدي ه أو حديث أبيه التيهان، وقد او 

واملجاايل الذين جمهو ،  اذا احلي م  وأبو  او ابن نرص بن دار يرويه عن أبيه

ال يعرف حاحلم قد تأيت عنهم غرائب ومنكراا وسياق حديث نرص فيه 

 اختيف عىل سياق حديث سلمة بن األكوع.

 ِمنْ  ُتْسِمُعنَا أاََل : اأْلَْكَوعِ  ْبنِ  لَِعاِمرِ  اْلَقْوعِ  ِمنَ  َرُمٌل  َفَقاَ  فف  حديث سلمة: )

 (. ُانَيَْهاتَِك 

 ْبنِ  لَِعاِمرِ  َخيرَْبَ إِىَل  َمِسرِيهِ  يِف  َيُقوُ    اهلل َرُسوَ   َسِمعَ  نرص:ويف حديث 

ا اأْلَْكَوعِ  اْسمُ  َوَكانَ  اأْلَْكَوعِ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  َسَلَمةَ  َعمُّ  َوُاوَ  اأْلَْكَوعِ  مِلْ  » :ِسنَان   ابْنَ  يَا اْن

ْكَوعِ  ا َفاْحدُ  اأْلَ نَ اتَِك  ِمنْ  َل ي  نَ  .«ُا

يف ختريج حديث نرص بعد احلكم عليه  مسن  أمح قوقد أحسن ُمق

بالضعف جلهالة حا  ابن احلي م بن نرص، وقد أخرمه الشيخان بتري اذا السياق 

(، 4196من حديث سلمة بن األكوع فهو عند البخاري ) صحيحيهمايف

( وساق لفظه عند البخاري با فيه من اخليف الذي ذكرناه، 1802ومسلم)

يف احايب اذا احلديث مع مملع بعض العلاء بأن نرص بن  واخليف احلاال

دار له حديث فرد يفيد أن تفرد اذا املجهو  بجعل اذا احلديث اآلخر عن 

اذا او املو ع ال اين مما ماء به امُلْسَتْدِر  مما او عىل رشطنا من الكتب الستة ومسند أمحد، ومع [1]

 ذلك فقد أختلف عىل راوية  أيب احلي م يف احابيه وأبو احلي م جمهو  كا ترى  مم يمنع املعار ة به.  
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به أبو نعيم  التيهانأيب احلي م بن ما أنه عن إنرص بن دار فيه نظر  كا او 

عىل ما سبق نقله، وإما أنه عن سلمة بن األكوع عىل  واحلافظ

، واذا يمنع املعار ة به ملفرد نرص بن دار الذي كا سبق نيالصحيحمايف

  أوردناه يف املفاريد.

(+++) 
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 هند بن أبي هالة 

  .اند بن أيب االة -171"

رقم  اإلصابةو( 2728)البن عبد الرب رقم  االستيعابم مم يف 

 .(5411) أس  الاابةو (9027)

 : الشمائل،  يفقا  ال مذي  

َثنَاقا   ، َوِكيعٍ  ْبنُ  ُسْفيَانُ  دََّثَناَح " مْحَنِ  َعبِْد  ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنُ  مُجَيْعُ  َحد   الر 

َثنِ :  َقاَ   ، إميء علينا من كتابه اْلِعْجيِلُّ   َااَلةَ  أَيِب  َوَلِد  ِمنْ  مَتِيمٍ  َبنِ  ِمنْ  َرُمٌل  َحد 

 ْبنِ  احْلََسنِ  َعنِ  ، التميم  َااَلةَ  ألَيِب  اْبنٍ  َعنِ  ،اهلل َعبِْد  أََبا ُيَكن ى َخِدَلةَ  َزْوِج 

، ا َوَكانَ  ،التميم  َااَلةَ  أَيِب  ْبنَ  ِانْدَ  َخايِل  َسأَْلُت :  َقاَ  َ َعيِلٍّ اف   الن بِ ي  ِحْليَةِ  َعنْ  َوا 

 َفْخا    اهلل َرُسوُ   َكانَ  ثم:  َفَقاَ   ، َشيْئ ا ِمنَْها يِل  َيِصَف  أَنْ  أَْشتَِه  َوأََنا ، 

، ا   ِمنَ  َوأَْقرَصَ  ، املَْْرُبوعِ  ِمنَ  أَطَْوَ   ، اْلبَْدرِ  َليَْلةَ  اْلَقَمرِ  َتألُْلؤَ  ومهه َيتأَلأْلُ  ُمَفخ 

ِب، ْعِر، َرِمَل  اَمِة،مهَ الْ  َعظِيمَ  املَُْشذ  اِوزُ  َفي َوإاِل َفَرَق، عقيصته اْنَفَرَقْت  إِنِ  الش   ُلَ

َرُه، ُاوَ  إَِذا أُُذَنيْهِ  َشْحَمةَ  َشَعُرهُ  ْوِن، أَْزَارُ  َوف   ، احْلََواِمِب  أََزجُّ  اجْلَبنِِي، َواِسعُ  الل 

هُ  ِعْرٌق  َبيْنَُهَا  َقَرٍن، َغرْيِ  ِمنْ  َسَوابِغُ   َيْعُلوهُ  ُنورٌ  َلهُ  اْلِعْرننِِي، أَْقنَى اْلَتَضُب، ُيِدرُّ

ِسُبهُ  ْلهُ  َ ْ  َمنْ  حَيْ ، َيتَأَم  ْحيَِة، َكثُّ  أََشم  ْيِن، َسْهُل  اللي ُج  اْلَفِم، َ ِليعُ  اخْلَد   ُمَفل 

َبِة،مْال َدِقيُق  األَْسنَاِن،   يِف  ُدْميَةٍ  ِميدُ  ُعُنَقهُ  َكأَن   َمرْسُ
ِ
ِة، َاَفاء  اخْلَْلِق، ُمْعتَِدُ   اْلِفض 

ْدُر، اْلبَاْنُ  َسَواءٌ  ُمتََاِسٌك، َباِدنٌ  ْدِر، َعِريُض  َوالص  ،مْال َبنْيَ  َما َبِعيدُ  الص   َمنِْكبنَْيِ

ِد، أَْنَورُ  اْلَكَراِديِس، َ ْخمُ  ُل  امُلتََجر  ب ةِ  َبنْيَ  َما ُمَوا  ةِ  الل  ِري بَِشَعرٍ  َوالرسُّ   َلْ

،  َواملَنِْكبنَْيِ  الذي ََراَعنْيِ  أَْشَعرُ  َذلَِك، ِسَوى مِم ا َواْلبَاْنِ  ال  ْدَينْيِ  َعاِري كاخْلَطي
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ْدرِ  َوأََعايِل  ْنَدْيِن، يُل طَوِ  ، الص  اَحةِ  َرْحُب  المل  نْيِ  َش ْنُ  ، الر  ، اْلَكف   َساِئُل  َواْلَقَدَمنْيِ

، مُخَْصانُ  األَطَْراِف، َشاِئُل :  َقاَ   أَوْ  األَطَْراِف، ، َمِسياُل  األمَْخََصنْيِ  َينُْبو اْلَقَدَمنْيِ

ا، َزاَ   َزاَ   إَِذا َاُء،مْال َعنُْهَا  ي ا، خَيُْاو َقِلع  ا، َوَيْميِش  َتَكفي ْشيَةِ  َذِريعُ  َاْون 
 إَِذا املِْ

َا  َمَشى ا،يمَج  اْلتََفَت  اْلتََفَت  إَِذاو َابٍَب، ِمنْ  َينَْحطُّ  َكأَن   َنظَُرهُ  الا ْرِف، َخافُِض  ع 

، إِىَل  َنظَِرهِ  ِمنْ  أَطَْوُ   األَْرضِ  إِىَل 
ِ
َاء  ،أَْاَحاَبهُ  َيُسوُق  ُميَحظَُة،مْال َنظَِرهِ  ُملُّ  الس 

يعِ  َلِقَ   َمنْ  أيبد  ." بِالس 

 .وسنده ضعيف( أطو  مما او انا. 22/155احلديث أخرمه الارباين )
ا بعض  التقريبفيه مجيع بن عمر قا  يف   عيف رافيض، وفيه أيض 

 املجاايل. 

بصيتة التمريض، عند  تهذيب الكمالواحلديث أشار إليه اململي يف

 ."ترمجة مجيع اذا

 أقول: :ِركامُلْسَتْدقال 

 حدي ني خخرين سيأيت ذكرمها. ( إن حلند بن أيب االة 1

 ( اذا احلديث احتفى به العلاء.2

 اهلل لرسو  ووافه اند يف( 4/106) عابياالستقا  ابن عبد الرب يف

ا، واف رسو  اهلل ب اند وكان":  اف  ا وا  ا بليت    ن أيب االة فصيح 

وابن قتيبة وافه ذلك ملا فيه من الفصاحة فأحسن وأتقن، وقد رشح أبو عبيدة، 

ا  ."وفوائد اللتة، روى عنه أال البرصة حدي  ا واحد 

 ثم ذكر حلند حدي  ا خخر سيأيت.
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اند بن  عن عباس ابن رواية من اآلحاد واملثانيورواه ابن أيب عاام يف

 (:1230أيب االة برقم)

َثنَا: قا   دُ  َحد   ، اْلَقْعنَبِ ُّ  َمْسَلَمةَ  ْبنُ  إِْسَاِعيُل  َثنَاَحد   ، إِْدِريَس  ْبنُ  ُُمَم 

ةَ  َثنَا ، بَِمك   .طَْلَحةَ  ْبنُ  إِْسَحاُق  َحد 

َثنَا دُ  َحد  ِل،مْال ْبنُ  برِْشُ  نا ُاْدَراَن، ْبنُ  ُُمَم   َمْسَلَمةَ  ْبنُ  إِْسَاِعيُل  نا ُمَفض 

َة، اْلَقْعنَبِ ُّ  ،مْال طَْلَحةَ  ْبنُ  إِْسَحاُق  ثنا بَِمك  ، َيْعُقوَب  َعنْ  َمْخمُلوِم ُّ  َعنْ  الت ِميِم ي

هُ   َعب اسٍ  ْبنِ  اهلل َعبِْد  نِْد  َقاَ   أَن   اهلل لَِرُسو ِ  َربِيب ا َوَكانَ  الت ِميِم ي  َااَلةَ  أَيِب  ْبنِ  حِلِ

، َلهُ  ِمن ا أَْثبََت  َتُكونَ  أَنْ  َفَلَعل َك   اهلل َرُسوَ   َلنَا ِاْف :   َكانَ »: َ  َقا َمْعِرَفة 

ْمِت، طَِويَل  َوأُمي ، ُاوَ  بِأَيِب  مَ  إَِذا اأْلَْحمَلاِن، ُمتََواتِرَ  الت ْفِكرِي، َداِئمَ  الص  مَ  َتَكل   َتَكل 

َث  َوإَِذا َتْقِصرَي، َواَل  َفْضَل  اَل  اْلَكِلِم، بَِجَواِمعِ   َوإَِذا َوَماَد، َمد   َوَعظَ  َوإَِذا أََعاَد، َحد 

ُح  َوَشاَح، أَْعَرَض  ُخولَِف  و  ْت، َوإِنْ  النيْعَمةَ  ُيَعظيمُ  أَْاَحابِِه، َحِديِث  إِىَل  َيَ َ  َواَل  َدق 

ا، َيُذعُّ   .«اْلَتَاعِ  َحبي  ِم ْلِ  َعنْ  َوَيبْتَِسمُ  َذَواق 

 املعرفةيف كتابه  وأورد يعقوب بن سفيان الفسوي واف النب  

لة، من طريق مجيع، ومن واف اند بن أيب اا ،(287-284/ 3) والتاريخ

 ، بأسانيداا.حديث ابن عباس، ومابر بن سمرة، ومن حديث أيب اريرة 

 قا  يعقوب الفسوي: 

حدثنا سعيد بن محاد األنصاري املرصي وأبو غسان مالك بن إساعيل  "

حدثن  رمل  :قا  ،ثنا مجيع بن عمر بن عبد الرمحن العجيل :النهدي قاال

سألت خايل عند  :قا  ،عن احلسن بن عيل ،لتميم بمكة عن ابن أليب االة ا
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وأنا أشته  أن يصف يل  ، افا عن حلية رسو  اهلل بن أيب االة وكان وّا ا

 ...منها شيئا أتعلق به، فقا : كان رسو  اهلل 

 وساق احلديث باوله.

 يف اذا الكتاب. وانظر بقية األحاديث يف واف النب  

 املعرفةيف   اهلل  لرسو  وقد ساق الفسوي واف عيل 

ا( 3/283)  والتاريخ  اهلل رسو  واف يف اند حديث من يوافقه ملا شااد 

. 

 بن عمر ثنا ،منصور بن وسعيد القعنب  مسلمة بن اهلل عبد حدثنا ": قا  

 عيل ولد من ُممد بن إبراايم حدثن  ،غفرة موىل اهلل عبد بن عمر ثنا ،يونس

 وال ،تطمامل بالاويل يكن   :قا   اهلل رسو  نعت إذا عيل كان :قا 

 ،بالسبط وال ،القاط باجلعد يكن و  ،القوع من ربعة وكان ،امل دد القصري

 تدوير الومه يف وكان ،املكل م وال ،باملاهم يكن و  ،رمي   معدا كان

 ذو ،أمود ،والكتد املشاش مليل ،األشفار أادب ،العينني أدعج مرشبا ،أبيض

 التفت إذا ،ابب يف ميشي كأنا تقلع مشى ذاإ ،والقدمني فنيالك ش ن ،مرسبة

 ،اادر   الناس وأرحب ،اكف   الناس أمود، النبوة خاتم كتفيه بني ،امع   التفت

 ومن ،عرشة وألملمهم ،عريكة وألينهم ،ذمة الناس وأوف ،حلجة الناس وأادق
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 بعده وال قبله أر   :ناعته يقو  ،أحبه  (1)لعرفة خالاه ومن ة،ااب بدهية رخه

 ."م له

ثقاا إال عمر بن عبد اهلل موىل غفرة، قا  احلافظ:  إسنادهوحا  رما  

 ." عيف، وكان ك ري اهرسا ، من اخلامسة"

إبراايم بن ُممد بن عيل بن أيب "وإبراايم بن ُممد قا  احلافظ فيه: 

 ."طالب احلاشم ، أبوه ابن احلنفية، ادوق، من اخلامسة

اند بن أيب االة،  حديث( 285/ 1) دالئل النبوةوأورد البيهق  يف

، ثم (307، ثم رشح املفرداا يف احلديث إىل)صوأتبعه بحديث عيل 

 :(308قا  يف )ص

ذكر أخبار رويت يف شائله وأخيقه عىل طريق االختصار، تشهد ملا  "

 ."روينا يف حديث اند بن أيب االة بالصحة

، فقالت لق رسو  اهلل ثم ساق حديث عائشة وأ ا سئلت عن خ

 قا : بىل. قالت: كان خلق رسو  اهلل القرخن. للسائل: ألست تقرأ القرخن؟

 ."رواه مسلم يف الصحيال"ثم قا : 

 أقول:

 ألمر كذلك.او

 كذا.  (1)
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،  لق رسو  اهلل يف إمابة سائل سأحلا عن ُخ   قو  عائشة   وأورد

قرأ سورة القرخن، ثم قالت: ت لق رسو  اهلل : كان عن ُخ فقالت له 

َقَ ) :املؤمنون، اقرأ
 
َأ ََد

 
َل َف  

ََح
 
َال
 
َم
 
 َمَ ؤ

َن
 
إىل العرش، حتى بلغ العرش، فقالت:  (ون

 .اكذا كان خلق رسو  اهلل 

، خترب فيها عن أخيق رسو  اهلل ثم نقل أحاديث أخرى عن عائشة 

 .صحيح مسلم(، أك راا من312، غري ما سبق ذكره إىل)ص 

، وعن عبد اهلل  ا عن افاا رسو  اهلل مالك أخبار   نثم نقل عن أنس ب

بن عمرو، وعن عائشة مرة أخرى، ثم عن أيب اريرة، ثم عن أنس مرة أخرى، ا

ا، ، ثم عن أنس مرة أخرىثم عن زيد بن أرقم  مرة أخرى  ثم عن أيب اريرة أيض 

ثم عن عبد اهلل بن سيع، ثم مابر بن سمرة، وعن زيد بن ثابت، وعن مابر بن 

ا، حتى وال إىل)ص عبد اهلل ثم ( من اذا 332عن أنس مرة أخرى أيض 

 املجلد.

 مومود ك ري منها يف كتاب واذه األحاديث يف أخيق رسو  اهلل 

 .إليه فلريمع لتوثقا شاء فمن ال مذي، للحافظ الشمائل

 .وا  تشهد وتؤكد احة واف اند بن أيب االة لشائل رسو  اهلل 

ث اند بن أيب االة، والت  أملحنا إليها يف نعود لذكر احلدي ني من أحادي

 طليعة اذا البحث.

 معجم الصحابة قا  أبو احلسني عبد الباق  بن قانع يف كتابه

(3/195-196:) 
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 بن سيف نا ، اجلشاش امللك عبد بن املسيب نا ، ع ان بن ُممد حدثنا

 أبيه عن ، االة أيب بن اند بن اند عن ، نويرة بن اهلل عبد بن ُممد عن ، عمر

 اهلل إن»:  قا  -حلب أيب بن عتبة من ابنته نملع ملا يعن -  اهلل رسو  قا  :قا 

 . «اجلنة أال إال أزوج أو أتملوج أن يل كره يعن  ومل عمل

 قمرب اند ترمجة يف  اإلصابةوأورد احلافظ ابن حجر اذا احلديث يف

(9008.) 

 (:107-4/106) االستيعابوقا  ابن عبد الرب يف 

 بن مبري حدثن  :قا  ،السكن ابن حدثنا :قا  ،قاسم بن خلف حدثنا "

  ،الواسا اهلل عبد بن حسان حدثنا: قا  ،بمرص الواسا  عيسى بن ُممد

 زوج خدلة بن اند حدثن : قا  ،دينار ابن مالك عن حييى بن الرسي حدثنا

 تفتفال يتممله فجعل احلكم بن مروان أيب باحلكم  النب  مر قا   النب 

 :والوزغ ،مكانه فرمف ،«اوزغ   به امعل اللهم»: فقا   النب  ليهإ

 ."االرتعاش

 إىل اإلصابةو االستيعابفهل رأى احلجوري اذا احلديث يف 

 !!يره؟ أو  فتجااله، انتقده، الذي احلديث مانب

وعىل كل حا ، ال يصال تسجيل اند بن أيب االة وحدي ه يف قسم  عيف 

 لم القارئ أن له ثيثة أحاديث.املفاريد، وقد ع

 مالحظة:
اند بن اند  همالك بن دينار   يرو عن اند بن خدلة وإنا روى عن ابن

ند ابن أيب االة؛ فالظاار أن اذا احلديث من حديث اند بن اند، وحيتمل أنه حل

 قااع.ابن خدلة فيكون يف إسناده ان
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 قال أبو عبد الرمحن:  

 .اند بن أيب االة

افته وحليته   روى عن النب   التهذيبافظ يف ترمجته منقا  احل

 ويف حدي ه من ال يعرف.

ويف إسناد حدي ه  تهذيب الكمالوقا  احلافظ اململي يف ترمجته من

أخته احلسن  اروى عنه ابناخلالصةوقا  اخلملرم  يف  ،بعض من ال يعرف

اذا احلديث  فكل اؤالء وغريام   يذكروا له إال ،الصفة واحلسني حديث

( 1884رقم) جامع املساني  والسننيف وحلذا   يذكر احلافظ ابن ك ري 

 ( غري اذا احلديث.6/68) الطبقاتوابن سعد يف

يف أصحاب احل يث تلقيح فهوم أهل األثر   كتابه وحلذا ذكره ابن اجلوزي

أمساء وذكره أبو ُممد بن حملع يف أاحاب األفراد من كتابه ،الواح 

بن  ندثباا أن ليس حلإفف  اذا  حابة الرواه وما لكل واح  منهم من الع دالص

 أيب االة إال اذا احلديث يعرف به.

 : واند بن أيب االة يعرف(2056) رقم الكاملمن كا قا  ابن عدي

يرويه عنه معفر بن ُممد عن أبيه عن  ، هبذا احلديث يف واف النب  

عن احلسن بن عيل مرسل وال يكون  وُممد بن عيل ،احلسن بن عيل عنه

 .ااممتصي  

فيه مجيع بن معفر بن  وسنده  عيف كا أبناه يف كتابنا اذا املفاريد 

 عيف  :التقريبالرمحن العجيل قا  احلافظ ابن حجر يف بن عبد عمر

 رافيض.
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ادكني قا  أبو نعيم الفضل بن : التهذيب وقا  يف وقا   ،كان فاسق 

ود مجيع بن عمر روى عن اند بن أيب االة أخشى أن يكون عن أيب دا :اآلمري

ا.  كذاب 

قا   ،وشيخه يف اذا السند رمل من بن  متيم يكنى أبا عبد اهلل مبهم

 :قا  ،يب االة عن احلسن بن عيلابن ألروى عن  :التهذيباحلافظ يف

اند عن افة رسو  اهلل وعنه مجيع بن عمر ذكره ابن حبان يف  خايلسألت 

 جمهو .: ريبقالتوقا  عنه يف ، تالثقا

سألت خايل  :يب االة عن احلسن بن عيل قا ألواذا املبهم يرويه عن ابن 

 اند بن أيب االة التميم  فذكر احلديث.

وابن أيب االة الراوي له عن احلسن بن عيل قا  الذاب  يف ترمجته من 

عيل يف حلية  يب االة عن احلسن بنألابن (: 10041) رقم ميزان االعت ال

 ال يعرف وعنه رمل من خله.  النب  

 :فاجتمع يف هذا السند عدة علل :قلُت
 بل متهم بالكذب. ،مجيع بن عمر رافيض فاسق  عيف العلة األوىل:

 أبو عبد اهلل التميم  جمهو . العلة الثانية:

 ابن أيب االة الراوي له عن احلسن جمهو  ال يعرف. العلة الثالثة:

 االختيف يف سنده. بعة:العلة الرا

 .ضعيفًا جدًاهبذه العلل يكون احلديث 
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اند بن أيب االة وابن  ةبل نقل احلافظ اململي وابن حجر وغريمها يف ترمج

 :عن أيب داود أنه قا  (1884) رقمجامع املساني من ك ري عند احلديث 

ا.  أخشى أن يكون مو وع 

 التاريخ الكبريلة من البخاري يف ترمجة اند بن أيب اا اهماعوقا  

 ال أراه يصال. (:6/207وقا ) ،يتكلم يف حدي ه

ذكر واف  :( فقا 2/145)ثقاته وأنكر احلديث ابن حبان يف

بإسناد ليس له يف  بخرب أخربنا عمر بن سعيد بن سنان الاائ   اهلل  رسو 

 ثم ساق اذا احلديث من طريق مجيع بن عمر به. ،القلب وقع

( من 2056) الكامل  ترمجة اند بن أيب االة منوساقه ابن عدي يف

 :معفر بن ُممد عن أبيه عن احلسني بن عيل عن اند بن أيب االة قا  :طريق

.نيوُممد بن عيل عن احلس   مرسل وال يكون متصي 

( يف ترمجة يمليد بن عمرو 4/221)الضعفاءو عفه العقييل يف 

 التميم .

ضعيف يف عدة موا ع منها يف   و عف احلديث العيمة األلباين 

خمتصر الشمائل ( ويف 9/183) ةالضعيفو( 4470)اجلامع

 .ضعيف جدًا :قا  (6) رقمللرتمذي

 ؛وأعجب من هذا

يف تعليقه قد  عف احلديث املدخيل نفسه  االشيخ ربيعامُلْستَْدِر  أن  

الذريعة إىل بيان مقاص  :املسمى لألمريالشريعة وحتقيقه عىل

فقا  يف ( 1022)ام حتت احلديث برقم 1434املابوع عاع  يعةالشر

ا" التعليق: م  رُ  ،يف إسناده مجيع بن عمر ،وحديث ولد أيب االة  عيف مد 
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ا، كذا قا  في  :أبو داود يف حدي ه اذا :وقا  ،بالرفض أخشى أن يكون كذب 

ت  اهلل عنها باألحاديث الصحيحة ال أغنانا نتكلف رشح اذه األحاديث وقد

 ".سلفت

 :فأبان أن 
   ااحلديث  عيف مد. 

  .ونقل عن عدد من األئمة تضعيفه 

 وأبان أن اهلل أغنانا عنه باألحاديث الصحيحة.   

  رسو  اهلل شائل واذا كيع حق فإن يف األحاديث الصحيحة يف 

سواء مما ذكر ال مذي  ،ااحلديث الضعيف مد  اذا وكفاية عن غنية  وأواافه

وذكره البيهق   الشريعةيف، أو مما ذكر اآلمري الشمائل يف كتابه  

 وغريام. دالئل النبوةيف

 :-يرمحك اهلل-وقارن 

اذا  املفاري يف االستدرا  عىل كتايب قولهوبني  ،بني كيمه اذا 

ا  ،احتفى به العلاء" :احلديث وقا  ابن عبد الرب وكان اند بن أيب االة فصيح 

ا   ."تقنأفأحسن و    واف النبواف بليت 

مما سنذكره  - للحديث ةثم عمد إىل بعض الارق املختلفة املضارب 

وقا  يف خخر كيمه  ،عىل شدة اختيفها و عفها ،فجعلها شوااد -عقب اذا

وا  تشهد وتؤكد احة واف اند بن أيب االة لشائل " :عىل احلديث

ام 1436اذا الصادر عاع  يف استدراكه امُلْستَْدِر  ن واذا يفيد أ  رسو  اهلل 

 .خياام ولاد  فيه بالباطل، واو يعلمه
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 (:3597)وقد اال عند أيب داود 

من »يقو :   قا  سمعت رسو  اهلل   من حديث عبد اهلل بن عمر 

ومن خاام يف باطل واو  ،دون حد من حدود اهلل فقد  اد اهلل شفاعته حالت

ينملع عنه، ومن قا  يف مؤمن ما ليس فيه  يعلمه   يمل  يف سخط اهلل حتى 

 .«اخلبا  حتى خيرج مما قا  ردغةاهلل  أسكنه

تلك الارق الت    يتورع و عف واا أنا أذكر لك بيان ا اراب 

حلذه الاريق عن اند بن أيب االة يف استدراكه  عا دةلعلها أن امُلْستَْدِر  

حديث  عتربآلمري بل  الالشريعةإليها يف تعليقه عىل  التفاااذا دون أي 

ا ل ،امد   ااند  عيف   وأن يف األحاديث  ،يف زعمه هو  يذكر منها شيئ ا شااد 

  ، فمن ذلك:عنه غنيةالصحيحة غريه 

سوي ف( وال1231و 1230) اآلحاد واملثانيابن أيب عاام يف ما أخرمه

( وأبو نعيم 45) أماليه( وابن برشان يف3/288) والتاريخ املعرفةيف 

( من طريق 2/337) تارخيه( وابن عساكر يف5/2755) الصحابةيف

إسحاق بن االال املخملوم  عن يعقوب التيم  عن عبداهلل بن عباس أنه قا  

إسحاق  اآلحاد واملثانيابن أيب عاام يف دحلند بن أيب االة التيم ، ووقع عن

 .فيه جماايل، واو حديث منكر وبن طلحة بدال عن إسحاق بن االال

و  يذكر فيه مرحا وال  اجلرح والتع يلاالال م مم يف إسحاق بن  

 ، ويعقوب التيم    أمد له ترمجة.تعديي  

قا  ابن عساكر : اذا حديث غريب من حديث ابن عباس عن اند واو و

 ليس فيه ما يف حديث اند السابق. خمترص
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( من طريق 7/134) الكاملوله طريق أخرى أخرمها ابن عدي يف 

ر بن ُممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب حدثن  عىل بن معف

قا   :أنه قا  ،معتب موىل معفر بن ُممد عن معفر بن ُممد عن أبيه

 .، فذكر احلديثسألت خايل اند :بن عيل احلسني

قا  ابن عدي : واند بن أيب االة يعرف هبذا احلديث يف واف النب  

ني بن عيل وُممد بن عيل عن ويرويه عنه معفر بن ُممد عن أبيه عن احلس

 .احلسني بن عيل مرسل وال يكون متصي  

روى عنه احلسن بن للنب   اقا  البخاري : اند بن أيب االة وكان وااف  

 عيل، يتكلم يف حدي ه.

وقد اختلف فيه عىل عيل بن معفر بن ُممد بن عيل بن احلسني، فتارة 

عفر عن معفر بن ُممد عن يرويه كا سبق، وتارة يرويه عن أخيه موسى بن م

أبيه ُممد بن عيل عن عيل ابن احلسني قا  قا  احلسن بن عيل عليه السيع 

( وابن 1/286) ال الئلسألت خايل اند بن أيب االة أخرمه البيهق  يف

( واململي يف 3/337) تارخيه( وابن عساكر يف61شاذان يف مشيخته )

 .اريب.. أيض  غ :( وقا  ابن عساكر1/218) تهذيبهمقدمة

ثم قا  : واذا احلديث إنا حيفظ بإسناد غري اذين، ثم ساقه من طريق  

 .مجيع

ضعيف أنه  طريق مجيع بن عمر وبيان حاله قبل اذهن تقدع م  :قلُت   
 .جدًّا

ملا نملع ابنته من أن النب  بن أيب االةحلند  امُلْستَْدِر  أن أما ما ذكر

 ال اجلنةأإال عمل ومل كره يل أن أتملوج أو أزوج : إن اهلل عتبة بن أيب حلب قا 



 ) 

 

 

+ 

 

622

يف  امُلْستَْدِر إن كان خارج رشطنا لكن ال بد من بيان سوء انيع وفهو 

اهلل بن  ورده من طريق سيف بن عمر عن ُممد بن عبدأ  االستدرا  به فإنه

 كذاب. بن عمر الضب اوسيف او  نويرة،

وقا  الذاب   . ع والملندقةوقد رم  بالو ،كرمن عامة حدي ه :ابن عدي قا 

 : او كالواقدي.امليزانيف

 ."اهتم بالملندقة" :انوالواقدي من كبار الكذابني، قا  ابن حب :قلُت   

حدثن  رمل من  :سيف الضب  متيم ، كان مجيع يقو  :وقا  ابن نمري 

 .وكان سيف يضع احلديث، وقد اهتم بالملندقة ،بن  متيم

ثباا وشيخه ، يروي املو وعاا عن األمن املجروحني :انوقا  ابن حب 

، ومع اذا وال تعديي   او  يذكر فيه مرح   ،اجلرح والتع يلُممد مذكور يف 

 ،فتارة لعل احلديث عن اند بن أيب االة عن أبيه كا تقدع ،فقد اختلف فيه

 اهلل بن ُمرز عن اند. وتارة يرويه سيف عن عبد

 لألمري الشريعةكا يف االةأيب بن رة يرويه عن اند ولد اند وتا 

 :ألمور :به يف يشء ةم أن اذا احلديث ال يصلال املعار لِ ، فعُ (1932رقم)

 وليس حديث أبيه اند  ،ن اندب تقدع أنه ماء من حديث اند :أحدااا

. ااحب واف رسو  اهلل  ةبن أيب االا

   بيهو عن اند عن أ: عن اند الولد أسواء قيل ،أنه عىل الومهني :اثاني 

  كيمها فيه سيف بن عمر الو اع.

ال سيا وقد  ،وم له ال يعو  عليه ،فيه بو قد رواه عىل الومهني وا ار

وال أظن  .فإنه و اع روايتيه أخذا فهو خاأ؛رواه عن اند وعن أبيه فبأي 

عادة له   واو ااحب كتاب الفتوح، ولكن اذهحاله، ال سيا لهل امُلْستَْدِر  
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ك ر من حديث، فيسكت الستدرا  كا أو حنا ذلك يف أذا امرى عليها يف ا

، روياهتم الت  ا  ال يشءبمويستشهد  عن الو اعني وامل وكني ويستدر  

  .وال يملداد باستدراكه واستشهاده بمروياهتم إال وان ا

الذي نسبه إليه، فقد  «معل به وزغاا اللهم»ال اين، بلفظ:  ما احلديثو أ

من حيث أحا    اإلصابةيف ا احلديث تعجبت من انيعه فيه و إن

، وترمم احلافظ ألبيه اند بن أيب ةاند بن اند بن أيب اال ةيف ترمج امُلْستَْدِر  

ولد  :وقا  ،بل ذكره يف ترمجة ولده ،و  يذكر احلديث يف ترمجته هلبقة اال

ن أيب اند ثيثة يف نسق ب ومن تبعه يكون اند ةله، وعىل قو  قتادبالذي ق

 انا. امُلْستَْدِر  احلديث بالسند الذي أورده له  وساق

محد يف زياداا الملاد من اهلل بن أ اكذا أخرمه ابن أيب حاتم وعبد :وقا 

بن أيب اند إنا أدر  ابنه فكأنه نسبه  ومالك بن دينار   يدر  اند ،اذا الومه

 .لةمرس ن اند عن النب  ب ن أيب حاتم عن أبيه أن رواية انداب ده وذكرجل

أبيه اند بن أيب اند من طريق ونبه عىل ذكر ابن عبد الرب له يف ترمجة  

ار ن خدلة فيستفاد من ذلك أن مالك بن دين: حدثن  اند ببن دينار قا  مالك

 ان اند  أ، ولكنه رصح ب رسو  اهلل  االة ااحب وافأيب   يدر  اند بن 

 .دي هو ال أن احلديث حديث ولده وليس ح، واذا أالولد حدثه

 :هنا يف أمور امُلْسَتْدِركص صنيع خلنف 

أنه يايت بحديث اند الولد ولعله يف حديث أبيه اند بن أيب اند،  :والأ 

ا،  مع أن ابن دينار رصح عن الولد و  يدر  األب ويفعل اذه ال كيباا تكرار 

 .كا نبهنا عىل ذلك يف موا عه

 .اإلصابة هه من كتابينقل انا عن احلافظ خيف ما قرركيف  :اثانًي
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بن عبد الرب مرى عىل ظاار ا أن نأبافاحلافظ معل احلديث حديث الولد و

وأمه  النب   ربيببن أيب االه الذي او  ابن خدلة، فجعله عن اند قوله

 .نا احلديث حديث ولده وخدلة مدتهإخدلة و

بن ا :فقيل «ابن عبد املالب اأن»: أب كا يف احلديث دواجل :قلُت  

 خدلة.

  يذكر منه   اإلصابةاند الولد من  بن واذا البيان كله يف حديث اند

حديث اند بن أيب   اإلصابةوام القراء أن احلديث يف أ، بل اشيئ  امُلْستَْدِر  

 االة، واهتمن  بتجاال ما ذكره احلافظ، وأحسن الظن به أن نظره سبق إىل اند

رمجته، فركبه عىل حديث أبيه ألن ترمجة اند الولد مع ذكر احلديث يف ت بنا

( 9106)عقب ترمجة أبيه، فاألب ترمجته برقم   اإلصابةاند الولد يف 

ع ذلك أنه شحن اذا االستدرا  بم ل اذه من، ولكن الذي ي (9107) واالبن

 .عن سبق نظر وال غفلةال  ذلك  مما يفيد أنال كيباا، 

ار   يرو عن اند بن خدلة يف ميحظته مالك بن دين قولهخصواا مع 

اند بن اند اند بن اند، فالظاار أن اذا احلديث من حديث  هوإنا روى عن ابن

 وحيتمل أنه حلند بن خدلة فيكون يف سنده انقااع.اام

: ال يصال تسجيل اند بن أيب االة وحدي ه قولهمع أنه مملع قبل اذا مبارشة ب

له ثيثة أحاديث فحصل يف اذه يف قسم  عيف املفاريد، وقد علم القارئ أن 

ال يثة األسار ا اراب وخبط عجيب فإن كنت جتملع أن له ثيثة أحاديث 

ن اهذا االستظهار اار له حدي باند ف حلند بنفكيف تستظهر أن احلديث ال الث 

 فقط وإن كنت بنيت عىل االحتا  فكيف جتملع قبل ذلك أن له ثيثة أحاديث.
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عىل حديث اند ااحب احلديث  ْستَْدِر  املُ و هبذا تعلم أن استدرا  

نه له حدي ان إ" :قولهسواء استدراكه يتصحيحه أو ب- الفرد يف واف النب  

  .شتا  لتريه، واهلل بكل يشء ُميطإبباطل وفتنة و استدرا ٌ  -"خخران

(+++) 
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 معيط   أبي بن ةالوليد بن عقب 

  .القريش  (1)معيطبن  ةالوليد بن عقب -172"

( 5475) أس  الاابةو ،(9167)رقم  اإلصابةمم يف م 

  (.2750) االستيعابو

باب اخللوق  ،يف كتاب ال مل( 4181) داود رقمأبو اهماعقا   حديثه

 :للرما 

يوب، عن معفر بن برقان عن أيوب بن ُممد الوزان، عن عمر بن أ حدثنا

فتال  ملا :، قا ةقبثابت بن احلجاج، عن عبداهلل احلمداين، عن الوليد بن ع

ويمسال  ،ةحلم بالربك يأتون بصبيا م فيدعو ةال مكأمعل  ةمك اهلل  نب 

 اام .مل اخللوقأق فلم يمسن  من نا خمل  أليه وء يب إرؤسهم، قا  فج 

( 564رقم  1/405) حاد واملثانياآلبن أيب عاام يفاوأخرمه 

( 4/32) ملسن امحد يفأو (407رقم / 22/151)الكبريوالارباين يف 

( 9/55) الكربىوالبيهق  يف ( 5/224) الكبريالتاريخ والبخاري يف 

 به. ،من طريق معفر بن برقان

 كذا، والصواب :)ابن أيب معيط(.  (1)

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 
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موسى احلمداين  أبو،  وعبداهلل ةثابت بن احلجاج ثق ؛وسنده  عيف

 :التاريخوقا  البخاري يف :قا  الذاب ، للذاب  امليزانجمهو  كايف

بالرقم الذي يف األعىل  االستيعاببد الرب يف بن عااليصال حدي ه، وقا  

    ".اام واخلرب منكر مضارب اليصال ،ا جمهو موسى اذأبو

 أقول:

ُنسب إىل الوليد حدي ان، اذا احلديث املنتقد، وخخر رواه الارباين يف

 (.99( برقم)1/37) األوسط(، و405/ رقم22/150) الكبري

 عباد بن زاري ثنا ،الرق  حيان بن خالد بن حييى بن أمحد حدثنا: قا  

 ،خالد أيب بن إساعيل عن ،حكيم بن اهلل عبد الدااري بكر أبو ثنا ،ايسؤالر

 أال من اأناس   إن»:  اهلل رسو  قا :  قا  ،عقبة بن الوليد عن ،الشعب  عن

 دخلنا ما فواهلل النار؟ دخلتم بم :فيقولون ،النار أال من أناس إىل ينالقون اجلنة

 .«نفعل وال نقو  كنا اإن   :فيقولون .منكم تعلمنا با إال نةاجل

يف ترمجة الوليد بن عقبة  معرفة الصحابةورواه أبو نعيم يف

 (.6510برقم)

بكر الدااري عبد اهلل  واذا احلديث  عيف، شديد الضعف؛ من أمل أيب

 بن حكيم.ا

يس قا  أمحد: ل"(: 4276( رقم)2/411) امليزانقا  الذاب  يف

بيشء. وكذا قا  ابن املدين  وغريه، وقا  ابن معني مرة: ليس ب قة. وكذا قا  

اه فلم ُيلتفت النسائ ، وقا  اجلوزماين: كذ   اه، وقو  اب. وبعض الناس قد مش 

 ."إليه
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سب إىل الوليد حدي ان  عيفان، في يصال إدخاله يف وعىل كل حا  فقد نُ 

  عيف املفاريد.

  قال أبو عبد الرمحن: 

 معيط.أيب الوليد بن عقبة بن 

يوع فتال مكة مع الصبيان يدعو حلم بالربكة   يت به إىل النب  أنه أُ  حديثه

فج ء يب إليه وأنا خملق فلم يمسن  من أمل اخللوق،   يع ض  :قا 

سب إىل الوليد حدي ان اذا نُ  :عىل القو  بضعفه، وإنا قا  امُلْستَْدِر  

 .تقدناحلديث امل

نه منكر وال يصال إ :فيه أال احلديثوقد قا   - تقدنتعبريه بامل :قلُت   

كون  ؛فيها عدع ترصيال بضعفه (تقدنم) :ألن كلمة ؛قارص -تعبري خومضارب إل

  .االنتقاد قد يتم وقد ال يتم

يوع فتال  ن النب  أل ؛د منكر املتننواحلديث املذكور انا  عيف الس

ألمة س ولب ا، بل دخل مكة فاحت  وقحتى لتنب مس اخلل امكة   يكن ُمرم  

ابن احلرب ورتب أاحابه ترتيب احلرب، كا دلت عىل ذلك األدلة، وذكر 

 .احلق يف اذه املسألة أرادذلك ما يقنع من يف القيم 

يومئذ فتقذره أسلم وقد روي أنه " :وقد ورد عن اهماع أمحد أنه قا 

 ال الئللبيهق  يفامُلْستَْدِر  وا ذكر اذا احلاكم يف "اهلل  رسو 

واخللوق ال يمنع من الدعاء لافل يف فعل غريه  :( دون إسناد، قا 6/391)

  لسابق علم اهلل فيه.اام رسو  اهلل  ةنع بركلكنه مُ 

 :فقا  تهذيب الكمالوقد أنكر حدي ه اذا احلافظ اململي يف ترمجته من 

 يف مصدقا بعث منوال يصال وال يمكن أن يكون  ،مضارب واحلديث منكر"

 إلخيوع الفتال... اابي   زمن النب  



 
' الوليد بن عقبة بن أيب معيط

 
( 629 

نه أمع بيانه يف خخره  ".نسب إىل الوليد حدي ان" :امُلْستَْدِر  ما قو أ

ميزان ن فيه عبداحلكيم الدااري نقل ترمجته منأل ؛ديد الضعفشحديث 

 .االعت ال

وكذا قا  ابن املدين وغريه، وقا  ابن معني  ."بيشءليس " :قا  أمحد 

ن بعض من مشاه ال أكذاب و" :وقا  اجلوزماين "،ليس ب قة" :ئ والنسا

 .(ۀ ۀ ہ ہ ہ)قا  تعاىل: ، "يلتفت إليه

نه ال يلتفت أب واكذ أنهنه ليس بثقة، وأ ي  وشكيف تنقل أن الضعف فيه  

 ؟هأنت متشيىل من مّشاه، ثم إ

 أي فعىل،  اوال اعتبار   مع اطيعك أن اذه النسبة ال قيمة حلا ال استدالال  

كا نقلت أنه  افإذ ،نه حديث ثاين للوليد بن عقبة أمبدأ بعد اذا تستدر  به عيل  

ال يلتفت إىل متشية من مشاه قبلك، كذلك ال يلتفت إىل متشيتك له من باب 

 .اثاني   اأوىل وال اعتباره حدي   

أمحد  اهماعد اهلل بن بلع زوائ  الزه كيف إذا كان ورود اذا احلديث يف

باسناد أحسن من طريق حكيم  القصاص واملذكرينابن اجلوزي يفوعنه 

حدثنا  :من طريق أيب معمر قا  ؛امن قو  الوليد بن عقبة وليس مرفوع   اموقوف  

 :حدثنا جمالد عن الشعب  عن الوليد بن عقبة خاب فقا  يف خابته :اي م، قا 

 .قولهمن  افذكره إىل خخره موقوف   ...ال اجلنةأمن  ان ناس  إ

 .بت وقد رصح بالتحديث انا عن جمالدثواي م بن بشري ثقة  

 ."ليس بالقوي وقد تتري يف خخر عمره" :قا  احلافظ ،وجمالد 

(+++) 
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 رافع  أبو  

  .رافع أبو -180"

 االستيعابو(5874) أس  الاابةو (9888) اإلصابةم مم يف 

 (2978.) 

البيوع باب التشديد يف  يف( 3397)رقم داود أبو اهماعقا   حديثه 

 :ذلك

حدثنا عمر بن ذر، عن  :قا  ،، قا  حدثنا وكيعةيب شيبأبكر بن أبو حدثنا 

رافع من عند رسو  أبونا أبيه، قا  ماءبن خديج، عن   [1]رافع ابنجمااد، عن 

وطاعة اهلل وطاعة  -مر كان يرفق بنا أعن    انا رسو  اهلل  :فقا   اهلل 

 أو منيحة يمنحها ،ال أر ا يملك رقبتهاإحدنا أ انا أن يملرع  -رسوله أرفق بنا 

 اام .رمل

وجمااد بن  ،عن جمااد وغريه ، روى ةثقعمر بن ذر او عبد اهلل املراب  

 حتفة التحصيليف فيها ا اراب كا [1]رافع نأب عنمرب إماع لكن روايته 

 . (12033)رقم شرافحتفة األو

 

 ل: أيب رافع، والصواب امل بت. يف األا[1]

+ } 
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 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

 اراب، ونسب باال  [1]رافع  حكم احلجوري عىل رواية جمااد عن أيب

 حتفة األشراف وإىل العراق  البن حتفة التحصيلاذا احلكم إىل

 .اململي للحافظ

 أقول:

 نعم، الرواية عن جمااد فيها اختيف.

 واذا العراق ، ابن يقله   ما حتفة التحصيللكن احلجوري نقل عن

 عن جمااد: له كيع بعد راق الع ابن كيع نص

 و  يسمع من رافع بن خديج، وقد روى منصور عن جمااد عن "قا : 

 ."ابن رافع، وفيه ا ارابأسيد بن ظهري وقا  أبو حصني: عن جمااد عن 

 فلم يذكر ابن العراق  أبا رافع، وإنا ذكر رافع بن خديج وأسيد بن ظهري.

 (:12033)رقمحتفة األشراف وقا  اململي يف

ديث: ماءنا أبو رافع من عند ح  سند أيب رافع عن النب  مومن  "

 عن أمر كان يرفق بنا...احلديث. فقا :  انا رسو  اهلل  اهلل  رسو 

( عن أيب بكر، عن وكيع، عن عمر بن ذر، عن جمااد، 4:32د يف البيوع)

 . ( عن النب  3591)ح عن ابن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج

 كذا والصواب: ابن رافع.  [1]
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ه ظهري بن رافع )ح ع يورو ( عن النب  5029ن رافع بن خديج، عن عمي

 . 

 . ( عن النب  15517رافع بن خديج، عن عميه )ح  ي عنروو

. ( عن النب  15570عن رافع بن خديج، عن بعض عمومته )ح  يورو

فإن كان ظهري يكنى أبا رافع فيحتمل أن يكون اذا، وإال فيحتمل أن يكون أحد 

واهلل أعلم. ذكره أبو القاسم يف مسند رافع بن خديج –خديج عمومة رافع بن 

 ."، واذا املو ع أوىل بهعن النب  

فلم لعل االختيف كله عن جمااد، وإنا ذكر روايته عن ابن رافع بن 

 خديج، ومعل ُمّل االختيف عىل رافع.

 ثم أراد أن ينف  اال اراب، فقا :

أن يكون اذا، وإال فيحتمل أن فإن كان ظهري يكنى أبا رافع فيحتمل  "

 ."واهلل أعلم -يكون أحدعمومة رافع بن خديج

 فكيع اململي يف واد، وكيع احلجوري يف واد خخر.

،  عم رافع بن خديج او ، و واسم أيب رافع ظهري بن رافع 

 وحدي ه يف اململارعة احيال، متفق عليه.

إىل  سنادهإ( ب2339رواه البخاري يف كتاب احلرث واململارعة حديث)

 بن خديج بن رافع سمعت ،خديج بن رافع موىل النجايش أيب عن  ،األوزاع

 كان أمر عن   اهلل رسو   انا لقد: هريظُ  قا  ،رافع بن ظهري عمه عن ،رافع

 ، اهلل رسو  دعاين :قا  .حق فهو  اهلل رسو  قا  ما :قلت ،رافقا بنا
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 من األوسق وعىل ،الربع عىل نؤامراا قلت.  «بمحاقلكم تصنعون ما» :قا 

َ  وْ أَ  ،اواَ عُ رَ ازْ  ؛تفعلوا ال» :قا  ،والشعري التمر  :رافع قا .  «اواَ كُ ِس مْ أَ  أوْ  اواَ عُ رِ زْ أ

 .   وطاعة اسمع   :قلت

( 1548باب كراء األرض بالاعاع، حديث)-يف البيوع   رواه مسلم و

 من طرق.

َثنِ : قا   ْعِد  ُحْجرٍ  ْبنُ  َعيِلُّ   َوَحد  َثنَا :َقاالَ  ،إِْبَراِايمَ  ْبنُ  َوَيْعُقوُب  يُّ الس   َحد 

وَب  َعنْ   ،ُعَلي ةَ  اْبنُ  َوُاوَ   إِْسَاِعيُل   ،َيَسارٍ  ْبنِ  ُسَليَْانَ  َعنْ  ،َحِكيمٍ  ْبنِ  َيْعىَل  َعنْ  ،أَيُّ

 ْكِرهيَاَفُن  اهلل َرُسو ِ  َعْهِد  َعىَل  األَْرَض  ُنَحاِقُل  ُكن ا :َقاَ   ،َخِديٍج  ْبنِ  َرافِعِ  َعنْ 

ُبعِ  ،بِال ُُّلِث  ىمْال َوالا َعاعِ  ،َوالرُّ  :َفَقاَ    ُعُموَمتِ  ِمنْ  َرُمٌل  َيْوعٍ  َذاَا  َفَجاَءَنا ،ُمَسم 

ا َلنَا َكانَ  أَْمرٍ  َعنْ    اهلل َرُسوُ   َ َاَنا  َ َاَنا» ،َلنَا أَْنَفعُ  َوَرُسولِهِ  اهلل َوطََواِعيَةُ  ،َنافِع 

َحاقَِل  أَنْ  ُبعِ  ال ُّلُِث  َعىَل  فَنُْكِرهَيَا ضِ بِاألَرْ  ُن َعاعِ  ،َوالرُّ ىمْال َوالا   َرب   َوأََمرَ  ،ُمَسم 

مْلَرَعَها أَنْ  األَْرضِ  وْ  َي مْلِرَعَها أَ لَِك  ِسَوى َوَما ِكَراَءَاا َوَكِرهَ  ُي  .«َذ

 فهاتان متابعتان ملجااد عن ابن رافع.

-13/469) تهذيب الكمالوأورد احلافظ اململي اذا احلديث يف

 وعملاه ظهري، عمه عن رافع إىل إسناده ساق رافع، بن ظهري ترمجة يف( 470

 .مامه وابن والنسائ ، ومسلم، البخاري إىل

ا ال شك فيه.  ف بت اذا احلديث عن أيب رافع   ثبوت 
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وعىل اذا في يصال إيراد أيب رافع وحدي ه يف  عيف املفاريد، ال سيا 

ع عن أبيه عن أيب رافع، وال سيا وحديث أيب وقد  بط روايته اذه ابن راف

 .وغريمها الصحيحنيرافع يف

 قال أبو عبد الرمحن: 

 أبو رافع.

( يف البيوع باب التشديد  يف 3397رقم )أبو داود  اهماعقا   حديثه

  ذلك:

أبو بكر بن أيب شيبة قا  حدثنا وكيع قا  حدثنا عمر بن ذر عن  حدثنا

ن خديج عن أبيه قا  ماءنا أبو رافع من عند رسو  اهلل جمااد عن ابن رافع ب

عن أمر كان يرفق بنا وطاعة اهلل وطاعة رسوله  فقا   انا رسو  اهلل   

 أرفق بنا  انا أن يملرع أحدنا إال أر ا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رمل.

 . ( للحافظ اململي 12033) حتفة األشرافاحلديث يف

  اهلل رسو   انا: فقا   اهلل رسو  عند من رافع أبو ماءنا: حديث

 .احلديث...  بنا يرفق كان أمر عن

 جمااد، عن ذر، بن عمر عن وكيع، عن بكر، أيب عن (4: 32) وعالبي يف د

 .(ز) فذكره...  رافع أبو ماءنا: قا  أبيه عن خديج، بن رافع ابن عن

( 3591 ح) خديج بن رافع عن خديج، بن رافع ابن عن جمااد، عن روي 

 . النبّ   عن

ه عن خديج، بن رافع عن وروي   النبّ   عن( 5029 ح) رافع بن ظهري عمي

 . 
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 .  النب  عن( 15571 ح) عميه عن خديج، بن رافع عن وروي

.  النبّ   عن( 15570 ح) عمومته بعض عن خديج، بن رافع عن وروي

 أحد يكون أن فيحتمل الوإ اذا، يكون أن فيحتمل رافع أبا يكنى ظهري كان فإن

 .أعلم واهلل - خديج بن رافع عمومة

 بنصه لبيان االختيف كا ترى.نقلت اذا الكيع عن احلافظ اململي 

ما   يقله  التحصيلحتفة لكن احلجوري نقل عن" :امُلْستَْدِر وقو  

 ."ابن العراق 

ا النص واذ .احلديث الذي نحن بصدده من طريق ابن رافع عن أبيه :قلُت  

وا ال أن اذا احلديث من اذه الاريق فيه ا اراب، بل  ،من أيب حصني

عن جمااد عن ابن رافع  :أو ال قا : وقا  أبو احلصني جامع التحصيليف

 .جامع التحصيلوكذا او يف  عن رافع وفيه ا اراب.

فأي حديث غري اذا يعنيه أبو حصني ومن تبعه، غري اذا احلديث الذي كا 

ن طريق جمااد عن ابن رافع عن رافع بن خديج عن رمل ال يعرف ترى أنه م

 كا سبق، قا  ماءنا أبو رافع فذكره.

(: ابن رافع بن خديج عن أبيه 4353/رقم 4) الكبريوقا  الارباين يف 

 .واالختيف عىل جمااد يف روايته

واختلف على "(: 73) ص تهذيب مستمر األوهاموقا  ابن ماكوال يف

وعبد الكريم اجلملري  [1]صيفخفرواه عنه  :جرب يف روايته عنهجماه  بن 

 يف األال: حصيف باحلاء املهملة، واوابه خصيف واو: خصيف بن عبد الرمحن اجلملري.  [1]
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بن كهيل وعمر بن ذر فقالوا عن جمااد عن ابن رافع بن خديج و    [1]ةوسلم

 .يذكروا اسمه

وخالفهم سعيد بن عبد الرمحن الملبيدي فرواه عن جمااد عن أسيد بن  

 رافع.

ولكن  اأسيد  وخالفهم منصور بن املعتمر فرواه عن جمااد عنه وساه 

 او ابن ظهري ابن أخ  رافع عنه. :قا 

وخالفهم عبد امللك بن ميرسة وأبو حصني من رواية رشيك بن عبد اهلل عنه 

 بن خديج.عن رافع واحلكم بن عيينة ومابر اجلعف  فرووه عن جمااد 

 :ورواه شعبة فاختلف عليه فيه

د عن رو بن مملوق وعيل بن اجلعفرواه عنه خدع بن أيب إياس وعم 

 امللك بن ميرسة. عبد

ندر ومعاذ بن معاذ عن شعبة عن عبد امللك بن غبن   [2] ُممد معفر ورواه

 عااء وطاوس وجمااد عن رافع.

ورواه األعمش وقيس بن سعد بن عبد العمليمل بن أيب داود عن جمااد عن 

 اام."واهلل أعلم بالصواب ،رافع بن خديج

يف  جامعهث ال مذي يفوأشار إىل االختيف يف بعض طرق احلدي 

كتاب األحكاع يف باب من اململارعة فقا : وحديث رافع فيه ا اراب، وذكر 

 يف األال: وسلم ، والصواب امل بت. [1]

 يف األال: )معفر بن ُممد(، والصواب امل بت.  [2]
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بعض ذلك فقا : ويروى اذا احلديث عن رافع بن خديج عن عمومته، ويروى 

 عنه عن ظهري بن رافع واو أحد عمومته.

تلك الرواياا تقدع أ ا يف الصحيحني وبعضها يف أحدمها لكن  :قلُت

 اام .وقد روي اذا احلديث عنه عىل رواياا خمتلفة قولها شاادن

ومن تلك الرواياا املختلفة املضاربة احلديث الذي نحن بصدده من  

 طريق جمااد عن ابن رافع عن أبيه رافع عن أيب رافع.

: و عف أمحد بن حنبل (12/176) الكربىالبيهق  يف اهماعوقا  

لوان ، يريد ما أرشنا إليه من االختيف حديث رافع بن خديج وقا : او ك ري األ

 عليه يف سنده ومتنه.

 .(2/406) معامل السننونقل نحو ذلك اخلاايب يف

وأما حديث رافع بن خديج  تهذيب السننابن القيم يف اهماعوقا  

 فجوابه من وجوه:

أمحد ثم أبان ج  اهماعأنه يف غاية اال اراب، وساق قو   أحدها:

 اال اراب فيه.( وموه 3/1607)

(: 1/64) موضح اجلمع والتفريقوقا  احلافظ اخلايب البتدادي يف

ا نذكر منه ما تيرس إن شاء اهلل تعاىل، ثم ذكر  واخليف يف حدي ه ك ري مد 

( حدي نا اذا بسنده ومتنه 69( وساق منها ص )74ممم  64اخليف فيه من ص )

 د اسم ابن رافع.وقا : و  يذكر أحد ممن قدمنا روايته عن جماا



 ) 

 

 

+ 

 

638

يف ترمجة ابن رافع من ن يف اذا عضد لقو  الذاب  إ :وأقول 

وأن تلك الارق األخرى ا  من االختيف يف طرقه ال  ."ال يعرف": امليزان

 معل االختيف متابعاا! امُلْستَْدِر   من باب املتابعاا، و

األرض أمحد وابن القيم وخخرون حديث النه  عن كراء  اهماعوقد أعل 

ثبوا ما اختاره الشيخان من الارق وإعي  اذه الاريق وا ال كا سبق وال

امُلْستَْدِر  الت  فيها اذا الذي ال يعرف مع ما فيها من اال اراب، وأن تصحيال 

 حلديث أيب رافع عىل ما فيه: غلط أو متالاة.

كيف وقا  احلافظ ابن حجر يف ترمجة أسيد بن رافع بن خديج 

 ن أخا رافع قا  لقومه فذكر احلديث.: إتهذيبهمن

ممم  1/68) اإلكمالونقل املعلق يف احلاشية قا  قا  ابن ماكوال يف

إن أخا رافع خاأ وإنا او: أن أبا رافع  التاريخ( قو  البخاري يف69

 (.1/65) موضح أوهام اجلمع والتفريقوانظر

  يذكر له اململي واحلديث ذكر يف املفاريد من أمل أيب رافع كونه  :قلُت

 إال اذا املختلف فيه.

ا القوع كان حلم رافق    قا  احلافظ: إنه قا  لقومه لقد  ى النب  

 ك ريا يف حدي ه. ااختيف التاريخ..احلديث قا  وقد ذكر فيه البخاري يف

اال اراب. قلنا او قد أثبت   عن اململي أراد أن ينف امُلْستَْدِر وقو  

 ة وموه كا ترى وأثبته غريه من األئمة.االختيف فيه من عد

: أبو رافع غري تهذيب الكمالوقا  اململي يف ترمجة أيب رافع من

منسوب يف حديث جمااد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قا  ماءنا أبو رافع 



 
' أبو رافع

 
( 639 

عن أمر كان يرفق بنا احلديث،   فقا   انا رسو  اهلل   من عند النب  

 اامم .واهلل أعلم ،عميه اللذين أحدمها ظهري بن رافعحيتمل أن يكون أحد  :قا 

نقله كيع اململي: فإن كان ظهري يكنى أبا رافع امُلْستَْدِر  والعجب من 

فيحتمل أن يكون اذا، وإال فيحتمل أن يكون أحد عمومة رافع بن خديج واهلل 

 أعلم.

وأن  يب رافع ظهري،أأن اسم  امُلْستَْدِر ثم بعد اذا الكيع بسار لملع 

 حدي ه متفق عليه.

 .يف واد آخر امُلْسَتْ ِركفحقا أن كالم احلافظ املزي، يف واد وكالم 

وكذا احلافظ ابن حجر   لملموا أن اسم أيب رافع ظهري، بل إن احلافظ  

)ع(، وعن عميه:  اململي ذكر يف ترمجة رافع بن خديج أنه رَوى عن: النب  

عله عمه اآلخر. كذا قا  ففرق بني ظهري، ظهري، وخخر   يسم، وعن أيب رافع ول

 رافع.أيب وبني 

يكون أحد عميه الذين أحدمها وقا  يف ترمجة أيب رافع: حيتمل أن 

 بن رافع، واهلل أعلم. ظهري

: روى عنه رافع بن خديج يف اململارعة حيتمل التقريبوقا  احلافظ يف 

 هري ومهري.ظأن يكون أحد عميه اللذين روى عنها يف الصحيال واسمها 

ويف اذا االحتا  نظر ، وذلك أن حديث ظهري من طرق أخرى  :قلُت

( 2339وليس من طريق ابن رافع عن أبيه عن أيب رافع، أخرمه البخاري رقم )

( من طريق أيب النجايش موىل رافع بن خديج بن رافع عن 3949ومسلم رقم )

 بنا رافقا.عن أمر كان   عمه ظهري بن رافع قا   انا رسو  اهلل 
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( وبنحوه عند مسلم من طريق 2346وأخرج احلديث البخاري رقم )

حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قا  حدثن  عاي أ م كانوا يكرون األرض 

 فذكر احلديث.  عىل عهد رسو  اهلل 

عاي: مها ظهري بن رافع واآلخر قا   قولهقا  احلافظ يف رشح احلديث: 

 يف اذا اآلخر. امه ثم ذكر خيفالكيباذي   أقف عىل اس

فيه اختيف  ضعيف املفاري وهبذا يعلم أن حديث أيب رافع الذي يف

(: ابن 10004رقم ) امليزانوابن رافع يف السند قا  الذاب  يف ترمجته من

رافع بن خديج عن أبيه يف اململارعة ال يعرف روى عنه جمااد، وقا  اململي 

ن خديج عن أبيه عن أيب رافع يف النه  عن بن رافع با :تهذيب الكماليف

 .ا وال تعديي  كراء اململارع روى عنه جمااد روى له أبو داود و  يذكر فيه مرح  

فعلم أن احلديث عند أيب داود فيه ابن رافع بن خديج رواه عن رافع بن 

 او علته.(واذا الذي ال يعرف)خديج عن أيب رافع 

ريق أيب النجايش موىل رافع بن فإنه من ط الصحيحنيوأما الذي يف

خديج عن رافع بن خديج بن رافع راوي احلديث عن عمه ظهري فقد ذكر 

 أنه شهد أحدا ثم اخلندق.التقريباحلافظ يف 

 :واحلاصل
من ال يعرف، إ افة إىل اال اراب فيه  :أن احلديث عن أيب رافع فيه 

 الذي نقله غري واحد.

بن رافع عم رافع بن خديج،  عن ظهري الصحيحنيواال احلديث يف

 تهذيب الكمال: وظهري بن رافع عم رافع بن خديج   يذكر يف ترمجته من

 أس  الاابةو   اإلصابةوال  تقريبهو التهذيبتهذيب  وال
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حتى يقا  إن أبا رافع الذي حدي ه عند أيب  ،أن كنيته أبو رافع  االستيعابو

او ظهري بن رافع الذي حدي ه  فاري امل( ونقلناه يف3397داود رقم )

، وسواء قيل إن ظهري بن رافع او أبو رافع الذي حدي ه يف الصحيحنييف

 اسنن أيب داود عىل االحتا  الذي ذكره اململي أو أن ظهري بن رافع ليس او أب

 املفاري ( واو يف3397رافع فإن احلديث بالسند الذي عند أيب داود رقم )

من اال اراب ما سلم من مهالة ابن رافع الذي او شيخ  ولو فرض أنه سلم

 يث، إنا يكون احيحا لتريه.جمااد يف سند احلد

(+++) 
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 رهم السمعي  أبو  

  .رام السمع  أبو -181"

 (29891)رقم  االستيعابو( 99111)رقم  اإلصابةم مم يف 

  (.5897) أس  الاابةو

 :(1975)م رقبن مامه ا اهماعقا   حديثه

د، عن بن يملي معاوية، عن ىبن حيي معاويةاشاع بن عار، عن  حدثنا

من »: يب رام، قا  قا  رسو  اهلل أيب اخلري، عن أيب حبيب، عن أبن  يمليد

 .«ن يشفع بني اثنني يف النكاحة أأفضل الشفاع

 (26381)رقم ( 51/95) حاد واملثانياآليب عاام يفأخرمه ابن أو 

رام أبوو ،سلمر إسناده زوائ  سنن ابن ماجهالبواريي يف واحلديث، قا 

ليست له  :حاتمأبواو تابع ، وقا   :سيد، قا  البخاريأحملاب بن أاذا اسمه 

 . الثقاتبن حبان يفا، وذكره ةاحب

 أقول:

يبدو أن احلجوري مقتنع بأن أبا رام ليس احابي ا، فلاذا يورده يف  :أوال

 كتابه اخلاص بالصحابة؟

أكد  احلافظ ابن حجر احبة اذا الصحايب املكنى بأيب رام وأنه  انًيا:ث

 غري أحملاب املختلف يف احبته.

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 
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 : (4181) رقم( 71/69)اإلصابة: يف قا  

 كويف  :سعد بنا قا  ،أحملاب غري أنه وعندي السمع  او :يقا  رام أبو "

 من خي مة أيب بنا وأخرج ،يسمه و  ،ينسبه و  ،الصحابة من واو ،الشاع نمل 

 أيب بن يمليد عن اللخم  سعيد بن عمر حدثن  :محيد بن خالد عن بقية طريق

 عص من» :قا   اهلل رسو  أن   اهلل رسو  ااحب رام أيب عن حبيب

 بن واحلسن بقية عن مسنده يف رااويه بن إسحاق أخرمه (1)«أمره ذاب إمامه

 [2]مرثد نب يمليد عن يمليد بن ثور طريق من الدواليب وأخرج .إسحاق عن سفيان

 فلريمع سفره من أحدكم رمع إذا» :يقو   اهلل رسو  سمعت رام أيب عن

 فإن ؛حاب حملمة أو حجر خميته يف يكون أن إال لد   وإن أاله إىل هبدية

 .رام أيب بصحبة ترصح ال يثة األحاديث فهذه ؛«يعجبهم ذلك

 عن :فقا  حبيب أيب بن مليدي عن خخر ومه من األو  همام بنا أخرج وقد 

 الشفاعاا أفضل إن» : اهلل رسو  قا  :قا  السمع  رام أيب عن اخلري أيب

 وزاد كذلك الارباين وأخرمه «بينها جتمع حتى نكاح يف اثنني بني تشفع أن

 ؛احلديث «حق بتري مسلم امرئ ما  اقتاع من اخلاايا أعظم وإن» :املتن يف

 :له يقا  احايب فهذا وإال .السمع  :قوله يف أخاأ الرواة بعض يكن   فإن

 (.3204( ال مجة )6786عقب اذا احلديث املنتقد رقم ) ةمعرفة الصحابأورده أبو نعيم يف (1)

 أورده أبو نعيم موقوفا عىل أيب رام والرامال وقفه كا سيأيت.  :قلُت

 ، ويمليد او ابن أيب حبيب، ومرثد او ابن عبد اهلل اليملين.مرثد عن يمليد عنكذا، والصواب:  [2]
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 يتفق أن يمنع في ،له احبة ال أحملابا ألن أسيد بن أحملاب او وليس السمع 

 ."والنسبة الكنية يف اثنان

أليب رام اذا أربعة أحاديث: ثيثة منها ذكراا احلافظ ابن حجر كا  ثالثا:

 يرى القارئ، والرابع: احلديث املنتقد.

 حلذا أحاديث ثيثة وفيها  اإلصابةن من مرامع احلجوريومن العجب أ

 لصحايب، فيتعامى عنها، ثم يورد احابيها يف  عيف املفاريد.ا

 قال أبو عبد الرمحن:  

 أبو رام.

بن ا :وقيل ،واسمه أحملاب بن أسد حتفة األشرافقا  احلافظ اململي يف

 ( وقا :1975)ديث عند ابن مامه يف النكاح رقم احل اذا  أسيد ثم ذكر

حدثنا اشاع بن عار عن معاوية بن حييى عن معاوية بن يمليد عن يمليد بن  

من أفضل »:  قا  رسو  اهلل  :أيب حبيب عن أيب اخلري عن أيب رام قا 

 .«الشفاعة أن يشفع بني اثنني من النكاح

مرسل، وأبو رام اذا اسمه  إسناده: هزوائ  ابن ماجقا  البواريي يف 

ا  البخاري: او تابع ، وقا  أبو حاتم: ليست له احبة وذكره ابن أحملاب، ق

 بفتال أسيد بن أحملاب: تهذيب الكمال، وقا  اململي يفالثقاتحبان يف

 :ويقا  ،الساع  رام أبو أسد بن :ويقا  ،بالضم :البخاري وقا  .األلف

ين، وكذا د بن عبد اهلل اليملوذكر من الرواة عنه أبا اخلري مرث. الظهري السمع 

أحملاب بن  :التقريبوقا  يف .التهذيب تهذيبقا  احلافظ ابن حجر يف

أسيد أبو رام السمع ، خمتلف يف احبته، والصحيال أنه خمرضع ثقة.
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 الساع ، ويقا ، السمع  رام أبو":االستيعابقا  ابن عبد الرب يف 

. التابعني بارك من ولكنه  النب  يدر    ألنه ؛الصحابة يف ذكره يصح فال

 ."الظهري أسيد بن أحملاب واسمه معدان بن خالد عنه روى

  ."أسيد بن أحملاب السمع  رام أبو"(:42) تارخيهوقا  أبو زرعة يف

 احدي     النب  عن روى": (5/286) تاريخ اإلسالموقا  الذاب  يف

."مرسي   احلديث معل له احبة ال: قا  فمن مامه، ابن خرمه

 بفتال أسيد بن أحملاب" (:142ص )جامع التحصيل  يف ئوقا  العي

 له روى أشهر بكنيته واو الساع  وقيل السمع  رام أبو بضمها وقيل احلمملة

 يف ثننياال بني يشفع أن الشفاعة أفضل من» :حديث  النب  عن همام بنا

.«النكاح

َمع  : أحملاب بن أسيد أبو رام الس  اإلصابةبن حجر رقماوقا  احلافظ 

ده يف التابعني ، وكذا ذكره اابن يونس أدر  اجلاالية وعد :بفتحتني ثم قا : قا 

يف التابعني البخاري وابن حبان وقا  أبو حاتم ليست له احبة وساق له من 

 :طريق يمليد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبداهلل اليملين عن أيب رام السمع  قا 

  «من اقتاع ما  امرئ بتري حق  إن من أعظم اخلاايا»:  قا  رسو  اهلل 

ا ثم قا : فإن كان أبو رام اذا او أحملاب في دليل عىل  احلديث خمترص 

 اام .احبته هبذا اخلرب الحتا  أن يكون أرسله وإن كان غريه فيحتمل

وكونه ساق اذا احلديث يف اسم أحملاب واو أبو رام وذكر عنه ما أخرمه 

 ن قا : إنه أحملاب.الارباين وابن مامه يفيد موافقته مل
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أحملاب بن أسيد أبو رام السمع  وساق   أس  الاابةوقا  ابن األثري يف

 حدي ه الذي أخرج ابن مامه بعضه فساقه ابن األثري كامي  واذا نصه:من 

: وروى عيل بن عياش واشاع بن عار عن معاوية بن حييى  قا  

يب حبيب عن مرثد بن األطرابليس ومعاوية بن سعيد التجيب  عن يمليد بن أ

من أرسق الرسق من يرسق » :عبداهلل اليملين عن أيب رام قا  قا  رسو  اهلل 

وإن من  ،أن أعظم اخلاايا من اقتاع ما  امرئ مسلم بتري حقو ،لسان األمري

إن من متاع عيادته أن تضع يد  عليه وتسأله كيف و ،احلسناا عيادة املريض

أن و ،ع بني اثنني يف نكاح حتى لمع بينهاإن من أفضل الشفاعة أن تشفو ،او

أن مما يستجاب به عند الدعاء و ،من لبسة األنبياء القميص قبل الرساويل

 .«العااس

( فقا : حدثنا 15/5220) الكبرياملعجم وهبذا النص ساقه الارباين يف 

حدثنا عيل بن عياش  :أمحد بن عبدالوااب بن نجدة وأبو زيد احلوطيان قا 

حدثنا اشاع بن عار  :)ح( وحدثنا أمحد بن املعىل الدمشق  قا  احلميص

 حدثنا معاوية بن حييى األطرابليس به بسنده ولفظه. :قاال

روى ابن مامه  :(6984رقم  4/180) جممع الزوائ قا  احلي م  يف

 اام.ورماله ثقاا ويف بعضهم كيع ال يرض الكبريبعضه ورواه الارباين يف 

( 3203رقم ) الضعيفةيفامي العيمة األلباين وساقه بلفظه ك

 (.22/843) الكبرياملعجم رواه الارباين يف  ،ضعيف :وقا 

والضياء يف موافقاا اشاع بن عار والسياق له عن معاوية بن حييى 

 األطرابليس. 
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قا  حدثنا معاوية بن يمليد عن يمليد بن أيب حبيب عن أيب رام السمع  

 معجم الطربانيمنه أبو اخلري مرثد اليملين واو يف مرفوعا، قلت: سقط 

 اام .، وقا  روى منه ابن مامه ذكر النكاح عن اشاعسنن ابن ماجهو

( ونقل كيع البواريي 1975أخرمه ابن مامه رقم ) :قلت :لباينقا  األ

احلديث و ،وسائر رماله موثقون ويف بعضهم كيع :ثم قا  ،كا قدمنا
: التقريبطرابليس  عيف قا  يفمعاوية بن حييى األوفيه  ضعيف إلرساله

 ادوق له أوااع.

ومما يؤكد أن ابن حجر يرى أن أبا رام ااحب اذا احلديث اسمه أحملاب 

 :قا : أبو رام السمع  ويقا  له  اإلصابةترصحيه باسمه يف الكنى من 

الظهري اسمه أحملاب تقدع يف األساء فأنت ترى أنه رصح باسمه أحملاب 

 ذكر يف ترمجة أحملاب حدي ه الذي أخرج ابن مامه بعضه.و

وحتى  اإلصابةيف كتابهاذا التحرير كله البن حجر امُلْستَْدِر   وأمهل

 ينص أن أبا رام اسمه أحملاب. التقريبو التهذيبيف

وقفمل وغريام، وابن األثري والارباين واملقديس واأللباين والبواريي 

ح احلافظ يكنى بأيب رام رص  اإلصابةة يف عىل ترمجة واحد من الصحاب

ساقه يف ترمجته غري احلديث الذي ساقه يف  ذيدي ه الفيه أنه غري أحملاب وح

 اذا. أحملاب

وعندي أنه غري أحملاب وذكر  ،قا  احلافظ: أبو رام يقا  او السمع و

: فإن   يكن بعض الرواة أخاأ قولهحديث الشفاعة يف النكاح ثم نبه يف خخره ب

وليس او أحملاب ألن  ،السمع  :السمع  وإال فهذا احايب يقا  له قوله يف

 لهعنده أحملاب بن أسيد ال احبة له، وأكد أن أبا رام اذا الذي أثبت احبته 



 ) 

 

 

+ 

 

648

بن مامه يف الشفاعة يف  النكاح إنا أتى اأحادي ه خيف الذي حدي ه عند 

 املف ق.وبذكره ليبني أنه من املتفق 

  اام.يتفق اثنان يف الكنية والنسبة فقا : في يمنع أن

 واخلالصة:
، وبني أيب ارام السمع  املسمى أحملابأيب ق بني أن احلافظ ابن حجر فرّ 

 رام غري املسمى.

 وحصل للحافظ وهمني يف هذا املوضع: 
إذا رمع أحدكم من »، وحديث: «من عص إمامه»أنه ذكر حديث:  وهو:

ة.. مع أ ا حدي ان فقط كا يرى ثم قا : فهذه األحاديث ال يث ،«سفره

 القارئ.

ليخلص يف  اية االستدرا  أ ا أربعة   امُلْستَْدِر وتابعه عىل اذا الوام 

 أحاديث ذكرا يف ترمجة أيب رام، وليس كذلك.

ا من احلديث الذي  «من عص إمامه»معل حديث:  الوهم الثاني: شار 

أخرج ابن مامه األو  من ومه سقناه من سنن ابن مامه يف الشفاعة فقا : وقد 

 خخر عن يمليد بن أيب حبيب. اام

 السمع ..إلخ. قولهثم قا :إن   يكن بعض الرواة أخاأ يف 

 والذي يظهر أنهما حديثان:

 مرفوع واو حديث الباب يف الشفاعة، نسب احابيه بالسمع . :أح هما
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موقوف   ينسب احابيه، إال ما كان عند البيهق  وا   واآلخر:

 اإلبانةق ال يعتمد عليها كا سيأيت، وقد ساقه متلااي يفطري

موقوفا عىل أيب رام فقا : الذي  تاريخ ابن أبي خيثمةمن( 1/50)

أبو رام )من غري نسبة(: تاريخ ابن أبي خيثمة الكبري رأيت يف 

 حدثنا، املهري َخالُِد ْبُن مُحَيٍْد  حدثنا، بن الوليد َبِقي ةُ  حدثنا احلوط ، حدثنا

ْخِم ُّ  ُعَمرُ   : َقاَ   ايِب صحأَيِب ُرْاٍم ال، َعْن َيمِليَد ْبِن أَيِب َحبِيٍب ، َعْن ْبُن َسِعيٍد الل 

ْن َعَقرَ » َق »ثم حصل سقط، ومتامه:  «َم ْن َحر  ْن َعَقَر هَبِيَمة  َذَاَب ُرْبُع أَْمِرهِ ، َومَ َم

يَكهُ َذاَ  َماَمُه َنْخي َذَاَب ُرْبُع أَْمِرهِ ، َومَْن َغاش  رَشِ ْن َعَص إِ ْمِرِه ، َوَم ُرْبُع أَ َب 

هُ  ْمُرُه ُكلُّ  .«َذَاَب أَ

وقد قا  احلافظ عقبه: أخرمه إسحاق بن رااويه يف مسنده واحلسن بن 

 سفيان عن إسحاق.

يف ترمجة أحملاب بن أسيد  الصحابةواذه الاريق أخرمها أبو نعيم يف

 ْبنُ  إِْسَحاُق  ثنا ُسْفيَاَن، ْبنِ  احْلََسنِ  رام ثم أعاداا يف الكنى: من طريق أيب

َثنِ  اْلَولِيِد، ْبنُ  َبِقي ةُ  ثنا إِْبَراِايَم،  َعنْ  َحبِيٍب، أَيِب  ْبنِ  َيمِليدَ  َعنْ  مُحَيٍْد، ْبنُ  َخالِدُ  َحد 

َماَمهُ  َعَص  َمنْ » :َقاَ     الن بِ ي  َااِحِب   ُرْاٍم، أَيِب  ْمِرهِ  ُرْبعُ  َذَاَب  إِ فسقط  .«أَ

 بن سعيد اللخم ، ووقفه عىل أيب رام. عمراده عنده من إسن

عيم كا يف احلاشية، أليب ن ةمعرفة الصحابوقف عليه من  وامُلْستَْدِر  

يستدر  هبا منه إال إذا ومد فيها   ال هيمل غالبا سوق أسانيد األحاديث الت واو

ه ليوام حالة عليفاكتفى باه م ل اذا املو ع، قولهما خيالف استدراكه ويرد 

 ا.القارئ الذي ال يرمع إىل األاو  أن احلديث عند أيب نعيم مرفوع  

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1919
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=16173
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=51903
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8366
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6606
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 وهذا احل يث مع ضعفه ق  اختلف يف رفعه ووقفه على بقية:

 حلريباموقوفا كا تقدع، وتابعه سلم بن قادع أخرمه  ويهارافرواه ابن 

عند ابن أيب  (، وتابعها عبد الوااب احلوط 3/992) غريب احل يثيف

، نقله متلااي فيا سبق واختلف عىل عبد الواابكا  تارخيه مة يفخي

 ابن أخربنا كليب، بن احلي م (: عن860) ةمعرفة الصحابيف  مندهفرواه ابن 

 ، ثم ساق احلديث مرفوعا.احلوط  الوااب عبد حدثنا خي مة، أيب

( من طريق أمحد بن 1321) الشامينيوكذا أخرمه مرفوعا الارباين يف

 بد الوااب بن نجدة ثنا أيب ثنا بقية.ع

( 9/87وتابعه عىل رفعه أمحد بن الفرج بن سليان أبو عتبة عند البيهق  )

 أمحد بن الفرج عن بقية  عيفة مدا. ورواية

 أيب ابن قا يف ترمجة أمحد بن الفرج، قا : التهذيبقا  احلافظ يف 

 كان ُممد بن بدامللكع عن :عدي ابن وقا  .الصدق وُمله عنه كتبنا :حاتم

 .حدي ه يكتب  عفه ومع ،يضعفه عوف بن ُممد

 فيه الرأي حسنوا الهاأو عنه فكتبوا العراق قدع :احلاكم أمحد أبو وقا  

 ورماه ،مرهأ يضعف مواا ابن ورأيت فيه يتكلم كان عوف بن ُممد لكن

 بحمص ماا نهأ بلتن  :اخلايب وقا  .احلا  وسوء بالكذب عوف بن ُممد

 .(271) سنة

 له وليس -الشاار بملي يتمليا :يأ- ،يتفتا كان عوف ابن كيع وبقية :قلُت  

 يف له وقعت حاديثأ ا  ناإو ،اخللق كذبأ فيها او الأ بقية حديث يف
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  مرة عن عنده الت  وكتبه :قا  ،بقية ثنا ربه عبد بن يمليد وحلاأ يف قرطاس ظهر

 .ليهإ وقعت النرص بن محدأ كتب من فديك أيب وابن

 مسائل كتاب عىل عنده وقف احلديث احابأ من فتى نأ وبلتن  :قا 

 :ااشم أبو وقا  ،شيخ يا اهلل اتق :له فقا  ،حدي ه من ليست علقمة بن لعقبة

 .ااماحابناأ من بالكذب يرميه من سمعت سيمة بن التفار عبد

 وألمل اذا قا  احلافظ البيهق  عقب احلديث: يف اذا اهسناد  عف.اام

احلديث الصواب أنه موقوف بسند  عيف، وقفه ابن رااويه، وسلم بن ف

الصواب املوقوف الذي و ،قادع، وتابعها عبد الوااب احلوط ،واختلف عنه

 وافقه ال قاا عليه.

، فأنت ترى يف حديث الباب أن عن أيب راممنقاع وسند اذا املوقوف 

قد رواه  اذا املوقوفاليملين، و ا رام مرثد  بني يمليد بن أيب حبيب وبني أيب

 .  أمد له ترمجة بن سعيد اللخم  عمريمليد، عن أيب رام بدون واساة، وفيه 

إذا رمع أحدكم »وكذا احلديث ال الث الذي زعمه امُلْستَْدِر  ثال ا بلفظ: 

فهو عن أيب رام غري مسمى، وال منسوب أيضا وساقه احلافظ من  « من سفر

ة أيب رام التفاري، واسمه مجيب يف ترالكنى للدواليب وقد أخرمه الدوال

ابن حجر اعتمد يف التفريق بني الرملني عىل  كل وع بن احلصني، وكأن احلافظ

 . إذ أن أحملابا   يسمع النب   يف اذا احلديث سمعت رسو  اهلل  قوله

وكي اذين ال تفيد يف  يف احلديث املوقوف: ااحب النب   قولهو

 هيا.إثباا احبة رام لضعف إسناد
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( والدواليب 1/259)اجملروحني واحلديث أخرمه ابن حبان يف

( من طريق 16/150)ذيل با اد( وابن النجار يف 1/83) الكنىيف

ن مرثد به. ويف سنده حفص بن عحفص بن عمر األييل ثنا ثور بن يمليد ثنا يمليد 

 نادإس واذا(:2613)الضعيفةيف   عمر األييل قا  العيمة األلباين 

 واو ، تركوه ":  الضعفاء  يف الذاب  قا  ، اذا حفص خفته ؛ مدا  عيف

 اام." ب قة ليس:  النسائ  قا  ،( الفرخ) بم يعرف ، العدين

وحفص اذا قد سقط من مابوع ذيل بتداد فظن العيمة األلباين أ ا طريق 

 ..إلخ النجار ابن عند احلديث رأيت ثمأخرى للحديث، فقا :

، مرثد نع يمليد عن ،مرزوق بن إبراايم من طريق النجار ابن عندواحلديث 

وإبراايم إنا رواه عن حفص األييل ال عن مرثد كا عند ابن حبان 

 .اجملروحنييف

فسواء أكان أبو رام غري املنسوب ااحب اذا احلديث او أحملاب أع غريه 

لماء تاريخ العفاحلديث باطل كا قا  عبد اهلل بن ُممد األزدي يف 

 (.2/44)باألن لس

وبعد اذا يتضال لك أن أبا رام له حديث واحد مرسل، وأن قو  

أليب رام اذا أربعة أحاديث: ثيثة منها ذكراا احلافظ ابن حجر "امُلْستَْدِر : 

 ."كا يرى القارئ، والرابع: احلديث املنتقد

 .قول باري بينة وال برهان، بل أضاف ح يثا رابعا من كيسه
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ظ إنا ذكر ثيثة أحاديث باحلديث الذي ساه امُلْستَْدِر  باملنتقد فاحلاف 

ع حديث من عص إمامه، فإذا ومعله رابعا، مع أن احلافظ معله حدي ا واحدا م

كذلك فإنا ذكر حدي ا واحدا فيه م و ، إ افة حلديث الباب، فمن أين كان 

 ماء امُلْستَْدِر  هبذه األربعة األحاديث.

 ،رام ليس احابي ا يبدو أن احلجوري مقتنع بأن أبا"ر : وقو  املستد

 . "يف كتابه اخلاص بالصحابة؟! ذا يورده فلا

من   ت بت احبته فحدي ه مرسل،  أوردته يف قسم الضعيف يف :قلُت  

 وإنا يستدر  بالباطل. ،ال لهل أن املرسل من قسم الضعيفامُلْستَْدِر  و

(+++) 
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 گ ةرمي أبو  

  .أبو ريمة -182"

يف الصية باب الرمل ( 1007)رقم داود  أبو اهماعقا   حديثه

 :يتاوع يف مكانه

 ة، عن املنها  بن خليفةشعث بن شعبأ، عن ةعبد الوااب بن نجدحدثنا  

اليت اذه  :، فقا ةاىل بنا إماع لنا يكنى أبا رم  :زرق بن قيس، قا عن األ

بكر وعمر يقومان يف أبووكان  :قا   الصية أوم ل اذه الصية مع النب  

وكان رمل قد شهد التكبرية األوىل من الصية فصىل  ،الصف املقدع عن يمنيه

ثم انفتل  ،ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه ،نب  اهلل 

األوىل من  ةدر  معه التكبريأفقاع الرمل الذي  -يعن  نفسه- ةنفتا  أيب رم اك

نه   هيلك إملس فا ه عمر فأخذ بمنكبيه فهمله، ثم قا :، فوثب إلييشفع ةالصي

 ،برصه  فرفع النب   – م   يكن بني الواهتم فصل أ الإال الكتاب أ

يا أ» :فقا  مكان أيب  ة أميأبو :وقيل :داودأبو، قا  «بن اخلاابا ااب اهلل بك 

 اامة.رم 

 ةريمأبووقا  هبذا السند، ( 12041)رقم  شرافحتفة األيف  :قلت

  .فلعله اختيف يف النسخ ،ةرم  أبووانا، قا  

قف أ   :قا  احلافظ (9922)رقم  اإلصابةمن  ةيب ريمأوعند ترمجة 

 ةبخط أيب الفضل بن طاار والنسخ ةعىل اذا يف شئ من نسخ السنن منها نسخ

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 
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من احلفا  وا  يف غاية  ةمن خط اخلايب وقد قابلها عليها مجاع قولهاملن

 ،ةبتقديم امليم وسكو ا عىل امل ل  ةرم  أبوتقان واتفقت عىل أن الصحايب اه

وكذا معجمهمن  ةورد الارباين اذا احلديث يف مسند أيب رم أوكذا 

 التلخيص على املست ركوقا  الذاب  يف( 1/270)احلاكم  مست ركيف

 اام  .وأشعث فيه لني واحلديث منكر ،بن معنيااملنها   عفه  :قلت

 ."رم ه اذا غري الذي تقدع أبوو ،منكر املتن ، السند فاحلديث  عيف

 : أقول:امُلْسَتْدِركقال 

 أليب رم ة عدد من األحاديث، سيأيت ذكراا إن شاء اهلل.

 وعلى احلجوري يف هذه الترمجة وهذا احلديث مالحظات:

أن عنوان ال مجة: أبو ريمة، واحلديث الذي رواه أبو داود  األوىل:

 بيه: أبو رم ة.احا

ونقل احلجوري عن احلافظ ما يؤكد أن اذا الصحايب إنا او أبو رم ة، 

 ومع ذلك يبقى العنوان باسم أيب ريمة.

ا احلديث اذا فومد للمملي، حتفة األشرافأنه رمع إىل الثانية:  منسوب 

 بعه ع ان بن عمرو، عن املنها .تا ":اململي قو  وومد ريمة، أليب

األزرق بن قيس قا : سمعت عبد اهلل بن رباح األنصاري  ورواه شعبة عن

 .اام" حيدث عن رمل من أاحاب النب  

واذا الترصف من اململي يد  عىل أنه يرى احة اذا احلديث، ولكن ذلك 

   يردع احلجوري عن إيراد اذا الصحايب وحدي ه يف  عيف املفاريد.
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وال يرضه عدع  وإسناد شعبة احيال، كا سيأيت؛ فاحلديث إذن احيال،

 تسمية الصحايب.

 اململي عىل منكت ا النكت الظرافأن احلافظ ابن حجر قا  يف  الثالثة:

 يف نسبته اذا احلديث إىل أيب ريمة. 

من مسند أيب ريمة حديث: اىل بنا إماع لنا يكنى أبا ريمة. كذا وقع "قا :

 واو تصحيف ،املعرفةبخط اململي، واو تابع يف ذلك ابن منده يف

 طاار وابن اخلايب، بخط  سنن دوحتريف؛ إنا او يف مجيع األاو  من

 ."رثمة أبا يكنى إماع: وغريمها

ا خيتلف اإلصابةالكيع الذي نقله احلجوري من الرابعة:  عن ما نوع 

 ويف ،حتفة األشرافيف اململي عىل حجر ابن احلافظ به علق الذي الكيع

 ."و تصحيف وحتريفوا": قولهرصيال بالت التعليق اذا

ا من  فلاذا   ينقله احلجوري، واو قد رخه، ويذاب لينقل عن احلافظ كيم 

 !الترصيال؟ اذا فيه ليساإلصابة

أن اذا احلديث ورد من طريق شعبة الت  نبه عليها احلافظ اململي  اخلامسة:

 اهماع، و  يعبأ هبا احلجوري، و  يكلف نفسه البحث عنها، أخرمها 

 (:5/368) مسن ه أمحد يف

َثنَا دُ  َحد  َثنَا َمْعَفرٍ  ْبنُ  ُُمَم   ْبنِ  اهلل َعبِْد  َعنْ  َقيْسٍ  ْبنِ  اأْلَْزَرِق  َعنِ  ُشْعبَةُ  َحد 

 َفَقاعَ  اْلَعرْصَ  َاىل    اهلل َرُسوَ   أَن     الن بِ ي  أَْاَحاِب  ِمنْ  َرُملٍ  َعنْ  َرَباٍح 
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َا  اْمِلْس  َلهُ  َ  َفَقا ُعَمرُ  َفَرخهُ  ُيَصيلي  َرُمٌل  هُ  اْلِكتَاِب  أَْاُل  َاَلَك  َفإِن   َيُكنْ  َ ْ  أَن 

ْحَسنَ » : اهلل َرُسوُ   َفَقاَ   َفْصٌل  لَِصَيهِتِمْ  نُ  أَ اِب  اْب  .«اخْلَا 

 بن اهلل عبد حدثنا: قا  ،(2/432) مصنفهوأخرمه عبد الرزاق يف

 بن قيس، به. األزرق حدثن : قا  سعيد،

 (:7166)رقم( 13/107) مسن هعىل يف وأخرمه أبو ي

 : حدثنا ُممد بن بشار، حدثنا ُممد، حدثنا شعبة، به.قا  

فهذا حديث يف غاية الصحة؛ فيجب إبعاده عن قسم  عيف املفاريد، 

 .ويشهد له حديث معاوية 

 (.883)حديث اجلمعة، كتابصحيحهرواه مسلم يف 

َثنَا: قا   َثنَا َشيْبََة، أَيِب  ْبنُ  َبْكرِ  أَُبو َحد  : َقاَ   ُمَرْيٍج، اْبنِ  َعنِ  ُغنَْدٌر، َحد 

يِن    ْبنُ  ُعَمرُ  أَْخرَبَ
ِ
، ْبنَ  َنافِعَ  أَن   اخْلَُواِر، أَيِب  ْبنِ  َعاَاء اِئِب  إِىَل  أَْرَسَلهُ  ُمبرَْيٍ  اْبنِ  - الس 

  َعنْ  َيْسأَُلهُ  - َنِمرٍ  ُأْخِت 
ٍ
ء َي  يِف  ُمَعاِوَيةُ  ِمنْهُ  َرخهُ  يَشْ يُْت  َنَعْم،: َفَقاَ   ِة،الص   َمَعهُ  َال 

مَ  َفَلا   املَْْقُصوَرِة، يِف  اجْلُُمَعةَ  يُْت، َمَقاِم ، يِف  ُقْمُت  اهماع َسل   َدَخَل  َفَلا   َفَصل 

، أَْرَسَل  يَْت  إَِذا َفَعْلَت، ملَِا َتُعدْ  اَل : َفَقاَ   إيَِل   ت ىَح  بَِصَيةٍ  َتِصْلَها َفَي  اجْلُُمَعَة، َال 

مَ   َحت ى بَِصَيةٍ  َاَيةٌ  ُتوَاَل  اَل  أَنْ » ،بَِذلَِك  أََمَرَنا  اهللِ َرُسوَ   َفإِن   خَتُْرَج، أَوْ  َتَكل 

مَ  تََكل  وْ  َن ْخُرَج  أَ  .«َن

 (.4/95) مسن هأمحد يف  اهماعو أخرمها 

: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قاال: أخربنا ابن مريج، قا : قا  

 عمر بن عااء بن أيب اخلوار...، به.أخربين 
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بأنه ما عنده   ترصف احلجوري قد يلقى شبهة عىل أيب رم ة  السادسة:

إال حديث واحد، وقد  عفه احلجوري، مع أن أبا رم ة له عدد من أحاديث 

 (.228-2/226) مسن هأمحد يف  اهماعروااا 

َثنَا ": قا   َثنَا َوِكيعٌ  َحد  ُدويِسي  َلِقيطٍ  ْبنِ  إَِيادِ  نْ عَ  ُسْفيَانُ  َحد   أَيِب  َعنْ  الس 

  َرْدعَ  بَِرأِْسهِ  َفَرأَْيُت   الن بِ    أََتيْنَا َحت ى أَيِب  َمعَ  َخَرْمُت  :َقاَ   ِرْم َةَ 
ٍ
 .ِحن اء

َثنَا َثنَا :َقااَل  ،الن رْضِ  َوأَُبو َقاَنٍ  أَُبو احْلَيْ َمِ  ْبنُ  َعْمُرو َحد   إَِيادِ  َعنْ  َمْسُعوِديُّ مْال َحد 

 َوُأْختََك  َوأَبَا َ  ُأم َك  الُْعلْيَا ُمعْاِ مالْ  َيدُ » :َقاَ    الن بِ ي  َعنْ  ِرْم َةَ  أَيِب  َعنْ  َلِقيطٍ  ْبنِ 

َخا َ  ْدَنا َ  ُثم   َوأَ ْدَنا َ  أَ   اهلل َرُسوَ   َيا :َرُمٌل  َوَقاَ   «أَ
ِ
 .ُفَينٍ  َقتََلةُ  َيْرُبوعٍ  َبُنو َاُؤاَلء

اَل » :َقاَ   نِ  اَل  أَ  َدَخْلُت  :َحِدي ِهِ  يِف  الن رْضِ  أَُبو َقاَ   :أَيب وَقاَ   «ُأْخَرى َعىَل  َنفٌْس  جَتْ

ا ُمْعاِ مْال َيدُ  »: َوَيُقوُ   خَيُْاُب   اهلل َرُسوُ   َفإَِذا َمْسِجدَ مْال يَ ْل ْلُع  .«ا

َثنَا َثنَا ُيوُنُس  َحد  َثنَا ُعَمرْيٍ  ْبنِ  املَِْلِك  َعبِْد  َعنْ  َسَلَمةَ  اْبنَ  َيْعنِ  مَح ادٌ  َحد   َحد 

تَِصُمونَ  َربِيَعةَ  ِمنْ  َناٌس  َوِعنَْدهُ   الن بِ    أََتيُْت  َقاَ   ِرْم َةَ  أَيِب  َعنْ  َلِقيطٍ  ْبنُ  إَِيادُ   خَيْ

ْليَدُ »: َفَقاَ   َدعٍ  يِف  ْدَنا َ  َوأَُخو َ  َوأُْختَُك  َوأَُبو َ  ُأمَُّك  الُْعلْيَا ا ْدَنا َ  َوأَ  ،َفنَظَرَ  :َقاَ   «أَ

هُ  أََما»: َقاَ   .اْبنِ  :ُقْلُت  :َقاَ   ،«ِرمْ َةَ  أََبا َمعََك  َاَذا َمنْ » :َفَقاَ   ن   َواَل  َعلَيَْك  َلْنِ  اَل  إِ

نِ  هِ  جَتْ يْ َل ةَ  َوَذَكرَ  «َع  . اخْلَاَتمِ  ِقص 

َثنَا َثنَا ُنَعيْمٍ  أَُبو َحد   أََبا َسِمْعُت  َقاَ   ُدويِسي الس   َلِقيطٍ  ْبنِ  إَِيادِ  َعنْ  ُسْفيَانُ  َحد 

ُنَك » :َفَقاَ    الن بِ ي  إِىَل  أَيِب  َمعَ  ِمئُْت  َقاَ   الت يِْم    ِرْم َةَ   :َقاَ   .َنَعمْ  :ُقْلُت  «َاَذا اْب

هُ أ» بُّ
َما» :َقاَ   َنَعمْ  :ُقْلُت  «حُتِ هُ  أَ ن  نِ  اَل  إِ يَْك  َلْ َل نِ  َواَل  َع هِ  جَتْ يْ َل   .«َع
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َثنَا َثنَا ُس ُيونُ  َحد   أََتيُْت  َقاَ   ِرْم َةَ  أَيِب  َعنْ  َعاِامٍ  َعنْ  َسَلَمةَ  اْبنَ  َيْعنِ  مَح ادٌ  َحد 

تَِصُمونَ  َربِيَعةَ  ِمنْ  َناٌس  َوِعنَْدهُ   اهلل َرُسوَ   : َيُقوُ   َفَسِمْعُتهُ  اْلَعْمِد  َدعِ  يِف  خَيْ

َك » ْدَنا َ  ُثم   َوأََخا َ  َوُأْختََك  َوأَبَا َ  ُأم   َاَذا َمنْ »: َقا  ُثم   َفنَظَرَ  :َقاَ   ُثم   «ْدَنا َ َفأَ  أَ

هُ  أََما»: َقاَ   .اْبنِ  :َفُقْلُت  «ِرمْ َةَ  أَبَا َيا َمَعَك  ن   :َقاَ   ،«َعلَيْهِ  جَتْنِ  َواَل  َعلَيَْك  َلْنِ  اَل  إِ

 أَُداِويَك  أاََل  :َفُقْلُت  حْلََاَمةِ ا َبيَْضةِ  أَوْ  اْلبَِعريِ  َبْعَرةِ  ِم ُْل  َكتِِفهِ  ُنْتضِ  يِف  َفإَِذا َفنَظَْرُا 

ا ،اهلل َرُسوَ   َيا ِمنَْها ا» :َفَقاَ   .ُناَبيُب  َبيٍْت  أَْاُل  َفإِن  ِذي ُيَداِوهيَ  .«َوَ َعَها ال 

َثنَا انُ  َمِلِك مْال َعبِْد  ْبنُ  ِاَشاعُ  َحد  َثنَا :َقااَل  َوَعف  َثنَا إَِيادٍ  ْبنُ  اهلل ُعبَيْدُ  َحد   دٌ إَِيا َحد 

 :أَيِب  يِل  َقاَ   َرأَْيُتهُ  َفَلا    اهلل َرُسو ِ  َنْحوَ  أَيِب  َمعَ  اْناََلْقُت  :َقاَ   ِرْم َةَ  أَيِب  َعنْ 

 َفاْقَشْعَرْرُا  . اهلل َرُسوُ   َاَذا :أَيِب  يِل  َفَقاَ   .اَل  :ُقْلُت  ؟َاَذا َمنْ  َتْدِري َاْل 

 .َوْفَرةٌ  َلهُ  َبرَشٌ  َفإَِذا .الن اَس  ُيْشبِهُ  اَل  َشيْئ ا  اهلل َرُسوَ   أَُظنُّ  َوُكنُْت . َذا َ  َقاَ   ِحنيَ 

انُ  َقاَ     ِمنْ  َرْدعٌ  َوهِبَا ،َوْفَرةٍ  ُذو :َحِدي ِهِ  يِف  َعف 
ٍ
انِ  َثْوَبانِ  َعَليْهِ  ،ِحن اء مَ  ،أَْخرَضَ  َفَسل 

ْثنَا َمَلْسنَا ُثم   ،أَيِب  َعَليْهِ  ُنَك »: أِلَيِب  َقاَ    هللا َرُسوَ   إِن   ُثم   ،َساَعة   َفتََحد   «َاَذا اْب

ا»: َقاَ   .ِاْلَكْعبَة َوَربي  إِي :َقاَ   مَ  .بِهِ  أَْشَهدُ  :َقاَ   .«َحق     اهلل َرُسوُ   َفتَبَس 

ا هُ  أََما»: َقاَ   ُثم   ،َعيَل   أَيِب  َحِلِف  َوِمنْ  بِأَيِب  َشبَِه  َثبِْت  ِمنْ  َ اِحك  ن  نِ  اَل  إِ  َلْ

يَْك   :َقاَ   (ېئ ىئ ىئ ىئ ی)  : اهلل َرُسوُ   َوَقَرأَ  :َقاَ   «َعلَيْهِ  جَتْنِ  َواَل  َعَل

ْلَعةِ  ِم ْلِ  إِىَل  َنظَرَ  ُثم   َفيْهِ  َبنْيَ  السي
َما ِ  أَلَطَبُّ  إِيني : اهلل َرُسوَ   َيا َفَقاَ   ،َكتِ  أاََل  الري

ُبَها ؛اَل  » :َقاَ   .َلَك  أَُعاجِلَُها ي بِ ِذي طَ َقَها ال   ."«َخَل

(، ويف بعض 4/163أمحد بعض اذه األحاديث يف) اهماعاد وأع

، "  ابن يلعوم"، ويف بعضها: "كنت مع أيب"األحاديث يف املو عني: 

 فيجوز أن اذا االختيف من بعض الرواة.
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أن حديث أيب رم ة املنتقد الصحيال، وله أحاديث أخر أخرمها  واحلاصل:

 .أسلفت كا  مسن هأمحد يف  اهماع

 كل اذا يورد يف قسم  عيف املفاريد؟ّ! فكيف مع

 قال أبو عبد الرمحن:  

 . أبو ريمة

ا ( حدي ا واحد  12041رقم ) حتفة األشرافذكر له احلافظ اململي يف

د/ حديث اىل بنا إماع لنا يكنى أبا   فقا  ومن مسند أيب ريمة عن النب  

عمر يقومان يف وكان أبو بكر و ،اليت اذا الصية مع النب   :فقا  ،ريمة

 الصف املقدع احلديث.

( عن عبدالوااب بن نجدة عن أشعث بن شعبة عن 1007د/ يف الصية )

 املنها  بن خليفة عن األزرق بن قيس قا  اىل بنا إماع لنا فذكره.

 ( وذكر حدي ه اذا.9976رقم )اإلصابةوترمم احلافظ بن حجر يف 

 : احايب، له حديث.التقريبوقا  يف

( وذكر حدي ه اذا، 5910رقم ) أس  الاابةثري يف ه ابن األوترمم ل

( وذكر حدي ه اذا، 3210رقم ) معرفة الصحابةوترمم له أبو نعيم يف

ال وذكر حدي ه اذا وكلهم تهذيب الكمالوترمم له احلافظ اململي يف 

 غري اذا احلديث.له  يذكرون 

يمة بتحتانية بعد أبو ر خالصة تذهيب تهذيب الكمالوقا  اخلملرم  يف

 الراء املكسورة احايب له حديث وعنه األزرق بن قيس.
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ويف الصحابة أبو ريمة إماع  :(2878رقم ) الكنىيف مندهوقا  ابن 

وذكر حدي ه من طريق املنها  بن خليفة  مسجد احلارثيني اىل مع النب  

و ريمة له أب :وقا  الذاب  .عن األزرق عن أيب ريمة وكذا ترمم له يف الصحابة

وذكره ابن ( 120)حوادث سنة  تاريخ اإلسالماحبة عنه األزرق بن قيس يف

أبو ريمة ثقة كويف عن األزرق بن قيس،  :( وقا 3/454)الثقاتحبان يف 

 روى عن األنصاري .

وقا : روى  جامع املساني  والسننواحلافظ ابن ك ري ذكر حدي ه يف

ا  اىل بنا فذكره، كل اؤالء يذكرون أن حدي ه املنها  عن األزرق بن قيس ق

 اذا احلديث حديث أيب ريمة.

واحلديث أخرمه أمحد  :( فقا 4/508) خنب األفكاروذكره العين  يف

بن اارون املصييص عن أشعث بن شعبة عن املنها  بن خليفة عن األزرق بن 

 اىل بنا أبو ريمة فذكره. :قيس قا 

يملون هبا النظر يف الرواة مَ لرواة ويُ ومن األسس املهمة الت  يعرف هبا ا

عنهم ويف اذا املو ع أزرق بن قيس روى عن أيب ريمة و  نر من ذكر يف 

طلعنا عليه من كتب ال امم من أثبت اوغريه مما تهذيب الكمالترمجته يف 

 روايته عن أيب رم ه.

 :وإليك بيان ذلك
ذكر يف  تهذيبالتهذيب بن حجر يف ااحلافظ وتبعه  ،احلافظ اململي  

ترمجة أيب ريمة أنه روى عنه األزرق بن قيس و  يذكره من الرواة عن أيب 

 رم ه.
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األزرق بن (: 120)حوادث سنة  تاريخ اإلسالموقا  احلافظ الذاب  يف

واو حديث  عيف فيه منها  بن خليفة  ،قيس كويف ثقة روى عن أيب ريمة

 :وقا  ابن حبان .حدي ه منكر :وقا  البخاري ، عفه ابن معني وغريه ، عيف

 ال لوز االحتجاج به. ،يتفرد باملناكري عن املشااري

حتت حديث رقم  مست رك احلاكموقا  الذاب  يف تعليقه عىل

املنها   عفه بن معني وأشعث فيه لني واحلديث منكر، وكان اذا  :(1009)

ن األزرق بن وإثباا أ ،القدر من إثباا األئمة أن اذا احلديث حديث أيب ريمة

و  نر يف كتب  ،قيس راوي احلديث عن أيب ريمة روايته عنه مذكورة مشهورة

ويبعد أن اؤالء األئمة كلهم با فيهم  ،ال امم من نقل روايته عن أيب رم ة

 أخذوا من نسخة مصحفة وما عرفوا ذلك التصحيف.احلافظ اململي 

الصعب والذلو  من أمل عن ركوب  امُلْستَْدِر كان اذا القدر كافيا هقناع 

 إلاد استدرا  ولو بالباطل!

 :حتى محله تكلف ذلك على 
  أليب رم ه الذي اختار او القو  أن احلديث ليست اهتيان بأحاديث

 !.حدي ه

  يف م ل اذه ال كيباا ومعلها من حدي ه عىل عادته. 

قيل أبو أمية،  : وقد( قا 1007وقد ذكر أبو داود عقب اذا احلديث رقم )

فعلق الشيخ العباد يف رشحه املنشور بصوته عىل سنن أيب مكان أيب رم ة، 

من   ةداود قا : يعن  أنه ماء بد  أيب رم ه أبو أمية، وأبو أمية قريب من أيب رم

 لخ.إناحية التصحيف ...

 وأقرب من ذلك تصحيف أيب ريمة إىل أيب رم ه أو العكس. :قلُت  
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 ريمة كا ذكره احلافظ اململي وملا كان األمر كذلك ذكرا مسند أيب

من وسقت احلديث من املصدر الذي أخذ منه احلافظ اململي وغريه  ،وغريه

سنن أيب داود فسقت احلديث بتامه بلفظ أيب داود ُمافظة عىل ما يف النسخة 

و  ياعن  ،املومودة لدينا الت  أّيداا ابن حجر وأن ما فيها او الصواب

ل قاا أن ااحب احلديث أبو ريمة، بل رصح فيا نقله أولئك ا احلافظ

حتت حديث أيب ريمة رقم  حتفة األشرافعىل النكت الظرافيف

 ( أنه تصحيف وحتريف أي تصحف أبو رم ه إىل أيب ريمة.12041)

عكس قو  ابن  ة،والقو  بأنه ُمتمل التصحيف من أيب ريمة إىل أيب رم 

با أو حناه أن  يقويوارد، و حجر، وموافقة لقو  من ع ر عليه قبل ابن حجر

 .و  نر له رواية عن أيب رم ة ،أزرق بن قيس روى عن أيب ريمة

مسند أيب ريمة كا او  املفاري وملا كان كذلك فقد أوردا يف كتايب 

قو  أولئك األئمة وأبقيت احلديث من سنن أيب داود وتلك املصادر املذكورة 

 .ةكا ا  أبو رم 

ا ومتن ا  حديث من يكنىوردا وأ بأيب رم ة خيف اذا احلديث سند 

وليس الراوي عنه فيه األزرق بن قيس الذي روى عن أيب  صحيح املفاري يف

ال سيا وممن يكنى بأيب  ،ريمة اذا احلديث الضعيف . وقيل فيه إنه أبو رم ة

 .رم ة يف كتب ترامم الصحابة أك ر من واحد

 مالحظات مهمة وهي:لي على املستدرك بعد هذا البيان فإن و 
مسند أيب ريمة أنه بعد  حتفة األشرافأنه نقل عن احلافظ اململي من أوال:

أن ذكر حديث أيب ريمة من طريق أشعث بن شعبة عن املنها  بن خليفة عن 

 األزرق بن قيس عن أيب ريمة قا  اململي تابعه ع ان بن عمر عن املنها .
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  بن خليفة مذكورة يف ترمجته ورواية ع ان بن عمر عن املنها :قلُت  

 أيضا. تهذيب الكمالويف ترمجة أشعث من تهذيب الكمالمن

بن حجر إنا تابعه ع ان عن أشعث عن املنها  فالضمري اوقا  احلافظ 

لعبدالوااب )أي( تابع عبدالوااب قلت: و  نجد يف ترمجة ع ان بن عمر بن 

كر يف ترمجة أشعث أن ع ان فارس اذا أنه روى عن أشعث بن شعبة ، وال ذ

 اذا من الرواة عنه.

وااب بن نجدة واذا يفيد أن وإنا ذكر من الرواة عن أشعث عبدال

بن عمر وأشعث بن شعبة تتابعا عىل رواية احلديث عن املنها  عن  ع ان

 األزرق.

وملا ذكر اململي اذه املتابعة ذكر ما خيالفها وا  رواية أمري املؤمنني يف 

بة بن احلجاج فقا : ورواه شعبة عن األزرق بن قيس قا  سمعت احلديث شع

أي ببعض  عبداهلل بن رباح األنصاري حيدث عن رمل من أاحاب النب  

اللفظ املذكور عند أيب داود من تلك املتابعة عن املنها  واو قو  اذا 

اىل العرص فقاع رمل يصيل فرخه عمر  الصحايب املبهم أن رسو  اهلل 

نه   يكن لصيهتم فصل فقا  املس فإنا أالك أال الكتاب أفقا  له: 

 .«أحسن ابن اخلااب»: اهلل  رسو 

( بسند 5/568) مسن  أمح نفسه من امُلْستَْدِر  واحلديث ساقه 

فا مربر االستدرا  به عىل احلديث الذي خرمته  ،احيال عن احايب مبهم

ن احلافظ اململي اختيفا بني عن أيب ريمة ال سيا وقد أبا ضعيف املفاري يف

 السند الذي ساقه شعبة عن األزرق عن عبداهلل بن رباح عن الصحايب املبهم

 واذا سند احيال ولفظه عند أمحد خمترص. واذا اآلخر
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قا  وحدي ه  ةوبني رواية املنها  عن األزرق عن أيب ريمة أو أيب رم 

ولفظه ماو  عن  ،وفيه املنها  بن خليفة  عيف ،منكر :والذاب  البخاري

 اللفظ الذي ساقه شعبة.

اذه الفوارق كلها ويضيف حديث اذا  امُلْستَْدِر وانظر كيف يتجاال 

الصحايب املبهم إىل مسند أيب رم ه أو أيب ريمة ويستدر  به عىل أن أبا ريمة 

 ليس حدي ه مفردا. 

 فقد سلك مسالَك انا واو ديدن الشيخ ربيع  !ااذا واهلل عجيب مد  

 رة منها ما ترى انا ويف موا ع من اذه التلفيقاا.مستنك

واستدر  هبا و   ،ا من األحاديث حتت مفرد أيب ريمة اذاوكذا ساق عدد  

يذكر من َترمم أليب ريمة يف كتب الصحابة أ ا من أحادي ه غري ما أرشنا إليه أنه 

 .معن احايب مبه

 ،متنه واحابيهوالظاار من انيع اململي أنه ذكره لبيان اختيف سنده و 

 وأنه أثبت من مسند أيب رم ة أو أيب ريمة وانيع أئمة العلل نظري ذلك ك ري.

خمتلفة  منكر املتن، وفيه زياداا ،وحديث أيب ريمة اذا  عيف السند

، كا ييحظ ذلك ( عن معاوية 883) صحيح مسلمعىل ما يف

 مو عه، حلديث أيب ريمة حتميل له يف غري فاالستشهاد بحديث معاوية 

وإذا اتفق يف بعض األلفا  فقد اختلفا يف بعضها، وعليه فا اتفقا فيه يتن  فيه 

فنقو   ،معاوية ملا سبق بيانه، أما سوقه لبعض الشوااد حلديث أيب رم ة حديُث 

 له:

ثبت عرشك ثم انقش، فكيف تسوق شوااد حلديث احايب تأيت به أنت  

 مركب ا.منك دي ه فيصري غلا ا غري الذي نحن أوردناه، ثم جتمع شوااد حل
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 زهري النمري  أبو  

  .زاري النمري أبو -183"

أس  و ،(3000) االستيعابو ،(9947) اإلصابةم مم يف 

 . (5919) الاابة

 :(938)رقم داود أبو اهماعقا  

حدثنا  :يب خالد قاالالوليد بن عقبة الدمشق  وُممود بن أحدثنا  

كنا  :قا  ، ائمصبال املقر أبوبن ُمرز احلميص، حدثن  الفريايب، عن ابيال 

 ،حسن احلديثأيف حتديث  ةيب زاري النمري وكان من الصحابأىل إنجلس 

مني م ل الاابع عىل خفأن  ،منيآاختمه ب :ذا دعا الرمل منا بدعاء، قا إف

 ة.الصحيف

ا . ذاا ليله فأتين خرمنا مع رسو  اهلل  ،خربكم عن ذلكأ :زاريأبوقا   

.  . يستمع منه فقا  النب   ، فوقف النب  ةلال يف املسألأعىل رمل قد 

ن إنه إف ؛منيآب :قا   ،خيتم ءبأي يش :، فقا  رمل من القوع«ن ختمإومب أ»

فأتى الرمل  ،مني فقد أومب، فانرصف الرمل الذي سأ  النب  آختم ب

 اام .برشأمني وآاختم يافين ب :فقا 

يف الكن   الكبريالتاريخ والبخاري يف ( 22/296)ه الارباين أخرمو

كلهم من طريق  (3/119) حاد واملثانياآلوابن ايب عاام يف( 8/32)منه 

 ُممد بن يوسف الفريايب عن ابيال بن ُمرز.

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 
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 تفرد عنه ُممد بن يوسف الفريايب. :قا  الذاب  

 وتفرد عنه الفريايب الثقات بن حبان يف اذكره  ،او جمهو  عني :قلت 

 .فاحلديث  عيف

 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

ابيال بن ُمرز، عن أيب مصبال وغريه، وعنه الفريايب، "قا  الذاب :  -1

 . "وثق

 وقا  احلافظ فيه: مقبو .

واذه طريقة اذين احلافظني يف التالب فيمن يوثقه ابن حبان من اذا 

 النوع، ال يالقان عليه لفظ اجلهالة كا يفعل احلجوري.

ا الصحايب ثيثة أحاديث، منها حدي ان ذكرمها ابن األثري واحلافظ حلذ -2

 ابن حجر.

 ابن وأما"(: 5915) رقم زاري ترمجة يف  أس  الاابة قا  ابن األثري يف

امند  ."ه، وأبو نعيم فجعيمها واحد 

 خمني.ووذكر حديث اجلراد، 

 أيب ترمجة -الكنى يف اإلصابةوأما احلافظ ابن حجر فإنه أورد يف

(، فذكر اذا احلديث حديث التأمني بكامله، وأورد 454( رقم)7/75)زاري

 حديث اجلراد بنصه. هعقب

 ( ال مجة5/2898) معرفة الصحابة وكذلك انع أبو نعيم يف

(3219.) 
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  االستيعابوأما ابن عبد الرب فإنه أورد ترمجة أيب زاري يف

 .احلديث «اجلراد اتقتلو ال»: حديث ذكر عىل واقترص ،(3003)برقم

وقيل: وقيل: النمريي، لكن ذكر قبله ب مجتني: أبوزاري األناري. 

م تإذا دعا أحدكم فليخ» يف الدعاء، وفيه:  التميم . حدي ه عن النب  

 .«آمنيب

فللعاقل املنصف أن يتساء : ملاذا يترصف احلجوري اذا الترصف 

 حدي ني فيتجاال ذلك، التريب، يرى يف مصادره األساسية أن حلذا الصحايب

ا؛ ليدخل اذا الصحايب وحدي ه يف قسم  عيف املفاريد.  فيأخذ حدي  ا واحد 

اآلحاد و، الكبريبل من مصادره يف اذا احلديث املنتقد الارباين يف

 البن أيب عاام، وفيها احلدي ان السابق ذكرمها. واملثاني

( ينقل عن أيب 9/374)اجلرح والتع يلبل إن ابن أيب حاتم يف 

ا؛  زرعة أن حلذا الصحايب ثيثة أحاديث، وإذا كان احلديث املنتقد  عيف 

 فإن احلدي ني اآلخرين اححها األلباين.

 تضعيفه احلي م  عىل ورد ،(2428)برقم الصحيحةحديث اجلراد يف 

ا، له بأن عباس، بن إساعيل بن بمحمد : سعيد بن عمرو احلرضم ، واو متابع 

صم ، واو شيخ، كا قا  أبو حاتم. وقا  احلافظ ابن حجر: سعيد واو احل

 .ادوق: الكاشفاذا مقبو . وقا  الذاب  يف 

 فاحلديث حسن عىل أقل األحوا .
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سلم مضجعه تأسي ا املوأما احلديث ال الث واو يف الدعاء عند أخذ -3

 (.5054)رقم األدب كتاب يف سننه  ، رواه أبو داود يفبالنب  

َثنَا:   قا َثنَا التينيييِسُّ  ُمَسافِرٍ  ْبنُ  َمْعَفرُ  َحد  يَى َحد  انَ  ْبنُ  حَيْ َثنَا َحس   َحد 

يَى  أَن   يي األَْنَارِ  األَْزَارِ  أَيِب  َعنْ  َمْعَدانَ  ْبنِ  َخالِِد  َعنْ  َثْورٍ  َعنْ  مَحْمَلةَ  ْبنُ  حَيْ

يْلِ ال ِمنَ  َمْضَجَعهُ  أََخذَ  إَِذا َكانَ   اهلل َرُسوَ   ْسمِ » :َقاَ   ل  بِ  َوَ ْعُت  اهلل بِ   ،َمنْ

ُهم   ِ  ِرَاايِن  َوفُك   ،َشيْاَايِن  َوأَْخِسئْ   ،ذَنْبِ  ىِل  اْغِفرْ  الل  . «األَْعىَل  يي الن دِ  ِف   َواْمعَلْن

اعٍ  أَُبو َرَواهُ  :َداُودَ  أَُبو َقاَ    .يُّ َارِ األَنْ  ُزَارْيٍ  أَُبو َقاَ   َثْورٍ  َعنْ  األَْاَواِزىُّ  مَه 

 زاري أيب": ترمجة حتت( 22/298) الكبرياملعجم ورواه الارباين يف

 ."األزار وأبو األناري

 راشد بن يمليد بن اهلل عبد ثنا ،الدمشق  املعىل بن أمحد حدثنا: قا  

 اهلل عبد بن ُممد وحدثنا   ح  ،يمليد بن ثور عن ،اهلل عبد بن ادقة ثنا ،املقري

 بن ثور عن ،الملبرقان بن ُممد ثنا ،الواسا  أبان نب ُممد ثنا ،احلرضم 

 أخذ إذا  النب  كان:  قا  األناري زاري أيب عن، معدان بن خالد عن ،يمليد

ِ نْ ذَ  يل اغفر اللهم» : قا  مضجعه  ،يملاينمِ  لوثقي  ،ااينرِ  ك  وفُ  ،الشياان ملِ واْخ  ، ب

  .«األعىل يي الند يف وامعلن 

 داود ثقاا إال معفر بن مسافر قا  فيه فهذا احلديث احيال، رما  أيب

 ."ادوق".وقا  الذاب : فيه:  "ادوق وربا أخاأ "احلافظ ابن حجر: 

 فيجرب اذا بإسنادي الارباين.
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 ،(5054-4226)برقم املخترص صحيح أبي داود واححه األلباين يف

قسم  عيف  يف املنتقد وحدي ه الصحايب اذا إيراد يصال في اذا وعىل

 د وال احيال املفاريد.املفاري

 قال أبو عبد الرمحن:  

  .ريالنمأبو زاري 

ا حدي  ا األشراف حتفةيف املمّلي احلافظ له ذكر  داود أبو له وأخرج واحد 

 قد يدعو رمي   سمع  النب  أن( 938) رقم الواحد احلديث اذا  سننه يف

 خيتم؟ ءيش بأي القوع من رمل فقا  «ختم إن أومب»: فقا  املسألة يف ألاّل 

 .«أومب فقد بآمني ختم إن فإنه بآمني » :قا 

 عبدالرب وابن اإلصابةمن زاري أيب ترمجة يف حجر بن احلافظ وذكره 

 .نسبه يف اختيف عىل الكنى من( 140) رقم  االستيعاب يف

 .جمهو   ئراقامل زُمر بن ابيال فيه ضعيف احلديث وسند

 قيس بن عمرو عن روى": يبالتهذتهذيب  من ترمجته يف احلافظ قا 

 حبان ابن ذكره. يبايرفال يوسف بن ُممد وعنه رائ قامل مصبال وأيب السكوين

 اام."الثقات يف

  اام."يوسف بن ُممد عنه تفرد": امليزانيف الذاب  وقا 

ا واو داود أبي ضعيفيف األلباين احلديث  عف وبه  ضعيفيف أيض 

 .اجلامع
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 قد نفسه واو حتته طائل ال با ابيال مهالة عن فعيدا امُلْستَْدِر  ومىض

 وا الف ابيال أما ذلك، يف عنه النقل تقدع كا احلا  جماايل ببعض  ّعف

 .ترى كا جمهو  أنه ترمجته من

يال بن ُمرز انا بعىل ا  ومن املناسب انا نقل كيع العيمة األلباين 

 :إىل أن قا  ...يال اذا جمهو باذا إسناده  عيف ا :فقد قا  عىل احلديث

واذا معناه عنده أنه  ،"تفرد عنه ُممد بن يوسف الفريايب" :الذاب قا  

واو كذلك فإنه   يوثقه غري ابن حبان وقا  احلافظ يف  ،جمهو 

 اام ."مقبو ":التقريب

 .امُلْسَتْ ِركوهذا هو الصواب ال كما يقول 

 يف أوردته ذيال اذا زاري أيب حديث أن أثبت أن الرد قبل انا والقصد

ا و عفه ، األلباين  عفه املفاريد  عيف : قولهب امُلْستَْدِر  أيض 

ا املنتقد احلديث كان وإذا أحاديث ثيثة الصحايب حلذا إن":م313اممم  فإن  عيف 

 اام".األلباين اححها اآلخرين احلدي ني

 نيخم فإن»: قوله اعد ما متنه، ت بت أاو  حتت اندرامه ذلك بعد يل بدا قد 

 اذا ذكر ويبقى ، شااد األاو  تلك يف حلا فليس ،«الصحيفة عىل الاابع م ل

 باسمهإن شاء اهلل تعاىل  فيُعاد حدي ه أما حدي ه، ذكر بتري انا الصحايب

 الابعة عىل قديا عّلقتها كنت األاو  واذه املفاري  صحيحيف وشوااده

ا املفاري  ضعيفمن األوىل  .انيةال  اذه إىل حلا إعداد 

 اليتم إذا»: قا   النب  أن   األشعري موسى أيب حديث وا 

 املتضوب غري قا  وإذا فكربوا كرب فإذا أحدكم ليؤمكم ثم افوفكم فأقيموا

 .(404) رقم مسلم أخرمه. «اهلل لبكم خمني فقولوا الضالني وال عليهم
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 أن  اريرة أيب حديث بدليل وسؤا  ومتجيد وثناء محد: والفاحتة

 ولعبدي نصفني عبدي وبني بين  الصية قسمت: تعاىل اهلل قا »: قا   نب ال

 .عبدي محدين :تعاىل اهلل قا  ،العاملني رب هلل احلمد :العبد قا  فإذا سأ  ما

 ،الدين يوع مالك :قا  فإذا .عبدي عيل أثنى :اهلل قا  ،الرحيم الرمحن :قا  فإذا

 بين  اذا :اهلل قا  .نستعني وإيا  عبدن إيا  :قا  وإذا .عبدي جمدين :اهلل قا 

 الذين رصاط املستقيم الرصاط اادنا :قا  فإذا .سأ  ما ولعبدي عبدي وبني

 ولعبدي لعبدي اذا :اهلل قا  ،الضالني وال عليهم املتضوب غري عليهم أنعمت

 فأمر تعاىل اهلل دعاء عىل تشمل الفاحتة أن احلديث من والشااد ،«سأ  ما

 .باهمابة ووعد ذلك عىل بالتأمني

 أن   اريرة أيب عن( 410) رقم ومسلم( 780) رقم البخاري وأخرج

 تأمني تأمينه وافق فمن خمني فقولوا الضالني وال اهماع قا  إذا» :قا   النب 

 .«ذنبه من تقدع ما له غفر امليئكة

 أدخله ذنبه له اهلل غفر ومن اجلنة له ومبت: أي أومب: قوله يف يراد واذا

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) و: تعاىل قوله بدليل اجلنة ڇ ڇ ڇ ڍ 

 .يعذبه ال له اهلل غفر فمن ،ظ[284] ل ق ة:ظظظ(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 النب  أن اريرة أيب عن ،(2467 ، 173) رقم البخاري أخرمه ما ذلك ومن

 فجعل خفه الرمل فأخذ العاش من ال رى يأكل كلبا رأى رمي نإ»: قا  

 اليهود حسد وحلذا. «اجلنة فأدخله له اهلل فتفر له اهلل فشكر اهأرو حتى به له يترف

 ابن عند اال فقد واجلنة، الرمحة من املسلمني به اهلل اختص ملا املسلمني

 أن   عائشة عن( 988) رقم املفرد األدبيف والبخاري( 856) رقم مامه

 السيع عىل حسدتكم ما يشء عىل اليهود حسدتكم ما»: قا   النب 

 .«التأمنيو
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 حديث من به مستدركا أورده نفسه او فإنه امُلْستَْدِر   انيع لبيان ونعود

 اهلل بسم»: قا  الليل من مضجعه أخذ إذا كان  النب  أن األناري األزار أيب

 .احلديث « .....منب  و عت

 وحدي نا األناري زاري أيب أو األزار أيب حديث من أورده أنه ترى فأنت

 إليه أ افه والذي مصبال أيب عن ابيال طريق من النمريي زاري يبأ عن املفرد

 أيب أو األزار أيب عن معدان بن خالد عن يمليد بن ثوير طريق من املستدر 

 .األناري زاري

 :وحديث ادق، إن أومب حديث النمريي زاري أيب مسند إىل وأ اف

 األوسطيف كا األناري مسند من الذي. «اهلل مند فإنه اجلراد تقتلوا ال»

 فقا  حجر البن اإلصابةمن فيه اخليف  نقل أنه مع( 9277) رقم للارباين

 اذا من يشء نفري بن حييى حديث يف وتقدع:  اجلراد حديث عقب احلافظ

 .نمريي فإنه ذكره املتقدع معونة بن زاري أبا او يكون أن وحيتمل

 نعيم وأبو دهمن ابن وأما: قوله األثري البن أس  الاابة من ونقل

ا فجعيمها  عقب األثري ابن قا  وقد بعده وما القو  اذا قبل ما ينقل و  واحد 

 الذي األناري زاري أيب غري ومعله عمر أبو أخرمه اجلراد تقتلوا ال حديث

ا فجعيمها نعيم وأبو منده ابن وأما ترامم بأربع اذا قبل  . واحد 

او فجعلها رأيه يوافق ما نقل فاملستدر    التفريق من خيالفه ما وتر  احد 

 األناري؛ زاري أيب غري ومعله عمر أبو أخرمه: األثري ابن ابن وقو ! بينها

 ممن مخسة بني فرق فإنه عبدالرب البن  االستيعاب قرأ من لكل وا ال

 . زاري بأيب يكنون
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 :وقيل ،النمريي :وقيل ،األناري زاري أبو :الكنىيف( 140) رقم فقا 

 وليس: قا  «بآمني فليختم أحدكم دعا ذاإ»: وفيه الدعاء يف حدي ه ،يم التم

 يف الدعاء. اواحد اي د: حدي ه، ترصيال أن له حقولهفف   .بالقائم حدي ه إسناد

 برقم بعده وقا  معونة بن أسيد بن زاري أبو( 141) برقم بعده وقا 

 بن حييى اسمه قيل النمريي زاري أبو( 144) برقم بعده وقا  ال قف ،( 143)

 .«اجلراد تقتلوا ال» : النب  عن روى نفري

 من «اجلراد تقتلوا ال» حديث معل ةصاباإل يف حجر ابن أن وتقدع

 حيتمل أنه خخر احتاال وزاد األناري او قيل وقا  النمريي زاري أيب حديث

 اؤالء يف اخليف اذا املستدر  رأى وملا معونة بن زاري أيب حديث من أنه

 نعيم وأيب منده ابن قو  أس  الاابة من ب  وأحادي هم زاري بأيب ملكننيا

 .واحد مسند يف ذكرمها األثري ابن أن مومها وخمني اجلراد حديث وذكر: وقا 

 زاري أيب ترمجة يف اجلراد حديث فذكر احلدي ني بني األثري ابن فرق وقد

 ما ذكر لو واملستدر ! األناري ترمجة يف بآمني اخلتم حديث وذكر النمريي

 .للقارئ لتبنّي  كامي األثري ابن ذكره

 فالقارئ وخمني اجلراد حديث وذكر: قولهب ذلك األثري ابن عن دلس لكن

 من ترى من ومع ذلك خيف عىل واألمر واحد احايب حديث من أ ا يظن

ا فيهم واختلفوا وأاحاهبا األحاديث اذه بني فرقوا فقد األئمة ا اختيف   إال شديد 

 يف مهد أي نفسه يكلف أن بدون الدمج لربنامج كلها ذّللها ربيعا الشيخ أن

 احلديث ااحب واو واحد مسند يف كلها ال يثة ومعل الصواب، حترير

 .املفاريد  عيف يف أوردناه الذي املفرد
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 املتون ويلملق آلخرين احابة أحاديث يركب من عىل املحدثني وأحكاع

 كتاب يف حبان ابن هبا الشديد التجريال من يك ر يدةشد املتفرقاا بني ويلفق

 أو وم و أ متهم أنه عليه حيكمون قد ال كيباا اذه يضع فمن املجروحني

 .عليه سيد سوء وراق أو غفلة ذلك منه ادر كان إن  عيف األقل عىل

 :تنبيه
 رقم األوسطيف الارباين أخرمه «اهلل مند فإنه اجلراد تقتلوا ال» :حديث

 به تفرد: وقا  األوسط يف او اكذا األناري زاري أيب حديث من( 9277)

 . عياش بن إساعيل

 ورد( 2428) رقم الصحيحةيف اجلراد حديث قولهبامُلْستَْدِر   اكتفى

ا له بأن عباس بن بمحمد تضعيفه احلي م  عىل األلباين الشيخ  واو متابع 

 وقا  ،حاتم أبو  قا كا شيخ واو احلميص واو احلرضم  عمر بن سعيد

 ، ادوق: الكاشفيف الذاب  وقا  .مقبو  اذا سعيد: حجر بنا احلافظ

 اام.أحواله أقل عىل حسن فاحلديث

 خية تفسري يف ك ري ابن احلافظ قا  فقد ، بتضعيفه احلي م  ينفرد   :قلُت  

ا غريب :(األعراف 133)  .مد 

 السيوط  له ورممل ّره،وأق احلي م  إعي  الق ير فيضيف املناوي ونقل 

 .لضعفه( ض) :بم الصاري اجلامعيف

 ينقله و  ،للهي م  تبعا للحديث املناوي تضعيف األلباين الشيخ ونقل

 امُلْستَْدِر .

 أكل باب صحيحهمن والصيد الذبائال كتاب يف البخاري اهماع بوبوّ  

 :قا  يعفورعن أيب  شعبة حدثنا :قا  الوليد أبو حدثنا :(5495) رقم اجلراد
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 ،است   أو غملواا سبع  اهلل رسو  مع ملوناغ :قا    أوف أيب بنا سمعت

 عمر ابن حديث الباب ويف( 195) رقم مسلم وأخرمه .اجلراد نأكل معه كنا

 ،واجلراد احلوافامليتتان   ،ودمان ميتتان لنا أحلت» :قا   النب  أن  

 واو(  2/97) ن املسيف أمحد يف أخرمه «والاحا  الكبد والدمان

 عبدالرزاق عند عمر عن واال ،(1118) رقم لأللباين الصحيحةيف

 .قفعة منه عندنا أن وددا:  قا  أنه( 9/258) والبيهق ( 8750)

 عىل العلاء أمجع: أوف ابن حديث رشح الباري فتحيف احلافظ وقا 

 . تذكية بتري أكله مواز

 اال إن: اجلراد تقتلوا ال حديث عقب احليوان حياةيف الدمريي وقا 

 بالقتل دفعه ماز لذلك تعرض فإن وغريه، الملرع هفساد يتعرض ما  به أراد

 .وغريه

 فيؤكل يقتل أنه واهمجاع ،بالسنة تذكية بتري أكله مواز الزع من :قلُت  

 .فتأمل «ميتتان لنا أحلت» :عمر ابن حديث يف كا

 تقتلوا ال» حديث عىل احلكم يف ك ري ابن اهماع بقو  وقارنه كله، اذا

 احلديث رشح يف النووي قا  وحلذا ا،مد   غريب :قا  «اجلراد

 وأبو الشافع : قا  ثم ،إباحته عىل املسلمون وأمجع: مسلم صحيحمن

 أو ،مسلم باااياد أو ،بذكاة ماا سواء ؛حيل :واجلااري وأمحد حنيفة

 .سبب فيه ثأحد أو ،بعضه قاع سواء ؛أنفه حتف ماا أو .جمويس

 بأن بسبب ماا إذا حيل ال: رواية يف وأمحد ،عنه املشهور يف مالك وقا 

 يف أو أنفه حتف ماا فإن يشوى، أو حيا النار يف يلقى أو يسلق أو بعضه يقاع

  انتهى .أعلم واهلل حيل   وعاء
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 و عت اهلل بسم: قا  الليل من مضجعه أخذ إذا كان» :  أنه حديث وأما

 امُلْستَْدِر   منه نقل الذي بالرقم داود أيب عند احابيه فإن. احلديث «منب 

 مهاع أبو رواه: فقا  فيه، االختيف داود أبو ونقل األزار، أيب عن( 5054)

 قا : املعبود عون ااحب قا . األناري زاري أبو: قا  ثور عن األاوازي

 و  اراألز أبو: الصحابة معجميف البتوي القاسم أبو وقا :  املنذري

 اذا له وذكر ال، أع احبة له أدري وال حدي ا   النب  عن روى ينسب

 انتهى .احلديث

 :وأصحابها األحاديث بني فروق عدة سبق مما وغريه هذا ففي
 أيب سنن يف او كذا األزار أبو او النوع دعاء يف احلديث اذا احايب أن

 رشح يف كا البتوي قا  اوكذ ،(5054) امُلْستَْدِر   منه نقله الذي بالرقم داود

 البتوي القاسم أبو وقا  املنذري قا : قا  املعبود عونمن احلديث

 وال حدي ا،  النب  عن روى ينسب و  األزار أبو الصحابة معجميف

 .احلديث اذا له وذكر ال، أع احبة له أدري

 حتفةمن( 11859) رقم اململي احلافظ احلديث اذا أخرج وكذا

 (.257) رقم املفاري  صحيحيف أوردناه وعنه األزار أيب مسند يف األشراف

 مسنده يف وذكره األشراف حتفةيف كا سواه داود أيب سنن يف له وليس

 رقم اإلصابةيف حجر وابن( 680) رقم أس  الاابة يف األثري ابن

 أيضا واململي الكنى من( 10) رقم  االستيعاب يف عبدالرب وابن( 9550)

 .التهذيبتهذيب  يف حجر وابن الكمال ذيبتهيف

 رقم األوسطيف الارباين أخرمه «اجلراد تقتلوا ال» :حديث وأن

 .األناري حديث من( 9277)
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 سننيف او كذا زاري أبو او ،«بآمني ختم إن أومب» :حديث ااحب وأن

 (.938) رقم داود أبي

( 12042) قمر األشراف حتفةيف اململي احلافظ احلديث أخرج وكذا

 وذكرناه حجر البن اإلصابةو للمملي الكمال تهذيبو زاري أيب مسند يف

 .املفاري  ضعيفيف

 تقتلوا ال حديث وأن زاري، بأيب املكنني اؤالء بني قفرّ  الرب عبد ابن وأن

 عن عنده وليس األناري زاري أيب عن األوسطيف الارباين أخرمه اجلراد

 .النمريي

 .منسوب غري وبعضهم.  بعضهم نسب يف اختلف قد وأنه

 نفس يف او أخرمه ما خيالف واحد مسند يف حلم ربيع الشيخ ركْ ذِ  وأن

 عند كا النمريي زاري أيب عن أورده بآمني اخلتم حديث يف ف اه املسانيد اذه

 وحديث ، األشراف حتفةيف كا سواه داود أبي سننيف له وليس داود أيب

 كا سواه داود أيب سنن يف له وليس األزار أيب حديث نم أورده النوع دعاء

 الارباين أخرمه «اجلراد تقتلوا ال» :حديث وأن ، األشراف حتفةيف

 بتري لواحد كلها ركبها امُلْستَْدِر  وأن األناري زاري أيب عن األوسطيف

 .استدراكا يعترباا بشبهة أتى وإنا ت بت وال بحث

امة حل يستدر  وإنا العلم خلدمة يستدر  أننا ا هيمه ال الرمل أن فعلم

 ما إىل ييسء   لو أنه أرى با واملتالاة اخللط عىل ذلك فحمله ،يف نفسه

 سيد وسنة املسلمني ل اث ايانة عليه ردال َللملع األحاديث من كتايب تضمنه

 .الدين حلذا ونصحا املرسلني

(+++) 
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 عبد الرمحن الفهري  أبو  

  .الرمحن الفهريأبو عبد  -189"

 :(5233)رقم  داود أبو اهماعقا  

  ْبنُ  َيْعىَل  َعنْ  بن سلمة، مَح اد َعنْ  ،إِْسَاِعيَل  ْبنُ  ُموَسى َحدََّثَنا
ٍ
 أَيِب  َعنْ  َعاَاء

اعٍ  مْحَنِ  َعبِْد  أََبا أَن   َيَسارٍ  ْبنِ  اهلل َعبِْد  مَه  اهلل َرُسو ِ  َمعَ  َشِهْدُا  :َقاَ   ي  اْلِفْهرِ  الر 

َنا ُحنَيْن ا  َت  َفنَمَلْلنَا احْلَري  َشِديِد  َقاِئظٍ  َيْوعٍ  ِف  َفرِسْ َجَرةِ  ظِلي  حَتْ  َزاَلِت  َفَلا   الش 

ْمُس   ُفْساَاطِهِ  ِف  َوُاوَ  اهلل َرُسوَ   َفأََتيُْت  َفَريِس  َوَرِكبُْت   ألَْمتِ  َلبِْسُت  الش 

يَعُ  َفُقْلُت  َواُح  َحانَ  َقدْ  َوَبَرَكاُتهُ  اهلل َرمْحَةُ وَ  اهلل َرُسوَ   َيا َعَليَْك  الس   :َفَقاَ   ،الر 

َمْل » ِت  ِمنْ  َف َارَ . «ُقمْ  بِيَُ   َيا» :َقاَ   ُثم  . «أَ هُ  َكأَن   َسُمَرةٍ  حَتْ  َلب يَْك  َفَقاَ   طَاِئرٍ  ظِلُّ  ظِل 

ْج » َفَقاَ  . فَِداُؤ َ  َوأََنا َوَسْعَدْيَك  َفَرَس  يِل  أَرْسِ ْل ا َفأَْخَرَج . «ا م  تَاهُ  رَسْ  لِيٍف  ِمنْ  َدف 

َنا ُثم   ،َفَرَسهُ  َفَرِكَب  َباَرٌ  َوالَ  أرََشٌ  فِيهِ  َليَْس  ِت  اْلَعُدو   َفَلِقينَا َوَليَْلتَنَا، َيْوَمنَا رِسْ  َوَتَشام 

يَينِ   وساق احلديث. ،ل  مَ وَ  مل  عَ  اهلل َقاَ   َكَا  َيْوَمِئٍذ  ُمْسِلُمونَ مْال َوَوىل   َفَقاَتْلنَاُامْ  ،اخْلِ

خرمه (، وأ143– 2/142) حاد واملثانياآليب عاام يفأخرمه ابن أو 

 .(22/741) الكبريوالارباين يف (، 1371)الاياليس 

ال اذا احلديث واو حديث إعبد الرمحن الفهري ليس له  أبوداود أبوقا  

 اام .ةنبيل ماء به محاد بن سلم

+ } 
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 :التقريبيسار، قا  احلافظ يف مهاع عبد اهلل بن  أبووسنده  عيف؛ فيه 

روى عنه يعيل بن عااء، قا  ابن  :امليزانوقا  عنه الذاب  يف ،جمهو 

 ماا.شيخ جمهو  :املدين 

كوع بن األ ةمن حديث سلم( 1777)خرمها مسلم رقم ة أال القصأو

من حديث العباس بن عبد املالب فيا يتعلق بقتا  أال حنني ( 1775)ورقم 

، أماع ليه بعد ذلك وثباا رسو  اهلل إمن حوله ورموعهم  ةوفرار الصحاب

 .املرشكني

 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

(، 2930، الذي رواه البخاري حديث)لو أحلت عىل حديث الرباء  -1

 (.1776ومسلم حديث )

َثنَا ":قا  مسلم  يَى َحد  يَى ْبنُ  حَيْ َنا ،حَيْ  َحاَق إِْس  أَيِب  َعنْ  ،َخيْ ََمةَ  أَُبو أَْخرَبَ

  َرُمٌل  َقاَ   :َقاَ  
ِ
اء ْلرَبَ

 َرُسوُ   َوىل   َما اهللوَ  الَ  :َقاَ   ؟ُحننَْيٍ  َيْوعَ  أََفَرْرُتمْ  ُعَاَرةَ  أََبا َيا لِ

اُؤُامْ  أَْاَحابِهِ  ُشب انُ  َخَرَج  َوَلِكن هُ  ،اهلل  ا َوأَِخف   َك رِيُ  أَوْ  ِسيٌَح  َعَليِْهمْ  َليَْس  ُحرس  

ا َفَلُقوا ،ِسيٍَح   َنرْصٍ   َوَبنِ  َاَواِزنَ  مَجْعَ  .َسْهمٌ  حَلُمْ  َيْسُقطُ  َيَكادُ  الَ  ُرَماة   َقْوم 

ا َفَرَشُقوُامْ   اهلل  َرُسو ِ  إِىَل  ُانَا َ  َفأَْقبَُلوا ،خُيْاُِئونَ  َيَكاُدونَ  َما َرْشق 

  َبْتَلتِهِ  َعىَل  اهلل  َوَرُسوُ  
ِ
 ُما ِلِب مْال َعبِْد  ْبنِ  ِث احْلَارِ  ْبنُ  ُسْفيَانَ  َوأَُبو ،اْلبَيَْضاء

ا » :َوَقاَ   َفاْستَنرَْصَ  َفنَمَلَ   بِهِ  َيُقودُ  َن بِ  أَ ن  ا َكِذْب  الَ   ُّ ال َن نُ  أَ ِد  اْب بْ ْب مْال َع ِل  ُثم  . «ُما 

ُهمْ   .َاف 

فهذا احلديث ليس فيه ذكر لعموع الصحابة، وإنا او خاص بالشباب 

 .« أقبلوا انا  إىل رسو  اهلل ف» واألخفاء، وليس فيه )فروا(، وإنا فيه:
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 .أن نختار عباراا الرباء  -إن كان وال بد–فكان ينبت  

 والصحابة غري اؤالء الشباب وام األك ر   يفروا، بل ثبتوا أماع املرشكني.

  االستيعابإن حلذا الصحايب حدي  ا خخر ذكره ابن عبد الرب يف  -2

 (.6064)مبرقأس  الاابة(، وابن األثري يف3103رقم)

وذكره ابن األثري يف ترمجة أيب عبد الرمحن القريش، وقا  عنه: ذكر يف 

 الصحابة وال ي بت.

وأَبو نعيم اذا الُقَريش والِفهري ترمجتني، ومعلها  مندهمعل ابن "وقا : 

ا؛ ألَن أَبا عمر روى يف الِفهري أَن ابن عباس سأله؛ فلهذا قا  فيه:  أَبو عمر واحد 

 . "القريش الفهري

 رأي ابن عبد الرب. الثم رم

 ."وما أقرب أَن يكون الصواب قوُ  أَيب عمر، واهلل أَعلم "قا :

  اإلصابةوفرق احلافظ ابن حجر بني الفهري والقريش، وذكرمها يف

ابن  (1)وقا  أبو عمر: او الذي سأ "الفهري:  ترمجة يف وقا (، 4/128)

 ."عند الكعبة  عباس عن مقاع رسو  اهلل 

احلاء من:  اإلصابةالصواب، فالظاار أنه سقط من ، واو"سأله ابن عباس"عند ابن الرب وابن األثري:  (1)

 . "سأله"
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، واو الذي يظهر رمحانه؛ فقد  مندهقلت: وقد فرق بينها ابن " قا : ثم

رصح غري واحد بأن عبد اهلل بن يسار تفرد بالرواية عن أيب عبد الرمحن الفهري، 

ا.   وكأن أبا عمر ملا رأى أن الفهري والقريش نسبَة واحدة ظن ها واحد 

يف الصحابة وال : ذكر مندهقا  ابن "ثم قا  احلافظ يف ترمجة القريش: 

ي بت، روى ُممد بن عبد الرمحن بن السائب عن أيب عبد الرمحن القريش أن 

نمل  فيه للصية، يعن  عند  ابن عباس سأله عن املو ع الذي كان النب  

 "الكعبة، قا : نعم، عند الشقة ال ال ة جتاه الكعبة مما ييل باب بن  شيبة... 

 احلديث.

ليه ابن عبد الرب، وابن األثري، وأن الفهري والظاار أن الرامال ما ذاب إ

 واحد. والقريش شخص

 ."ذكر يف الصحابة وال ي بت"قا  عن القريش:  مندهيؤكد اذا أن ابن 

 عىل نف  احبة القريش. مندهوأقر احلافظ ابن حجر ابن 

وإذا كان القريش ال ي بت احبته، فكيف يسأله ابن عباس عن املو ع 

 عند الكعبة؟!  الذي اىل فيه رسو  اهلل

فالظاار أ ا شخص واحد وأن سؤا  ابن عباس ملن ثبتت احبته عند 

 اجلميع.

أما احلديث الذي انتقده احلجوري و عفه فالظاار ثبوته؛ وذلك ملا له من 

 :قولهالشوااد الت  ذكراا احلجوري ب
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( من حديث سلمة بن األكوع، 1777وأال القصة أخرمها مسلم رقم)"

حديث العباس بن عبد املالب فيا يتعلق بقتا  أال  ( من1775ورقم)

 إلخ. "حنني...

والذي يرمع إىل رواياا الصحابة عن غملوة حنني وقتاحلم الكفار  أقول:

ا يف العباراا ويف  او  والقرص، فإذا   نجعل الوما مرى فيها لد بينها تفاوت 

  من ذلك.بعضها يؤكد البعض ويشهد له، وقعنا يف  ي  وبيء، نعوذ باهلل

ا من اذه الشوااد أال واو حديث سلمة بن األكوع  ، وأنا أذكر واحد 

 : قا  ،(1777)حديث اجلهاد كتاب يف  صحيحهرواه مسلم يف

َثنَا َثنَا َحْرٍب، ْبنُ  ُزَارْيُ  وَحد  ، ُيوُنَس  ْبنُ  ُعَمرُ  َحد  َثنَا احْلَنَِف ُّ  ْبنُ  ِعْكِرَمةُ  َحد 

ٍر، َثنِ  َعا  َثنِ  َسَلَمَة، ْبنُ  إَِياُس   َحد     اهللِ َرُسو ِ  َمعَ  َغمَلْوَنا: َقاَ   أَيِب، َحد 

ْمُت  اْلَعُدو   َواَمْهنَا َفَلا   ُحنَيْن ا، ، َفأَْعُلو َتَقد  ي ة 
، ِمنَ  َرُمٌل  َفاْستَْقبََلنِ  َثنِ  َفأَْرِميهِ  اْلَعُدوي

 ِمنْ  طََلُعوا َقدْ  ُامْ  َفإَِذا اْلَقْوعِ  إِىَل  َوَنظَْرُا  َانََع، َما َدَرْيُت  َفَا  َعني ، َفتََواَرى بَِسْهمٍ 

ي ةٍ 
 َوأَْرِمعُ    الن بِ ي  َاَحاَبةُ  َفَوىل   ،  الن بِ ي  َوَاَحاَبةُ  ُامْ  َفاْلتََقْوا ُأْخَرى، َثنِ

ا، ا ُبْرَدَتانِ  َوَعيَل   ُمنَْهمِلم  ا ُمت مِلر  ْحَدامُهَ
ا بِإِ  إَِزاِري َفاْستَاَْلَق  ْخَرى،بِاأْلُ  ُمْرَتِدي 

ا، َفَجَمْعتُُهَا  يع 
ا   اهللِ َرُسو ِ  َعىَل  َوَمَرْرُا  مَجِ ، َبْتَلتِهِ  َعىَل  َوُاوَ  ُمنَْهمِلم 

ِ
ْهبَاء  الش 

نُ  َرأَى َلَقدْ »:   اهللِ َرُسوُ   َفَقاَ   ْكَوعِ  اْب ا اأْلَ   اهللِ َرُسوَ   َغُشوا َفَلا   ،«َفمَلع 

 ُوُموَاُهْم، بِهِ  اْستَْقبََل  ُثم   اأْلَْرِض، ِمنَ  ُتَراٍب  ِمنْ  َقبَْضة   َقبََض  ُثم   ْتَلِة،اْلبَ  َعنِ  َنمَلَ  

ُوُموهُ  َشاَاِت »: َفَقاَ   ْل ا ِمنُْهمْ  اهلُل َخَلَق  َفَا  ،«ا ا َعيْنَيْهِ  َمأَلَ  إاِل   إِْنَسان   بِتِْلَك  ُتَراب 

ْوا اْلَقبَْضِة، ، َعمل   اهلُل مُ َفَهمَلَمهُ  ُمْدبِِريَن، َفَول   َغنَاِئَمُهمْ    اهللِ َرُسوُ   َوَقَسمَ  َوَمل 

 .ُمْسِلِمنيَ مْال َبنْيَ 
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واليشء اآلخر بالنسبة لعبد اهلل بن يسار أيب مهاع راوي قصة  اذا يشء

 حبان ابن توثيق إىل يشري. "وثق": الكاشفحنني قا  فيه احلافظ الذاب  يف 

 .له

 خيف عىل واذا "جمهو ": ريبالتقوقا  احلافظ ابن حجر يف

 فإنه يقو  فيه: مقبو . حبان؛ ابن يوثقه فيمن عادته

: وقا  ،(329-16/327) تهذيب الكمالولقد ترمم له اململي يف

 مسند يف والنسائ  حدي  ا داود أبو له وروى ،الثقات يف حبان ابن ذكره"

 ."حديث أيب داود بعلو لنا وقع حدي  ا عيل

عن شيوخه إىل يعىل بن عااء، عن أيب مهاع عبد اهلل بن  ثم ساق إسناده

 يسار، عن أيب عبد الرمحن الفهري.

: فأخربين الذي كان أقرب إليه من  أنه قولهوساق احلديث باوله إىل 

 .«شاات الوموه» ضب به ومواهم وقا :

ام عن خبائهم أ م قالوا: ؤثم قا  بعده: قا  يعىل بن عااء: فحدثن  أبنا

ا، وسمعنا الصلة بني الساء   يب" ق أحد منا إال امتألا عيناه وفمه تراب 

 ."واألرض

بكف من تراب  فإخبار أبناء اوزان عن خبائهم با ناحلم من رمية النب  

 يؤكد ويقوي رواية أيب مهاع إ افة إىل تقوية الشوااد له.

 يف  معرفة الصحابة وذكر اذه التكملة عن يعىل بن عااء أبو نعيم يف

 (.6893)برقم الفهري الرمحن عبد أيب ترمجة
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وبناء عىل اذه الدراسة، في يصال إيراد اذا الصحايب وحدي ه يف قسم 

  عيف املفاريد.

 قال أبو عبد الرمحن:

 أبو عبد الرمحن الفهري.

( وعقب خترل  5233يف غملوة حنني أخرمه أبو داود رقم ) حديثه

القصة أخرمها مسلم رقم  وأال" قلت: ضعيف املفاري للحديث يف

( من حديث العباس بن 1775( من حديث سلمة بن األكوع ورقم )1777)

عبداملالب فيا يتعلق بقتا  أال حنني وفرار الصحابة من حوله ورموعهم 

 ."أماع املرشكني إليه بعد ذلك وثباا رسو  اهلل 

ي رقم : لو أحلت عىل حديث الرباء الذي رواه البخارامُلْستَْدِر فقا  

فهذا احلديث ليس فيه ذكر لعموع الصحابة  :قا  ،(1776( ومسلم )2930)

فأقبلوا انا  إىل ) :)فروا(، وإنا فيه :وإنا خص بالشباب واألخفاء، وليس فيه

  فكان ينبت  إن كان وال بد أن ختتار عباراا الرباء  (رسو  اهلل 

 اام.ثبتوا أماع املرشكني والصحابة غري اؤالء الشباب وام األك ر   يفروا بل

  إيرادي حلدي   سلمة بن األكوع والعباس  انتقد امُلْستَْدِر  :قلُت  

لبيان أنه قد ثبت هبا بعض اللفظ الذي تضمنه حديث أيب عبدالرمحن الفهري 

 فقاتلناام ووىل املسلمون يومئذ كا قا  اهلل عمل ومل. قولهواو 

ں ﴿ : قولههري ا  ما امتن اهلل به عليهم باآلية الت  أشار إليها الف :قلُت  

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
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ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۇ ۆ ۆ ۈ 

 .[26-25]التوبة: ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ

 َوإِْحَساَنهُ  َعَليِْهمْ  َفْضَلهُ  لِْلُمْؤِمننِيَ  َتَعاىَل  َيْذُكرُ "قا  ابن ك ري يف تفسري اآلية: 

هِ  يِف  َلَدهْيِمْ  اُامْ  َنرْصِ  ِمنْ  َذلَِك  َوأَن    َرُسولِهِ  َمعَ  َغمَلَواهِتِمْ  ِمنْ  َك رَِيةٍ  َمَواطِنَ  يِف  إِي 

 الن رْصَ  أَن   َعىَل  َوَنب َهُهمْ  بُعددام َواَل  بَعددام اَل  َوَتْقِديِرِه، َوبِتَأِْييِدهِ  َتَعاىَل، ِعنِْدهِ 

 َما َاَذا َوَمعَ  َك َْرهُتُْم، أَْعَجبَتُْهمْ  ُحنني َيْوعَ  َفإِن   َكُ َر، أَوْ  اجْلَْمعُ  َقل   َسَواءٌ  ِعنِْدِه، ِمنْ 

ْوا َشيْئ ا َعنُْهمْ  َذلَِك  أَْمَدى  أَْنمَلَ   ُثم     هللا َرُسو ِ  َمعَ  ِمنُْهمْ  اْلَقِليَل  إاِل   ُمْدبِِرينَ  َفَول 

هُ  اهلل  اهلل َشاءَ  إِنْ  َسُنبَييُنهُ  َكَا  َمَعُه، ال ِذينَ  ننِيَ ُمْؤمِ مْال َوَعىَل  َرُسولِهِ  َعىَل  َوَتأِْييَدهُ  َنرْصَ

ي   َتَعاىَل   َقل   َوإِن   َوبِإِْمَداِدهِ  َوْحَدهُ  َتَعاىَل  ِعنِْدهِ  ِمنْ  الن رْصَ  أَن    لِيُْعِلَمُهمْ  ُمَفص 

 ."اجْلَْمعُ 

 َميِْشهِ  يِف    هللا َرُسوُ   إَِليِْهمْ  َفَخَرَج : قولهثم ساق قصة وقعت حنني إىل  

ْلَفتْاِل، َمَعهُ  َماءَ  ال ِذي
ةُ  َوُاوَ  لِ  اْلَعَرِب، َوَقبَاِئلِ  َواأْلَْنَصارِ  ُمَهاِمِرينَ مْال ِمنَ  خاَلٍف  َعرَشَ

َة، أَْالِ  ِمنْ  أَْسَلُموا ال ِذينَ  َوَمَعهُ  ا، أَْلَفنْيِ  يِف  الاَُّلَقاءُ  َوُامُ  َمك   إِىَل  هِبِمْ  َفَسارَ  أَْيض 

، ةَ  َبنْيَ  بَِوادٍ  اْلتََقْوافَ  اْلَعُدوي  يِف  اْلَوْقَعةُ  فِيهِ  َفَكاَنْت  ،"ُحننَْيٌ " َلهُ  ُيَقاُ   َوالا اِئِف  َمك 

بْاِل، َغَلسِ  يِف  الن َهارِ  أَو  ِ   َفَلا   َاَواِزُن، فِيهِ  َكَمنَْت  َوَقدْ  اْلَواِدي يِف  اْنَحَدُروا الصُّ

 َوأَْاَلُتوا بِالنيبَاِ ، َوَرَشُقوا َثاَوُروُامْ  َقدْ  هِبِمْ  إاِل   ُمْسِلُمونَ مْال َيْشُعرِ  َ ْ  َتَواَمُهوا

ُيوَف،  . َمِلُكُهمْ  أََمَرُامْ  َكَا  َواِحٍد، َرُملٍ  مَحَْلةَ  َومَحَُلوا السُّ

 هللا َرُسوُ   َوَثبََت  َوَمل   َعمل   ،هللا َقاَ   َكَا  ُمْدبِِريَن، ُمْسِلُمونَ مْال َوىل   َذلَِك  َفِعنْدَ 

ْهبَاءَ  َبْتَلتَهُ  َيْوَمِئٍذ  َراِكٌب  َوُاوَ  ، ، َنْحرِ  إِىَل  َيُسوُقَها الش  هُ  َواْلَعب اُس  اْلَعُدوي  خِخذٌ  َعمُّ

، بِِرَكاهِبَا خِخذٌ  املُْا ِلِب  َعبِْد  ْبنِ  احْلَاِرِث  ْبنُ  ُسْفيَانَ  َوأَُبو اأْلَْيَمِن، بِِرَكاهِبَا  اأْلَْيرَسِ

عَ  لِئَي   ُي ِْقَيِ َا ، ُترْسِ رْيَ هُ  َوُاوَ  الس  َيةُ  َعَليْهِ  بِاْسِمِه، ُينَوي َيُع، الص   َوَيْدُعو َوالس 
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ْمَعةِ  إِىَل  املُْْسِلِمنيَ  ْينَ » :َوَيُقوُ   الر  َنا إيل   ؟هللا ِعبَادَ  يَا أَ  يِف  َوَيُقوُ   ،«اهلل َرُسوُ   أَ

َنا» :احْلَا ِ  تِْلَك  بِ ُّ  أَ ن  ا ،َْكِذب اَل  ال َن نُ  أَ ْب مْال َعبِد  اْب ِل   «ُما 

: َفِمنُْهمْ  َثَاُنوَن،: َقاَ   َمنْ  َوِمنُْهمْ  ِماَئٍة، ِمنْ  َقِريٌب  أَْاَحابِهِ  ِمنْ  َمَعهُ  َوَثبََت 

، َواْلَعب اُس  ، َوُعَمرُ  َبْكٍر، أَُبو  ْبنُ  ُسْفيَانَ  َوأَُبو َعب اٍس، ْبنُ  َواْلَفْضُل  َوَعيِلي

ُامْ  َزْيٍد، ْبنُ  َوُأَساَمةُ  أَْيَمَن، ُأعي  نُ بْ ا َوأَْيَمنُ  احْلَاِرِث،  ."  َوَغرْيُ

ْى »( فقا : 1775ثم ذكر قاعة من حديث العباس يف مسلم ) اُس  أَ ب   َنادِ  َع

ُمَرةِ  أَْاَحاَب  بيعة الر وان الت  بايعه املسلمون من املهامرين  :يعن  ، «الس 

ُمَرةِ  ْاَحاُب أَ ا فجعل ينادي هبم يَ  ،واألنصار حتتها أال يفروا  :ويقو  تارة ، الس 

 ،وانعاف الناس ،َلب يَْك  َيا َلب يَْك  َيا :فجعلوا يقولون ،اْلبََقَرةِ  ُسوَرةِ  أَْاَحاِب  َيا

 ."ف امعوا إىل رسو  اهلل 

واكذا ساق ابن مرير وغريه ك ري من املفرسين اذه األحاديث كلها عند  

يقو  أحد لو ذكر فين حديث كذا وتر  اذه اآلية كا ذكر اهلل تعاىل بدون أن 

 حديث كذا من تلك األدلة الصحيحة!!.

اذا ما تضمنه حديث أنس بن  تفسريهذكر احلافظ ابن ك ري أثناء :قلُت  

( قا : ملا كان يوع حنني أقبلت اوازن 4337مالك الذي أخرمه البخاري رقم )

 ...احلديث. عرشة اآلف وغافان وغريام بنعمهم وذرارهيم ومع النب  

سناد إ( من حديث ابن عمر ب1689وروى احلافظ ال مذي ) :قا  احلافظ

ئة ام حسن قا : لقد رأيتنا يوع حنني وإن الناس ملولني ومع رسو  اهلل 

 رمل.

ت عليه من عدد من ثبت يوع حنني ، احلديث حسنه فواذا أك ر ما وق

 .ال مذي وابن حجر واححه األلباين 



 ) 
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ومن  : النب  قولهدع يف الصحيال وأشار إليه ابن ك ري بقارن بني ما تقف

ئة رمل امعه من اجليش عرشة اآلف، وبني حديث عبداهلل بن عمر أنه بق  معه م

العرش أقل من فهذا أك ر ما وقف عليه احلافظ من عدد من ثبت يوع حنني واو 

 والشيخ ربيع كا ترى يقو : والصحابة غري اؤالء الشباب وام األك ر  

 يفروا!!.

 ام الفوائد واحلكم يف اذه التملوة.نظر إىل أقوا  أئمة العلم يف ذكروا

زاد ابن القيم يف اهماعكا سبق قو  ابن ك ري من املفرسين وملا ساق 

: اهشارة إىل بعض ما تضمنته اذه التملوة قولهتبعها، بأأدلة غملوة حنني  املعاد

 منها:  من املسائل الفقهية والنكت احلكمية، وذكر

خباره إما أظهره اهلل يف اذه التملوة من معجملاا النبوة وخياا الرسالة من 

أنا النب  » :واو يقو  ،ومن ثباته وقد توىل عنه الناس ،لنبيه با أ مر يف نفسه

وقد استقبلته كتائب املرشكني ، ومنها إيصا  اهلل  «ال كذب أنا ابن عبداملالب

ائه عىل البعد منه وبركته يف تلك القبضة قبضته الت  رمى هبا إىل عيون أعد

يئكة للقتا  كنملو  امل ؛إىل غري ذلك من معجملاته فيها ،حتى مألا أعني القوع

 ام بعض املسلمني.خور ،مهرة ام العدوخمعه حتى ر

اكذا فهم السلف ر وان اهلل عليهم يف اذه املسألة أن ذلك  :قلُت  

 ال سيا ومعه من مسلمة سلمنيالتويل كان حلكم عظيمة عاد نفعها عىل امل

عدد كبري فأيد اهلل نبيه بعديد من الدالئل النبوية ململيد من تقوية اهيان، الفتال 

ڌ ڌ )وألن النرص من عنده وحده ال بقلة وال بك رة لذاته ، قا  تعاىل: 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  .(ڎ ڎ ڈ 



 
' أبو عبد الرمحن الفهري

 
( 689 

العتاد وا ،وفيها هتذيب رب العاملني لنفوس عباده املؤمنني بال قة به

 .وشكر النعمة ،عليه

 املسن أخرمه أمحد يف  ونظري ذلك حديث اهيب بن سنان  

حير  شفتيه أياع  قا : كان رسو  اهلل  ،( واو حديث احيال4/332)

بِي ا إِن  » :النب   فقا   :حنني بيشء   يكن يفعله قبل ذلك قا   َكانَ  فِيَمنْ  َكانَ  َن

بْلَُكمْ    يَُروعَ  لَنْ  فََقاَ   تُهُ أُم   أَْعَجبَتْهُ  َق
ِ
ءٌ  َاُؤاَلء ويف لفظ: له قا  من يكايفء  ،يَشْ

 .اؤالء أو من يقوع حلؤالء 

ْوَحى ُامْ  أَنْ  إِلَيْهِ  اهلل َفأَ ْ ا ثََيٍث  إِْحَدى َبنْيَ  َخريي م 
طَ  أَنْ  إِ َسلي ِهمْ  ُأ يْ َل ا َع  ِمنْ  َعُدو 

ِامْ  ْ ال أَوْ  الَْقتُْل  أَم ا َفَقاُلوا َقاَ   َمْوَا مالْ  أَوْ  اجْلُوعَ  أَوْ  فَيَْستَبِيَحُهمْ  َغرْيِ  لَنَا طَاقَةَ  فََي  ُجوعُ م

هِ  ْ ال َولَكِنْ  بِ ا َسبُْعونَ  ثََيٍث  يِف  فََاَا   اهلل َرُسوُ   َقاَ   َقاَ   َمْوُا م ْلف   َفَقاَ   َقاَ   أَ

ا َن ُقوُ   َفأَ ُهم   :اآْلنَ  أَ ُل أُ  َوبَِك  أَُاوُ   َوبَِك  ُأَحاِوُ   بَِك  الل   .احلديث  « ...َقاتِ

ا من األئمة الذين أخرموا اذا األحاديث ا وال رأيت أحد  واو عظيم مد   

الصحاح من حترج من ذكراا عىل قو  املستدر  فكان ينبت  إن كان وال بد 

أو أن اذه األدلة با فيها ظاار داللة اآلية  ،أن خيتار منها عباراا حديث الرباء

أع  ،وأم احلا ال تذكر إال يف حالة إن كان وال بد وحديث سلمة وحديث الفضل

أ م ي بتون ثوابت األدلة من القرخن والسنة كا دلت عليه وال يعالو ا لتوام 

عىل تلك املفاايم الصحيحة واحلكم  اهساءة إىل أاحاب رسو  اهلل 

كا تومهت املعالة التشبيه يف أدلة الصفاا  ،العظيمة ور وان اهلل عليهم

 م ذلك إىل تعايل األدلة.فجرا
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خ نا عباراهتم هبذا الذين ا ثم ملاذا أنت تنتقد عباراا اؤالء الصحابة

 أوىل من عباراهتم ر وان اهلل عليهم مجيعا. ، وأن عبارة الرباء األسلوب

 وكلهم أخذوا عنه.،   وكلهم أاحاب رسو  اهلل

من (: تض8/28) الفتحفقد قا  احلافظ يف أما حديث الرباء 

مواب الرباء إثباا الفرار حلم لكن ال عىل طريق التعميم وأراد أن اطيق 

ويمكن اجلمع بني  ،لظاار الرواية ال انية السائل يشمل اجلميع حتى النب  

ال انية وال ال ة بحمل املعية عىل ما قبل احلمليمة فبادر إىل است نائه ثم أو ال 

 لخ.إ.... منه  ذلك وختم حدي ه بأنه   يكن أحد يومئذ أشد

الرمحن الفهري ترى أن  عبدأيب وإذا نظرا إىل احلديث الضعيف عن 

ستشهاد بحديث سلمة عىل حديث سلمة فيه أال القصة كا أرشنا خنفا أما اال

 فليس فيه شااد له.فهري عنه وعن بي  قصة ال

 والذي يرمع إىل رواياا الصحابة عن غملوة حننيوامُلْستَْدِر  نفسه يقو :  

وقتاحلم الكفار وما مرى فيها لد بينها تفاوتا يف العباراا ويف الاو  

 .والقرص

ا ويشهد له وقعنا يف  ي  وبيء  ويقو : فإذا   نجعل بعضها يؤكد بعض 

 نعوذ باهلل من ذلك.

قبل افحة ينتقد قويل يف  ؛يدر  ما يقو امُلْستَْدِر  سبحان اهلل ال  أقول:

ويقو  عن حديث   عباس م عن سلمة والأن أال القصة يف احيال مسل

فكان ينبت  " :قا  ،وليس فيه ذكر لعموع الصحابة ،الرباء أنه ليس فيه )فروا(

 .")إن كان وال بد( أن نختار عباراا الرباء
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ص من ذلك إنكاره عيل استشهادي بحديث ألال حديث الفهري لخ  تف 

ومعل  ،يه شااد لذلكاستشهد به انا كله لقصة الفهري وبي  وليس فاو قد و

 أوال إيراد حديث سلمة والفضل مع حالة ما ال بد منه.

وأورد احلديث يف خخر بح ه و  يورد أي حترج من إيراده وال من 

استشهاده به يف غري مو ع الشااد إال ما أرشنا إليه واعترب من   يرمع إىل 

ع تفاوهتا رواياا الصحابة يف غملوة حنني وقتاحلم الكفار وما مرى فيها م

ن   لعل بعضها مؤكدا لبعض يقع يف الضي  والبيء، إوطوحلا وقرصاا 

 بعضأن مع ذلك اذه األحكاع اجلائرة  وياسبحان اهلل أحكاع مذالة ورتب عىل

يذكراا أاحاب السري وكلها لعلها   عيفة رواياا ذكرا يف غملوة حننيال

أن من   يفعل ذلك و ،الشيخ ربيع يؤكد بعضها البعض ويشهد بعضها لبعض

 .يقع يف الضي  والبيء

ا ألنه كا تقدع يف أو  واذه األحكاع اجلائرة يدخل نفسه فيها او أولي   

كيمه أنه   يعترب رواياا حديث الرباء وحديث العباس وسلمة بن األكوع 

بل أخذ رواياا حديث الرباء وانتقد إيراد حديث سلمة  يرمع بعضها إىل بعض

 ا يف احيال مسلم.والعباس ومه

: قا  يعىل بن عااء: فحدثن  -أي اململي-ثم قا  بعده وقو  امُلْستَْدِر  :

 ...ام عن خبائهم أ م قالوا:   يبق أحد منا إال امتألا عيناه ؤأبنا

فإخبار أبناء اوزان عن خبائهم با ناحلم من رمية النب   ثم قا  امُلْستَْدِر  :

 إ افة إىل تقوية الشوااد له. ،ة أيب مهاعبكف من تراب يؤكد ويقوي رواي 

 وذكر اذه التكملة أبو نعيم..
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 اآلحاداذه التكملة عند أيب داود الاياليس، وابن أيب عاام يف :قلُت  

 .( وفيها مبهمون5/286د )وقد ذكرنامها وذكرنا أرقامها، وكذلك عند أمح

تقاد إيرادنا حلديث نعود إىل بيان خاأ ان ،وبعد بيان تلك االنتقاداا العاطلة

 حسب رشطنا من وموه: ضعيف املفاري أيب عبدالرمحن الفهري يف

األئمة بأن أبا  معار ا نصوص ،حدي ا خخردعواه أن حلذا الصحايب  أوهلا:

 :منها ، حديث واحدليس له إال  الفهري الرمحن عبد

فهري ما قاله أبو داود يف خخر احلديث قا : أبو عبدالرمحن ال  النص األول:

 .اامليس له إال اذا احلديث واو حديث نبيل ماء به محاد بن سلمة

اذا النص  :نقل املستدر  حديث الفهري وخترل  عليه بتامه با فيه 

لني أليب داود أُ  :الذي قا  فيه إبراايم احلريباحلافظ أيب داود  اهماععن 

 لني لداود احلديد.احلديث كا أُ 

كشف كا يف مسن هالبملار احلديث يف عاهماأخرج  :النص الثاني

 ( وقا  البملار: ما روى الفهري إال اذا.1833رقم ) األستار

ونقل السيوط  يف حسن املحاضة أنه شهد فتال مرص و   النص الثالث:

 يرو إال حدي ا واحدا يف غملوة حنني.

 للحافظ الذاب  . النص الرابع:

ذكر أبا عبدالرمحن   األثر تلقيح فهوم أهلالبن اجلوزي يف  اخلامس:

 .الفهري يف أاحاب احلديث الواحد 

أمساء الصحابة الرواة ومالكل واح  البن حملع فقد ذكره يف كتابه السادس:

 وييل اذا النصوص نحواا.يف األفراد،  منهم من الع د
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حتفة يب عبدالرمحن الفهري يفأن احلافظ اململي   يذكر أل ممممم1

 إال اذا احلديث، فقا  : روى له  تهذيب الكمالال يفو( 12067) األشراف

 أبو داود وقد كتبنا حدي ه يف ترمجة عبد اهلل بن يسار.

روى  روى عن النب   التهذيبتهذيب قا  احلافظ ابن حجر يف  ممممم2

الرب او  الرب فقا : قا  ابن عبد عنه أبو مهاع عبداهلل بن يسار ثم رد عىل ابن عبد

ابن عباس يا أبا عبدالرمحن ال تعرف املوا ع الذي كان النب   الذي قا  له

مما ييل بن   ،جتاه الكعبة ، ةعند الشقة ال ال ؛نعم :قا  ،يقوع فيه للصية 

 .شيبة

الفهري ليس له راو غري  :قا  ،ق ابن منده بينها واو الصوابفرّ  :قلُت  

 أيب مهاع نص عليه غري واحد.

 تقدمت نصوص األئمة. وقدذا احلديث و  يرد عنه غري ا :قلُت 

جامع وابن ك ري يف ( 5/286)  مسن هأمحد يف  اهماعو  يذكر 

( 22/741) الكبريمعجمه والارباين يف ( 2134)املساني  والسنن

 للفهري غري اذا احلديث . 

وأخرج احلافظ أبو نعيم األابهاين يف ترمجة أيب عبدالرمحن الفهري من 

 ( اذا احلديث فقط وأخرج له ابن عبد3308رقم ) ةالصحابمعرفة كتابه 

اذا احلديث لكنه  الكنى ( من239رقم )  االستيعابالرب يف ترمجته من 

 قا  بعده:

الرمحن ال حتفظ املو ع الذي  واو الذي قا  له ابن عباس يا أبا عبد 

الكعبة مما  جتاه ،عند الشقة ال ال ة ؛نعم :قا  ،للصية كان يقوع فيه النب  

 نعم قد أثبته.  :قا  .ثبتهأله  :فقا  .ييل باب بن  شيبة
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ة الفهري من اذا فقا  يف ترمج ،ورد عليه احلافظ ابن حجر ومهه

(: أخرج حدي ه أبو داود والبتوي وقع لنا بعلو يف 10255) اإلصابة

ه من طريق يعىل بن عااء عن أيب مهاع عبداهلل بن يسار عنه أن ال ارميمسن 

 وقا  أبو عمر او الذي سأ  ابن عباس عن مقاع رسو  اهلل ...شهد حنينا

 .عند الكعبة

ح غري  مندهق بينها ابن وقد فرّ  :قلُت    واو الذي يظهر رمحانه فقد رص 

واحد بأن عبداهلل بن يسار تفرد بالرواية عن أيب عبدالرمحن الفهري وكأن أبا 

 ظنها واحدا.اام ةنسبة واحدعمر رأى أن الفهري والقريش 

الرمحن  او ما ذكره احلافظ وغريه أنه   يرو عن أيب عبد الوجه الثاني:

هيمله  ةالفهري غري أيب مهاع عبداهلل بن يسار واذا أال مهم يف معرفة الروا

ا.  الشيخ ربيع عمد 

كا أمهل نصوص اؤالء احلفا  أن الفهري ليس له إال اذا احلديث 

وإذا كان القريش ال  قولهمع  ا ب رأيه فيستدر  بهويعمد إىل أي خاأ يناسب 

ي بت احبته فكيف يسأله ابن عباس عن املو ع الذي اىل فيه رسو  اهلل 

فالظاار أ ا شخص واحد، وأن سؤا  ابن عباس ملن ت بت احبته ... 

 عند اجلميع.

سواء كان الفهري والقريش فالقصة ال ت بت ، ثبت عرشك ثم انقش :قلُت  

وسواء كان او السائل أو املسئو  وبناء األحكاع وال ميحاا  ،ا أع اثننيواحد  

 :هبااوإليك بيان ا ارعليه ذلك،  ىثبوا ما يبنيكون بعد

 ،كر يف الصحابة وال ي بتذُ  :مندهبن ا: قا  ةصاباإلقا  احلافظ يف  

بن ان أروى ُممد بن عبد الرمحن بن السائب عن أيب عبد الرمحن القريش 
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يعن  عند -نمل  فيه للصية  سأله عن املو ع الذي كان النب  عباس 

مما ييل باب بن  شيبة  ،جتاه الكعبة ،عند الشقة ال ال ة ؛فقا : نعم ،-الكعبة

 قد أثبته.اام  ؛نعم :قا  .له أثبته :فقا  .يقوع فيه للصية

( 2918) اجملتبى( والنسائ  يف1900) أخرمه أبو داود :قلُت  

( من طريق السائب بن 876)املسن  وابن أيب شيبة يف( 3/410وأمحد)

أن عبد اهلل بن السائب كان يعود  ،حدثن  ُممد بن عبد اهلل بن السائب :عمر قا 

 ،ويقيمه عند الشقة ال ال ة مما ييل الباب مما ييل احلجرعبد اهلل بن عباس 

كان   لعبد اهلل بن السائب أن رسو  اهلل -بن عباسا ليعن  القائ- :فقلت

 بن عباس فيصيل.افيقوع  ،يقوع اهنا أو يصيل اهنا

 اهلل عبد بن ُممد(:7/299) اجلرح والتع يلوقا  أبو حاتم كا يف 

 بن اهلل عبد بن ُممد ويقا  ،الرمحن عبد بن ُممد :ويقا  الرمحن عبد بنا

 :عنه روى ،السائب بن اهلل وعبد عباس بن اهلل عبد :عن روى ،السائب

 عن عاام أبو فروى ؛عمر بن السائب عن الرواية واختلفت عمر، بن السائب

 السائب بن اهلل عبد عند كنت :قا  الرمحن عبد بن ُممد عن عمر بن السائب

 ؟ الكعبة ومه يف  النب  اىل ينأ عباس ابن إليه رسلأف

 اهلل عبد بن ُممد عن عمر بن السائب عن القاان سعيد بن حييى وروى 

 عن عمر بن السائب عن احلباب بن زيد وروى عباس، وابن بيهأ عن السائب بنا

 السائب، بن اهلل وعبد عباس بن اهلل عبد عن الرمحن عبد بن اهلل عبد بن ُممد

 :فقا  ،يب عنهأسئل  [:يب حاتمأقا  ابن  ،وُممد اذا ] ذلك، يقو  بىأ سمعت

 جمهو . اام

 (.1/125) تارخيهوذكر اذا اهختيف فيه البخاري يف
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: عبد اهلل بن السائب. قائد ابن : ومن األوااع: َوْامتهذيبهي يفقا  اململ

 عباس.

روى عن: ابن عباس، روى عنه: ابنه ُممد بن عبد اهلل، روى له أبو داود، 

 والنسائ .

ا عن الذي قلبه، وذلك وام ال شك  ترمجةاكذا ذكر اذا االسم يف  مفرد 

 ملوم  املقدع ذكره.اهلل بن السائب املخ دفيه إنا او عب

حدي  ا من رواية السائب بن عمر  "احلج "روى له أبو داود، والنسائ  يف

هُ  أَبِيهِ  َعنْ املخملوم ،  عن ُممد بن عبد اهلل بن السائب،   َعب اسٍ  اْبنَ  َيُقودُ  َكانَ  أَن 

ةِ  ِعنْدَ  َفُيِقيُمهُ  ق  ْكنَ  َيىِل  مِم ا ال  الِ َةِ  الشُّ ، او حديث قد  رجْ حِ مالْ  َيىِل  ال ِذى الرُّ

 :اختلف يف إسناده عىل السائب بن عمر

رواه عنه حييى بن سعيد القاان اكذا، وليس له فيه رواية عن ابن عباس، 

 إنا البن عباس فيه قصة.

باب عن السائب بن عمر، عن ُممد بن عبد الرمحن، عن حلورواه زيد بن ا

 عبد اهلل بن السائب وابن عباس.

النبيل، عن السائب بن عمر، عن ُممد بن عبد الرمحن  ورواه أبو عاام

، فأرسل إليه ابن عباس يسأله: عبد اهلل بن السائبعند كنت املخملوم ، قا : 

  ؟ فذكره...إلخ. أين اىل النب  

ا ليس فيها ذكر أيب عبد الرمحن القريش و  أره ذكر إال  ،فهذه الارق مجيع 

 .بن منده القصة بدون إسنادعن طريق ذلك املجهو  الذي ساق إليه ا
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دفع القو  بأن أبا مهاع عبداهلل بن يسار جمهو  بذكر امُلْستَْدِر  وقد حاو   

: وثق . وعارض بتوثيق ابن قولهب لذلك  الذاب  نقلابن حبان له يف ال قاا و

 جمهو .التقريبحبان قو  ابن حجر يف 

حجر بجهالة أيب بن اوإذا نظرا إىل جتلده يف ُماولة دفع حكم احلافظ 

مهاع عبداهلل بن يسار ترى أنه بذ  مهدا يف احلصو  عىل ما يعار ه به 

وإثباا مهالته  الكاشفو الثقاتباالطيع عىل ترامم عبداهلل بن يسار من

 وغريه. التهذيبتهذيب يف 

 فأمهل نقل ذلك وأخفاه عمدا ليتسنى له الرد عىل ابن حجر.

: قا  ابن املدين  شيخ جمهو  لتهذيباقا  احلافظ يف ترمجته من 

 وكذا قا  أبو معفر الاربي.

فقا  يف ترمجته: قا   امليزانوقد اعتمد اذا القو  الذاب  يف :قلُت  

الذي نقله عنه الشيخ ربيع :  قولهابن املدين  شيخ جمهو  مما يد  عىل أن 

. والذاب  يصنع له ل توثيق ابن حبان وليس توثيقا من الذاب ق، عبارة عن نقوثي 

 ق.ك ريا يقو  فيمن وثقه ابن حبان: وثي  الكاشفاذا يف

ابن املدين  والاربي وابن حجر كل اؤالء يقولون يف أيب مهاع  :فهذا

روى عنه  ابن املدين  مقرا له وقد قو  ينقل  والذاب عبداهلل بن يسار جمهو . 

 واحد واو يعىل بن عااء وذكره ابن حبان يف ال قاا.

، واو يعلم الثقاتاؤالء كلهم بذكر ابن حبان له يفامُلْستَْدِر  ارض فيع 

 :يف ثقاته، وأن الذاب  يف م ل اذا يقو  تساال ابن حبان بذكره للمجاايل

 ق، عن توثيق ابن حبان، املعروف بتسااله يف ذلك.وثي 

(+++) 
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 گ عمرو بن حفص املخزومي أبو 

  .خملوم أبو عمرو بن حفص بن املترية امل -190"

 أس  الاابةو (10291) اإلصابةو( 3135) االستيعابم مم يف 

(6122). 

 :الكربىمن  (8225)رقم   النسائ   اهماعقا   

حدثنا عبد اهلل، عن  :، قا ةبراايم بن يعقوب، عن واب بن زمعإ خربناأ

سمعت احلارث بن يمليد احلرضم  حيدث، عن عيل بن  :بن يمليد، قا سعيد 

سمعت عمر بن اخلااب واو خياب  :بن سم  اليملين، قا  ةعن نارش رباح

مرته أن حيبس اذا أين ؛ فإبن الوليدكم من خالد إين أعتذر إلي :الناس، فقا 

فنملعته  ،املا  عىل  عفة املهامرين فأعااه ذا الباس وذا الرشف وذا اللسان

لقد نملعت  ةعمرو بن حفص بن املتريأبوبا عبيده بن اجلراح، فقا : أوأمرا 

. وو عت  غمدا سيفا سله رسو  اهلل أ. و عامي استعمله رسو  اهلل 

 :. ولقد قاعت الرحم وحسدا ابن العم، فقا  عمر لواء نصبه رسو  اهلل 

 ابن عمك.   يفحديث السن متضب  ةنك قريب القرابإ

/ 3) أمح مسن  ال النسائ  واو يفإ ةاحاب الكتب الستأ  خيرمه من 

من طريق عبد اهلل واو بن ( 761/ 22) الكبريوالارباين يف( 475-476

 به.  ،عن سعيد بن يمليد ،املبار 

+ } 
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وسعيد بن ( 760/ رقم 22)عند الارباين ةوتابع سعيد بن يمليد ابن حليع

ثبت  ة. واحلارث بن يمليد احلرضم  ثقالتهذيبكايف ترمجته من  ةيمليد ثق

 ةابيعن عمر وشهد معه اجل ىسم  روبن  ة، ونارشةوعيل بن رباح ثق ،عابد

در  أنه أبن عساكر اوذكر  ،ووثقه العجيل وابن حبان ،وعنه عيل بن رباح وغريه

ن البخاري يف أمع  ثقة :التقريب. كذا قا  احلافظ يف  زمن النب  

  يذكرا  (2287/رقم 8)يب حاتم أوابن  (2429/رقم 8)  الكبريالتاريخ 

 .ةثق :الكاشفوقا  الذاب  يف ،فيه مرحا وال تعديي  

 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

ماذا يريد احلجوري بعد اذا التوثيق من عدد من العلاء بالرما ، وال 

يش ط اهمجاع عىل توثيق الرما ؟! وال سيا قو  ابن عساكر يف نارشة: 

 . أدر  زمن النب  

 من ل الثا القسم يف (8847)برقم اإلصابةوإيراد احلافظ له يف

 يع ض و  ، النب  زمن أدر  نارشة أن يف عساكر ابن قو  ونقل الصحابة،

 .عليه

 اليملين، قا  ابن عساكر أدر  زمن النب    سمنارشة بن ": قا  

واىل خلف معاذ باليمن وشهد خابة عمر باجلابية وحكى ابن يونس عنه قا : 

 انتهى .إىل اليمن النب   كنت أتبع معاذ بن مبل أتعلم منه القرخن حني بع ه

وروى أيضا عن ُأيب بن كعب وأيب ثعلبة اخلشن  وحدي ه عنه وعن عمر 

بسند قوي، روى عنه عيل بن رباح وعبد الرمحن بن وذكره  سنن النسائييف

 ."ابن حبان يف ثقاا التابعني وقا  عداده يف أال الشاع
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جريال لكل جمروح، فقد أما البخاري فلم يلتملع ذكر التوثيق لكل ثقة، أو الت

 يذكر ال قة وال يذكر درمته، ولو كان يف مستوى ابن معني.

ا ما يسكت عن أناس   يعرفهم حق املعرفة، فهو  وأما ابن أيب حاتم فك ري 

 يسجل أساء اذا النوع  رماء أن يعرفهم فيا بعد، فيحكم حينذا  با يظهر له.

 ة، واذا نص كيمه فيه:ومن اؤالء الذين   يعرفهم حق املعرفة نارش

 مرصي، اليملين، سم  بن نارشة"(: 8/499)اجلرح والتع يلقا  يف 

روى عنه عيل بن رباح املرصي، سمعت أيب  ،  اخلااب بن عمر عن روى

 ."قو  ذلكي

فهو   يعرفه حق املعرفة، وقد عرفه اململي وغريه أك ر من معرفة ابن أيب 

 حاتم.

 (:29/260)الكمال تهذيبقا  احلافظ اململي يف 

، وروى عن سم  اليملين املرصي، أدر  زمان النب   نس نارشة ب "

كعب وعمر بن اخلااب، س وشهد خابته باجلابية، ومعاذ بن مبل ،  بن أيب

وأيب ثعلبة اخلشن  ، وأيب عبيدة بن اجلراح  ، وأيب عمرو بن حفص بن 

 ، وعيل بن رباح املترية، س روى عنه عبد الرمحن بن عائذ األزدي الشام

اللخم  املرصي، س قا  العجيل: مرصي تابع  ثقة. وذكره ابن حبان يف 

ا يأيت ذكره يف ترمجة أيب كتاب ال قاا، وروى له النسائ  حدي  ا واح د 

 .اام"بن حفص بن املترية إن شاء اهلل تعاىل عمرو
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نارشة بن  " (:10/401) التهذيبتهذيب وقا  احلافظ ابن حجر يف 

ليملين املرصي، روى عن عمر وشهد معه اجلابية، ومعاذ وأيب عبيدة ، سم  ا

وأيب عمرو بن حفص بن املترية، وأيب بن كعب، وأيب ثعلبة اخلشن ، روى 

عنه عيل بن رباح، وعبد الرمحن بن عابد األزدي، وقا  العجيل: مرصي تابع  

 النب  زمن أدر  أنه عساكر ابن ذكر: قلت ،الثقات ثقة. وذكره ابن حبان يف

 اام." 

واذه املرة ال انية ينقل احلافظ قو  ابن عساكر بأن نارشة أدر  زمن النب  

. 

 أقول:

إنه إىل مانب توثيق اؤالء العلاء، له ميملة عظيمة ذكراا ثيثة من العلاء 

؛ ألن اذا اهدرا  قد ُتنا  به درمة الصحبة؛  بالرما ، وا : إدراكه للنب  

دد  العلاء، و  لرحه أحد، وإذا كان األمر كذلك في ي حلذا وثقه اؤالء

املصنف يف اعتقاد احة اذا احلديث، وأنه ال يصال أن يو ع او والصحايب 

 الذي رواه يف قسم  عيف املفاريد.

 قال أبو عبد الرمحن:

 . أبو عمرو بن حفص 

وطلق زومته اليمن  ىلإبعث عليا  حني مع عيل  النب   هأرسل

( 480نت قيس الفهرية واو غائب، وقصة طيقه حلا يف احيال مسلم)فاطمة ب

ا، ال نفقة حلا، ويف احلديث أن ليس »: قا  النب   حتت باب املالقة ثيث 

 .ا أسامة بن زيدفلا انتهت عدهتا تملومهثم أمراا  ،«ةنفق هلك علي
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وكذا  ،تهذيب الكمالويف حتفة االشرافذكر له احلافظ اململي يف 

يف وابن األثري   االستيعابوابن عبد الرب يف  اإلصابةظ بن حجر يفاحلاف

( 2161رقم ) جامع املساني  والسننواحلافظ ابن ك ري يف ،أس  الاابة

تلقيح فهوم أهل ن اجلوزي يفبا هالواحد وذكر كلهم ذكروا له اذا احلديث

اء الصحابة أمسوذكر ابن حملع يف كتابه، األثر من أصحاب احل يث الواح 

 .(885رقم) من أصحاب احل يث الواح  الرواه

ان بابن ح هالعجيل وذكر هسم  وثق بن نارشة هويف إسناد حدي 

بن حجر يف او الكاشفاذا التوثيق الذاب  يف  وتبعه عىل الثقاتيف

أنه روي عنه عيل بن رباح وعبد الرمحن بن  التهذيبوذكر يف التقريب

 .(2287/رقم 8) الكبريالتاريخ البخاري عائذ األزدي وذكره 

غري عيل بن رباح و  يذكر فيه ه أبو حاتم راويا عنوو  يذكر البخاري  

يخ تاركون الرمل يفبيستد   هنفس امُلْستَْدِر   مرحا وال تعديي وقد رأينا

حاتم و  يذكر فيه البخاري وال أبو  بن أيبال و التع يل حراجلو البخاري

 .حا وال تعديي أنه يف عداد من   ت بت عدالتهحاتم مر

ٻ )  :( عند خية1/203) تفسريهوقا  احلافظ ابن ك ري يف ٱ ٻ 

مبري ثم ذكر أنه روى عن  :البقرةسورة ( من 102) (ٻ ٻ پ پ

و  حيك  اجلرح والتع يلوروى عنه مجع وذكره ابن أيب حاتم يف ،مجع

 بيان الوهموقا  ابن القاان يف ،ا فهو مستور احل :قا  ،فيه شيئ ا من اذا

ل ونبني اآلن أن أبا ُممد بن أيب بوقد بينا ق :(2389( حتت رقم)5/150)

فهم عنده  ،فيهم اؤالء من اجلرح والتعديل ألنه   يعرفه أمهل حاتم إنا

 .األحوا  بني ذلك عن نفسه يف أو  كتابه جمهولو
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 (:52) املقرتحيف وأما توثيق الذاب ، فقد قا  شيخنا مقبل 

 التهذيب تهذيبإىل وترمع املتقدمون العلاء قا  ماذا ينظر أن بد ال

 إنه: معني بن حييى معارصي من ام الذين املتقدمني احلفا  من حافظ قا  فإذا

ا، فيكون ادوق  إنه: ويقو  الذاب  احلافظ يأيت ثم يوّثق،   إذا وأما ادوق 

ا الذاب ، احلافظ كيع يف نتوقف فنحن ادوق أو ثقة،  كتابه يف يذكر ما وك ري 

 حبان، ابن توثيق عىل اعتمد قد او فإذا فنرمع وّثق، فين: ويقو  الكاشف

 املتقدمني كيع إىل الرموع او اذا يف فاملعترب توثيقها، أو العجيل، توثيق أو

 ذلك وبني فبينه كذا، أو( ادوق: )قوله فف  الذاب  اهماع أما اهلل، رمحهم

 اام.مراحل لرملا

 وقديف ترمجة خالد بن أنس: لسان امليزانوقا  احلافظ ابن حجر يف

 فتارة ؛تقدع من بعض كيع من الرمل ترمجة إيراد الكتاب اذا يف الذاب  كرر

 من أنه فيوام لقائله ينسبه ال احلالني ويف فيه يترصف وتارة او كا يورده

 وأشد ميلأ املتقدمني كيع ىلإ منه النفس نإف منه جيدب ذلك وليس ،ترصفه

  .ااماملوفق واهلل ،ركونا

كا تقدع يف مسند اجليشاين  سا  يبأيف سا  بن  قو  امُلْستَْدِر وانظر  

وقد اعتمد  من حتقيقه عيل التتبع احلديث الرابع والستني. عيل بن طلق نقي

 .صحيحهيف  مسلم ساملا

يف ( 2/45) كتاب الشريعةالذريعة إىل بيان مقاص  وقا  يف كتابه

 يشري إىل ."قوثي "وقا  الذاب :  "ادوق "قا  احلافظ:"  عيسى بن اي  قا :

ذكر : روى عنه كعب ودراج وعياش و  ييب حاتمأوقا  ابن  .توثيق ابن حبان

ا وال تعديي     .فيه مرح 
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ألنه   يوثقه غري ابن حبان واو معروف  ؛والذي يظهر أن الرمل مستور

 اام."هبتساال

 ."رسو  اهلل هأغمدا سيفا سل" :عمرأبا عمر قا  ل أن ويف القصة:  :قلُت

 احلديبية بني إسيمه وكاناحلافظ يف ترمجته: خيالف مانقلهواذا  

 سنة ماا أن إىل الفتوح من وغرياا الردة أال قتا  عىل اأمري   وكان ،والفتال

  .اام    وعرشين اثنتني أو إحدى

كا يف  22-21ا ال يملا  سيفا مسلوال حتى ماا سنة فإنه يفيد أن خالد  

 ترمجته من التقريب ومصادر أخرى.

 (7/397) بن سعدا طبقاتمن  خالد بن الوليد  ةوثبت يف ترمج

 :قا  ،من طريق احلميدي

 سمعت :قا  ،خالد أيب بن إساعيل نا، قا : حدثعيينة بن سفيان ناحدث

 سليان أبا اهلل رحم :عمر قا  الوليد بن خالد ماا ملا :يقو  حازع أيب بن قيس

 .سناد صحيحإ وهذا.كانت ما اأمور   به نظن كنا لقد
 :براايم قا إوساق بعده من طريق مسلم بن  

 فرسه إال يدع   خالد ماا ملا :بن أساء عن نافع قا  ةويريمحدثنا  

 .به غري ما ظننا كان عىل سليان أبا اهلل رحم :عمر فقا  ،وغيمه وسيحه

بتري ذكر  ثابت هبذه الارق ف فيا حصل بني خالد وعمر وفاملوق

 .بن حفص كا سبق بيا ا وال غرابة فيها ويب عمرأاملرفوع فيها عن 

 ،لقد نملعت عامي استعمله رسو  اهلل  :بن حفصأيب عمرو أما قو   

فهذا  ،رسو  اهلل  هوو عت لواء نصب ،رسو  اهلل  هغمدا سيفا سلأو
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قد تكون شبهة ألاحاب ال وراا عىل احلكاع    فيه ألفا  مستتربةالقو

ال حيتمل  ،قد تكون شبهة ألاحاب ال وراا عىل احلكاع املسلمنياملسلمني 

 .هبا التفرد ةنارش

يقول  ، بلدرك زمن النبوة ومل تثبت صحبتهأ وكم من اجملاهيل ق  قيل فيه 

 .جمهول :االئمة فيه

(+++) 
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 قيل امسه حرب الورد املازني  أبو 

  .الورد املازين، قيل: اسمه حربأبو  -197"

أس  و (3250)رقم  االستيعابو( 10708)رقم اإلصابةم مم يف 

 (.6341) الاابة

 يف اجلهاد باب الرسايا:( 2829)رقم   ابن مامه  اهماعقا  

عن  ،ةاهلل بن حليع ، عن زيد بن احلباب، عن عبدةيب شيبأبكر ابن أبوحدثنا  

إياكم  :الورد يقو  باأسمعت  :، قا ةبن عقب ةيب حبيب، عن حليعأيمليد بن 

 اام .إن لقيت فّرا وإن غنمت غّلتالت   ةوالرسي

 وسنده  عيف.

والد عبد اهلل روى عنه مجع  ةبن عقبة  عيف وحليع ةبن حليعفيه عبد اهلل  

 .مستور :التقريبوقا  احلافظ يف  ،الثقاتبن حبان يفاوذكره 

أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

 أس  الاابةالظاار أن أليب الورد اذا حدي ني، قا  ابن األثري يف

 (:6334) رقم( 6/328)

: أبا الورد،  األنصار، وكناه النب  مازن )ب د ع( أبو الورد املازين "

 واسمه حرب. سكن مرص. حدي ه عند ابنه.
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. الورد أيب عن عقبة، بن حليعة عن يب،حب أَيِب  ْبنِ  َيمِليدَ  َعنْ  حليعة، ابن روى

م وإن تتدر، تلق إن فإّ ا امل قلة، واخليل إياكم»:  اهلل رسو  قا : قا   تتن

َنا.  «تتلل ِد  ْبنُ  ُعَمرُ  أَْخرَبَ ُزدَ  ْبنِ  ُُمَم  هُ  طرََبْ َنا: َقاُلوا وَغرْيُ  اْلَقاِسم أَُبو أَْخرَبَ

ٍد، ْبنُ  اهلل ِابَةُ  ِد  ْبن دُُمَم   أخربنا ُُمَم  َنا غيين، ْبنِ  ُُمَم   الشافع ، بكر أَُبو أَْخرَبَ

 بن وأمحد ،[1] املقرئ يعقوب بن وأمحد اجلواري، الليث بن ُممد حدثنا

 الاويل، محيد أخربنا املبار ، ابن أخربنا مبارة، حدثنا: قالوا السعدي ُممد

 أبو أنت»: ا فق أمحر، رمي فرأى رخه  النب  أن أبيه عن الورد، أيب ابن عن

 .«الورد

 عيل مع شهد األنصاري، فهر بن قيس بن الورد أبو: الكلب  ابن وقا 

 إياكم»:  الن بِّ   َعنِ  روى: فقا  الورد أبا العسكري أمحد أبو ذكر وقد.افني

 بن الورد أيب غري اذا: وقا  «غلت غنمت وإذا فرا، القت إذا الت  والرسية

 محيد، عن املبار ، ابن عن مبارة، عن دان،عب ذكره .القشريي حملن بن ثامة

 أنت»: فقا  أمحر، رمي فرأى  الن بِّ   رخين: قا  أبيه عن الورد، أيب ابن عن

 .اواحد   معلها وغريه اثنني، معلها فقد. «الورد أبو

  .اام   "ال يثة أخرمه

 يف نسخة امُلْسَتْدِر  :املقرىء.  [1]
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 ترمجة حتت الصحابة معرفةوكذلك أورد أبو نعيم اذين احلدي ني يف

(3488.) [1]  

 أقول:
أليب الورد املازين حدي ني  أن  فظهر من عرض ابن األثري وأيب نعيم

 مرفوعني.

 وعلى احلجوري مأخذان:
بناء عىل اذا احلديث  ها عليه، ثم أدخلف  ووقأنه أورد له حدي  ا م املأخذ األول:

 ،عليه يف  عيف املفاريد االذي روي عن اذا الصحابة موقوف  

 ع، كا يف عرض ابن األثري وأيب نعيم.والواقع أنه مرفو

ا.  فإن قا  احلجوري: إن اذا احلديث قد أورده ابن مامه موقوف 

ا فلاذا تورده يف كتابك؟!  قلنا: وإذا كان ابن مامه رواه موقوف 

 يف فومد األثري، ألبن أس  الاابةأن احلجوري رمع إىل املأخذ الثاني:

حدي ه يف و الصحايب إيراد عن كذل يصده فلم مرفوعني، حدي ني كيمه

 املفاريد الضعيفة.

ا أؤكد أنه ال يصال إيراد اذا الصحايب يف قسم  عيف املفاريد.  وأخري 

ة عقب حليعة بن  يذكر أليب الورد من طريق هبذا الرقم  هيب نعيم فومدنارمعنا إىل معرفة الصحابة أل [1]

رأى أباه فرأى  أن النب  أيب الورد عن أبيه ابن إال اذا احلديث وساق من طريق محيد الاويل عن 

او ولده أما أبو الورد الذي عنه وردنا مفرده انا بدليل أن الراوي أرمي  أمحر واذا غري حرب اذا الذي 

.ال ندري ملاذا املستدر  هيمله ةيقا  حرب فروى عنه حليعة بن عقبة واذا أال مهم يف متييمل الروا
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 قال أبو عبد الرمحن:

 أبو الورد املازين.

 هنا من وجهني: امُلْسَتْدِرك الكالم على أخطاء

قع أنه والوا :قولهإىل   أوردا له حدي ا موقوفا عليه ..إين قوله األول:

 ذكره:اإلصابة، وجتاال أنه ماء مرفوعا وموقوفا، وقد قا  احلافظ يفمرفوع

 حديث عندام وله مرص، سكن. احبة له حرب، اسمه قيل: فقا  عمر، أبو

 عنه ويروى. «غّلت غنمت وإن فّرا لقيت إن الت  والرسّية إياكم»: واحد

 .اامامرفوع  

: قوله واحد، حديث عندام هول:االستيعابوكذا قا  ابن عبد الرب يف 

ا القو  َاَذا ويروى.. «غّلت غنمت وإن فّرا لقيت إن الت  والرسيّة إياكم»  أَْيض 

ا عنه  .اام  الن بِّ   إِىَل  مرفوع 

 .وكا أنه اختلف يف رفعه ووقفه، اختلف يف إسناده كا سيأيت

رب خاؤه يف إ افة حديث خخر أليب الورد اذا الذي قيل اسمه ح والثاني:

ابن من  هأوردتالذين   يذكروا إال اذا احلديث الواحد الذي   خمالفا للحفا 

ة الت  إن لقيت فرا وإن غنمت ( باب الرسايا: إياكم والرسي2829رقم ) همام

 واو  عيف. غلت،

: أبو الورد املازين احايب  اسمه التقريبقا  احلافظ ابن حجر يف 

 .همام حرب، له حديث واحد، ورممل له إىل ابن

من طريق ابن حليعة به، وقا : وروي هبذا اهسناد  التهذيبوساقه يف 

ا، ذكره أبو القاسم البتوي وأبو حاتم الرازي.  مرفوع 
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     ايب له حديث.: احاخلالصةوقا  اخلملرم  يف

سكن مرص وله : تهذيب الكمالوقا  احلافظ اململي يف ترمجته من

 عندام حديث واحد.

، االستيعاب، وابن عبد الرب يف اإلصابةافظ يفو  يذكر له احل

؛ غري اذا احلديث، تهذيب الكمالو حتفة األشرافواحلافظ اململي يف

 وانا  أبو الورد خخر. فخرمنا حدي ه يف املفاريد عىل اذا الصواب.

ه   يرو عنه إال ومع اذه النصوص، أنه ليس له إال حديث واحد، و أن 

بأن أبا الورد اذا له حدي ان! وأدخل عىل  امُلْستَْدِر ض بن عقبة؛ اع  حليعة

 ومعله حلذا الصحايب الذي اسمه حرب. ليس لهي  ا أيب الورد اذا حد

ة، بتري أن ي بت  الف قو  من مملع من العلاء أن اذا الصحايب خت حج 

 ليس له إال اذا احلديث الواحد.

بخيف ما قاله و  حد وسوقه او حلدي ه الوامع اطيعه عىل مملمهم اذا 

ن األثري نقله عن ابالذي رخه وشهده ومع  يملعه ذلك عن تعمد خمالفة الصواب!.

 أن عبدان فرق بينها.

وذكره  وساه عبيد بن قيس، وكذا فرق بينها األزدي فيمن يعرف بكنيته

عبيد بن قيس أبو الورد تفرد عنه  :فقا  املخزون يف علم احل يثيف كتابه

 .حليعة بن عقبة ثم ساق احلديث اذا إياكم والرسيةبالرواية 

 ا فلاذا تورده يف كتابك.موقوفذا كان ابن مامه رواه : إاملستدر  أما قو 

 حتفة األشراف  احلافظ اململي يفافقد أثبته اململي وغريه حدي ا، ق

فذكره كا سقناه عنه  ( ومن مسند أيب الورد املازين عن النب  15518)

نسخة   نالع عليها نحن وإما أنه ساقه موقوفا  مرفوعا يف ومدهأنه انا، فإما 
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فاحلديث ُروي  ؛أنه مرفوع يف خارج ابن مامه عن النب   قولهواستند يف 

ا وكيمها  عيف. ا ومرفوع   موقوف 

رمال ذلك أبو حاتم كا ومنهم َمن معله من حديث أيب اريرة و اذا

 .(937)لولده رقم  العلليف

، يذكر املعل وما خالفه، علل ال ارقطينكتب العلل، كا يف  واكذا يف

 اذا وذا . ئليستبني للقار

حجة عىل معل حديث خخر حلذا الصحايب خيرمه امُلْستَْدِر   وملا   لد

اد اذا ربه عن كونه من املفاريد حسب رشطنا، قا : وأخريا أؤكد أنه ال يصال إي

 الصحايب يف قسم  عيف املفاريد.

مع علله املذكوره  صحيح املفاري وال تعن  أنه يصال إيراده يف :وأقول

 كلها، ومع تضعيف عبد احلق اهشبييل.

ا، فيه ابن حليعة، وغريه.  قا  عبد احلق: إسناده  عيف مد 

: اذا ما ذكر، واو (1251)رقم  بيان الوهم واإليهاموقا  ابن القاان يف

ا نبني ما أمجله يف  ا أن حليعة بن عقبة ال ولهقكا قا ، إال أن  : وغريه. فذكر أيض 

 يعرف.

، فقا :  عيف موقوف زوائ  ابن ماجهيف و عف احلديث البواريي

 .وهذا إسناد ضعيففقا :  ،(5015)رقم الضعيفة لباين يفواأل

أيب  بن لسوء حفظ ابن حليعة وأبوه حليعة بن عقبة، روى عنه مجع غري يمليد 

ليس بالقائم. وقا   حدي ه : . وقا  األزديالثقاتحبيب، وذكره ابن حبان يف

 ابن القاان: جمهو  احلا ، وخلص ذلك احلافظ فقا : مستور.
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 وممن يضعف بذلك امُلْستَْدِر  كا أسلفنا، في مومب لبيان أك ر من ذلك.

 أنت ترى أال احلديث يضعفون بمن قا  فيه احلافظ مستور. :قلُت  

من ن اذا الصحايب الذي يف املفاريد له حدي ان فإما أن ت بت بحجة نرّية أ

رشطنا، وإما أن ت بت أن حدي ه ال يصال إيراده يف  عيف املفاريد، ألنه ليس 

بأنك تتكلف استدراكاا ملجرد الشتب  احلق بضعيف، وإما أن تذعن للقو 

 ولو كانت مبنية عىل باطل.

  بمن قد يت ودون مباالة ،دون مباالة بعواقب إشتا  املسلمني بتري حق

  ة.هبذه األقوا  الوااي

 وعلى املستدرك مآخذ:

والواقع أنه  :فقا  املستدر  ،أن احلديث اختلف يف وقفه ورفعه األول:

 والواقع أنه اختلف يف رفعه ووقفه. :مرفوع و  يقل

ا قا  الثاني: فلاذا  :انتقاده عىل فرض إمابت  أن ابن مامه أورده موقوف 

مهل أن الوقف علة يعل هبا احلديث إ افة إىل عدع ثبوا وأ .تورده يف كتابك

 سنده سواء أكان الرفع أرمال أع الرفع.

اإلصابة من مصادر انتقاده ومهاأساسيني تركه ملصدرين  الثالث:

ن حلذا الصحايب أك ر من إ قوله وما ذا  إال أ م خالفوه يف االستيعابو

 حديث.

  ة.مهم يف التفريق بني الروا إمها  تيميذ الصحايب واو أمر الرابع:

(+++) 
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 ملسو هيلع هللا ىلصصحاب النيب أعن رجال من  بشري بن يسار 

  .ملسو هيلع هللا ىلصبشري بن يسار عن رما  من أاحاب النب   -200"

 :(3011)رقم   داود أبو اهماعقا  

َثنَا َعيِلٍّ  ْبنُ  ُحَسنْيُ  َحدََّثَنا دُ  َحد  يَى َعنْ  ُفَضيْلٍ  ْبنُ  ُُمَم   َعنْ  َسِعيٍد  ْبنِ  حَيْ

 اهلل َرُسوَ   أَن     الن بِ ي  أَْاَحاِب  ِمنْ  ِرَما ٍ  َعنْ  األَْنَصارِ  َمْوىَل  َيَسارٍ  ْبنِ  َشرْيِ بُ 

 ِماَئةَ  َسْهمٍ  ُكلُّ  مَجَعَ  َسْها   َوَثيثنِيَ  ِست ةٍ  َعىَل  َقَسَمَها َخيرَْبَ  َعىَل  ظََهرَ  ملَ ا  

 اْلبَاِقَ   النيْصَف  َوَعمَلَ   َذلَِك  ِمنْ  النيْصُف  لِْلُمْسِلِمنيَ .   اهلل لَِرُسو ِ  َفَكانَ  َسْهمٍ 

 اام .الن اسِ  َوَنَواِئِب  َواأْلُُمورِ  اْلُوُفودِ  ِمنْ  بِهِ  َنمَلَ   ملَِنْ 

 ."سود بن األوسنده  عيف، لضعف حسني بن عيل

 أقول:

قا  أبو حاتم ادوق، و ّعفه ابن "( قا  احلافظ الذاب  يف حسني اذا: 1 

ا"فيه احلافظ ابن حجر: وقا   ."عدي وغريه  ."ادوق، خيائ ك ري 

ومع ذلك أنكر أن يكون أبو داود روى عنه، ورممل له بم)ا( رممل ال مذي، 

 وماء بعده باحلسني بن عيل، ورممل له)د س(، وقا  فيه: مقبو .

 اهماعبمتابعة  ىفاحلديث اذا بسبب احلسني اذا فيه  عف، لكنه يقو

 أمحد الصحيحة.

َثنَا: قا   (:37-4/36)  مسن هأمحد يف  اهماعفقد رواه   َحد 

دُ  َثنَا َقاَ   ُفَضيْلٍ  ْبنُ  ُُمَم  يَى َحد   ِمنْ  ِرَما ٍ  َعنْ  َيَسارٍ  ْبنِ  ُبَشرْيِ  َعنْ  َسِعيٍْد  ْبنُ  حَيْ

+ } 

 
} 
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 َخيرَْبَ  َعىَل  ظََهرَ  ِحنيَ  اهلل َرُسوَ   أَن   :َيْذُكُرونَ  أَْدَرَكُهمْ    الن بِ ي  أَْاَحاِب 

 إِىَل  َفَدَفُعوَاا َعَمِلَها َعنْ   (1) َف عِ ُ   ُمْسِلِمنيَ مَْوال  اهلل لَِرُسو ِ  َخيرَْبُ  اَرْا َوَا 

 َفَقَسَمَها ،ِمنَْها َج رَ َخ  َما نِْصَف  حَلُمْ  أَن   َعىَل  ،َعَليَْها َوُينِْفُقونَ  َعَليَْها َيُقوُمونَ  اْليَُهودِ 

 َفَجَعَل  ،َسْهمٍ  ِماَئةَ  َسْهمٍ  ُكلُّ  مَجَعَ  ،َسْها   َوَثَيثنِيَ  ِست ةٍ  َعىَل   اهلل َرُسوُ  

هِ  َذلَِك  نِْصَف   َوَسْهمُ  ،ُمْسِلِمنيَ مالْ  ِسَهاعُ  النيْصِف  َذلَِك  يِف  َوَكانَ  ،لِْلُمْسِلِمنيَ  ُكلي

 َواأْلُُمورِ  اْلُوُفودِ  ِمنْ  بِهِ  َينْمِلُ   ملَِنْ  اآْلَخرَ  النيْصَف  َوَمَعَل  ،َمَعَها اهلل َرُسو ِ 

 .الن اسِ  َوَنَواِئِب 

 أمحد إىل درمة الصحيال لتريه. اهماعفريتق  اذا احلديث بمتابعة 

برقم  سننهذكر أن أبا داود روى اذا احلديث يفلاذا واجلدير با

بِيع( من طريق 3010) َثنَا ُمَؤذينُ مالْ  ُسَليَْانَ  ْبن الر  َثنَا ُموَسى ْبنُ  أََسدُ  َحد  يَى َحد   حَيْ

ازَ  ْبنُ  َثنِ  َكِري  يَى َعنْ  ُسْفيَانُ   َحد   أَيِب  ْبنِ  َسْهلِ  َعنْ  َيَسارٍ  ْبنِ  ُبَشرْيِ  َعنْ  َسِعيٍد  ْبنِ  حَيْ

ا نِْصَفنْيِ  َخيرَْبَ   اهلل َرُسوُ   َقَسمَ  :َقاَ   َح َْمةَ  ا َوَحاَمتِهِ  لِنََواِئبِهِ  نِْصف   َبنْيَ  َونِْصف 

يَةَ  َعىَل  َبيْنَُهمْ  َقَسَمَها ُمْسِلِمنيَ مْال
 ."َسْها   َعرَشَ  َثَانِ

من طريقني  ثم ساق حديث بشري بن يسار عن رما  من أاحاب النب  

ا حلديث سهل بن أيب ح مة 3012،3011برقم)  . (شااد 

 فلم ينتبه احلجوري لعمل أيب داود اذا، أو  يلتفت إليه.

 

 كذا، ولعلها:) عفوا(. ( 1)
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 قال أبو عبد الرمحن:

 .  عن  رما  من أاحاب النببشري بن يسار املدين 

حتفة ( كا يف3011رقم ) سنن أبي داودخرمت احلديث من 

لضعف حسني بن عيل بن  بالضعف ، وحكمت عىل سند أيب داوداألشراف

: عن ابن فضل وعنه ووكيع وعنه أبو امليزاناألسود العجيل، قا  الذاب  يف

داوود وال مذي وأبو يعيل واملحاميل. قا  أبو حاتم: ادوق، وذكره ابن 

، وقا  ابن عدي: كان يرسق احلديث، وأحادي ه ال ُيتابع الثقاتان يفحب

 عليها. وقا  األزدي:  عيف مدا.

رواة عنه، ونقل عن أيب داود قا : ال ألتفت إىل الوزاد احلافظ يف ذكر عدد 

ا.  حكاياته أرااا أواام 

واستد  هبذا ابن حجر عىل أن أبا داود   يرو عنه، وإنا عن حسني بن 

 بن معفر امل مم بعده. عيل

أبا عيل  اهماعواا أنت ترى أنه قد روى عنه، ونقل احلافظ ابن حجر أن 

اجلياين   يذكر من شيوخ أيب داود إال العجيل، أي اذا، فهذا او الصواب أنه 

العجيل الذي قيل عنه: يرسق احلديث، وقا  أمحد: ال أعرفه، ورأيت 

  ه قا : اهتم بالكذب.نقل عن أيب املواق أن التقريبُمرر

، وليس  ةسهل بن أيب ح موأما ما ذكره امُلْستَْدِر  من االستشهاد بحديث 

أمحد يف  اهماع قا عن أولئك املبهمني من الصحابة ر وان اهلل عليهم، 

: حدثنا ُممد بن فضيل قا  حدثن  (16417)رقم   (4/36)  مسن ه

 .، فذكره احاب النب  بن سعيد عن بشري بن يسار عن رما  من أ يىحي
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 :فاحلديث ظاهره الصحة، إال أنه قد اختلف فيه
، ة: وبشري بن يسار تابع  ثق(3/397) نصب الرايةفقا  المليلع  يف

يروي عن أنس وغريه، يروي اذا اخلرب عنه حييى بن سعيد وقد اختلف عليه 

 :فيه

o ح مةيبعن بشري عن سهل بن أ :فبعض أاحاب حييى يقو  فيه .  

o ضهم يقو : عن رما  من أاحاب رسو  اهلل بعو . 

o واهلل أعلمومنهم من يرسله ، . 

: واو حديث اختلف يف واله (7/478) الفتحوقا  احلافظ يف

: وربا شبه عىل من اختصار املاازي والسريوإرساله ، وقا  ابن عبد الرب يف

ن قا  إن نصف خيرب الال ونصفها عنوة بحديث حييى بن سعيد عن بشري ب

ا له ونصفا للمسلمني. قا : واذا  يسار أن رسو  اهلل  قسم خيرب نصفني نصف 

  .لخإ ...لو اال لكان معناه أن النصف له مع سائر من وقع ذلك النصف معه

فيا يف غملوة خيرب من  (3/313) زاد املعادذلك ابن القيم يف هونقل عن

 .األحكاع

 عىل النحو اآليت:وبيان ما أشاروا إليه من االختيف  :قلُت  

 ورواة املرسل أك ر وام . ،أن  احلديث قد روي متصي  ومرسي  

الرب يف  ( وابن عبد2/108) الطبقات، عند ابن سعد يفزيدمحاد بن  -1

 محاد حدثنا قا  من طريق سليان بن حرب، قا :  (11/36) التمهي 

.به   النب  عن بشري عن سعيد بن حييى حدثنا قا  زيد بن

(.90)اخلراج، عند حييى بن خدع يف سلمة اد بنمح -2
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( وابن سعد 142)األموالد يف ي، أخرمه أبو عبيمليد بن اارون  -3

 :فقا  (540) أخبار امل ينةة يف(، وابن أيب شب  2/107) الطبقاتيف

 ملا :قا  يسار بن بشري عن سعيد بن حييى حدثنا قا  اارون بن يمليد حدثنا

.مرسي   احلديث رفذك   الرسو  أفاء

(.91) اخلراجأخرمه حييى بن خدع يف ،عبد السيع بن حرب  -4

فقا  حدثنا ُممد بن مسكني  (3014) أخرمه أبو داود ،سليان بن بي   -5

بي  عن حييى بن سعيد  بنقا  حدثنا سليان  حسانقا  حدثنا حييى بن 

. عن بشري بن يسار عن النب  

(، والبيهق  يف 3031أبو داود )أخرمه  ،محر أبو خالد سليان بن حيان األ -6

(.6/317) الكربى

ا -7 حدثنا أمحد بن معاوية  :( فقا 526رقم) ةعند ابن شب   سفيان بن عيينة أيض 

قا  حدثنا سفيان بن عيينة عن حييى بن سعيد عن بشري بن يسار أن النب  

. خبري عىل ستة وثيثني سها   قسم 

 ر من ذلك أن املرسل أرمال .وكلهم ثقاا أئمة فالذي يظه

ا ُممد بن الفض  ل الذي روى احلديث تارة عن حييى بن سعيد عن يوأيض 

)كا يف أو   :أن رسو  اهلل  بشري  عن رما  من أاحاب النب  

 البحث(.

كا عند ابن أيب شيبة يف  رواه عن رمل من  أاحاب النب  تارة و

رواه ابن عبد الرب يف  (، وقد591رقم )املسن (، و6/466)املصنف

فإن   يكن تصحف )رما (  :( من طريق ابن شيبة بلفظ11/38)التمهي 
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فهو يد  عىل عدع  بط ابن فضيل  مسن هو مصنفهعند ابن أيب شيبة يف

 : ادوق عارف شيع .التقريبلبعض اللفظ  فف  ترمجته من 

حث احلديث؛ ليعلم أن اذا لب أو   يلتفت وهبذا يعلم أن امُلْستَْدِر    يتنب ه

عن بشري بن يسار فيه األنصاري من باب العلل للخيف عىل حييى بن سعيد 

 وليس اذا من باب املتابعاا بني الوال واالرسا .

(  بعد أن ذكر طريق 11/39) التمهي مع قو  ابن عبد الرب يفاذا  

معنى  وي يف اذا البابرسليان بن بي  املرسلة واذا احلديث أاذب ما

ا.  ااموأحسنه إسناد 

عن حييى بن سعيد  ن سليان بن بي  أروى الناسإولعله قا  ذلك ملا قيل 

 .وقد تابعه مجع كا ترى سيا التهذيبقاله ابن معني كا يف

عن أثبت أاحاب  (84) ام سؤاالت ابن بكريوسئل الدار قان  كا يف

يان بن بي  وحييى بن حييى بن سعيد األنصاري فقا : ال وري ومالك وسل

 القاان وعبد الوااب ال قف  .اامسعيد 

وليس اذا من باب  .أشار إىل االختيف يف احلديث   وأبو داود 

 املتابعاا فلم يتنبه امُلْستَْدِر  لعمل أيب داود اذا أو   يلتفت إليه.

وليس اذا من باب املتابعاا فلم ينتبه، وقد رأينا له موا ع عديدة يف اذا 

البحث يأيت فيها بالارق املختلفة ولعل بعضها يتابع بعضا خيفا لألئمة 

 امل بتني هعيحلا.

(+++) 
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 عن كربائهم بي مالك القرظيأبن  ةثعلب 

  .يب مالك القرظ  عن كربائهمأثعلبة بن  -201"

 :(3638)رقم داود أبو اهماعقا  

 يعن  ابن ك ري،-الوليد ، عن ةسامأ أبوُممد بن العيء، قا  حدثنا حدثنا 

 :نه سمع كرباءام يذكرونأيب مالك أبن  ة، عن أبيه ثعلبةيب مالك بن ثعلبأعن 

يف  رسو  اهلل  إىلفخاام  ةن رمي من قريش كان له سهم يف بن  قريظأ

ن املاء أ فقىض بينهم رسو  اهلل  -يعن  السيل الذي يقتسمون ماءه-مهملور 

 .وسنده  عيف اام.سفلىل األعىل عالكعبني الحيبس األ إىل

مالك او  أبوُممد املدين ادوق، و أبوالوليد بن ك ري او املخملوم ،  

بن حبان والعجيل اخمتلف يف احبته، وذكره  ةجمهو  وثعلب ةبن ثعلب مالك

 . "نه تابع أفالظاار  الثقاتيف

أقول:

وذلك  ؛( قا  الذاب  يف أيب مالك بن ثعلبة: مستور. قا  احلافظ: مقبو 1

 أنه روى عنه اثنان، ومن كان كذلك ال يقا  فيه: جمهو .

ومع ذلك يقو  احلجوري فيه: جمهو . وتكرر منه واف أناس باجلهالة، 

 وام ليسوا كذلك.

+ } 

 
} 
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 رقم حتت ،الصحابة معرفة(أليب مالك متابعة، روااا أبو نعيم يف2

 (.407) ال مجة

  :بعد أن ساق اذا احلديث باهسناد األو   قا  

 ورواه افوان بن سليم عن ثعلبة بن أيب مالك أشبع من اذا. "

َثنَا دُ  ثنا أَمْحََد، ْبنُ  ُسَليَْانُ  َحد  اِئُغ، َعيِلٍّ  ْبنُ  ُُمَم   َكاِسٍب  ْبنُ  َيْعُقوُب  ثنا الص 

ٍد، ْبنُ  اهللِ َعبْدُ  َوَثنَا ح  َكاِسٍب، ْبنُ  وُب َيْعقُ  ثنا: َقااَل  َعاِاٍم، أَيِب  ْبنُ  َبْكرِ  أَُبو ثنا ُُمَم 

 الن بِ    أَن   َمالٍِك، أَيِب  ْبنِ  َثْعَلبَةَ  َعنْ  ُسَليٍْم، ْبنِ  َاْفَوانَ  َعنْ  إِْبَراِايَم، ْبنُ  إِْسَحاُق  ثنا

رَ  اَل »: َقاَ     ارَ  َواَل  َضَ  الن ْخلِ  َمَشاِرِب  يِف  َقىَض   اهللِ َرُسوَ   َوأَن  .  «ِضَ

يْلِ  َب  َحت ى اأْلَْسفَلِ  َعىَل  اأْلَْعىَل » :بِالس  ْ ال َوُيْرَوى اأْلَْعىَل، يرَْشَ ىَل  َاءُ م ، إِ نْيِ بَ ْلَكْع  ا

ُح  ُثم   َقيِضَ  َحت ى َوَكَذلَِك  اأْلَْسفَِل، إِىَل  َاءُ مالْ  َيرْسَ نْ َواِئُط، َي وْ  احْلَ ى أَ نَ ْف  . «َاءُ مْال َي

 (.2200)برقم( 4/55) واملثاني اآلحادوأخرمه ابن أيب عاام يف

 ، ومن خاامه يف السق . وحلذا احلديث شااد من قصة الملبري 

باب رشب األعىل إىل الكعبني  -يف كتاب املساقاة  أخرمه البخاري 

(، ومسلم 2708( من ومه خخر، وأخرمه أيضا برقم)4585،و)2362حديث)

  السنة شرح(، والبتوي يف166-1/165(، وأمحد )2357برقم)

 (.2194)رقم( 8/283-284)

َثنَا:  قا  البخاري  ٌد، َحد  َنا ُُمَم  ، َيمِليدَ  ْبنُ  خَمَْلدُ  أَْخرَبَ ايِنُّ : َقاَ   احلَر 

يِن  َثنِ : َقاَ   ُمَرْيٍج، اْبنُ  أَْخرَبَ ، ْبنِ  ُعْرَوةَ  َعنْ  ِشَهاٍب، اْبنُ  َحد  َبرْيِ هُ  الملُّ َثهُ  أَن   أَن   َحد 

َبرْيَ  َخاَامَ  األَْنَصارِ  ِمنَ  َرُمي   اٍج  يِف  الملُّ ةِ  ِمنَ  رِشَ  َفَقاَ   الن ْخَل، هِبَا َيْسِق  احلَر 
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، يَا اْسِق »:  اهللِ َرُسوُ   الْ  فَأََمَرهُ  ُزَبرْيُ ْرِسْل  ُثم   َمْعُروِف،مبِ ىَل  أَ  َفَقاَ   ،«َماِر َ  إِ

تَِك، اْبنَ  َكانَ  أَنْ : األَْنَصاِريُّ  نَ  َعم   ُثم   اْسِق،»: َقاَ   ُثم   ، اهللِ َرُسو ِ  َوْمهُ  َفتََلو 

اءُ  َيْرِمعَ  حتى اْحبِْس، ىَل  املَ ْدِر، إِ هُ  َلهُ  َواْستَْوَعى « اجلَ َبرْيُ  َفَقاَ   ،َحق   إِن   اهللوَ  :الملُّ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ : َذلَِك  يِف  أُْنمِلَلْت  اآلَيةَ  َاِذهِ 

 "[ 65: النساء] ﴾ې 

َرِا : ِشَهاٍب  اْبنُ  يِل  َقاَ     ُثم   اْسِق،»:  الن بِ ي  َقْوَ   اُس َوالن  األَْنَصارُ  َفَقد 

ْس  ى اْحبِ ْرِمعَ  َحت  ىَل  َي ْدرِ  إِ  . الَكْعبنَْيِ  إِىَل  َذلَِك  َوَكانَ  «اجلَ

واجلدير بالذكر أن اذا احلديث مروي من عدد من أاحاب الملاري عنه، 

 به، عند البخاري وأمحد.

 ( قا  احلجوري عن ثعلبة بن أيب مالك:3

؛ الثقاتاحبته، وذكره ابن حبان والعجيل يف وثعلبة خمتلف يف "

 ."فالظاار أنه تابع 

اكذا رّمال احلجوري عدع احبة اذا الصحايب، وقد أورده عدد ممن 

كتب يف الصحابة يف مؤلفاهتم، و  يرش أحد منهم إىل عدع احبته، وعىل 

 وابن الصحابة معجميف قانع وابن ،الصحابة معجم رأسهم البتوي يف

 أن معني ابن عن ونقل ،أس  الاابة يف األثري وابن  عابياالستيف لربا عبد

 رؤية. ل علبة

 .احبته يف خمتلف أنه وذكر ،(1/209)  اإلصابةوأورد احلافظ يف 

 ."وقا  ابن معني له رؤية"ثم قا : 
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 ."مصعب الملبريي كان ممن   ينبت يوع قريظة ف  "وقا : 

ثقاا التابعني، وقا  أبو حاتم او تابع  وذكره ابن حبان يف "ثم قا : 

 ."وحدي ه مرسل

ومن يقتل أبوه بقريظة ويكون او  "ثم رّمال احلافظ احبة ثعلبة، فقا :

بصدد من يقتل لوال اهنباا ال يمتنع أن يصال ساعه فلهذا االحتا  ذكرته 

 ."انا

. بصحبتهم احلافظ لملع ممن وام ، اإلصابة أي: يف القسم األو  من

 بن  ماعإ حييى، أبا يكنى(: 1/367)الصحابة معرفةيف منده ابن ا وق

ا، وكان قريظة،  . النب  أدر  كبري 

ثم ال أدري ملاذا حاد احلجوري عن مصادره األساسية، فلم يذكراا يف 

 !!؟ عابياالستو ‘أس  الاابةو  اإلصابةترمجة ثعلبة، وا 

 .كاشفالوي التجر وأثبت احبته الذاب  يف

أن قصة قريظة كانت سنة أربع،  ومما يؤكد ثبوا رؤية ثعلبة للنب  

يف شهر ربيمع األو  سنة إحدى عرشة من احلجرة للنب   وكانت وفماة النب  

. 

بعد قصة قريظة، تضاف اذه  فهذه سبع سنني عاشها يف عهد رسو  اهلل 

هنباا والت  تقدر عىل السبع السنني عىل ما سبقها من السنني الت  قارب فيها ا

 األقل بعرش سنني.
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فصال  اذا احلديث، وتبني رمحان ثبوا احبته، في يصال إيراده وحدي ه 

 يف  عيف املفاريد.

 قال أبو عبد الرمحن:

 .ثعلبة بن أيب مالك القرظ  عن كربائهم

عنه عن كربائهم غري اذا  حتفة األشراف  يذكر احلافظ اململي يف

 .(12رقم) قدع يف ثعلبة بن مالك عن النب  احلديث، واحلديث ت

وقد اع ض امُلْستَْدِر  كعادته عىل قويل: وأبو مالك او مالك بن ثعلبة 

 جمهو .

فقا : قا  الذاب  يف أيب مالك بن ثعلبة مستور، قا  احلافظ: مقبو ، ومع 

ذلك يقو  فيه احلجوري جمهو  وتكرر منه واف أناس باجلهالة وام ليسوا 

 كذلك.

 ،جمهو  احلا  :أي ،  الذاب  يف أيب مالك بن ثعلبة: مستوروق :لُتق

كا فرسته أنت بقولك: يف مسند معيل من اذا الكتاب: )إن جمهو  احلا  

ق بني املستور و جمهو  احلا !  واو املستور( فا بالك انا تفري

 ثقاا، ورماله :(13/1009) الضعيفةيف قا  العيمة األلباين 

:   يوثقه أحد حتى وال ابن حبان، وذكره أيب مالك اذا اذا لكما أيب غري

وكذا ابن أيب حاتم، من رواية ابن إسحاق فقط، و  يذكرا  الكنىالبخاري يف

. اا ا وال تعديي   مفيه مرح 
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واملستدر  ينف  عنه اجلهالة وتكرر منه نف  مهالة أناس ممن حاله اكذا 

 بالباطل وام جمهولون. 

اقه من طريق أليب مالك متابعة روااا أبو نعيم ثم س قا  املستدر 

 فذكره. بن سليم عن ثعلبة بن أيب مالك أن النب   افوان

 متابعة له!  تاذه خمالفة ملالك وليس :قلُت

عن كربائهم، وافوان يرويه عن  ةفالك بن ثعلبة انا يرويه عن أبيه ثعلب

 ثعلبة دون ذكر كربائهم فيه.

 املخالفاا متابعاا. لِ عْ اذا الكتاب من َم وللمستدر  نظائر يف 

ا ملالك يف   يف اذا املسند عن كربائهم. قولهو  أمد متابع 

نه سمع كربائهم أفرواه تارة عن أبيه ثعلبة  ؛وقد اختلف عىل مالك بن ثعلبة

 .دون ذكر كربائهم فيهن اورواه تارة كا رواه افو ،كا او انا

يف مسند ثعلبة السابق بإبراايم بن اذه قد  عفتها أنت وطريق افوان  

فيه  :لني احلديث، وقا  الذاب  :يف احلاشية: قا  فيه احلافظ إسحاق فقلَت 

  عف، ومع اذا فإسناده يعتضد بالاريقني اآلخرين. اام

إال طريق أيب مالك بن ثعلبة، أما  وقد سبق بيان أنه   يبق كذا قلَت  :قلُت

 :قان : فيه ليس بيشء، وقا  الدارن معنيقا  اب ،الاريق األخرى ففيها زكريا

 م و .

وإسحاق بن إبراايم اذا قا  فيه أبو زرعة: منكر احلديث ليس  :قلُت

 ، وقا  أبو حاتم: لني احلديث، وقا  الباغندي: عنده مناكري.يبالقو
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فاحلديث ال يصال كا سبق بيانه يف مسند ثعلبة وسبق نقل قو  احلفا  

 . ابن عبد الرب حديث الملبري  عليه. ويف معناه كا قا 

وأما الكيع عىل احبة ثعلبة فقد تقدع مستويف يف مسند ثعلبة با ال 

ا انا  أن احلافظ ابن حجر إنا اعتمد عىل قو  حيتاج إىل إعادة انا وأبنّ

  ظالقراذا معضل، بخيف عاية  قولهمصعب الملبريي واو من تيميذ مالك ف

 فحدي ه احيال.

 "وأثبت احبته الذاب .." وقول املستدرك:

الرؤية، وقد ذكر له ت احبته وإنا أثبت بتقدع بيان أن الذاب    ي  :قلُت 

اؤالء الذين حلم رؤية يف الابقة األوىل من كبار التابعني، كيف وقد حكم عىل 

 حديث ثعلبة اذا نفسه يف التجريد باهرسا .

أن قصة قريظة كانت  مما يؤكد ثبوا رؤية ثعلبة للنب  " :ل املستدركووق

فهذه سبع سنني تضاف عىل ما سبقها من الت  قارب " :إىل أن قا  "سنة أربع...

 ."والت  تقدر عىل األقل بعرش سنني بااناهفيه 

يف اذا رد عليك أف اام خيتلفون يف احبة من بلغ سبع عرش سنة  :قلُت

القو  يفتقر إىل اذا االختيف الشديد، عىل ما سبق يف مسند ثعلبة، وإنا اذا 

  .دليل، ومن بلغ م ل اذا السن ال يقا  له رؤية بل له احبة، كحا  عاية 

 إىل بيان مقاص  الشريعةالذريعةعن ثعلبة اذا يف كتابك هُ وإليك ما قلتَ 

وِ  َكي  » ( ختريج حديث: 1074( رقم )4/234) بََتى َل   اْن
ٍ
ء يَشْ

ْلِق  ِمنَ  لِ  أَنْ  اخْلَ

ْسُجدَ    َي
ٍ
ء ةِ  اَلنْبَتَى َوَمل   َعمل   هللا ُدونِ  ِمنْ  ليَِشْ َمْرأَ ْسُجدَ  أَنْ  لِلْ مَلْوِمَها َت واو عن  «لِ
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 .اام عيف ومنكر، وثعلبة خمتلف يف احبتهامُلْستَْدِر : ثعلبة بن مالك، قا  

 .فالبخاري يرى له احبة :وأخاأ فقا 

 َمر،عُ  َسِمعَ "( فقا :2/174) التاريخ الكبريذكره البخاري يف :قلُت 

اِرّي، احلاد، ابن منه َسِمعَ  ُعَمر، اْبن وَعنِ  النعان، ْبن وحارثة  ."مالك وابنه والملُّ

: نابةاإلثباا البخاري لصحبته، وقد قا  احلافظ متلااي يفإفأين 

غري واحد من  وذكره البخاري وأبو حاتم وابن حبان يف مجلة التابعني وتبعهم

إىل البخاري بالقو  بصحبته فامُلْستَْدِر   املؤرخني، ومع اذا التلط يف العملو

 .احبته يف خمتلف: فيقو  ،لنال إىل أنه تابع 

او من التابعني، وقا  العجيل: تابع   املراسيلقا : وقا  أبو حاتم يف

، أي   يذكره يف الصحابة، وانظر املراسيل الثقاتثقة. وذكره ابن حبان يف

يث بالنكارة، وألن ثعلبة بن أيب مالك (، و عف احلد31) البن أيب حاتم رقم

 بن أيب مالك مرسي اليصالتابع  ال احبة له،واحلديث املذكور عن ثعلبة 

 .لكن متنه احيال

مجاعة من  حديث من ورد ؛صحيح :إرواء الاليلقا  العيمة األلباين يف

ومعاذ بن  ،اهلل بن أيب أوف وعبد  ،وأنس ،اريرة وأب  :منهم  أاحاب النب  

 عباس ابن عن الباب ويف ،وعائشة بنت أيب بكر الصديق ،وقيس بن سعد ،بلم

 .أرقم بن زيد وعن ،اجلمل قصة وفيه

( عقب 1159رقم ) جامعهوقا  اهماع ال مذي يف كتاب الر اع من

ا أن يسجد »قا :  عن النب   احلديث عن أيب اريرة  ا أحد  لو كنت خمر 

 .«هاألحد ألمرا املرأة أن تسجد لملوم
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وابن  ،وعائشة ،ورساقة بن مالك بن معشم ،معاذ :ويف الباب عن :قا   

 ،وابن عمر ،وأنس ،وأع سلمة ،وطلق بن عيل ،وعبد اهلل بن أيب أوف ،عباس

ترغيب الملوج يف باب ، الرتغيب والرتهيبوذكر ملها احلافظ املنذري يف

وترايبها من  الوفاء بحق زومته وحسن عرشهتا واملرأة بحق زومها وطاعته

 .إسقاطه وخمالفته

اجلامع  يفوحديث أيب اريرة املذكور يف الباب خرمه شيخنا 

 بسند حسن( وموا ع أخرى 1816رقم )الصحيح مما ليس يف الصحيحني

 .وهو صحيح لغريه

(، وقا  12614( رقم )3/158وحديث أنس بن مالك أخرمه أمحد ) 

 .صحيح لغريهاملحقق: 

ونقل عليه قو  وةبالصحيح املسن  من دالئل النيف  وخرمه شيخنا  

 ."واذا إسناد ميد": الب اية والنهايةابن ك ري يف

ا وبنحوه حديث عبد اهلل  بن معفر  وحديث أنس يشهد حلديث ثعلبة متام 

 .بسند صحيح( 2264) يف مامع شيخنا 

 فهذه عدة أمور يف خترجيه على هذا احلديث اتفق لي االطالع عليها:
أنه لنال إىل عدع احبة ثعلبة بن أيب مالك كا او وا ال من  هلا:أو

وما  إىل القو  بعدع تضعيفه احلديث بالنكارة زعم، وبأنه خمتلف يف احبته 

 .املفاري احبته خيف عناده يف استدراكه اذا  عىل كتايب

أنه نسب إىل البخاري القو  بصحبته، فقا : فالبخاري يرى احبته  ثانًيا:

خيف ما رخه البخاري يف تارخيه، وخيف ما نقله عنه احلافظ متلااي واذا 

 وغريه.
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أنه حكم عىل احلديث بأنه  عيف منكر واو حديث احيال لتريه  ثالثها:

وليس يف متنه نكارة بل إنه من دالئل النبوة، وأبلغ منه حنني اجلذع وتسليم 

قرة وسكون أحد وانقياد الشجرة وكيع الذئب والب احلجر عىل رسو  اهلل 

وبعض أاحابه فقا : اثبت أحد ما عليك  رمف حني اعد عليه النب   امل

يق وشهيدان، وغري ذلك من بابه ك ري.  إال نب  وادي

لن بِ ي  َتْسُجدُ  اْلبََهاِئمُ  َكاَنْت  َوَقدْ :وقا  شيخ اهسيع 
 اَل  َواْلبََهاِئمُ   لِ

ُجودِ  ِمنْ  َيْلمَلعُ  ُيَقاُ   َفَكيَْف . هللا َتْعبُدُ    السُّ
ِ
ء :    الن بِ ُّ  َقاَ   َوَقدْ  ؟ ِعبَاَدُتهُ  ليَِشْ

ا ُكنْت َوَلوْ » ا خِمر  هِ  لِِعظَمِ  «لمَِلْوِمَها تَْسُجدَ  أَنْ  َمْرأَةَ مْال أَلَمَْرا أِلََحدِ  يَْسُجدَ  أَنْ  أََحد   َحقي

هُ  َوَمْعُلوعٌ  َعَليَْها ا ُكنْت َلوْ :  َيُقْل  َ ْ  أَن   اام. َيْعبُدَ  أَنْ  اأََحد   خِمر 

الذي ساقه اآلمري يف  بالسندنس بن مالك أحديث امُلْستَْدِر  وقد  عف  

  تاألخرى ال هو  يذكر طريق ،تعظيا  له باب سجود البهائم لرسو  اهلل 

 صحيح الرتغيب والرتهيب( واو يف12614رقم) مسن  أمح يف

احيال  :وقا  األلباين ،رواه أمحد بإسناد احيال :ريذ( وقا  املن2/414)

حديث أنس الت  عند اآلمري يف نفس امُلْستَْدِر  بشوااد و  يعترب  ،لتريه

 واو يصلال يف الشوااد مدعان بن زيد بنعيل  الباب عن عائشة وفيه

 .واملتابعاا

ثم ال أدري ملاذا حاد احلجوري عن مصادره األساسية،  وقول امُلْسَتْدِرك:

 ..إلخةفلم يذكراا يف ترمجة ثعلب

اذه متالاة وا حة فاحلديث انا عن مبهمني وسبق يف مسند  :قلُت  

وخلائك اذا يف احايب  ثعلبة وذكرا ترمجته من اذه املصادر ال يثة كلها

 .احلديث معلت الرواياا املختلفة متابعاا



 
' سامل بن أيب اجلعد عن رجل من خزاعة

 
( 729 

 ةسامل بن أبي اجلعد عن رجل من خزاع 

  .سا  بن أيب اجلعد عن رمل من خملاعة -206"

 :ةاية العتم ،دبيف األ( 4985)رقم    داود أبو هماعاقا  

يب أمسدد، عن عيسى، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سا  بن  حدثنا 

 .س حتا  اّليت فليتن -ةأراه من خملاع :قا  مسعر-قا  رمل  :اجلعد قا 

 ،قم الصيةأ ،يابي » :يقو  ، ا عليه ذلك، فقا  سمعت النب  بوافكأ م ع

 .«هبارحنا أ

 .(6214)والارباين (5/364) املسن وأخرمه أمحد يف

،  من (4986)يت ذكره ورواه برقم أاال  طريق للحديث فيا سيواذا أ 

يب اجلعد، عن عبد اهلل بن ُممد بن أ، عن سا  بن ةطريق ع ان بن املتري

قا  سمعت رسو  اهلل  :نصار،  فذكر احلديث وفيه، عن اهر حلم من األةاحلنفي

يابي  فأرحنا بالصية» :. قا    .«قم 

يب اجلعد، فتارة يرويه عن رمل من أسلم كا وقد ا ارب فيه سا  بن أ 

، وعن ، عن اهر حلمعن عبداهلل بن ُممد بن احلنفية ه، وتاره يرويمحدأعند 

 العللقان  يف، وقد أعله الدار، وتاره يرويه عن اهر حلمرمل من خملاعة

ال ايل  ةمحمل أبوبن مرة و فقا : ورواه عمرو( 120)يف ص  (123 -4/120)

  عن النب   ةيب اجلعد عن رمل من خملاعأيب افية عن سا  بن أثابت بن 

 اام .اال بن مرة أ وقو  عمرو :، قا و  يذكر عليا وال ابن احلنفية
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رمال ة أن الاريق املرسلأفالظاار  وال ايل اذا رافيض  عيف؛ :قلت

يب اجلعد أعلو  من اذه الاريق في ندري سا  بن ن احلديث م: أواحلاال

 رسا .أنه ك ري اهع ال مع أسمع من اذا اخلملاع  

 أقول:

( إن اذا احلديث َل َابٌِت با له من شااد سيأيت، ورم  احلجوري لسا  1

 بن أيب اجلعد باال اراب يف إسناده اذا احلديث غلط.

 (إن إسناد أيب داود اذا إسناد احيال.2

 : قا  احلديث، اذا( 5/364)  مسن هأمحد يف  اهماعرواه وروى 

َثنَا َثنَا ،َوِكيعٌ  َحد  ةَ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ،ِمْسَعرٌ  َحد   َعنْ  ،اجْلَْعِد  أَيِب  ْبنِ  َساِ ِ  َعنْ  ،ُمر 

َيُ   َيا» :َقاَ     الن بِ    أَن   ،أَْسَلمَ  ِمنْ  َرُملٍ  ا بِ ِرْحنَ َيةِ  أَ الص   .« بِ

مسعر: أراه من خملاعة. فإنه ظن ال يرض؛ فإنه ظن يف وقت ما اذا  وقو 

 الظن، ومملع بأنه من أسلم يف رواية وكيع عنه.

 قان ، ومع ذلك   يفهمه حق الفهم.نقل احلجوري بعض كيع الدار (3

و  يرمه  ،قان  ذكر االختيف عىل سا  بن أيب اجلعدفالدار

ح أن قو  عمرو بن مرة أاال، فهذا باال اراب؛ لقد بني  اذا االختيف ث م رص 

 ي اراب.لترميال لاريق عمرو بن مرة، ونف  

 وأورد الارق املختلفة وا  أربع:

،  عيف افيةأيب بن  ثابتطريقان: مدارمها عىل أيب محملة ال ايل، واو 

 رافيض.
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 برش.وطريقان: مدارمها عىل ابن 

ث عن ال وري، أال قان ، روى اذا احلديوحلذين رشيك ثالث ذكره الدار

 واو: عبد العمليمل بن أبان األموي، م و ، وكذبه ابن معني.

لرواية عمرو بن مرة السالف  وإذا كان اذا او حا  اؤالء املخالفني

ا، في لوز احلكم عىل اذا احلديث باال اراب؛ ألنه ال حيكم ذكرا

 مكان.باال اراب إال عند عدع إمكان ال ميال، وال ميال انا يف غاية اه

 ويف ،صحيح أبي داودال األلباين اذا احلديث يف وقد احّ 

 نص واذا أاال، مرة بن عمرو قو  بأن الدارقان  ورصح ،للمشكاةحتقيقه

 .خياته قدمنا وقد الدارقان ، كيع

َة، ْبنُ  َعْمُرو َوَرَواهُ قا  الدارقان : ...،   يِب أَ  ْبنُ  َثابُِت  ال َُّايِلُّ  مَحْمَلةَ  َوأَُبو ُمر 

 َيْذُكرْ  َ ْ   الن بِ ي  َعنِ  ُخمَلاَعَة، ِمنْ  َرُملٍ  َعنْ  اجْلَْعِد، أَيِب  ْبنِ  َساِ ِ  َعنْ  َاِفي َة،

 َعنْ  احْلَنَِفي ِة، اْبنِ  َعنِ  َساِ ٍ، َعنْ  مَحْمَلَة، أَيِب  َعنْ : َوِقيَل .احْلَنَِفي ةِ  اْبنَ  َواَل  َعِلي ا،

 .بَِي ٍ 

دُ  َوَقاَ   ٍد  ْبنِ  اهلل َعبِْد  َعنْ  َساِ ٍ، َعنْ  مَحْمَلَة، أَيِب  َعنْ : َربِيَعةَ  ْبنُ  ُُمَم   ُُمَم 

،  . الن بِ ي  َعنِ  اأْلَْسَلِم ي

ةَ  ْبنِ  َعْمِرو َوَقْوُ      اام  ."أََاالُّ  ُمر 

 . وحلذا احلديث شااد من حديث أنس 

 : قا  ،(3/128)  مسن هيف  أمحد  اهماعرواه 

َثنَا عٍ  َعنْ  ُعبَيَْدَة، وأَبُ  َحد    الن بِ    أَن   أََنٍس، َعنْ  َثابٍِت، َعنْ  ُمنِْذِر،مْال أَيِب  َسي 

َب »: َقاَ   يَل   ُحبي
َساءُ  إِ ني يُب، ال َل  َوالاي ةُ  َوُمِع نِ  ُقر  يْ َيةِ  يِف  َع  . «الص 
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 : قا  ،طريقني من( 62-7/61) اجملتبىوأخرمه النسائ  يف

َنا َثنَا َقاَ   ،اْلُقْوَميِسُّ  ِعيَسى ْبنُ  َسنْيُ حُ مْال أَْخرَبَ انُ  َحد  َثنَا :َقاَ   ،ُمْسِلمٍ  ْبنُ  َعف   َحد 

عٌ  َب »: اهلل َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ   أََنسٍ  َعنْ  َثابٍِت  َعنْ  ،ُمنِْذرِ مْال أَُبو َسي  يَل   ُحبي
 ِمنْ  إِ

ا يَ ْن َساءُ  الدُّ ني يُب  ال َل  َوالاي ةُ  َوُمِع نِ  ُقر  يْ َيةِ  يِف   َع  .«الص 

، قا :   َثنَاأخربنا عيِلُّ بُن ُمْسِلٍم الاُّويِسُّ َثنَا قا :مْعَفٌر،  َحد   قا :َسي اٌر،   َحد 

َثنَا َب »: اهلل َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ   أََنسٍ  َعنْ  َثابٌِت   َحد  يَل   ُحبي
َساءُ  إِ ني يُب  ال  َوالاي

ةُ  ْت َوُمِعلَ  نِ  ُقر  يْ َي  يِف  َع  .«ةِ الص 

 وروى اذا احلديث عنه خخرون، فهذا احلديث احيال لتريه.

 قا  األلباين يف ابن مبرش:   أمد له ترمجة. مالحظة:

 : فيه الذاب  قا  ،(15/25) سري أعالم النبالءوومدا له ترمجة يف

ث اهماع"  ."ال قة املحدي

  وال قانه، ال الداراألئمة قبلمن أحد  عن لكن الذاب    ينقل توثيقه

 اخلايب، وال غريمها.

وبناء عىل اذا البيان في يصال إيراد حديث سا  بن أيب اجلعد عن اذا 

 الصحايب املبهم يف قسم  عيف املفاريد.

 قال أبو عبد الرمحن:

ا » :حديث ا هِبَ ِرْحنَ َة أَ يَ ِقِم الص  ُ  أَ ا بِيَ  :« َي

دٌ ( فقا : 4985أخرمه أبو داود ) َثنَا ُمَسد  َثنَا ِعيَسى ْبُن ُيوُنسَح  َحد  َثنَا  د  َحد 

َة َعْن َساِ ِ ْبِن أَيِب  َقاَ   -اجْلَْعِد َقاَ  َقاَ  َرُمٌل  ِمْسَعُر ْبُن ِكَداٍع َعْن َعْمِرو ْبِن ُمر 
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ُْم َعاُبوا َعَليِْه َذلَِك    َليْتَنِ  :-ِمْسَعٌر ُأَراُه ِمْن ُخمَلاَعَة  ْحُت َفَكأَ   يُْت َفاْسَ َ َفَقاَ  َال 

ا»َيُقوُ     هللَسِمْعُت َرُسوَ  ا ا هِبَ ِرْحنَ َة أَ يَ ِقِم الص  ُ  أَ ا بِيَ  .«َي

؛ ثم أبنت االختيف فيه عىل قد ذكرا أن اذه أاال طريق للحديث أوال:

بن أيب اجلعد، ثم قلت: فالظاار أن الاريق املرسلة أرمال؛ واحلاال أن  سا 

ري سا  بن أيب اجلعد سمع من اذا احلديث معلو  من اذه الاريق في ند

 اخلملاع  أع ال. اام

ال يستلملع احة احلديث،  يف طريق عمرو بن مرة أاالوقو  الدارقان  

فسا    يذكر ساعا من اخلملاع  واو مدلس، وقد أخرج اخلايب 

( ما يد  عىل عدع ساع سا  حلذا احلديث من اذا 10/442) تارخيهيف

 فقا : ،الصحايب املبهم

أخربنا أبو بكر ُممد بن  ،خربنا ع ان بن ُممد بن يوسف العيفأ

 ،وأخربنا أمحد بن ُممد بن عبد اهلل الكاتب ،اهلل بن إبراايم الشافع  عبد

حدثنا  ،حدثنا برش بن موسى :قاال ،أخربنا ُممد بن أمحد بن احلسن الصواف

 :قا  ،عدعن سا  بن أيب اجل ،عن عمرو بن مرة ،حدثنا مسعر ،خيد بن حييى

 .. ثم ذكر احلديث.فقا  اخلملاع  :قا ، عادوا رمي من خملاعة

ا   حيرض اذه العيادة حلذا اخلملاع ، فف  اذه الاريق بيان أن سامل  

  .وإسناداا حسن

  .كتبت عنه وكان ادوقا :قا  اخلايب ،عثمان بن حمم  العالف

ثقة ثبت، يب: قا  اخلا وأبو بكر حمم  بن عب  اهلل بن إبراهيم بن عب ويه

ثقة : سؤاالت السلمي، وقا  الدارقان  يفك ري احلديث، حسن التصنيف

 ..مأمون، الذي   يتتري بحا 
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وقا   .كان ثقة أمينا عاقي ركينا: تارخيهقا  اخلايب يف ،وبشر بن موسى

، وقا  اخلي : : ثقة نبيلسؤاالت أبي عب  الرمحن السلمييفالدارقان  

 -يعن  أَمْحَد ْبن حنبل -ديم الساع، كان أَُبو عبد اهللقشيخ مليل مشهور 

  يكرمه، وكتب له إىل احلميدي إىل مكة.

 ثقة. :وقا  ابن العاد .املحدث اهماع ال بتوقا  الذاب : 

واو ، : ادوق رم  باهرماء التقريبيف احلافظ قا  ،وخالد بن حييى

ن قدماء شيوخ البخاري : مه ي الساريوقا  يف ،من كبار شيوخ البخاري

 .أخرج له البخاري أحاديث يسرية

( واحلافظ 3/1334) معرفة الصحابةوقد ذكر أبو نعيم يف

عن مسعر عن عمرو عن رمل عن رواه بن عيينة (: أن ا3/138) اإلصابةيف

 .عبد اهلل بن ُممد بن احلنفية عن أبيه عن رمل من الصحابة غري مسمى

حدثنا وكيع، حدثنا مسعر  :ق اهماع أمحد، قا ذكر املستدر  طري ثانًيا:

فإنه ظن  راه من خملاعةفقا  املستدر : وقو  مسعر أ ،وفيه عن رمل من أسلم

 اذا الظن، ومملع بأنه من أسلم يف رواية وكيع. وقت ماال يرض، فإنه ظن يف 

قد تقدع يف طريق اخلايب اجلملع أيضا  أنه خملاع  وليس أسلم   :قلُت

َسَلَمُة ( من طريق 211) معجم شيوخهيث اهساعييل يفوكذا أخرج احلد

َة، َعْن َساِ ِ بْ  ، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َعْمِرو ْبِن ُمر 
ٍ
ِمْن  ِن أَيِب اجْلَْعِد، َعْن َرُملٍ ْبُن َرَماء

 .ُخمَلاَعةَ 

مشتبه وإن كان شيخ اهساعييل   أعرفه، إال ما ذكر عنه احلروي يف

يروي عنه أبو بكر  ،متأخر ،عيل اخلواري من خوار الري خدع ابنفقا :  النسبة

 ع أنه خملاع . مل؛ إال أنه باريق اخلايب يتقوى اذا اجلاهساعييل
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 الكبرييفالارباين وقد سم  اذا اخلملاع  بسلان بن خالد عند 

( من طريق 3/1334) الصحابةوعنه أبو نعيم يف (6214)( رقم: 6/276)

د ثنا ِعيَسى بن َة عن سلان بن  ُيوُنس ُمَسد  عن ِمْسَعِر بن ِكَداٍع عن َعْمِرو بن ُمر 

  يذكر سا  بن أيب اجلعد، ورما  إسناده ثقاا؛ إال أنه  أراه من خملاعة -خالد

 بن خالد.  وسمى الصحايب سلان

رواه عيل بن مسهر وغريه عن مسعر عن : الصحابةقا  أبو نعيم يف

 اام رمل من خملاعة. عمرو عن سا  بن أيب اجلعد عن

: دخلت عىل عمرو بن خملاعة مسعر عن عمرو بن مرة قا  وتارة يقو 

قا  يل بي  قا  رسو  اهلل، أخرمه  :ثم قا  ،ليتنا الينا فاس حنا :أعوده فقا 

 ( من طريق سلمة بن الفضل، ثنا مسعر2/219) تاريخ أصبهانأبو نعيم يف

 .به

، وسقط سلمة بن الفضل  عيفوفسمى الصحايب انا عمرو بن خملاعة، 

وعمرو بن مرة   يسمع من أحد من الصحابة  ،من اهسناد سا  بن أيب اجلعد

 .جامع التحصيلإال من ابن أيب أوف كا يف

 كا سبق وسيأيت. ،أع أسلم  فهو مرسل خملاع  وأيا كان

بنى املستدر  تصحيحه لاريق عمرو بن مرة املرسلة عىل أن  :ثالًثا

 وا  أربع: ،أورد الارق املختلفة الدارقان 

 .مدارمها عىل أيب محملة ال ايل واو  عيف رافيض :طريقان

حلذين رشيك ثالث واو  :مدارمها عىل ابن برش، ثم قا  :وطريقان 

العمليمل بن أبان، م و ، وإذا كان اذا او حا  املخالفني لرواية عمرو في  عبد

 لخ.إلوز احلكم عىل احلديث باال اراب... 
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الدارقان  ذكر طريق ع ان بن وليس األمر كا زعم املستدر ، ف :قلُت

عن ال وري عن  العمليمل بن أبان فذكر طريق عبد ؛شار إىل االختيف فيهاأو عمر

 ثم قا : بن احلنفية عن عيل اع ان بن املترية عن سا  بن أيب اجلعد عن 

عد عن عبد اهلل بن عن ع ان بن املترية عن سا  بن أيب اجل :وقا  إرسائيل

 .  يذكر عليا ملسو هيلع هللا ىلصُممد بن احلنفية عن اهر حلم عن النب  

 وال ندري ما عذره يف ذلك. ،فأمهل املستدر  طريق إرسائيل اذه

وقد اختلف عىل ع ان بن عمر فيه، فرواه مرسي كا ذكر الدارقان ، من 

 طريق إرسائيل عنه.

عبد الرمحن بن  :ريق( من ط4/121) العللالدارقان  يف هأخرموكذا 

للمليلع   ختريج الكشافمهدي واحلريب يف غريب احلديث كا يف

( عن ابن عمري كيمها عن سفيان عن ع ان بن املترية عن سا  بن 1/63)

 فذكره مرسي . ملسو هيلع هللا ىلصأيب اجلعد عن ُممد بن احلنفية أن النب  

  ا املحفوظة عن سفيان. اامإ :اخلايب يف اذه الاريق قا 

( وأبو نعيم 461) العلل( والدراقان  يف5/371أمحد ) هأخرمو

عبد الرمحن بن مهدي عن إرسائيل عن  :( من طريق6/3097) الصحابةيف

 :ع ان بن املترية عن سا  بن أيب اجلعد عن عبد اهلل بن ُممد بن احلنفية قا 

يا مارية  :فقا  ،دخلت مع أيب عىل اهر لنا من األنصار فحرضا الصية

   بو وء لعيل أايل فأس يال فذكره به.ائتن

( 4986وقد تابع ابن مهدي عىل اذه الاريق ُممد بن ك ري عند أيب داود )

 (.10/443) تارخيهوعبد اهلل بن رماء عند اخلايب يف
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 مشكل اآلثاروتابع إرسائيل فيه سفيان ال وري عند الاحاوي يف

 (.5549( رقم: )14/167)

يف   وقد ساقها شيخنا العيمة الوادع  واذه الاريق ا  الصحيحة 

وقا : اذا حديث  ،إرسائيل :( من طريق907) اجلامع الصحيحكتابه املاتع

 احيال عىل رشط البخاري.

وهبذه الاريق يتضال االنقااع يف طريق سا  بن أيب اجلعد األوىل الت  

 ."فالظاار أن الاريق املرسلة أرمال"أرشا إليها بقويل: 

احلديث معلو  من اذه الاريق، في ندري سا  بن أيب  أن :واحلاصل 

 اام اجلعد سمع من اذا اخلملاع  أع ال.

نه، وأن بينها عبد اهلل بن وقد بان لنا بعد اذا البحث أنه   يسمع م

 بن احلنفية، وأن احايب احلديث أنصاري. ُممد

 ،وغريه كيع الدارقان  اذه العلل يف احلديث منو  يفهم املستدر  

فقا : نقل احلجوري  ،وليته سكت بل أبرز تبجحا عىل احلا  الذي ترى  عفه

، وذاب يصحال اذه بعض كيع الدارقان  ومع ذلك   يفهمه حق الفهم

: إن إسناد أيب داود اذا إسناد احيال، بتري حجة، وال قولهالاريق املرسلة ب

 براان.

ذه الاريق ا (15616)رقم  حتفة األشرافاحلافظ اململي يف ذكروقد 

يف ذكراا الابعة األوىل واا أنا أ صحيح املفاري وفاتن  ذكراا يفالصحيحة 

 .إن شاء اهلل يف الابعة ال انية صحيح املفاري املبهاا من

ُحبب من الدنيا »قا :  أن النب    بحديث أنس بن مالك  وأعضده:

 .«النساء والايب ومعلت قرة عين  يف الصية
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(، وأبو يعىل 3/285) املسن وأمحد يف  (3391)قم أخرمه النسائ  ر

 ( من طريق سيع أيب املنذر قا  حدثنا ثابت عن أنس بن مالك به.6/199)

 وسيع حسن احلديث. 

 . الكاملوتابعه سيع بن أيب الصهباء عند ابن عدي يف

وسيع بن أيب الصهباء  عفه حييى ، وقا  البخاري: منكر احلديث. كا 

 .االعت ال ميزانيف

طريق سيار واو ابن حاتم عن  ( من3392وأخرمه النسائ  برقم )

بن سليان. وسيار ومعفر بن سليان الضبع  فيها كيع، ومها ممن  معفر

 حيسن حلا.

( فقا : 2385رقم ) عللهإال أن احلديث سئل عنه الدارقان  كا يف

صهباء ومعفر بن حدث به سيع بن سليان أبو املنذر، وسيع بن أيب ال

 سليان الضبع  عن ثابت عن أنس.

وخالفهم محاد بن زيد فرواه عن ثابت مرسي. وكذلك رواه محاد البرصي  

 صواب. انتهىمرسي. واملرسل أشبه بال

رقم  األوسطمعلت قرة عين  يف الصية، أخرمها الارباين يف :قولهو

( 6767رقم )( حتت 14/343) تاريخ با اد( وعنه اخلايب يف5768)

خمترصا من طريق اقل بن زياد كاتب األوزاع  عن األوزاع  عن إسحاق بن 

 عبد اهلل بن أيب طلحة عن أنس به.

إال أن الراوي له عن اقل: حييى بن ع ان احلريب،  ورما  إسناده ثقاا

 وروايته عن اقل قا  العقييل: ال يتابع عىل حدي ه عن اقل.
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 وزاع  إال اقل تفرد به حييى.وقا  الارباين:   يروه عن األ

واو مع مرسل ثابت املذكور قبله، ومرسل سليان بن طرخان، وليث ابن 

 .  حسن ( :7939رقم ) املصنفأيب سليم عند عبدالرزاق يف

(+++) 
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 والد عبد احلميدعن أبيهة سلم 

  .أبيه عن احلميد عبد والد سلمة -209"

حكاع باب ختيري يف كتاب األ (2352)رقم  ابن مامه  اهماعقا  

 :يهأبوالصب  بني 

ساعيل بن عليه، عن ع ان إ، قا  حدثنا بةيب شيأبكر بن أبو حدثنا

يه اختصا إىل النب  أبون أبيه، عن مده أ، عن ةالبيت ،عن عبد احلميد بن سلم

اللهم ااده » :الكافر فقا  إىلفتومه  ،هخر مسلم فخرّي أحدمها كافر واآل 

 اام  وسنده  عيف.. «املسلم  إىل فتومه

 ن شئت. إنظره اواالختيف فيه يف مسند رافع بن سنان ف ،وتقدع بيان  عفه

 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

ع َردُّ اذا التضعيف الذي يدعيه احلجوري يف ترمجة رافع بن  ا َتقد  وأيض 

 سنان، فارمع إليه إْن شئت.

 قال أبو عبد الرمحن:

تقدع رد  اذا التضعيف الذي يدعيه احلجوري اذا " :تَْدِر قو  امُلْس  :قلُت

وقد تبني للقارئ مهالة  "، بل قا :   "ب منه؛ فهو انا    يرّد التضعيفاا ار

فامتمعت عدة علل يف ، وعرف حا  ع ان البت  ،عبد احلميد بن سلمة وأبيه

 اذا وقد يكون البت  دخل يف، رواية عبد احلميد بن سلمة كا يرى القارئ

+ } 
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اال اراب واالختيف، فلعله سافر ذانه من عبد احلميد بن معفر عن أبيه عن 

 ."مده إىل عبد احلميد بن سلمة عن أبيه عن مده

نصب إن الناظر يف الكيع الذي نقله احلجوري عن المليلع  يف "وقا :

أن المليلع  قد حكم عىل عبد احلميد بن سلمة وأبيه ومده بأ م ال  الراية

 فون، أي : جمهولون، وأن الرواة عن عبد احلميد بن معفر ثقاا.ُيعرَ 

وأن عبد احلميد وأباه من ال قاا، وأن مده رافع بن سنان معروف، واذا 

وتصحيال لرواية عبد احلميد بن معفر، وتضعيف  ،من المليلع  ترميال وا ال

 ."واو كيع علم  عىل منهج أال احلديث، احلميد بن سلمة لرواية عبد

 يصححها، وإنا زعم أن طريق ا   عف اذه الاريق و فهو ان

 احلميد بن معفر عن أبيه عن مده أ ا سليمة بعيدة عن اذه العلل. عبد

ترمجة  جامع التحصيلوليس كا يملعم فقد سبق قو  العيئ  يف

معفر بن عبد اهلل بن احلكم، وروى أيضا عن مد أبيه رافع احلديث: أنه أسلم 

سلم وكان بينها مارية، قا  عبد العمليمل النخشب : اذا مرسل؛ وأبت امرأته أن ت

 ألنه   يدر  مد أبيه.اام

(+++) 
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 ملسو هيلع هللا ىلصعن رجل صحب النيب  روح أبوشبيب  

  .ملسو هيلع هللا ىلص النب  احب رمل عن روح أبو شبيب -210"

  (:1021)رقم  الكربىيف النسائ   اهماعقا  

ي، عن سفيان، عن ُممد بن بشار، قا  حدثنا عبد الرمحن بن مهدخربنا أ

عن النب    يب روح، عن رمل من أاحاب النب  أعبد امللك عن شبيب 

ما با  »: نه اىل اية الصبال فقرأ الروع والتبس عليه فلا اىل، قا أ  

 .«ن أولئكخنا يلبس علينا القرإف ،قواع يصلون معنا ال حيسنون الاهورأ

 كشف االستاروالبملار كا يف(3/471) املسن  يف محدأه أخرمو

، عن عبد امللك ةمن طريق شعب(881)رقم الكبريوالارباين يف ( 477)رقم 

 بن عمري به  وسنده  عيف .

روح من شيوخ حريمل بن ع ان وسبق القو  يف مشايخ أبوشبيب بن نعيم 

 .ةثق:التقريبحريمل وقا  احلافظ يف 

 هو  حا . عنه مجع فهو جم ىورو ،  نر من وثقه غري ابن حبان :قلت 

.التهذيباام من  .ةبن القاان ال نعرف له عدالا :وقد قا 

 بالرقم السابق. محدأعند   وقد ماء من حدي ه عن النب   

 ، لكنه تتري بأخره . ةثق وعبد امللك بن عمري
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 أقول: : امُلْسَتْدِركقال 

 احلجوري يف شبيب:   إن اذا احلديث حلسن عىل أقل أحواله، وقو

 . غلط."هو  حا إنه جم"

 ."ال نعرف له عدالة "واحتج بقو  ابن قاان:

قاان، ويكف  شبيب ا أْن الواذا القو  ليس بحجة، فقد عرف عدالته غري ابن 

ه ابن قانع من  بناء( 1/346)  معجم الصحابة، كا يف كتابهالصحابةعد 

 .احلديث اذا رواية عىل

َثنَا: قا   دُ  َحد  ، الن رْضِ  ْبنِ  أَمْحَدَ  ْبنُ  ُُمَم   نا َعْمٍرو، ْبنُ  ُمَعاِوَيةُ  نا اأْلَْزِديُّ

، ْبنِ  َمِلِك مْال َعبِْد  َعنْ  َزاِئَدُة،  اهلل َرُسوُ   َاىل  : َقاَ   َرْوٍح  أََبا ُيْكنَى َشبِيٍب  َعنْ  ُعَمرْيٍ

بْاَل   وعِ  ُسوَرةَ  فِيَها َفَقَرأَ  الصُّ هُ »: َقاَ   َف اْنرَصَ  َفَلا   ،خَيةٍ  يِف  َفَ َد دَ  الرُّ ن  ُس  إِ ب  َل  ُي

ْلُقْرخنُ  َعيَل   ةَ  َاِذهِ  ِمنُْكمْ  َشِهدَ  فََمنْ  الُْوُ وءَ  حُيِْسنُونَ  اَل  َمعَنَا يَُصلُّونَ  بِأَقَْواعٍ  ا َي  الص 

ُيْحِسنِ  ْل ُوُ وءَ  َف  .«اْل

 أمحد يعده من الصحابة. اهماعبل الظاار أن 

 .  الكيع  حديث أيب روح "(:3/471) مسن هيف   قا  

َثنَا يٍك، َعنْ  ُيوُسَف، ْبنُ  إِْسَحاُق  َحد  ، ْبنِ  املَِْلِك  َعبِْد  َعنْ  رَشِ  أَيِب  َعنْ  ُعَمرْيٍ

، َرْوٍح  ،  اهللِ َرُسوُ   بِنَا َاىل  : َقاَ   اْلَكَيِع ي وِع، ُسوَرةَ  فِيَها َفَقَرأَ  َاَية   الرُّ

َا » :َقاَ   َبْعُضَها، َفَلبََس  ن  يْاَاُن، لَيْنَاعَ  لَبََس  إِ َيةَ  يَأْتُونَ  أَقَْواعٍ  أَْملِ  ِمنْ  الِْقَراءَةَ  الش   الص 

َترْيِ  ، بِ
ٍ
َذا ُوُ وء ُتمُ  َفإِ يْ َت َيةَ  أَ ْحِسُنوا الص  ُوُ وءَ  َفأَ  . «اْل
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َثنَا دُ  َحد  َثنَا َمْعَفٍر، ْبنُ  ُُمَم  ، ْبنِ  املَِْلِك  َعبِْد  َعنْ  ُشْعبَُة، َحد   ِمْعُت َس : َقاَ   ُعَمرْيٍ

ُث، َرْوٍح  أََبا َشبِيب ا هُ   الن بِ ي  َعنِ  ،  الن بِ ي  أَْاَحاِب  ِمنْ  َرُملٍ  َعنْ  حُيَدي : أَن 

بْاَل  َاىل   وعَ  فِيَها َفَقَرأَ  الصُّ  .َفَذَكَرهُ  َفأَْوَاَم، الرُّ

َثنَا دُ  َحد  َثنَا [1]َمْعَفرٍ  ْبنُ  ُُمَم  َثنَا ِشٍم،َاا َبنِ  َمْوىَل  َسِعيٍد  أَُبو َحد   َزاِئَدُة، َحد 

َثنَا ، ْبنُ  َمِلِك مْال َعبْدُ  َحد  هُ  اْلَكَيِع، ِذي ِمنْ  َرْوٍح، أََبا َشبِيب ا َسِمْعُت : َقاَ   ُعَمرْيٍ  أَن 

بْاَل   الن بِ ي  َمعَ  َاىل   وِع، َفَقَرأَ  الصُّ َف  َفَلا   خَيةٍ  يِف  َفَ َد دَ  بِالرُّ هُ » :َقاَ   اْنرَصَ ن   إِ

لْ  ا أَن   ، الُْقْرخنَ  َعلَيْنَا بُِس َي  َشِهدَ  َفَمنْ  الُْوُ وءَ، حُيِْسنُونَ  اَل  َمعَنَا ُيَصلُّونَ  ِمنُْكمْ  أَقَْوام 

َيةَ  ا الص  نَ ُيْحِسنِ  َمَع ْل ُوُ وءَ  َف  .«اْل

 كيع ال يعبأ به. "  نر من وثقه غري ابن حبان"وقو  احلجوري: 

 ة.ابن قانع يعده من الصحاب اهماعفهذا 

 أمحد أنه يعده من الصحابة، واذا فوق التوثيق. اهماعوالظاار من ترصف 

وقد وّثقه ابن حبان واحلافظ ابن حجر، والذاب  حيك  عن بعضهم أنه 

 وّثقه، و  يع ض عليه.

 وعنه روى عنه مجٌع، واذا اجلمع ذكرمها احلافظان اململي، وابن حجر.

 يف عده من أخاأ ثقة،": التقريبوقا  احلافظ ابن حجر فيه يف 

 .القاان ابن قو  إىل يلتفت و .  "الصحابة

 حدثنا: قبل معفر بن ُممد حدثنا: النسخ يف وقع، وقا  ُمقق مسند أمحد: ْسَتْدِر  املُ اكذا قا  [ 1]

 .(342-8/341 ) املسن  أطرافمن اححناه خاأ، واو الرواية، اذه يف أمحد شيخ سعيد، أبو
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فهل بعد اذا كله ُيلتفت إىل كيع وعمل احلجوري، أال يدر  احلجوري 

أنه ال ُيَردُّ كل توثيٍق البن حبان، والسيا يف ثوثيق أم ا  شبيب اذا الذي روى 

 عنه مجاعة، وادُِّعيت له الصحبة.

ن اذا احلد يث احلافظ ابن ك ري يف تفسري سورة الروع، قا  يف اذا وقد حس 

 (:11/42خخر تفسري اذه السورة الكريمة)

 ما روى يف فضل اذه السورة الرشيفة، واستحباب قراءهتا يف الفجر. "

َثنَا: أَمْحَدُ  اهماع َقاَ   دُ  َحد   ْبنِ  َمِلِك مْال َعبِْد  َعنْ  ُشْعبََة، َعنْ  َمْعَفٍر، ْبنُ  ُُمَم 

ُث  َرْوٍح  أََبا َشبِيب ا َسِمْعُت  ،ُعَمرْيٍ   أَن   ؛ الن بِ ي  أَْاَحاِب  ِمنْ  َرُملٍ  َعنْ  حُيَدي

بْاَل  هِبِمُ  َاىل   اهلل َرُسوَ   وعَ   هِبِمُ  َفَقَرأَ  الصُّ َف  َفَلا   َفأَْوَاَم، الرُّ هُ »: َقاَ   اْنرَصَ ن   إِ

ْلبَُس   َشِهدَ  َفَمنْ  الُْوُ وَء، حُيِْسنُونَ  اَل  َمعَنَا يَُصلُّونَ  مْ ِمنْكُ  أَقَْوام ا إِنْ  الُْقْرخُن، َعلَيْنَا َي

َيةَ  ا الص  نَ ُيْحِسنِ  َمَع ْل ُوُ وءَ  َف   .«اْل

واذا إسناد حسن ومتن حسن، وفيه رس عجيب، ونبأ غريب، واو أنه عليه 

السيع تأثر بنقصان و وء من ائتم به؛ فد  ذلك أن اية املأموع متعلقة بصية 

 م.اا"اهماع

ن احلافظ ابن ك ري اذا احلديث، وأخذ منه اذا احلكم.  فقد حس 

 ،(1/241) جممع الزوائ وأورد احلي م  اذا احلديث الرشيف يف 

 :وقا 

رواه أمحد عن أيب روح نفسه، ورواه النسائ  عن أيب روح عن رمل،  "

 ."ورما  أمحد رما  الصحيال
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رماله  ": وقا  الارباين، طريق من( 2/114)اجملمعوأورد يف 

 ."ثقاا

 وعىل اذا في يصال إيراد اذا احلديث يف قسم  عيف املفاريد.

 وبعد اذا فإين مقتنع ب قة شبيب واحة حدي ه واحتا  احبته.

 قال أبو عبد الرمحن:

: ويقا  إن اسم اذا الرمل: األغر. وخّرج له قا  احلافظ اململي 

اىل الصبال فقرأ الروع  حديث أن النب ( 15594)رقم  حتفة األشرافيف

ما با  أقواع يصلون معنا ال حيسنون الاهور فإنا »فالتبس عليه فلا اىل قا : 

 .«يلبّس علينا القرخن أولئك

( 1021)رقم  الكربىويف( 948) رقماجملتبىأخرمه النسائ  يف 

فقا : حدثنا ُممد بن بشار قا  حدثنا عبدالرمحن بن مهدي قا  حدثنا سفيان 

 ي عن عبدامللك عن شبيب عن رمل ...به.ال ور

حتت باب أحاديث رما  من   (5/363) املسن وأخرمه أمحد يف

فقا  حدثنا وكيع عن سفيان ال وري عن عبد امللك بن  أاحاب النب  

 عمري به.

حتت مسند األغر اململين، من ( 881)رقم  الكبريوأخرمه الارباين يف 

شعبة عن عبد امللك بن عمري عن شبيب  طريق مؤمل بن إساعيل قا  حدثنا

 فقرأ سورة الروع. قولهإىل  اعن األغر به خمترص  

من طريق مؤمل هبذا ( 477) كشف األستاروأخرمه البملار كا يف

 اللفظ املخترص.
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فقا : حدثنا ( 15873)رقم ( 3/471) املسن وأخرمه أمحد يف 

أبا  ا قا  سمعت شبيب  ُممد بن معفر قا  حدثنا شعبة عن عبدامللك بن عمري

روح حيدث عن رمل من أاحاب النب ، فذكر احلديث.  وكرره برقم  

 وذكر احلديث بتامه.( 23125)

قا : حدثنا إسحاق بن يوسف عن رشيك ( 15872)وأخرمه أمحد رقم 

ىل بنا رسو  اهلل ا :عن عبدامللك بن عمري عن أيب روح الكيع  قا  

إنا لبس علينا الشياان »فلبّس بعضها فقا :  ية فقرأ فيها سورة الروعا 

القراءة من أمل أقواع يأتون الصية بتري و وء فإذا أتيتم الصية فأحسنوا 

 .«الو وء

فقا : حدثنا أبو سعيد موىل بن  ( 15874) املسن وأخرمه أمحد يف

أبا روح  اااشم قا  حدثنا زائدة قا  حدثنا عبدامللك بن عمري قا  سمعت شبيب  

فمن شهد الصية »: قولهن ذي الكيع أنه اىل مع النب  فذكر احلديث إىل م

 .«معنا فليحسن الو وء

 واحلديث ضعيف لعلل فيه:
أنه قد ماء عن شبيب الراوي عن الرمل املبهم كا سبق  األوىل: ةالعل

وشبيب ال ت بت له احبه ، وذكره يف مجله التابعني: البخاري، والدواليب، 

 كر يف الصحابة وال يصال واو تابع .: ذُ مندهبن حبان، وقا  ابن وأبو حاتم، وا

: ال (2274)ورقم (206) رقم الوهم واإليهاموقا  ابن القاان يف بيان

 تعرف له حا ، و عف حدي ه.

أخاأ من عده يف الصحابة،  ،من ال ال ة ةثق:التقريبوقا  ابن حجر يف

انع اكذا وسقط من إسناده ما احلديث فأخرمه ابن قأ: واإلصابةوقا  يف
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رمل، وقد رواه احلفا  من طريق عبدامللك بن عمري عن شبيب أيب روح عن 

 ومنهم من ساه األغر. ةرمل له احب

تقدع أن شعبة وال وري روياه عن عبدامللك بن عمري عن شبيب  :قلُت   

عن رمل من الصحابة، أما رواية وطريق الارباين والبملار من طريق مؤمل بن 

 اعيل عن شعبة عن شبيب عن األغر فتقدع قو  احلافظ إ ا وام.إس

: يف حدي ه ةقا  البخاري: منكر احلديث، وقا  أبو زرع .ومؤمل فيه  عف

ا كا او قو  عامة املتكلمني فيه.  خاأ ك ري، فهو خيائ ك ري 

 اوتفرد أبو األشهب بإسقاط الصحايب، فصارا روايته معتمد من ذكر شبيب  

 واو وام. يف الصحابة

إذا ين: وام، ثبت أنه رمل مبهم، والصحايب األغر اململ ةفإذا علم أن تسمي

علم أن احلفا  شعبة وال وري رووه عن شبيب عن رمل من الصحابة كا 

كا مملع به احلفا  وأن رواية رشيك    يدر  النب   اتقدع؛ ثبت أن شبيب  

الت  فيها أنه  -(15874)رقم ايض  أعنده  ةورواية زائد( 15872)عند أمحد 

 ، فذكر احلديث غري ُمفوظة.اىل مع النب  

اال اراب يف سنده، ويف اسم الصحايب، فقيل ابن نعيم،  العلة الثانية:

وقيل ابن أيب رواح الوحاظ ، وقيل أبو روح، قا  احلافظ يف ترمجة شبيب من 

 : قا  أبو عمر حدي ه مضارب اهسناد.ةصاباإل

ف إسناده عىل عبدامللك بن عمري فرواه عنه مؤمل بن نعم فقد اختل :قلُت

 إساعيل عن سعيد عن عبدامللك بن عمري عن األغر واذا وام كا سبق.

 ورواه رشيك وزائدة عن شبيب أيب روح الكيع  أنه اىل مع النب  

 ومعي احلديث له.
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ورواه ال وري وشعبة عن عبدامللك بن عمري عن شبيب عن رمل من 

 هم.الصحابة مب

اختلف يف بعض ألفا  احلديث كا ييحظ من  اواذا ا اراب، وأيض  

 نظر نصواها من مصادر احلديث.

مهالة حا  شبيب أيب روح، فإنه تابع  روى عنه مجع و   العلة الثالثة:

 :يوثقه معترب، وأما رواية مرير عنه فقد قا  ابن القاان حتت احلديث

الذايل اذا شعبة وعبد امللك  قا  ابن اجلارود عن ُممد -2274برقم  

يف ميلتها يرويان عن شبيب أيب روح وروى عنه حريمل بن ع ان قا  اذا 

 كله غري كاف يف املبتت  من عدالته فاعلمه.

  يرو عنه شعبة مبارشة وإنا رواه شعبة عن  قلت: قا  ابن القاان:

إنا أراد و التهذيبعبدامللك كا تقدع وقا  احلافظ يف ترمجة شبيب من 

الذايل برواية شعبة عنه أنه روى حدي ه ال أنه روى عنه مشافهة إذ رواية شعبة 

 إنا ا  عن عبدامللك عنه.

 الشع اء أيب بن وعارة(:4131قا  البملار يف مسنده عند حديث )

 بمعروفني ليسوا نمران بن ويمليد الكيع  نعيم بن وشبيب قيس بن وشيبان

 اهلل رسو  عن نحفظه   ألنا العلة من فيه ما عىل احلديث اذا كتبنا وإنا بالنقل

 اام. علة من فيه ما وبينا فكتبناه الومه اذا من إال  

 نعيم بن شبيب عن ع ان بن عارةترمجة يف  امليزانوقا  الذاب  يف

، و  يتعقب الذاب  جتهيل احلاكم كشيخه جمهو  احلاكم :أمحد أبو قا 

   .الضعفاءاذا التجهيل يف املتن  يفلشيخه شبيب، وكذا نقل 

 و  يتعقبه أيضا. لسان امليزانونقله احلافظ يف
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، وكأنه اعتمد يف اذا الصحابة يف عده من أخا: ثقة أالتقريبوقا  يف 

عىل قو  أيب داود: شيوخ حريمل كلهم ثقاا، وشبيب اذا من  التوثيق

عدة ليست عىل شيوخه،وقد سبق يف ترمجة برش بن حجاش أن اذه القا

 طيقها.إ

إين »( عند حديث: 7/217) الضعيفةوقد قا  العيمة األلباين يف

 حريمل شيوخ ":  داود أيب وقو ": ، قا  «ألمد نفس الرمحن من قبل اليمن

 يعلم   داود أبا أن الحتا  بالذاا، لشبيب توثيقه يف نصا ليس " ثقاا كلهم

 أيب ابن أورده وقد حريمل، شيوخ من اشبيب   أن ذلك قا  حني باله يف خيار   أو

 توثيقا، وال مرحا فيه حيك و (  2/1/358)  اجلرح والتع يل  يف حاتم

 اام." عدالة له تعرف ال شبيب ": القاان ابن قا  لذلك ولعله

من وثقه غري ابن حبان، كيع ال  نر   احلجوريقو  و" فقو  امُلْستَْدِر  :

 .اام"بن قانع يعده يف الصحابةيعبأ به، فهذا اهماع ا

 ؛هذا قولهف

وعده من  ،ين لباعليه ألن كيم  اذا او نفس كيع العيمة األ ورُ حُ ميَ  

الصحابة خاأ كا قا  احلافظ، وارتضاه امُلْستَْدِر  فإذا كان كذلك عاد أنه 

 تابع  وحكم له بحكمهم من التعديل والتجريال.

لون البملار، وأبو أمحد احلاكم، وا فهذا بن القاان، والعيمة األلباين لهي

 .حا  شبيب، ونقله عن احلاكم الذاب  وابن حجر و  يع  ا
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وعملهم، ويلتفت إىل كيع وعمل  كلهم ال يلتفت إىل كيمهم أفهؤالء 

امُلْستَْدِر  وكأنه   يفهم مراتب توثيق ابن حبان الت  ذكراا العيمة املعلم  

  (:2/669) كتابه التنكيلفقا  يف 

 :درجات على توثيقه أن والتحقيق
 نحو أو ،(احلديث مستقيم ) أو( متقنا كان) :يقو  كأن ،به يرصح أن :األوىل

 . ذلك

 .  وخربام مالسهم الذين شيوخه من الرمل يكون أن : الثانية

 حبان ابن أن يعلم بحيث احلديث بك رة املعروفني من يكون أن : الثالثة

 . ك رية أحاديث عىل له وقف

 . ميدة معرفة الرمل ذا  عرف قد أنه كيمه سياق من يظهر أن : الرابعة

 . ذلك دون ما : اخلامسة

 ك ري توثيق من أثبت لعلها بل ،األئمة من غريه توثيق عن تقل ال ألوىلاف

 ال واخلامسة ، ااحلة والرابعة ، مقبولة وال ال ة ، منها قريب وال انية منهم،

 اام. أعلم واهلل. اخللل فيها يؤمن

وقا  العيمة األلباين يف تعليقه عىل اذا الكيع: قد ثبت لدي باملارسة 

 أّن من كان من الدرمة اخلامسة فهو عىل التالب جمهو  ال يعرف.

وال من  ،فليس او من املك رين ؟فمن أي درمة عند  شبيب اذا :قلُت  

 ال قاا.ر يف كِ وإنا ذُ  ،وال نص عىل تعديله ،شيوخ ابن حبان
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عدع تبني ساع شبيب أيب روح من اذا الصحايب املبهم،  العلة الرابعة:

فقد ذكر احلافظان اململي وابن حجر يف ترمجة شبيب أنه روى عن أيب اريرة 

 واألغر رمل له احبة، ويمليد بن محري.

ما تقدع أنه األغر ال ي بت وإنا او رمل مبهم   ُيسم، وأبو اريرة  :قلُت  

ث ليس له، ولو كان او لساه شبيب، أما يمليد بن محري فهو اليملين اذا احلدي

من ال ال ة ووام من ذكره يف  ةثق البن حجر قا :التقريبم مم يف 

 .الصحابة ماا يف خيفة معاوية

البن حجر قا : روى عن أيب الدرداء  التهذيبواذا اليملين م مم يف 

بن نمران، وذكر أنه روى عنه  وعوف بن مالك وعبد الرمحن بن شبيل وعمران

ابن حبان يف ال قاا وقا : قلت ذكره ابن  هم اذا، وذكريمجع منهم شبيب بن نع

 شااني يف الصحابة ماا زمن معاوية.

يف حديث  عيف يف كتاب اخلراج  سنن أبي داودورواية شبيب عنه يف

 اذا ، وقا  أبو داود: ويمليد بن محري(3082) باب إحياء املواا رقم احلديث

ليس او ااحب شعبة، فعلم أن شبيب ا روى عن يمليد بن محري اليملين واو 

جمهو  حا ، روى عنه مجع و  يوثقه معترب، وقد قيل إنه احايب فذكره ابن 

: نمل  محص يف اإلصابةشااني يف الصحابة، وقا  احلافظ يف ترمجة من

ف أكرب شيخ له أبو إمارة معاوية كذا ذكره ابن شااني، فوام ، فإنه تابع  معرو

الدرداء، وقد ذكره البخاري وابن أيب حاتم وابن حبان وغريام يف التابعني. اام 

 .اإلصابةمن 

روى احلديث عن محري اليملين اذا و  يسمه، إال أنن     افي يبعد أن شبيب  

 من ذكر حديث ما با  أقواع يأتون الصية بتري و وء يف ترمجته. أرَ 
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 ثم ،اجلامعف اذا احلديث يف  عيف ع    والعيمة األلباين

 األال فأثبته.صفة الصالةاختلف حكمه عليه يف كتاب 

فعل يتبني باين وبعد اذا البحث الذي يتأيد به  عف احلديث كا ذكرناه 

الشيخ ربيع يف ُماولة إثباا احبة شبيب وتتا يه عن العلل املذكورة يف 

 احلديث أو عدع اطيعه عليها.

 .:واحة حدي ه واحتا  احبته ،وبعد اذا فإين مقتنع ب قة شبيب" :هقولو

ملن حترى  اقتناعك بخائك اذا مقنعااقتنع با شئت؛ فليس  :قلُت  

 الصواب.

(+++) 
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 ابن عباس عن رجل  

  . رمل عن ابن عباس -211"

 :(3044) رقم  داود  أبو اهماعقا  

دُ  َحدََّثَنا َثنَا ،ِمْسِكنيٍ  ْبنُ  ُُمَم  يَى َحد  حَيْ
انَ  ْبنُ   [1] َثنَا ،َحس   ، قا :ُاَشيْمٌ  َحد 

َنا  ْبنِ  َعبِْد اهلل َعنِ  ،َعبَْدةَ  ْبنِ  َبَجاَلةَ  َعنْ  ،َعْمٍرو ْبنِ  ُقَشرْيِ  َعنْ  ،ِانٍْد  أَيِب  ْبنُ  َداُودُ  أَْخرَبَ

 أَْالِ  جَمُوُس  َوُامْ  - اْلبَْحَرْينِ  أَْالِ  ِمنْ  (2)نيديّ َس األ ِمنَ  َرُمٌل  َماءَ  َقاَ   َعب اسٍ 

 اهلل َقىَض  َما :َفَسأَْلُتهُ  ،َخَرَج  ُثم   ِعنَْدهُ  َفَمَكَث   ،اهلل  َرُسو ِ  إِىَل  - َاَجرَ 

 َوَقاَ   :َقاَ  ، اْلَقتُْل  أَوِ  اِهْسيَعُ  :َقاَ   ؟َمهْ  :ُقْلُت . ارَش   :َقاَ   ؟فِيُكمْ  َوَرُسوُلهُ 

مْحَنِ  َعبْدُ  مْلَيةَ  نُْهمُ مِ  َقبَِل  َعْوٍف  ْبنُ  الر   بَِقْو ِ  الن اُس  َفأََخذَ  :َعب اسٍ  اْبنُ  َقاَ  . اجْلِ

مْحَنِ  َعبِْد   وسنده  عيف . . (3)ديَس األ ِمنَ  أََنا َسِمْعُت  َما َوَتَرُكوا َعْوٍف  ْبنِ  الر 

 فيه قشري بن عمرو جمهو  حا  وبقية رماله ثقاا.

 ةيان البكري، وبجالبن حسان او بن ح ى، وحييةُممد بن مسكني او بن نميل 

 .ةبن عبده او التميم  كاتب مملء بن معاوي

 يف كتاب امُلْسَتْدِر  :)حي (، واو خاأ. [1]

، واو كذلك يف احلاشية، وقا : نسبة "ينياألسبذ"غلط، واوابه:  "ماء رمل من األسديني": قوله (2)

إىل )أسبذ( وا  بلدة هبجر بالبحرين أو قرية، وقيل: الكلمة فارسية ومعنااا: عبدة الَفَرس، وكانوا يعبدون 

ا، والفرس يف لتة الُفرس: أسبذ.  فرس 

 كذا، والصواب: )األسبذي(.( 3)

+ } 

 
} 
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 أقول: : امُلْسَتْدِركقال 

  عيف، احلديث اذا وإسناد ،مفاري  الصحابةإن مو وع كتابك

إن كنت أدخلت اذا احلديث يف  فأنت جمويس،  اهلل رسو  عن وناقلة

ا او ظاار،  عيف مفاريد الصحابة من أمل اذا املجويس فهذا خاأ كبري ك

، فابن عباس وإن كنت أدخلته يف مفاريد الصحابة من أمل ابن عباس 

 وغريمها  الصحيحنيليس من أاحاب املفاريد، بل له أحاديث  ك رية يف

 األمة. حرب واو السنة، مصادر من

 وعىل كل حا  ال يصال إيراد حديث اذا املجويس يف مفاريد الصحابة.

 

 قال أبو عبد الرمحن:

حتفة اذا عن ابن عباس عن اذا الرمل مناحلافظ اململي  خرج

  (.3044)رقم  سنن أبي داود، وساق سنده من(15613)رقم  األشراف

أقو  إن مو وع كتابك مفاريد الصحابة، وإسناد اذا ": امُلْستَْدِر   وقو

فأنت إن كنت أدخلت  ،جمويس احلديث  عيف، وناقله عن رسو  اهلل 

 عيف مفاريد الصحابة من أمل اذا املجويس فهذا خاأ  اذا احلديث يف

اريد الصحابة من أمل ابن عباس فكبري كا او ظاار، وإن كنت أدخلته يف م

الصحيحني  فإن ابن عباس ليس من أاحاب املفاريد، بل له أحاديث ك رية يف

 ."وغريمها من مصادر السنة واو حرب األمة
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وإسناد اذا احلديث "فقلَت:  يبأنت نقلت تضعيفه انا من كتا :قلُت  

طريقتك يف الدفاع عن رواياا من  ىل. وخرمت يف اذا املو ع ع" عيف

 :قشري بن عمرو قا  فيه احلافظ :واو ،قا  فيهم ابن حجر: مستور أو مقبو 

 مستور.

 جمويس، فيأيت خاؤ  فيه من وموه: أما قولك وناقله عن النب  

 ،الضعيفوإنا يف كا تراه ري صحيح املفاأين   أذكره يف أوهلا:

لال أن احلديث ما أ يف امعلوع يف كتب املصاو ف احلديث كا ري وقد عُ 

 .لخإ ...من قو  أو فعل للنب  

وما ال أال  ،واملو وعاا ،الضعاف :ف يف بيانفتجد من انّ ومن هنا 

 :من ذلك النوع ، سواء أ افه إليه يذكر ما أ يف للنب   ؛له

 أو غري ذلك او شأن الملنادقة الو اعنيكا  ؛زنديق. 

  ال ُيدرى من او :وبعضها يقولون عن راويه. 

يف اذا املو ع حسب ما ذكر  بينّا نحن ما أ يف إىل النب   فلهذا 

حديث ماء رمل من  :( فقا 15613رقم)حتفة األشرافاحلافظ اململي يف

كا ترى وقد فذكره حتت مسمى أنه حديث واو يف سنن أيب داود  األسبذيني

( 537(رقم ضعيف أبي داوديف و عفه قبيل العيمة األلباين  حكم

 .إلخ ...احلديث أخرمه البيهق  :قا  فيهومما 

 فا أنت قائل فيه؟ 
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فته لضعف بخرب املجويس حتى تورد اذا النقد، بل  عّ  عتربأين   ثم إ 

سلم ، أابان بن أوس األ أنت ذلك يف خخر كيمك عىل وقد ذكرَا سنده، 

 .ألن مو وع كتابك األحاديث الت  ُتعمَلى إىل رسو  اهلل  مع  ا: فقلَت 

من املفاريد ألن احلافظ اململي ذكر  منسهليه كا ترى مما إ اواذا قد عمل

 .اذا فقط حتفة األشرافيف الرملحلذا 

ولو ثبت السند إىل ابن عباس به فإنه ينبت  إثباا السند ال ابت، وعدع قبو  

 كافر كا او جممع عىل رد رواية الكافر حا  كفره وأدلة ذلك ال ختفى.خرب ال

، ألين أو سوء فهم ، فهذا القو  منك خاأ كبريقولك فهذا خاأ كبري :اثانًي

   أثبت احبة ناقل اذا اخلرب حتى يكون خاأ.

(+++) 
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 ملسو هيلع هللا ىلصمن أصحاب النيب عن رجل عبد الرمحن بن كعب بن مالك  

 . ملسو هيلع هللا ىلص النب  أاحاب من رمل عن مالك بن كعب بن محنالر عبد -213"

يف كتاب اخلراج باب يف خرب ( 3004)رقم داود أبو اهماعقا  

 :النضري

 عن معمر أخربنا الرزاق عبد حدثنا ،سفيان بن داود بن ُممد حدثنا "

:  النب  أاحاب من رمل عن مالك بن كعب بن الرمحن عبد عن الملاري

ارَ  أَن    اأْلَْوسِ  ِمنَ  اأْلَْوَثانَ  معه َيْعبُدُ  َكانَ  َوَمنْ  ُأيَبٍّ  ْبنِ ا إِىَل  َكتَُبوا شٍ ُقَريْ  ُكف 

 َااِحبَنَا، خَوْيُتمْ  إِن ُكمْ : َبْدرٍ  َوْقَعةِ  َقبَْل  َمِدينَِة،مْبِال َيْوَمِئٍذ  اهلل  َوَرُسوُ   َواخْلَمْلَرِج،

ا  َنْقُتَل  َحت ى بِأَمْجَِعنَا إَِليُْكمْ  َلنَِسرَين   أَوْ  ِرُمن ُه،َلُتخْ  أَوْ  ُتُلن ُه،اَلتَقْ  بِاهلل ُنْقِسمُ  َوإِن 

 ِمنْ  َمَعهُ كان  َوَمنْ  ُأيَبٍّ  ْبنَ  اهلل َعبْدَ  َذلَِك  َبَلغَ  َفَلا   نَِساَءُكْم، َوَنْستَبِياَل  ُمَقاتَِلتَُكْم،

ِقتَا ِ  اْمتََمُعوا اأْلَْوَثانِ  َعبَْدةِ 
 :َفَقاَ   َلِقيَُهمْ  ، الن بِ    َذلَِك  غَ َبلَ  َفَلا   ،  الن بِ ي  لِ

ْ ال ِمنُْكمُ   ُقَريْشٍ  َوِعيدُ  َبلَغَ  َلَقدْ » ْت  َما َمبَالَِغ،م رَ  َتِكيَدُكمْ  َكاَن ْك َ أَ ِريُدونَ  مِم ا بِ  أَنْ  ُت

ْخَواَنُكمْ  أَبْنَاءَُكمْ  تلُوااتَقْ  أَنْ  ُتِريُدونَ  أَنْفَُسُكْم، بِهِ  َتِكيُدوا  ِمنَ  َذلَِك  َسِمُعوا َفَلا   «َوإِ

ُقوا،  الن بِ ي  ارَ  َذلَِك  َفبََلغَ  َتَفر  ارُ  َفَكتَبَْت  ُقَرْيٍش، ُكف   إِىَل  َبْدرٍ  َوْقَعةِ  َبْعدَ  ُقَرْيشٍ  ُكف 

ُلن   َوإِن ُكمْ  َواحْلُُصوِن، احْلَْلَقةِ  أَْاُل  إِن ُكمْ : اْليَُهودِ 
 اَكذَ  َلنَْفَعَلن   أَوْ  َااِحبَنَا، َلُتَقاتِ

وُ   َواَل  َوَكَذا، ٌء، نَِساِئُكمْ  َخَدعِ  َوَبنْيَ  َبيْنَنَا حَيُ  َبَلغَ  َفَلا   - ُل ياخْلََيِخ  َوُاوَ -يَشْ

+} +} } 
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 اْخُرْج   رسو  اهلل إِىَل  واَفأَْرَسلَ  اْلَتْدِر،ب الن ِضريِ  َبُنو أَمْجََعْت  [1] اْليَُهودَ  ِكتَاهُبُمُ 

ا نَ وَثَيثُ منا  ْخُرْج يَولْ  ْاَحابَِك،أَ  ِمنْ  َرُمي   َثَيثنِيَ  يِف  إَِليْنَا  يِف  َنْلتَِق  َحت ى َحرْب 

ُقو َ  َفإِنْ  ِمنَْك، َفيَْسَمُعوا نَْصُف امل َكَذا َمَكانِ   ،بك خَمن ا بَِك، َوخَمُنو َاد 

ُامْ  بِاْلَكتَاِئِب   اهلل َرُسوُ   َعَليِْهمْ  َغَدا اْلَتِد، َكانَ  َفَلا   ْم،َخرَباقص ِفَ   ،َفَحرَصَ

ُكمْ »: حَلُمْ  َقاَ  ف ن  هِ  ُتعَاِاُدويِن  بِعَْهدٍ  إاِل   ِعنِْدي تَأْمَنُونَ  اَل واهلل  إِ يْ  ُيْعُاوهُ  أَنْ  َفأََبْوا ،«َعلَ

ا،  َبنِ  َوَتَر َ  بِالَكتَاِئِب، ُقَرْيظَةَ  َبنِ  َعىَل  اْلَتدُ  َغَدا ُثم   ، َذلَِك  َيْوَمُهمْ  َفَقاَتَلُهمْ  َعْهد 

َف  َفَعاَاُدوُه، ُيَعاِاُدوُه، أَنْ  إِىَل  َعاُامْ َودَ  الن ِضريِ   الن ِضريِ  َبنِ  إِىَل  َوَغَدا َعنُْهمْ  َفاْنرَصَ

  بِاْلَكتَاِئِب،

  َعىَل  َنمَلُلوا َحت ى َفَقاَتَلُهمْ 
ِ
ْت  َما َواْحتََمُلوا الن ِضريِ  َبُنو فجلت ، اجْلََيء  بُِل اهِ  أََقل 

   اهلل لرسو  النضري بن  نخُل  فكان ، َوَخَشبَِها، ،ُبُيوهِتِمْ  َوأَْبَواِب  ،أَْمتَِعتِِهمْ  ِمنْ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ): فقا  ،هبا وخصه إيااا اهلل أعااه ،خااة

ڃ ڃ ڃ ڃ   أك راا   النب  فأعاى ،قتا  بتري :يقو  [6] برش:( ڄ 

 حامة ذوي وكانا ،األنصار من لرملني منها وقسم بينهم وقسمها ،للمهامرين

 يف الت   اهلل رسو  ادقة منها وبق  ،غريمها األنصار من ألحد يقسم  

 . فاطمة بن  أيدي

 .وسنده ضعيف
 فهو جمهو . ؛قهمن وث   رَ أداود و  أبوُممد بن داود روى عنه  

 

 بد : اليهود.   يف نسخة امُلْسَتْدِر  النب  [ 1]



 ) 

 

 

+ 

 

760

 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

 بن عيل بن احلسني ترمجة يف  التهذيبتهذيب ( قا  احلافظ يف1

 ."عنده ثقة عن إال يروي ال ألنه داود؛ أبو عنه وير   فإنه..": األسود

 ( إن اذا احلديث لصحيال من ومه خخر.2

 : قا  ،(361-5/358) مصنفه ورواه عبد الرزاق يف

ْاِريي  َعنِ  َمْعَمٍر، َعنْ  يِن : َقاَ   ،الملُّ مْحَنِ  َعبِْد  ْبنُ  اهلل َعبْدُ  َوأَْخرَبَ  ْبنِ  َكْعِب  ْبنِ  الر 

ارَ  أَن   ":  الن بِ ي  أَْاَحاِب  ِمنْ  لٍ َرُم  َعنْ  َمالٍِك،  ْبنِ اهلل  َعبِْد  إِىَل  َكتَُبوا ُقَرْيشٍ  ُكف 

ُلوِ ، اْبنِ  ُأيَبٍّ   اهلل  َوَرُسوُ   َواخْلَمْلَرِج، اأْلَْوسِ  ِمنَ  اأْلَْوَثانَ  َيْعبُدُ  َكانَ  َوَمنْ  الس 

 أَْالِ  أَْك َرُ  َوإِن ُكمْ  َااِحبَنَا، خَوْيُتمْ  إِن ُكمْ : ونَ َيُقولُ  َبْدرٍ  َوْقَعةِ  َقبَْل  َمِدينَِة،مْبِال َيْوَمِئٍذ 

ا، َمِدينَةِ مْال ا َعَدد   ُثم   اْلَعَرَب، َعَليُْكمُ  لِنَْستَِعنْ  أَوْ  َلُتْخِرُمن ُه، أَوْ  َلتَْقُتُلن ُه، اهللبِ  ُنْقِسمُ  َوإِن 

 .نَِساَءُكمْ  َوَنْستَبِياَل  اتَِلتَُكْم،ُمقَ  َنْقُتَل  َحت ى بِأَمْجَِعنَا إَِليُْكمْ  َلنَِسرَين  

 َفاْمتََمُعوا، َتَراَسُلوا اأْلَْوَثانِ  َعبَْدةِ  ِمنْ  َمَعهُ  َوَمنْ  ُأيَبٍّ  اْبنَ  َذلَِك  َبَلغَ  َفَلا   

ِقتَا ِ  َوأَمْجَُعوا َوأَْرَسُلوا،
 ُهمْ َفَلِقيَ  ، الن بِ    َذلَِك  َبَلغَ  َفَلا   َوأَْاَحابِِه،  الن بِ ي  لِ

ْ ال ِمنُْكمُ   ُقَريْشٍ  َوِعيدُ  بَلَغَ  َلَقدْ »: َفَقاَ   ،مَجَاَعةٍ  يِف  يَدُكمْ  َكانَْت  َما َمبَالَِغ،م رَ  لِتَِك ْك َ أَ  بِ

هِ  تَِكيُدوا أَنْ  ُتِريُدونَ  مِم ا َسُكْم، بِ ُف ْن ُتمْ  أَ ْن   َفأَ
ِ
ِريُدونَ  َاُؤاَلء ُلوا أَنْ  ُت ُت ْق اَءُكمْ  َت نَ ْب  أَ

ْخَواَنُكمْ  ُقوا،  الن بِ ي  ِمنَ  َذلَِك  َسِمُعوا َلا  فَ  «َوإِ ارَ  َذلَِك  َفبََلغَ  َتَفر   ُقَرْيٍش، ُكف 

ارُ  َفَكتَبَْت  َبْدرٍ  َوْقَعةُ  َوَكاَنْت   احْلَْلَقةِ  أَْاُل  إِن ُكمْ : اْليَُهودِ  إِىَل  َبْدرٍ  َوْقَعةِ  َبْعدَ  ُقَرْيشٍ  ُكف 

ُلن   َوإِن ُكمْ  َواحْلُُصوِن،
وُ   َواَل  َوَكَذا، َكَذا َلنَْفَعَلن   أَوْ  اِحبَنَا،َا  َلُتَقاتِ  َوَبنْيَ  َبيْنَنَا حَيُ

ٌء، نَِساِئُكمْ  َخَدعِ   - اخْلََيِخُل  َوُاوَ -يَشْ
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 الن بِ ي  إِىَل  َفأَْرَسَلْت  اْلَتْدِر، َعىَل  الن ِضريِ  َبُنو أَمْجََعْت  اْليَُهودَ  ِكتَاهُبُمُ  َبَلغَ  َفَلا   

ا َثَيثنِيَ  يِف  َوْلنَْخُرْج  أَْاَحابَِك، ِمنْ  َرُمي   َثَيثنِيَ  يِف  يْنَاإِلَ  اْخُرْج    َحت ى َحرْب 

ُقو َ  َفإِنْ  ِمنَْك، َفيَْسَمُعوا َوَبيْنَُكْم، َبيْنَنَا َنْصٌف  َكَذا َمَكانِ  يِف  َنْلتَِق   بَِك، َوخَمُنو َاد 

نَا، خَمن ا ا َثَيُثونَ  إَِليْهِ  َوَخَرَج  أَْاَحابِِه، ِمنْ  َثَيثنِيَ  يِف   الن بِ ُّ  َفَخَرَج  ُكلُّ  ِمنَ  َحرْب 

 َكيَْف : لِبَْعضٍ  اْليَُهودِ  َبْعُض  َقاَ   اأْلَْرِض، ِمنَ  بَِرازٍ  يِف  َبَرُزوا إَِذا َحت ى اْليَُهودِ 

ُهمْ  أَْاَحابِهْ  ِمنْ  َرُمي   َثَيُثونَ  َوَمَعهُ  إَِليِْه، خَتُْلُصونَ  بُّ  ُكلُّ
 َقبَْلُه، ُموَا يَ  أَنْ  حُيِ

؟ ِستُّونَ  َوَنْحنُ  َوَنْفَهمُ  َتْفَهمُ  َكيَْف : إَِليْهِ  َفأَْرَسُلوا  َرُمي 

ُرُج  أَْاَحابَِك، ِمنْ  َثَيَثةٍ  يِف  اْخُرْج    َفْليَْسَمُعوا ُعَلَاِئنَا، ِمنْ  َثَيَثةٌ  إَِليَْك  َوخَيْ

نَا، خَمن ا بَِك  خَمُنوا َفإِنْ  ِمنَْك، ْقنَا ُكلُّ  ِمنْ  َنَفرٍ  َثَيَثةِ  يِف   الن بِ ُّ  َفَخَرَج   َ َوَاد 

 َفأَْرَسَلِت  ، اهلل بَِرُسو ِ  اْلَفتَْك  َوأََراُدوا اخْلَنَاِمِر، َعىَل  َواْشتََمُلوا أَْاَحابِِه،

 اأْلَْنَصارِ  ِمنَ  ُمْسِلمٌ  َرُمٌل  َوُاوَ  أَِخيَها، َبنِ  إِىَل  الن ِضريِ  َبنِ  ِمنْ  َناِاَحةٌ  اْمَرأَةٌ 

ْتهُ   أَُخوَاا َفأَْقبََل  ، اهلل بَِرُسو ِ  اْلَتْدرِ  ِمنَ  الن ِضريِ  َبُنو أََراَدْا  َما َخرَبَ  َفأَْخرَبَ

ا، يع  هُ   الن بِ    أَْدَر َ  َحت ى رَسِ ِاْم، َفَسار   إَِليِْهْم،  الن بِ ُّ  َيِصَل  أَنْ  َقبَْل  بَِخرَبِ

 بِاْلَكتَاِئِب   اهلل َرُسوُ   َعَليِْهمْ  َغَدا اْلَتِد، ِمنَ  َكانَ  َفَلا   ،  الن بِ ُّ  َفَرَمعَ 

ُاْم، ُكمْ »: حَلُمْ  َوَقاَ   َفَحارَصَ ن  هِ  ُتَعاِاُدويِن  بِعَْهدٍ  إاِل   ِعنِْدي تَأْمَنُونَ  اَل  إِ يْ َل  َفأََبْوا ،«َع

ا، ُيْعُاوهُ  أَنْ   َبنِ  َعىَل  اْلَتدُ  َغَدا م  ثُ  ُمْسِلُموَن،مَوالْ  ُاوَ  َذلَِك  َيْوَمُهمْ  َفَقاَتَلُهمْ  َعْهد 

 َفَعاَاُدوُه، ُيَعاِاُدوُه، أَنْ  إِىَل  َوَدَعاُامْ  الن ِضريِ  َبنِ  َوَتَر َ  َواْلَكتَاِئِب، بِاخْلَيْلِ  ُقَرْيظَةَ 

َف  ،اجْلَ  َعىَل  َنمَلُلوا َحت ى َفَقاَتَلُهمْ  بِاْلَكتَاِئِب، الن ِضريِ  َبنِ  إِىَل  َوَغَدا َعنُْهمْ  َفاْنرَصَ
ِ
 َيء

ِت  َما حَلُمْ  أَن   َوَعىَل  بُِل  أََقل  َيُح : َواحْلَْلَقةُ - احْلَْلَقةَ  إاِل   اْهِ  َبُنو َفَجاَءْا  ،-السي

ْت  َما َواْحتََمُلوا الن ِضريِ   َفَكاُنوا َوَخَشبَِها، ُبُيوهِتِمْ  َوأَْبَواِب  أَْمتَِعتِِهمْ  ِمنْ  إِبٌِل  أََقل 
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ِرُبونَ   َمَيُؤُامْ  َوَكانَ  َخَشبَِها، ِمنْ  َواَفَقُهمْ  َما َفيَْحِمُلونَ  يَْهِدُموَ َافَ  ُبُيوهَتُْم، خُيْ

َ   َذلَِك  اعِ  إِىَل  الن اسِ  َحرْشِ  أَو   َبنِ  أَْسبَاطِ  ِمنْ  ِسبْطٍ  ِمنْ  الن ِضريِ  َبُنو َوَكانَ  الش 

اِئيَل، اِئيَل إِ  َبنِ  َعىَل  اهلل َكتََب  ُمنْذُ  َمَيءٌ  ُيِصبُْهمْ  َ ْ  إرِْسَ  َفِلَذلَِك  اجْلََيَء، رْسَ

  ِمنَ  َعَليِْهمْ  اهلل َكتََب  َما َفَلْواَل   اهلل َرُسوُ   أَْمَيُامْ 
ِ
هَبُمْ  اجْلََيء ْنيَا يِف  َلَعذ   الدُّ

َبْت  َكَا  ک ک گ گ گ  ﴿ : اهلل َفأَْنمَلَ   ُقَرْيظََة، َبُنو ُعذي ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 َبنِ  َنْخُل  َوَكاَنْت  [284: قرةالب] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿: َبَلغَ  َحت ى ﴾گ 

ة   اهلل  لَِرُسو ِ  الن ِضريِ  اَاا اهلل َفأَْعاَاَاا َخاا  هُ  إِي  ڤ ڦ ڦ  ﴿: َفَقاَ   هِبَا، َوَخص 

ڃ ڃ ڃ  ڃ  ڄ   ،ِقتَا ٍ  بَِترْيِ : َيُقوُ  [ 6: احلرش] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 اأْلَْنَصارِ  ِمنَ  َولَِرُمَلنْيِ  َبيْنَُهْم، َمَهاَوَقَس  لِْلُمَهاِمِرينَ  أَْك ََرَاا  الن بِ ُّ  َفأَْعاَى: َقاَ  

ا، اأْلَْنَصارِ  ِمنَ  لَِرُملٍ  َيْقِسمْ  َ ْ  َحاَمٍة، َذِوي َكاَنا مِهَ
 َاَدَقةُ  ِمنَْها َوَبِقَ   َغرْيِ

 .َفاطَِمةَ  َبنِ  َيِد  يِف  اهلل  َرُسو ِ 

 أقول:

مصنف عب  :لموعبد اهلل ُمْدَرٌج يف اذا اهسناد، لعلمه من بعض النساخ 

 اململي احلافظ أن إدرامه عىل والدليل الاابعني، من أو ،الرزاق

 و  للملاري ترمجة( 5606)وبرقم( 442-26/419) تهذيب الكماليف

 ذكر: عبد اهلل بن كعب بن يذكر يف شيوخه عبد اهلل بن عبد الرمحن وإنا

 خ ع د س ق(.مالك)

 الرزاق ما يأتي:ومما يؤك  إدراج عب  اهلل يف إسناد عب  

 (أنه   يذكر يف إسناد أيب داود.1
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السنن ( أن البيهق  روى اذا احلديث هبذا اهسناد يف 2

 د و  يذكر عبد اهلل يف إسناده اذا.داو أيب طريق من( 9/232)الكربى

 وذكر اململي عبد الرمحن بن عبد اهلل بن كعب بن مالك )خ ع د س (.

ع(، و  يذكر عبد اهلل بن عبد الرمحن وعبد الرمحن بن كعب بن مالك)خ 

 بن كعب بن مالك يف شيوخه.ا

بعبد اهلل بن عبد الرمحن بن  وال يومد يف كتب رما  الستة من يسمى

 بن مالك. كعب

 ،(5/95) اجلرح والتع يلوقد ترمم لعبد اهلل اذا ابن أيب حاتم يف 

 عنه روى بيه،أ عن روى مالك، بن كعب بن الرمحن عبد بن اهلل عبد ": فقا 

 ."ذلك يقو  أيب سمعت عقيل، بن ُممد بن اهلل عبد

 و  يذكر الملاري يف الرواة عنه. و  يملد شيئا عىل اذا.

وعبد الرمحن بن كعب بن مالك راوي اذا احلديث مو وع اذا البحث 

 مالك بن كعب نب الرمحن عبد ":فقا  التقريبترمم له احلافظ يف 

ين، ثقة، من كبار التابعني، ويقا : ولد يف عهد أبو اخلااب املد األنصاري

 ."النب  

 ."مك ر ثقة ":  الكاشفوقا  الذاب  يف 

 وهبذا يظهر بجيء احة اذا احلديث، واحلمد هلل.

 وبناء عىل اذا البيان ال يصال إيراد اذا احلديث يف قسم  عيف املفاريد.

 



 ) 
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 قال أبو عبد الرمحن:

 . مل من أاحاب النب عبدالرمحن بن كعب بن مالك عن ر

 اخلراج كتاب يف( 3004) رقم   داود أبو اهماع اذا أخرمه حديثه

 :كا سبق نصه النضري خرب يف باب

، من (2/179) ال الئل، و(9/232)الكربىيف البيهق  وأخرمه

 طريق أيب داود به.

(: واذا الكيع أك ره 28) االستخراج ألحكام اخلراجقا  ابن رمب يف

: كانت بنو النضري قولهج من قو  الملاري، واهلل أعلم. وخرج أبو داود من مدر

 ااملخ من قو  الملاري. إ للنب  

 مرسي.( 2971) داود أبو أخرمه :قلُت  

 غريبيف اخلاايب وعنه( 5/358) عب الرزاق مصنفيف واو

 حجر ابن للحافظ الفتحيف كا مردويه وابن( 1/563) احل يث

 كعب بن عبد الرمحن بن عبداهلل عن قا : أنه إال به معمر طريق من( 7/321)

 بن عبد أخرمه وكذا احلافظ: وقا  كعب، بن عبدالرمحن عن بدال   مالك، بن

 .عبدالرزاق عن تفسريهيف محيد

( بن عبد اهلل) أنعبد الرزاق طريق  يففقو  امُلْستَْدِر  بعد اذا 

ذاب يستد  باريق أيب داود وكذا  ، ثمُمْدَرٌج  بن مالك كعب بن عبدالرمحن

 (  ..إلخ.عبد اهلل) أخرمها عنه البيهق  وأ ا ليس فيها

وتعلل أ ا أدرمت من بعض النساخ أو الاابعني، قو  بتري بينة وال براان 

اؤالء الذين رووه عن عبد الرزاق بتسمية عبد اهلل إذ ال يمكن  تابعيظهر باينه بت
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خ يظهر أن شيخ أيب داود أخاأ يف تسمية شيأن يتفقوا مجيعا عىل اخلاأ و

 .الملاري عبد الرمحن بن كعب 

 مالك بن كعب بن الرمحن عبد بن اهلل عبد "للحافظ: تعجيل املنفعةيفو

 فيه عقيل بن ُممد بن اهلل وعبد زيد بن ك ري وعنه ،ومابر أبيه عن األنصاري

 وحدي ه ذكر كا فهو زيد بن ك ري عنه وروى مابر عن روى الذي أما قلُت: .نظر

 بن عنه وروى أبيه عن روى الذي وأما ،الفتال مسجد يف الدعاء يف مابر عن

 مالك بن كعب بن اهلل عبد بن الرمحن عبد وأنه انقلب أنه أظنه فالذي عقيل

 ال ال ة الابقة يف حبان بنا ذكره ولكن التهذيب يف م مم واو الملاري شيخ

 .اام"أعلم واهلل، عمه نبا فلعله انا وقع كالذي ال قاا من

 الملارى سمع( رواية الدوري: 636) تارخيهقا  ابن معني يف :قلُت  

 الرمحن عبد أبيه من أيضا الملارى وسمع كعب بن الرمحن عبد بن اهلل عبد من

 .اام واالبن األب من

يبال قو  امُلْستَْدِر :  أن اململي   يذكر عبد اهلل بن  ذاوهب :قلُت  

، وأنه إن   يذكره اململي، فقد ذكره كعب بن مالك يف شيوخه بنالرمحن  عبد

 ابن معني.

وتتضال علة احلديث اذا أنه عبد اهلل بن عبد الرمحن بن كعب، جمهو  

 حا ؛ إ افة إىل أن أغلبه من قو  الملاري كا قا  احلافظ ابن رمب.

 عن املسندي عن( 5/313) الكبري التاريخ يف البخاري أخرمهقد و

 مالك بن كعب بن الرمحن عبد أخربين :الملاري قا  ،معمر أخربنا زاقعبدالر

 .النضري يف  النب  أاحاب من رمل عن
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 ك ري بن ُممد ورواه سبق، كا عبدالرزاق فرواه معمر عىل فيه واختلف

 من سبط وام النضري بن   اهلل رسو  حارص قا : الملاري عن معمر عن

 من اهبل أقلت ما حلم أن وعىل اجليء، ىلع نمللوا حتى املدينة بناحية اليهود

 . مرسل واذا احللقة، اال األمتعة

، (57) األمواليف زنجويه وابن( 18) األمواليف عبيد أبو أخرمه

: تعاىل قوله يف الملاري عن معمر عن( 3/282) تفسريهيف وعبدالرزاق

 ااحلهم حتى   النب  قاتلهم النضري بنو ام قا :  (ں ڻ ڻ ڻ)

 االبل أقلت ما حلم أن وعىل ،الشاع إىل فأميام ،اجليء عىل  اهلل سو ر

 فيا ميء يصبهم   سبط من وكانوا - السيح :واحللقة– احللقة إال يشء من

 بالقتل الدنيا يف لعذهبم ذلك ولوال ،اجليء عليهم كتب قد اهلل وكان ،خي

 إىل الدنيا يف احلرش أو  ذلك ميؤام وكان (ڻ ڻ) قوله وأما ،والسبا

 .الشاع

 محاد بن نعيم طريق من( 5/313) الكبري تارخيه يف البخاري وأخرمه

 مالك بن كعب بن عبدالرمحن أخربين الملاري عن معمر عن املبار  ابن عن

 خمترصا. ... فذكر بدر بعد قريش كفار كتب علائهم من رمل أخربه أنه

 تفسريهيف حاتم أيب وابن( 3/176) ال الئليف البيهق  وأخرمه

 الليث حدثن  قا  االال أيب طريق من( 4/333) كثري ابن تفسرييف كا

 النضري بن  وقعة كانت ثم قا : شهاب ابن عن عقيل حدثن  قا 

علقه البخاري يف احيحه قبل حديث  عروة عن الملاري عن معمر رواهو

لل ومعرفة الع يف أمحد عنه اهماعو( 5/357) عبدالرزاق أخرمه( و4028)

 .(3/177) ال الئليف والبيهق  (3802)الرجال
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 الملاري عن عقيل ويرويه :(2/149) سالماإل تاريخيف الذاب  قا 

 الملاري عن معمر عن ثور بن ُممد ثنا الصنعاين املبار  بن زيد وأسنده .قوله

 .ُمفو  غري عائشة وذكر عائشة عن عروة عن

 والبيهق ( 2/484) ست ركامليف احلاكم أخرمه املسند :قلُت

 وذكر عائشة عن عروة عن الملاري عن قا  كذا وقا ( 3/178) ال الئليف

 ام ا. أعلم واهلل ُمفو  غري فيه عائشة

 والاربي( 11575) رقم( 6/483) الكربىيف النسائ  وأخرمه

 عن ثور بن ُممد حدثنا قا  األعىل عبد ابن حدثنا( 2/85) تارخيهيف

 .فذكره اجليء عىل ااحلهم حتى النب  قاتلهم قا  اريالمل عن معمر

 الباب حديث يف اهدراج ويتضال الملاري، قو  من أنه الرامال فاحلديث

 .اعلم واهلل رمب ابن قا  كا

 :احلديث هذا أن احلاصلو  

 ترى كا مالك بن كعب بن عبد الرمحن عن الملاري عن معمر رواه قد -1

 قا : اململي للحافظ الكمال هذيبتيف م مم كعب بن وعبدالرمحن

 بن عبداهلل وأخيه فيه خيف عىل األكوع بن وسلمة عبداهلل بن مابر عن روى

 يقل و   النب  زوج وعائشة قتادة وأيب مالك بن كعب وأبيه مالك بن كعب

 رقم حتفة األشراف يف احلديث أنه خرج مع الصحابة من رمل وعن

 عن يالملار طريق من (3004) رقم داود أبي سننمن ( 15622)

  . النب  أاحاب من رمل عن عبدالرمحن

 و  علائهم من رمل أخربه أنه التاريخيف البخاري احلديث وأخرج

حابة، من يقل  ليس القصة اذه ناقل الرمل اذا أن يفيد املوطن واذا الص 
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 غري الصحابة من رمل عن روى أنه اململي ذكر عدع إىل إ افة احابي ا،

 القو  أن عرف اسمه عرف فإذا الصحابة من إنه يقا  شخص من وكم ّمى،مس

 احيال. غري بصحبته

 بن عبداهلل وأخربين قا  الملاري عن معمر طريق من احلديث وماء -2

 يف م بت واذا  النب  أاحاب من رمل عن مالك بن كعب بن عبدالرمحن

 يف اخلاايب عنه وأخذ (5/358)عب الرزاق مصنفمنها موثوقة مصادر عدة

( يف 7/331) فتح الباري( ، وقا  احلافظ يف1/563) غريب احل يث

الرملني  دية يف  اهلل رسو  وخمرج النضري بن  حديث باب املتازي حتت

  املو ع: اذا يف احلافظ قا  ، بالنب  التدر من أرادوا وما

 إىل قيدال هبذا) معمر إىل احيال بإسناد النضري بن  قصة مردويه ابن وروى

 رمل عن مالك بن كعب بن عبد الرمحن بن عبداهلل أخربين الملاري عن (معمر

 محيد بن عبد أخرمه وكذا عقبه: قا  ثم احلديث، فذكر  النب  أاحاب من

 يف ليس زعمه يف التني ابن عىل رد ذلك ويف قا : عبدالرزاق عن تفسريه يف

 اام بإسناد. حديث القصة اذه

ثابت، واو  بإسناد حديث فيها ليس أنه عىل ُممو  التني ابن قو  :قلُت  

 . النب  كذلك ليس فيها حديث بإسناد ثابت إىل

اجلرح و البخاري تاريخ يف مذكور كعب بن عبدالرمحن بن عبداهلل فإن

 ىرو لملاريوقد ذكر ابن معني أن ا  تعديي وال امرح هفي او  يذكر والتع يل

 عنه.

 كا الخ النضري بن   اهلل رسو  حارص  :قا الملاري عن معمر عن وماء

ا ماء واكذا مرسل واذا قدمناه  .تفسريهيف عبدالرزاق عند عليه موقوف 
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 كتاب يف احلاكم أخرمه عائشة، عن عروة عن الملاري عن معمر عن وماء

 رقم( 2/483) احلرش سورة ومن :قوله حتت املست ركمن التفسري

 ملسن  الصحيح كتابه يف لذلك اشيخن ذكره نملو ، سبب وفيه( 3839)

 رقم( 3/141) النبوة دالئليف أخرمه البيهق  لكن ،النزول أسباب من

 الدنيا يف احلرش أو  ذلك ميؤام فكان احلرش ألو  :قوله أما وقا :( 1077)

 ُمفو  غري فيه عائشة وذكر عائشة، عن عروة عن الملاري قا  الشاع. كذا إىل

 .أعلم واهلل

 ذكر فيه الذي املسند أن وأبان ،قوله الملاري عن عقيل يرويه اب :الذ وقا 

 ُمفو . غري عائشة

 بني يدور الملاري طريق من وأنه سبق، با معل املرفوع أن احلديث فعلم

ا واهرسا ، الوقف  ألفاظه بعض م فف  سنده يف سبق ما م مع املرفوع وأيض 

 .نكارة

 وصحاح األحاديث وهي:وبيان نكارته خمالفة بعض ألفاظه للقرآن 
 أن فأبوا عليه، تعاادوين بعهد إال عنديإنكم واهلل ال تأمنون ": قوله أوال:

 بالكتائب قريظة بن  عىل التد غدا ثم قا  ذلك، يومهم فقاتلهم ،اعهد   يعاوه

 ."النضري بن  وتر 

 كا يف بن  النضري، نمللت احلرش سورة فإن للقرخن، خمالف اللفظ واذا

 :قا  مبري، بن سعيد عن( 3031) رقم ومسلم( 4882) رقم يالبخار أخرج

 ومنهم، تنمل  مازالت ؛الفا حة ا  التوبة قا : التوبة، ةسور :عباس البن :قلت

 سورة :قلت فيها، ذكر إال منهم اأحد   تبق   أ ا ظنوا حتى ،ومنهم ومنهم،
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 سااا لب النضري، بن  يف قا : احلرش؟ سورة قلت بدر، يف نمللت األنفا  قا 

 .النضري بن  سورة عباس ابن

 :قا  مبري بن سعيد عن –( 3031) ومسلم( 4883) رقم البخاري أخرج

 جممع القو  واذا النضري بن  سورة قا  احلرش، سورة  عباس البن :قلت

 .عليه

 قوال إال النضري بن  يف أ ا املفرسون أمجع :البيان أضواء تتمةيف قا 

 جلواميُ  و  خُيرموا   قريظة بن  القو  بأن  ورد اذا ة،قريظ بن  يف  اأ للحسن

 ..قتلوا ولكن

 اال ما عىل املفرسين بإمجاع النضري بن  من نمللت أ ا ثبوا بعد :قلُت  

تعاىل:  اهلل قو  السورة اذه يف فإن ، عباس بن عبد اهلل القرخن ترمجان عن

ڃ ڃ ڃ چ چ چ ) ڃ  ڄ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 .(ڎ ڎ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 – إبل وال خيل من فيه ما أو عتم :مرير ابن قا  :( ڄ ڄ) ومعنى

   بأنه منهم رسوله عىل أفاءه الذي ثناؤه مل واف وإنا - الركاب :وا 

ا ذلك يف يلقوا   املسلمني أن أمل من ركاب؛ وال بخيل عليه يومف  وال حرب 

 .مؤنه فيه كّلفوا

 ونحوه، هبذا( ڄ ڄ) ونيفرس رأيت فيا املفرسين وعامة :قلُت  

 بن  قلوب يف اهلل قذف وإنا بقتا ، فيها إبلهم وال خيلهم يتعبوا   أ م أي:

 . اهلل لرسو  فيئ ا واارا أمواحلم ف كوا الرعب، النضري

( 2904) رقم البخاري أخرج فقد واهمجاع، بالنص ثابت واذا :قلُت

 احلدثان بن أوس بن مالك عن الملاري طريق ماوال من( 1757) رقم ومسلم
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 مما رسوله عىل اهلل أفاء مما النضري بن  أموا  كانت   اخلااب بن عمر عن

 ينفق فكان خااة للنب  فكانت ركاب، وال بخيل املسلمون عليه يومف  

 .اهلل سبيل يف عدة والسيح الكراع يف لعله بق  وما سنة نفقة أاله عىل

 وفيه النضري بن  حديث باب ياملتاز يف( 4033) رقم البخاري وأخرمه

ا مجع عمر أن  يف رسوله خص سبحانه اهلل إن» وقا : الصحابة أكابر من عدد 

ا   بيشء الف ء اذا ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) ذكره: مل فقا  .غريه يعاه أحد 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڃ  ڄ  ڄ ڄ 

 احتازاا ما واهلل ثم اهلل، لرسو  خالصة اذه فكانت.(ڌ ڌ ڎ ڎ

  ..احلديث. «عليكم استأثراا الو دونكم،

 العريب البن القرآن أحكاميف كا التفسري اذا عىل اهمجاع ونقل

 ذلك قا  عمر وأن الكريمة، اآلية مناوق وأنه ،والتنوير التحريرو املالك ،

 اذا يف خياطبهم فكان وغريام، وسعد والملبري عوف وابن ع ان بحرضة

 اهلل أعااه يفء او وإنا بقتا  يكن   ضريالن بن  ما  أن يقرون وام الشأن

 يف احلديث. ذكر فيا الرسو  ، فجعله رسوله

 .ذلك عىل العلم أال واتفق( 7/330) الفتحيف احلافظ قا 

 واتفق املتازي: من( 13) باب حتت( 7/330) الفتحيف احلافظ قا 

 يف خيتلفوا و  قا : السهييل، قاله القصة، اذه يف نمللت أ ا عىل العلم أال

 يومفوا   املسلمني وأن  اهلل برسو  خااة كانت النضري بن  أموا  أن

 .أاي   قتا  بينهم يقع   وأنه ،ركاب وال بخيل
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وزعم ُممد بن شهاب الملاري أن غملوة بن  النضري كانت بعد بدر بستة 

أشهر واذا وام منه، أو غلط عليه، بل الذي ال شك فيه أ ا كانت بعد أحد، 

 لت  كانت بعد بدر بستة أشهر ا  غملوة بن  قينقاع.وا

 :وكان له مع اليهود أربع غزوات
 والثالثة:بن  النضري بعد أحد.  والثانية:غملوة بن  قينقاع بعد بدر،  أوهلا: 

 خيرب بعد احلديبية. والرابعة:قريظة بعد اخلندق. 

 :والنكارة األخرى يف احل يث

 خمالف واذا النضري( بن  وتر  قريظة بن  عىل التد غدا )ثم :فيه قوله 

 السيح وو ع اخلندق من  النب  رمع ملا» قالت:   عائشة حلديث

 و عناه، ما واهلل السيح و عت قد :فقا  السيععليه  مربيل أتاه واغتسل

 النب  فخرج قريظة، بن  إىل وأشار انا انا قا : ،«أين فإىل» قا : إليهم، فاخرج

 . ماوال  (1769)رقم ومسلم( 463) خاريالب أخرمه ،«إليهم 

 غنم بن  زقاق يف اساطع   التبار إىل أنظر كأين» قا :   أنس عن و

 .(4118) رقم البخاري أخرمه .« اهلل رسو  سار حني مربيل موكب

 قا :  عمر ابن عن( 1770) ومسلم( 4119) رقم البخاري أخرجو

 فأدر  «قريظة بن  يف إال العرص أحد يصلني ال» األحملاب: يوع  النب  قا 

 .الاريق يف العرص بعضهم

 اذه عليه دلت ما قبل لقتاحلم خرج يكن    النب  أن تفيد األدلة فهذه

 مبارشة. اخلندق غملوة بعد قاتلهم وأنه األحاديث،
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ا أنكر ومما  بدر، بعد كانت النضري بن  قصة أن احلديث: اذا يف ما أيض 

ا  القيم ابن اذا وأنكر  بن  غملوة معل أنكر كا ،( 413) ص املعاد ادزيفمد 

ري وزعم ُممد بن شهاب الملاري أن غملوة بن النض :فقا  النضري بعد قريظة

بل الذي ال شك فيه أ ا  ،وام منه أو غلط عليهكانت بعد بدر بستة أشهر واذا 

وقريظة  قينقاع،والت  كانت بعد بدر بستة أشهر ا  غملوة بن   ،كانت بعد أحد

 خلندق إلخ...بعد ا

تهذيب  يف احلافظ قا  أقو " :قوله يف املستدرك خطأ بيان إىل نعود هذا وبعد

 داود أبو عنه يرو   فإنه".. :األسود بن عيل بن احلسني ترمجة يف التهذيب

  "".عنده ثقة عن إال يروي ال ألنه

 تالقو  يف اذه القاعدة كالقو  يف قاعدة مشايخ حريمل وأ ا ليس :قلُت

   إطيقها.عىل

 يف ثقة كان وسواء عنده ثقة عن إال ييرو ال فيه: احلافظ قو  أن :اثانًي

 وجماايل و عاف ثقاا عن روى قد داود أبا فإن ثقة، غري أو األمر حقيقة

  .الكمال تهذيبمن ترمجته وانظر

 مهالته، تتبني   من حق يف االع اض هبذا  امُلْستَْدِر  اع ض لو :اأيض   و

 من يذكر   وأنه اذا، سفيان بن داود بن ُممد مهالة تبني مع أما ُمتمي   لكان

 اذا عىل هبذا االع اض فإن توثيق؛ أي فيه يذكر و  داود أيب غري عنه روى

 .ُمض مد  بالباطل احلا 

واحلافظ نفسه   يرس عىل اذه القاعدة يف ُممد بن داود، فقا  يف  

 اهلل كتاب ألاله وعيد شديد يف طلبالبا اجلد  ويف ،:مقبو التقريب
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 اجلد  امتناب ومل عمل اهلل خياف من عىل لب  رسوله سنة واحيال

 .األدلة تلك عليه دلت ملا نفسه يعرض ال حتى بالباطل

 ستدرك أيضا هنا يف أمور:وأخطأ امل

:  لفظة أنه حكم بالتلط عىل سند عبد الرزاق يف النسخة املابوعة وأن أوال 

  .ةكعب مدرمبن عبد الرمحن بن  اهلل عبد: ولهق عبد اهلل يف

واعتمد عىل سند أيب داود الذي فيه شيخه ُممد بن داود جمهو ، فاعتمد 

وليس ذلك بصواب كا سبق فقد ، عىل رواية اذا املجهو  وأنه   يملد عبد اهلل

غريب منهم اخلاايب يف ( فيهاهلل )عبدذكر يكلهم و دعد رواه عن عبد الرزاق

 للحافظ وغريام. الفتحوابن مردويه كا يف احل يث

ن عبد الرمحن إأنه بنى عىل خائه اذا احة احلديث حيث  اخلاأ ال اين:

ثقة، وليس ذلك بصواب ألمرين: األمر األو  أن ما استصوبه املستدر  من أن 

 عبد اهلل مدرج غري احيال، وأنه ااحب احلديث واو جمهو .

يف كتب رما  الستة من يسمى بعبد اهلل بن  وال يومد": قوله اخلاأ ال الث:

 ."عبد الرمحن

وأمحد وليس من رما   مصنفهفعبد اهلل اذا من رما  عبد الرزاق يف

الكتب الستة ورواية أيب داود بتسمية عبد الرمحن بن كعب وفيها جمهو  

وتسميته بعبد اهلل او الصواب، واو وإن   يومد فيها كا تقو ، فقد ومد يف 

وغريه، واو من شيوخ الملاري كا قا   مصنف عب  الرزاقاكمعتربة أاو  

 ابن معني.

تصحيحه حلذا احلديث مع ما فيه من النكارة، وأن الصواب  اخلاأ الرابع:

 فيه اهرسا  واهدراج من قو  الملاري كا قا  احلافظ ابن رمب.
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 ةعمن أخربه من الصحاب املطلب بن عبداهلل 

 .  الصحابة من أخربه عمن اهلل عبد بن املالب -231"

يف اجلنائمل باب يف مجع املوتى يف ( 3206) رقمداود أبو اهماعقا  

  :قرب والقرب يعلم 
اِب  َعبْدُ  َحدََّثَنا َثنَا ،َنْجَدةَ  ْبنُ  اْلَوا  َثنَا ح ،َساِ ٍ  ْبنُ  َسِعيدُ  َحد  يَى َوَحد   ْبنُ  حَيْ

ِجْستَايِنُّ  اْلَفْضلِ  َثنَ ،السي  َزْيٍد  ْبنِ  َك رِيِ  َعنْ  بَِمْعنَاهُ  - إِْسَاِعيَل  اْبنَ   َيْعنِ  - َحاتِمٌ  اَحد 

 أََمرَ  َفُدفِنَ  بَِجنَاَزتِهِ  ُأْخِرَج  َمظُْعونٍ  ْبنُ  ُع َْانُ  َماَا  ا  ملَ  :َقاَ   ،ُما ِلِب مْال َعنِ  ،َمَديِني مْال

يَهُ  أَنْ  َرُمي     ُّ الن ب
  اهلل َرُسوُ   إَِليَْها َفَقاعَ  ،مَحَْلهُ  تَاِعْ َيْس  َفَلمْ  ،بَِحَجرٍ  َيأْتِ

يِن  ال ِذي َقاَ  : ُما ِلُب مْال َقاَ  : َك رِيٌ  َقاَ   - ِذَراَعيْهِ  َعنْ  َوَحرَسَ  ذلك عن  خُيْرِبُ

 َعنُْهَا، َحرَسَ  ِحنيَ   اهلل َرُسو ِ  ِذَراَعْ   َبيَاضِ  إىَل  أَْنُظرُ  َكأَيني : اهلل  رسو 

َتَعل مُ  » :َوَقاَ   َرأِْسِه، ِعنْدَ  َفَوَ َعَها مَحََلَها ُثم   نُ   ،أَِخ  َقرْبَ  هِبَا أَ فِ هِ  َوأَدْ يْ َل  َماَا  َمنْ  إِ

 .اام« أَْايِل  ِمنْ 

 وسنده مرسل .( 6744)رقم ( 3/412)الكربىخرمه البيهق  يف وأ

ساعيل حسن احلديث،  وك ري بن زيد، قا  احلافظ ادوق إحاتم بن 

 ،رسا بن عبد اهلل بن حناب ادوق ك ري التدليس واهاو واملالب ا .خيا 

الأعرف للمالب بن عبداهلل بن :واذا من مراسيله تلك، وقد قا  البخاري 

حدثن  من شهد خابة النب   :قوله الإا ساع   ةحناب عن أحد من الصحاب

 ."حادي ه مراسيلأحاتم املالب عامة أبو. وكذا قا  الدارم ، وقا  
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 أقول: : َتْدِركامُلْسقال 

قا  الذي "ي حا  بني احلجوري وبني قو  املالب: ما الذال أدري  (1

: كأين أنظر إىل بياض ذراع  ، قا خيربين ذلك: عن رسو  اهلل 

 ."، حني حرس عنها ثم محلها فو عها عند رأسه... إلخ  اهلل رسو 

ح املالب بأن اذا الصحايب قد أخربه با شااد من رسو  ا  هلل فقد رص 

وكيف حرس عن ذراعيه ومحل الصخرة فو عها عند رأس امليت ع ان ابن 

 . مظعون 

 فأين اهرسا  اململعوع؟!

 التليخص احلبريأورد احلافظ ابن حجر اذا احلديث يف كتابه (2

 :كيمه خي  وقا  ،(794)رقم( 2/133)

يِن  ال ِذي َقاَ  : ُما ِلُب مْال َقاَ   "  اهلل َرُسو ِ  ِذَراَعْ   َبيَاضِ  إىَل  رُ أَْنظُ  َكأَيني : خُيْرِبُ

اُدهُ . َفَذَكَرهُ  َرأِْسِه، ِعنْدَ  َفَوَ َعَها مَحََلَها ُثم   َعنُْهَا، َحرَسَ  ِحنيَ   ْسنَ  ،َحَسنٌ  َوإِ

َ  َوَقدْ  َاُدوٌق، َوُاوَ  ُما ِلِب مالْ  َعنْ  َراِويهِ  َزْيٍد  ْبنُ  َك رِيُ  إال   فِيهِ  َليَْس   أَن   ُما ِلُب مْال َبني 

ا هُ  خُمرِْب  ِه، َوَ ْ  بِهِ  أَْخرَبَ َحايِبي  إهْبَاعُ  َيرُضُّ  َواَل  ُيَسمي  ."الص 

 أحكام اجلنائزويف ،(3060)برقمالصحيحةوحسنه األلباين يف 

لرب ا عبد ابن أن وذكر به، يتعلق وما احلديث اذا يف سفَ النَ وأطا  ،(197)ص

 أشار إىل ثوبه.

ور، فتاع كيع أيب حاتم: حاتم قص يف نقل احلجوري عن أيب (3

ا من أاحاب  ةبن عبد اهلل بن حناب عام املالب حدي ه مراسيل،   يدر  أحد 
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ا، وسلمة بن األكوع ومن كان قريب ا منهم النب   ، و  إال سهل بن سعد، وأنس 

 ن( الب785) املراسيليسمع من مابر وال من زيد وال من عمران بن حصني(.

 أيب حاتم.

  اذا في يصال إيراد اذا احلديث واحابيه يف قسم  عيف املفاريد.وعىل

 قال أبو عبد الرمحن:
 .املالب بن عبداهلل عمن أخربه من الصحابة 

 (15672)رقم للحافظ اململي  حتفة األشرافاملفرد يف  حديثه 

قرب  ، تعا  النب  (3206)كتاب اجلنائمل رقم سنن أبي داودأخرمه من

 عون بحجر .ظع ان بن م

ال أدري ما الذي حا  بني احلجوري وبني قو  املالب ": امُلْستَْدِر وقو  

 قا  الذي خيربين...

 ."ين اهرسا  اململعوعأفقد رصح املالب بأن اذا الصحايب قد أخربه، ف

اذا الترصيال تفرد به سعيد بن سا ، قا  فيه ابن حبان: وكان هيم  :قلُت  

 .حتى خرج هبا عن حد االحتجاج به ؛بةلومق ئ هباييف األخبار حتى ل

ليس بحجة، وقا   :وقا  العجيل .وقا  العقييل: ويف حدي ه وام 

إىل الصدق ما  :وقا  أبو زرعة .ادوق :ليس به بأس، وقا  أبو داود :النسائ 

 :وقا  أبو أمحد بن عدي .وقا  ابن املدين : كان ثقة، و  يكن بالقوي .او

مستقيمة، ورأيت الشافع  ك ري الرواية عنه، كتب عنه  حسن احلديث، وأحاديث

بمكة، عن ابن مريج، والقاسم بن معن، وغريمها، واو عندي ادوق، ال بأس 

 .به، مقبو  احلديث

 فقا : ادوق هيم. ،القو  فيه التقريبوخلص احلافظ يف  
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حييى بن الفضل إال أن يف الاريق إليه  ،وتابعه حاتم بن إساعيل

ن توبع وإال فلني، إ :مقبو ، أي :التقريبقا  فيه احلافظ يف  ،السجستاين

ولعله فليال  و  أمد له ترمجة ،ةعند ابن شبوقد تابعه فليال بن ُممد الياين 

 .بن ُممد األسدي شيخ ابن املبار ، قا  احلسين : ال يكاد يعرف

 ورواه أبو بكر عبد الكبري بن عبد املجيد احلنف  عن ك ري بن زيد، عن

بالبقيع وقا    املالب قا : ملا ماا ع ان بن معظون دفنه رسو  اهلل 

عرفه أ عها عند قربه حتى أاذاب إىل تلك الصخرة فأتن  هبا حتى » :لرمل

 3/23) املصنف. دون ذكر الترصيال فيه. أخرمه ابن أيب شيبة يف«هبا

 (.7/264و

وقد وام : اذا مرسل، ريالسِّيف  وانا يظهر قوة قو  الذاب  

أنه  -: مرسلقولهأي وام الذاب  ب-فقا :  وسبب ومهه  العيمة األلباين 

ا دون قو  ك ري بن زيد: ذكر احلدي قا  املالب: قا  الذي خيربين "ث خمترص 

 ذلك. اام

ا :قلُت   : السريقا  يف ،بل لفظ احلديث عند الذاب  تاما وليس خمترص 

ع ان  قا  ملا دفن النب   ،عبد اهلل روى ك ري بن زيد املدين عن املالب بن

أدفن  ،الم تلك الصخرة فامعلها عند قرب أخ  أعرفه هبا» :بن معظون قا  لرمل

فلكأين  :فقا  يعن  الذي حدثه ،فقاع الرمل فلم ياقها «إليه من دفنت من أايل

 حني احتملها حتى و عها عند قربه. أنظر إىل بياض ساعدي رسو  اهلل 

الذاب  رمال إرسا  احلديث، عىل واله كا رواه أبو بكر لعل   فيقال:

احلنف ، واو أوثق من سعيد بن سا ، وأما طريق حاتم بن إساعيل فف  السند 

 إليه جماايل.
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 أن الذاب  سبقن  بالقو  بإرسا  احلديث، كا نقله امُلْستَْدِر وقد رأى 

ولو متعنت كيع أيب زرعة  يقو  فيه اململعوع، ال  العيمة األلباين، فكان ينبت  أ

لومدا أنه يشري إىل إرسا  احلديث، فقد ( 1028البن أيب حاتم ) العلليف

بن عبد اهلل بن حناب واو قا : يرويه حاتم وغريه عن ك ري بن زيد عن املالب 

 اام الصحيال.

علم أن اذا احلديث رواه أبو ا قا  مري :: املفاتيحوقا  القاري يف مرقاة

سب املالب رواية وكذا يف املصابيال وقع غري منسوب، واملصنف داود و  ين

ا إىل أيب داود من عند نفسه وأخاأ يف ذلك  .معله منسوب 

رواه  :السلم  يف خترلهو تصحيح املصابيحقا  الشيخ اجلملري يف 

أبو داود من حديث املالب بن عبد اهلل املدين واو املالب بن عبد اهلل املدين 

عبد اهلل بن حناب املخملوم  واو تابع  يروى عن أيب اريرة واو املالب بن 

وعائشة وابن عمر وابن عباس فف  احلديث إرسا ، واو الظاار من السياق 

 إىل خخره. ..حيث قا  املالب: قا  الذي خيربين عن رسو  اهلل

فهؤالء من قا  بإرسا  احلديث، الذاب  واجلملري فيا نقله عنه نسيم 

 اه احلنف ، وعن مري  نقله القاري.الدين ُممد مري  ش

، بناء سنن البيهقي الصارىم:وقد كنت اححت احلديث يف حتقيق  ل

أرى ما قلته يف اذا املو وع من إرساله ملا عىل اذا الترصيال، إال أين انا 

ساله ملا تقدع بيانه واذا او قو  شيخنا رتقدع بيانه يف اذا املو ع من إ

 .احلديثيف اذا  العيمة الوادع  

(+++) 
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 يعقوب بن أوس عن رجل  

  يعقوب بن أوس عن رمل. -233"

 :(6973)رقم  الكربىيف   سائ  نال اهماعقا  

ُممد بن عبداهلل بن بمليع، قا  حدثنا يمليد، قا  حدثنا خالد، عن  خربناأ 

ن أحدثه  ، عن يعقوب بن أوس أن رمي من أاحاب النب  ةالقاسم بن ربيع

شبه العمد وقتيل  أأال وإن قتيل اخلا» :قدع مكة عاع الفتال،  قا  ملا النب  

 اام.«والدااأبل أربعون يف باو ا من اه ةفيه مائ سوط والعصاال

 ."وقد تقدع أنه  عيف مضارب

 أقول: : امُلْسَتْدِركقال 

 نعم، فيه اختيف بني الوال واهرسا .  -1

الواالني أك ر، اذا  لكن الوال أك ر، فيقدع الوال عىل اهرسا ؛ ألن

 من مهة، ومن مهة، أخرى أن عندام زيادة ثقة.

 احيال او: القاان ابن قا "(: 1681) صالتلخيقا  احلافظ يف

 . "االختيف اليرضه

يف اذا احلديث أن دية قتيل اخلاأ مائة من اهبل،  نص الرسو    -2

 أربعون يف باو ا أوالداا.
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 وهلذا احلديث شاهدان:

 :عبد اهلل بن عمر  عن أح هما . 

 (.4541حديث )-رواه أبو داود يف الدياا

 :من حديث عبد اهلل بن مسعود وثانيهما  . 

(، وال مذي يف الدياا 4545حديث ) رواه أبو داود يف الدياا

 (.1386حديث)

 (:4545حديث )قا  أبو داود 

َثنَا ٌد، َحد  َثنَا ُمَسد  َثنَا اْلَواِحِد، َعبْدُ  َحد  اُج، َحد  ، ْبنِ  َزْيِد  َعنْ  احْلَج   َعنْ  ُمبرَْيٍ

، َمالٍِك  ْبنِ  ِخْشِف   يِف »: اهللِ  َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ   َمْسُعوٍد، ْبنِ  اهلل َعبِْد  َعنْ  الا اِئ ي

َيةِ  ِ  ِد ونَ  اخْلَاَإ ، ِعرْشُ ة  ونَ  ِحق  ، َوِعرْشُ ونَ  َمَذَعة  ونَ  خَمَاٍض، بِنَْت  َوِعرْشُ َت  َوِعرْشُ ْ  بِن

بُ  ونَ  وٍن،َل نِ  َوِعرْشُ  .«ُذُكرٍ  خَمَاضٍ  َب

( 258-7/255) إرواء الاليلواحال اذا احلديث العيمة األلباين يف 

 من( 4547-3807)برقم املخترصصحيح أبي داودويف ن(2197)رقم

 . عمرو بن اهلل عبد حديث

 .ضعيف املفاري وإذن في يصال إدخا  اذا الصحايب يف

 قال أبو عبد الرمحن:

 يعقوب بن أوس عن رمل. 

، ومتن احلديث احيال ا اراب ذكرناه انا ملا يف ذكره عن يعقوب من

 خترله يف مسند عقبة بن أوس عن رمل من أاحاب النب   قدمناعندنا 
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 امُلْستَْدِر ، في مكلف مع ذلك الستدرا  ح املفاري يصحمن(273)رقم 

 انا إال جمرد تسويد افحاا.

انا أن االختيف يف الوال واهرسا  ليس بصواب وما ذكر املستدر   

ا فيه اختيف ال يرض يف إسناده ال او عن ابن عمر أو  أو ابن عمرو فإنه أيض 

عندي   أنه عن عبد اهلل بن عمرو  والذي رمال ،رمل مبهم من الصحابة

 .يف الصحيال ملعرفة اذا الصحايبونبقيه  واو ليس من املفاريد

(+++) 
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 سلم أرجل مبهم من ابن سندر عن  

 . ابن سندر عن رمل مبهم من أسلم -238"

 (:2871)رقم النسائ   اهماعقا  

براايم بن ُممد قا  حدثنا يمليد بن مواب، قا  حدثنا إبن  محدأ خربناأ 

ن رسو  اهلل أبن سندر، عن رما  منهم، ابن شهاب، عن االليث، عن عقيل، عن 

قومك  إىلاذاب » :بال من يوع عاشوراءاأ سلم من بعد ماأقا  لرمل من   

 ان ومدُا أحد  إيارسو  اهلل أرأيت  :قا  األسلم  «فمرام فليصومواذا اليوع

 اام.«فليتم اومه» :منهم تتدى، قا  رسو  اهلل 

فيه مبهمون وابن سندر اذا، قا   به النسائ . واو عيف هبذا السند؛ انفرد 

 ."ال من رواية الملاري عنهإاليعرف  :الذاب 

 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

 ."ابن سندر عن رمل مبهم"قا  احلجوري يف العنوان:  :أوال

 ."همنعن ابن سندر عن رما  م "ويف املتن الذي أورده: 

  ّعف احلجوري اذا احلديث بأمرين:

أن ابن سندر راوي اذا احلديث ال يعرف إال من رواية الملاري عنه،  األول:

ق أنه ليس بمجهو ، بل او احايب معروف، وإن نقل ذلك عن الذاب ، واحل

 ." يعرف إال من  رواية الملاريال ": امليزانقا  الذاب  يف

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 
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 (:2/479)  الكاشفواذه عبارة الذاب ، قا  يف 

 ."ابن سندر شيخ للملاري اسمه عبد اهلل س "

 (:300( رقم)5/64) اجلرح والتع يليف قا  ابن أيب حاتم 

غفار »حدي ني أنه قا :  األسود وروى عن النب   هأبو عبد اهلل بن سندر"

 .«غفر اهلل حلا، وأسلم ساملها اهلل

 فهذا ابن أيب حاتم يفيدنا أن البن سندر احبة، وأنه روى عنه اثنان:

 ربيعة بن لقيط، وأبو اخلري اليملين.

 أقول:

 عنه. ثويضاف إليها الملاري، راوي اذ احلدي

  اليملين ثقة فقيه، من ال ال ة، روى له اجلاعة.ومرثد بن عبد اهلل أبو اخلري

( 3/475) اجلرح والتع يلوربيعة بن لقيط ترمم له ابن أيب حاتم يف 

 (.2134)رقم

 ."روى عنه ابنه إسحاق بن ربيعة ويمليد ابن أيب حبيب"وقا : 

فهذا ربيعة بن لقيط الراوي عن ابن سندر يروي عن أربعة من الصحابة، 

اثنان، فهو مستور،  هحابة ابن سندر، وربيعة بن لقيط يروي عنواخلامس من الص

 وحدي ه يقوي بالشوااد، فريتقى إىل درمة احلسن، وسيأيت ذكر شوااده.

 يف إسناد اذا احلديث:  امن املستترب أن يقو  احلجوري طاعن  ثانًيا:

، والظاار أ م من الصحابة ال ترض؛ ألن الصحابة كلهم "فيه مبهمون"

 عدو .
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 الرب، عبد البن االستيعابأن من مصادر احلجوري األساسية  الًثا:ث

 .حجر ابن للحافظ ةصاباإلو األثري، البن أس  الاابةو

 ويف اذه املصادر ال يثة إثباا احبة عبد اهلل بن سندر.

فلاذا حاد عنها احلجوري فلم يورداا يف ترمجة اذا الصحايب هثباا 

 يب.احبته؟ إن اذا ألمر عج

 وباه افة إىل اذه ال امم:

 :حديث له وأورد ،(1717)رقم( 4/214) للبتويمعجم الصحابة(1

 إلخ.« ...أسلم ساملها اهلل»

(، 611( رقم)2/141) قانع بن احلسني أليب معجم الصحابة( 2

 ."إلخ« ...أسلم»وأورد له حديث

( 1672) رقم (1683-3/1682)نعيم أليب ةمعرفة الصحاب( 3

 .الذكر السالف احلديث له وردوأ

 روى عبد اهلل بن سندر ثيثة أحاديث: ثالًثا:

 اذا احلديث الذي انتقده احلجوري. أحدمها:

 ."إلخ« ...أسلم ساملها اهلل»حديث ثانيهما:

ا  وثالثها:   ملنباع اجلذام  فخصاه ومدعه فأتى النب  لأن أباه كان عبد 

 له القو . فأخربه، فأغلط النب  

-3/267) أس  الاابةو ،(1583)رقم( 3/56) االستيعاب انظر

 (.4722)رقم( 4/82)ةصاباإل(، و268
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 كيف يقا  عن ابن سندر إنه جمهو ، واذا حاله؟

أن يف اذا اهسناد  واألمر الثاين مما ضعَّف به احلجوري هذا احلديث:

 رماال  مبهمني.

يقدح يف احة ما أال يدري احلجوري أن إهباع الصحايب ال يرض، وال 

ُيرَوى عنه؛ ألن الصحابة كلهم عدو ، فكيف إذا كان يف اهسناد عدد من 

الصحابة، واذا ابن سندر يروي عن أبيه وغريه من الصحابة، وأبوه احايب، 

واحبة ابن سندر ثابتة كا مر  بك من إثباا عدد من األئمة لصحبة اذا 

 الصحايب.

 رابًعا: للحديث املنتقد شواهد:

 ا: حديث سلمة بن األكوع، رواه البخاري يف كتاب الصوع منه

 (:1924حديث)

َثنَا : قا    األَْكَوعِ  ْبنِ  َسَلَمةَ  َعنْ  ُعبَيٍْد، أَيِب  ْبنِ  َيمِليدَ  َعنْ  َعاِاٍم، أَُبو َحد 

م   أََكَل  َمنْ  إِن  » َعاُشوَراءَ  َيْوعَ  الن اسِ  يِف  ُينَاِدي َرُمي   َبَعَث   الن بِ    أَن  : 
ُتِ  َفلْي

وْ  يَُصْم، أَ ْل ْل  َ ْ  َوَمنْ  َف ُك ْل  َفيَ َيأْ ُك -. ورواه مسلم يف كتاب الصياع«َيأْ

 (.1135حديث)

 ومنها: حديث الربيع بنت معوذ، رواه البخاري يف كتاب الصوع- 

 (:1960حديث)

َثنَا: قا   ٌد، َحد  َثنَا ُمَسد  ِل، ْبنُ  برِْشُ  َحد  َثنَا امُلَفض   َعنِ  َذْكَواَن، ْبنُ  دُ َخالِ  َحد 

َبييعِ  ٍذ، بِنِْت  الرُّ نْ » :األَْنَصارِ  ُقَرى إِىَل  َعاُشوَراءَ  َغَداةَ   الن بِ ُّ  أَْرَسَل : َقاَلْت  ُمَعوي  مَ

ْابَاَل  ا، أَ ، أَْاباَلَ  َومَنْ  يَْوِمهِ  َبِقي ةَ  فَلْيُتِم   ُمفْاِر  ليَُصمْ  َااِئا   َنُصوُمهُ  َفُكن ا: َقاَلْت  ،«َف
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عُ  ْعُد،بَ  ْعبَةَ  حَلُمُ  َوَنْجَعُل  ِابْيَاَننَا، َوُنَصوي  َعىَل  أََحُدُامْ  َبَكى َفإَِذا الِعْهِن، ِمنَ  اللُّ

 (.1136ورواه مسلم حديث) .اِهْفاَارِ  ِعنْدَ  َيُكونَ  َحت ى َذا َ  أَْعاَيْنَاهُ  الا َعاعِ 

 ومنها حديث عبد الرمحن اخلملاع  عن عمه رواه النسائ  يف 

 (.2852،2851،2850) رقمبىالكرب

 : قا  

 عن شعبة حدثنا :قا  معفر بن ُممد حدثنا :قا  امل نى بن ُممد أنبأ"

 :سلمأل قا    النب  أن عمه عن اخلملاع  املنها  بن الرمحن عبد عن قتادة

 يوع يعن  «يومكم بقية اوموا» :قا  .أكلنا قد كنا إنا :قالوا ،«اليوع اوموا»

 .عاشوراء

 .سعيد خالفه 

 عن قتادة عن سعيد حدثنا :قا  برش حدثنا :قا  مسعود بن إساعيل أنبأ  

 عاشوراء يوع  اهلل رسو  عىل غدوا :أ م عمه عن اخلملاع  الرمحن عبد

 .التداء من أابنا قد :قلنا قا  «؟اليوع أامتم» :حلم فقا  التداء من أاابوا وقد

 .«يومكم بقية واأمت» :حلم قا  أو يومنا بقية نتم أن فأمرنا

 عروبة أيب بنا حدثنا :قا  بكر بن ُممد أنبأ :قا  إبراايم بن إسحاق أنبأ  

 عىل غدونا :قا  عمه عن اخلملاع  سلمة بن الرمحن عبد عن قتادة عن

 يا تتدينا قد :قلنا «اايام   أابحتم» :لنا فقا  عاشوراء ابيحة  اهلل رسو 

 .«يومكم بقية فصوموا» :قا  .اهلل رسو 
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عىل األدلة احبة اذا الصحايب واحة حدي ه  ف بت هبذا البحث املشتمل

، في يصال إيراده وحدي ه يف املنتقد، وأنه روى ثيثة أحاديث عن النب  

 قسم  عيف املفاريد.

 قال أبو عبد الرمحن:

 . ابن سندر عن رمل مبهم 
أخرمه ( 15695)رقم  للحافظ اململي حتفة األشرافيف  حديثه

براايم بن ُممد، إ، فقا  أخربنا أمحد بن (2871)رقم  الكربىيف النسائ 

قا  حدثنا يمليد بن مواب قا  حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب عن بن سندر 

، قا  لرمل من أسلم بعدما أابال من يوع عن رما  منهم أن رسو  اهلل 

ا ، قا  األسلم : ي«اذاب إىل قومك فمرام فليصوموا اذا اليوع» :عاشوراء

فليتم »: منهم تتدى؟ قا  رسو  اهلل  ارسو  اهلل أرأيت إن ومدا أحد  

 .«ايامه

 رمل، عن سندر ابن: العنوان يف احلجوري قا  :أوال  " :املستدر  وقو 

 ."رما  عن سندر ابن عن أورده الذي املتن ويف

 رمل عن رما ، عن سندر، ابن قويل عن بدال اختصار العنوان يف :قلُت

 الرما  واؤالء األسلم ،الرمل  اذا او احلديث حايبفص أسلم، من

 به  عف مما ال اين واألمر" :تقلال  أن لك إيضاح العنوان يف وكان مبهمون،

 احلجوري يدري أال مبهمني رماال   اهسناد اذا يف أن احلديث اذا احلجوري

 ."يرض ال الصحايب اعهبإ أن



 
' ابن سندر عن رجل مبهم من أسلم

 
( 789 

 انع وكذا ،األسلم  الرمل احلديث احايب معلت أين ترى فأنت

 يف أسلم من رمل عن سندر ابن: قا  فقد ،امليزانيف كالذاب  احلفا 

 واململي ،والتع يل اجلرح يف التكميليف ك ري ابن واحلافظ. عاشوراء

 عن يرويه سندر وابن أسلم، من رمل احلديث احايب أن فعلم ،تهذيبهيف

بن حبان يف ابن خصواا مع قو  ا مرسي يكون أن مانع في نياملبهم اؤالء

 ايتة يذكروا و  وا ال، بدليل إال بصحبتهم لملع والسندر يروي املراسيل 

 اؤالء احبة ي بت با أنت تأا و  ،القصة حضورام أو ،احبتهم تفيد

 جتملع بأسار بعداا ثم ،الصحابة من أ م والظاار قولك سوى نياملبهم

 ال الصحايب إهياع أن احلجوري يدري أال" :فتقو  ،حجة أي بدون بصحبتهم

 ."يرض

 :بأمرين احلديث هذا احلجوري فضّع: املستدرك قال

 عنه الملاري رواية من إال يعرف ال احلديث اذا راوي سندر ابن أن :األول

 قا  وإن احايب، او بل بمجهو  ليس أنه واحلق الذاب ، عن ذلك نقل

 .الملاري رواية من إال يعرف ال امليزانيف الذاب 

 شيخ سندر ابن: الكاشفيف الذاب  قو  عىل ستدر امل بنى ثم

 .اهلل عبد اسمه للملاري

 :فيه العلم أال أقوا  اختلف اذا الملاري شيخ سندر ابن إن :قلُت

 احبة له األسود أبو سندر(: 4/210) الكبري تارخيهيف البخاري فقا  

 قا  اوكذ أبيه، عن سندر أيب بن سندر عن الملاري وروى االال بن ع ان كناه
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 أيب بن سندر فسمياه. املراسيل يروي: وزاد( 4/350) ثقاتهيف حبان ابن

 .األسود أيب ابن وبني بينه وفرقا سندر،

 شهاب بن مسلم بن ُممد بكر أبو أدر : احلليةيف نعيم أبو وقا 

 .سندر أيب وابن..  الصحابة من مجاعة الملاري

 حديث (6/249) الصحيحةيف   األلباين العيمة قا 

  يف احلافظ مملع وقد سندر، ابن غري ثقاا رماله إسناد واذا: (2624) رقم

 األساء، يف له ي مم   ثم. اهلل عبد أنه التقريب من...  أبيه إىل نسب من باب

( : 320)/  والتع يل اجلرحيف قا  فقد حاتم، أيب البن ذلك يف تابع واو

 منه األو  والشار سندر، بن هللا عبد عنه روى احبة، له األسود، أبو سندر

 أن فيه وذكر ،اإلصابةيف اكذا ونقله( ... 2/210) للبخاري التاريخيف

 اام.لخإ... مرسوحا يدعى خخر ابنا له

   فإنه احبته، يرى ال أنه بيان االعت ال ميزانيف له الذاب  كروذ

 إيضاحا ذلك وزاد  لميزانل مقدمته يف كا للصحابة ميزانهيف ي مم

 احلي م  قا  واكذا عنه، الملاري رواية من إال يعرف ال أنه: بترصحيه

 هبذا فعلم. َ أعرفه و  سندر بن عبداهلل فيه: قا ( 4/238) الزوائ  جممعيف

 احبته أثبتت وسواء غريه أع اهلل عبد أكان وسواء فيه خمتلف اذا سندر ابن أن

 األسلم  اذا عن الرما  اؤالء عن اذا فحدي ه أبوه الصحايب وأن ت بت،   أع

 حتت الصحيحةيف  األلباين املوفق املحدث و عفه  عيف مفرد،

 ال أنه الذاب  قاله ما ينقل   أنه مع اذا، سندر بابن وأعله( 249/6) حديث

 اجلرحو التقريبيف حاله من ذكر با  عفه ذلك ومع ، لخإ...يعرف

 خالف وقد: فقا  الملاري، مراسيل من إنه: احلديث إعي  يف وزاد ،والتع يل
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 عن معمر أخربنا فقا  (7834) الرزاق عبد أخرمه فأرسله، عقيي معمر

 . مرسي فذكره أسلم من لرمل قا  املدينة قدع ملا  النب  عن الملاري

 قدفإن معمرا ذكروه من أثبت الناس يف الملاري و أرمال املرسلو :قلُت

 املصنفيف شيبة أيب ابن عند يمةمتَ  أيب بن أيوب إرساله عىل معمرا تابع

(3/312.) 

 ابن عن الملاري حلديث وتضعيفنا األلباين لعيمةا تضعيف يعن  وال

 نياملبهم الرما  اؤالء غري عن ي بت   احلديث أن أسلم من رما  عن سندر

 من الصوع كتاب يف( 1924) رقم البخاري أخرج  قد بل ،عن األسلم 

 أكل من باب حتت( 1135) رقم ومسلم اوما بالنهار نوى إذا باب احيحه

 بعث: قا  أنه له، واللفظ ، األكوع بن سلمة عن يومه بقية فليكف عاشوراء من

 ال كان من الناس يف يؤذن أن فأمره عاشوراء يوع أسلم من رمي  ملسو هيلع هللا ىلص  النب 

 . الليل إىل ايامه فليتم أكل كان ومن فليصم يصم

 :قالت عفراء بن معوذ بنت الربيع ثحدي( 1136) بعده مسلم وأخرج

 كان من املدينة حو  الت  األنصار قرى إىل عاشوراء غداة  اهلل رسو  أرسل

 .اومه بقيه فليتم مفارا أابال كان ومن ،اومه فليتم اائا أابال

 رواه الذي املفرد يف أوردنااا الت  الرواية لضعف اهيضاح اذا وبعد

 تصحيال وخاأ أسلم منني عن رمل مبهم رما  عن سندر ابن عن الملاري

 أحاديث تركيباا يف أيضا خائه بيان املفيد من نرى الرواية حلذه املستدر 

 :تعاىل اهلل بعون يأيت فيا وذلك آلخرين أناس

 أس و االستيعاباحلجوري مصادر من نإ :اثال   ": املستدر  فقا 

 ..سندر بن اهلل عبد احبة إثباا املصادر اذه ويف اإلصابةو الاابة
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 لديك وليس سندر، بن اهلل عبد او الملاري شيخ أن ثبت إذا اذا :قلُت

ذكر  سبق وقد اهلل، عبد اسمه ،الكاشفيف الذاب  قو  سوى عليه تعتمد دليل

 .تسميته يفللذاب   حبان وابن البخاري خيف

 لسندر، الصحبة أن املعروف: قلت: إلصابةايف احلافظ قا  :ثانًيا

 زمن يف سندر خيص إذا لكن السني، يف تقدع كا املذكور ديثاحل وكذلك

 .رؤية أو احبة اهلل عبد البنه يكون أن اقتىض   النبّ  

 وولد أمه بان يف محي أبوه خيص حني يكون فقد ؛بيزع ذا ليس :قلُت

 .ملسو هيلع هللا ىلص النب  ةوفا بعد

 النب  عهد يف كان أنه عىل يد  ما مرص كتاب يف له وومدا: احلافظ قا 

 شيئا الناس من أحدا أقاع عمر أن يبلتنا   قا  سعد بن الليث فذكر ،كبريا ملسو هيلع هللا ىلص

 .سندر بنا إال

 سندر او به املوىص أن علمت وقد ،إسناد إىل حتتاج القصة اذه :قلُت

 .وسيأيت   العاص بن عمرو بن اهلل عبد حديث يف كا

ا كان أباه أن»: حديث عىل اعتمد اهلل عبد بصحبة قا  من :اثالًث  لملنباع عبد 

 .«القو  لملنباع فأغلظ فأخربه،    الن بِّ   فأتى ومدعه، فخصاه اجلذام ،

 عن ال العاص بن عمرو بن اهلل عبد عن أنه الصواب احلديث واذا

 .سندر بن اهلل عبد
شرح والاحاوي يف (7/506) الطبقاتاحلديث أخرمه بن سعد يفف

، والارباين (1/322) ابةالصحوابن قانع يف ( 13/262) مشكل اآلثار

 املعرفةوأبو نعيم يف ( 6726)رقم  الكبرياملعجم يف مسند سندر من 
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، كلهم الطبقاتوابن سعد يف ترمجة سندر من( 1384)ترمجة سندر رقم 

من طريق بن حليعة عن يمليد بن أيب حبيب عن ربيعة بن لقيط التجيب  عن 

اجلذام  فتضب عليه  ةملنباع بن سيمعبداهلل بن سندر عن أبيه أنه كان عند ال

عتقه أو ،فأخربه، فأغلظ للملنباع القو  وأتى رسو  اهلل  ،ومدعه ،فأخصاه

 .«أويص بك كل مسلم» :يب يا رسو  اهلل قا  منه، فقا : أوصِ 

، عقب احلديث: فيه (4/239) جممع الزوائ قا  احلي م  من   

 .فأعل احلديث به .بن سندر و  أعرفه اهلل عبد

بابن حليعة فإنه  عيف ومدلس من الابقة اخلامسة  اويعل ثاني   :قلُت  

 .البن حجر مراتب امل لسنييف

اختلط يف خخر عمره وك ر عنه املناكري يف روايته. وقا  ابن حبان:  وقا : 

ولكنه يدلس عن الضعفاء . وقد عنعن يف اذا السند وربيعة بن  اكان ااحل  

 اجلرح والتع يلو( 971)للبخاري رقم  لكبرياالتاريخ لقيط مذكور يف 

 .ا مرح وال تعديل، وليس فيه عندمه(3/475)البن أيب حاتم 

اذه الاريق، فرواه ابن سعد بخيف ابن حليعة نفسه  رواهوقد 

 األمساء املبهمةترمجة سندر واخلايب من (9/511) الطبقاتيف

موه من طريق ابن حليعة احلكم يف فتوح مرص، كلهم أخر ( وابن عبد2/118)

قا  أخربنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده قا : كان لملنباع اجلذام  غيع 

 يقا  له سندر فومده يقبل مارية له، فجبه ومدع أنفه فأتى سندر النب  

فعل كذا وكذا،  :إىل زنباع، فسأله عا محله عىل ذلك فقا  فأرسل النب  

 . احلديث ماوال   « ... اذاب فأنت»للعبد:  فقا  النب  
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إىل عمرو بن شعيب  عيفة إال أ ا قد توبع فيها  ةواذه الرواية عن ابن حليع

 ابن حليعة.

(: حدثنا 6710)رقم ( 2/182) املسن يفأمحد  اهماعقا  

الرزاق قا  أخربين معمر أن ابن مريال أخربه عن عمرو بن شعيب عن أبيه  عبد

أبا روح ومد غيما له مع مارية  العاص أن زنباع  اهلل بن عمرو بن ا عن مده عبد

، فقا  زنباع فدعاه «من فعل اذا بك» :فقا  له فجدع أنفه ومبه فأيت النب  

كان من أمره كذا وكذا ، فقا  النب   :فقا  «ما محلك عىل اذا» :فقا  النب  

 يارسو  اهلل فموىل من أنا، قا  : موىل اهلل :فقا  «اذاب فأنت حر» :للعبد

 ورسوله، فأوىص به رسو  اهلل املسلمني .

 :قا  ،ماء إىل أيب بكر فقا  واية رسو  اهلل قا  فلا قبض رسو  اهلل 

فلا  ،نعم جتري عليك النفقة وعىل عيالك فأمرااا عليه حتى قبض أبو بكر

نعم أين تريد قا  مرص  :قا  استخلف عمر ماءه فقا  واية رسو  اهلل 

 .يأكلها امرص أن يعايه أر    فكتب عمر إىل ااحب

وفيه: فلا قدع عىل عمرو بن العاص قاع  وساق احلديث ابن سعد ماوال   

ر من ما  اهلل فلا ماا قا  ومعل يعيش فيها سند اواسعة ودار   اله أر   

 بن شعيب: ثم قاع هبا وابغ فيها من أقفل ما  حلم اليوع. عمرو

رقم ( 2/225) املسن يف ومتابعة أخرى عىل اذه القصة أخرمها أمحد

بن أرطأة ا، فقا  حدثنا معمر بن سليان الرق  قا  حدثنا احلجاج واو (96)

و »:  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده وفيه قا  رسو  اهلل  من م ل به أ

فأتى برمل قد خص يقا  له  :قا  «حرق بالنار فهو حر، واو موىل اهلل ورسوله

 سندر فأعتقه .
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من طريق ( 2680)وابن مامه ( 4519)رى عند أيب داود رقمومتابعة أخ

وسوار الصرييف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده .. به ، ة سوار أيب محمل

 .ضعيف

من طريق امل نى بن ( 8/36) الكربىومتابعة أخرى عند البيهق  يف

الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده قا  كان لملنباع .. فذكره، قا  

 .ضعيفهق : وامل ن  البي

ترمجة سندر موىل رسو  اهلل  (9/510) الطبقاتوأخرمه ابن سعد يف

وساق من طريق الواقدي قا  حدثنا أسامة بن زيد اللي   عن عمرو بن شعيب 

عن أبيه عن مده قا  : كان لملنباع عبد يدعى سندر، فرخه يقبل مارية له ..فذكر 

 أن الواقدي كذاب ال يصلال يف احلديث. وفيه متابعة عىل أال القصة إال

 املتابعاا.

أن احلديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده عبداهلل بن عمرو  مَ لِ عُ فَ 

بن العاص، والسند إىل عمرو بن شعيب احيال بارقه املذكورة، بل إن الاريق 

كل رماحلا ثقاا إىل عمرو بن ( 6710)رقم  املسن الذي عند أمحد يف

من اذه  فاحلديث حسن ؛ده ، واذه سلسلة حسنةشعيب عن أبيه عن م

 من طريق عبداهلل بن سندر عن أبيه ال ي بت إليه. وضعيف ،الاريق

، واملخيص واملجبوب او سندر، والرواية  وبهذا يتبني أن الصحبة لسندر

إليه بذلك ثابتة من غري طريق ولده عبداهلل، إنا ا  من حديث عمرو بن شعيب 

 ت بت من طريق ولده عنه.عن أبيه عن مده و  

 ومما سبق يعلم خاأ الشيخ ربيع.
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واا أنا أذكر لك النقل الوا ال يف حديث غفار، ليس او حديث عبداهلل بن 

سندر، وإنا الصواب أنه من حديث غريه وأن من معله من حديث عبداهلل بن 

ترمجة عبداهلل رقم  ةمعرفة الصحابسندر اعتمد عىل ما أخرمه أبو نعيم من 

من طريق الارباين، قا  حدثنا ُممد بن عمرو بن خالد قا  حدثن  ( 1672)

بن حليعة عن يمليد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن ابن سندر، اأيب قا  حدثنا 

 ةمن طريق بن حليع( 1717)رقم  معجم الصحابةواكذا أخرمه البتوي يف

 .به 

د اختلفت و قد سبق يف ختريج اذه الاريق أن ابن حليعة مع  عفه ق

 ةاإلصابونقل احلافظ بن حجر يف ،رواياته املتعلقة بسندر وأوالده وغرياا

: اختلف يف الذي خصاه زنباع املؤتلفمضمون اذا فقا : قا  اخلايب يف

فقيل او سندر نفسه ، وقيل ابن سندر، أي مرسوح بن سندر فإنه ترمم ملرسوح 

نباع يف كونه خصاه فإنا وقع وقا : وأما القصة مع ز ةصاباإلبن سندر يف 

 .ذلك لسندر نفسه كا تقدع يف ترمجته

قا : وقيل أبو سندر قا  احلافظ: وقيل أبو األسود، والرامال أن الذي  

ولده ونقل قو   اح  واهلل ومرس خيص او سندر ، وأنه يكنى أبو األسود وأن عبد

اري عن قا : سندر أبو األسود وله احبه، روى المل تارخيهالبخاري يف

سندر عن أبيه . قا  وروى أبو موسى يف الذيل من طريق أيب اخلري عن سندر 

 أسلم ساملها اهلل وغفار غفر اهلل حلا وجتيب أمابوا اهلل . قا : قا  رسو  اهلل 

، سبق أن ااكذا رواه أبو موسى من مسند سندر ال من مسند ولده وأيض  

اهلل من  قا  احلافظ يف ترمجة عبد الاريق إىل أيب اخلري فيها ابن حليعة، لذلك

: املعروف أن الصحبة لسندر وكذلك احلديث املذكور غفار غفر  ةصاباإل

 اجلرح والتع يلاهلل حلا.، وقا  ابن أيب حاتم: كا يف ترمجة سندر من 
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ابنه عبداهلل بن سندر ، سمعت  هروى عن : سندر أبو األسود له احبة (4/320)

 ر عقبه بني قوسني ال أعلم روى عنه.أيب يقو  ذلك . وذك

: روى عنه ابنه عبداهلل بن سندر ،  قولهفكأن ابن أيب حاتم يتعقب أباه يف 

 وقا  ال أعلم روى عنه، أو أن أبا حاتم بعد ذلك قا : ال أعلم روى عنه.

 بني الفرق أس  الاابةوذكر ابن األثري يف ترمجة سندر من  :قلُت  

ن فرق بني سندر أيب األسود، الذي ماء اذا احلديث السندرين ، وأن منهم م

عن يمليد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن سندر، وبني  ةبن حليعاعنه ، من طريق 

 ب ومدعه زنباع .سندر أيب عبداهلل موىل زنباع الذي ُم 

فذكر حديث غفار غفر اهلل حلا يف ترمجته سندر أيب األسود كا انع ابن 

ة سندر أيب عبداهلل موىل زنباع، وحدي ه يف قصة مب األثري، وذكر بعده ترمج

ومدع زنباع له، قا : وقد ذكر أبو موسى أن أبا األسود قيل اذا، قا : وقد رأى 

أخرج اذه ال مجة فظنها، اثنني ، ويتلب عىل ظن  أ ا واحدة ، قا :  مندهابن 

وقد رأيت بعض العلاء قد ذكر حديث أسلم، وحديث سندر ، يف اذه 

  مجة، أي ترمجة سندر أيب عبداهلل.ال

وسواء مها سندران اثنان أع واحد فاملقصود أن احلديث ليس  :قلُت  

لعبداهلل بن سندر. إنا او حديث سندر، إما والد عبداهلل، وإما او سندر غريه، 

 واو سندر أبو األسود .

 أن إال ومع هذا اخلالف ومع ما سبق أن عب  اهلل بن سن ر ال تثبت له صحبة

سندر، ابن ملا ومد اخليف أخذ القو  اخلاطئ يف إثباا احبة  االشيخ ربيع  

 ني، وأمهل وتتافل وأخفى مجيع اذه يوبنى عىل اذا اخلاأ أنه احايب احلد

   واهيضاحاا املبينة أن الصحبة واحلدي ني املذكورين لتريه.ااألقو
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ه أن ينقل ما مع أنه اطلع عىل تلك املصادر أو بعضها ، و  تسمال نفس

 خيالف رأيه.

واذا واهلل ليس شأن النااحني من علاء السلف الذين ينقلون ما حلم وما 

عليهم ويتجردون لتحرير العلم بتري اوى وال تعصب ملا يراه ولو كان عىل 

 خاأ وا ال.

: فليس الشأن انا إثباا احته من  عفه، «غفار غفر اهلل حلا» :أما حديث

االستدرا  به يف اذا املو ع واو حديث يبلغ حد وإنا الشأن بيان خاأ 

حديث رقم (6)التواتر، فقد أخرمه البخاري يف كتاب املناقب باب رقم 

وبعداا من الباب عن عدد من ( 2519)وبعداا ، ومسلم رقم ( 3512)

 الصحابة ر وان اهلل عليهم.

منهم مجلة زائدة عىل ما يف الصحيحني، أشار  أمح  اإلماممسن  ويف 

 إىل بعض أرقامها وباهلل التوفيق.( 4702)املحقق عند حديث رقم 

(+++) 
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 بيه أوعمه أاحلريري عن السعدي عن  

  عن السعدي عن أبيه أو عمه.  (1)احلريري -243"

 :يف الصية( 885)رقم داود أبو اهماعقا  

مسدد، قا  حدثنا خالد بن عبداهلل، عن سعيد اجلريري، عن حدثنا 

يف ايته فكان يتمكن من   وعن عمه، قا  رمقت النب  أعدي، عن أبيه الس

 اام .ركوعه وسجوده  قدر مايقو  سبحان اهلل وبحمده ثيثا

 اليعرف و  يسم. :التقريبويف سنده اذا السعدي، قا  احلافظ يف 

 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

 (.1/243) التلخيص احلبرياذا احلديث حّسنه احلافظ يف

 سنن البيهقيولعل ذلك من أمل ثناء اجلريري عىل السعدي كا يف

(2/111.) 

 ، (2) َعَليْهِ  ال  نَاءَ  أَْحَسنَ - مَتِيمٍ  َبنِ  ِمنْ  َرُملٍ  َعنْ   ،اجْلَُرْيِرّي  َسِعيِد بإسناد إىل 

يُْت : َقاَ   أَبِيِه، َعنْ   ُرُكوِعهِ  َقْدرِ  َعنْ  َفَسأَْلُتهُ : َقاَ    اهللِ َرُسو ِ  َخْلَف  َال 

ُمُل  َيُقوُ   َما َقْدرُ   :َفَقاَ   َوُسُجوِدهِ  اٍا  َثَيَث  َوبَِحْمِدهِ  اهللِ ُسبَْحانَ : الر   . َمر 

  ذا، والصواب)اجلريري(.ك (1)

 والتملكية من الواحد ال قة مقبولة. (2)

+ } 
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 وهلذا احلديث شواهد:

  أخرمه أبو داود عقب اذا   منها: حديث عبد اهلل بن مسعود

 (.886احلديث مبارشة برقم)

 :قا  أبو داود 

َثنَا " َثنَا يُّ األَْاَوازِ  َمْرَوانَ  ْبنُ  ِك َملِ مالْ  َعبْدُ  َحد   اْبنِ  َعنِ  َداُودَ  َوأَُبو َعاِمرٍ  أَُبو َحد 

 ْبنِ  اهلل َعبِْد  َعنْ  اهلل َعبِْد  ْبنِ  َعْونِ  َعنْ  احْلَُذيِلي  َيمِليدَ  ْبنِ  إِْسَحاَق  َعنْ  ِذْئٍب  أَيِب 

اٍا  ثَيََث  يَُقْل فَلْ  أََحُدُكمْ  َرَكعَ  إَِذا» :اهلل َرُسوُ   َقاَ   َقاَ   َمْسُعودٍ  َ  ُسبَْحانَ  مَر   َريبي

ْل  َسَجدَ  َوإِذَا أَدْنَاهُ  َوذَلَِك  اْلَعظِيمِ  َحانَ  فَلْيَُق َ  ُسبْ ا األَْعىَل  َريبي ث  لَِك  َثيَ اهُ  َوَذ ْدَن  « أَ

 (.2/110) السنن(، والبيهق  يف1/343قان )ورواه الدار

 ."اهللُيْدِرْ  َعبَْد  َاَذا ُمْرَسٌل؛ َعْوٌن َ ْ "قا  أبو داود عقبه: 

 أقول:

ا حلديث السعدي.  لكنه يصلال شااد 

  (.1/341) سننه قان  يفرواه الدار  ومنها: حديث حذيفة 

َثنَا:  قا   ِد  ْبنُ  اهلل َعبْدُ  َحد   ْبنُ  اهلل َعبْدُ  ثنا،  إِْمَيء   اْلَعمِليملِ  َعبِْد  ْبنِ  ُُمَم 

ِد  َعنْ ،  ِغيَاٍث  ْبنُ  َحْفُص  ثنا،  أََبانَ  ْبنِ  ُعَمرَ  ْعبِ ي  َعنِ ،  َليىَْل  أَيِب  ْبنِ  ُُمَم   َعنْ ،  الش 

تقبل إذا علم عني الشخص وعرف، أما تملكية املبهم فلم تقبل ممن او أمل من اجلريري كالشافع   :قلُت 

 وغريه. 
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َحانَ »: ُرُكوِعهِ  يِف  َيُقوُ   َكانَ   الن بِ    أَن  ،  ُحَذْيَفةَ  َعنْ ،  ِاَلةَ  َ  ُسبْ يمِ  َريبي ْلَعظِ  ا

َحْمِدهِ  ا، «َوبِ َحانَ »: ُسُجوِدهِ  َويِف  َثَيث  َحْمِد  اأْلَْعىَل  َريبي  ُسبْ ا «هِ َوبِ  َثَيث 

ويف إسناد ُممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل  عيف، لكنه يصلال يف 

 الشوااد.

  ومنها: حديث عبد الرمحن بن نافع بن مبري بن ماعم عن أبيه عن

 مده مبري بن ماعم.

 (.1/342) السننقان  يفرواه الدار

َثنَا: قا    أَُبو نا،  َزْنُجَوْيهِ  ْبنُ  رِ َبكْ  أَُبو ثنا،  إِْسَاِعيَل  ْبنُ  ُحَسنْيُ مْال َحد 

مْحَنِ  َعبِْد  َعنْ ،  اهلل ُعبَيِْد  ْبنِ  اْلَعمِليملِ  َعبِْد  َعنْ ،  َعي اشٍ  ْبنُ  إِْسَاِعيُل  ثنا، اْليََانِ   الر 

هِ  َعنْ ، أَبِيهِ  َعنْ ،  ُماِْعمٍ  ْبنِ  ُمبرَْيِ  ْبنِ  َنافِعِ  ْبنِ   َيُقوُ    اهلل َرُسوُ   َكانَ : َقاَ  ،  َمدي

َحانَ »: َرَكعَ  َذاإِ  َ  ُسبْ يمِ  َريبي ْلَعظِ اٍا  َثَيَث  «ا  .َمر 

  ومنها: حديث أيب مالك األشعري . 

 (.3422)برقم  الكبرياملعجم رواه الارباين يف

َثنَا :قا   دُ  َحد  ، اْلَولِيِد  ْبنِ  َاالِاِل  ْبنُ  ُُمَم  دُ  ثنا الن ْريِسُّ  ِمْسِكنيٍ  ْبنُ  ُُمَم 

، يَى اثن اْليََاِم ُّ اَن، ْبنُ  حَيْ  َحْوَشٍب، ْبنِ  َشْهرِ  َعنْ  هَبَْراَع، ْبنُ  احْلَِميِد  َعبْدُ  ثنا َحس 

مْحَنِ  َعبِْد  َعنْ  ،  اهلل َرُسوَ   أَن   اأْلَْشَعِريي  َمالٍِك  أَيِب  َعنْ  َغنٍْم، ْبنِ  الر   َفَلا   َاىل 

َحانَ »: َقاَ   َرَكعَ  َحْمِدهِ  اهللِ ُسبْ  .َرأَْسهُ  َرَفعَ  ُثم   اٍا،َمر   َثَيَث  «َوبِ

 .ماوال( 5/343)  مسن هيف أمحد  اهماعورواه 
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ااع، ومع اذا فهو وويف إسناده شهر بن حوشب ادوق ك ري اهرسا  واأل

 يصلال يف الشوااد.

بي أصحيح وحديث السعدي عن أبيه أو عمه اححه العيمة األلباين يف

 حتت (99ص) ةصفة الصالويف ،(42-4/41) املوسعداود

 [.الركوع أذكار:]عنوان

قان  محد وأبو داود، وابن مامه والدارأ-4"وقا  يف احلاشية: 

 ."...الصحابة من سبعة عن  الكبريوالاحاوي والرباز والارباين يف 

 مسعود ابن حديث( 261)رقم( 1/300)جامعهوروى ال مذي يف 

. 

 ."مرويف الباب عن حذيفة وعقبة بن عا"وقا  عقبة: 

عبد اهلل بن عتبة بن حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون "ثم قا : 

   يلَق ابن مسعود.

والعمل عىل اذا عند أال العلم: يستحبون أن ال ينقص الرمل يف الركوع 

 والسجود من ثيث تسبيحاا.

وُروي عن ابن مبار  أنه قا : أْستَِحبُّ لإلماع أن ُيسبيال مخس تسبيحاا، 

 ."ر  من خلفه ثيث تسبيحاالك  يد

 قول:أ

وعمل أال العلمم هبذه األحاديث؛ مما يؤكد احة جمموعها، ويمليداا 

 وعىل اذا في يصال إيراد اذا احلديث يف قسم  عيف املفاريد. قوة.
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 قال أبو عبد الرمحن:

 .عن السعدي عن أبيه أو عمه اجلريري 

خرمه أبو داود يف ، أ(15702)رقم  حتفة األشرافاململي يف اذا ج خرّ 

حدثنا  :اهلل قا  ، فقا  حدثنا مسدد قا  حدثنا خالد بن عبد(885)الصية رقم 

يف ايته  عن السعدي عن أبيه أو عمه قا  رمقت النب   اجلريريسعيد 

ن يف ركوعه وسجوده قدر ما يقو  سبحان اهلل وبحمده ثيث    . افكان يتمك 

 ،من أذكار الركوع وال السجود ليس «سبحان اهلل وبحمده» :واذا اللفظ

ا بتري زيادة وبحمده  «سبحان ريب العظيم» :وإنا الذي منه أذكار الركوع وأيض 

سبحان ريب »: وكذا ذكر السجود  ،«أما الركوع فعظموا فيه الرب»حلديث: 

ينبت   فضعيف، وكان «وبحمده» :وبمليادة «سبحان اهلل» :وأما بلفظ «األعىل

تتاير بني لفظ حديث الباب وبني ما زعمه شوااد له عن للمستدر  أن يتنبه لل

 احتى يشهدووحذيفة فإن حديث الباب خيالفهم وال يرادفهم ومبري ابن مسعود 

 وثاني ا سيأيت نقاشه يف أسانيداا، مع بيان عدع ايحيتها لذلك. ،اذا أوال   ،له

،  : ال يعرف و  يسمالتقريبويف سنده اذا السعدي ، قا  احلافظ يف 

وقا : ( 1119)رقم  بيان الوهم واإليهامو عف احلديث ابن القاان يف

واذا السعدي وأبوه وعمه ما منهم من يعرف، وال من ذكر بتري اذا، وقد ذكره 

 ال يعرفون . يف الباب الذي ذكر فيه رماال   الصحابةابن السكن يف كتاب

محد أأخرمه من طريق أيب داود به، و( 2/86)وأخرمه البيهق  

حدثنا خلف بن الوليد قا  حدثنا  :فقا ( 22329) رقم (37/17) املسن يف

عن السعدي عن أبيه عن عمه، وقا  احلافظ  اجلريريخالد عن سعيد 
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وأمحد يف حديث ابن السعدي ( 366)حتت رقم  التلخيص احلبرييف

 وإسناده حسن. «وبحمده» :وليس فيه

له خاأ، فلم حيسنه احلافظ هبذا وعىل اذا فنقل املستدر  حتسني احلافظ 

، كيف وقد نقل عن أيب «وبحمده» ة:بتري زياد االلفظ كا ترى إنا حسن حدي   

 .: اذه المليادة أخاف أن ال تكون ُمفوظة(870)حتتها برقم  قولهداود 

، (382)ص كتاب الصالةبن القيم من اهماعو عف احلديث 

في  «ا الركوع والسجود ثيث  تسبيحه يف» :بالسعدي اذا، فقا : وأما حديث

واألحاديث الصحيحة بخيفه، واذا السعدي جمهو  ال يعرف عينه وال  ،ي بت

حاله، وقد قا  أنس: إن عمر بن عبدالعمليمل كان أشبه الناس اية برسو  اهلل 

وكان مقدار ركوعه وسجوده عرش تسبيحاا، وأنس أعلم بذلك من  

 السعدي عن أبيه أو عمه لو ثبت.

، فقا  : السعدي عون املعبودف احلديث به املنذري كا نقله يفو ع

 مهذبجمهو  ، و عفه الذاب  فقا :  السعدي وشيخه جمهوالن . اكذا يف 

  اام( .2592رقم )سنن البيهقي

ا سعيد بن إياس  حان اخمتلط، ورواية خالد ال اجلريريويف إسناده أيض 

(: واتفقوا عىل أن ساع 2/107عنه بعد االختيط قا  احلافظ يف الفتال )

 املتأخرين منه كان بعد اختيطه، وخالد منهم. اام

عن اجلريري أنه أثنى عىل السعدي، امُلْستَْدِر   وأسوأ من ذلك نقل

( 2592)رقم  إليه املستدر  احيث عمل(2/86) سنن البيهقيواحلديث يف

، وإنا أخرمه  عىل السعدي اجلريريمن طريق أيب داود وليس فيه أي ثناء من 

من غري طريق أيب داود بسنده إىل ( 20059رقم )( 2/111)البيهق  رقم 
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وفيه ُممد بن عبد  ،عن رمل من بن  متيم أحسن ال ناء عليه عن أبيه اجلريري

الرمحن الافاوي، قا : فيه أبو زرعة وأبو حاتم منكر احلديث، وقا  احلافظ: 

 .ل االختيط أع بعد االختيطوال ندري ال روى عن اجلريري قب ادوق هيم

، وعىل تقدير أن السعديعن انا عن رمل من بن  متيم وليس  واو 

، فهل اذا ال ناء املجمل  واال اذا ال ناء اجلريري أحسن ال ناء عىل السعدي

 خيرمه إىل حيمل من يعرف حاله؟!

وال اذا ال ناء ُيعارض به قو  األئمة بجهالة اذا السعدي، فانظر إىل  

 ة األئمة بالتلفيقاا .معار 

و املنذري،  -5ابن القاان   -4بن القيم   ا-3الذاب    -2ابن حجر   -1

كل اؤالء يضعفون احلديث بجهالة اذا السعدي الذي   يذكر احلافظ يف 

عنه غري اجلريري، بل وبعضهم زاد مهالة شيخه كا تقدع،  اراوي   التهذيب

 تقدير أنه أثنى عليه بذلك عىل أنك فهل تعارض اذه األقوا  ب ناء جممل عىل

 يا سبحان اهلل!!.ف! وليس عىل السعدي رأيت أنه أثنى عىل رمل من بن  متيم

ه مع اذا الترصيال أن قو  الشافع : حدثن  ال قة، اردوقد ثم إن أال العلم 

 ال يدري عىل حدي ه أع عىل أي يشء فيه. جممل  يسمه فضي  عن ثناء و ثقة 

(: فإن اذا التوثيق غري 1/37) الضعيفةيف األلباين قا  العيمة  

مقبو  عند علاء احلديث حتى ولو كان املوثق إماما مليي كالشافع  

 وأمحد..إلخ

واذه المليادة لعدد من أال العلم  ،«وبحمده» :وحديث السعدي فيه زيادة

 .فيها كيع

 قا  أبو داود: أخاف أن ال تكون ُمفوظة . -1
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: أما أنا في (366) التلخيصفيا نقله احلافظ يف أمحد اهماعوقا   -2

 وبحمده.  :أقو 

باب الذكر يف ( 733)حتت حديث  نيل األوطاروقا  الشوكاين يف -3

 السجود والركوع قا : وقد أنكر اذه المليادة ابن الصيح وغريه.

 ناقش اآلن ما استشهد به املستدرك:ولن
 ،لفظة)وبحمده( إال ما سيأيتوليس فيه أما حديث ابن مسعود فهو منقاع؛ 

قا  ال مذي: اذا حديث ليس إسناده بمتصل عون   يلق عبد اهلل، وكذلك 

البن العراق : عون بن  حتفة التحصيلقا  البيهق  يف الكربى، ويف

ود واو مرسل قاله اهلل بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد اهلل بن مسع عبد

 اام.قان  وذلك وا الال مذي والدار

من السنة أن يقو  الرمل يف  :( قا  ابن مسعود1/341قان )وعند الدار 

سبحان ريب العظيم وبحمده، ويف سجوده: سبحان ريب األعىل  :ركوعه

 فيه الرسي بن إساعيل م و .و ،وبحمده

. وقا  "م و "وقا  النسائ :  ،"كذبه استبان يل" :قا  حييى القاان 

 .اام"تر  الناس حدي ه" :دأمح

 واللفظ خمتلف. ،صلال يف الشواادتفهذه الاريق ال  :ُتقل

يقو  يف  نكا ( وفيه: أن النب  772وأما حديث حذيفة: أخرمه مسلم)

فلفظه  «سبحان ريب العظيم، ويف سجوده: سبحان ريب األعىل»ركوعه: 
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سبحان ريب »واذا او الصحيال  «سبحان اهلل» :خمتلف عا أوردناه فذا 

 .«عىلالعظيم، سبحان ريب األ

وفيها ُممد بن أيب ليىل  عيف، وعند مسلم  «زاد ثيث ا»: قان وعند الدار

 خيفها: قا : فكان سجوده قريب ا من قيامه.

فقا : واذا احلديث رواه حفص فقا  ( 2921)وقد أعله البملار يف مسنده 

ا» :فيه يف وقت من سوء  يتوأحسبه أُ  «بحمدهو»وتر  يف وقت  «وبحمده ثيث 

 .اامأيب ليىلابن حفظ 

  .«بحمدهو» :عن الة عن حذيفة و  يقل امُلْستَْدِر وقد رواه  

الة عن حذيفة  نوقد رواه النسائ  من طريق املستورد بن األحنف ع

 .«وبحمده»وليس فيه: 

عمش رواه عن املستورد سعد بن عبيدة وعنه األعمش ورواه عن األ

بن خازع ومرير مجاعة منهم شعبة بن احلجاج وابن منري وُممد بن 

ال تصلال يف  ؛ و  يذكروا المليادة فيه، فه  زيادة منكرةطبن قراحلميد  عبد

 .الشوااد

( رقم: 1/342فأخرمه الدارقان )  وأما حديث مبري بن ماعم 

( والرباز كا 1572)رقم:( 5/135)الكبري( والارباين يف 1282)

عبد العمليمل بن  بن عياش، عن ( من طريق إساعيل537) كشف األستاريف

 مده كان النب   اهلل، عن عبد الرمحن بن نافع بن مبري، عن أبيه، عن عبيد

سبحان ريب العظيم، ويف سجوده: سبحان ريب األعىل » :كان يقو  يف ركوعه
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ا بن محملة يف ترمجته من التهذيب د اهلل يوسنده  عيف؛ عبد العمليمل بن عب «ثيث 

يس ب قة. وقا  أبو داود: ليس بيشء. وقا  أبو ، وقا  النسائ : لهِ فِ عْ َ   رُ كْ ذِ 

 م و . :بل قا  الدارقان  ،زرعة: مضارب احلديث، واا  احلديث.

 «سبحان اهلل وبحمده» :ولفظه متاير للفظ حديث الباب فف  حديث الباب

سبحان ريب » و يف الركوع  «سبحان ريب العظيم» :يف الركوع والسجود وانا

ا»: قولها اللفظ له شوااد يصال هبا دون واذ ،يف السجود  «األعىل فهو ال   «ثيث 

ا عبد العمليمل اذا شديد الضعف. ،شااد فيه للذي عندنا  وأيض 

عن  ىروما حديث أيب مالك األشعري فإنه قد اختلف فيه، فتارة يُ أو

 بن حوشب، عن عبد الرمحن بن غنم، عن أيب مالك أخرمه شهر

 .« فركع فقا  سبحان اهلل وبحمدهثم كرب» :( وفيه22906رقم)( 5/343أمحد)

 ( وغريام.3/97( والبيهق )3/281والارباين)

 .بينها وتارة يروى عن أيب مالك بإسقاط عبد الرمحن بن غنم

( والبيهق  يف 3/281) الكبري( والارباين يف 5/344) أخرمه أمحد

 واهلل أعلم. ،( وقا : اذا إسناد  عيف واألو  أقوى3/97)الكربى

(: يرويه شهر بن حوشب عنه حدث 1182)العلل دارقان  يفقا  ال

ميد بن هبراع عن شهر وكذلك رواه داود به عن قتادة وبديل بن ميرسة وعبد احل

بن فضيل وخالد وحفص بن غياث عن داود عن ابن أيب اند واختلف عنه فرواه 

 اام شهر عن أيب مالك و  يذكر عبد الرمحن بن غنم والقو  األو  او األاال.



 
' احلريري عن السعدي عن أبيه أوعمه
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ا اختيف قا  العيمة األلباين   ضعيف أبي داود يف   ويف لفظه أيض 

د بن يوسف السلم : ( من طريق أمح3/97( واحلديث أخرمه البيهق )105)

 .عياش بن الوليد... به، إال أنه قا : ال أحسبه إال قا : اية النب  ثنا 

 وعليه «أمت  اية»خمالف لرواية الكتاب؛ فإن فيها:  -كا ترى -واذا

او من قو  أيب مالك األشعري،  ، وعىل رواية البيهق فإنه من قو  النب  

 واو األقرب إىل الصواب.

من طريق عبد احلميد بن هبراع عن  : (5/343) فقد أخرج احلديث أمحد

شهر... به ماوال؛ وفيه: فلا قىض ايته؛ أقبل إىل قومه بومهه فقا : 

 .«كوع  وسجودي فإ ا اية رسو  اهلل احفظوا تكبريي، وتعلموا ر»

ا أنقله  ا أو شااد  ا؛ لعيل أمد حلذا احلديث متابع  وقد فتشت كتب السنة ك ري 

 فق!به من انا إىل  الكتاب األخر؛ فلم أوّ 

ا وراء النب  »:الصحيحنيبل يف ا واحد  ا اف  ا يتيا  وقف  ا وغيم  أن أنس 

 اام.«...إلخ

وقرأ يف الركعتني األولني »يف اية الظهر:  لهقوومن االختيف يف لفظه، 

 الفتح، قا  احلافظ ابن رمب يف«بفاحتة الكتاب، ويسمع من يليه

 (: وشهر بن حوشب، خمتلف فيه.4/480)

وقد رواه عبد احلميد بن هبراع، عن شهر بن حوشب، وذكر يف حدي ه: أنه  

د احلميد أحفظ أرس القراءة، خرمه اهماع أمحد من طريقه، واو أاال، وعب

حلديث شهر بن حوشب بخصواه من غريه، ولو اال يشء من ذلك حلمل 



 ) 

 

 

+ 

 

810

اا وروي اذا املعنى عن أنس عىل أنه مهر هرادة تعليم القراءة وقدر

 بن األرا. اام وخباب

 التحقيقوقد ذكر حديث أيب مالك األشعري اذا ابن اجلوزي يف 

اية بنا  ال :ألشعرين األشعريني قالوا أليب مالك اإ( وقا : 1/372)

واذه األحاديث ال  .فقرأ يف األوليني و  يقرأ يف األخريني رسو  اهلل 

 تعرف.

(+++) 

 

 
 

 



 
' گبريرة موالة عائشة 
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  گ ةبريرة موالة عائش 

 .  بريرة موالة عائشة -251"

 :الكربىمن ( 4998)رقم النسائ   اهماعقا  

اهلل بن عمر منذ حدثنا عبيد  :حدثنا ال قف ، قا  :عمرو بن عيل، قا خربنا أ

ثيث  كان يف   :، عن يمليد رومان، عن عروة، عن بريرة أ ا، قالتةسن  (1)سنتني

 ، فدخل عليها رسو  اهلل  عائشةبلحم، فأاديته ل تصدق عيل   :ةمن السن

او » :، فأادته لنا، فقا ةق به عىل بريرحلم تصدي  :، فقالت«مااذا اللحم» :فقا 

ن شاء إ :عائشةواق، فقالت أ، وكاتبت عىل تسع «ةولنا ادي ة،عىل بريرة ادق

ن تش ط  أال إ : م يقولونإ :، فقالتةواحد ةعد كحلم ثمن مواليك عددُا 

 ءنا الوالإف ،اش هيا واش ط  حلم» :فقا   ، فذكرا ذلك للنب  ءحلم الوال

 اام .فكان يل اخليار  (2)واعتقن  :قالت  «ملن اعتق

 وسنده  عيف.

يب عاام أ، وابن (525)رقم ( 24) الكبرياين يف ه الاربأخرمو

 من طريق عبد املجيد بن عبد الوااب ال قف  به. ( 6/205) حاداآليف

 كذا، والصواب:)ستني سنة(.  (1)

 كذا، والصواب:)وأعتقتن (.(2)

+ } 
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من طريق   (1)(1075)ومسلم رقم ( 2155)ه البخاري رقم أخرمو

يضا برقم أه أخرم ا ذكرا احلديث وأ،  عائشةالملاري، عن عروة عن 

عن اشاع  من طريق مالك( 2618)و ،به عائشةسودعن من طريق األ( 1493)

( 2578)ورقم  ،عائشةعن  ةمن طريق عمر( 2564)ورقم  ،عائشةعن أبيه عن 

 . عائشةبن القاسم، عن أبيه، عن ، عن عبد الرمحن ةومن طريق شعب

حديث  :(15784)رقم ( 11) شرافحتفة األقا  احلافظ اململي يف 

الملاري وغريه، عن عروة، عن  ن الصواب حديثأيمليد بن رومان خااء، يعن  

 اام.عائشة

فجعل احلديث حديث  األئمةالء ؤويمليد بن رومان الذي خالف ا قلُت:   

 ن الذين خالفوه انا أرمال منه فحدي ه شاذ.أال إ ةثق ةبرير

 أقول:  :امُلْسَتْدِركقال 

 حدي ان غري اذا احلديث املنتقد. حلذه الصحابية بريرة 

 (،7538) ( رقم6/3276) ةعرفة الصحابمروامها أبو نعيم يف

(7539.) 

روا عنها عائشة وابن عباس وعروة  : بريرة موالة عائشةقا  

 امللك بن مروان وعبد اهلل بن ُمرييمل. وعبد

 (. 1504/6خاأ، والصواب رقم)  مصحيح مسلاهحالة عىل اذا املو ع من(1)



 
' گالة عائشة بريرة مو
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َثنَا  (1 دٍ  ْبنُ  َبْكرِ  أَُبو َحد  ازُ مْال َعيِلٍّ  ْبنُ  أَمْحَدُ  ثنا ، َخي  دُ مُم ثنا ، َخمل   ْبنُ  َحم 

 ، َواِقٍد  ْبنِ  َزْيِد  ْبنِ  َخالِِق مْال َعبِْد  َعنْ  ، ُمْسِلمٍ  ْبنُ  اْلَولِيدُ  ثنا ، الت ِميِم ُّ  يِد َمجِ مْال َعبِْد 

َثنِ :  َقاَ   َثُهمْ  َمْرَوانَ  ْبنَ  َمِلِك مالْ  َعبْدَ  أَن   أَيِب  َحد   َبِريَرةَ  ُأَمالُِس  ُكنُْت :  َقاَ   ، َحد 

ةَ  أيَِلَ  أَنْ  َقبَْل   َتيِلَ  أَنْ  َخِليٌق  ِخَصاال   فِيَك  أََرى إِيني  ، َمِلِك مْال َعبْدَ  َيا:  َفَقاَلْت  ، اأْلُم 

يتَهُ  َفإِنْ  ، اأْلَْمرَ  َاَذا َماءَ  َفاْحَذرِ  ُولي  إِن  »:  َيُقوُ     اهللِ َرُسوَ   َسِمْعُت  َفإِيني  ، الدي

ُمَل   بِترَْيِ  هُيِْريُقهُ  ُمْسلِمٍ  دَعٍ  ِمنْ  بَِمْحَجَمةٍ  يَْهاإِلَ  يَنْظُرَ  أَنْ  َبعْدَ  ، اجْلَن ةِ  بَاِب  َعنْ  لَيُْدفَعُ  الر 

 .«َحقٍّ 

َثنَا (2 ، َبْكرٍ  أَُبو َحد  دُ  ثنا الا ْلِح ُّ ، َحبِيٍب  ْبنِ  َعيِلي  ْبنُ  ُُمَم  قي ُّ  أَُبو ثنا الر 

، ُيوُسَف  يَْداَليِنُّ دُ مُم ثنا الص  ،مالْ  ِمْهَرانَ  ْبنُ  َحم  ييِصُّ  ُمِترَيةَ  ْبنِ  ُمِترَيةَ  َعنْ  ِمصي

، ْميِلي يمٍل،مُم اْبنِ  َعنِ  َعبَْلَة، أَيِب  اْبنِ  َعنِ  الر  :  َقاَلْت  َعاِئَشَة، َمْواَلةَ  َبِريَرَة، َعنْ  َحرْيِ

ْثِمِد  َيْكتَِحُل   اهللِ َرُسوَ   َرأَْيُت   .َرَمَضانَ  َشْهرِ  يِف  بِاْهِ

 (:6911)برقم  األوسطواحلديث ال اين أخرمه الارباين يف

َثنَا: قا   دُ مُم َحد  ، ُيوُسَف  أَُبو َثنَا َحبِيٍب، ْبنِ  َعيِلي  ْبنُ  َحم  يَْداَليِنُّ  َثنَا الص 

دُ مُم ، ِمْهَرانَ  ْبنُ  َحم  ييِصُّ ، ُمِترَيةِ  أَيِب  ْبنِ  ُمِترَيةَ  َعنْ  املِْصي ْميِلي  ْبنِ  إِْبَراِايمَ  َعنْ  الر 

يمٍل،مُم اْبنِ  َعنِ  َعبَْلَة، أَيِب   وأورد اذا احلديث. َعاِئَشَة، َمْواَلةِ  َبِريَرَة، َعنْ  َحرْيِ

 يف  االستيعابوأورد ابن عبد الرب حديث عبد امللك عن بريرة يف 

 (.3290)برقم ترمجتها

 ابن واحلافظ ،(6770)برقم أس  الاابةوكذلك أورده ابن األثري يف 

 (.177)رقم( 4/245)ةصاباإليف حجر
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  املرامع األساسية للحجوري، في أدري ملاذا واذه ال يثة الكتب ا

 عد  عنها؟

 وإذن فقد ذكرا املصادر أن لربيرة ثيثة أحاديث.

 يراد بريرة يف قسم  عيف املفاريد.إوبناء عىل ما بيّناه، في يصال 

 قال أبو عبد الرمحن:

 . بريرة موالة عائشة  

، اذا (15784)رقم  حتفة األشرافيف  خرج حلا احلافظ اململي  

او حلا »قا :  ، أن النب  (4998)للنسائ   السنن الكربىاحلديث من

 احلديث. «ادقة ولنا ادية..

واوب احلافظ اململي أن احلديث حديث عائشة وأن يمليد بن رومان الذي 

 ةصاباإلتفرد بجعله عن بريرة أخاأ يف ذلك، وكذا قا  النسائ  كا يف 

، التقريبحلافظ ابن حجر يف ترمجتها من البن حجر، وا  الت  رممل حلا ا

رة موالة عائشة احابية مشهورة، عاشت إىل خيفة معاوية، ورممل يفقا : بر

مسن  يف  حلدي ها اذا يف النسائ  بم )س(، و  أر حلا رواية عن النب  

 .أمح 

يف أصحاب  تلقيح فهوم أهل األثرابن اجلوزي يف كتابة ااذكربريرة و

أمساء الصحابة الر واة وما لكل واح  وابن حملع يف كتابه . احل يث الواح

 .منهم من الع د من أصحاب األفراد

 واستدرك املستدرك هنا حبديثني نسبا إليها، خارج شرطنا ألنهما:
 ليسا يف أحد الكتب الستة وال يف مسند أمحد. :أوال



 
' گبريرة موالة عائشة 
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بعد أن أن الرمل ليدفع عن باب اجلنة »دمها واو حديث: أن أح :اوثانًي

 .«ريقه بتري حقي دع مسلممحجمة من بينظر إليها 

اخلالق بن زيد بن واقد، قا  أبو حاتم والبخاري فيه: منكر  فيه عبد  

: يروي اجملروحني، وقا  ابن حبان يفةاحلديث، وقا  النسائ : ليس ب ق

 .ةأو معمول ةأ ا مقلوباملناكري عن املشااري الت  إذا سمعها املستمع شهد 

ال لوز االحتجاج به، ومجيع املصادر الت  أحا  احلديث إليها  :قلُت  

من طريق عبداخلالق بن زيد، اذا املنكر احلديث الذي يأيت باملناكري، وانظر 

إىل ابن حبان يقو  يف أحادي ه: إذا سمعها املستمع شهد أ ا مقلوبه أو 

 معمولة. 

يان حاحلا، وحتذير الناس فم ل اذا أحادي ه تنكر وال تذكر إال لب :قلُت  

ا هبا! وغري ملتفت إىل أحواحلا  .منها، أما املستدر  فيذكر مستدرك 

ويقدمها للناس عىل ذلك احلا  بتري بيان حاحلا! وتقدع النقل أن ذلك ال  

بريدة كا يف  :بريرة، وقيل :وقد اختلف يف  بط احايب احلديث فقيل لوز.

 الب اية والنهايةو قييل، علا ضعفاءوتاريخ با ادبعض طبعاا 

فاهلل  .. فذكره.ااميوما يل فقا  احلصيب بن بريدة أمالس كنت( وزاد: 9/62)

 أعلم.

: يقا  أن يف بريرة جتري  أمساء الصحابة الرواةقا  الذاب  يف

امللك بن مروان سمع منها، اكذا بصيتة التمريض ذلك ألنه   يعتمد  عبد

 عىل اذا احلديث.
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حدي ان وليسا  : روي حلا عن النب  طرح التثريباق  يفوقا  العر

وعروة بن الملبري إن ثبت ذلك  بمحفوظني روى عنها عبد امللك بن مروان

 ا.اامعنه

( من 7152وأين كان فاحلديث  عيف مدا واحلديث يف البخاري )

ُ ي الَ  أَنْ  اْستَاَاعَ  َوَمنِ » وفيه: حديث مندب بن عبد اهلل  ةِ  َوَبنْيَ  َبيْنَهُ  َحاَ  م ن   اجلَ

 
ِ
هِ  بِِمْلء ْاَراَقهُ  َدعٍ  ِمنْ  َكفي ْل  أَ ْفَع يَ ْل  يتن  عن اذا. «َف

يكتحل واو اائم، قا  احلي م   و احلديث اآلخر: رأيت رسو  اهلل 

: رواه الارباين وفيه مجاعة   (5033)رقم ( 3/166) جممع الزوائ يف

 أعرفهم.

ذكراا بق  بن  :رة بنت افوانيف بري تهذيب األمساءقا  النووي يف

 . خملد فيمن روى حدي  ا واحد عن رسو  اهلل 

(+++) 
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          گ  ةبنت ثعلب ةخول 

 خولة بنت ثعلبة احابية مشهورة. -253"

  (:2214)رقم داود أبو اهماعقا  

َثنَا َعيِلٍّ  ْبنُ  َحَسنُ مْال َحدََّثَنا يَى َحد  حَيْ
 َعنْ  إِْدِريَس  اْبنُ  َثنَاَحد   :قا  خَدعَ  ْبنُ   [1]

ِد   ْبنِ  اهلل َعبِْد  ْبنِ  ُيوُسَف  َعنْ  َحنْظََلةَ  ْبنِ  اهلل َعبِْد  ْبنِ  َمْعَمرِ  َعنْ  إِْسَحاَق  ْبنِ  ُُمَم 

اِمِت  ْبنُ  أَْوُس   َزْوِم   ِمني ظَاَارَ  َقاَلْت  َثْعَلبَةَ  ْبنِ  َمالِِك  بِنِْت  خولة َعنْ  َسيَعٍ   الص 

اِدُلنِ  اهلل َوَرُسوُ   إَِليْهِ  أَْشُكو  هللا َرُسوَ   َفِجئُْت   اهلل  ات قِ » :َوَيُقوُ   فِيهِ   ُلَ

هُ  ن  نُ  َفإِ ِك  اْب ٻ ٻ پ پ )  اْلُقْرخنُ  َنمَلَ   َحت ى َبِرْحُت  َفَا . «َعمي ٱ ٻ ٻ 

تُِق » :َفَقاَ   اْلَفْرضِ  إِىَل  (پ ة   ُيْع بَ  .ِجدُ مَي الَ  :َقاَلْت . «َرَق

يَُصوعُ » :َقاَ   َعنْيِ  ْهَريْنِ َش  َف ابِ تَ تَ هُ  اهلل َرُسوَ   َيا :َقاَلْت . «ُم  ِمنْ  بِهِ  َما َكبرِيٌ  َشيٌْخ  إِن 

ْليُاْعِمْ » :َقاَ  . ِايَاعٍ  ا ِستينيَ  َف ن   يَشْ  ِمنْ  ِعنَْدهُ  َما :َقاَلْت . «ِمْسكِي
ٍ
ُق  ء  :َقاَلْت  ،بِهِ  َيتََصد 

 :َقاَ  . خَخرَ   (2)َرٍق فبِ  أُِعيُنهُ  َفإِيني  اهلل َرُسوَ   َيا :ُقْلُت  ،ْمرٍ مَت ِمنْ  بَِعَرٍق  َساَعتَِئٍذ  َفأيُِتَ 

ْحَسنِْت  َقدْ » ِ  أَ ِك  ابْنِ  إِىَل   َواْرِمعِ  ِمْسِكين ا ِستينيَ  َعنْهُ  هِبَا  فَأَطْعِمِ   اْذَاب  :َقاَ  . «َعمي

ا ِستُّونَ  َرُق فَوالْ   . َااع 

 يف نسخة امُلْسَتْدِر :) حي ( ، والصواب امل بت. [ 1]

 كذا، والصواب:)بعرق خخر(.  (2)
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َا :َاَذا ِف  َداُودَ  أَُبو َقاَ     
َرْا  إِ  :َداُودَ  أَُبو َوَقاَ  . َتْستَأِْمَرهُ  أَنْ  َغرْيِ  ِمنْ  هُ َعنْ َكف 

اِمِت  ْبنِ  ُعبَاَدةَ  أَُخو َوَاَذا   اام.الص 

 ةسحاق واو مدلس. ومعمر بن عبداهلل بن حنظلإوفيه عنعنة ُممد بن 

وذكره العجيل  ة،ويوسف بن عبد اهلل بن سيع،  ذكروه يف الصحاب جمهو .

 .ثقاتهيف

 أقول: : ِركامُلْسَتْدقال 

أس  و ةصاباإل حاد احلجوري عن مصادره األساسية:ملاذا  -1

 ؟ االستيعابو الاابة

ا حلذا احلديث يف واجلواب: أس  ألن ابن األثري وابن حجر ذكرا ُطرق 

 . عباس ابن عن شااد منها ،ةصاباإلو الاابة

ه با يشهد إّن اذا احلديث حَلََسٌن من طريق ابن إسحاق، احيال لتري -2

 له.

 وقد أعّله احلجوري بأمرين:

بتدليس ابن إسحاق؛ ألنه عنعن يف إسناد اذا احلديث، واذا  أح هما:

 (.411-6/410) أمحد اهماعمردود؛ فإنه قد رّصح بالتحديث عند 

َثنَا :قا   َثنَا: َقااَل  َوَيْعُقوُب، إِْبَراِايَم، ْبنُ  َسْعدُ  َحد   َثنَاَحد  : َقاَ   أَيِب، َحد 

دُ مُم َثنِ : َقاَ   إِْسَحاَق، ْبنُ  َحم   َعبِْد  ْبنِ  ُيوُسَف  َعنْ  َحنْظََلَة، ْبنِ  اهللِ َعبِْد  ْبنُ  َمْعَمرُ  َحد 

 َااِمٍت  ْبنِ  أَْوسِ  َويِف  - َواهللِ - يِف  : َقاَلْت  َثْعَلبَةَ  بِنِْت  َخْوَلةَ  َعنْ  َسَيٍع، ْبنِ  اهللِ

ا َوَكانَ  ِعنَْدهُ  ُكنُْت : َقاَلْت  ُمَجاَدَلةِ مالْ  ُسوَرةِ  ْدرَ َا  َوَمل   َعمل   اهلُل أَْنمَلَ   ا َشيْخ   َقدْ  َكبرِي 

ا َعيَل   َفَدَخَل : َقاَلْت  َوَ ِجَر، ُخُلُقهُ  َساءَ    َفَراَمْعُتهُ  َيْوم 
ٍ
ء  أَْنِت : َفَقاَ   َفَتِضَب، بيَِشْ
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، َقْوِمهِ  ِديَنا يِف  َفَجَلَس  َخَرَج  ُثم  : َقاَلْت  أُمي ، َكظَْهرِ  َعيَل   ، َدَخَل  ُثم   َساَعة   َعيَل 

 اَل  بِيَِدِه، ُخَوْيَلةَ  َنْفُس  َوال ِذي َكي  : َفُقْلُت : َقاَلْت  َنْفيِس، َعىَل  ُيِريُديِن  ُاوَ  َفإَِذا

 . بُِحْكِمهِ  فِينَا َوَرُسوُلهُ  اهلُل ْحُكمَ مَي َحت ى ُقْلَت  َما ُقْلَت  َوَقدْ  إيَِل   ْخُلُص متَ 

يَْخ  َمْرأَةُ مْال بِهِ  َتْتِلُب  بَِا  َفَتَلبُْتهُ  ِمنُْه، َواْمتَنَْعُت  َفَواَثبَنِ : َقاَلْت   ِعيَف، الش   الض 

يَاهَبَا، ِمنَْها َفاْستََعْرُا  َماَرايِت  َبْعضِ  إِىَل  َخَرْمُت  ُثم  : َقاَلْت  َعني ، َفأَْلَقيُْتهُ 
 ُثم   ثِ

 ِمنُْه، َلِقيُت  َما َلهُ  َفَذَكْرُا  َيَدْيِه، َبنْيَ  َفَجَلْسُت    اهللِ َرُسوَ   ِمئُْت  َحت ى َخَرْمُت 

  ِمنْ  أَْلَقى َما  إَِليْهِ  أَْشُكو َفَجَعْلُت 
ِ
  اهللِ َرُسوُ   َفَجَعَل : َقاَلْت  ُخُلِقِه، ُسوء

ِك  ابْنُ  ُخَويْلَُة، َيا»: َيُقوُ   ٌخ  َعمي بِريٌ  َشيْ ِق  َك يهِ  اهللَ َفات   َبِرْحُت  َما َفَواهللِ: َقاَلْت  ،«فِ

ى اْلُقْرخُن، يِف   َنمَلَ   َحت ى اُه، َكانَ  َما  اهللِ َرُسوُ   َفتََتش  َي  ُثم   َيتََتش   َفَقاَ   َعنْهُ  رُسي

ٻ  ﴿ : َعيَل   َقَرأَ  ُثم   ، «َااِحبِِك  َويِف  فِيِك  اهللُ  أَنْمَلَ   َقدْ  ُخَويْلَُة، َيا» :يِل  ٱ ٻ ٻ 

: املجادلة] ﴾ٿ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

:  اهللِ َرُسوُ    يِل  َفَقاَ   ،[ 104: البقرة] ﴾ڭ ڭ ڭ  ﴿: َقْولِهِ  إِىَل [ 1

يهِ » تِْق  ُمِر ُيْع ْل ة   َف بَ : َقاَ   ُيْعتُِق، َما ِعنَْدهُ  َما اهللِ َرُسوَ   َيا َواهللِ: َفُقْلُت : َقاَلْت  ، «َرَق

ْليَُصمْ » نِ  َف ْي َعنْيِ  َشْهَر ابِ تَ تَ هُ  اهللِ َرُسوَ   َيا َواهللِ: ْلُت َفقُ : َقاَلْت  ،«ُم  بِهِ  َما َكبرِيٌ  َشيٌْخ  إِن 

يُاْعِمْ »: َقاَ   ِايَاٍع، ِمنْ  ْل ا ِمْسكِين ا، ِستينيَ  َف  َيا  َواهللِ:  َفُقْلُت : َقاَلْت  ، «مَتْرٍ  ِمنْ  َوْسق 

ا »:  اهللِ َرُسوُ   َفَقاَ  : َقاَلْت  ِعنَْدُه، َذا َ  َما اهللِ َرُسوَ   ن  ُنهُ  َفإِ ي ُنِع َعَرٍق  َس  ِمنْ  بِ

ِت  َقدْ »: َقاَ   خَخَر، بَِعَرٍق  َسأُِعيُنهُ  اهللِ َرُسوَ   َيا  َوأََنا: َفُقْلُت : َقاَلْت  ،«مَتْرٍ  َابْ  أَ

ْحَسنِْت، قِ  فَاْذَابِ  َوأَ ا َعميِك  بِابْنِ  اْستَْويِص  ُثم   َعنْهُ، فَتََصد   .َفَفَعْلُت : َقاَلْت  ،«َخرْي 

 أعله احلجوري بجهالة معمر بن عبد اهلل بن حنظلة. :واألمر الثاني

 ، أي: عند املتابعة."مقبو "فيقا : إن احلافظ ابن حجر قا  فيه: 

 ، إشارة إىل توثيق ابن حبان ملعمر بن عبد اهلل."وثق"وقا  الذاب : 
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-6/3310) ةمعرفة الصحابروى اذا احلديث أبو نعيم يف -3

 بن وعااء إسحاق ابنعىل  مداراا طرق من( 3849) ال مجة رقم( 3312

 فيه قا  احلاين احلميد عبد بن حييى إسناده ويف إسحاق، وأيب مرسل، يسار

 ."حافظ، إال أ م اهتموه برسقة احلديث"احلافظ: 

 أقول:

 لكن وّثقه ابن معني مراا.

بن أن خولة بنت ثعلبة كانت حتت أوس ثم رواه بإسناده إىل عااء بن يسار 

 ا.الصامت، خمترص  

مليد عن خولة بنت الصامت، يثم رواه بإسناده إىل أيب إسحاق عن زيد بن 

ا، وساق احلديث.  وكان زومها مريض 

حافظ، "ويف اذا اهسناد: حييى بن عبد احلميد احلاين، قا  فيه احلافظ: 

 ."إال أ م اهتموه برسقة احلديث

سند أمحد، وقا  ابن عدي: له ممعني، واختلف فيه قو   ووثقه ابن

بن ااالال...وأرمو أنه ال بأس به، وقا  الرمادي: او أوثق عندي من أيب بكر 

 أيب شيبة.

 (.7637) رقم( 10-10/7)للذاب   هيبذالتانظر 

 فهو إذن االال يف الشوااد.

فرواية عااء بن يسار املرسلة يعتضد هبا. ورواية زيد بن يمليد متصلة 

 ُيعتضد هبا.

 ا.وكذا رواية احلاين يعتضد هب
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ا حلذا احلديث من حديث ابن عباس  -4  . ثم ساق أبو نعيم شااد 

 ساق بإسناده إىل عااء عن ابن عباس.

 ثم ساقه مرة أخرى بإسناده إىل أيب االال عن ابن عباس.

 . و بإسناده إىل عكرمة عن ابن عباس 

  (1) (9/433)الفتححّسن احلافظ ابن حجر اذا احلديث كا يف-5

 التحسني بالنظر لبعض شوااد اذا احلديث. والظاار أن اذا

 (.2078)إرواء الاليلاذا احلديث يفاحال األلباين -6

ڃ  ﴿ : ياااآل نمللت: حديث) -2087": قا   ڄ ڄ ڃ 

 بن أوس عمها ابن منها ظاار حني ،ثعلبة بن مالك بنت خويلة يف ﴾ڃ ڃ

 فإنه اهلل اتق »:  ويقو  فيه وجتادله   اهلل رسو  إىل تشكوه فجاءا الصامت

. (262/  2)  واححه داود أبو رواه  (.نخالقر نمل  حتى برحت فا «عمك ابن

 33 1)  حبان وابن(  746)  اجلارود وابن(  4 1 22)  داود أبو أخرمه .صحيح

 إسحاق بن ُممد طريق من(  410/  6)  وأمحد(  389/  7)  والبيهق (  4

 سيع بن هللا عبد بن يوسف عن حنظلة بن عبداهلل بن معمر حدثنى:  أمحد وقا 

 الصامت بن أوس زوم   من ظاار):  قالت ثعلبة بن مالك بنت خويلة عن

:  ويقو  فيه لادلن   اهلل ورسو  إليه أشكو  اهلل رسو  فجئت

ا من األحاديث الت  تتعلق بقصة خولة، وعىل رأسها حديث خولة، ثم قا : ( 1) ساق احلافظ عدد 

 ."وأسانيد اذه األحاديث حسان"



 ) 
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ٻ ٻ  ﴿:  القرخن نمل  حتى برحت فا «عمك ابن فإنه اهلل اتق » ٱ ٻ ٻ 

 : قا  لد ال:  قالت ،«رقبة يعتق» : فقا  الفرض إىل ﴾پ پ پ 

 قا  اياع من به ما كبري شيخ إنه اهلل رسو  يا:  قالت ،«متتابعني شهرين فيصوع»

 فأيت:  قالت، به يتصدق ءيش من عنده ما:  قالت ،«مسكينا ستني فلياعم» :

 قد»:  قا  خخر بعرق أعينه فإين اهلل رسو  يا:  قلت متر من بعرق ساعتئذ

:  قا  «عمك ابن إىل وارمع  مسكينا ستني عنه هبا فأطعم  اذاب  أحسنت

 ابن عن أخرى طريق من ساقه ثم داود أيب لفظ اذا( . ااعا ستون والعرق

 وقا ( .  ااعا ثيثني يسع مكتل والعرق: قا  أنه إال نحوه اهسناد هبذا إسحاق

:  بلفظ املتقدع يعنى.  " خدع بن حييى حديث من أاال واذا": داود أبو

 ( . ااعا نستو والعرق)

قلت: وما رمحه أبو داود من العددين أقرب إىل الصواب ولكن ذلك ليس 

معناه أن إسناد احلديث احيال كا او معلوع عند العارفني هبذا العلم 

)رواه أبو داود واححه( ليس كا ينبت ، وكيف الرشيف. فقو  املصنف 

 يف: )امليزان يصححه وفيه معمر بن عبد اهلل بن حنظلة واو جمهو  قا  يف

 ابن سوى عنه حدث ما: قلت(. .ثقاته) يف حبان ابن وذكره يعرف( التابعني زمن

 (.الصامت بن أوس مظاارة بخرب إسحاق

 فلني وإال املتابعة عند :يعن  ،(مقبو ):  التقريبوقا  احلافظ يف 

حدي ه اذا يف  ومع ذلك فقد حسن إسناد املقدمة، يف عليه نص كا احلديث

أيب  بن ُممد طريق من شاادا له البيهق  ذكر وقد: قلت .(9/382)حالفت
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 الصامت حرملة عن عااء بن يسار:)أن خويلة بنت ثعلبة كانت حتت أوس بن

 .(احلديث. . .  اهلل رسو  فجاءا ملم به وكان منها فتظاار

اذا مرسل واو شااد للمواو  : )وقا  البيهق  وليس فيه ذكر العرق. 

 .(أعلم واهلل ،قبله

 سعد ابن أخرمه.  كيسان بن االال عن أيضا مرسل خخر شااد وله: قلت 

 .احيال وإسناده(  276 - 275/  8) الطبقاتيف

 عروة عن السلم  سلمة بن متيم طريق من خمترص مواو  :ثالث وشااد

 كيع ألسمع إين شئ كل سمعه وسع الذي تبار : )  عائشة قالت.  قا 

  اهلل رسو  إىل زومها تشتكى وا  بعضه عيل ىوخيف ثعلبة بنت خولة

 سن  كربا إذا حتى بان  له ون را شبايب أكل اهلل رسو  يا:  تقو  وا 

 برحت فا:  عائشة قالت إليك أشكو إين اللهم  ،من ظاار ولدي له وانقاع

ٻ ٻ پ پ  ﴿ :اآلياا هبؤالء السيع عليه مربيل نمل  حتى ٱ ٻ ٻ 

(  2063)  مامه ابن أخرمه( . لصامتا بن أوس وزومها:  قا  ﴾پ

 قاال كا واو الذاب  ووافقه( .  اهسناد احيال: )  وقا ( 1 8 4/  2) واحلاكم

 أن القو  ومجلة( .  104 - 103/  2)  والنسائ (  البخاري)  يف وأاله

  . أعلم واهلل.  احيال الشوااد هبذه احلديث

  عيف املفاريد. وبناء عىل اذا كله ال يصال إيراد اذا احلديث يف
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 قال أبو عبد الرمحن:

 مظاارة زومها أوس بن الصامت حلا.حديث  . خولة بنت ثعلبة 

( 27319)رقم  املسن وأمحد يف( 2214) أخرج احلديث أبو داود رقم

اهلل م مم يف  ويف إسناد احلديث : معمر بن عبد( 746)وابن اجلارود 

 سحاق.إ ابن البن حجر   يذكر روى عنه غري التهذيب

: جمهو  احلا ، (4/464) يهامبيان الوهم واإلوقا  ابن القاان يف

 سنن البيهقي: ال يعرف وقا  يف حاشيته عىلامليزانوقا  الذاب  يف

 : احلديث منكر ومعمر ال يدرى من او.(15366)حتت رقم 

يق ابن إسحاق فقو  املستدر  بعد اذا إن اذا احلديث حلسن من طر

حسن  :بتري بينة وقا  بعد اذا الكيع يف الفقرة اخلامسة ريه قو احيال لت

ا التحسني بالنظر ذن اأوالظاار  ،احلافظ ابن حجر اذا احلديث كا يف الفتال

هر ظفلم يرتض اذا التحسني من احلافظ وإنا است لبعض شوااد احلديث. اام

 ححه لتريه.ة حيسنه لذاته ويصقالفقرة السابويف  أن اذا التحسني بشوااده.

واألمر ال اين أعله احلجوري بجهالة معمر  قولهومن تناقضاا املستدر  

فيقا  إن احلافظ ابن حجر قا  فيه مقبو  وقا  الذاب : وثق إشارة إىل توثيق 

ما يرد اذا الكيع فقد   ثم ينقل من كيع العيمة األلباين السابقة ابن حبان

فقو  املصنف  نه املستدر :يف املصدر الذي نقل م األلباين  قا 

رواه أبو داود واححه؛ ليس كا ينبت ، وكيف يصححه وفيه معمر بن 

جمهو ، ثم نقل قو  ابن حجر: مقبو ، أنه عند املتابعة وإال  ةبن حنظل اهلل عبد

 إسناد حدي ه اذا فلنّي، كا نص عليه يف املقدمة، وقا : ومع ذلك حسن

 !(9/382) الفتحاحلافظ يف
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أن أبان علة احلديث وا  مهالة معمر الذي   يقر املستدر  حكم   بعد 

ا له، بعد ذلك ساق العيمة األلباين   عليه باجلهالة، ونقل كيع األلباين مقر 

مرسل عااء بن يسار، وحديث عائشة عند ابن مامه رقم   ا و ،ما يف بابه

شة ، ومرسل االال بن كيسان، وحديث عائ(24165)وأمحد رقم ( 188)

علقه البخاري واو عند اؤالء ، وساقه ابن ك ري عند أو  سورة املجادلة واو 

 احيال إال أنه خمترص، واححه بذلك.

، من ةمعرفة الصحابروى اذا احلديث أبو نعيم يف امُلْستَْدِر  قا  

طرق مداراا عىل ابن إسحاق، وعااء بن يسار مرسل، وأيب إسحاق يف إسناده 

احلاين قا  فيه احلافظ حافظ إال أ م اهتموه برسقة حييى بن عبد احلميد 

 احلديث، أقو  لكن وثقه ابن معني مراا.

ثم ذكر طريق احلاين اذه وقا  ويف اذا اهسناد حييى بن عبد احلميد 

احلاين، وأعاد قو  احلافظ مرة أخرى وتوثيق ابن معني، ثم قا : واختلف فيه 

وقا   .أنه ال بأس به لال، وأرموقا  ابن عدي: له مسند ااو .قو  أمحد

 بن أيب شيبة.ااو أوثق عندي من أيب بكر  :الرمادي

االال يف -اكذا-: فهو إذنيف احلاين قولهثم خلص املستدر  ب

 الشوااد.

َماء ابن احلاين إىل اا انا، فامتمع  :قا  فيه اهماع أمحد ؛احلاين أقول:

ا، وقد نقل الذاب   يف السري توثيق ابن معني اذا عليه الناس، وكان يكذب مهار 

وقا : قلت: اجلرح مقدع، وأمحد والدارم  بريئان من احلسد... وقا  أمحد 

بن زاري، عن ابن معني: ما كان بالكوفة يف أيامه رمل حيفظ معه، واؤالء ا

 .حيسدونه
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بل ينصفونه، وأنت فا أنصفت.. إىل أن قا : قلت: ال ريب أنه  :قلُت  

ا يف اكان مربي  حلفظ، كا كان سليان الشاذكوين، ولكنه أاون من ز 

الشاذكوين، و  يقل أحٌد قط: إنه و ع حدي  ا، بل ربا كان يتلقط أحاديث، 

ويدع  روايتها، فريوهيا عىل ومه التدليس، ويوام أنه سمعها، واذا َقْد دخل 

 فيه طائفٌة، واو أخف من اف اء املتون.

 الكربىبع، أخرمه البيهق  يفواو يف اذا احلديث قد تو :قلُت  

ان، وابن شبة 7/392) (، عن سعيد بن سليان، وُممد بن بكار بن الري 

خمتصر ( عن ابن بكار وحده، والاويس يف 762) أخبار امل ينةيف

ا عن 1107)األحكام ديج بن معاوية، عن أيب ح( عن خالد بن أيب يمليد مجيع 

 الكبريالصامت. قا  الارباين يفإِسحاق عن يمليد بن يمليد عن خولة بنت 

مت وا  خولة بنت ثعلبة امرأة (: َاَكَذا قالت خولة بنُت الصا24/247)

 بن الصامت. اام أوس

 نسبها.يو   .خولة :وماء عند ابن شبة والبيهق  

ديج فيه كيع، قا  البيهق : ورواه إرسائيل عن أيب إسحاق و  يقل عن حو

ا وقا خولة و  يذكر يف احلديث ثي بخمسة عرش  فأعانه النب   :ثني ااع 

ا   يملد عليه ثم ذكر فقره وأنه أمره بأكله.  ااع 

( 2/358) أحكام القرآنطريق إرسائيل أخرمها الاحاوي يف :قلُت  

يب إسحاق، عن أ( من طريق إرسائيل، عن 761) أخبار امل ينةوابن شبة يف

ٻ ٻ پ پ پ): قولهيمليد بن زيد، يف   قا : ا  خولة .. ،(ٱ ٻ ٻ 

طريق احلاين ومن تابعه  ومدار اذا الاريقديج، حوا  أاال من طريق 

عن أيب إسحاق عن يمليد بن زيد ديج بن معاوية وطريق مرسل إرسائيل حعن 



 
' گخولة بنت ثعلبة  

 
( 827 

يمليد بن زيد ويقا : بن يمليد قا  عيل بن املدين  يف العلل: يمليد بن يمليد عىل 

 .. جمهو    يرو عنه غري أيب إسحاق. اام 

: يمليد بن زيد عن خولة امليزان، وقا  الذاب  يفلسان امليزانمن

ابن عدي يف  يبحديث الظهار قا  البخاري: يف احته نظر، ونقل قو  البخار

 الكامل، والعقييل يف الضعفاء..

واملستدر  تكلم عىل احلاين ودافع عنه، وجتاال يمليد بن زيد مع قو  

: نيحاجملرور، وقا  ابن حبان يفالبخاري عن حدي ه اذا يف احته نظ

بن زيد شيخ يروي عن خولة بنت الصامت روى عنه أبو إسحاق السبيع   يمليد

ال أنه روى أشياء مناكري   يتابع عليها عىل قلة إلست أعرفه بعدالة وال مرح 

روايته فهو عندي يتنكب عن االحتجاج با انفرد من الرواياا ألن اهلل مل 

 ه أخذ دينه عمن ليس يعرف بعدالة. ااموعي   يكلف عباد

بن معاوية قا   حديجفعلم أن الرامال يف اذه الاريق اهرسا ، فقد روااا 

 :وقا  أبو حاتم ،ليس بيشء :بن معنياال أعلم إال خريا،  وقا   :فيه اهماع أمحد

وقا   ،وليس م ل أخيه يف بعض حدي ه  عف يكتب حدي ه ُمله الصدق

  . عيف :وقا  النسائ  . بعض حدي هيتكلمون يف :البخاري

كان  عيف يف  :بن سعداوقا   .ليس بالقوي :وقا  النسائ  :قلُت  

ا كان :وقا  اآلمري عن أيب داود .احلديث وقا   .زاري ال يرىض حدل 

منكر احلديث ك ري الوام عىل  :بن حباناوقا   .غلب عليه الوام :قان الدار

 .تهذيب التهذيبحلفظ. اام منيسء ا :وقا  البملار .قلة روايته

 ، وخالفه إرسائيل بن يونس فرواه عن أيب إسحاق عن يمليد بن زيد مرسي 

محت طائفة (: وقد ر2/712) رح علل الرتمذيشقا  ابن رمب يف
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خااة عىل ال وري وشعبة، منهم: ابن مهدي، وروي إرسائيل يف أيب إسحاق 

أثبت  إرسائيل، فإنهسلوا عنها  :عن شعبة أنه كان يقو  يف أحاديث أيب إسحاق

 فيها من .

فإذا كان اؤالء الاائفة قدموا إرسائيل عىل اؤالء يف أيب إسحاق، فكيف 

 .ال يقدع عىل حديج بن معاوية مع ما قيل فيه من سوء حفظه

أن و: ورواية زيد بن يمليد متصلة يعتضد هبا، امُلْستَْدِر وهبذا يبال قو   

 ذلك فمرسلها جمهو .الصواب فيها اهرسا ، ومع 

ديج بن معاوية، عن أيب إسحاق وا  طريق واحدة يروهيا احلاين، عن ح

ورواية "عن يمليد بن َيمليد فكيف ماز للمستدر  أن لعلها طريقني، فقا : 

 ."بن يمليد متصلة يعتضد هبا، وكذا رواية احلاين يعتضد هبا زيد

 أوس بن الصامت.وأما مرسل عااء فقد ذكرته يف أو  الكتاب يف مسند 

وألال القصة شااد من طريق األعمش، َعْن مَتِيِم ْبِن َسَلَمَة َعْن ُعْرَوَة ْبِن 

 إِيني أَلَْسَمُع َكَيَع َخْوَلَة 
ٍ
ء َبرْيِ َقاَ  َقاَلْت َعاِئَشُة َتبَاَرَ  ال ِذي َوِسَع َسْمُعُه ُكل  يَشْ الملُّ

َفى َعيَل  َبْعُضهُ  نِْت َثْعَلبََة َوخَيْ
َوِاَ    هللَوِاَ  َتْشتَِك  َزْوَمَها إِىَل َرُسو  ا بِ

  َحت ى إَِذا َكرِبَْا ِسني  َواْنَقاََع   هللاَتُقوُ  َيا َرُسو  
أََكَل َشبَايِب َوَن َْرُا َلُه َباْنِ

ا َليَْك َفَا َبِرَحْت َحت ى َنمَلَ  ِمرْبَ
ُهم  إِيني أَْشُكو إِ  َوَلِدي ظَاَاَر ِمني  الل 

ِ
ِئيُل هِبَُؤاَلء

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ) :اآْلَياِا   .(ٱ ٻ ٻ 

 وقد تقدع يف مسند أوس.

 وخالصة اضطراب وأخطاء املستدرك هنا كاآلتي:
من طريق ابن  حلسنأنه قا  يف الفقرة ال انية )إن اذا احلديث  األول:

الفقرة اخلامسة مع  ،ثم نقض اذا الكيع يفبا يشهد له هاحيال لتريإسحاق 
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 يرتضها فقا : )حسن احلافظ ابن حجر اذا احلديث كا يف الفتال( و  حاشيت

املستدر  اذا التحسني للحديث بذاته من احلافظ فقا : والظاار أن اذا 

 التحسني بالنظر لبعض شوااد احلديث.

فيقا   ،واألمر ال اين أعله احلجوري بجهالة معمر :قولهأنه اع ض ب الثاني:

إشارة لتوثيق ابن  .وثق :مقبو ، وقا  الذاب  :يهإن احلافظ ابن حجر قا  ف

 حبان...

ثم نقض اذا االع اض بنقلة لكيع العيمة األلباين مقرا له با فيه جتهيل 

 معمر اذا، با ينقض به كل اع ا اته الت  من اذا القبيل يف اذا الكتاب.

لال يف دافع انا عن حييى بن عبد احلميد احلاين با حاالة أنه اا ثالثا:

 :( قا  فيه الذاب 1/269) الذريعةالشوااد، مع أنه نفسه قا  يف كتابه

كان  :وقا  أمحد بن حنبل .وقد وثقه ابن معني وغريه ،نكر احلديثحافظ مُ 

 حافظ إال أ م اهتموه برسقة احلديث.اام :وقا  احلافظ .يكذب مهارا

حاق عن زيد معاوية، عن أيب إس نومع ذلك فإن احلاين رواه عن حديج ب

ال فهذه الاريق ال تصلال يف قا  البخاري يف حدي ه اذا ال يص وقد ،بن يمليد

 ال كا يملعم املستدر . ،الشوااد

،فقا : رواية زيد بن خيف رواية زيد بن يمليد معل رواية احلاين رابعا:

وليس كذلك فه  وكذلك رواية احلاين يعتضد هبا عتضد هبا يُ  متصلة يمليد

 احلاين فيها تلميذ تلميذ زيد بن يمليد.و ،طريق واحدة

قا  املستدر : ورواية زيد بن يمليد متصلة، وليس كذلك فالرامال  خامسا:

 فيها االرسا  كا سلف.

(+++) 
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 امرأة كعب بن مالك ةنصاريخرية األ 

 .األنصارية امرأة كعب بن مالك خرية -254"

 (:2389)رقم ابن مامه  اهماعقا  

يَى ْبنُ  َمَلةُ َحرْ  َحدََّثَنا  َثنَا: َقاَ   حَيْ يِن : َقاَ   َوْاٍب  ْبنُ  اهلل َعبْدُ  َحد  يُْث  أَْخرَبَ  ْبنُ  الل 

يَى، ْبنِ  اهلل َعبِْد  َعنْ  َسْعٍد، ِه، َعنْ  أَبِيِه، َعنْ  َمالٍِك، ْبنِ  َكْعِب  َوَلِد  ِمنْ  َرُمٌل  حَيْ  َمدي

َتهُ  أَن   َة، َمد  ُحيِلٍّ   اهلل َرُسوَ   أََتْت  ٍك،َمالِ  ْبنِ  َكْعِب  اْمَرأَةَ  َخرْيَ
: َفَقاَلْت  حَلَا، بِ

ْقُت  إِيني  وزُ  اَل » :اهلل َرُسوُ   حَلَا َفَقاَ   هِبََذا، َتَصد  نِ  إِال   َماحِلَا يِف  لِلَْمْرأَةِ  َلُ إِْذ  بِ

ِت  فََهلِ  َزْوِمَها، َذْن أْ تَ ْس ا؟ ا ب   ْبنِ  َكْعِب  إِىَل   اهلل َرُسوُ   َفبََعَث  َنَعْم،: َقاَلْت  «َكْع

َت  َاْل »: َفَقاَ   َمالٍِك، ِذْن ةَ  أَ رْيَ َق  أَنْ  خِلَ تََصد  َها؟ َت يي ُحِل  َرُسوُ   َفَقبَِلهُ  َنَعْم،: َفَقاَ   «بِ

 اام . ِمنَْها اهلل

 ى اذا جمهو . يوسنده اذا فيه عبد اهلل بن حي 

 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

ن حييى، وقد قا  فيه  ّعف احلجوري اذا احلديث بجهالة عبد اهلل ب-1

 ."جمهو  "احلافظ ابن حجر: 

 يشري إىل توثيق ابن حبان. "وثق"لكن احلافظ الذاب  قا  فيه: 

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 
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ِه، َعنْ  أَبِيِه، َعنْ  ُشَعيٍْب، ْبنِ  َعْمِرو حلذا احلديث شااد من حديث -2  أَن   َمدي

وزُ  اَل »: َخاَبََها ُخاْبَةٍ  يِف  َقاَ   ، اهلل َرُسوَ   َرأَ  َلُ إِْذنِ  إِال   َماحِلَا، يِف  ةٍ اِلْم  بِ

َذا َزْوِمَها، َها َمَلَك  ُاوَ  إِ تَ  .«ِعْصَم

(من حديث عبد اهلل بن عمرو، أي قبل 2388أخرمه ابن مامه رقم)

 احلديث الذي انتقده احلجوري مبارشة. 

 (.3546)داود ،وأبو(2/221)  مسن هأمحد يف  اهماعوأخرمه 

ا فيه ذكر ،(2571) رقم(825)  الصحيحةواححه األلباين يف  طريق 

 (.775)رقم وكذلك احلديث، معنى عىل وتكلم خخر

 وأقول:

انا  أحاديث تد  عىل مواز أن تترصف املرأة يف ماحلا، فيجمع بينها 

بأن الت  متنع من الترصف يف ماحلا إنا ا  السفيهة، أما العاقلة فلها أن 

 خة.تترصف يف ماحلا، وقد يكون أحاديث النه  منسو

 قال أبو عبد الرمحن:

 .خرية امرأة كعب بن مالك 

رقم  همام، أخرمه ابن (15831)رقم  حتفة األشرافيف  حديثها 

عبداهلل بن حييى رمل من ولد كعب بن مالك عن أبيه  :ويف إسناده( 2389)

 عن مده، أن مدته خرية.

 إىل قا  احلافظ يف ترمجة كل منها: جمهو . ورممل حلا ،وعب اهلل وأبوه

 اذا احلديث بم: ق
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، وقا :  االستيعابمن  ة خريةوذكر احلديث ابن عبدالرب يف ترمج

 يف ال تقوع به احلجة.عإسناده  

 .ةصاباإلوتبعه عىل اذا القو  احلافظ ابن حجر يف ترمجتها من 

 .مصباح الزجاجةو عفه البواريي يف

 : حديث شاذ ال ي بت.شرح املعانيوقا  الاحاوي يف

 املستدرك يف هذا املوضع أخطاء:وقد ارتكب 
 دفعه جلهالة عبداهلل بن حييى، ويضاف إىل ذلك مهالة أبيه. أح ها:

أن األئمة مع احلديث يف واد واو يف خخر، فسائر من ذكرنا وغريام  ثانيها:

يضعفونه بجهالة عبداهلل وأبيه، وزاد الاحاوي تضعيفه بالشذوذ، أيضا مع ما 

 تقدع.

غفاله لنقل يشء من تضعيف األئمة مع اطيعه عىل ترامم خرية. إ ثالثا:

وذكر حدي ها من تلك املصادر الت  هيرع إليها يف ترمجة كل واحد ليجد أي 

 شبهة امليلة يع ض هبا.

تر  احلديث الذي  عفه األلباين وغريه من حديث خرية األنصارية،  رابعا:

قا : واححه األلباين  اهلل بن عمرو فذكره، ثم وانتقل إىل حديث عبد

(، فربا ظن أحد أن يف املو عني أو 2571(، و)825) الصحيحةيف

يف ( 825احال حديث خرية، وليس كذلك، بل إنه ذكره برقم )أنه أحدمها 

 و عفه.الباب 

 وقا  عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده: واذا سند حسن.

 إنا او حسن.ونقل قو  احلاكم: احيال اهسناد، وتعقبه بقو : 
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(: خرمه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 2571واكذا يف رقم )

 مده. وقا : اذا سند حسن.

فأين اححه األلباين يف اذين الرقمني اللذين أحا  إليها من الصحيحة!، 

 بل  عف حديث خرية األنصارية، وحسن حديث عبداهلل بن عمرو.

ديث خرية، وال حترى دقة النقل عىل احلكم عىل ح امُلْستَْدِر   في أااب

 .يف حديث عبد اهلل بن عمرو عن األلباين 

 : أما حديث عبد اهلل بن عمرو 

(، 2/197(، وأمحد)3757و2540(، والنسائ )3547رمه أبو داود)خفأ

َعْن َعْمِرو ْبِن بن ذكوان،  ُحَسنْيُ  ( من طريق210) املسن وابن املبار  يف

هُ أَن  أََباُه  ،ُشَعيٍْب  وُز  الَ »َقاَ :   وَ  اهللْبِن َعْمٍرو أَن  َرُس  هللاَعْن َعبِْد ، أَْخرَبَ َلُ

ْذِن َزْوِمَها إِ ٌة إِال  بِ ي 
ٍة َعاِ َرأَ  .«اِلْم

( من 2/184) أمحد داند، عنأيب وتابع حسينا عىل اذا اللفظ داود بن 

 داود به. بن عبد اهلل اليشكري، وعبد الوارث بن سعيد كيمها عن حطريق و ا

ال لوز »أيب اند به بلفظ:  نوخالفهم محاد بن سلمة، فرواه عن داود ب

 .«يف ماحلا»فملاد لفظة:  «للمرأة عاية يف ماحلا إذا ملك زومها عصمتها

(، 2/221) (، وأمحد3756) (، والنسائ 3546) خرمه أبو داودأ 

ا بحبيب املعلم، والارباين يف2/47) واحلاكم (، 4254) األوسط( مقرون 

 (، عن داود بن أيب اند وحده.6/60) الكربىوالبيهق  يف
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( 6/60) الكربى(، وعنه البيهق  يف2381وأخرمه أبو داود الاياليس)

ال  » بلفظ:من طريق حبيب املعلم به  ُتَها إِ ي 
مْل َعاِ َة َ ْ جَتُ

ْرأَ ُمُل املَْ َذا َمَلَك الر 
إِ

هِ  ْذنِ إِ  .«بِ

امل نى بن الصباح عن عمرو بن  «من ماحلا» :فظةعىل ل اوتابع داود وحبيب

 ( وامل نى  عيف.2388) شعيب به أخرمه ابن مامه

 واخلالصة:
اود بن أيب اند يف رواية املعلم   يملد اذه اللفظة، وتابعه د اأن حسين 

عوانة عنه، وروااا عنه محاد بن سلمة فملاداا وقرنه بحبيب  والوارث،وأب عبد

اا عنه بدو ا وام يارو  تنيثبإذ أن  ؛بن أيب اند بدو ا والرامال يف طريق داود

 أحفظ من محاد.

(: وقد روي عن عمرو بن شعيب، 4/317) شرح السنةقا  البتوي يف

ة »قا :    عن أبيه، عن عبد اهلل بن عمرو، أن رسو  اهلل  ال لوز المرأة عاي

عرشة، واستاابة وذلك عند أك ر أال العلم عىل معنى حسن ال «إال بإذن زومها

 نفس الملوج، وحيتمل أن يكون يف غري الرشيدة.

أما هبذا اللفظ الذي ساقه البتوي  «يف ماحلا» :اذا عىل ثبوا لفظة :قلُت  

 (، وال مذي3565) كا ماء عند أيب داود «ال عاية من ما  زومها» :فيكون

لُّ اِلْمَرأٍَة أاَلَ الَ » :( وغريام من حديث أيب أمامة2295) (، وابن مامه670) حَيِ

ِت »ولفظ ال مذي:  .«ِمْن َماِ  َزْوِمَها َشيْئ ا إاِل  بِإِْذنِهِ  َ  أَْن ُتْعاِ  يْ نِْفُق امَْرأَةٌ ِمْن َب ُت اَل 

 واهلل أعلم. ،ا ما تامئن إليه النفسذ. وا«َزْوِمَها إاِل  بِإِذِْن َزْوِمَها

  خخر حديث خرية اذا ، ثم إن يفوإذا كان كذلك في شااد فيه حلديث خرية

 إىل كعب بن مالك زومها...إلخ   : فبعث رسو  اهلل قولهمن 
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 .خرب اذه الصحابية، يف إذن زومها    يقبل النب  أنه 

ت تثبخرب اآلحاد العدو  وعليه فلو واذا خيف األدلة الصحيحة يف قبو   

اذا  خريةث عبد اهلل بن عمرو بن العاص   يصال حديحديث زيادة يف ماحلا يف 

منعها ليشء إال   في يقا  أن النب   ةاحابي لضعف إسناده وأل ا 

 بدليل احيال.

نع من الترصف ه أن الت  متُ هتومي ثم   ؛ةة احلديث عن خريبصح قولهوعىل 

 .سفيهة أن اذه الصحابية املستدر  فهل ي بت  ،يف ماحلا أ ا ا  السفيهة

ف املرأة الرشيدة يف ماحلا منسوخة وأما دعواه أن أحاديث النه  عن ترص

باب ابة ": صحيحهيف  ، قا  البخاري بل او  عيف اذا غري احيال

املرأة لتري زومها وعتقها إذا كان حلا زوج، فهو مائمل إذا   تكن سفيهة، فإذا 

ۇ)كانت سفيهة   لمل، قا  اهلل تعاىل:  ڭ  قا  ابن حجر:  (ڭ ڭ 

 ."ك ريةة اجلمهور من الكتاب والسنة أدلوهبذا احلكم قا  اجلمهور... و

 عن أساء  صحيحهوقد استد  البخاري لذلك با أخرمه يف 

تصدق؟ قا : أالملبري ف قالت: قلت: يا رسو  اهلل ما يل ما  إال ما أدخل عيل  

 ."«تصدق ، وال توع  فيوعى عليك»

 أ ا أعتقت وليدة و  تستأذن  أن ميمونة بنت احلارث "وبا رواه: 

، فلا كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرا يا رسو  اهلل  النب  

أما إنك لو أعايتها »: نعم، قا : تقال «أو فعلت؟»أين أعتقت وليديت؟ قا : 

 .«أخوالك كان أعظم ألمر 
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،  ا أعتقت قبل أن تستأمر النب  إ، و(1) ا كانت رشيدةإ"قا  ابن حجر 

ل أرشداا إىل ما او األوىل، فلو كان ال ينفذ حلا فلم يستدر  ذلك عليها ب

 ."واهلل أعلم ،ترصف يف ماحلا ألباله

 ."وفيه مواز تربع املرأة باحلا بتري إذن زومها ": وقا  النووي

(+++) 

أما قو  املستدر  املرأة عاقلة فتعبري ركيك ألن املرأة ولو كانت غري  ،اكذا التعبري الصحيال رشيدة(1)

ا خيالف الرشد وال يقا  عنها غري عاقلة بل يقا  عاقلة  مسلوبة العقل إال أ ا قد تترصف يف املا  ترصف 

 وغري رشيدة.
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 الشفاء بنت عبداهلل أم سليمان  

 .شفاء بنت عبداهلل أع سليانال -258"

( 7045)رقم  لاابةأس  او (11379)رقم  اإلصابةم مم يف 

 .(3432) االستيعابو

 (:3887)رقمداود أبو اهماعقا   

ييِصُ  يٍّ َمْهِد  ْبنُ  إِْبَراِايمُ  َحدََّثَنا  َثنَا املِْصي  ْبنِ  اْلَعمِليملِ  َعبِْد  َعنْ  ُمْسِهرٍ  ْبنُ  َعيِلُّ  َحد 

 َح َْمةَ  أَيِب  ْبنِ  ُسَليَْانَ  ْبنِ  َبْكرِ  أَيِب  َعنْ  َكيَْسانَ  ْبنِ  َاالِاِل  َعنْ  اْلَعمِليملِ  َعبِْد  ْبنِ  ُعَمرَ 

  َعنِ 
ِ
َفاء  َحْفَصةَ  ِعنْدَ  َوأََنا -- اهلل َرُسوُ   َعيَل   َدَخَل  :َقاَلْت  اهلل َعبِْد  بِنِْت  الشي

ِمنيَ  أَالَ  » :يل َفَقاَ   ةَ  َاِذهِ  ُتَعلي يَ ْمَلةِ  ُرْق ن  يَها َكَا  ال تِ ْم اَبةَ  َعل  ْلِكتَ  اام.« ا

 محدأيب عاام وأوابن ( 7501)رقم  الكربىئ  يف خرمه النساأو

واحلاكم ( 24/797) الكبريوالارباين يف ( 6/286) املسن يف

به . وسنده  ة، عن حفص َح َْمةَ يب أمن طريق، أيب بكر بن سليان بن ( 4/414)

داود قد رووا احلديث من طريق ُممد بن أبوو محدأمضارب، فالنسائ  و

والنسائ ، عن  محدأيسان، ورواه سفيان ال وري عند املنكدر واالال بن ك

و  أر  ة، عن حفص َح َْمةَ ُممد بن املنكدر، عن أيب بكر بن سليان ابن أيب 

، ورواه، عن ال وري هبذا السند وكيع عند أمحد  ةحفصثبت ساعه من أمن 

النهدي وُممد بن  ةحذيف أبوبن سعيد و ىمحد وحييأعامر العقدي عند أبوو

+ } 
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ل وري عن بن املنكدر، عن أيب رووه عن ا ةالء مخسؤعند احلاكم فهك ري 

 به. ةحفصبن سليان، عن  بكر

. رواه عنه بن املنكدر كا عند  رسله فرواه عن النب  أبكر قد أبوو 

 ةكا عند ابن أيب شيب ةساعيل بن عليإ،  و(798/ 24) الكبريالارباين يف 

طريق االال بن كيسان الت  ( 587/ 9) الكربىورمال البيهق  يف ( 8/37)

ن سنده أاال الارق واحلاال أ ا إ :يب داود، فقا  عن تلك الاريقأعند 

 مضارب.

م بتا له واذا ( 178)رقم  ةالصحيحيف األلباين ةالعيم  [1]هوقد ذكر 

اا ذكر علم ذلك من النظر يف طرقه ومنها مايف ظاار السند لكنه مضارب كا يُ 

 .واهلل أعلم ةالصحيحليه يفاو رمحة اهلل ع

 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

أحاديث، ذكر احلافظ ابن حجر  ةألربع  إن حلذه الصحابية الشفاء  -1

 .كذلك  أس  الاابة منها ثيثة، وابن األثري يف ةصاباإليف 

وأعتقد أن احلجوري رخاا، فمن العجائب بعد اذا أن يورد اذه الصحابية 

 ريد.يف  عيف املفا

لقد أعل  احلجوري اذا احلديث باال اراب، واذا خاأ؛ في يعل أي  -2

 حديث باال اراب إال إذا تساوا الوموه.

 يف األال: )ذكر(، والصواب امل بت.  [1]
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أما عند عدع التساوي وإمكان ترميال بعض الارق عىل غرياا، في حيكم 

 عىل اذا احلديث باال اراب.

اال اراب، ورمال بعض  اذا الصحيحةوقد نفى العيمة األلباين يف 

األسانيد، ويف  وء ذلك حكم حلذا احلديث بالصحة، فمن اخلاأ احلكم عىل 

 اذا احلديث بالضعف وإيراده مع الصحابية يف قسم  عيف املفاريد.

 .املنتقىوأورده ابن تيمية يف 

 ."وفيه دليل عىل مواز تعليم النساء الكتابة ":هوقا  عقب

 فهذا يد  عىل أنه يرى ثبوته.

 (:8/220) نيل األوطاروقا  الشوكاين يف

وحديث الشفاء سكت عنه أبو داود واملنذري، ورما  إسناد رما   "

 ."الصحيال إال إبراايم بن مهدي البتدادي املصييص واو ثقة

 ثم ذكر أن النسائ  أخرمه بإسناد خخر.

 .وغريهصحيح مسلمحلذا احلديث شوااد يف -3

( 908-2/907)املنتقىأورداا احلافظ عبد السيع ابن تيمية يف كتابه 

 :وا  ،(4822،4824،4825)برقم

َص »: َقاَ   أََنسٍ  َعنْ  -4822 " ْقيَةِ  ِف   اهلل َرُسوُ   َرخ   اْلَعنْيِ  ِمنَ  الرُّ

رواه أمحد ومسلم وال مذي وابن مامه. والنملة: قروح  .«َوالن ْمَلةِ  َواحْلَُمةِ 

 خترج يف اجلنب.
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، َمالٍِك  ْبنِ  َعْوِف  َعنْ و -4824  َفُقْلنَا اجْلَاِاِلي ةِ  يِف  َنْرِق  ُكن ا: َقاَ   اأْلَْشَجِع ي

َقى َبأَْس  اَل  ُرقَاُكْم، َعيَل   اْعِرُ وا»: َفَقاَ   َذلَِك  يِف  َتَرى َكيَْف  اهللِ َرُسوَ   َيا الرُّ  َما بِ

يهِ  َيُكنْ  َ ْ   رواه مسلم وأبو داود.، «رِشْ ٌ  فِ

َقى، َعنِ   اهللِ َرُسوُ   َ َى: َقاَ   َمابٍِر، َعنْ  -4825  ْبنِ  َعْمِرو خُ   َفَجاءَ  الرُّ

هُ  اهللِ َرُسوَ   َيا: َفَقاُلوا  اهللِ َرُسو ِ  إِىَل  َحمْلعٍ   ِمنَ  هِبَا َنْرِق  ُرْقيَةٌ  ِعنَْدَنا َكاَنْت  إِن 

َقى، َعنِ  َ َيَْت  َوإِن َك  اْلَعْقَرِب، َرى امَ »: َفَقاَ   َعَليِْه، َفَعَرُ وَاا: َقاَ   الرُّ ا أَ س   َمنِ  َبأْ

اعَ  نُْكمْ  اْستَاَ َفعَ  أَنْ  ِم نْ َخاهُ  َي َفْعهُ  أَ نْ يَ ْل  ."رواه مسلم ،«َف

 (.8/219)نيل األوطاروانار 

ا من أحاديث الرقية يف ]باب ما ماء يف الرقى[،  اذا وقد ساق أبو داود عدد 

ي حديث (، فانتملع احلجور3897-3885ويف ]باب كيف الرقية[ من حديث)

ها وإياه يف قسم  عيف املفاريد، و  يلتفت إىل اء، وذاب يضعفه، ويضعالشف

 اذه الشوااد وال ليشء منها.

حلذه الصحابية: الشفاء بنت عبد اهلل ثيثة أحاديث أورداا أبو نعيم يف -4

 يف األثري ابن أورده ورابع ،(7712،7711،7708)برقم ةمعرفة الصحاب

 .أس  الاابة

 :قا  أبو نعيم 

َثنَا -7708"  ْبنُ  إِْبَراِايمُ  ثنا ُسْفيَاَن، ْبنُ  احْلََسنُ  ثنا مَحَْداَن، ْبنُ  َعْمِرو أَُبو َحد 

، اهللِ َعبِْد  ، َح َْمةَ  أَيِب  ْبنِ  ُسَليَْانَ  ْبنِ  ُع َْانَ  ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنُ  ُع َْانُ  ثنا احْلََرِويُّ  اْلَعَدِويُّ

َثنِ  ، َعنِ  أَبِيِه، َعنْ  ،ُع َْانَ  ْبنُ  ُعَمرُ  أَيِب  َحد 
ِ
َفاء َا الشي  َجاِاِلي ِة،مْال يِف  َتْرِق  َكاَنْت  أَ  
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َا ةَ  َباَيَعتْهُ  َقدْ  َوَكاَنْت   الن بِ ي  إِىَل  َااَمَرْا  ا  ملَ  َوأَ   ُرَج، أَنْ  َقبَْل  بَِمك   َفَقِدَمْت  خَيْ

ى ِق أَرْ  ُكنُْت  إِيني  اهللِ، َرُسوَ   َيا: َفَقاَلْت  َعَليِْه،  أَنْ  أََرْدُا  َوَقدْ  اجْلَاِاِلي ِة، يِف  بُِرق 

 الن ْمَلِة، ُرْقيَةُ  ِمنَْها َوَكاَنْت  َعَليِْه، َفَعَرْ تَُها  «اْعِرِ يَها»: َفَقاَ   َعَليَْك، أَْعِرَ َها

، ُالٌْب  َالٌْق   اهللِ  بِْسمِ  َحفَْصةَ  َوَعليِميَها هِبَا اْرقِ »: َفَقاَ   ا َمرْبٌ ذ  َواِاَها، ِمنْ  تَعَوُّ ْف  أَ

ا، َترُضُّ  َواَل   ُكْرُكمٍ  ُعودِ  َعىَل  هِبَا َوَتْرِق : َقاَ   ،«الن اسِ  َرب   الْبَاَس  اْكِشِف  اللُهم   أََحد 

ا َوَتَضُعهُ  ِمَراٍر، َسبْعَ  ا، َمَكان   َوَتاِْليهِ  َثِقيٍف  مَخْرِ  بَِخلي  َحَجرٍ  َعىَل  َتْدُلُكهُ  ُثم   َنظِيف 

 .ةِ الن ْملَ  َعىَل 

َثنَا -77011 ، َبْكرٍ  أَُبو َحد  ْياُل  ثنا َااُروَن، ْبنُ  ُموَسى ثنا الا ْلِح ُّ  ْبنُ  رُشَ

يَى ُيوُنَس، وَب، ْبنُ  َوحَيْ ، ْبنُ  َمِلِك مْال َعبْدُ  ثنا مُحَيٍْد، ْبنُ  َعبِيَدةُ  ثنا: َقااَل  أَيُّ  َعنْ  ُعَمرْيٍ

تِهِ  َعنْ  َح َْمَة، أَيِب  ْبنِ  ُع َْانَ  ،الشي  َمد 
ِ
 َوَسأََلهُ   اهللِ َرُسوَ   َسِمْعُت : َقاَلْت  َفاء

يَانٌ » : َقاَ   ؟ أَْفَضُل  اأْلَْعَا ِ  أَيُّ : َرُمٌل  ورٌ  َوَحجي  َسبِيلِِه، يِف  َوِمَهادٌ  بِاهللِ، إِ  .«َمرْبُ

 ُسَليَْاَن، يِب أَ  ْبنِ  ُع َْانَ  َعنْ : َفَقاَ   َمِلِك،مالْ  َعبِْد  َعنْ  َثْوٍر، أَيِب  ْبنُ  اْلَولِيدُ  َرَواهُ  

تِهِ  َعنْ  ا َوَرَواهُ  .أَبِيهِ  ُأعي  َمد  َثنِ : َفَقاَ   ،َمِلِك مْال َعبِْد  َعنْ  َزاِئَدَة، أَيِب  ْبنُ  َزَكِري   َحد 

، ُفَينٌ  تِهِ  َعنْ  اْلُقَريِشُّ  .َمد 

،مالْ  َوَرَواهُ    َعنِ  َمَة،َح ْ  أَيِب  خ ِ  ِمنْ  َرُملٍ  َعنْ  َمِلِك،مْال َعبِْد  َعنْ  َمْسُعوِديُّ

 
ِ
َفاء  .الشي

َثنَا-7712  ثنا ُسْفيَاَن، ْبنُ  احْلََسنُ  ثنا مَحَْداَن، ْبنُ  َعْمِرو أَُبو َحد 

مْحَنِ  َعبْدُ   َعنْ  إِْليَاَس، ْبنِ  َخالِِد  َعنْ  َنافٍِع، ْبنُ  اهللِ َعبْدُ  ثنا ُدَحيٌْم، إِْبَراِايمَ  ْبنُ  الر 

هِ  َعنْ  أَبِيِه، َعنْ  َح َْمَة، أَيِب  ْبنِ  ُسَليَْانَ  ْبنِ  َبْكرِ  أَيِب  ، أُمي
ِ
َفاء   الن بِ    أَن   :الشي

، َيْوعَ  َمَقاِسمِ مالْ  َعىَل  َغانِمٍ  ْبنِ  ُحَذْيَفةَ  ْبنَ  َمْهمِ  أََبا اْستَْعَمَل   َرُمي   َفأََااَب  َخيرَْبَ
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هُ  بَِقْوِسهِ  ، َفَشج  َلة  ، رَشَ عَ  بَِخْمَسةَ   اهللِ َرُسوُ   فِيَها َفَقىَض  ُم َق   َوَشج   َفِريَضة 

 . َفَراِئضٍ  بَِخْمسِ   الن بِ ُّ  فِيَها َفَقىَض  ، ُموِ َحة   َرُمي  

 :حدي ني   للشفاء( 6/372)  مسن هأمحد يف  اهماعوروي 

 منها: احلديث الذي انتقده احلجوري.

اهيان »أي األعا  أفضل؟ قا :  سئل:أن النب   هاوال اين عن

 .«اد يف سبيل اهلل وحج مربورباهلل واجله

أس  وأورد حلا ابن األثري ثيثة أحاديث منها احلديث املنتقد، انظر 

 (.7037)رقم ،(163-7/162) الاابة

ا يف أحادي ها،   يورداا أبو نعيم.  وحديٌث يعترب رابع 

 وعند عمر بن اخلااب  وذكر فضائلها ومكانتها عند رسو  اهلل 

 اء.وأ ا من عقيء النس

وأورد ابن أيب عاام للشفاء حدي ني، أحدمها احلديث املنتقد، انظر

 (.3178،3177)رقم ، حاد واملثانياآل

وبناء عىل اذا، في يصال إيراد اذه الصحابية وحدي ها يف قسم  عيف 

 املفاريد.

ا احلديث املنتقد واذ   وعىل احلجوري مأخذ شديد يف إيراد الشفاء

، ال سيا واو قد وقف عىل ثيثة أحاديث املفاري  ضعيفمن أحادي ها يف

 .أس  الاابة و ةصاباإلحلا يف أام مصادر 
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 قال أبو عبد الرمحن:

 الشفاء بنت عبد اهلل ، أع سليان. 

( حدي ا واحدا من 15900) حتفة األشرافذكر حلا احلافظ اململي يف 

قالت دخل عيل النب   ، طريق أيب بكر بن سليان بن أيب ح مة عن الشفاء 

 ، وأنا عند حفصة فقا  يل: أال تعلمني اذه رقية النملة كا علمتيها الكتابة.

 بن سليان. راحلديث يف سنده اختيف عىل أيب بك

، فقا : يرويه الملاري (4059)رقم  العللأبانه احلافظ الدارقان  يف

 واالال بن كيسان وُممد بن املنكدر.

أئمة ، ذكر أ م رووا احلديث عن أيب بكر بن سليان،  اؤالء ثيثة :قلُت  

 ثم فصلهم قا : 

فأما الملاري فإن معمرا رواه عنه عن أيب بكر بن سليان قا  حدثتن  

 الشفاء، قا  ذلك الواقدي عنه. وقو  معمر أشبه بالصواب.اام 

عن معمر عن ( 19767)رقم  املصنفوقد أخرمه عبدالرزاق يف 

تن  أن النب  قا  المرأة: أال تعلمني اذه رقية النملة، كا الملاري قا : بل

 علمتيها الكتابة.

 فصار احلديث هبذه الاريق من مراسيل الملاري.

عن عنه قا : وأما االال بن كيسان فرواه عبدالعمليمل بن عمر بن عبدالعمليمل 

 .ءأيب بكر بن سليان عن الشفا

( 3887أبو داود رقم ) اذه الاريق عن عبدالعمليمل عن االال أخرمها :قلُت

فقا : حدثنا إبراايم بن مهدي، ثنا عيل بن مسهر عن عبدالعمليمل بن عمر، عن 



 ) 

 

 

+ 

 

844

أمحد يف  اهماعاالال بن كيسان عن أيب بكر عن الشفاء. وهبذا السند أخرمه 

 ، فقا : ثنا إبراايم بن مهدي به.(27095)رقم ( 6/372)املسن 

 الكبري، والارباين يف (7543)رقم  الكربى وأخرمه النسائ  يف

 من طريق ُممد بن برش العبدي عن عبدالعمليمل به.( 790/ رقم24)

من طريق أيب  (19626)رقم  (9/348) الكربىوأخرمه البيهق  يف 

 معاوية عن عبد العمليمل به.

قا  الدارقان : وخالفه إبراايم بن سعد فرواه عن االال بن كيسان عن 

 أيب بكر بن سليان مرسي. إساعيل بن ُممد بن سعد عن

وعبدالعمليمل بن عمر بن عبدالعمليمل الذي رواه متصي، قا  احلافظ  :قلُت  

: ادوق خيائ، وإبراايم بن سعد الملاري، قا  عنه: ثقة حجة التقريبيف 

 تكلم فيه بي قادح.

سل عىل املتصل يف اذه الارق عن االال بن روهبذا يظهر رمحان امل

 كيسان.

مد بن املنكدر، فرواه احلسن بن االال وابن علية عن ُممد قا : وأما ُم

 سليان بن أيب ح مة مرسي.بن بن املنكدر عن أيب بكر 

فقا : حدثنا معاذ بن ( 24/798) الكبريأخرمه الارباين يف  :قلُت  

امل نى حدثنا مسدد حدثنا إساعيل بن إبراايم عن ُممد بن املنكدر عن أيب 

  ح مة أن النب  قا ، فذكره.سليان بن أيببن بكر 

وخالفه ال وري رواه عن ُممد بن املنكدر، عن أيب بكر بن سليان عن 

 .حفصة عن النب  
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 كذلك قا  وكيع والعبدي.

وقا  أبو نعيم والفريايب: عن ال وري عن ابن املنكدر عن أيب بكر بن 

 سليان أن النب  دخل عىل حفصة .

 فيكون مرسي، واملرسل أاال.

ترى أن احلافظ الدارقان  أعل حديث الشفاء باهرسا  . وذكر  وأنت

 أاو  االختيف يف سنده.

وكذا العيمة األلباين رمال طريق إبراايم بن سعد عن االال بن كيسان عن 

إساعيل بن ُممد عن أيب بكر بن سليان أن رمي من األنصار خرمت به 

 الدارقان .نملة..احلديث واذه الاريق مرسلة كا قا  احلافظ 

اذا  الصحيحةوقد نفى العيمة األلباين يف" امُلْستَْدِر : وقو  

اال اراب، ورمال بعض األسانيد، ويف  وء ذلك حكم حلذا احلديث 

 "...بالصحة

لئي   و  يذكر امُلْستَْدِر  الاريق الت  رمحها العيمة األلباين :قلُت  

 يعرف أن الاريق الت  رمحها مرسلة.

 .مرسل: أن احلديث اذا عن الشفاء واخلياة

 وكون احلديث أعل عن احايب ال يعن  أنه   ي بت عن احايب غريه.

واذه طريقة لعلل احلديث ، فإن أئمة الشأن قد يعلون احلديث عن احايب 

بعلته، ولو كان احيحا عن غريه، اذا سبيل من سبل إعيحلم للحديث، يف 

 هرسا  أاال.ني الوال واهرسا ، واب دوريكونه 
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أو الرفع والوقف، والوقف أاال، أو بالشذوذ والنكارة، أو باالختيف 

واالنقيب، أو غري ذلك مما او مب وث يف باون كتب أابة رالشديد فيه، أو بالت

 احلديث وعلله.

وعىل سبيل امل ا ، اذا احلديث معل، عن الشفاء بنت عبد اهلل، واو يف 

رخص »قا  :  بن مالك  ( عن أنس2196رقم ) صحيح مسلم

 .«قية من العني واحلمة، والنملةريف ال اهلل  رسو 

 و  ينتقد الدارقان  اذا احلديث يف تتبعه عىل احيال مسلم.

 ، ويصحال حديث أنس.كا سبق فهذا يعن  أنه يعل حديث الشفاء

، (27094)رقم  مسن  أمح احلديث ال اين الذي أ يف إليها يف أما 

 بن امللك عبد عن املسعودي، حدثنا: قا  القاسم، بن ااشم : حدثناقا  

 من امرأة وكانت  ،اهلل عبد بنت الشفاء عن ح مة، أيب خ  من رمل عن عمري،

 إيان»: فقا  األعا  أفضل عن سئل  اهلل رسو  إن: قالت ، املهامراا

 .«مربور وحج ومل، عمل اهلل سبيل يف ومهاد باهلل،

، كا يأيت ئشة أع املؤمنني، وابن مسعود الصحيال أنه من حديث عا

 بيانه يف خخر اذا التخريج.

 علل. املسوق من مسند أمحد فيه عدةسناد اإلوهذا 
 . وا فيه رمل مبهم من خ  أيب ح مة، ال يدرى من إح اها:

 أن إسناده مضارب كا نص عليه الدارقان  فيا يأيت نقله. الثانية:

ن بن عبداهلل املسعودي واو خمتلط. أنه من طريق عبدالرمح لثالثة:ا

 . الكواكب النريات، كا يف ورواية ااشم عنه بعد االختيط
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يث: يرويه : يف اذا احلد(4060) العلليف قا  الدارقان  

 تلف عنه:عبدامللك بن عمري واخ

 فرواه املسعودي عن عبدامللك عن رمل عن الشفاء.

 الكبريدع، والارباين يف اذه الاريق عند أمحد كا تق :قلُت  

، ويف إحتاف أس  الاابة، وابن األثري يف ترمجة الشفاء من 24/797)

اخلرية، ذكر أن ااشم بن القاسم روى عنه بعد االختيط، وقا : وع ان بن أيب 

 ح مة جمهو .

وقا  عبيدة بن محيد عن : قولهومن االختيف الذي ذكره الدارقان  

 أيب ح مة عن مدته الشفاء.عبدامللك عن ع ان بن 

 ةمعرفة الصحابو 24/791للارباين  الكبرياذه الاريق يف  :قلُت  

، وقا  أبو شيبة عن عبد امللك عن ابن أيب (7711)أليب نعيم رقم احلديث 

 ح مة عن أمه عن مدته.

 قان : ويشبه أن يكون اال اراب من عبدامللك.قا  الدار

:  ورواه الوليد بن أيب (7711) ةة الصحابمعرفوزاد أبو نعيم يف  :قلُت

 ثور عن عبدامللك عن ع ان بن أيب سليان عن مدته أع أبيه، 

، ورواه زكريا بن أيب زائدة عن (27/792) الكبريوأخرمه الارباين يف 

عبدامللك فقا : حدثن  فين القريش عن مدته، وأخرمه الارباين يف 

أن ع ان بن أيب  إحتاف اخلريةن(، وتقدع النقل م24/793) الكبري

 ح مة جمهو .



 ) 

 

 

+ 

 

848

عليها، مع أ ا تومب امُلْستَْدِر    ينبه  واالختيف فيه واذه العلل كلها

 شدة  عف احلديث حتى ال يصلال ليستشهاد به، وال له.

واكذا يتعّمد عدع نقل علل أحاديث شديدة الضعف، لريوج له االستدرا  

ا بل يعد تتريرا، ال سيا واحلديث قد الذي يقصده، وم ل اذا ال يع د استدراك 

وحكم عليه الدارقان   ا ارب وخّلط فيه عبدامللك بن عمري كا ترى.

 ويشبه أن يكون اال اراب من عبدامللك. باال اراب، فقا :

أنه قدر رواه عبدامللك بن عمري عن زر بن حبيش  اال اراب ومن ذلك

، والارباين يف (2302)رقم عن ابن مسعود، أخرمه سعيد بن منصور 

 تعظيم ق ر الصالة، وُممد بن نرص يف (9820)رقم (10/24) الكبري

يف موا ع منها  صحيح البخاري، وحديث ابن مسعود يف (166)رقم 

 .(85)ومسلم يف كتاب اهيان رقم ( 27)

خلق أفعال ، والبخاري يف (2340)رقم  سنن سعي  بن منصورويف 

، من طريق عبدامللك بن عمري، عن موسى بن طلحة عن عائشة (158)العباد

فقا :  ، قالت ماء رمل إىل النب   بنت طلحة عن عائشة أع املؤمنني 

 .«إيان باهلل ومهاد يف سبيل اهلل وحج مربور»أي االعا  أفضل؟ قا : 

( 1520)يف احلج باب احلج املربور رقم  صحيح البخاريواو يف 

أع املؤمنني  عائشةب بن أيب عمرة عن عائشة بنت طلحة عن من طريق حبي

، هبذه  ، فذكر احلديث نحوه، فعاد احلديث إىل عائشة أع املؤمنني  

 الاريق الصحيحة ، وتقدع أنه عن ابن مسعود.

ومعله من حديث الشفاء من أغيط عبد امللك بن عمري الت    يتابع 

 عليها.
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، قا  ميزان االعت الو التهذيبيف فإن عبدامللك بن عمري م مم 

 .مع قلة روايته افيه أمحد: مضارب احلديث مد  

ا، وقا  االال بن أمحد عن   وقا  إسحاق بن منصور :  عفه أمحد مد 

 .ااممنه وذلك أن عبدامللك خيتلف عليه احلفا  اأبيه: سا  أالال حدي   

ه كا قا  أبو حاتم: إال أن  ، فقد قا  ابن معني: خمّلط.بسبب ختلياه :قلُت

ال  ةليس باحلافظ، واو االال احلديث تتري حفظه قبل موته وكان شعب

 .اامير اه

حبيب بن أيب عمرة، عن موسى بن طلحة  ا تابعهيف حديث عائشة اذ لكنه 

 به، وحبيب ثقة، روايته يف البخاري ومسلم.

جة واو حديث القضاء يف الش خارج رشطنا اثال    املستدر  حدي ا وذَكر

أليب نعيم، لّفه كا او! ال يدري أاو  ةمعرفة الصحاب، من بخمس فرائض

االال ليعتاد عليه يف االستدرا  به أع ال؟، وفيه خالد بن إلياس املدين، قا  

البخاري: ليس بيشء، وقا  النسائ : م و ، وقا  ابن معني: ليس بيشء ال 

 يكتب حدي ه.

التعديل مقبو  عند من يتحرى يف نقل اذا النصال من إماع اجلرح و :قلُت  

 العلم والسنن.

منه، حتى  ّم بني دفت   فيكتب حدي ه وحديث أسوأ حاال  امُلْستَْدِر   أما

الفوائ  عىل  كتابه اذا أحاديث ك رية استدر  هبا، تصلال أن تكون ذيي  

 بيا ا يف مو عها.ذكرنا وللشوكاين  األحاديث املوضوعة اجملموعة من
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 املوضوعات: املنكراتتلك ومن 
إن حلذه الصحابية ثيثة أحاديث  :الذي قا  املستدر  احلديث الرابع

و  يسق  أو حنا ثم ساق ثيثة كا أس  الاابةورابع أورده ابن األثري يف

معرفة ومن  اإلصابةومن أس  الاابة ذكره منواا أنا أسند وال متن اذا 

اء املستدر  للحديث وعلته فهذا فخإسبب وغرياا ليعلم القارئ  الصحابة

معرفة و اإلصابةوابن حجر يف أس  الاابةابن األثري يفلفظه عند 

أليب نعيم الذي زعم املستدر  أنه   يورده، وأخرمه ابن أيب  الصحابة

َفاء  ( أن3176عاام رقم) اَيوْ    اهللِ َرُسوَ   أََتيُْت :  َقاَلْت  اهللِ، َعبِْد  بِنْت الشي  م 

، َيْعتَِذرُ  َفَجَعَل  أَْسأَُلهُ  ِا : َقاَلْت  ،[1]أَُلوُمهُ  َوأََنا إيَِل  َيُة، َفَحرَضَ  َفَخَرْمُت  الص 

َت  َوِاَ   اْبنَتِ  َعىَل  َفَدَخْلُت  ْحبِيَل  حَتْ ْحبِيَل  َفَوَمْدُا  َحَسنََة، اْبنِ  رُشَ  يِف  رُشَ

ِا  َقدْ : َوأَُقوُ   اْلبَيِْت، َيةُ  َحرَضَ  َيا: َفَقاَ   أَُلوُمُه، َوَمَعْلُت  اْلبَيِْت؟ يِف  َت َوأَنْ  الص 

هُ  ، َتُلوِمينِ  اَل  َخاَلةُ   بِأَيِب : َفُقْلُت  ،  اهللِ َرُسوُ   َفاْستََعاَرهُ  َثْوٌب  َلنَا َكانَ  َفإِن 

 إاِل   َكانَ  َما: ْحبِيُل رُشَ  َقاَ   أَْشُعُر، َفَي  َحاُلهُ  َوَاِذهِ  اْليَْوعِ  ُمنْذُ  أَُلوُمهُ  ُكنُْت  َوإِيني  َوأُمي ،

 .َرَقْعنَاهُ  ِدْرعٌ 

 قا  احلافظ: ويف سنده عبد الوااب بن الضحا ، واو واه.

ميزان و التهذيبم مم يف يضرْ عبد الوااب بن الضحا  العُ  :قلُت

 عنده عجائب. اام :قا  البخاري ،االعت ال

 .من عجائبه مجلة امليزانوساق الذاب  يف

ُر  َوَوِامَ  احْلَِديَث قا  ُمقق الكتاب: [ 1] َتَأخي َف  فِيِه، املُْ َف : َمْوِ َعنْيِ  َوَاح   َحبِيٌب،: َوَقاَ   َحَسنََة، َاح 

َف  ْصِحيَفنْيِ  َوكَِي  ، الن بِ ي  َعىَل : َفَقاَ   اْبنَتِ ، َعىَل  َدَخْلُت : َوَاح   . َظاِاٌر  الت 
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 ب قة ليس :النسائ  وقا  ،رأيته قد احلديث يضع انك :داود أبو وقا 

 ُممد بن االال وقا  .م و  :والبيهق  والدارقان  العقييل وقا  .م و 

  .كذب حدي ه عامة احلديث منكر :احلافظ

 وقا  عنه والرواية حدي ه وتر  سلميةالب أيب منه سمع :حاتم أيب ابن وقا 

 عنه يكتب ال :فقا  عنه اليان باأ سألت :يقو  يبأ سمعت قا  ... يكذب، كان

 اليان أيب فوائد يأخذ كان نهإ :له قيل :عوف بن ُممد وقا  .قاص اذا

 :قا  ،مو وعة ك رية حاديثأب وحدث عياش بن ساعيلإ عن هبا فيحدث

 بعدهبا  فحدث هبا حيدث ال أن يل فضمن .اهلل ختاف أال :فقلت ،إليه فخرمت

 وقا  .فمنعتهم يلقنونه البتداديون كان :عبدان قا  ظنأو :عدي ابن وقا  ،ذلك

 .الناس فأراح ومرس أقدع :اجلوزماين

 .عليه يتابع ال حدي ه وبعض :عدي ابن وقا 

 .ومائتني وأربعني مخس سنة ماا عاام أيب بنا قا 

 وغريه عياش بن ساعيلإ عن له خخر مو ع يف الدارقان  وقا  :قلُت

 ابن وقا  .مأمون وال ثقة غري :داود أيب نع اآلمري وقا  .وبواطيل مقلوباا

 روى :نعيم وأبو احلاكم وقا  .به االحتجاج حيل ال ،احلديث يرسق كان :حبان

  ة.ااممو وع أحاديث

وعلم أن الشفاء حلا ذلك احلديث الضعيف الذي أوردناه يف املفاريد وأما 

 ليستدرا  به. ما ذكره املستدر  في يشء يصلال منه

 .(3178و3177  أورد ابن أيب عاام للشفاء حدي ني)وقو  املستدر

  اذان الرقان فيها حديث واحد يف رقية النملة من طريقني :قلُت
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و  يذكر حلا ابن أيب عاام إال حديث النملة واذا احلديث املو وع من 

ا أن عمر استعمل  أثراطريق عبد الوااب ابن الضحا  و عىل  الشفاءموقوف 

 :للوفيه ثيث ع ،السوق

 .عن عمر مرسي بن أيب حبيب يرويهويمليد  فيه رمل مبهم، وابن حليعة، 

 املستدر  وقف عىل سند اذا احلديث املو وع ومتنه وأخفاهفعلم أن  

 .سنده فيه كذاب ومتنه منكر ؛ملا علم من حاله أنه مو وع

يراه الناس من غش » : وقا  رسو  اهلل   أفي معلته فوق الاعاع حتى 

 (.102أخرمه مسلم) «فليس من 

(+++) 
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 گ الصماء بنت بسر 

 .صاء بنت برس أخت عبد اهلل بن برسال -259"

 .(2773)رقم  الكربىيف النسائ   اهماعقا  

بن االال، عن بن  معاويةبن سعيد، قا  حدثنا الليث، عن  ةقتيب خربناأ 

 :ت برس، قالتأخ  [1][ بنت برس]عبداهلل بن برس، عن أبيه، عن عمته الصاء 

عودا  الإحدكم أ  لد إن » :عن اياع يوع السبت ويقو    ى رسو  اهلل 

 اام .«خرض فليفار عليهأ

 :بن سعيد يتقيه، قا  ابن مفلال ىأمحد، فقا : كان حيي اهماعوقد أعله 

نه قو  أو ،نه اليكره اوع يوع السبتأ -ةيعن  بن تيمي-واختار شيخ االسيع 

نه أراد إفراده ملا دخل أو ،ثرع من روايتهمنه الذي فهمه األأو ،ك ر العلاءأ

الفروعالصوع املفروض ليست ن  فاحلديث شاذأومنسوخ.اام املراد من 

(3/123-124.) 

وذكر ( 4/189/ 17686) حتت حديث رقم مح أمسن  ونقله ُمقق

حاديث الت  عار ها حديث الصاء عىل مافيه من اال اراب، من األ ةمجل

  اام.قا  مالك اذا كذاب  (2424 )داود عقب احلديث برقم: أبو  وقا

يعل اذا احلديث ويرى مواز افراد اياع يوع وكان شيخنا الوادع  

 السبت .

 غري مومود يف األال. [ 1]
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 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

  مسن هأمحد يف اهماعإن حلذه الصحابية حلدي  ا خخر، رواه  (1

(6/368.) 

 :قا  

َثنَا " يَى َحد  َنا َقاَ   َحاَق إِْس  ْبنُ  حَيْ يَعةَ  اْبنُ  أَْخرَبَ َنا َقاَ   حَلِ  َوْرَدانَ  ْبنُ  ُموَسى أَْخرَبَ

َثتْنِ  َقاَ   اأْلَْعَرِج  ُعبَيٍْد  َعنْ  يِت  َحد  َا َمد   َوُاوَ   اهلل  َرُسو ِ  َعىَل  َدَخَلْت  أَ  

ى بِْت  َيْوعَ  َوَذلَِك  َيتََتد   :حَلَا َفَقاَ   .َااِئَمةٌ  إِيني  :َفَقاَلْت  «َفُكيِل  َتَعايَلْ »: َفَقاَ   الس 

اعَ  َفإِن   َفُكيِل » :َقاَ   .اَل  :َفَقاَلْت  .«أَْمسِ  ُاْمِت » ْوعِ  ِايَ ِت  َي بْ  َواَل  َلِك  اَل  الس 

يِْك  َل  .«َع

واذا احلديث يتفق مع األحاديث الصحيحة الت  تفيد مواز اوع يوع 

 السبت مع يوع خخر، قبله أو بعده.

 وأقول:

 ف من أمل ابن حليعة.اذا إسناد  عي

ضعيف يف قسم دحدي  ا ثاني ا يمنع من إدخا  احلديث املنتق لكن كونه

ا، وقد لرب  عفه موافقته لألحاديث الصحيح املفاري   .ةولو كان  عيف 

اقتضاء الصراط وقد ذكر شيخ اهسيع اذا اهسناد بعينه يف

ا ل": وقا ( 2/71)املستقيم كن تد  عليه سائر واذا وإن كان إسناده  عيف 

 ."األحاديث
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أمحد،  اهماعوقد أعله ": قوله(  ّعَف احلجوري احلديث املنتقد ب2

 ."فقا : كان حييى بن سعيد يتقيه 

واذا الكيع ليس بشاف، وليس فيه بيان للعلة الت  لب رد اذا احلديث 

 من أملها.

ا، و  يبني اذا اال اراب.  وادعى أن فيه ا اراب 

 .منسوخ احلديث اذا أنالفروعونقل عن ااحب 

 واذا من أخف ما رم  به احلديث، ولكن ال بد من بيان الناسخ.

( قا  مالك: 2424) وقا  أبو داود عقب احلديث برقم"وقا  احلجوري: 

 اما." (1) ابذاذا ك

ا، فبينها مفاوز، ولعل  الذي  واذا ال يسلم به؛ ألن أبا داود   يدر  مالك 

 أليب داود غري ثقة. نقل اذا الكيع

 اذا، وقد قا  أبو داود قبل اذا الكيع املنسوب إىل مالك.

 ."واذا احلديث منسوخ"قا  عن اذا احلديث: 

واذا أاون من الكيع املنسوب إىل مالك، لكن ال بد لدعوة النسخ من 

 دليل.

 ."ذا كذبقا : أبو داود: قا  مالك: ا": سنن أبي داوديف( 1)
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حتت حديث رقم  مسن  أمح ُمقق ونقله"وقا  احلجوري: 

ة من األحاديث الت  عار ها حديث الصاء ( وذكر مجل17686/4/189)

 ".عىل مافيه من اال اراب

 أقول:

 :احلجوري إليه أشار الذي املو وع يف  مسن  أمح قا  ُمقق 

 يمليد، بن ثور عن فرووه السكن بن وعتبةَ  يونس بنَ  عيسى مجعٌ  وخالف"

 أمحد فأخرمه الصاء، أخته عن برس، بن اهلل عبد عن معدان، بن خالد عن

 ،( 1726) مامه وابن ،( 2421) داود وأبو ،( 1749) والدارم  ،(6/368)

 ،( 2764) و( 2763) و( 2762)الكربى يف والنسائ  ،( 744) وال مذي

 (.2/80) والاحاوي ،( 2163) خمليمة وابن

(، 1/435)واحلاكم موا ع، يف  الكبريوذكر أن الارباين رواه يف 

 ، به.رق ثانية عن ثور بن يمليدمن طبيهق  والبتوي ومتاع وال

ا لقان بن عامر، فأخرمه أمحد"م قا : ث (، والارباين 6/368) وتابع ثور 

 الوليد بن ُممد عن عياش، بن إساعيل طريق من( 1591) الشامنييف

 ."الصاء أخته عن برس، بن اهلل عبد عن خالد، عن لقان، عن الملبيدي،

  عبد اهلل بن برس، عن عمته الصاء.ثم ذكر عن بقية أنه روى بإسناد إىل

 أقول:

 وبقية ادوق، ك ري التدليس عن الضعفاء، و ّعف روايته املحقق.
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: يمليد بن ثور عن الرواة مجهور خالف ممن أناملسن وذكر ُمقق 

 .املقرئ يمليد بن اهلل عبد

 وساق إسناده إىل عبد اهلل بن برس عن أمه.

ئ الذي خالف مجهور الرواة عن ثور بن ثم قا  يف عبد اهلل بن يمليد املقر

وقا  عنه أبو حاتم شيخ، ونقل عن دحيم أنه وافه بالصدق  "يمليد، قا  فيه: 

 ."والس . فم له ال حتتمل روايته عند املخالفة

وذكر املحقق من املخالفني داود بن عبيد اهلل عن خالد بن معدان عن 

 ."قلنا: داود جمهو  "قا اهلل بن برس عن أخته الصاء عن عائشة، ثم  عبد

 وذكر املحقق من املخالفني داود بن عبيد اهلل بن برس عن خالته الصاء.

 أقول: 

 ."مقبو ، أرسل شيئ ا"قا  احلافظ يف فضل بن فضالة: 

 خمليمة وابن( 2760)النسائ  وأخرمه": للمسن ثم قا  املحقق

( 4/302 )( والبيهق817)و (816/)24) الكبرييف والارباين( 2164)

من طريق معاوية بن االال عن ابن عبد اهلل بن برس، عن أبيه، عن عمته 

 ."الصاء

 أقول:

 ابن عبد اهلل بن برس اذا جمهو .
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 ال أبيه عن برس بن اهلل عبد ابن ":  التقريبقا  احلافظ ابن حجر يف 

 ."اخلامسة من يسمى، وال يعرف،

 ابن": فقا  ،(9/324) اجلرح والتع يلوترمم ابن أيب حاتم يف 

 االال عن معاوية عنه روى أبيه، عن روى السلم  املازين برس بن اهلل عبد

 ."ذلك يقو  أيب سمعت

فظهر من اذا البحث أن املخالفني ل ور بن يمليد ال قة ال بت ما بني  عيف 

وجمهو ، وثور قدري، فالعربة يف الرواية بالصدق واحلفظ واهتقان، واذه 

 يمليد. متوفرة يف ثور بن

 فالتعارض والتضارب إنا او بني رواياا اؤالء الضعفاء واملجاايل.

أ ف إىل ذلك أنه قد تابعه لقان بن عامر الصدوق، وأنه قد رواه عن ثور 

 مجاعة   خيتلفوا عليه.

ذا احلديث ا أسانيد ومجع الرائع البحث اذا بعداملسن ثم قا  املحقق 

 ..."اذا:  باريقة   يسبق إليها، قا  بعد

 أقول:

 ولو مواده، به كبا الرائعني واجلمع البحث اذا َبْعدَ  املسن إن ُمقق

 احلكم وا  أال الصحيحة النتيجة إىل لوال الدقيق بح ه بمقتىض عمل

 ابن احلافظ عن الكيع اذا نقل إىل ذاب األسف مع لكنه احلديث، بصحة

قا  احلافظ؛ فإن س األمر كا املؤدي إىل  عف اذا احلديث، فلي حجر

 بن يمليد ثقة  ابط، و  حيصل عليه اختيف. ثور
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وال عىل شيخه خالد بن معدان الراوي عن عبد اهلل بن برس ال قة العابد أو 

 ل بت الكبري املهيب كا يقو  الذاب  .اقيه فال

 إىل اذا فإن ل ور متابعا، أال واو لقان بن عامر الصدوق، وباه افة

 ة إىل قوة.زدادا روايته قوفا

( أما دعوى معار ته لألحاديث الصحيحة كا ذاب إليه املحقق وغريه؛ 3

فإن املعار ة ال حيكم هبا إال عند تعذر اجلمع بني احلديث وما يظهر لبعض 

 الناس من التعارض بينه وبني غريه من األحاديث.

أنه ال معار ة حقيقة بني اذا احلديث وبني األحاديث الت   :والصواب

 أنه يعار ها.يظن 

فُيحمل اذا احلديث عىل أن النه  فيه ملن يقصد ختصيص يوع السبت 

 بصيامه، أما من   خيصصه في يتناوله اذا النه .

 بعد رواية اذا احلديث:  قا  ال مذي 

اذا حديث حسن، ومعنى كرااته يف اذا أن خيص الرمل يوع السبت "

 ."بصياع؛ ألن اليهود تعظم يوع السبت

 ويف ،(4/121)إرواء الاليلد احال األلباين حديث الصاء يف اذا وق

-7/183) املوسع صحيح أبي داود ويف ،(7/3101) الصحيحة

184.) 
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 اذا  عف يرمال أنه التلخيصويظهر من كيع احلافظ ابن حجر يف 

 احلق عبد وعن احلديث، اذا احال السكن ابن أن حكى اذا ومع احلديث،

 .األوىل روايةال رمحا والدارقان 

 .التلخيص ( من938انظر حديث رقم)

؛ ضعيف املفاري وبناء عىل اذا البيان في يصال إيراد اذه الصحابية يف

 ألن حلا حدي ني، أحدمها  عيف، وعند التأمل ينجرب اذا الضعف با يشهد له،

 ال اين واو املنتقد الصواب فيه أنه احيال.

 قال أبو عبد الرمحن:

 . الصاء

 .ةا وألبيها وأخيها عب اهلل بن بسر ُصحبهل 

اذا  وحلا،  االستيعاب، وأس  الاابة، وةصاباإلم مجة يف 

بت  احلديث الواحد املضارب الذي أعله احلفا  يف النه  عن الصياع يوع الس 

!، واستدر  ح يثني.بالسياق الذي ساقه منه املستدر  من مسند أمحد ومعله

 ببعضه عىل بعض!

ة يقول  يمها عىل اذا التقسيم، واا  كيع األئمة أن الصاء يس له أي حج 

 .ليس حلا إال اذا احلديث

 : حلا احبه وحديث.التقريبقا  احلافظ يف 
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يف اوع يوع السبت، ثم قا :  : روا عن النب  ةصاباإلوقا  يف 

ف وأخرج حدي ها أاحاب السنن، وأك ر النسائ  من ختريج طرقه وبيان اختي

 رواته.

، ساق اذا احلديث الواحد ةمعرفة الصحابوكذلك أبو نعيم يف  :قلُت  

اء من عدة طرق.  يف ترمجة الص 

يف النه  عن اياع يوع السبت  وقا  ابن عبد الرب: روا عن النب  

 حدي ها شام .

من شدة  مة الشيخ ربيع انا يف حتصيل أي استدرا  حتى ولو  ُب جَ عْ وتَ 

 د مره ذلك إىل أنه إن   لد ما يستدر  به: بخاأ وا ال، وق

 كا أسلفنا يف موا ع مع ما تفرق من األحاديث فيجعلها لواحدل ،. 

 كا  أو يفرق ما امتمع فيجعل احلديث الواحد لصحايب واحد حدي ني

 او انا، ومىض نظائره.

وقو  املستدر  انا: إين اّدعيت اال اراب يف احلديث و  أبني اذا 

 .اال اراب

قد كفانا بيان ذلك أئمة احلديث وعلله يف بيان ا اراب احلديث،  :أقول

أومه االختيف فيه، و( 4061)علل احلديث، رقم رقان  يف وقد ذكر الدا

وما بعده ( 2772)حتت رقم  الكربىالنسائ  يف اهماعوأبان اال اراب فيه 

: وقا  (2421)حتت احلديث برقم عون املعبود، وقا  ااحب(2785)إىل 

 النسائ : اذه أحاديث مضاربة.
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ص  زاد املعادله، ونقله ابُن القيم يف اونقل اذا القو  املنذري مؤيد  

(200). 

: قد أعل حديث الصاء (939) التلخيص احلبريوقا  احلافظ يف

ا باال اراب، ونقل  باملعار ة املذكورة، أي لألحاديث الصحيحة، وأعل أيض 

 يث مضارب.قو  النسائ : اذا احلد

، فقا : اذا حديث (2423)رقم  سنن أبي داودوأعله الملاري كا يف

، من معاين اآلثار: فلم يعده الملاري وقا  الاحاوي عقب احلديثمحيص، 

 يقا  به، و عفه. احدي   

عن األوزاع  قا  عن اذا احلديث:  (2424) سننهوأخرج أبو داود يف

 ما زلت له كامتا حتى رأيته انترش.

يه. وقا  األثرع: وحجة أيب عبداهلل يف تق  أمحد: كان حييى بن سعيد يوقا

الرخصة يف يوع السبت أن األحاديث كلها خمالفة حلديث عبداهلل بن برس، أي 

البن  تهذيب السننعن أخته الصاء ، وذكر األحاديث الت  خالفها كا يف

 .(3/1185)القيم 

 : اذا كذب.قولهبو داود عن مالك عىل ما نقله أ امُلْستَْدِر   وقد اع ض

، ولعل الذي نقل اذا الكيع فبينها مفاوز اقا : ألن أبا داود   يدر  مالك  

 أليب داود غري ثقة.

، غري احيال فقد روى عنه بواساة القعنب  "بينها مفاوز": قوله :قلُت  

ا كا نقل ثقايملعم أن مشايخ أيب داود  امُلْستَْدِر  فا بينها إال راو واحد، و

فلاذا يقو  انا رمل  لكيع احلافظ يف مسند عبد الرمحن بن كعب عنمقرا 

غري ثقة خيف ما تقدع دفاعه عن شيوخ  داود لعل الذي نقل اذا الكيع أليب
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قد تناقل اذا اهعي  للحديث عن مالك بعد أيب داود أئمة  ثم أنه،أيب داود

و  ( 939)د حديث الصاء رقمعن التلخيص احلبريك ري، فنقله احلافظ يف

  عند احلديث و  يتعقبه. زاد املعادابن القيم يف اهماعيتعقبه، ونقله 

ا ما ترى املستدر  ينتقد بتخميناا بعيدة ويبنيها عىل  : لعل ، قولهوك ري 

 .(ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ)والظاار ، وأظن، وربنا سبحانه يقو : 

البد له من دليل، وتَر  الدليل  النقل أنه منسوخ؛ بأنهاملستدر  وعارض 

: اذا احلديث قولهب( 2421)الذي أبرزه أبو داود حتت حديث الصاء رقم 

 منسوخ نسخة حديث مويرية، وساق حديث مويرية بعده.

، فنقل قو  من قا :  يتبني ومه التلخيصوأبان احلافظ ومه نسخه يف

كان حيب موافقة  النسخ فيه، قا : قلت: يمكن أن يكون أخذه من كونه 

قا : خالفوام فالنه  عن اوع  أال الكتاب يف أو  األمر ثم يف خخر أمره 

يوع السبت يوافق احلالة األوىل، وايامه إياه يوافق احلالة ال انية، واذه اورة 

 اام.النسخ واهلل أعلم

؛ اوقا  الاحاوي: إن اآلثار املروية الت  فيها إباحة اوع يوع السبت تاوع  

 وقد وأظهر يف أيدي العلاء من اذا احلديث الشاذ الذي قد خالفها. ا  أشهر

يف اوع يوع عاشوراء وحض عليه و  يقل إن كان يوع   أذن رسو  اهلل 

 و  كل األياع فيه.اامدخليل عىل دالسبت في تصوموه فف  ذلك 

 (: إن اال اذا اخلرب.307) فضائل االوقاتوقا  البيهق  يف

العريب: وأما يوع السبت فلم يصال فيه احلديث، ولو اال وقا  أبو بكر ابن 

 (.2/514 )القبس شرح املوطألكان معناه خمالفة أال الكتاب.
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: رماله ثقاا إال أنه مضارب، وقد أنكره بلوغ املراموقا  ابن حجر يف

 مالك، وقا  أبو داود: منسوخ.

 وقا  يف مو ع خخر: احلديث فيه ا اراب شديد.

( عىل من رمال بعض 2/216) التلخيص احلبرييفورّد ابن حجر 

: لكن اذا التلون يف احلديث الواحد باهسناد األومه يف رواية احلديث قائي  

ن راويه وينبئ بقلة  باه، إال أن يكون من الواحد مع احتاد املخرج يواي 

عىل قلة  احلفا  املك رين املعروفني بجمع طرق احلديث، في يكون ذلك داال  

رس بعىل الراوي عن عبداهلل بن  ا، وليس األمر انا كذا بل اختلف فيه أيض   باه

 .اأيض  

فإن ثور بن يمليد ثقة   "فليس األمر كا قا  احلافظ"امُلْستَْدِر : وقو 

 . ابط و  حيصل عليه االختيف

بىل او كا قا  احلافظ، وثور قد حصل عليه االختيف وإليك  :قلُت  

( 6/368و عاام الضحا  بن خملد الشيباين عند أمحد )بيانه: فرواه عنه: أب

 شرح معاني األثار( والاحاوي يف2163( وابن خمليمة )1756والدارم  )

( 6/3380) الصحابة( وأبو نعيم يف326-24/325( والارباين )2/80)

 (.4/302والبيهق )

( 1/550وابن مامه ) (2421وسفيان بن حبيب البرصي عند أيب داود)

( والبتوي يف 24/330( والارباين )2763( والنسائ  )744ي)وال مذ

 (.1806) شرح السنة

( والارباين 2762وأابغ بن زيد الوراق الواسا  عند النسائ  )

( وابن أيب عاام يف 2421( والوليد بن مسلم؛ عند أيب داود )24/330)
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 الشاميني( ويف329-325/ 24( والارباين )3411)  حاد واملثانياآل

(، وقد 6/3380) الصحابة( وأبو نعيم يف1/435( واحلاكم )434)

 اختلف فيه عىل الوليد كا سيأيت.

ب اح املسمع  البرصي؛ عند النسائ )  (.2764وعبد امللك بن الص 

يناين املروزي؛ عند الارباين)  (.24/330والفضل بن موسى السي

وقرة بن عبد الرمحن بن حيويل املعافري املرصي عند 

 (.24/330الارباين)

 ويف الاريق إليه أمحد بن رشدين شيخ الارباين قا  ابن عدي كذبوه.

( فهذه بدون طريق  قرة 653وعبد الرمحن بن عمرو األوزاع  عند متاع )

 سبع طرق إىل ثور، حدثن  خالد بن معدان عن عبد اهلل بن برس عن أخته به.

( فرواه عن 654) الفوائ وخالفهم عبد اهلل بن يمليد املقرئ عند متاع يف

 . ثور به إال أنه قا : عن أمه، قالت: سمعت رسو  اهلل 

وكذا رواه لقان بن عامر متابعا فيه ل ور بن يمليد عىل اذه الاريق وقد 

 اختلف عنه كا سيأيت.

وخالفهم: عيسى بن يونس بن أيب إسحاق السبيع ؛ فرواه عن: ثور عن 

 .ب  خالد عن عبد اهلل بن برس عن الن

( وابن 508( وعبد بن محيد )1726( وابن مامه)2761أخرمه النسائ  )

 (.5/218) احللية( وأبو نعيم يف398) الناسخشااني يف

أخرمه متاع  بن السكن الشام  قا  ثنا ثور به وتابع عيسى بن يونس عتبة

 (.655) الفوائ يف
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امُلْستَْدِر  نقل  من حيثوقد نقل بعض اذا االختيف ُمقق مسند أمحد 

، "رواه عن ثور مجاعة و  خيتلفوا عليه":املستدر  انا، ومع ذلك يقو 

 فيا سبحان اهلل ما اذا العناد. . "و  حيصل عليه اختيف"ويقو  بعده:

: حديث منسوخ أو شاذ، ألن األحاديث وقا  العيمة ابن باز 

األحد يف  الصحيحة املحكمة قد دّلت عىل رشعية ايامه مع اجلمعة أو مع

: وا  اغري الفرض، وا  أحاديث احيحة وك رية، وفيه علة أخرى أيض  

 (.61) التحفة الكرميةاال اراب

اؤالء  قالهاحلديث قد أثبته مجاعة، وأخذوا به، لكن اذا الذي  :قلُت  

 وباهلل التوفيق. ،احلفا  بإعيله وعدع العمل به او الصواب

(+++) 
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 گ ةنصاريأم فروة األ 

 أع فروة األنصارية. -274"

باب ماماء يف الوقت  ةيف الصي( 170)رقم ال مذي  اهماعقا  

 :و األ

قا  حدثنا الفضل بن موسى، عن عار احلسن بن حريث،  أبوحدثنا 

اهلل بن عمر العمري، عن القاسم بن غناع، عن عمته أع فروة وكانت ممن  عبد

و  الصية أل» :قا  ،فضلأعا  أي األ  سئل النب   :قالت  بايع النب  

 اام .«وقتها

حاد اآلوابن أيب عاام يف ( 6/374) املسن محد يفأخرمه أو

قان  يف والدار (210/رقم 25) الكبريوالارباين يف ( 6/145)  واملثاني

باب املحافظة عىل الصية وفيه ( 426)داود  أبوو( 12/رقم 1) السنن

 ي؛  واو  عيف.عندام مجيعا، عبداهلل العمر

يف واحلديث قد ا ارب، فيه القاسم بن غناع،  قا  احلافظ اململي  

بعد أن نقل اال اراب يف احلديث، قا  ( 18341)رقم  شرافحتفة األ

تهذيب يف اذا احلديث، وكذا قا  يف ترمجة، القاسم بن غناع من اوا اربو

، (3628)رقم  ستيعاباالنقي، عن ال مذي، وقا  ابن عبد الرب يف  الكمال

 ،نا ماء ذلكإواو وام و ةنصاريوقد قا  بعضهم يف أع فروة اذه األ

نصاري، يقو  يف حدي ها مره، عن مدته ن القاسم بن غناع األأل، علمأ واهلل

+ } 
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هاته، عن عمة له والصواب مأالدنيا وعن مدته القصوى، ومره عن بعض 

 اام .ماذكرنا

،  ةا  يف ترمجة أع فروة بنت أيب قحاف، فقاإلصابةوتعقبه احلافظ يف 

و  الوقت، واو ظاار أ ةا  الت  روا احلديث يف فضل الصي :وقيل

 ا غرياا فقد مملع أوالرامال  ،بن عبد الرب وفيه نظرابن السكن ورمال  انيع

   [1]حديث الصيةة وياحلا ذكر وليس حلا حديث ور ةابن منده بأن ابنت أيب قحاف

عمته عىل  حدي ها عىل القاسم بن غناع وا  مدته أو، فأن مدار ةنصاريأ

أيب بكر الصديق،   ختأت سيحا  لعنه يف ذلك فه  عىل كل  ةاختيف الروا

 اام املراد .ابن االثري هقال

 . ةوكلها كسراب بقيع ءيثبت منها شي ال ؛وللحديث شواهد بهذا اللفظ
، عند لفتحاحديث ابن مسعود وزيادة أو  غري ُمفوظه، كا يف :منها

عىل اللفظ املذكور يف  ةاتفق أاحاب شعب :قا ( 2/9ج  257)حديث رقم 

الصية » : وخالفهم عيل بن حفص، واو ادوق، فقا ،«عىل وقتها» :الباب

 :شرح املهذبي يفنوووقا  الحسبه حفظه، أما  :قان وقا  الدار، «وقتها و أ

 ،مرير، وابن عباس يف الباب، عن :، وقا  احلافظ عيفة «أو » ة:ن لفظإ

 املراد  اام. يب اريرةأأيب ُمذورة، وو ،نسأوعيل و

 التحقيق،  وابن اجلوزي يف(1/249) قان فحديث مرير رواه، الدار

خر خو ،اهلل ةووسط الوقت رمح ،أو  الوقت ر وان اهلل» :بلفظ (1/286)

 : كذا، والصواب: وراوية اذا احلديث.قولهعلق امُلْسَتْدِر  ب[ 1]

   ، كا ذكرنا.كذا اوب امُلْسَتْدِر  وتصويبه خاأ، والصواب: وراوية حديث الصية :قلُت 
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ه من وبنحو ،من اليعرف :بن القاسم كذاب. وفيه: عبيد وفيه «الوقت عفو اهلل

 . متهمالعجيل إبراايم بن زكريا :رة وفيهحديث أيب ُمذو

،  التلخيص، كا يفاخلالفياته البيهق  يفأخرم وحديث ابن عباس 

 .ارممل، م و أبونافع  :وفيه

سنن  ،  وانظرالتلخيصا يفوحديث أيب اريرة معلو ، ك 

كا  ة عيف حاديث كلها،  فقد ذكر عددا من األ (259-245/ 1) قطينال ار

 تقدع .

 أقول: : امُلْسَتْدِركقال 

 عيف، ال شك يف  عفه، ومتنه يصال بشوااده  هحديث أع فروة إسناد -1

 الصحيحة الت  تعضده.

وليس من رشط الشوااد أن تاابق ما تشهد له لفظ ا، فيكف  املاابقة يف 

 املعنى.

اب وكلها كرس ءوللحديث شوااد هبذا اللفظ الي بت منها يش"وقولك: 

  .كيع رديء ال يليق "بقيعة 

 احال اذا احلديث بشوااده عدد من العلاء. -2

 حديث من( 610-2/605) الب ر املنريواححه ابن امللقن يف 

، وساق له شوااد، وذكر أن ابن خمليمة وابن حبان يف اهلل بن مسعود  عبد

 والبيهق  ،علوم احل يثويف  مست ركه يف واحلاكمصحيحيهما
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 ماعن ال الت  الصحيحة باألسانيد رووه وغريام  خالفياتهوسننه يف

 .فيها ألحد

 .وساق حديث أع فروة وغريه يف الشوااد حلديث ابن مسعود 

 واذا كيع ابن امللقن باوله:

 (:610-2/605) الب ر املنريقا  يف 

َية» :اَ  َفقَ  أفضل؟ اأْلَْعَا  أَي: ُسِئَل    أَنه :األو  احلَِديث "  ألّو  الص 

 . «َوقتَها

 بن اْلَولِيد َعن ُشْعبَة َحِديث منالصَِّحيَحْيِن يِف  أَاله احلَِديث َاَذا

، َعْمرو( أيب) َعن اْلعيمَلار، يْبَايِنّ : قلت»: َقاَ    َمْسُعود بن اهلل عبد َعن الش 

َية»( : اَ  قَ ) َتَعاىَل؟ - اهلل إِىَل  أحب اأْلَْعَا  أَي اهلل، َنبِ  َيا .  « (َوقتَها) َعىَل  الص 

َهاد»: َقاَ   أَي؟ ثم  : قلت. «الَْوالِدين بر»: َقاَ   أَي؟ ثم  : قلت يل يِف  اجْلِ . «اهلل َسبِ

َثن : َقاَ    . «لملادين استملدته َوَلو هِبن َحد 

َية»: َقاَ   أفضل؟ اأْلَْعَا  أَي: لفظ َويِف   تَها) الص  : لفظ َويِف  «(لَوْق

َية» :َقاَ   اجْلن ة؟ إِىَل  أقرب اأْلَْعَا  أَي اهلل، بِ نَ  َيا  « ... مواقيتها َعىَل  الص 

 .احلَِديث

اَرُقاْنِّ  ( اْلَوْمه َاَذا من) املَُصنّف بَِلْفظ َوَرَواهُ   ُخمَلْيَمة َواْبنسَننهيِف  الد 

 ،احَلِ يث ومُعُلوُمْسَتْ ركهيِف  َواحْلَاِكمَصِحيَحْيِهَما يِف  حبَان َواْبن

ِحيَحة بِاأْلََسانِيِد ( َوَغريمَها) خالفياتهو سَننه يِف  َواْلبَيَْهِقّ   تِ  الص   اَل  ال 
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ْفظَة هِبَِذهِ  تفرد: حبَان بن َحاتِم أَُبو َقاَ   فِيَها، ألحد ماْعن ( عمر) بن ُع َْان الل 

 ( .اْلَولِيد َعن متو ، بن) َمالك َعن( َراِويه) َيْعنِ 

 ُشْعبَة، َعن املََْداِئنِ ، َحْفص بن َعيّل  طَِريق من احْلَاِكم أخرمَها قد: قلت

، َعْمرو أيب َعن اْلعيمَلار، أيب َعن يْبَايِنّ  .َسيَأيِْت  َكَا   (1) َمْسُعود أيب َعن الش 

 متو ، بن َمالك َعن عمر، بن ُع َْان َوِرَواَية: خالفياته يِف  اْلبَيَْهِقّ   َقاَ  

 َوُاوَ  بِِه، ااِلْحتَِجاج َعىَل  َوُمسلم الُبَخاِرّي  اّتفق فقد َمْقُبوَلة، اْلعيمَلار بن لِيداْلوَ  َعن

َثن  يشك اَل  مِم ن  ُشْعبَة َعن َحْفص، بن َعيّل  َتابعه َوقد: َقاَ  . ثقته يِف   (2) َحد 

َية»: َوَلفظه( َفذكره) َية»: خخر َويِف  «َوقتَها أو  يِف  الص  : َقاَ   ثم   «َهاَوقت أو  الص 

اِعر بن حجاج َفإِن ثَِقاا؛ كلهم احلَِديث َاَذا ُرَواة  ُمسلم َواْحتج. ثَِقة َحافظ الش 

 َعن ُشْعبَة، َعن غنْدر، َوَرَواهُ : َقاَ   ثقتهم،( َعىَل ) ُمت فق َواْلبَاُقونَ  َحْفص، بن بعيل

يْبَايِنّ  َعْمرو أيب َعن املْكتب، عبيد   الن بِ  أَْاَحاب من رمل َعن حيدث الش 

َية»: بَِلْفظ َساقه ثم   فِيِه، شّك  بَِي  َمْسُعود بن اهلل عبد َوُاوَ  م له،  أو  يِف  الص 

ة الْعََمل أفضل»: َقاَ   أَو: ُشْعبَة َقاَ   «أفضل؟ اْلَعَمل أَي»: لفظ َويِف  «َوقتَها َي  الص 

 . «َوقتَها َعىَل 

ار، مكرع بن احْلسن عمر بن ُع َْان َعن َوَرَواهُ : َقاَ   د َوَتابعه اْلبَمل   بن ُُمَم 

ْفظَة، َاِذه يِف  بشار  ُمت فق ُرَواته أِلَن َوُمسلم؛ الُبَخاِرّي  رَشط َعىَل  َاِحيال َوُاوَ  الل 

 كذا، والصواب: )ابن مسعود(.( 1)

 كذا، والصواب:)حدي  (.( 2)
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َياَدة عدالتهم، َعىَل   إِىَل  اْنَضم   إِذا اْلُفَقَهاء َوعند ِعنْدمَها َمْقُبوَلة ال يَقة من َوالملي

 .اعدد   أَك ر بِهِ  َيأِْا    ال ِذي َكانَ  َوإِن( يؤكداا) َما ِرَواَيته

 َرَواهُ  َُمُْفو ، َاِحيال َحِديث َاذ: احَلِ يث ُعُلوم يِف  احْلَاِكم َوَقاَ  

ة من مجَاَعة ( عمر بن) ُع َْان َعن َوَكَذلَِك  متو ، بن َمالك َعن املُْسلمني أَِئم 

د اربنْدَ  غري فِيهِ  اْلَوْقت أو  يذكر َو   ومها مكرع، بن َواحْلسن بشار بن ُُمَم 

 . (1) ثقتان

 يِف  َوَقاَ   َكَيمه، من ستعلمه( َكَا ) و َمىَض  َكَا  َغريمَها ذكره قد: قلت

َياَدة َاِذه: احَلِ يث أهل شعار ِفي خرجها الَِّتي ْرَبعنياأَل  بن ُع َْان ذكرَاا الملي

 الُبَخاِرّي : َيْعنِ  -( خيرَماهُ )   َوإِن ِمنُْه، ةَمْقُبولَ  َوِا  متو ، بن َمالك َعن عمر،

َياَدة أَن َمْذَابهَا  َفإِن -( َوُمسلا  ) : ُمْسَتْ ركه يِف  َوَقاَ   َمْقُبوَلة، ال يَقة من الملي

ْفظ هِبََذا) يعرف َحِديث َاَذا  عمر، بن ُع َْان َعن بنَْدار بشار بن بُِمَحمد( الل 

 فقد: َقاَ   ثم  ( َعنُْهَا ) بِإِْسنَاِدهِ  َساقه ثم  . اأْلَْثبَاا املتقنني  احْلفا من َوُبنَْدار

ْفظَة َاِذه احت َفاق الل   َعن روايتها َعىَل  مكرع بن َواحْلسن بنَْدار( ال قتني) بِاتي

يَْخنْيِ  رَشط َعىَل  َاِحيال َوُاوَ  عمر، بن ُع َْان  .خيرَماهُ  َو  الش 

اج) َرَواهُ  َما ِمنَْها َشَواِاد يثاحلَِد  َوحِلََذا: َقاَ   اِعر بن احْلج   َعنهُ  َساقه ثم  . الش 

ْفظَة َاِذه يذكر َو ] ُشْعبَة َعن مجَاَعة احلَِديث َاَذا َرَوى: َقاَ   ثم    غري[ الل 

 َوِمنَْها. املََْداِئنِ  َحْفص بن بعيل ُمسلم اْحتج َوقد ثَِقة، َحافظ حجاج( و. حجاج

دي وال يثني، وانظر تصحيحه حلذا احلديث يف ( يف النوع احلا131)ص  معرفة علوم احل يث(1)

 (.189-1/188امُلْسَتْدِر  )
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يْبَايِنّ  َعْمرو أَُبو َرَواهُ  َما  َوَاَذا احلَِديث،...  الن بِ  أَْاَحاب من رمل َعن الش 

، َعْمرو أيب َعىَل  فِيهِ  الرَواة ِهمْجَاع َمْسُعود بن اهلل عبد ُاوَ  الرمل يْبَايِنّ  َوِمنَْها الش 

 عمر اْبن َعن َنافِع، َعن عمر، بن  (1) اهلل عبيد َعن اْلَولِيد، بن َيْعُقوب َرَواهُ  َما

َية اأْلَْعَا  خري»: َمْرُفوعا  من شيخ َاَذا َيْعُقوب: َقاَ  ( ثم  ) «َوقتَها أو  يِف  الص 

 َعن َشاادا َلهُ  أَن إاِل   اْلكتاب، َاَذا رَشط من َوَليَْس  َبْتَداد، سكن َمِدينَة،مْال أال

 أَي: ُسِئَل   اهلل َرُسو  أَن» عمر اْبن َعن َنافِع، َعن( اْلعمرّي  عمر بن اهلل عبيد)

َية»: َقاَ   أفضل؟ اْلَعَمل  عمر بن( اهلل عبد) َرَواهُ  َما َوِمنَْها «َوقتَها أو  يِف  الص 

ْنيَا، أَبِيه أع مدته َعن َغن اع، بن اْلَقاِسم َعن اْلعمرّي،  - َفْرَوة أع مدته َعن الدُّ

َا» - ألو ا ُمَهاِمَراامْال َومن  الن بِ  َباَيعت مِم ن َوَكاَنت  الن بِ  َسِمعت أَ  

َية»: َفَقاَ  ( اأْلَْعَا ) أفضل َعن َوُسِئَل   تَها الص   . «لَوْق

يْث َرَواهُ  َحِديث( َاَذا: )َقاَ   ثم    بن وقملعة ُسَليَْان بن ومعتمر سعد بن الل 

 ثم  . َغن اع نب اْلَقاِسم َعن عمر، بن( اهلل عبيد) َعن اْلَعبْدي، برش بن َوُُمَّمد ُسَوْيد

يَى َعن بِإِْسنَاِدهِ  َرَوى  َعن عمر بن اهلل عبد َرَوى قد: َقاَ   أَنه مِعني بن حَيْ

 .عمر بن اهلل عبيد أَُخوهُ  َعنهُ  يرو َو  َغن اع بن اْلَقاِسم

 ُرِوَي  َما َمْعنَى َمْرُفوعا ُاَرْيَرة أيب َعن َوُرِوَي : خالفياته يِف  اْلبَيَْهِقّ   َقاَ  

 .أَْيضا َوَمابِر َعب اس اْبن َوَرَواهُ : مستخرجه يِف  َمنَْده اْبن َقاَ  . عمر اْبن َعن

 كذا، والظاار أنه: عبد اهلل بن عمر.( 1)
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 ُفَقَهاء من ك ريا َوسمعت احْلَمد، َوهلل  بشوااده احلَِديث َاال   فقد: قلت

ْفظ، هِبََذا احلَِديث َاَذا َعىَل  الضْعف ُيالق َزَماننَا هُ  ِمنُْهم، َعِجيب َوُاوَ  الل   َوَكأَن 

ِمِذّي  َتْضِعيف ذانهم يِف  ْستَقرا ْ  بِهِ  اْستْشهد ال ِذي َفْرَوة أع َحِديث من َلهُ  ال ي

ِعيف َفإِن َعِجيب؛ َوُاوَ  احْلَاِكم، ِحيال، يِف  يْقَدح اَل  الض  هُ  الص  ه: َقاَ   َرَواهُ  ملا َفإِن   إِن 

( ِعنْد) بِاْلَقِوّي  يَْس َولَ  اْلعمرّي  عمر بن اهلل عبد َحِديث من إاِل   يْرَوى اَل  َحِديث

يَى فِيهِ  تكلم َوقد احلَِديث، َاَذا يِف  وا اربوا احلَِديث، أال  من سعيد بن حَيْ

 .حفظه قبل

ه) َقولهوَ : قلت  َليَْس  اْلعمرّي، عمر بن اهلل عبد َحِديث من إاِل   يْرَوى اَل ( إِن 

 ِرَواَية من أسلفناه َا كَ  أَْيضا اهلل عبيد أَِخيه َحِديث من ُرِوَي  فقد ِمنُْه؛ بجيد

ين ِ يَاء احْلَافِظ َوَقاَ  . احْلَاِكم اَرُقاْنِّ   إِن «املختارة اأْلََحاِديث» يِف  الد   الد 

اَرُقاْنِّ   َعنهُ  َوُسِئَل  أَْيضا، اْلَوْمه َاَذا من أخرمه ه: َفَقاَ   الد  . َعنُْهَا  َُمُْفو  إِن 

افِِع  َوأخرج  اْبن َوأْغرب َداُود، أَُبو َوَكَذا أَْيضا، َفْرَوة أع َحِديث اْلَقِديم يِف  الش 

ايِنّ  اْلَقاِسم أليب َوَوقع املأثورة الصَِّحاح سَننهيِف  َفأْخرمهُ  السكن  يِف  الا رَبَ

 َوقد ُسَوْيد، بن قملعة إاِل   اهلل عبد َعن يروه   احلَِديث َاَذا أَنمعامجه َأوسط

 ."استفدهف َعنهُ  َغريه؛ ِرَواَية من تقدع

 أقول:

أفضل األعا  الصية » : وأورد احلافظ ابن حجر حديث ابن مسعود 

 (.159) حديثبلوغ املراميف  ،«يف أو  وقتها

 .الصحيحني يف وأاله واّححاه، واحلاكم ال مذي رواه"وقا : 
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 واذا منه اع اف بصحة اذا احلديث.

 املوسع صحيح أبي داودوأورده األلباين حديث أع فروة يف

 ابن حديث وأورد إسناده، بضعف اع افه مع بشوااده، واححه ،(453)برقم

 أن وذكر واححه،، «أفضل األعا  الصية يف أو  وقتها»:  مسعود

 وابن حبان ابن وأخرمه"م قا : ثالذاب ،  ووافقه احلديث اذا احال احلاكم

ا خمليمة  (.2/8)الفتحيف كا  صحيحه يف أيض 

 عندنا واحد واملعنى «وقتها عىل» :بلفظ وغريمها حيحنيالص واو يف

 ."أعلم واهلل

 قال أبو عبد الرمحن:

  .أع فروة  

 :جامعهيف كتاب الصية منال مذي  اهماع، قا  حديثها

: حدثنا أبو عاره احلسن بن (170)باب ما ماء يف الوقت األو  رقم  

بن عمر العمري، عن  بداهللحريث قا  حدثنا الفضل بن موسى، عن ع

ئل ُس  :قالت -وكانت ممن بايع النب  -بن غناع، عن عمته أع فروة  القاسم

 .«الصية ألو  وقتها»أي األعا  أفضل؟ قا :  النب  

غري اذا ( 18341)رقم  حتفة األشراف  يذكر حلا احلافظ اململي يف 

ر من أصحاب ثتلقيح فهوم أهل األاحلديث، وذكراا ابن اجلوزي يف كتابه 

 .احل يث الواح 

، وقا  احلافظ أفراد كتاب أمساء الصحابة الرواةابن حملع يف  ااوذكر 

 .: احابية حلا حديث يف فضل الصية أو  الوقتالتقريبابن حجر يف 
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 ضعيف فيه علل: «الصالة يف أول وقتها» وحديثها هذا بلفظ :

 :  عيف.التقريب، قا  احلافظ يف عب اهلل بن عمر العمري األوىل:

اال اراب، فالقاسم بن غناع، قا  احلافظ يف ترمجته: روى عن  الثانية:

وقيل: عن بعض أمهاته عن أع فروة، وقيل: عن مدة له عن مدته  ،عمته أع فروة

 ل أو  الوقت.ضأع فروة يف ف

روى عنه الضحا  بن ع ان وعبيد اهلل وأخوه عبداهلل، روى له أبو داود  

 قا : ا اربوا يف اذا احلديث.وال مذي، و

نص كيع ال مذي؛ قا : حديث أع فروة ال يروى إال من حديث  :قلُت  

عبداهلل العمري، وليس او بالقوي عند أال احلديث وا اربوا عنه يف اذا 

 احلديث.

: يف حدي ه ( 1536)رقم  الضعفاءوقا  العقييل يف ترمجته من

 ا اراب وذكر حدي ه اذا.

، وذكر حدي ه، امليزانقو  عنه احلافظ الذاب  يف ترمجته منونقل اذا ال

حدي ه اذا و  يذكر فيه ( 7/171) الكبريالتاريخ اذا وذكر البخاري يف 

و  ( 7/116) اجلرح والتع يل، وذكره ابن أيب حاتم يف وال تعديي   امرح  

 .وال تعديي   ايذكر فيه مرح  

 ارب احلديث.: ادوق مضالتقريبوقا  احلافظ يف 

قو  ال مذي:  تهذيب الكمالونقل احلافظ اململي يف ترمجته من

 .و  يتعقبه وا اربوا يف اذا احلديث

 وثق القاسم بن غناع، غري أنه نقل ذكر ابن حبان له يف ال قاا. او  نر أحد  



 
' گأم فروة األنصارية 
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: (527)حتت احلديث رقم ( 3/32) فتح الباريوقا  ابن رمب يف

 وإسناده مضارب، وذكر قو  ال مذي والعقييل فيه. ذكر حديث أع فروة وقا :

باب فضل الصية  صحيحهأخرمه البخاري يف  ابن مسعود حديثو

فقا : حدثنا أبو الوليد اشاع بن عبدامللك، يف التوحيد باب ( 527)لوقتها رقم 

، فقا : حدثنا سليان واو ابن (1534)برقم  الصية عمي   وسمى النب  

، فقا : (85)كتاب اهيان حتت رقم  صحيحهلم يف حرب، وأخرمه مس

حدثنا ُممد بن بشار قا  حدثنا ُممد بن معفر ، وأخرمه أمحد 

فقا : حدثنا عفان بن مسلم ، والبتوي  ( 3890)رقم  (7/5)املسن يف

 من طريق عيل بن اجلعد. (2/4176) شرح السنةيف

اب بالفضل بن احلفقا : حدثنا  (1475)رقم  صحيحهوابن حبان يف  

اجلمح  قا  حدثنا أبو الوليد الاياليس وُممد بن ك ري العبدي وحفص بن 

فقا : حدثنا أبو خي مة قا  حدثنا ( 5283)عمر احلويض ، وأبو يعىل رقم 

واحلاكم ( 247-1/246)عبدالرمحن واو ابن مهدي، وأخرمه الدارقان  

ر، والنسائ  يف ، من طريق ُممد بن امل نى عن ُممد بن معف (1/189)

قا : حدثنا عمرو بن عيل قا  حدثنا حييى، والاحاوي ( 611)رقم  اجملتبى

من طريق خدع بن أيب إياس، وأبو داود ( 2125)رقم  شرح شكل اآلثاريف

 ال عىل سبيل احلرص وام: ،اعرش إمام   اثنافهؤالء ،  (370)الاياليس رقم 

 .اشاع بن عبد امللك الاياليس*

 

 .حرب سليان بن*

 
 .والراوي عنه بندار معفرُممد بن *

1-  

 .عفان بن مسلم*

 .عيل بن اجلعد*  -2

3-  

 .ُممد بن ك ري العبدي*

4-  
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 .حفص بن عمر احلويض*

5-  

 .عبدالرمحن بن مهدي*

6-  
 .حييى بن سعيد القاان*

7-  

 .خدع بن أيب إياس*

 .أبو داود الاياليس*  -8

9-  

و حجاج املصييص عند أمحد *

(4186.) 

10-  
ث عن شعبة عن الوليد بن العيملار عن أيب عمرو الشيباين كلهم رووا احلدي

؛ أي العمل قا : سألت النب   مسعود  بناواو سعيد بن إياس عن 

، ويف لفظ:  «الصية عىل وقتها»أفضل؟، ويف لفظ: أحب إىل اهلل؟ قا : 

 . وتابع شعبة عىل اذه الرواية عدد من األئمة.«لوقتها»

حتت احلديث رقم  ( 2/9) فتح الباريوحلذا قا  احلافظ بن حجر يف

(527.) 

 تنبيه: 

، «عىل وقتها»: قولهاتفق أاحاب شعبه عىل اللفظ املذكور واو  

الصية يف »وخالفهم : عيل بن حفص واو شيخ ادوق من رما  مسلم فقا : 

 .«أو  وقتها

أخرمه احلاكم والدارقان  والبيهق  من طريقه، قا  الدارقان : ما أحسبه 

 ألنه كرب وتترّي حفظه.حفظه، 

عن ُممد بن امل نى  اليوم والليلةورواه احلسن بن عيل املعمري يف

 عن غندر عن شعبه كذلك.

وكذلك رواه ُممد بن بشار عن غندر عن شعبه كا تقدع  :قلُت  

 .صحيح مسلميف
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 :فقد رواه أاحاب أيب موسى أي ؛قا  الدارقان : تفرد به املعمري

 عىل وقتها. العنملي، عنه بلفظ:

ثم أخرمه املحاميل عن أيب موسى كرواية اجلاعة ، واكذا رواه 

أاحاب غندر عنه، والظاار أن املعمري وام فيه، ألنه كان حيدث من حفظه ، 

  عيفة. «يف أو  وقتها»وقد أطلق النووي يف رشح املهذب أن رواية: 

، (327) صحيحهلكن حلا طريق أخرى أخرمها ابن خمليمة يف 

وغريمها من طريق ع ان بن عمر عن مالك بن متو  عن  (686)اكم واحل

يف أو  »الوليد، واو ابن العيملار عن الشيباين عن عبداهلل بن مسعود بلفظ : 

 .«وقتها

وتفرد ع ان بذلك ، واملعروف عن مالك بن متو  كرواية اجلاعة ، كذا 

كأن َمن ، قا : وصحيحهمن( 2782)أي البخاري رقم  ،أخرمه املصنف

 .اام كيع احلافظروااا كذلك ظّن أن املعنى واحد.

إن احلافظ اع ف بصحة اذا احلديث بمجرد الظن مع اذا  :فكيف يقال 

 البيان الوا ال.

: تفرد صحيحهمن ( 1477)قا  ابن حبان عقب احلديث رقم  :قلُت  

ال نعلم يف أو  وقتها زيادة  قولهوقا  اخلايب يف الكفاية  به ع ان بن عمر.

روااا يف حديث ابن مسعود إال ع ان بن عمر عن مالك بن متو  وكل الرواة 

 .«الصية لوقتها»قالوا عن مالك: 

: التقريبع ان بن عمر او ابن فارس العبدي، قا  احلافظ يف  :قلُت  

 ثقة كان حييى بن سعيد ال ير اه. 
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 د.يف حديث ابن مسعو «أو  وقتها»فُعلم بذلك شذوذ لفظة: 

 3890)رقم  مسن  أمح يف «عىل وقتها» :وانظر بعض طرقه بلفظ

 .(4313و 4285و 4243و 4223و 4186و 3998و 3973و

من فقهاء زما م يالق الضعف عىل احلديث الذي  اونقل البيهق  أن ك ري  

، وتقدع نقل كيع احلافظ يف إعي  احلديث يف فتال «أول وقتها»:بلفظ

 البخاري.

 ت ريب الراويب املصالال لم: زيادة ال قة الشاذة كا يفويم ل به يف كت

 يف النوع السادس عرش: معرفة زيادة ال قة وحكمها.

ك ريا،  شرح صحيح مسلموالنووي مع قبوله لمليادة ال قة الذي يكرره يف

 لكن اذه المليادة او ممن  عفها كا سبق.

  واحلاصل:

املتفق عليه، فهذا اللفظ  «االصية عىل وقته» :أ ا إن كانت ترادف لفظ 

، وإن كانت اللفظ املعليتن  عنها با ال حيتاج إىل  «عىل وقتها» :الصحيال

مة عليها. «الصية لوقتها»؛ فه  شاذة ، ورواية : كا او الواقع ختالفه  مقد 

، وأعر ا عن رواية : صحيحيهماوحلذا اختاراا البخاري ومسلم يف

 .ري باب فضل الصية لوقتهاالبخاب . وبوّ «ألو   وقتها»

ا ال يرتق  إىل   وقد ماء احلديث هبذا اللفظ عن خخرين لكنه  عيف مد 

، ومن ذلك حديث ابن عمر  عفه ضعيف املفاري االحتجاج كا ذكرنا يف

رقم  العلل، وأبان علته الدارقان  يفبلوغ املراماحلافظ ابن حجر يف

 .(4125)رقم  العلليف، كا أبان علة حديث أع فروة (2748)
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 أم املنذر بنت قيس  

 .أع املنذر بنت قيس -276"

ة:يف كتاب الاب باب احلمي (3856)رقم داود أبو اهماعقا  

َثنَا ، اهلل َعبِْد  ْبنُ  َااُرونُ  َحدََّثَنا  ،َعاِمرٍ  أَيِب  َلْفظُ  َوَاَذا  َعاِمرٍ  َوأَُبو ،َداُودَ  أَُبو َحد 

وَب  َعنْ  ،ُسَليَْانَ  ْبنِ  ُفَليْاِل  َعنْ  مْحَنِ  َعبِْد  ْبنِ  أَيُّ  َعنْ  ،يي األَْنَصارِ  َاْعَصَعةَ  ْبنِ  الر 

ةِ  َقيْسٍ  بِنِْت  ُمنِْذرِ مْال ُأعي  َعنْ  ،َيْعُقوَب  أَيِب  ْبنِ  َيْعُقوَب   َعيَل   َدَخَل  َقاَلْت  ،األَْنَصاِري 

َقةٌ  َدَوايل نَاَولَ  ،َناِقهٌ  َوَعيِلي ، َعيِلي  َوَمَعهُ   اهلل َرُسوُ     اهلل َرُسوُ   َفَقاعَ  ُمَعل 

َك  َمهْ » لَِعيِلٍّ  َيُقوُ    اهلل َرُسوُ   َفاَِفَق  ،لِيَأُْكَل  َعيلي  َوَقاعَ  ِمنَْها َيأُْكُل  ن  اِقهٌ  إِ . «َن

ا َوَانَْعُت  َقاَلْت . َعيِلي  َكف   َحت ى ا َشِعري   َيا»: اهلل َرُسوُ   َفَقاَ   بِهِ  َفِجئُْت  َوِسْلق 

ْنَفعُ  َفُهوَ  َاَذا ِمنْ  أَِاْب  َعيِلُّ    .«َلَك  أَ

وسنده  عيف؛ فيه فليال بن سليان  عيف، وباق  رماله ُمتج هبم . 

 ىوأيوب بن عبد الرمحن ادوق. ويعقوب بن أيب يعقوب ادوق لكن رو

 ع ال.أندري سمع منها  عن أع املنذر وال

( 258/ 25)الكبريوالارباين يف ( 6/364)املسن ه أمحد يفأخرمو 

 من طريق فليال به .  ( 204/ 4)واحلاكم 
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باب، يضا، فرواه احلاكم عن زيد بن احلأوقد اختلف عىل فليال يف احلديث 

عامر، عن  أبوداود و أبوعن فليال، عن أيوب، عن يعقوب، عن أع مبرش ورواه 

 فليال به، عن أع املنذر. 

 أقول: : امُلْسَتْدِركقال 

بفليال، واو   ري اذا احلديث عن أع املنذر لقد  ّعف احلجو -1

 كا قا  احلافظ: ادوق ك ري اخلاأ.

، واذا يشء  شكك يف ساع يعقوب بن أيب يعقوب من أع املنذر -2

عجيب، فهذه كتب املراسيل   يذكر فيها يعقوب بن أيب يعقوب، واذه كتب 

كلها  التهذيبتهذيب و  التهذيب تذهيبو  تهذيب الكمالالرما  

 فيها أن يعقوب بن أيب يعقوب روى عن أيب اريرة وعن أع املنذر.

 .نعيم أليب ةمعرفة الصحابلفليال متابع أقوى منه كا يف -3

 يف( 6/3566) ةمعرفة الصحابإذ أورد أبو نعيم اذا احلديث يف 

 .به سليان، بن فليال إىل بإسناده( 4185)برقم املنذر أع ترمجة

ورواه ابن أيب فديك، عن ُممد بن حييى األسلم ، عن ": قولهثم عقبة ب

 ."نحوه يه، عن يعقوب بن أيب يعقوبأب
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وابن أيب فديك او ُممد بن إساعيل املدين ادوق، وُممد بن 

 ."ثقة"، وقا  الذاب : "ادوق"األسلم  ادوق، قا  فيه احلافظ:   (1)حييى

 ."ال بأس"وأبوه سمعان أبو حييى، قا  فيه احلافظ: 

 يف حدي  ا ال مذي له واحال ،تهذيب الكمالثقه ابن حبان كا يف وو

 (.323)حديث التقوى عىل أسس الذي املسجد

 الصحيحةفاحلديث حسن، بل او فوق احلسن، وقد حسنه األلباين يف 

 يتقوى. اذا إليه انضم وإذا سليان، بن فليال: طريق من( 59)

 .ضعيف املفاري وإذن في يصال إيراده يف

 قال أبو عبد الرمحن:

 .املنذرأع 

غري ( 18362)رقم  حتفة األشرافيف   يذكر حلا احلافظ اململي 

 .ضعيف املفاري الذي أوردناه يف اذا احلديث

، وأمحد (3442)وابن مامه  (3856)وقد أخرمه أبو داود رقم 

وغريام من طريق فليال بن سليان، وقا  ال مذي: ال  (6/364) املسن يف

 نعرفه إال من حديث فليال بن سليان.

، والظاار أن التقريبو التهذيبني، والصواب:)ُممد بن أيب حييى(، كا يف املعرفةكذا يف( 1)

 السقط من النساخ أو الاابع.
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يرويه فليال عن أيوب بن عبدالرمحن بن عبداهلل بن أي اعصعة،  :قلُت  

 عن يعقوب بن أيب يعقوب عن أع املنذر ...احلديث.

 وهو حديث ضعيف فيه علل:
 ف.ي ع واو فليحفيه  :األوىل 

 ونقل الكيع فيه يف : ادوق ك ري اخلاأ،التقريبقا  احلافظ يف  

واو حديث اهفك، قا :  اواحد   اثم قا : روى له مسلم حدي    الفتحمقدمة

و  يعتمد عليه البخاري اعتاده عىل مالك وابن عيينة، وأضاهبا، وإنا 

 اامأخرج له أحاديث أك راا يف املتابعاا وبعضها يف الرقائق.

و  عف، كا اله ممن  من أحاديث من أخرج بخاري ينتق معلوع أن الو  

 .ليال وإساعيل بن أيب أويس ونحومهاحا  ف

روى عنه مجع و  يوثقه معترب. فلم يذكر احلافظ  وأيوب بن عب الرمحن:

، وقا  : له الثقاتمعتربا وثقه، وإنا قا : ذكره ابن حبان يف التهذيبيف 

 عندام حديث واحد.

 : ادوقالتقريباو املدين قا  احلافظ يف  ويعقوب بن أبي يعقوب:

تهذيب ونقل احلافظ القو  بأنه ادوق عن أيب حاتم تبعا للحافظ اململي يف

رقم ( 9/217) اجلرح والتع يل، وقد ترمم له ابن أيب حاتم يف الكمال

، فقا : يعقوب بن أيب يعقوب املدين روى عن أيب اريرة روى عنه (905)

 أيوب بن عبدالرمحن بن أيب اعصعة، سمعت أيب يقو  ذلك .

: يعقوب بن (3445)رقم ( 8/391) الكبريالتاريخ لبخاري يف وقا  ا

الرمحن، يعد يف  أيب يعقوب األنصاري عن أيب اريرة روى عنه أيوب بن عبد

 .وال تعديي   اأال املدينة، و  يذكرا فيه مرح  
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 عن أع املنذر، حلذا قلت: ال أدري أسمع منها أع ال.ساعاوال ذكرا له 

فيها  تهذيب الكمالو التهذيبتهذيب فهذا  :قولهفتعقب املستدر  ب

 أن يعقوب بن أيب يعقوب روى عن أيب اريرة وأع املنذر.

جمرد اذا يف اذا احلديث هبذا السند ال يكف  يف ساعه ال سيا  :قلُت  

مع اعتناء ، والبخاري وابن أيب حاتم   يذكرا له حتى الرواية عنها بله الساع

ذا مربر قويل ال فه اع ملن له ساع من الرواة؛كر السذب تارخيهالبخاري يف

 .ع ال ندري سمع منها أ

املستدر  غري سديد، فليست اذه الرواية املذكورة ليعقوب عن واع اض 

، بل ا  يف إسناد  عيف ، و  مسلموال، صحيح البخاريأع املنذر يف 

د فيا أعلم، بل إن يرصح بساع منها ، وال حتديث ، و  ي بت ساعه منها أح

  يسمع  البخاري وابن أيب حاتم وأباه   يذكروا له رواية عنها ، فالقو  بأنه

، ولو أن كل من ُذكر أنه روى عن خخر يف منها يف اذا احلا  أوىل

أثبت ساعه ملجرد تلك الرواية بتري ترصيال حتديث وال  الصحيحنيغري

 نص إماع ملا أعل حديث باالنقااع.

 :قولهاملست رك أيًضا  اءأخطومن 

أليب نعيم، إذ أورد أبو  ةمعرفة الصحابلفليال متابع أقوى منه، كا يف

يف ترمجة أع املنذر بإسناده إىل فليال  ةمعرفة الصحابنعيم اذا احلديث يف 

: ورواه ابن أيب فديك، عن ُممد بن حييى قولهبن سليان به، ثم عقبه ب

ي مم البن أيب  امُلْستَْدِر ثم ذاب  ،وهاألسلم ، عن أبيه، عن يعقوب نح

 املعرفةقا  يف حاشيته كذا يفبعد أن فديك، وُممد بن حييى األسلم ، 
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.. وأبوه التقريبو التهذيبنيوالصواب: ُممد بن أيب حييى كا يف

 سمعان أبو حييى قا  فيه احلافظ ال بأس به.

 .محمد بن أيب حييىفاذه الاريق بمتابعة لفليال فليست  ؛كي  :قلُت  

أيب: (: قا  2311) العلل، قا  ابن أيب حاتم يف هذا هو حمم  بن فليح

بن فليال،  واذا احلديث معروف من رواية ُممد بن أيب حييى او: ُممد 

، يىفليال، وكنت أظن أنه ُممد بن أيب حييى األسلم  أبو إبراايم بن أيب حي

ومعل  ،مد بن أيب حييىفألقيت عىل أيب زرعة فلم يعرفه من حديث ُم

، حتى اآلن وقفت يعجب، ويضارب عليه األمر، وكذلك كان يضارب عيل  

 عليه، او: فليال، ويكنى أبا حييى.

(: وفليال بن سليان األسلم ، 12944)ةصاباإليف وقا  احلافظ 

وكنيته أبو حييى، وابنه ُممد من رما  البخاري، وابن أيب فديك من أقرانه، 

نه، و  يفصال باسم ابنه لصتره، قا  ُممد بن إسحاق: فالتبس فلعله محله ع

خلرب بمحمد بن أيب حييى والد إبراايم شيخ الشافع ، وليس او به، بل رمع ا

 .اامإىل فليال، كا قا  ال مذي

فأمهلها انا ليوام أن لفليال  ةصاباإلته اقبمن مصادر تعامُلْستَْدِر  و

 .ةصاباإلوليس كذلك كا يف  امتابع

في حجة  الصحيحةله يفأما حتسني فضيلة العيمة األلباين 

عن فليال: واو خمتلف  قولهبنى حتسينه اذا عىل للمستدر  بذلك ، ألنه 

 ماصحيحهفيه وقد  عفه مجاعة ومشاه بعضهم واحتج به الشيخان يف 

-، فم له حسن احلديث اوالرامال عندنا أنه ادوق يف نفسه وأنه خيائ أحيان  

 إذا   يتبني خاؤه. -إن شاء اهلل تعاىل
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تقدع أن الشيخني ينتقيان من حديث من اذا حاله، مع نقل كيع  :قلُت  

 احلافظ.

، إىل العلل األخرى يف احلديث الت  و  يتارق العيمة األلباين 

ذكرنااا انا الت  الواقف عليها لملع بضعف احلديث ، ومنها: االختيف فيه 

 .ضعيف املفاري ع  بط من وقع منه ذلك، كا ذكرنا يفالدا  عىل عد

الدوايل ا : أقناء من الرطب تعلق يف البيت لألكل بمنمللة عناقيد  :قولهو

 .عن ابن القيم  الصحيحةالعنب، كا نقله األلباين يف

ومن املعلوع أن الصحابة ر وان اهلل عليهم يف املدينة كان التمر والرطب 

اة من الرطب ألنه ثقيل   القو  بحمية املريض أو ذو النقاعمدة مأكوحلم، فف

ٴۇ )يث، ولقو  اهلل تعاىل عن مريم: نظر لعدع ثبوا اذا احلد عىل معدته

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

مئ ىئ يئ ی ی جئ حئ  ٱ ٻ ٻ  ىئ ی ی 

 هلل أعلم.وا بعض،األمراض دون عض بإال إذا محل ذلك عىل  اآلية .(ٻ

(+++) 
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 نصارية أم ورقة األ 

 .أع ورقة األنصارية -277"

 :مامة النساءإباب ( 591)رقم داود أبو اهماعقا  

َثنَا َشيْبَةَ  أَيِب  ْبنُ  ُع َْانُ  َحدََّثَنا اِح  ْبنُ  َوِكيعُ  َحد  َثنَا اجْلَر   ْبنُ  اْلَولِيدُ  َحد 

يِت   َثتْنِ َحد   َقاَ   مُجَيْعٍ  ْبنِ  اهلل َعبِْد  مْحَنِ  َوَعبْدُ  َمد   ُأعي  َعنْ  يُّ األَْنَصارِ  َخي دٍ  ْبنُ  الر 

ا َغمَلا ملَ ا     الن بِ  أَن   َنْوَفلٍ  بِنِْت  َوَرَقةَ   يل اْئَذنْ  اهلل َرُسوَ   َيا َلهُ  ُقْلُت  :َقاَلْت  ،َبْدر 

ُض  َمَعَك  اْلَتمْلوِ  ِف   .َشَهاَدة    ْرُزَقنِ يَ  أَنْ  اهلل َلَعل   َمْرَ اُكمْ  أَُمري

تِِك  ِف  يِقري »:َقاَ   يْ ْرُزُقِك  َتَعاىَل اهلل  َفإِن   َب َهاَدةَ  َي ى َفَكاَنْت  َقاَ  . «الش   ُتَسم 

ِهيَدةَ   َداِرَاا ِف  َتت ِخذَ  أَنْ      الن بِ  َفاْستَأَْذَنِت  اْلُقْرخنَ  َقَرأَِا  َقدْ  َوَكاَنْت :  َقاَ  . الش 

ا ن  َرْا  َوَكاَنْت  :َقاَ   ،احَلَ  َفأَِذنَ  ُمَؤذي ا َدب  يْلِ  إَِليَْها َفَقاَما َوَماِرَية   حَلَا ُغيَم  َاا بِالل   َفَتا 

 ِعنَْدهُ  َكانَ  َمنْ  :َفَقاَ   الن اسِ  ِف  َفَقاعَ  ُعَمرُ  َفأَْابَاَل  ،َوَذَابَا َماَتْت  َحت ى حَلَا بَِقاِيَفةٍ 

ا َمنْ  أَوْ  ِعْلمٌ  َاَذْينِ  ِمنْ  َ   َفَكاَنا َفُصِلبَا هِبَِا  َفأََمرَ  ،هِبَِا  ْليَِجْئ فَ  َرخمُهَ  َمْصُلوٍب  أَو 

 اام .َمِدينَةِ مْبِال

 احلديث فيه عبد الرمحن ومدة الوليد كيمها جمهو  . :قلت

 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

 حلذا احلديث شااد يعضده، فريتقى به إىل درمة احلسن.-1

 بله ابن خمليمة.قا احلديث، واححه ولقد حّسن العيمة األلباين اذ-2

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 
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 (:393) حديثبلوغ املرام وقا  احلافظ ابن حجر يف

 أَُبو َرَواهُ  - َداِرَاا أَْاَل  َتُؤع   أَنْ  أََمَرَاا   اَلن بِ    أَن   -،   َوَرَقةَ  ُأعي  َوَعنْ  "

َحهُ ، َداُودَ   . ُخمَلْيَمةَ  اِْبنُ  َوَاح 

 ذا احلديث.واا  كيع األلباين يف حتسني ا

 (:605)رقم( 144-3/141) صحيح أبي داود يف  قا  

 :نوفل بنت ورقة أع عن "

 يل ائذن! اهلل رسو  يا: له قلت: قالت ؛ابدر   غملا ملا  النب  أن

ْض  معك، التملو يف  :قا ! الشهادة يرزقن  أن اهلل لعل مر اكم؛ أَُمري

ي "  ." دةالشها يرزقك ومل عمل اهلل فإن بيتك؛ يف ِقري

 ( .الشهيدة) تسمى فكانت: قا 

 داراا يف تتخذ أن  النب  فاستأذنت القرخن؛ قرأا قد وكانت: قا 

 إليها فقاما وماربة، اغيم   َدب را وكانت: قا  حلا، ِذنَ أف ،امؤذن  

 الناس يف فقاع عمر، فأابال وذابا، ماتت حتى حلا، بقايفة فتّااا بالليل

 هبا مرأف! هبا فليجئ رخمها؛ من أو علم، اذين من عنده من: فقا 

 .باملدينة مصلوب أو  فكانا فُصلبا،

 ( .العين  وافقهو احلافظ، وأقره خمليمة، ابن واححه حسن، إسناده: قلت)

 بن الوليد ثنا: اجلراح بن وكيع ثنا: شيبة أيب بن ع ان حدثنا: إسناده
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ين حدثتت : يعمجَ  بن اهلل عبد  أع عن األنصاري َخيّد بن الرمحن وعبد مد 

 .نوفل بنت ورقة

-قلت: واذا إسناد حسن، رماله موثقون من رما  مسلم؛ غري مدة الوليد

، وعبد الرمحن بن خيد -واسمها ليىل بنت مالك؛ كا يف بعض الرواياا

. وعن اآلخر: "ال تعرف"األنصاري، ومها جمهوالن؛ قا  احلافظ عن األو : 

 ."جمهو  احلا "

 !قاعدته عىل ؛الثقاتحبان يف واذا قد ذكره ابن

ولكن أحدمها يقوي رواية اآلخر؛ ال سيا وأن الذاب  قا  يف فصل النسوة 

 ."اايف النساء من اهتمت وال من تركو وما علمت"املجهوالا: 

 عملاه أن بعد -(2/48) بلوغ املرامولعله لذلك فا  احلافظ يف 

 ؛ وأقره."واححه ابن خمليمة":-للمصنف

 :قولهبهخمتصرري؛ فأعله يف وأما املنذ

فيه الوليد بن عبد اهلل بن مُجيع الملاري الكويف؛ وفيه مقا ، وقد أخرج له  "

 ."مسلم

قلت: لكن اذا املقا  ال يسقط حدي ه عن درمة احلسن؛ فإنه باه افة إىل 

ا."ثقة"ختريج مسلم له فقد قا  ابن معني فيه:   . وكفى به توثيق 

 ."ليس به بأس"أمحد واملصنف: وكذا قا  العجيل. وقا  

. وقا  "كان ثقة له أحاديث"وتناقض فيه ابن حبان. وقا  ابن سعد: 

 ."ادوق هيم"احلافظ: 
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 فاحلديث": -التعليق املاين يف كا -شرح اهل اية ين  يفعوقا  ال

ا  ."وثقته عدالته يف اذا وكفى له، أخرج مسلا   فإن الوليد، أما احيال، إذ 

أبو نعيم قا : ثنا الوليد بن (: حدثنا 6/405ه أمحد)واحلديث أخرم

 اهلل بن مجيع...به، أتم منه. عبد

 (.3/130ومن اذا الومه: أخرمه البيهق )

؛ قا : وكان -واألو  أتم-)ويف رواية عنها... هبذا احلديث-606

ا يؤذن حلا، وأمراا أن َتُؤع  أال  اهلل   رسو يملوراا يف بيتها، ومعل حلا مؤذن 

 اا.دار

ا(. ا كبري   قا  عبد الرمحن: )فأنا رأيت مؤذ ا شيخ 

 )قلت: حديث حسن، واححه من سبق ذكره(.

 : ثنا ُممد بن الفضيل عن إسناده حدثنا احلسن بن محاد احلرضم

بن مجيع عن عبد الرمحن بن خيد عن أع ورقة بنت عبد اهلل بن  الوليد

 احلارث... هبذا احلديث.

 موثوقون؛ وقد سبق الكيع عليه يف الذي قبله.قلت: واذا إسناد رماله 

(، وعند 1/203(، واحلاكم)155-154قان )واحلديث أخرمه الدار

البيهق  من طرق أخرى عن الوليد... به؛ إال أنه قرن مع عبد الرمحن بن خيد: 

 كا سبق يف اهسناد قبله. -وا  مدة الوليد بن مجيع-ليىل بنت مالك 

 ( عن اجلدة وحداا.94ص) الليل قيام نرص يفورواه ابن 
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 اام. "(1676) صحيحهوكذلك رواه ابن خمليمة يف 

 أقول:

 :يشهد له حديث أع كبشة و

(، واستشهد له 2740رقم) الصحيحة أورده العيمة األلباين يف

 ، فهذان احلدي ان كل واحد منها يشهد لآلخر ويعضده.بحديث أع ورقة 

 : واو يسوق حديث أع كبشةقا  

ولكن امليس يف  ن سنة، يقا : خرمت فينة! ألذنت لكلوال أن تكو»"

 ."«بيتك

 منده وابن( 1/270/4604) املعجم األوسطيف الارباين أخرمه "قا :

 (1)التخريج املختصر يف حجر وابن عنه،( 2/362/2) املعرفةيف

 (.137/1ق)

 طريف بن ُممد انأخرب :قا  البجيل زيدان بن اهلل عبد حدثنامن طريق: 

 عن االال بن احلسن عن ايسوالر الرمحن عبد بن محيد ناأخرب :قا  البجيل

 من امرأة- كبشة عأ عن القريش عمرو بن سعيد حدثن  :قا  قيس بن سوداأل

 :قا  .وكذا كذا ميش مع خرجأ نأ يل ذنائ اهلل رسو  يا :قالت  اأ -عذرة بن 

وأقوع  حىاجلر أداوي نأ ريدأ ناإ القتا  ريدأ ال ينإ اهلل نب  يا :قالت . «ال»

 .ختريج املختصريعن  أنه أورده ابن حجر يف( 1)
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ال يروى "، وقا :«يف بيتك» :: فذكره، وليس عند الارباينقا  .ىضاملرعىل 

 ."ال هبذا اهسناد، وتفرد به احلسن بن االالإعن أع كبشة 

قلت: واو ثقة من رما  مسلم، وم له من طريق طريف البجيل، و  يتفرد 

 املصنفتابعه أبو بكر بن أيب شيبة يفليه الارباين، فقد إبه كا أشار 

 .به الروايس، الرمحن عبد بن محيد حدثنا(: 12/526/15500)

وابن أيب عاام يف  ،(8/308)الطبقاتوأخرمه عنه ابن سعد يف

( 25/176/431) الكبرييف والارباين( 3473) حاد واملثانياآل

 .وغريام

 :هقلت: واذا إسناد احيال، وقا  احلافظ عقب

اذا حديث حسن غريب، أخرمه احلسن بن سفيان بن أيب بكر بن أيب "

شيبة بن عبد الرمحن، لكن اورة سياقه مرسل، وله شااد من حديث أع روقة 

إىل بدر، قلت: يا رسو  اهلل، ائذن يل اغملو  أ ا قا : ملا خرج رسو  اهلل 

 ."احلديث. أخرمه أبو داود« ...قري يف بيتك» معك. قا :

 لكن ،(605)صحيح أبي داودإسناد حسن كا حققته يف قلت: واذا

عن أع  ": القريش قو  ألن عندي ظاار غري" مرسل سياقه اورة لكن": قوله

ما داع أنه غري معروف  "ن  أع كبشةتحدث"لو قا :  قولهيف حكم  "كبشة

بالتدليس أو اهرسا ، فلعله يعن  بذلك خصوص رواية احلسن بن سفيان بن 

 لكنه   يسق لفظها لننظر فيها، واهلل أعلم.أيب شيبة، و
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 اامليس ال يتحدث الناس أن ُممد  »اذا ولفظ احلديث عن ابن سعد: 

 رواه"(: 324-323/ 5) جممع الزوائ . وقا  احلي م  يف«يتملو بامرأة

 .""(الصحيال) رما  ورماحلا ،األوسطو الكبري يف الارباين

 .ضعيف املفاري قسم  وإذن في يصال إيراد اذا احلديث يف

 قال أبو عبد الرمحن:

. وفيه: أ ا: كانت تؤع أال «قري يف بيتك»قا  حلا:  أن النب   حديثها 

 داراا.

، من طريق (6/405) املسن وأمحد يف  (591)أخرمه أبو داود رقم 

، وقد ا ارب التقريبالوليد بن عبداهلل بن مجيع واو ادوق هيم كا يف 

، قا  احلافظ: جمهو  احلا ،   عب الرمحن بن خالد األنصارييه ، وفالولي فيه 

 : ال تعرف.التقريب: جمهولة ، قا  احلافظ يف وج ة الولي 

، فنقل (2258)رقم  بيان الوهم واإليهامف احلديث ابن القاان يفو عّ 

أنه قا : رواه الوليد بن مجيال عن مدته عن أع  األحكام الوسطىعن ااحب

  يملد عىل اذا ، في أدري اعتقد احته، أع تربأ من عهدته ، فذكر  ورقة وقا :

ما ذكر من إسناده، وإن كان   يتقدع له فيه قو ، وأستبعد عليه تصحيحه، فإن 

 اام.عرف أاي  حا  عبدالرمحن بن خيد جمهولة، ومدة الوليد كذلك ال تُ 

وقا   ،(4108) العللقان  يفذكره الدار ثم إن يف احلديث اختيف

: روى حدي ها الوليد بن عبد اهلل بن مجيع، عن مدته، عن التهذيباململي يف

ع مها أأمها أع ورقة وقيل: عن الوليد، عن مدته ليىل بنت مالك، عن أبيها، عن أ

 عورقة وقيل: عن الوليد، عن مده، عن أع ورقة وعبد الرمحن بن خيد، عن أ
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ملا  بيه، عن أع ورقة، أن النب  أورقة، وقيل: عن عبد الرمحن بن خيد، عن 

ا، قالت له: يا رسو  اهلل   ئذن يل يف التملو معك.اغملا بدر 

وقا  ُممد بن يعىل السلم ، عن الوليد بن مجيع، عن عبد الرمحن بن 

نت مالك تذكر عن أع ورقة بنت خيد: قا  الوليد: وسمعت مديت ليىل ب

 ااماألنصار.ن مر خة وكانت امرأة من اهلل بن احلارث ب عبد

ليد بن عبد اهلل بن مجيع، عن ورواه عبد العمليمل بن أبان، حدثنا الو

أذن ألع ورقة أن تؤع أال  الرمحن بن خيد، عن أبيه، أن رسو  اهلل  عبد

 داراا.

( 2/341) ةصاباإلكا يف  مسن هأخرمه احلارث بن أيب أسامة يف

حلديث موقوف من رواية ، واوقا  احلافظ: كذا قا  عبد العمليمل واو  عيف

كذلك أخرمه أبو داود وغريه فإن كان ورقة الرمحن بن خيد عن أع  عبد

 ُمفوظا حيتمل أن يكون بالومهني. اام

 .مضارب، وفيه انقااع، ومهالة :أن احلديثاال احل :قلُت  

 .التهذيب، واململي يفالعللقان  يفساقه الدار فاالضطراب 

 .ة الوليد كيمها جمهو عبد الرمحن ومد واجلهالة: 

الوليد يقا : إن  ة(: ومد8/321) ةصاباإلقا : احلافظ يف  واالنقطاع، 

ابن السكن من طريق اسمها ليىل، وإن بينها وبني أع ورقة واساة؛ أخرمه 

اهلل بن داود، عن الوليد، عن ليىل بنت مالك، عن أمها، عن أع ورقة، واو  عبد

 بن داود، وكذا قيل بني عبد الرمحن بن خيد وأع بن منده بعلو عن عبد اهللاعند 

 ورقة واساة.
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وقو  املستدر : إنه يشهد له حديث أع كبشة ؛ اذا غري احيال في شااد 

له فيه إال لكلمة واحدة يف حديث مرسل، وليست اذه الكلمة يف حديث أع 

الت  نقل منها ( 2740)رقم  الصحيحة، وإذا نظراكبشة ب ابتة أاي  

 تبني لك خيف دعواه .ْستَْدِر  املُ 

(+++) 
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 عن امرأة من املبايعات دأسيد بن أبي أسيد الربا 

 .أسيد بن أيب أسيد الرباد عن امرأة من املبايعاا -278"

:يف كتاب اجلنائمل باب النوح (3131)رقم داود أبو اهماعقا  

دٌ  َحدََّثَنا َثنَا :، قا  ُمَسد  اُج عن  ،ْسَودِ األَ  ْبنُ  مُحَيْدُ  َحد   ْبنِ ا لُِعَمرَ  َعاِمٌل  - احْلَج 

َبَذةِ  َعىَل  اْلَعمِليملِ  َعبِْد  َثنِ  :، قا  الر   ِمنَ  اْمَرأَةٍ  َعنِ  أَِسيٍد  أَيِب  ْبنُ  أَِسيدُ   َحد 

ِذ  َمْعُروِف مالْ  ِف  اهلل َرُسوُ   َعَليْنَا أََخذَ  فِيَا  َكانَ  :َقاَلْت  ،ُمبَاِيَعاِا مالْ   أََخذَ  يال 

ا َنْخِمَش  الَ  أَنْ  فِيهِ  َنْعِصيَهُ  الَ  أَنْ  يْنَاَعلَ   الَ  َوأَنْ  ،َميْب ا َنُشق   َوالَ  ،َوْيي  َنْدُعوَ  َوالَ  ،َوْمه 

ا َننرُْشَ   اام.َشْعر 

حسن احلديث،  واحلجاج عامل عمر  :سودوسنده منقاع؛ محيد بن األ 

 . التقريبادوق. قاله احلافظ يف  :بن افوانااو 

، ورمال ةعن الصحاب ءليس له يش :يب أسيد الرباد، قا  اململيوأسيد بن أ

 ةوعىل اذا فروايته، عن اذه املرأة منقاع ؛أنه الرباد التهذيباحلافظ يف 

 وانظر ترمجة أسيد اذا.

 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 

ا اذا او الرباد، واذا نص كيع  -1   يرمال احلافظ ابن حجر أن أسيد 

 (:1/344) التهذيبهذيب تيف قا   احلافظ:

 امرأة من املبايعاا.عن )د( أسيد بن أيب أسيد "
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 وعنه حجاج عامل عمر بن عبد العمليمل عىل الربذة.

قا  اململي: أظنه غري الرباد؛ فإن الرباد ليس له يشء عن الصحابة وإن يكنه 

فإن روايته عن املرأة منقاعة ويشبه حينئذ أن يكون احلجاج الذي روى عنه 

 بن افوان.حجاج 

 ."قلت: و  ي مم حلجاج بن افوان شيئا وقد استدركته عليه

وأما اململي فلم يرمال أنه الرباد، فقد عقد ترمجة خااة ألسيد بن أيب أسيد 

 (.3/236) التهذيبالرباد يف 

 .أسيد أيب بن ألسيد( 3/237) التهذيب ثم عقد ترمجة أخرى يف

كان فيا أخذ علينا يف املعروف عن امرأة من املبايعاا)د(: "ثم قا : 

 ."الذي أخذ علينا أن ال نعصيه... احلديث

روى عنه: حجاج)د( عامل عمر بن عبد العمليمل عىل الربذة، أظنه غري الرباد، 

فإن ليس له يشء عن الصحابة، وإن يكنه فإن روايته عن املرأة منقاعة، ويشبه 

واهلل أعلم، روى له  حينئذ أن يكون احلجاج الذي روى عنه حجاج بن افوان

 ."أبو داود

 ير اململي بني اذين الرملني، حيث معل لكل واحد منها ترمجة.افقد غ

ا من غري الصحابة، و  يذكر يف ترمجته اذه الصحابية.  وذكر للرباد شيوخ 

ويف ترمجة ال اين ذكر اذه الصحابية الت  روى عنها، وأن الراوي عنه 

ا يف إسناد ايب داود وذكر يف ترمجة الرباد حجاج عامل عمر بن عبد العمليمل، ك
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ا م حجاج بن افوان وغريه، وقا  يف ترمجة أسيد بن أيب أسيد ال اين بعد

 سلف ذكره:

أظنه غري الرباد، فإن ليس له يشء عن الصحابة، وإن يكنه )أي: الرباد(  "

فإن روايته عن املرأة منقاعة، ويشبه حينئذ أن يكون احلجاج الذي روى عنه 

 ."جاج بن افوان واهلل أعلمح

اململي بني الرملني من وموه؛ حجاج بن افوان الراوي عن أسيد  فقد غاير

 الرباد، وأسيد الراوي عن اذه الصحابية.

 حيث اعترب الراوي عنه حجاج عامل عمر بن عبد العمليمل.

 فكيع اململي يف واد، والكيع الذي نسبه إليه احلجوري يف واد خخر.

ا يرى الق  ارئ أن كيع احلافظ ابن حجر خيتلف عن كيع احلجوري.وأيض 

منقاعة؛ فإ ا ترتق  إىل  ةاذه الصحابيعن ن رواية أسيد أإذا سّلمنا -2

 درمة القبو  با حلا من شوااد.

 فمن هذه الشواهد:

 اتفق عىل إخرامه الشيخان. حديث ابن مسعود -1

ومسلم يف  (،1927، 1298حديث )- رواه البخاري يف كتاب اجلنائمل

 (.166،165حديث) -كتاب اهيان

ه: قا  رسو  اهلل  َب  َمنْ  ِمن ا َليَْس »: ونصُّ ْ ال َضَ  ،ُجُيوَب مْال َشق  وَ  ،ُخُدودَ م

َدْعَوى َدَعاوَ  ةِ مْال بِ ي  ِل  .«َجاِا
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 متفق عليه. وحديث أيب موسى األشعري -2

َئ   اهلل َرُسوَ   إِن  » ونصه: ِر َقةِ  ِمنَ  َب الِ َقةِ مْلَوا الص  ةِ  َحالِ اق   .«َوالش 

(، ومسلم يف كتاب 1296) حديث-رواه البخاري يف كتاب اجلنائمل

 (.167حديث)-اهيان

 متفق عليه. حديث أع عاية -3

ي ةَ  ُأعي  َعنْ ونصه:
 الَ  أَنْ ﴿ : َعَليْنَا َفَقَرأَ   اهلل َرُسوَ   َباَيْعنَا: َقاَلْت  ، َعاِ

ْكنَ  َ َاَنا» ،[12: املمتحنة] ﴾َشيْئ ا اهللبِ  ُيرْشِ اَحةِ  َعنِ  َو يَ ني  َيَدَاا، اْمَرأَةٌ  َفَقبََضِت  ،«ال

ْممِلهَيَا، أَنْ  ُأِريدُ  ُفيََنُة، أَْسَعَدْتنِ : َفَقاَلْت 
 َفاْناََلَقْت  َشيْئ ا،  الن بِ ُّ  حَلَا َقاَ   َفَا  أَ

 .َفبَاَيَعَها َوَرَمَعْت،

ومسلم يف اجلنائملم باب (، 4892حديث )-رواه البخاري يف التفسري

 (.936حديث)-التشديد يف النياحة

حديث -رواه مسلم يف كتاب اجلنائمل وحديث أيب مالك األشعري -4

(934.) 

ْرَبعٌ » :قا  : أن النب  أيب مالك األشعري عن  ونصه ى ِف  أَ تِ نْ  ُأم   ِم

ي ةِ  أَْمرِ 
ُكوَ ُن   الَ  اجْلَاِالِ ْسَقاءُ  األَنَْساِب  ِف  َوالا عْنُ  ِب األَْحَسا ِف  الْفَخْرُ  يَْ ُ  َوااِلْستِ

النُُّجوعِ  اَمةِ  يَْوعَ  ُتَقاعُ  مَْوهِتَا قَبَْل  تَتُْب  َ ْ  إِذَا الن ائَِحةُ » َوقَاَ  . « َوالنييَاَحةُ  بِ يَ ِق َها الْ يْ َل  َوَع

اٌ   َب َرانٍ  ِمنْ  رِسْ  .«َمَرٍب  ِمنْ  َوِدْرعٌ  َقاِ
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 قال أبو عبد الرمحن:

 .عن امرأة من املبايعاايب أسيد الرباد أسيد بن أ 

 . سنده منقطعاذا حدي ه  

ابن افوان  :واحلجاج عامل عمر هوحسن احلديث ،  :محي  بن األسود 

. : ادوقالتقريب، قا  احلافظ يفحتفة األشرافح به اململي يف كا رّص 

 لربادأسي  بن أبي أسي  ا: التقريباحلافظ يف له ترمم  :وأسي  بن أبي أسي 

ثم ترمم بعده ألسيد بن أيب أسيد شيخ  ادوق من اخلامسة. :أبو سعي  امل يين

احلجاج عامل عمر بن عبد العمليمل، وقا : قا  اململي كأنه غري األو ، قا  

 احلافظ: قلت: بل او او ورممل له د .

نقلت اذا ال ميال يف املفاريد فقلت: وحجر ابن هذا ترميال احلافظ ف

وبقيت  تقريبات كلمه قسفأنه الرباد ،  التهذيب ريبتقرمال احلافظ يف 

  فاحلافظ رمال اذا أنه الرباد كا ترى..التهذيب كلمه 

به،  فقا : ( 18366)رقم  حتفة األشرافورصح احلافظ اململي يف  

، وكرر ذلك يف أسيد بن أيب أسيد الرباد عن امرأة من املبايعاا عن النب  

القعنب  عن احلجاج بن افوان عن أسيد بن أيب  رواه :فقا  ،سند احلديث

 .أسيد الرباد. فجملع به انا

فقا : أسيد بن أيب أسيد عن  تهذيب الكمالوتشكك يف ترمجة أسيد من

ا : روى عن حجاج عامل عمر بن ، وقفذكر احلديثامرأة من املبايعاا، 

عن الصحابة،  فإن الرباد ليس له يشء ،العمليمل عىل الربذة، أظنه غري الرباد عبد

 فقا : بل  او او . التقريبفرد عليه احلافظ يف 



 ) 

 

 

+ 

 

902

ه فإن روايته عن املرأة : وإن يكن تهذيب الكماليف قا  احلافظ اململي

 منقاعة ويشبه حينئٍذ أن يكون حجاج الذي روى عنه حجاج بن افوان.

ومملع به،  تهذيب الكمالاحلاال أن اململي تشكك فيه يف :قلُت  

ابن  التحفةووافق عىل مملمه يف حتفة األشرافافوان يف وبحجاج بن 

: فإن قولهحجر، وبناء عىل قو  اذين احلافظني إنه الرباد، فقد رصح اململي ب

 الرباد ليس له يشء عن الصحابة وإن يكنه فإن روايته عن املرأة منقاعة.

ة وقد رصح بأنه الرباد ابن أيب حاتم كا نقله ابن ك ري عند خي :قلُت  

من املمتحنة ، من طريق احلجاج بن افوان عن أسيد بن أيب أسيد الرباد (12)

 .(25/451)للارباين  الكبريعن امرأة من املبايعاا به ، وكذلك او يف 

بأن احلافظني امُلْستَْدِر  وبعد اذا الترصيال والو وح تعجب من تعقب 

 نه الرباد.أاململي وابن حجر،   يرمحا 

 ململي يف واد والكيع الذي نقلته عنه يف واد.: إن كيع اقولهو

البن  التهذيبتقريب للحافظ اململي و حتفة األشرافانظر  :قلُت  

، واملاّلع البصري يعلم احجر ، فقد نقلُت منها انا ، ونقلت كيمها انا أيض  

ينابق عليه أن كيع احلافظني يف واد ونقله من امُلْستَْدِر  من ذلك أن ما قاله 

والساقط  ،وعىل اذا فإن حديث اذه املرأة منقاع ؛تلك املصادر يف واد خخر

في ندري أاو االال يف الشوااد أع غري االال  ،يف االنقااع غري معلوع احلا 

حتى يستشهد له بتلك األدلة األخرى الت  يف الصحيحني وغريمها، عن ابن 

ألدلة بذاهتا كافية تلك اوأيب مالك ونحواا، ف ،وأع عاية ،وأيب موسى ،مسعود

 .واذا املنقاع  عيف

(+++) 
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 حريث بن األبح السليحي عن امرأة  

 .حريث بن األبال السليح  عن امرأة -279"

 (:4071)رقم داود أبو اهماعقا  

َثنَا ، قا : ُّ الا ائِ  َعْوٍف   [1] اْبنُ  َحدََّثَنا  دُ  َحد  َثنِ  ،قا :إِْسَاِعيَل  ْبنُ  ُُمَم    َحد 

َثنِ  :َقاَ   ،إِْسَاِعيَل  أَْالِ  ِف  َوَقَرأُْا  : ُّ الا ائِ  َعْوٍف  اْبنُ  َقاَ   ،أَيِب    َ ْمَضمٌ   َحد 

ْياِل  َعنْ  ،ُزْرَعةَ  اْبنَ   َيْعنِ   األََبالي  ْبنِ  ُحَرْيِث  َعنْ  ،ُعبَيٍْد  ْبنِ  َحبِيِب  َعنْ  ،ُعبَيٍْد  ْبنِ  رُشَ

ِليحِ  ا ُكنُْت  :َقاَلْت  ،أََسٍد   َبنِ  ِمنْ  اْمَرأَة   أَن    ي الس    اهلل َرُسو ِ  اْمَرأَةِ  َزْينََب  ِعنْدَ  َيْوم 

ا َنْصبُغُ  َوَنْحنُ  يَاب 
 َفَلا    اهلل َرُسوُ   َعَليْنَا طََلعَ  إِذْ  َكَذلَِك  َنْحنُ  َفبَيْنَا ،بَِمْتَرةٍ  حَلَا ثِ

 َما َكِرهَ  َقدْ   اهلل َرُسوَ   أَن   َعِلَمْت  َزْينَُب  َذلَِك  َرأَْا  َفَلا   ،َرَمعَ  َمْتَرةَ مْال َرأَى

يَاهَبَا َفَتَسَلْت  َفأََخَذْا  َفَعَلْت 
 َرَمعَ   اهلل َرُسوَ   إِن   ُثم   ،مُحَْرةٍ  ُكل   َوَواَرْا  ثِ

 اام. َدَخَل  َشيْئ ا َيرَ  َ ْ  َفَلا   َفاط َلعَ 

عن أبيه بتري  ابن غياث حدث :ساعيل اوإوسنده  عيف؛ ُممد بن 

،  وحبيب بن عبيد او ةثق ،  ورشيال بن عبيدةثق بن زرعه الساع، و مضم

 ."، كا قا  النسائ  وحريث األبال جمهو ةثق الرحب 

 

 يف األال: )عوف الاائ (.  [1]
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 أقول: : امُلْسَتْدِركقال 

لقد  ّعف احلجوري اذا احلديث مع أن له شاادين يعضدانه، ساقها أبو 

 بل اذا احلديث مبارشة.قداود 

 .حديث عبد اهلل بن عمرو  أح هما:

 (:4069حديث)سننهأبو داود يفقا  

َثنَا" دُ  َحد  َثنَا ُحمَلاَبةَ  ْبنُ  ُُمَم  َثنَا - َمنُْصورٍ  اْبنَ   َيْعنِ  - إِْسَحاُق  َحد  اِئيُل  َحد   إرِْسَ

يَى أَيِب  َعنْ   َرُمٌل     ي الن بِ  َعىَل  َمر   َقاَ   َعْمٍرو ْبنِ  اهلل َعبِْد  َعنْ  جُمَاِاٍد  َعنْ  حَيْ

مَ  أَمْحََرانِ  انِ َثْوبَ  َعَليْهِ   ."َعَليْهِ    ُّ الن بِ  َيُرد   َفَلمْ  َعَليْهِ  َفَسل 

 (.2807ورواه ال مذي حديث )

 وقا : حديث حسن غريب من اذا الومه.

 (:4070حديث)وقا  أبو داود 

َثنَا" دُ  َحد    ْبنُ  ُُمَم 
ِ
َنا اْلَعيَء  َعنْ  - َك رِيٍ  اْبنَ   َيْعنِ  - اْلَولِيِد  َعنِ  ُأَساَمةَ  أَُبو أَْخرَبَ

ِد    ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  ُُمَم 
ٍ
 َقاَ   َخِديٍج  ْبنِ  َرافِعِ  َعنْ  َحاِرَثةَ   َبنِ  ِمنْ  َرُملٍ  َعنْ  َعاَاء

 َوَعىَل  َرَواِحِلنَا َعىَل  اهلل  َرُسوُ   َفَرأَى َسَفرٍ  ِف  اهلل  َرُسو ِ  َمعَ  َخَرْمنَا

َرى أَالَ  » :اهلل  َرُسوُ   َفَقاَ   مُحْرٌ  ِعْهنٍ  ُخُيوطُ  فِيَها أَْكِسيَة   إِبِِلنَا ْ ال َاِذهِ  أَ  قَدْ  ُحْمَرةَ م

تُْكمْ  َل ا َفُقْمنَا. «َع اع   األَْكِسيَةَ  َفأََخْذَنا إِبِِلنَا َبْعُض  َنَفرَ  َحت ى اهلل  َرُسو ِ  لَِقْو ِ  رِسَ

  ."َعنَْها َفنَمَلْعنَاَاا
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 (:4/141) مسن هأمحد يف  اهماعوقا  

َثنَ" َثنَا :َقاَ   َااِشمٍ  َبنِ  َمْوىَل  َسِعيٍد  أَُبو اَحد  َثنَا :َقاَ   َمْعَفرٍ  ْبنُ  اهلل َعبْدُ  َحد   َحد 

ٍد  ْبنُ  ُع َْانُ   ظََهَرْا  َقدْ  احْلُْمَرةَ  َرأَى اهلل  َرُسوَ   أَن   َخِديٍج  ْبنِ  َرافِعِ  َعنْ  ُُمَم 

يِرهِ  َعىَل  ُلواَمعَ  َخِديٍج  ْبنُ  َرافِعُ  َماَا  َفَلا   ،َفَكِرَاَها  َفَعِجَب  مَحَْراءَ  َقاِيَفة   رَسِ

 ."َذلَِك  ِمنْ  الن اُس 

  الن بِ ُّ  َ َانَا»قا : ( عن الرباء 5838حديث)وروى البخاري 

رِ  َعنِ  اثِ يَ ي  احُلْمرِ  املَ  .«َوالَقيسي

( 2808(، وال مذي)4015عند أيب داود) ومن حديث عيل 

 (:3654) وابن مامه (5165( رقم)8/165والنسائ )

َاِب  َخاَتمِ  َعنْ  اهلل َرُسوُ   َ َايِن » بْسِ  َوَعنْ  الذ  ي  ُل َرةِ  اْلَقيسي ي َ  َواملِْ

 مْال
ِ
 .«َحْمَراء

 اهلل َرُسوُ   َ َى»(:5166برقم) وعند النسائ  من حديث عيل  

َاِب  َخاَتمِ  َعنْ  ي  َوَعنْ  الذ  رِ مْال َوَعنْ  اْلَقيسي اثِ يَ  .«رِ ُحمْ مْال َم

 .وكرر النسائ  اذا احلديث عن عيل 

وإذن اذا احلديث يرتق  هبذه الشوااد إىل درمة الصحيال لتريه، وعليه 

 .ضعيف املفاري  في يصال إيراد اذه الصحابية وحدي ها يف قسم 
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 قال أبو عبد الرمحن:
 حديث حريث عن امرأة.

يف األاو  : اكذا او (18369)قا  احلافظ اململي عقب احلديث رقم 

يث ابن األبال ويف كتاب أيب القاسم ر، حسنن أبي داودالقديمة الصحيحة من

 ورما  إسناده: بن األبال واو وام،اعبيد 

  .ثقة حافظأبو جعفر  حمم  بن عوف الطائي -1

 حمم  بن إمساعيل بن عياش.  -2

روى عن أبيه ، وعنه أبو  :التهذيبتهذيب قا  احلافظ يف ترمجته من 

ا من الرواة عنه،زرعه الراز  :ثم قا  ..ي وُممد بن عوف الاائ ، وذكر عدد 

 محلوه عىل أن حيدث فحدث. اقا  أبو حاتم:   يسمع من أبيه شيئ  

 وقا  اآلمري: سئل أبو داود عنه، فقا :   يكن بذا .

 وسألت عمرو بن ع ان عنه؛ فذّمه. 

يه عدة قا  احلافظ: وقد أخرج أبو داود عن ُممد بن عوف عنه عن أب

 أحاديث ، لكن يروو ا بأن ُممد بن عوف رخاا يف أال إساعيل.

وما ذكر يف ترمجته انا يفيد أنه  عيف، وأبوه إساعيل بن عياش  :قلُت  

 احلميص ، قا  احلافظ: ادوق يف روايته عن أال بلده خمّلط يف غريام .

لده محص، فروايته عنه ااحلة، ويف سند من أال ب وشيخه هنا ضمضم

 .قا  احلافظ: جمهو  ، حريث بن األبال احلديث
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حتت باب ال وب األمحر،  فتح البارياحلافظ يف احلديث  عفو

فذكر احلديث، وقا  أبو ، (5848)كتاب اللباس رقم  صحيح البخاريمن

 داود: وسنده  عيف.

عن املنذري قا : فيه إساعيل بن عياش  عون املعبودونقل ااحب

 .وفيها مقا  ؛وابنه

نيل يف ، وقا  الشوكاين ضعيف أبي داوديف  األلباينفه  عّ و

عقب اذا احلديث : ويف إسناده إساعيل بن  (563)حتت رقم األوطار

عياش وابنه وفيها مقا  مشهور ، واذه األدلة غاية ما فيها لو سلمت احتها 

 .وعدع ومدان معارض حلا: الكرااة ال التحريم

يحتجاج هبا ملا يف أسانيداا من املقا  الذي فكيف وا  غري ااحلة ل

من أقوى حججهم ما  ؛نعم .ذكرنا ، ومعار ة بتلك األحاديث الصحيحة

سنن أبي من النه  عن املياثر احلمر، وكذلك ما يف صحيح البخارييف

 اين رسو  اهلل » والنسائ   وابن مامه وال مذي من حديث عيل قا  : داود

، ولكنه ال خيفى عليك أن  اذا الدليل «ي رة احلمراءعن لبس القيس وامل 

أخص من الدعوى، وغاية ما يف ذلك حتريم املي رة احلمراء، فا الدليل عىل 

 اام.له مراا حتريم ما عدااا؟ مع ثبوا لبس النب  

رقم  صحيحهالبخاري يف كتاب اللباس من  اهماعبوب  :قلُت  

، قا : كان  ديث الرباء بن عازب ، باب ال وب األمحر ، وساق ح5848

 وقد رأيته يف حلة محراء. امربوع   النب  

 .(6064)وأخرمه مسلم رقم 
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ومسلم يف كتاب الصية باب س ة ( 5786)وأخرج البخاري رقم 

أنه رأى رسو  اهلل  :واللفظ له من حديث أيب محيفة( 1120)املصيل رقم 

يف حلة محراء مشمرا   يف قبة محراء من أدع، قا  وخرج رسو  اهلل 

 فصىل إىل عنملة بالناس ركعتني.

 عن عامر اململين قا  رأيت رسو  اهلل  (4073)وأخرج أبو داود رقم 

 بمنى خياب عىل بتلة وعليه برد أمحر وعيل أمامه يعرب عنه.

 من طريقني رما  إحدامها ثقاا.( 3/477)وأخرمه أمحد

واز لبس األمحر وام قا  الشوكاين: واحلديث احتج به من قا  بج

 الشافعية واملالكية وغريام.

وموازه للنساء  ،اذه األدلة واألقوا  يف مواز لبس الرما  لألمحر :قلُت  

 بالسنة الصحيحة واهمجاع.

وابن مامه رقم ( 2/196) املسن وأمحد يف( 4066)فقد خرج أبو داود 

عن أبيه عن من طريق اشاع بن التاز، قا  حدثن  عمرو بن شعيب ( 3603)

 من ثنية اذا خر، قا  فنظر إيل رسو  اهلل  مده قا : ابانا مع رسو  اهلل 

قد  اة مرضمة بعصفر، فقا  ما اذه؟ فعرفت أن رسو  اهلل يفإذا عيّل ر

كراها، فأتيت أايل وام لرون تنورام فلففتها ثم ألقيتها فيه، فقا  رسو  اهلل 

 حسن.وإسناده  .«فهي كسوهتا بعض أالك» :

 :أنه سمع رسو  اهلل  عن ابن عمر (1827)وأخرج أبو داود رقم 

والملعفران  ،والنقاب، وما مس الورس ،   النساء يف إحرامهن عن القفازين»

 هحسن.احلديث. «بعد ذلك ما أحبت من ألوان ال ياب بستلول ،من ال ياب
 .األلباين 
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ال وب األبيض س بلوز ل :(4/390) اجملموعحلذا قا  النووي يف 

وال  ،وال خيف يف اذا ،األمحر واألافر واملخاط وغرياا من ألوان ال يابو

ودليل مواز األمحر وغريه مع اهمجاع حديث بعده:  وقا  ،كرااة يف يشء منه

، رواه البخاري ومسلم، وروى  «يف حلة محراء رأيت رسو  اهلل » :الرباء

 م له من رواية أيب محيفة.

أنه استشهد بأحاديث  عيفة ليقوي  امُلْستَْدِر جيب انيع ومن ع :قلُت  

 هبا حديث املرأة مع معار ة تلك الضعاف ألحاديث يف أعىل مراتب الصحة.

قد  عفها احلافظ مع أن تلك األحاديث املعار ة و

ثم قا : وا  غري  نيل األوطار، والشوكاين يف(10/305)الفتحيف

، ومعار ة تلك من املقا  الذي ذكرنا  أسانيدااااحلة ليحتجاج ملا يف

 األحاديث الصحيحة.

كره لملينب  وأبعد من ذلك استشهاده حلديث املرأة الذي فيه أن النب  

الصبغ باألمحر يتضمن    النساء عن لبس األمحر، كا يستفاد من ُكره النب  

 بتسله ودخل.  و  يدخل البيت، حتى بادرا زينت  

النه  عن املياثر الرباء عند البخاري يف: ذا بحديث حلاملستدر  فاستشهد 

: ال خيفى عليك أن اذا الدليل أخص من احلمر، وسبق قو  الشوكاين 

الدعوى وغاية ما يف ذلك حتريم املي رة احلمراء، فا الدليل عىل حتريم ما 

 له مراا. عدااا مع ثبوا لبس النب  

، وا  من مراكب العجم، ئأي وطقا  ابن األثري: وثري:  ،وامليثرة :قلُت  

تعمل من حرير أو ديباج واألرموان: ابغ أمحر، ويتخذ كالفراش الصتري 

وحيشى بقان أو اوف، لعلها الراكب حتته عىل الرحا  فوق اجلا  ، 
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ويدخل فيه مياثر الرسوج، ألن النه  يشمل كل مي رة محراء سواء كانت عىل 

 رمل أو رسج.

: (244)حتت حديث الرباء رقم  صاحلنيرياض الوقا  النووي يف

أو غريه، ولعل  امجع مي رة وا  يشء يتخذ من حرير وحيشى قان  :واملياثر

 اامفوق الرسج وكور البعري للس عليه الراكب.

اء وغريه يف النه  عن لبس فمن اخلاأ الوا ال االستشهاد بحديث الرب  

من اخلاأ الوا ال يضا وأحلديث املرأة يف النه  عن لبس األمحر،  احلرير

البعري والفرس الذي  االستشهاد بحديث النه  عن املي رة الت  تكون عىل

حلديث فيه النه  عن لبس املرأة لألمحر، فمن أي ومه يشهد له،  يركبه الرمل

مع أنه حي  للمرأة لبس األمحر ولبس احلرير بتلك األدلة املتكاثرة الت    

 .امُلْستَْدِر ينتبه حلا 

وأما لبس احلرير (: 2066حديث ) شرح مسلميف   النووي وقا

واهستربق والديباج والقيس واو نوع من احلرير فكله حراع عىل الرما  سواء 

، وأما رضلبسه للخييء أو غرياا، إال أن يلبسه حلكه فيجوز يف السفر واحل

 النساء فيباح حلن لبس احلرير ومجيع أنواعه.

مجاع عىل إباحته للنساء، وحتريمه عىل الرما ، وقا  بعده: ثم انعقد اه

أن يشقق ذلك احلرير بني نسائه وبني  لعيل  واستد  بأمر النب  

 من األدلة يف الباب. هوغريحلن،  االفواطم مخر  

ا بتحقيق قلعج : (19/309) التمهي وقا  ابن عبد الرب يف   النيَساءُ  َوأَم 

تَ  اَل  اْلُعَلَاءَ  َفإِن   بَاِسِهن   َمَوازِ  يِف  ِلُفونَ خَيْ
عَ مْال ُمَعْصَفرَ مْال لِ دَ  ُمَفد  َق مَْوال َواملَُْور   .ُمَمش 
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عُ مْال :وقا   َتةِ  أَْالِ  ِعنْدَ  ُمَفد  دُ مَْوال ،مُحَْرة   املَُْشب عُ  اللُّ هُ  احْلُْمَرةِ  يِف  ُدوَنهُ  ُمَور   َكأَن 

ا َوْردِ الْ  َلْونِ  ِمنْ  َمأُْخوذٌ  أَْعَلمُ  َواهلل ُ ُق مْال َوأَم   أَوْ  املَْْتَرةُ  ُاوَ  بِهِ  ُيْصبَغُ  أَمْحَرُ  َفانِيٌ  ُمَمش 

ٌق  بِهِ  املَْْصُبوغِ  لِل  ْوِب  ُيَقاُ   َشبَُهَها  .مُمَش 

وساق حديث أيب  ،( الصية يف ال وب األمحر376البخاري)وبوب  

التنملة  اىل إىل مشمرايف حلة محراء    خرج رسو  اهللو» :وفيه ،محيفة

(، 2/173وحتته نقل اذا اهمجاع ابن رمب يف فتال الباري ) .«بالناس ركعتني

 فقا : ورخصوا فيه للنساء، وحكى ابن عبد الرب اهمجاع عىل موازه حلن.

(+++) 
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  ^ النيب عن عن عمة له نصحمحصني بن  

 . عن عمة له عن النب   نصُمحصني بن  -280 "

  :(8913)رقم ئ  النسا اهماعقا  

 :خربنا عبد الوااب، قا  حدثنا شعيب، قا أشعيب بن شعيب، قا   خربناأ

خربه أن عبد اهلل بن أن بشري بن يسار، أ ، خربين حييأ :وزاع ، قا حدثن  األ

فقاع رسو  اهلل   ، أ ا دخلت عىل رسو  اهلل  ،ُمصن أخربه، عن عمة له

 «أذاا زوج أنت» : ا رسو  اهلل لبعض حامته، فقىض حامته، فقا  حل  

ال ماعجملا عنه، فقا  إلوه خما  :، قالت«كيف أنت له» :نعم، قا  :قالت

 اام.«نه منتك ونار إري أين أنت منه، فانظ »: اهلل  رسو 

 بن سعيد به. ىيضا بعد اذا من سبع طرق، عن حييأه أخرمو

 ةشيبيب أوابن (، 19003)رقم ( 4/341) املسن محد يفأه أخرمو

بن  ىمن طريق حيي( 291/ 7)والبيهق  (، 189/ 2)، واحلاكم (4/304)

 ، عن بشري بن يسار به.(448/ 25) الكبريوالارباين يف  ،نصاريسعيد األ

، وعبد اهلل بن  ةثق ،  وبشري بن يسار ةثق بن سعيد ىوسنده فيه  عف؛ حيي 

ذكره ، التهذيبُمصن اوابه، حصني بن ُمصن، كايف ترمجته من 

نه له إ :، وروى عنه مجع منهم بشري بن يسار، وقد قيلالثقاتحبان يف ابن

 :امليزانيف :وحلذا قا  الذاب  ،احبه واليصال ذلك فهو جمهو  حا 

 ."قه ابن حبانتابع ، وثّ 

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 
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 أقول: : امُلْسَتْدِركقال 

 ترمم احلجوري حلذا احلديث بحصني بن حفص.-1

 باسم عبد اهلل بن ُمصن. سنن النسائيثم ساق احلديث من

باهسناد الذي فيه سنن النسائيبعد أن ساق احلديث من-ثم قا 

ا بعد اذا من سبع طرق عن حييى بن  "قا :  -اهلل بن ُمصن عبد وأخرمه أيض 

 ."، بهدسعي

أي: عن حييى بن سعيد بن بشري بن يسار عن عبد اهلل بن ُمصن عن عمة 

 يس األمر كذلك.له.اذا ما يفيد كيع احلجوري، ول

من اذه السبع الارق إال عن  واحلق أن النسائ    يرو اذا احلديث

 بن ُمصن، واذا كله   يدركه احلجوري. حصني

(، وابن أيب 19003( رقم)4/341) املسن وأخرمه أمحد يف "ثم قا :

( من طريق حييى بن 7/291( والبيهق )2/189( واحلاكم)4/304شيبة)

 ."( عن بشري بن يسار، به25/448) الكبريرباين يف سعيد األنصاري، والا

 واذه اهحاالا كلها عىل اذه املصادر.

 ."من طريق حييى بن سعيد عن بشري بن يسار، به ": قولهثم 

كله أن اؤالء األئمة أخرموا اذا احلديث من طريق حييى بن يفيد اذا 

 ن بشري بن يسار عن عبد اهلل بن ُمصن عن عمته، به.عسعيد 
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والواقع خيف ذلك، فقد رمعت إىل اذه املصادر كلها، فلم أمد فيها أي 

ذكر لعبد اهلل بن ُمصن.وومدُا طرق اذه املصادر كلها إنا تدور عىل 

 حصني بن ُمصن فقط، واذا كله   يدركه احلجوري.

 م بعد اذا الضياع الاويل يقو  احلجوري:ث

يف ترمجته من  وعبد اهلل بن ُمصن اوابه، حصني بن ُمصن، كا"

  ".التهذيب

 ونسأله: ملاذا تبق  ال مجة حلذا احلديث باسم حصني بن حفص؟

 وملاذا حتيل اذه املصادر عىل عبد اهلل بن ُمصن؟!!

حكم احلجوري عىل حصني بن ُمصن بأنه جمهو  حا ، و ّعف -2

من أمله، وقد قا   ضعيف املفاري إسناد اذا احلديث به، وأورد حدي ه يف

 ."وقد قيل: إن له احبة": عنه

: امليزانوال يصال ذلك فهو جمهو  حا  وحلذا قا  الذاب  يف"قا :  ثم

 ."تابع ، وثقة ابن حبان

اكذا يفعل اذا الرمل؛ فلم حيسب أي  حساب لقو  عدد من العلاء أن 

حصني بن ُمصن من الصحابة، وتر  الكتب الذي ذكرا احبته، وتر  

 م:أقوا  حكم بصحبته، ومنه

 :قولهب  مسن هيف ترمجة حلذا احلديث يف أمحد  اهماع( 1

 ." حديث حصني بن ُمصن  "
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 أمحد يرى أن اذا الرمل احايب ابن احايب. اهماعفهذا يد  عىل أن 

 .اذا احلجوري رأى وقد ،(4/341)املسن انظر

 معجم الصحابةأبو القاسم البتوي، أورده يف كتابه ومنهم:( 2

 ."األنصاري ُمصن بن حصني "بعنوان ،(2/159)

 ثم أورد اذا احلديث.

( وابن 7( والارباين. 6( والعسكري. 5( وابن شااني. 4( عبدان.3 ومنهم:

 السكن.

( 1736) يف القسم األو  برقمةصاباإل ذكر ابن حجر اؤالء األئمة يف

 بعد حكايته االختيف يف احبته، ثم قا :

 ."وابن أيب حاتم وابن حبان، فاهلل أعلم وذكره يف التابعني البخاري "

 :قوله فيه ،فومدا(3/5)للبخاري التأريخ فرمعت إىل

، سمع منه  (1)حصني بن ُمصن اخلام  األنصاري املدين، سمع عميه"

 و  يملد عىل اذا. ."بشري بن يسار

(، 3/196) البن أيب حاتم اجلرح والتع يلثم رمعُت إىل كتاب

 فومدُا له:

 كذا، والصواب:)عن عمته(، ولعل اذا التصحيف من عمل بعض الناسخني، أو من الاابع.  (1)
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ن ُمصن اخلام  مدين  روى عن عمته، روى عنه بشري بن حصني ب"

 ."يب يقو  ذلكأيسار، سمعت 

حا اهماموظاار من كيع اذين  ني أ ا   ينفيا اذا الصحايب، و  يرصي

 فني يف أمره.قبأنه تابع ، فلعلها كانا متو

في يصال أن يعدا من املخالفني يف احبته حصني بن ُمصن، والصواب 

 . أنه احايب

 حصني بن ُمصن:  عن التقريبومن انا قا  احلافظ ابن حجر يف 

 ."س/معدود يف الصحابة، وروايته عن عمته. "

، الذين يعدونه من األئمة املذكورين خنف  لفيكون احلافظ او ال امن 

 الصحابة.

أن شيوخ الراوي عنه بشري بن يسار كلهم  القو  بصحبته  يومما يقو

تهذيب الكمالنهم حصني بن ُمصن. انظرمن الصحابة الكراع، وم

(4/187-188.) 

وعىل اذا فحصني بن ُمصن احايب روايته احيحة، والقو  

 مع االع اف بصحة حدي ه. ،خاأ كبري، ينبت  ال امع عنه "جمهو  حا "نهبأ
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 قال أبو عبد الرمحن:
 حتفة األشرافيف كتابه ذكر حلا احلافظ اململي اذه املرأة 

للنسائ   النساء ةعشر، ثم خرمه بعد من(18370)احلديث عنده رقم اذا 

 من مثان طرق وهي:
 عن ليث. ،عن قتيبة(8963) * 

 ابن عيينة (. :عن سفيان )واو ،عن ُممد بن منصور (8964) * 

عن حييى بن سعيد  ،عن ُممد بن امل نى وابن بشار كيمها (8966) *

 القاان.

 عن يعىل بن عبيد . ،نعن أمحد بن سليا (8967) * 

 عن يمليد بن اارون . (8968) *

 ،عن حييى بن سعيد ،عن مالك ،عن ابن واب ،عن يونسو (8969) * 

 عن حصني بن ُمصن به. ،عن بشري بن يسار

 ،عن شعيب بن الليث ،اهلل بن عبد احلكم عن ُممد بن عبد( 8970) *

حييى بن سعيد عن  ،عن سعيد بن أيب اي  ،عن خالد بن يمليد ،عن الليث

 نحوه.

 ،عن عبدالوااب بن سعيد ،عن شعيب بن شعيب بن إسحاق (8971) *

 ،عن بشري بن يسار ،عن حييى بن سعيد ،عن األوزاع  ،عن شعيب بن إسحاق

عبداهلل بن ُمصن، وإنا  :عن عمة له نحوه، كذا قا  ،عن عبداهلل بن ُمصن

 حصني بن ُمصن. :او

وأبو خالد  ،وإبراايم بن طهان ،بي  وسليان بن ،وقد رواه احلادان

 وحييى بن سعيد كذلك. ،وعيل بن مسهر ،األمحر
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عند احلديث من الارق إىل حييى بن ما ذكره احلافظ اململي  نقلُت 

عبد اهلل بن ُمصن ، اوابه: حصني بن  :سعيد، وما أبانه أنه قد ماء عن

 .ضعيف املفاري ُمصن، كا ذكرا يف

انا ؛ عبارة عن متالاة، فهو قد نقل احلديث ْدِر  امُلْستَ  وأن انتقاد

حصني بن ُمصن، وبعد  :اوابه ،بتخرل  وفيه قلت: وعبد اهلل بن ُمصن

 الذي ال طائل حتته يقو : وكل اذا   يدركه احلجوري. الكيع املتكل فذلك 

وأنت ماذا أدركت غري ما ذكرته أن عبداهلل اوابه حصني كا رمحه  أقول:

 اهلل. صني وليس لعبدحلبن حجر، وخية ذلك أين ذكرا ترمجة اململي وا

 فهو جمهو  حا . ؛وال يصال ذلكة، إن له احب :و نقل قويل: وقد قيل

: اكذا يفعل اذا الرمل، فلم حيسب أي حساب لقو  عدد قولهب وأرمف 

 من العلاء، إن حصني بن ُمصن من الصحابة .

 .ثم قا  بعده: والصواب أنه احايب 

الذي    ميزان االعت البل ذكره من االذاب    يعتربه احابي   أقول:

، كا يف مقدمته، ونص عىل أنه غري احايب فقا :  ايذكر فيه من يراه احابي  

 .تابع 

وعبد اهلل بن  ،روى عنه بشري بن يسار ؛: تابع  جمهو املاينوقا  يف

ترمجته من عيل بن السائب، وثقة ابن حبان. وذكر احلافظ ابن حجر يف 

ثم  ،ومجاعة ذكروه يف الصحابة ،أن ابن حبان ذكره يف التابعني التهذيب

 قا : فاهلل أعلم. 
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وذكر مجلة ممن ذكره يف  اإلنابةوذكره عيء الدين متلااي يف

الصحابة، وقا : وذكره أبو حاتم بن حبان يف ثقاا التابعني، وكذلك البخاري 

 ااموأبو حاتم الرازي وغريام.

مسلم بن احلجاج ذكره يف ثال ة تابع  املدنيني يف  ؛منهم :ُتقل  

عنه جمهو ،  :الذاب  وقا و ،(837( رقم)246ص) الطبقاتكتابه

.وكذا انع الثقاتإال أن ابن حبان ذكره يف فلم يذكر فيهواحلافظ اململي، 

 .إسعاف املبطأالسيوط  يف

 ، فذكر القولني.التهذيبوتوقف فيه ابن حجر يف 

وساق حدي ه اذا من  (2/159) معجم الصحابةذكره البتوي يفو

، طريق يمليد بن اارون عن حييى عن بشري عن حصني أن عمته أتت النب  

ثم رّمال بعده أن احلديث حديث عمته، فقا : وقد روى اذا احلديث غري يمليد 

، وال أعلم هبذا عن حييى بن سعيد عن بشري عن حصني عن عمته عن النب  

 غري اذا. سناداه

عن ابن السكن أنه قا : يقا  إن له احبه غري  التهذيبونقل احلافظ يف 

 .أن روايته عن عمته، وليست له رواية عن النب  

 : إن البتوي وابن السكن ممن قا  بصحبته غري احيال.امُلْستَْدِر  قو و

ث وأنه م مم حلذا احلديأمحد يرى إنه احايب؛  اهماع: إن قولهواكذا 

 . ث حصني بن ُمصن حدي قولهيف مسنده ب

 ةٍ يف طبعة الرسالة بتحقيق شعيب حديث حصني بن ُمصن عن عم :قلُت

وكذا حتفة األرشاف وكذا او يف أطراف املسند املكنمل  له وكذا او يف طبعة

قو  املستدر  اذا غري ف ،ب تيب املسند احلنبيل للحافظ ابن حجر املعتيل
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ذ ليستدرا  نسخة غري مضبوطة كعادته يف تتبع الشوايف  أاحيال بناه عىل خا

   يقل. أمحد، وتقويل له ما اهماعخيف انيع هبا واذا 

، وال تعديي   اوأما كون البخاري وابن أيب حاتم ذكراه و  يذكرا فيه مرح  

لذكرا ذلك،  اا احابي  فهذا انيعها غالبا يف جماايل احلا ، ولو كان عندمه

 و  يسكتا عليه.

 القول بع م صحبته إىل البخاري وأبي اعز اإلنابةوحلذا فإن متلااي يف

، فلهذا قلت: إنه غري احايب، وإنه كا قا  واذا او النقل الصوابحامت، 

الذاب : جمهو ، ولو ثبتت احبته أو حتى عدالته، فأنا قائل بصحة اذا 

يظهر  ، لكنصحيح الرتغيب والرتهيبيفاحلديث كا ذكره األلباين 

 واهلل املوفق. ،يل عدع احبته ملا تقدع فيه وأنه جمهو 

أن شيوخ الراوي عنه  : ومما يقوي القو  بصحبته امُلْستَْدِر  قا  

 .تهذيب الكمالنظراكلهم من الصحابة الكراع، ومنهم حصني 

ن كل إوقا :  ،تهذيب الكمالواذه جمازفة فلو حرص الكلية يفقلت: 

لكان له  تهذيب الكماللذين ذكرام احلافظ اململي يفشيوخ الراوي عنه ا

وقد يذكر يف ترامم  ةومه، واحلافظ اململي   حيرص مجيع شيوخ الراوا

، ساعدة بن حراع بن يميذام أنه روى عنه فين، ومن شيوخ بشري بن يسارت

 وقا : يروي املراسيل. الثقاتيصة، ذكره ابن حبان يفُمُّ 

وقا : قا  أيب: روى عنه بشري  اجلرح والتع يليب حاتم يف أوذكره ابن 

بن يسار روى يعقوب بن إبراايم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن بشري بن 

 يسار عن ساعدة بن حراع.
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: َروى عنه بشري بن يسار، وال تصال له  االستيعابقا  ابن عبد الرب يف 

ريب، وابنه حراع بن احايب بي  يصة: ُمُّ ةصاباإلوقا : احلافظ يف  .احبة

 يصة تقدع ذكره. وأما ساعدة فيحتمل أن يكون له رؤية.ُمُّ 

وعىل اذا فحصني بن ُمصن احايب، ": قولهامُلْستَْدِر  ومن غلو 

، والقو  بأنه جمهو  خاأ كبري ينبت  ال امع عنه، مع ةوروايته احيح

 ."االع اف بصحة حدي ه

السلف فحصني عده من التابعني بكيع امُلْستَْدِر  اكذا يصنع  :قلُت  

اململي ارتىض و ،مسلم بن احلجاج، وابن حبان، والبخاري وابن أيب حاتم 

، وذكر ابن حبان له يف التابعني من ال قاا و  يتعقبه  ذكرتهذيب الكماليف

احلي م  قا  ، وأن روايته اذه مرسلة (4111) العللقان  يفالدار

فلعله بنى اذا التوثيق عىل توثيق ابن  ."ثقةإنه "(: 4/306) اجملمعيف

وقا  ابن  ".جمهو ":، والذاب  وقا إسعاف املبطأوالسيوط  يف ،حبان

ألن عبد اهلل  ؛فهذا كله ال يصال":( عقب احلديث10/333) احمللىحملع يف

 ".بن ُمصن وحصني ابن ُمصن جمهوالن ال يدري أحد من مها

ورأيه،  قوله، ويلملع متحر الصواب بأن اذا خاأ كبري امُلْستَْدِر فيملعم  

 .اوىواذا 

(+++) 
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 ةعبد اهلل بن شداد عن ابنة محز 

 .عبد اهلل بن شداد عن ابنة محملة -281"

 (:6365)رقم النسائ   اهماعقا  

حدثنا حسني بن عيل  :قا  ،القاسم بن زكريا بن دينار الكويف خربناأ 

يب ليىل، عن احلكم، عن أن بن ، عن ُممد بن عبد الرمحةاجلعف ، عن زائد

يل وتر  ابنته،  فقسم  ماا موىل :عبد اهلل بن شداد، عن ابنة محملة، قالت

ماله بين  وبني ابنته، فجعل يل النصف، وحلا النصف،  قا    اهلل  رسو 

 اام.أخت ابن شداد   ألمه، وا  -بن عبد الرمحنا :يعن –ُممد 

ند  عيف؛ ُممد بن عبد الرمحن واذا الس( 2734)بن مامه رقم اه أخرمو

 .ةثق يب ليىل  عيف، وعبد اهلل بن شدادأبن ا

 أقول: :امُلْسَتْدِركقال 
ُممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل  عيف، لكن له متابعاا عديدة، كا 

 (.357-24/353) الكبريمعجم الطرباني يف 

 دد بن اهلاعن احلكم عن عب  اهلل بن ش ا  (1) جابر-1  فمن املتابعني له:

 بنت محزة. (2)عن أم الفضل

 أليب نعيم واو كذاب ال يصلال يف املتابعاا. املعرفةاو اجلعف  كا يف( 1)

  أع الفضل بنت محملة ا : فاطمة بنت محملة.( 2)

+ } 

 
} 

 
+} + +} +} 



 
' عبد اهلل بن شداد عن ابنة محزة

 
( 923 

 ومنهم: عبد اهلل بن عون عن احلكم، به.-2

 وشعبة عن احلكم، به.-3

اجلعد عن عبد اهلل بن شداد،   [1] وأبو إسحاق الشيباين عن عبد اهلل بن-4

 به.

 ورشيك بن عبد اهلل بن عياش العامري عن عبد اهلل بن شداد، به.-5

 هلل بن شداد، به.ومنصور بن حيان عن عبد ا-6

 وسفيان ال وري عن سلمة بن كهيل عن عبد اهلل بن شداد، به.-7

 (.3410-6/3409)نعيم أليب ةمعرفة الصحابوكا يف 

 : قا  أبو نعيم 

َثنَا"  أَيِب  ْبنُ  َبْكرِ  أَُبو ثنا ُسْفيَاَن، ْبنُ  احْلََسنُ  ثنا مَحَْداَن، ْبنُ  َعْمِرو أَُبو َحد 

،ُحَس  ثنا َشيْبََة، ِد  َعنْ  َزاِئَدَة، َعنْ  نْيٌ  ْبنِ  اهللِ َعبِْد  َعنْ  احْلََكِم، َعنِ  َليىَْل، أَيِب  ْبنِ  ُُمَم 

اٍد، دٌ  َقاَ   مَحْمَلَة، اْبنَةِ  َعنِ  َشد  ادٍ  اْبنِ  ُأْخُت  َوِاَ  : ُُمَم  ِه، َشد   َماَا  ": َقاَلْت  أِلُمي

 النيْصُف، يِلَ  ،اْبنَتَهِ  َوَبنْيَ  َبيْنِ  َماَلهُ   اهللِ َرُسوُ   َفَقَسمَ  اْبنَتَُه، َوَتَر َ  يِل  َمْوىل  

 ." النيْصُف  َوحَلَا

بيد بن أيب اجلعد وماء يف مابوع الارباين الكبري تسميته بعبد اهلل بن أيب اجلعد واو كذا واوابه ع[ 1]

 خاأ فهو عبيد بن رافع.
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رواه مابر اجلعف ، وشعبة وابن عون، عن احلكم نحوه. ورواه عياش 

 العامري، عن عبد اهلل بن شداد نحوه.

َثنَا ، َبْكرٍ  أَُبو َحد  دُ  ثنا الا ْلِح ُّ ِم ُّ  اهللِ َعبِْد  ْبنُ  ُُمَم   ْبنُ  َعيِلُّ  ثنا ،احْلرَْضَ

يٌك، ثنا َحِكيٍم، ، َعي اشٍ  َعنْ  رَشِ اٍد، ْبنِ  اهللِ َعبِْد  َعنْ  اْلَعاِمِريي  اْبنَةُ  أَْعتََقِت  ": َقاَ   َشد 

ا مَحْمَلةَ  ، َوَتَر َ  َفَاَا  حَلَا ُغَيم   َواْبنَتَهُ  النيْصَف، مَحْمَلةَ  بِنَْت   الن بِ ُّ  َفأَْعاَى اْبنَة 

  " النيْصَف 

 ."رواه سلمة بن كهيل، وعبيد بن أيب اجلعد، عن عبد اهلل بن شداد نحوه

اذه الصحابية، وعليه في يصال إيراداا وحدي ها يف قسم  ثفصاّل حدي

  عيف املفاريد.

ومن خدمة الصحابة الذين  اذا ما تيرس يل من خدمة رسو  اهلل 

 أوردام احلجوري وأحادي هم يف  عيف املفاريد.

 عىل نبينا ُممد وعىل خله واحبه وسلمواىل اهلل   

 ه ومرامعتهتفرغ من كتاب

 ربيع بن اادي عمري

 ام(1436يف السابع عرش من شوا  عاع)

 

 قال أبو عبد الرمحن:

 .عن ابنة محملة بن عبداملالب عن النب   ابن شداد 
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، أخربنا القاسم بن (6365)رقم الكربىيف النسائ   اهماعقا  

بن عيل اجلعف  عن زائدة عن  لكويف قا  حدثنا حسنيزكريا بن دينار ا

بن عبد الرمحن بن أيب ليىل عن احلكم عن عبداهلل بن شداد عن ابنة  ُممد

ماله بين  وبني  ماا موىل يل وتر  ابنته فقسم رسو  اهلل »محملة قالت: 

 .«ابنته، فجعل يل النصف وحلا النصف

 شداد ألمه.قا  ُممد يعن  بن عبد الرمحن: وا  أخت ابن 

 وخالف ابن أيب ليىل : عبداهلل بن عون فأوقفه.

 :(6366)بعده رقم وقا  النسائ  

 ةسلمأخربنا أبو بكر بن عيل قا  حدثنا عبد األعىل قا  حدثنا محاد بن  

أن ابنة » :عن عبداهلل بن عون عن احلكم بن عتيبة عن عبداهلل بن شداد بن احلاد

حلا فاا، وتر  ابنته وموالته فورثته ابنته  اوك  عتقت مملأمحملة بن عبد املالب 

 .«النصف وورثته ابنة محملة النصف

 : واذا أوىل بالصواب من الذي قبله.-النسائ  :أي-قا  أبو عبد الرمحن 

عن النسائ  بلفظ: واذا أوىل  حتفة األشرافونقله احلافظ اململي يف 

 اخلاأ.بالصواب من حديث ابن أيب ليىل وابن أيب ليىل ك ري 

عتقت أفرواه عبداهلل بن عون عن احلكم عن عبداهلل بن شداد أن ابنة محملة 

 حلا فاا فورثته ابنته النصف وابنة محملة النصف. امملوك  

، واذا أاال ، ألن ابن عون قولهعىل عبداهلل بن شداد من  ااكذا موقوف  

عه من الذي أوقفه ثقة ثبت فا ل، وُممد بن أيب ليىل الذي رفعه  عيف، فرف

 اذه الاريق منكر، وحلذا اوب النسائ  واململي املوقوف.

 .ااكذا موقوف  ( 878و24/867)الكبريوأخرمه الارباين يف 
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بن احلجاج فأرسله، أخرمه أبو داود يف  ةوخالف ابن أيب ليىل: شعب

فقا  حدثنا ُممد بن امل نى، قا  حدثنا ُممد بن معفر ( 364)املراسيل رقم 

عن احلكم عن عبداهلل بن شداد أنه قا : ال تدرون ما ابنة قا  حدثنا شعبة 

حلا فتويف وتر  ابنته  اعتقت مملوك  أمحملة من ؟ قا : كانت أخت  ألم  وإ ا 

 مرياثه بينها نصفني. وموالته فجعل رسو  اهلل 

، وتابع (6/441)الكربىوالبيهق  يف( 4/880)وأخرمه الارباين

: ُممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل نفسه عند شعبة عىل اذه الاريق املرسلة 

، قا  : حدثنا إسحاق بن إبراايم الديري عن عبد الرزاق (24/879)الارباين

 عن ال وري عن ابن أيب ليىل عن احلكم عن عبداهلل بن شداد به.

وعنه (، 16210)رقم  املصنفورواه سلمة بن كهيل عند عبد الرزاق يف

 .(24/886)الكبريالارباين يف 

 الكربىوالبيهق  يف (24/885) ومنصور بن حيان عند الارباين

عن سلمة والشعب  عن عبداهلل بن  ي، وقا  البيهق : وكذلك رو(6/441)

 شداد ، وابن شداد أخو بنت محملة من الر اعة واحلديث منقاع.

: رواه عدة عن عبداهلل بن شداد أن ابنة  (364) املراسيلوقا  أبو داود يف

 ا  املعتقة. محملة

عن احلكم عن  ةونقله عنه احلافظ اململي وأقره. فاحلديث رواه شعب

 وتتابع على إرساله ع ة منهم:، اهلل بن شداد مرسي   عبد

 .بن كهيل ةسلم -1

 

 .الشعب  -2

 

 .منصور بن حيان -3

 .(883و 24/882)الكبريابن أيب اجلعد عند الارباين يف  -4 
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 . (24/884)عياش العامري عند الارباين -5

 . كل اؤالء رووا احلديث مرسي  

كا عند النسائ  وابن  وا ارب فيه ُممد بن أيب ليىل فتارة رواه متصي   

كا  ، وتارة وافق احلفا  فرواه مرسي  ضعيف املفاري مامه وخرمناه يف

 .أنه مضارب احلديث التهذيبتهذيب أسلفنا، واذا مذكور يف ترمجته من 

يه: كان يسء احلفظ مضارب احلديث، كان فقه قا  عبداهلل بن أمحد عن أب

 .ابن أيب ليىل أحب إلينا من حدي ه

من ابن أيب ليىل، وقا  ابن حبان  اأسوأ حفظ   ا: ما رأيت أحد  ةوقا  شعب 

ه ، تركه أمحد كان فاحش اخلاأ رديء احلفظ، فك را املناكري يف روايت

 وحييى.

أبو أمحد احلاكم: عامة  قان : رديء احلفظ ك ري الوام، وقا وقا  الدار 

 .اامأحادي ه مقلوبة، وقا  السام : يسء احلفظ ال يتعمد الكذب

 .فتفرده هبذه الاريق املتصلة عن احلكم منكر 

واوب املرسل او بإخرامه له،  املراسيلواملرسل أخرمه أبو داود يف

 كذلك والبيهق . حتفة األشرافواململي يف 

األئمة كلهم البن أيب ليىل موافقاا  خمالفة اؤالء املستدر وقد قلب 

، ومعرفة خمالفتهم له وا حة ملية، في أدري أدس اذا التقليب !ومتابعة له؟

 كعادته يف اذا الكتاب. استعمل املتالاةعليه أع أنه 

مابر، ثم قا  يف احلاشية: واو اجلعف  واو كذاب، ال يصلال يف فقال:

 املتابعاا.
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ال وري اذه الاريق املواولة، بل قد رواه  نعم؛ او املتابع له عىل :قلُت

 .عن ابن أيب ليىل كا سبق

 وعىل اذه الاريق املرسلة تابعه ابن عون عند النسائ  كا سبق.

ومنهم عبد اهلل بن عون عن احلكم به خاأ وإنا رواه  :و  املستدر فق  

، وعىل اهرسا  تابعهم ( 364) املراسيلشعبة عند أيب داود يف مرسي 

 غريه.و

كذا قا ، –وأبو إسحاق الشيباين عن عبد اهلل بن اجلعد  :قال املستدرك

 عن عبد اهلل بن شداد به. -واوابه عبيد اهلل بن أيب اجلعد

( 173) السننليس به بل مرسي  فقد أخرمه بن منصور يف  :قلُت

.  وغريه مرسي 

 اد به.ورشيك بن عبد اهلل بن عياش عن عبد اهلل بن شد :قال املستدرك

ا رواه مرسي  أخرمه الارباين رشيكفوليس كذلك  :قلُت  الكبريأيض 

(24/356.) 

 ومنصور بن حيان عن عبد اهلل بن شداد به. قال املستدرك:

ابن أيب شيبة مرسي أخرمه رواه وليس كذلك فمنصور أيضا  :قلُت

 ( وغريام.1/401) معاني اآلثار (، والاحاوي يف6/251) املصنفيف

 وسفيان ال وري عن سلمة بن كهيل عن عبد اهلل بن شداد به. ل املستدرك:قا

عبد الرزاق يف وليس كذلك فسلمة أيضا رواه مرسي أخرمه  :قلُت

 ( وغريه.9/21) املصنف
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أليب نعيم طريق رشيك  معرفة الصحابةوقد نقل املستدر  من

يل وعبيد بن أيب اه سلمة بن كهوقو  أيب نعيم: ور هاملرسلة، ونقل كذلك عقب

 ،و  يلتفت إىل اذا بل معل اذه متابعاا ،اجلعد عن عبد اهلل بن شداد نحوه

 فصال حديث اذه الصحابية. :قا و

ابعاا فإن اؤالء اذا الصنيع أنه متالااا وليس مت يصدق عىل :قلُت

نت معلت أو واؤالء كلهم أرسلوه، املذكورين خالفوا ابن أيب ليىل واجلعف 

تكرر منك واو ترصف  ابعة واذا ترصفيف املتمتفقاا ا كلها لفاتاذه املخ

ا .  مريب مد 

و قد اختلف يف اسم ابنة محملة اذه، فقيل: فاطمة، وقيل: أمامه، وقيل: 

، ومسند (17/5854)الكبريمعجم الطرباني عارة، وقيل: سلمى، كا يف 

 عفه  ااحلديث، وأيض   ه، طبعة الرسالة، و عف ُمقق(45/257)أمحد

 .كا  عفه العيمة األلباين (2734)ُمقق سنن ابن مامه رقم 

أوااع ومتالااا  من الرد عىلوله احلمد واملنة اذا ما يرسه اهلل تعاىل يل 

 املدخيل  بن اادي الشيخ ربيع

يف تصحيح ما ضعفه وإبراز ما  ةصاباإلفيا يملعم يف كتابه الذي أساه

اإلجابة عن أوهام وأغاليط سميتهأو،مفاري  الصحابة جهله احلجوري من

م ذلك يف  حى يوع اجلمعة ال امن ت ،الشيخ ربيع امل خلي يف كتابه اإلصابة

 عرش من شهر ذي احلجة عاع ست وثيثني وأربعائة وألف للهجرة النبوية

 .عىل ااحبها الصية والسيع، وباهلل التوفيق 

َأ َََََََكتبه
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 والفوائد احملتويات

ة  3 ................................................................................... مقدم

 40 ...........................................................گ األنصاري عمارة بن ُأبي

 يان خلط املستدر  بني مسند احابيني.وفيه: ب        

 50 .....................................................................گ  السلمي أدرع

 وفيه بيان خلط املستدر  بينه وبني ابن األدرع وحدي يها.

 وفيه: بيان خاأ تصحيال حديث ابن األدرع واو مرسل.

 61 ........................................................... گ األسلمي أوس بن َبانُأْه

 حدي ه احيال يف البخاري وو عه انا خاأ من حني اف الكتاب

 63 .......................................................... گ الغفاري صيفي بن ُأْهَبان

يع األلباين رمحه اهلل وفيه بيان خاأ املستدر  يف دفاعة عن مهالة عديسة ونقل ك

فيمن يقو  فيهم احلافظ مقبو  أنه ال يقو  اذا غالبا إال يف املجهو  حاال 

 أو عينا.

وفيه بيان خاأ املستدر  أن اجلهالة ترتفع برواية اثنني وبيان أن اجلهالة مهالة عني 

 ومها  حا ، مع ذكر م ا  من كيع املستدر  نفسه.

ية احلديث إىل احلسن باريق حييى بن زادع عن وفيه: بيان خاأ املستدر  ب ق

 أبيه، وبيان أن حييى روى عن أبيه نسخة مو وعة.

 73 ........................................................... گ الصامت بن أوس حديث

 وفيه بيان خاأ استشهاد املستدر  بحديث أنس وأنه مرسل.
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مة بن اخر، مع أين سقته مصححا له بشوااده وبيان خائه باستشهاده بحديث سل

و  يذكر اذا املستدر  أين اححت أال القصة بشوااداا يف مسند 

 سلمة بن اخر.

 وبيان اخلاأ يف االستشهاد بحديث خولة مع حكم الذاب  عليه بالنكارة.

وبيان خاأ االستشهاد بحديث عائشة وخلط املستدر  بني الارق املختلفة عن 

 عروة بجعلها شوااد لبعضها البعض.عائشة ومرسل 

 86 ........................................................... گ األسدي خريم بن أمين

وفيه: بيان خاأ املستدر  أين ترمجة أليمن ثم ذكرا احلديث عن أبيه وبيان أين 

عن ال او  ا لبيان أن احلديث مضاربسقت الاريقني املختلف فيها مع  

 أيمن أع عن أبيه، وسنده  عيف.

باألحاديث الت  أورداا وأ ا ال شااد فيها   وفيه: بيان خاأ استشهاد املستدر

 حلديث أيمن أو أبيه.

وفيها بيان احلديث ال اين فكا أنه ليس عىل رشطنا كذلك اختلف فيه ال او عن 

 أيمن أع عن أبيه.

 ء عن عائشة ريض اهلل عنها.وبيان أنه ال ي بت عن اذا وال اذا وأنه قد ما

 100 ............................................................... عمرو بن عبيد بن أمين

وخاأ هتويل املستدر   "لكن احلديث احيال.."وفيه بيان قويل يف خخر البحث 

 ( من كلمة احيال، وبيان أين قد أبنت أنه خمالف أملجرد سقوط حرف )

 صحيحة.لألحاديث ال

 111 ................................................................ گ جحاش بن بسر 

وفيه: بيان مهالة عبد الرمحن بن ميرسة، من قو  ابن املدين ، وخاأ إطيق 

، وفيه بيان أن القو  املستدر  توثيق أيب داود له وتوثيقه عاع ملشايخ حريمل

 قو  اجلمهور. بضعف رواية  جمهو  احلا  او



 
' املحتويات والفوائد

 
( 933 

ف به املستدر  يف بعض حتقيقاته لقو  احلافظ وفيه م ا  ألحد مشايخ حريمل  عّ 

 فيه مقبو .

ل وفيه فائدة من كيع شيخنا مقبل رمحه اهلل عن قو  أيب داود يف مشايخ حريمل وم ّ 

بجهالة عبد الرمحن بن ميرسة، وكذلك فائدة من كيع ابن رمب واملعلم ، 

 حو  اذا وخمالفة املستدر  حلم مجيعا . واأللباين رمحهم اهلل

 وفيه: حتسني احلديث بشااده خيفا لتحسني املستدر  احلديث لذاته.

 121 ................................................................ الكعيب احلارثي بشري

ان ن من روى عنه ثيثة مع توثيق ابن حبإ":قولهوفيه: بيان خاأ املستدر  يف 

تعايه منمللة تبعده عن اجلهالة والتجهيل، وأنه هبا يرد عىل من قسم اجلها  

 ."إىل عني وحا 

من طريقة أال احلديث التشديد يف مسائل ": قولهوفيه بيان خاأ املستدر  يف 

... مع ذكر ما ينقض اذا من قو  املستدر  نفسه، "العقائد واحلي  واحلراع

 يف بعض كتبه.

لتأمل فيا يقا  فيه أنه من أحاديث ال غيب وال ايب فقد وفيه بيان أنه عند ا

ا وعقائد كحديث بشري اذا مع ذكر بعض األحكاع يستنبط منه أحكام  

 املستنباة منه.

 131 ................................................................... گ سعد بن بشري

ان عدع ثبوا حديث عنه حدي ه  عيف لذاته فذكرا ترمجة احايب احلديث لبي

يف الكتب الستة ومسند أمحد، وسقت احلديث يف احيال املفاريد لبيان 

 ثبوا املتن عن خخرين، وبيان خاأ املستدر  يف انتقاده حلذا االاايح.

 133 .............................................................. األنصاري أكثم بن بصرة

ه حلديث الولد للفراش، وموافقة البيهق  يف اهشارة لذلك، وفيه: بيان خمالفت

 وخاأ املستدر  يف خمالفته وبيان معنى الفراش، وأن من معانيها أع الولد.
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وفيه: نقل تضعيف بعض أئمة احلديث حلديث برصة كأيب داود، وابن القيم، وابن 

ا ء مجيع  أيب حاتم والبيهق ، واخلاايب، واأللباين وخمالفة املستدر  حلؤال

 يف تصحيحه.

وفيه: بيان خاأ املستدر  أنه إذا سلم أن احلديث أرسله سعيد بن املسيب أنه ال 

مانع من احلكم بصحة احلديث، وبيان أنه ال حيكم بصحة احلديث، وإنا 

حيكم بصحة املرسل وال يقا : حديث احيال، وإنا يقا  اذا حديث 

 مرسل أو مرسل احيال.

 االحتجاج باملرسل من رشحه عىل الباعث. مع تذكري املستدر  بحكم

يمكن أن (عبد)يف احلديث والولد عبد لك أن كلمة  قولهوفيه خاأ املستدر  ب

 نقو  ا  وحداا خاأ.

 144 ................................................................... مالك أبي بن ثعلبة

ا  ممن ذكره يف التابعني، وأنه وفيه بيان عدع احة احبة ثعلبة وذكر عدد من احلف

ال يقاس بعاية القرظ  فعاية قصته احيحة متصلة، وثعلبة إنا قا  فيه ذلك 

 مصعب الملبريي.

وفيه خاأ املستدر  عملوه القو  بصحبة ثعلبة بن أيب مالك إىل شعبة، والصواب 

أن شعبة   يقل ذلك وإنا رواه من قو  ثعلبة وليس او ابن أيب مالك، وإنا 

 بن احلكم.ا

وفيه خاأ املستدر  عملوه القو  بصحبة ثعلبة بن أيب مالك إىل ابن معني والعيئ  

وابن عبد الرب والذاب  وأن الصواب أن بعضهم قا  برؤيته وبعضهم قا  

 ونقل رشطهم يف إثباا الصحبة التمييمل. ملسو هيلع هللا ىلصبوالدته يف عهد النب  

ت هبذا اللفظ حديث، وإنا وفيه بيان  عف حديث ثعلبة مع نص احلفا  أنه ال ي ب

 يف معناه حديث الملبري، وبيان خاأ املستدر  يف تقسيمه إىل حدي ني.

 172 ................................................................ گ األنصاري  ثعلبة
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عمرو والصواب أنه ثعلبة أبو  وفيه خاأ املستدر  يف تقريره أنه ثعلبة بن

ختيار ابن أيب حاتم والارباين وأبو نعيم وابن مندة التفريق الرمحن، وا عبد

 بينها وتصويب ابن حجر لذلك.

وفيه أن احلديث ال اين املذكور ل علبة   يذكر له إسناد وليس عىل رشطنا وخمالفة 

 الشوااد الت  ماء هبا املستدر  حلديث ثعلبة.

 180 ......................................................... گظعياألشج زياد بن جعيل

وفيه خاأ املستدر  يف دفاعه عن مهالة رافع بن سلمة ملجرد أنه روى عنه عدد، 

ن ابن أيب حاتم لو وقف عىل اذه املجموعة من إ: قولهمع بيان خاأه يف 

وقد يقو  أبو حاتم الرواة أنه ال يستبعد أن يرصح بتعديله ونقل قو  الذاب : 

، ويكون قد روى عنه مجاعة .اامهو فين جم

م ل اذا حاله، يف حتقيقاته وفيه ذكر أم لة من عدع احتجاج املستدر  بمن 

 ا، وأم لة أخرى.بن سليان مع أنه روى عنه مخسة وعرشون راوي   كفديك

وفيه: رد عىل تأايله أن منهج السلف التسامال يف غري احلي  واحلراع والعقائد.. 

يل اذا اشتمل عىل بعض األحكاع والعقائد وتناقض مع ذكر أن حديث مع

 املستدر  يف ذلك.

وفيه: أن ليس يف حديث مابر شوااد لبعض ألفا  حديث معيل فحديث مابر 

 يتن  عنه.

 194 ....................................................................أمية أبي بن جنادة

 يف الصحيال  يصال حدي ه لذاته، وذكرناه  ذكرناه لبيان أن اذا الصحايب املفرد

 .لبيان ثبوا متن احلديث

 195 ............................................................. السهمي عمرو بن احلارث

 حدي ه فيه جماايل، وتصحيال املستدر  له خاأ.

 201 ......................................................گ التميمي مسلم بن احلارث
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 له حديث واحد بنص البتوي وقسمه املستدر  إىل حدي ني فأخاأ.

 208 ............................................................. األسلمي حرملة بن حازم

ذكرناه لبيان أن اذا الصحايب املفرد   يصال حدي ه لذاته، وذكرناه يف الصحيال 

 ثبوا متن احلديث. لبيان

 209 ......................................................... گ اخلزاعي خالد بن حبة

حدي ه فيه سيع بن رشحبيل جمهو  ودافع املستدر  عن مهالته بتوثيق ابن حبان 

 وقد  عف احلديث األلباين ورد عىل البواريي حتسينه.

: قولهه يشري إىل توثيق ابن حبان وخاأ املستدر  يف وفيه معنى قو  الذاب  وثق أن

ن اذا التوثيق قد حيصل من ابن معني، مع ذكر م ا  من كيع املستدر  إ

 وثق. قولهنفسه بقصد الذاب  ب

ن اذا احلديث ليس من أحاديث احلي  واحلراع والعقائد وذكر إ قولهوفيه رد عىل 

 بعض ما تضمنه احلديث من العقيدة.

 215 ............................................................الشيباني حنظلة بن دغفل

 فيه بيان عدع احبة دغفل. 

وفيه بيان خاأ ذكر املستدر  أن له حدي ا خخر وأن الصواب فيه أنه موقوف بسند 

 منقاع.

 221 ................................................. گ األوسي األنصاري سنان بن رافع

 فيه أن حدي ه قا  ابن املنذر ال ي بته أال النقل، وخالفهم املستدر  فصححه.

وفيه: بيان أن عبد احلميد بن سلمة وام والصواب أنه بن معفر، فعاد اال اراب 

إىل طريق عبد احلميد بن معفر الت  حاو  املستدر  نف  اال اراب فيها، 

 تيف أيضا فيه عىل عبد احلميد بن معفر.مع ذكر بعض االخ

اذا يف طريق معفر بن عبد اهلل بن احلكم.. عبد العمليمل النخشب : وفيه: قو  

 اام مرسل؛ ألنه   يدر  مد أبيه.
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وفيه خاأ املستدر  باستشهاده بحديث أيب اريرة يف ختيري ولد األبوين 

ن أحدمها مسلم الولد بني أبوي ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمني، عىل اذا احلديث يف ختيريه 

 واآلخر كافر.

 233 ................................................................گ ثعلبة بن الزبيب

وفيه أنه له حديث واحد بجملع احلفا ، وبيان خاأ املستدر  يف تقسيمه إىل ثيثة 

 أحاديث.

 239 .............................................................. الصدائي احلارث بن زياد

وفيه: خاأ املستدر  بدفاعه عن  عف عبد الرمحن بن زياد اهفريق ، وخاأ 

: بضعف قو  اهماع أمحد ال أكتب عنه، مع ذكر م ا  من تضعيف قوله

 املستدر  نفسه بعبد الرمحن بن زياد يف بعض كتبه.

وبيان معنى ذلك من  وفيه: بيان خاأ املستدر  تقوية احلديث بعمل أال العلم

 كيع اللجنة الدائمة.

وفيه بيان خاأ استظهار املستدر  أن سوق ال مذي حلديث ابن عمر لبيان أنه 

 يعتضد به، وأن حديث ابن عمر فيه م و  وأنه حديث منكر.

 وفيه: نقل من  عف حديث احلارث من أئمة الشأن وخالفهم املستدر  فصححه.

نسبته حدي ني للحارث خمالفا لذلك احلفا  الذين وفيه بيان خاأ املستدر  يف 

 نصوا أنه ليس له إال حدي ا واحدا، وأن احلديث اآلخر اململعوع مو وع.

 257 .................................................................. گ األزدي سخربة

 ة.به عدد من األئموفيه: خاأ املستدر  بدفاعه عن ُممد بن محيد وقد كذّ 

أنه يف بعض كتبه نقل وأقر عبارة عن عناد ومد ، بدليل وفيه: أن دفاعه اذا 

 من علم حجة عىل من   يعلم. :بتكذيب ابن محيد، مستدال بأن

ا بنصوص احلفا ، وخاأ املستدر  يف ا واحد  وفيه: بيان أن لسخربة حدي   

 خمالفتهم بتجملئته إىل حدي ني.
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 268 .............................................................. القرشي حريث بن يدسع

 له حديث واحد  عيف، وبيان خاأ املستدر  يف تصحيحه.

وبيان أنه قد ماء بإسناد ظااره احلسن عن عمرو بن حريث وليس عن أخيه سعيد، 

وتيام وابن نارص الدين،  ،وابن حجر ،الذاب  ظاحلافلكن احلديث أنكره 

 رمحهم اهلل. العيمة الع يمني

 278 ........................................................ گاملخزومي يربوع بن سعيد

فيه بيان  عف حدي ه، وخاأ جتملئة املستدر  له إىل حدي ني، ثم تصحيال األو  

واحلديث عن سعيد  عيف، وتضعيف اآلخر، وأن الصواب أن يقا : 

 الناس إال أربعة شوااد.ملسو هيلع هللا ىلص نب  ال وألاله األو  يف تأمنيي 

وفيه بيان خاأ استشهاد املستدر  بحديث سعد بن أيب وقاص وأنس وإ ا إنا 

للناس إال أربعة، وأما تسميتهم ملسو هيلع هللا ىلص  النب   ألال احلديث، من تأمنيي يشهدان 

 .كانتا ملقيس، غلط فف  اذا احلديث أن القينتنيي 

 287 ................................................................ اهلذلي سلمة نب سنان

 ،ملسو هيلع هللا ىلصوفيه: بيان أنه ال يصال لسنان ساع من النب  

وفيه بيان خاأ املستدر  يف نسبة احلديث ال اين إىل سنان وإمها  كيع احلافظ 

 الذي نقل عنه املستدر .

ظ ، لقو  احلافمهالة سلمة بن منادةوفيه بيان خاأ املستدر  يف دفاعه عن 

 بجهالة رمل قا  فيه:املستدر  نفسه مقبو ، مع ذكر نموذج من كيع 

 وقا  الذاب : وثق.، مقبو  ظاحلاف

وفيه بيان خاأ املستدر  يف نسبته لسنان ثيثة أحاديث، وبيان أن احلديث ال اين 

من رواه سنان مرسي ومتصي عن أيب اريرة، وال الث: الصواب أنه عن 

 .ه مسلمابن عباس كا أخرمحديث 
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وخاأ املستدر  يف استشهاده بحديث ابن عباس حلديث سنان، ثم بحديث قبيصة 

أيب ذؤيب والصواب أنه حديث واحد رواه سنان عن ابن عباس، ورواه ابن 

 عباس من قبيصة، كا يف مسلم، مع أنه يف مسلم معل باالنقااع.

 302 ................................................. گلمياألس األنصاري سنة بن سنان

فيه بيان اال اراب يف احلديث وترميال أنه من حديث أيب اريرة ال من حديث 

 سنان.

وفيه بيان خاأ املستدر  يف نسبته حديث سنان إىل البخاري معلقا، وإنا البخاري 

 علق حديث أيب اريرة.

سنان، وبيان أنه ما  إىل وخاأ املستدر  أيضا يف عملوه لأللباين تصحيال حديث 

تصحيال حديث أيب اريرة، وأن املتن عنده احيال، سواء عن اذا الصحايب 

 أو اذا.

نان وحديث س ثاملختلف فيها حدي معله أحد احلدي نيه كذلك يف ؤوفيه: خا

 .أيب اريرة شاادا لألخر

وفيه بيان أن خذا أو  مو ع له أااب يف استدراكه من سقوط احلديث ال اين 

ن، مع أين قد استدركته يف الابعة ال انية، وبيان أنه اار هبذا لسنان لسنا

حديث واحد واو احلديث املستدر ، أما احلديث األو  فهو عن أيب اريرة 

 ال عن سنان.

 314 ................................................................ گ مجيلة أبو سنني

 انا خاأ من حني اف الكتابحدي ه احيال يف البخاري وو عه 

 قولهشيئا ال من  ملسو هيلع هللا ىلصن اذا الصحايب   ينقل عن النب  إ: قولهوفيه خاأ املستدر  ب

لتملوة الفتال وا  من فعله  ملسو هيلع هللا ىلصوال من فعله، مع أنه نقل خرومه مع النب  

 .ملسو هيلع هللا ىلص
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 معرفة الصحابة وفيه: أن احلديث نقلته من البخاري وخاأ املستدر  بنملوله إىل

 تك ريا للصفحاا.

 319 ................................................................. گ  صخر بن سويد

وال أعلم لسويد اجلهن  فيه أن له حديث واحد بنص احلافظ البتوي حيث قا : 

 ، وخالف املستدر  فخلط بني احابيني.غري اذا

رشطنا يف  وفيه: أن الرامال يف احلديث أنه عن زيد بن خالد ال عن سويد، وبيان

 املفاريد.

 333 ....................................................... گ األمحسي العيلة صخربن

يف حا  أبان بن عبد اهلل بن أيب حازع أنه  التقريبفيه أين نقلت كيع احلافظ يف 

ادوق يف حفظه لني، فتعقب املستدر  بسوق ترمجته من هتذيب اململي 

وى عنه وعمن روى ثم   خيرج فيها بنتيجة بل قا  يف النهاية: بذكر من ر

 .فحدي ه إما  حسن لذاته أو احيال

وفيه: نص احلفا  أن لصخر حديث واحد، وخالفهم املستدر  فجملأ حدي ه 

الواحد إىل حدي ني، راميا باخللط بينها إىل شيخ أيب داود متناسيا أنه قد 

 أيب داود. نسب إىل احلافظ ابن حجر توثيق شيوخ

وفيه: أن شيخ أيب داود   ينفرد بسوق احلديث الذي مملأه املستدر  سياقا واحد 

 بل تابعه وكيع وغريه.

 ن وكيعا خالف عمر بن اخلااب شيخ أيب داود.إ قولهوفيه: خاأ املستدر  يف 

 وفيه بيان  عف إسناد احلديث، وخاأ املستدر  يف تصحيحه.

 350 .....................................................گ  البياضي غنام بن اهلل عبد

فيه بيان أن له حدي ا واحدا يف إسناده عبد اهلل بن عنبسة جمهو ، وخاأ املستدر  

 يف دفاعه عنه لقو  احلافظ مقبو ، وبيان من قا  بجهالته من احلفا .
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ىل فصار عنبة، وهتويل وفيه: بيان أن عنبسة سقات منه السني يف الابعة األو

 املستدر  يف ذلك، فعوقب أن احفه إىل عتبة.

: بالتسامال قولهن اذا احلديث من الفضائل وإ قولهوفيه: بيان خاأ املستدر  يف 

ة ذرويف تصحيال أحاديث الفضائل، وبيان أن اذا احلديث قد اشتمل عىل 

  عملومل.توحيد اهلل ونف  الرش  عنه، وتضمن إ افة النعم هلل واو العقيدة

 355 ..................................................... املزني عمرية أبي بن عبدالرمحن

فيه: أن احلديث الذي سقناه قد أعل بعدة علل منها اال اراب، وفيه اهمابة عن 

 اذه العلل، و عف املستدر  يف حتقيقها.

 لكتب الستة.ا حسب رشطنا من اا واحد  وفيه: أن له حدي   

وفيه أن الصواب يف احايب احلديث ال اين: أنه ُممد بن أيب عمرية كذا ماء 

ا باسمه يف عدد من املصادر، كا خرمته يف مسنده من كتايب احيال مرصح  

 املفاريد.

ه أنه عن أيب أمامة، وأما عن ا أن الصواب فيوفيه: أن احلديث املذكور ثال   

 الرمحن بن عمرية فوام. عبد

 إنا ا  زيادة يف احلديث األو  ال تصال. اأن احلديث املذكور رابع   وفيه:

 379 ................................................... گ اخلطمي حمصن بن اهلل عبيد

من  حدي هأن وفيه: خاأ املستدر  يف حتسينه حلديث سلمة بن عبيد هلل ملجرد: 

 ..اعن أحد يف سلمة بتهمة أو كذبنه   يوأل ،أحاديث ال غيب

د اهلل بن يعبن له حدي ني ثم بنقله كيع الذاب  يف إ قولهوفيه تناقض املستدر  ب

واو هبذا  من أابال خمنا يف رسبه، وعنه ابنه سلمةملسو هيلع هللا ىلص له عن النب   صنُُم 

 يف ابنه سلمة نحو اذا. قولههيدع أن له حدي ني، مع 

 اب  يرى أن اذا احلديث حسن ألنه   يتعقبالذن إ: قولهوفيه: خاأ املستدر  ب

 ال مذي.
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وفيه: تعقب العيمة األلباين لل مذي يف حتسينه، وفيه ذكر عدد من العلل الت  

 هتدع تصحيال املستدر  حلذا احلديث؛ ألنه من أحاديث ال غيب.

عىل حتري ثبوا أحاديث رسو  اهلل، سواء كانت  هتعنتوفيه: خاأ املستدر  يف 

مع ذكر م ا  من كيع ي  واحلراع، أو يف ال غيب وال ايب، يف احل

 املستدر  نفسه يف رشوط من ليمل العمل باحلديث الضعيف.

 وفيه الكيع عىل  عف احلديث و عف شوااده.

وفيه خاأ املستدر  يف نسبته للحديث ال اين إىل عبيد اهلل بن ُمصن، وبيان أنه 

 فه سواء عن اذا أو اذا.إنا او عن أوس األنصاري، وبيان  ع

 396 ................................................................. گ  الندر بن عتبة

فيه أن له حديث واحد بنص اهماع البتوي، وابن عبد احلكم وخاأ خمالفة 

 املستدر  حلم بحديث الرامال فيه أنه موقوف عىل أيب أمامة ومبري بن نفري.

ع طرق وشوااد احلديث، وأنه ثبت بتري اذا اللفظ عن ابن عباس وفيه:  عف مجي

 موقوفا.

 406 ....................................................... گ القرشي طلحة بن عثمان

وفيه خاأ املستدر  يف موافقته لتضعيف  حلدي ه يف الابعة األوىل؛ مما يد  عىل 

 الصواب؛ بقدر ما هيتم باالستدرا .عدع ااتاع املستدر  بتحري 

وفيه: خاأ املستدر  يف نسبته احلديث اآلخر إىل ع ان بن طلحة لوام يونس بن 

 يمليد.

وفيه: خاأ املستدر  يف ذكره وام البن عون أنه حديث ثالث لع ان مع أنه رمال 

من أن ابن عون الصواب ما ذاب اليه الدارقان  او يف كتابه بني اهمامني أن 

قد وام يف إسناد اذا احلديث بذكره أسامة وع ان بن طلحة، فيه إ افة إيل 

 ..بي 

 414 .......................................................... گ  اجلذامي زيد بن عدي
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ا ا واحد  نص احلافظ اململي، وابن حجر وابن اجلوزي وابن حملع أن له حدي   

 حدي ني، وخلط بني احابيني.وخالفهم املستدر  فذكر له 

باع اف  شااد حلالذاته ال سيا وفيه بعض األلفا  ال وفيه: بيان  عف احلديث، 

 : إال ما يساق به اجلمل.قولهكاملستدر  

وخاأ املستدر  يف دفاعه عن مهالة حا  عبد اهلل بن سفيان لقو  احلافظ فيه 

 مقبو .

 424 ........................................................گ الكندي عمرية بن العرس

له حديث واحد يف الكتب الستة ومسند أمحد حسب رشطنا، وأبنت أن له خارمها 

 حديث يف الصحيال املسند للفائدة.

وفيه: بيان خاأ املستدر  يف تصحيال احلديث بشااده عن ابن مسعود وبيان 

 .انقااعه، وخاأ املستدر  يف القو  باتصاله

: إنه يصل با ذكره او قولهوفيه بيان  عف الشااد اآلخر وبيان خاأ املستدر  ب

، وبيان أن أقوى درماا الصحة املتفق عليه.. إىل أقوى درماا الصحة

 الخ.

 وفيه تصحيال احلديث ال ندرامه حتت أاو  ذكرنااا خيفا للمستدر .

: إن له أي العرس أربعة وفيه: بيان األحاديث األخرى الت  ذكراا املستدر  ثم قا 

أحاديث، مع ذكر قو  ابن حبان أن حييى بن زادع قد روى عن أبيه عن 

 العرس نسخة مو وعة.

 439 ............................................................ التميمي ذؤيب بن عكراش

ء بن الفضل فيه: خاأ املستدر  يف رمي  باملبالتة بنقيل لقو  إماع بو ع العي

اذا احلديث، ثم خاأ رميه العباس بن عبد العظيم هبذا االهتاع املبالغ فيه، 

وأنه   يقم له احلافظ أي وزن، مع أنه نقله يف هتذيبه و  يع ض عليه، وفيه 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاستعظاع الذايل بالتحديث هبذا احلديث عن رسو  اهلل 
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اع السام  بالكذب إىل تلميذه وفيه: بيان حا  عبيد اهلل بن عكراش وأنه إن عاد اهت

وقد قا   اال خيرج حدي ه عن حيمل الضعيف مد  النظر فإن عبيد اهلل كذلك 

 .ال يكتب حدي هالسام  نفسه 

وفيه: نص ال مذي وابن اجلوزي وابن حملع وغريام أن لعكراش حديث واحد 

 وبيان خاأ املستدر  يف خمالفتهم بذكره أن له حدي ني.

 450 ................................................................. اليمامي طلق بن علي

فيه: خاأ املستدر  يف دفاعه عن مهالة حا  مسلم بن سيع ملجرد توثيق ابن 

ن اململي وابن حجر يوافقانه، ورد العيمة إ قولهحبان له، وبيان خائه يف 

 األلباين رمحه اهلل عىل اذا.

عن مهالة عيسى بن حاان لروايته عن سبعة، وراية وفيه: خاأه كذلك بدفاعه 

ثانية عنه، وتوثيق العجيل وابن حبان وقو  احلافظ مقبو ، وبيان خاأه يف 

اذا وأنه قد سبقن  إىل القو  بجهالته إماع الصنعة البخاري، وهبذا ينتقض 

 مجيع اع ا اته الت  من اذا القبيل.

ا  ال ترد روايته بل يتوقف فيها، وبعض ن جمهو  احلإ: قولهوفيه: خاأ املستدر  ب

، وذكرنا ناذج عدة من األحاديث الت   عفها املستدر  نفسه العلاء قبلها

 بمجهو  احلا ، وبمن قا  فيهم احلافظ مقبو .

 ال تعتضد رواية املستوروفيه: ذكر مواب عىل سؤا  ورد إىل املستدر  فيه 

نعم؛ ألن اذا  عيف بم: ): ابوترتق  لدرمة احلسن لتريه؟ فأم باملستور

 .. الخ.خفيف الضعف

 وفيه: خاأ املستدر  بذكره شوااد للحديث يف غري ُملها.

ن سعد بن عمار  479 ................................................................... املؤذ

فيه: أن له حديث واحد مرسل، وقد حصل خاأ يف بعض طبعاا سنن ابن مامة 

 عن أبيه فبنى املستدر  عىل اذا اخلاأ استدراكه اخلاطئ.فملاد فيه 
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 أن له رؤية ينبت  اح امه؛ إذ ىدعيفمن : قولهوفيه: رد عىل غلو املستدر  يف  

، وبيان أن نقل كيع األئمة ثم القو  با رمال عند حيتمل احة اذه الدعوى

له،  الباحث من احة الصحبة أو عدمها ليس فيه عدع اح اع حلذا امل مم

 وبيان أن اذا ادع لعدد من الكتب الت  فيها املختلف يف احبتهم.

: إياس بن عبد اهلل بن أيب ذبابوفيه: م ا  من كيع املستدر  يف بعض رسائله يف 

أنه جمهو ، وقد قا  بصحبته أبو زرعة وأبو حاتم، وابن عبد الرب وابن مندة، 

در  مهالته و  يقل با وذكره عدد من أال العلم يف الصحابة، فرمال املست

 قاله انا من التلو، مع م ا  خخر من بعض أموبته حو  اذا.

:)جمهو ( ال يالق عند أال  ظن الواف بلفإ: قولهوفيه: خاأ املستدر  يف 

وبيان أن اجلهالة مهالة  احلديث إال عىل من ال يروي عنه إال راو  واحد؟

در  باجلهالة وقد روى عني ومهالة حا ، مع ذكر أم لة ممن وافهم املست

 .عنهم أك ر من راو

وفيه: بيان أن مرسل عار اذا له شوااد يصال هبا، وخاأ املستدر  يف إيراد 

 أحاديث سعد القر  وال مسند القرض عندنا.

 499 .................................................................. ربيعة أبي بن عياش

البتوي وغريه وخالف املستدر  فذكر له ثيثة له حديث واحد بنص اهماع 

 أحاديث وليس كذلك.

وفيه بيان أن احلديث املذكور ثانيا الصواب أنه عن رمل ال يدرى من او وبيان 

 ن احلاكم اححه ووافقه الذاب .إ: قولهانقااعه، وخاأ املستدر  يف 

 و بن العاص.وفيه: بيان احلديث ال اين وأن الصواب فيه أنه عن عبد اهلل بن عمر

 510 ....................................................... گ األشعري عمرو بن عياض

فيه بيان خاأ دفاع املستدر  عن رواية رشيك عن الكوفيني، وبيان قو  ابن املبار  

 ، وأنه بمعنى أروى.من سفيان رشيك أعلم بحديث الكوفيني
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وخاأ املستدر  باستشهاده بحديث قيس بن  وفيه: بيان  عف حديث عياض،

سعد وأنه حديث واحد مضارب روي تارة عن عياض، وأخرى عن قيس بن 

 سعد.

وفيه: خاأ املستدر  يف نسبته لعياض حدي ا خخر، وبيان أن الصواب يف احلديث 

 اآلخر أنه من رواية عياض عن أيب موسى ريض اهلل عنه.

 518 ........................................................... گ املزني جبر أ بن غالب

نص البملار وابن سمعون واحلافظ ابن حجر وابن اجلوزي وابن حملع وغريام من 

احلفا  أن له حدي ا واحدا وخالفهم املستدر  فنسب إليه حدي ني معتمدا 

الب عىل كيع احلافظ يف اهاابة الذي قد أملال فيه أن انا  من فرق بني غ

 بن أبجر وغالب بن ديخ، وتاركا كيمه يف التقريب: فأخاأ.

 وفيه بيان اتفاق احلفا  عىل  عف حدي ه.

 524 ................................................................. گ سعد بن الفاكه

فيه نص احلفا  كالبملار واحلافظ ابن حجر وابن اجلوزي وابن حملع أن له حدي ا 

 ، وخاأ املستدر  يف خمالفتهم وجتملئة حدي ه إىل حدي ني.واحدا

 وفيه بيان  عف حدي ه وخاأ املستدر  يف االستشهاد له وبه.

 539 .................................................................. گ العامري فجيع

حدا فيه نص احلافظ ابن حجر وابن حملع وابن اجلوزي، وغريام أن له حدي ا وا

 للفجيع، وبيان خاأه يف ذلك. ملسو هيلع هللا ىلصواع ض املستدر  بحديث كتاب النب  

وفيه بيان حا  عقبة بن واب وأنه جمهو  وخاأ املستدر  كعادته يف دفاعه عنه 

وعن أم اله لقو  احلافظ مقبو ، والنقل عن اهماع أمحد أنه قا  ال أعرفه، 

 وكذلك ابن عدي والذاب  وغريام.

 در  يف دفاعه عن مهالة واب بن عقبة.وفيه كذلك خاأ املست
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وفيه بيان تضعيف أال املحدثني للحديث كالذاب  والبيهق  واأللباين، وخاأ 

املستدر  يف خمالفتهم وخاأه يف استشهاده بأحاديث اال ارار حلذا 

 احلديث فيمن لد غبوقا وابوحا.

 550 ................................................................گ الزهراني فضالة

 بصحبته. قولهوفيه: بيان مهالة عبد اهلل بن فضالة، وخاأ املستدر  يف دفاعه عنه و

وفيه: بيان تضعف األئمة حلديث فضالة، كالذاب ، والعيئ  وغريه، وخاأ 

أن يكون أبو حرب روى اذا  املستدر  يف خمالفتهم بمجرد عدع استبعاده 

، وبيان ن أبيه، ثم سمع اذا احلديث من أبيهاحلديث بواساة عبد اهلل ع

 انقااعه من قو  احلفا .

 وفيه: خاأ املستدر  يف استشهاده بأحاديث ختالف حديث فضالة.

 563 ...................................................... األنصاري سهل بن عمرو بن قيس

يف خمالفته لنصوص األئمة ملجرد  فيه بيان أن احلديث منقاع، وخاأ املستدر 

 أن اململي ذكر أن عبد ربه روى عن مده.

وبيان خاأه كذلك يف ذكره لاريق أسد بن موسى، وبيان أنه خالف و  يتابع عبد 

باتصاحلا  قولهربه وأخاه وأ ا طريق منكرة، ومنقاعة، وخاأ املستدر  يف 

 يسمع من أبيه. ملجرد الرأي بدون حجة، وبيان أن سعيد والد حييى   

 وبيان  عف احلديث و عف شااده عن ثابت بن قيس.

 575 ....................................................................... يزيد بن جممع

فيه بيان خاأ املستدر  يف اع ا ه عىل حكم  بجهالة اشاع بن حييى لقو  

املستور وجمهو  احلافظ مستور، وبيان أن املستدر  نفسه ال يفرق بني 

 احلا  خيفا حلذا املو ع.



 ) 

 

 

+ 

 

948

وفيه: أنن   عفت احلديث لذاته وأثبت احة املتن من حديث أيب اريرة املتفق 

عليه، فذاب املستدر  يأيت بشوااد ألثباا احة املتن حتصيي ملا او 

 حاال.

وفيه: بيان أن جممع بن يمليد ذكره ابن اجلوزي وابن حملع يف أاحاب احلديث 

عارض املستدر  بحديث يف إسناده من قد ُكذب، خيشى من الواحد، و

 ومهه يف اسم شيخه فضي عن الصحايب.

وفيه: خاأ املستدر  يف تقليده من   يصب يف عدع التفريق بني جممع بن يمليد 

 وجممع بن مارية، وأحادي هم.

 585 ................................................................ گ مرارة بن ُمجَّاَعُة

فيه خاأ املستدر  كعادته يف دفاعه عن مهالة الدخيل بن إياس لقو  احلافظ فيه 

مستور، وكذلك يف دفاعه اي  بن رساج لقو  احلافظ فيه مقبو  حسب 

 ااايحه.

وفيه: بيان تضعيف العيمة األلباين والعباد للحديث وحكمه بجهالة الدخيل خيفا 

 للمستدر .

ستدر  يف خمالفته لألئمة الذين نصوا أن ملجاعة حدي ا واحدا كأيب وفيه خاأ امل

حاتم واحلافظ ابن حجر وغريام، وبيان أن احلديث املعارض به ليس 

 ملجاعة.

 598 ................................................................. األسلمي دهر بن نصر

لة أيب نرص بن دار لقو  احلافظ فيه فيه خاأ املستدر  يف دفاعه كعادته عن مها

 مقبو ، وبيان أن الذاب  قد حكم عليه باجلهالة.

: )فهي تركتموه( قولهوفيه بيان أن حلدي ه يف قصة رمم ماعمل أحاديث احيحة، و

 ال تصال، خيفا للمستدر  الذي احال احلديث هبذه المليادة.
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يث الذي اع ض به وفيه: نص احلفا  أن لنرص بن دار حديث واحد، وبيان احلد

املستدر  أنه قد ماء عن أيب احلي م بن أيب التيهان، وليس عن أيب احلي م بن 

 نرص.

 609 ..................................................................... هالة أبي بن هند

اذا احلديث احتفى به : قولهفيه: خاأ املستدر  يف اع ا ه عىل  عف حدي ه ب

. وبيان عدد من األئمة الذين  عفوا اذا احلديث، وأن املستدر  .العلاء

نفسه قد حكم عىل اذا احلديث بشدة الضعف يف بعض كتبه، مناقضا 

 الستدراكه انا.

املختلفة اذا احلديث إىل بعض طرق  هعمديف  وفيه: بيان خاأ املستدر  

 .عىل شدة اختيفها و عفهافجعلها شوااد املضاربه 

أ املستدر  يف خمالفته لألئمة الذي ذكروا اند بن أيب االة يف وفيه بيان خا

أاحاب احلديث الواحد، وبيان احلدي ني الذيني اع ض هبا، وان احلديث 

املذكور ثانيا فيه كذاب وقد اختلف عليه فتارة لعله عن اند بن أيب االة، 

 بن اند.وتارة عن اند بن اند، وكذلك احلديث املذكور ثال ا ، أنه عن اند 

 626 ......................................................... معيط أبي بن عقبة بن الوليد

له حديث واحد  عيف السند منكر املتن، وخاأ املستدر  بتعبريه عىل احلديث 

 باملنتقد فإن االنتقاد قد يتم وقد ال يتم.

ر، وأن اذا احلديث فيه كذاب، وقد وفيه أخاأ املستدر  يف نسبته للوليد حدي ا خخ

 روي بإسناد أحسن منه موقوفا من قو  الوليد نفسه.

 630 .............................................................................. رافع أبو

د.. الخ، وذكر فلم لعل االختيف كله عن جماا: قولهفيه بيان خاأ املستدر  يف 

 .واالختيف عىل جمااد يف روايتهلارباين: ... ما يرد اذا الكيع من قو  ا
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أن حديث أيب رافع وفيه: خاأ املستدر  يف مملمه أن أبا رافع اسمه ظهري، وبيان 

يف السند قا  الذاب  يف ترمجته من امليملان ال الذي وابن رافع ، فيه اختيف

 .يعرف روى عنه جمااد

 وبيان أن احلديث يف الصحيحني عن ظهري بن رافع.

 642 ......................................................................السمعي رهم أبو

فيه بيان أنه أحملاب بن أسيد، وبيان خاأ املستدر  بنسبته أربعة أحاديث إليه، وبيان 

 وام للحافظ تبعه عىل ذلك املستدر .

ن كنت إ قولهوفيه: بيان أنه ليس بصحايب وأن حدي ه مرسل، وخاأ املستدر  يف 

أعتقد عدع احبته فينبت  عدع ذكره يف مفاريد الصحابة، أذ أين ذكرته يف 

 قسم الضعيف هرساله واملرسل من قسم الضعيف.

 654 ....................................................................... گ رمية أبو

 يب رم ة.فيه خلط املستدر  بني أيب ريمة ااحب اذا احلديث الواحد، وبني أ

 وفيه بيان أين قد أفردا ترمجة أيب رم ة التميم  ب مجة يف احيال املفاريد.

وفيه بيان أن حديث أيب ريمة اذا  عيف السند، منكر املتن، وفيه زياداا خمتلفة 

 عىل ما يف الصحيال.

 666 ...................................................................... النمري زهري أبو

فيه بيان خاأ اع اض املستدر  كعادته يف احلكم بجهالة ابيال بن ُمرز، لقو  

احلافظ يف تقريب مقبو ، ونقلنا موافقة العيمة األلباين رمحه اهلل عىل 

 مهالته.

وبيان أين كنت قد  عفت احلديث، فوافق املستدر  عىل تضعيفه، وليس كذلك 

م ل  خمنيفإن   قولهو  إال فقد بدا يل يف الاعة ال انية اندرامه حتت أا

 .الاابع عىل الصحيفة
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وفيه بيان خاأ املستدر  يف دجمه بني أيب زاري النمري ااحب اذا احلديث الفرد 

 وبني غريه من الصحابة ليخلص أن له أك ر من حديث.

 679 .............................................................. الفهري الرمحن عبد أبو

فيه خاأ املستدر  يف انتقاده لعباراا لفظ حديث سلمة بن األكوع والعباس بن 

الذي تضمنه  ظلبيان أنه قد ثبت هبا بعض اللفعبد املالب الذي أورته 

فكان ينبت  إن كان وال بد أن ختتار  فقا :حديث أيب عبدالرمحن الفهري 

 ..!.عباراا الرباء

ثباا الفرار حلم لكن ال عىل طريق تضمن مواب الرباء إوفيه: قو  احلافظ: 

 ..التعميم

والصحابة غري اؤالء الشباب وام األك ر   يفروا بل : قولهوفيه خاأ املستدر  ب

لقد رأيتنا يوع عقب حديث ابن عمر   وبيان قو  احلافظ ثبتوا أماع املرشكنيي 

أك ر واذا قا  احلافظ: ومع رسو  اهلل  مائة رمل.  وإن الناس ملولنيي  حننيي 

أنه يف الصحيال . مع بيان أنه قد ورد ما وقفت عليه من عدد من ثبت يوع حننيي 

 .فخالمن اجليش عرشة   ملسو هيلع هللا ىلصكان معه 

 وفيه االشارة إىل بعض ما تضمنته اذه التملوة من الفوائد.

خمالفا لنصوص األئمة أن له دعواه أن حلذا الصحايب حدي ا خخر: وفيه بيان باين 

ود والبملار، والسيوط ، والذاب  وابن اجلوزي وابن حدي ا واحدا كأيب دا

 حملع، وبيان خائه يف ذلك.

 698 .................................................... گ املخزومي حفص بن عمرو أبو

فيه الكيع عىل نارشة بن سم ، وثقه العجيل وذكره ابن حبان يف ثقاته وبيان أ ا 

عها احلافظ ابن حجر والذاب ، وبيان كيع شيخنا مقبل متسااين، وتب

رمحه اهلل يف توثيق الذاب  وأنه ال بد أن ينظر ما يقو  املتقدمون، مع ذكر 

م ا  من كيع املستدر  يف حا  عيسى بن اي  وقد قا  احلافظ فيه 
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ادوق وقا  الذاب  وثق يشري إىل توثيق ابن حبان، واختار املستدر  أنه 

 مستور.

 وفيه: بيان  عف احلديث.

 706 .......................................................حرب امسه قيل املازني الورد أبو

 والواقع أنه مرفوع، وأنه اختلف يف وقفه ورفعه. قولهفيه بيان خاأ املستدر  يف 

دي ا واحدا، وفيه: خمالفة املستدر  للحفا  الذين نصوا أن أليب الورد اذا ح

 وخاأ املستدر  يف دجمه بني احابيني.

 713 ......................................... ملسو هيلع هللا ىلص النيب أصحاب من رجال عن يسار بن بشري

فيه بيان خاأ املستدر  باستشهاده بحديث سهل بن أيب ح مة حلديث بشري عن 

 وليس من الشوااد واملتابعاا.رما  ألن ذلك من االختيف يف احلديث 

 وفيه بيان أن الرامال يف احلديث اهرسا  وخاأ املستدر  يف تصحيحه.

 719 ............................................... كربائهم عن القرظي مالك أبي بن ثعلبة

أو عن ثعلبة عن فيه: خلط املستدر  بني الاريقني املختلفة عن ثعلبة عن كرباءام، 

 ، وأ ا اذه متابعة لتلك، وبيان أ ا من االختيف ال املتابعاا.ملسو هيلع هللا ىلصالنب  

وفيه: بيان عدع احبة ثعلبة وأنه تابع ، كا تقدع يف مسند ثعلبة نفسه، وخاأه يف 

نسبته لبعض األئمة أ م قالوا بصحبته، ويف اذا املو ع ذكرنا ما لنال إليه 

 من عدع احبة ثعلبة. املستدر  نفسه يف بعض كتبه

وفيه بيان خاأ املستدر  يف دفاعه عن مهالة أيب مالك بن ثعلبة كعادته يف دفاعه 

 عن املجهولني، ونقل كيع العيمة األلباين رمحه فيه.

 729 ............................................... خزاعة من رجل عن اجلعد أبي بن سامل

فيه ا ارابا ثم رمحنا الاريق املرسلة، فذاب املستدر  يصحال اذه ذكرن أن 

و  قو  الدارقان  يف طريق عمرو بن مرة أاال، الاريق املرسلة بناء عىل 

 .ال يستلملع احة احلديثيعلم أنه 
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ن مسعر مملع أن الرمل من أسلم، وأن ظنه إ: قولهوفيه: بيان خاأ املستدر  يف 

 قد مملع أنه خملاع ، وقد ساه سليان بن خالد.ذا  ال يرض، وبيان أنه أيضا 

ن الدارقان  أورد الارق املختلفة وا  أربع.. إ: قولهوفيه خاأ املستدر  يف 

واشار إىل االختيف الت  ذكراا الدارقان  ع ان بن عمر، وإمهاله لاريق 

إرسائيل عن ع ان بن وا  طريق: طريق عبد العمليمل بن أبان، من غري فيها 

مد بن احلنفية عن اهر عن سا  بن أيب اجلعد عن عبد اهلل بن ُم املترية

 .  يذكر علياوملسو هيلع هللا ىلص حلم عن النب  

إرسائيل عن ع ان بن وفيه بيان أن الاريق الصحيحة حلذا احلديث ا  طريق 

مد بن احلنفية قا  دخلت املترية عن سا  بن أيب اجلعد عن عبد اهلل بن ُم

، وهبا تبني االنقااع يف الاريق األوىل الت  مع أيب عىل اهر لنا من األنصار

 اححها املستدر .

 740 ....................................................... أبيه احلميدعن عبد والد سلمة

نه تقدع رد اذا التضعيف، وأنه سبق أن قا  يف اذه إ قولهفيه تناقض املستدر  يف 

 الاريق امتمعت عدة علل..

يه بيان أن املستدر  انا  احال طريق عبد احلميد بن معفر، عن أبيه وبيان وف

 عدع احة اذا التصحيال.

 742 ............................................... ملسو هيلع هللا ىلص النيب صحب رجل عن روح أبو شبيب

 فيه بيان مهالة حا  شبيب أيب روح.

وأن البملار، وأبا أمحد احلاكم، وابن القاان وخاأ املستدر  يف اقتناعه بتوثيقه، 

عن احلاكم الذاب  وابن حجر و   جتهيله ونقلوغريام قالوا: بجهالته، 

، وبيان أن احلافظ اعتمد يف توثيقه عىل قو  شيوخ حريمل ثقاا ونقل يع  ا

 كيع العيمة األلباين رمحه اهلل يف رده حلذا.

 أنه  عيف.وفيه بيان بقية العلل األخرى للحديث و
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 754 ................................................................... رجل عن عباس ابن

انتقد املستدر  إيرادي حلديث من قيل فيه جمويس ألن مو وع الكتاب 

الصحابة، متناسيا أنه يف  عيف أحاديث املفاريد، وليس يف الصحيال، وأن 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث او ما أ يف إىل النب  

 758 .......................... ملسو هيلع هللا ىلص النيب أصحاب من رجل عن مالك بن كعب بن الرمحن عبد

شيخ أيب داود فاع ض املستدر  أن ابن حجر  هالةله حديث واحد  عيف؛ جل

 ن أبو داود ال يروي إال عن ثقة، وقد سبق بيان اذا االطيق.إقا : 

 قوله  أن احلديث له طريق أخرى احيحة عند عبد الرزاق وأن واع ض املستدر

عبد اهلل بن عبد الرمحن بن كعب، أن )عبد اهلل( مدرج من بعض النساخ، 

 وليس كذلك، بل إنه م بت يف عدة مصادر أخرى واو جمهو .

وفيه بيان قو  ابن رمب: أن أغلب اذا الكيع مدرج من قو  الملاري، وبيان أنه 

 مرسل.

بيان بعض األلفا  املنكرة يف اذا احلديث املرسل، منها ذكره لقتا  النب  وفيه: 

فا أومفتم عليه من خيل ﴿تعاىل:  قولهلبن  النظري وأن ذلك خمالف ل ملسو هيلع هللا ىلص

 .﴾وال ركاب

ن غملوة بن  النظري كانت بعد بدر وانكار ذلك من كيع ابن إ قولهومنها ومهه يف 

 القيم.

)ثم غدا التد عىل بن  قريظة وتر  بن  النضري( : قولهومن تلك األلفا  املنكرة 

 أن بن  قريظة كانت بعد اخلندق.واذا خمالف حلديث عائشة 

 775 ............................................ الصحابة من أخربه عمن عبداهلل بن املطلب

غريه، فاع ض حكمنا عىل احلديث باهرسا  كا حكم عليه قبيل الذاب  و

وقا  فأين  ملسو هيلع هللا ىلصاملستدر  بقو  املالب: قا  الذي خيربين ذلك عن النب  

اهرسا  اململعوع، وبيان ذلك أن اذا الترصيال تفرد به سعيد بن سا ، وقد 
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قالوا يف حدي ه وام، وتابعه حاتم بن إساعيل ويف الاريق إليه جمهو ، 

فرواه بدون اذا الترصيال،  أبو بكر عبد الكبري بن عبد املجيد احلنف وخالف 

 واو أرمال ممن رواه بالترصيال.

وفيه أين قد كنت اححت احلديث يف حتقيق الصترى للبيهق ، إال أنه بعد ما 

 و ال يل اذا فا حرر انا او املعتمد.

 780 ...............................................................رجل عن أوس بن يعقوب

من ا اراب، ومتن احلديث احيال به عن يعقوب ملا قيل فيه  عيفالضذكرناه يف 

يف  عندنا قدمنا خترله يف مسند عقبة بن أوس عن رمل من أاحاب النب 

 احيال املفاريد، في مكلف ليستدرا  انا.

 783 ..................................................... أسلم من مبهم رجل عن سندر ابن

انتقد املستدر  ترمجة الباب بقويل ابن سندر عن رمل مع أن احلديث عن رما ، 

 ورد حائه يف اذا.

وفيه أنه كان يف العنوان كفاية له أن يقو  إن اؤالء الرما  احابة فابن سندر يرويه 

 عنهم عن رمل من أسلم وليس فيه ما يد  عىل احبتهم.

لم فيه، وأنه سواء قيل بصحبته أع ال وفيه: الكيع عىل ابن سندر واختيف أال الع

 فاحلديث مرسل.

 وفيه أن احلديث قد ثبت عن غريه كا يف حديث سلمة بن األكوع.

وفيه بيان أن من اعتمد عىل احبة ابن سندر ألن أباه كان عبدا لملنباع فخصاه، 

 وبيان أن اذا احلديث إنا او حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص.

 ار غفر اهلل حلا، وأنه عن غري عبد اهلل بن سندر اذا.وفيه بيان حديث غف

 799 ................................................. أوعمه أبيه عن السعدي عن احلريري

فيه: تضعيف ابن القيم وابن القاان واملنذري والذاب  وغريام حلديث السعدي 

 اذا وخاأ املستدر  يف خمالفتهم.
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: خاأ املستدر  يف نقله عن اجلريري أنه أثنى عىل السعدي اذا، وبيان أن وفيه

اذا ال ناء يف اسناده الافاي ادوق هيم، وال يدرى سمع من اجلريري قبل 

أع بعد اختيطه، وال يعارض بم ل اذا ال ناء جتهيل األئمة للسعدي، وأنه   

 يقبل م ل اذا ال ناء من م ل الشافع .

 ظلفحاديث الت  استشهد هبا املستدر  وبيان خائه يف ذلك وأن وفيه: مناقشة لأل

وبيان أنه السجود ومن أذكار الركوع وأ ا )سبحان اهلل وبحمده( احلديث 

والسجود )سبحان ريب األعىل( أذكار الركوع )سبحان ريب العظيم( من إنا 

ف، )وبحمده( فضعي وبمليادة : )سبحان اهلل(ظبتري زيادة وبحمده وأما بلفو

ما زعمه  حديث الباب وبنيي  ظلف وكان ينبت  للمستدر  أن يتنبه للتتاير بنيي 

شوااد له عن ابن مسعود ومبري وحذيفة فإن حديث الباب خيالفهم وال 

 .يرادفهم

 811 ............................................................. گ عائشة موالة بريرة

، ونقله النووي مقرا له، عن رسو  اهلل ان روى حدي ا واحدذكراا بق  بن خملد فيم

وابن حملع وابن اجلوزي، وخالف املستدر  فذكر حدي ني خارج رشطنا قد 

 قيل يف أحدام أن احابيه بريدة وليس بريرة، وال اين فيه من ال يعرف.

 817 ............................................................... گ  ثعلبة بنت خولة

تناقض فيه املستدر  عدة تناقضاا األو  حسن احلديث لذاته واححه لتريه، ثم 

والظاار أن اذا بعداا نقل حتسني احلافظ للحديث و  يرتضه وإنا قا  

 ث.بالنظر لبعض شوااد احلدي التحسنيي 

ال اين: أعللت احلديث بجهالة معمر فلم يرتض املستدر  اذا وذاب يدافع عنه 

دته يف دفاعه عن املجهولني لقو  احلافظ فيه مقبو ، ثم ينقل من كيع كعا

وكيف يصححه العيمة األلباين ما ينقض اذا الدفاع بالباطل فقا  رمحه اهلل: 

  !.وفيه معمر بن عبد اهلل بن حنظلة جمهو
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 وفيه: خاأ املستدر  يف دفاعه عن حييى احلاين، وأنه يصلال يف الشوااد.

مع قو  البخاري عن يف إسناد احلديث يمليد بن زيد ل هتجاالبتدر  املسوفيه: خاأ 

 .. وقو  ابن حبان فيه.حدي ه اذا يف احته نظر

أن الصواب فيها و: ورواية زيد بن يمليد متصلة يعتضد هبا، هقولوفيه: باين 

 .اهرسا ، ومع ذلك فمرسلها جمهو 

ائشة، وقد وفيه بيان  عف حديث خولة، وتصحيال أال القصة من حديث ع

 اححت أال القصة يف مسند اخر بن العيلة من الصحيال.

 830 ................................................... مالك بن كعب امرأة األنصارية خرية

فيه خاأ املستدر  يف دفاعه عن مهالة عبد اهلل بن حييى كعادته يف الدفاع عن 

 وثق. املجهولني لقو  الذاب  فيه

وفيه: خاأ املستدر  يف تصحيحه حلديث خرية خمالفا بذلك أال احلديث ممن 

  عفه كالاحاوي، وابن عبد الرب والبواريي وغريام.

للمرأة عاية يف ماحلا إذا ملك : ال لوز قولهوفيه: أن زيادة يف ماحلا ال تصال يف 

ة من ما  ال عاي، وبا أ ا ال تصال، فيكون املعنى حينئذ: )زومها عصمتها

 وغريه.زومها(، كا ماء عند أيب داود 

لو ثبتت زيادة يف ماحلا يف حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص   يصال وفيه: أنه 

حديث خرية اذا لضعف إسناده وأل ا ريض اهلل عنها احابيه في يقا  أن 

 .منعها ليشء إال بدليل احيالملسو هيلع هللا ىلص  النب  

ريض اهلل عنها ثم توميهه أن الت  وخاأ املستدر  يف تصحيحه حلديث خرية 

متنع من الترصف يف ماحلا إنا ا  السفيهة فهل ي بت أن اذه الصحابية 

 ريض اهلل عنها سفيهة.

 837 ....................................................... سليمان أم عبداهلل بنت الشفاء

 نه قد ثبت عن غرياا يف احيال مسلم. فيه بيان أن الرامال يف حدي ها أنه مرسل، وأ
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وفيه خاأ املستدر  يف عدع ذكره للاريق الت  رمحها العيمة األلباين رمحه اهلل 

 ليستبني أنه رمال الاريق املرسلة.

وفيه أن األحاديث الت  استدر  هبا ليست عىل رشطنا، وبيان خاأه فيها، وأن 

، وابن شة أع املؤمننيي الصحيال أنه من حديث عائاحلديث الذي ذكره ثانيا 

 ريض اهلل عنها. مسعود

 واحلدي ني اآلخران واايان.

 853 ............................................................... گ بسر بنت الصماء

 حلا حديث واحد يف النه  عن اوع يوع السبت، ومعله املستدر  حدي ني فأخاأ.

ن أال احلديث، كالنسائ  والدارقان  وغريام وفيه: أن حدي ها اذا أعله حشد م

 وخالفهم املستدر  فصححه.

وفيه أين نقلت قو  اهماع مالك يف اذا احلديث أنه كذب فاع ض املستدر  أن 

بني أيب داود واهماع مالك مفاوز وليس كذلك فقد روى عنه بواساة القعنب  

 واملستدر  يدع  أن مشايخ أيب داود ثقاا فا باله انا.

، اختلف فيه أيضا عىل الراوي عن عبداهلل بن برسوفيه قو  احلافظ ابن حجر.. 

: قولهظ، وبيان خاأه يف فليس األمر كا قا  احلاف: قولهوتعقب املستدر  ب

، وذكر االختيف عىل  ابط و  حيصل عليه االختيففإن ثور بن يمليد ثقة 

 ثور فيه.

 867 ............................................................. گ األنصارية ةفرو أم

أقر املستدر  تضعيفه لكنه أخاأ فصححه با زعمها شوااد وليس كذلك ففيها 

اختيف يف اللفظ، فهذا احلديث بلفظ الصية يف أو  وقتها، وتلك بلفظ 

 عىل وقتها، وبان من  عف لفظ )أو ( وقتها.

 881 ................................................................... قيس بنت املنذر مأ



 
' املحتويات والفوائد

 
( 959 

 عفت احلديث بفليال بن سليان فاع ض املستدر  أن له متابعا واو ُممد بن 

أيب حييى األسلم  عن أبيه، واو خاأ فمحمد اذا او ابن فليال وأبوه او 

 فليال نفسه.

 إسناده ذكرناه يف وفيه أيضا: أيوب بن عبد الرمحن   يوثقه معترب، وفيه اختيف يف

 الابعة ال انية من  عيف املفاريد.

 888 ................................................................... األنصارية ورقة أم

حدي ها يف اسناده انقااع، ومهالة، وتصحيال املستدر  له خاأ، واالستشهاد 

 بحديث أع كبشة خاأ في شااد فيه.

 897 ........................................ املبايعات من امرأة عن الرباد أسيد أبي بن أسيد

فيه بيان أنه او الرباد كا رصح باسمه، وذكر اململي واحلافظ ابن حجر أن أسيد بن 

أيب أسيد او الرباد فأنكر املستدر  أن يكون اململي أو احلافظ ابن حجر ذكر 

 ان ذلك، من حتفة األرشاف، والتقريب.أنه الرباد وبي

 وفيه: أن احلديث منقاع، ويتن  عنه األحاديث الت  يف الصحيحني.

 903 .................................................... امرأة عن السليحي األبح بن حريث

م  عف احلافظ ابن حجر، واملنذري والشوكاين واأللباين، حدي ه وخالفه

املستدر  فصححه، وخلط بني اذا احلديث الناا  عن لبس النساء 

لألمحر، وأحاديث لبس الرما  فجعل بعضها يشهد لبعض، خمالفا همجاع 

 أال العلم يف مواز لبس النساء لألمحر.

 912 ........................................... النيب عن له عمة عن حمصن بن حصني

يف الصحابة، وخاأه كذلك يف  صنبن ُُم  صنيي فيه: خاأ املستدر  يف عده حل

ن اهماع أمحد قا  بصحبته بناء عىل خاأ مابع  من بعض نسخ إ قوله

 املسند، وأن الصواب فيه أنه جمهو .
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، وروايته احيحةصن احايب، بن ُُم  فحصنيي  ": قولهوفيه بيان غلو املستدر  ب

. وذكر أنه قد عده يف خاأ كبري ينبت  ال امع عنه والقو  بأنه جمهو 

، واململي، وابن حبان، والبخاري وابن أيب حاتمالتابعني اهماع مسلم، 

والسيوط ، واحلي م ، والذاب  وابن حملع وقا  الدارقان  أن روايته مرسلة، 

 وماتوا رمحهم اهلل و  ي امعوا عن اذا اخلاأ عىل زعمه.

 922 ...................................................... محزة ابنة عن شداد بن اهلل عبد

فيه خاأ املستدر  بجعله للمخالفني البن أيب لييل متابعني له، وأن الصواب يف 

 احلديث أنه مرسل.

 931 ............................................................................ احملتويات

 

 

 

 

 

 

 


