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 إعاله السوايات باجلسح الصديد

 مناذج تطبيقية وَ كتاب "عمن احلديث" البَ أبي حامت 

 *د. شياد سميي العبادي

 م5/8/4218م                                 تاريخ قبول البحث: 42/5/4218تاريخ وصول البحث: 

 ومدص

الثقبات  ونن بوبون ياببًا  ببر ظببا ر   الغالبب لىبم احا بث ال ىب  لبد ال بدبث اللحببوي ال لابب  ح و بام      
بوون الت ىبل لد الجرح الظا ر  واللاظر لبد وتبب ادقبدابن بجبد اثبل  بذا  حبل ابا  بو ن بد  حبل  ننْ وقّل 

 اد د اله والت ىبل حالوذب.
لاا لسح  الت ىبل حالجرح ال دبد؟ و ل الت ىبل لجاى  الرواب   نم لطربق الها؟ و ل يبال   بذا ال بالَم      
 ُره لد  واه؟ وَان نيرج  ذا اللص؟ ب

 ذا الح ث بجبب لن اثل  ذه التساؤالت  ان يالل دراسب  اجاولب  ابن اسبالل الت ىببل للبد احبن       
 .نحد  اتم لد وتاحه " لىل ال دبث"

Abstract 

      Investigation of the illness mostly in the Hadith illusions trustworthy care , and that 

is a hidden phenomenon , and say what the reasoning is apparent in the wound , and the 

beholder in the books of ancient finds like this, but what is the most severe , but most of 

it lying Kaltalil.. 

      What proportion of very weak reasoning? Is the reasoning for the sentence of the 

novel, a mother of through them? It is bucking the other world in his judgment ? It is 

out of this text? 

      This research answers such questions , through the study of a range of issues of 

reasoning relating to Ibn Abi Hatim in his book " the ills of the Hadith". 
 

 
 .قدوةامل

وصب احته ال اد هلل الوا د اد د الارد الصاد  الذي لم بىد ولم بولد  والصالة والسالم لىبم رسبوللا ا ابد  ولىبم  لبه        
 : ناا ح د  نجا بن
ق  لوان الوتاب والسل  تونابن ال بلاصالن  وقد لإن اهلل ت الم ح ث ا ادًا رسواًل ياتاًا  ح ثه حالهدى ودبن ال        

 اظهاا اهلل ح اظه  و ب  لهاا ان ال ىااء ادلذاذ  ان رلا اا والتلم حدراستهاا وتدربسهاا  ولاا والت السل  نوسع والت 
لّر وا   نلذاذة  اظ ادسالبد ورجالها والاتون ونلااظها. قام حهذا جهاحذ :الاسؤولب  لد  اظها نوحر  وتلوع ال اظ ان  بث

 .و د  اظ الدبن  نوقاتهم و باتهم لهذه الغاب 
 

 .نستاذ ا ارك  وىب  ال رب    الجاا   ادردلب   *
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  .وصلمة البخث
 : اآلتب ب اول الح ث اإلجاح  لن ادسلى         

 ؟اا لسح  الت ىبل حالجرح ال دبد  
  ؟نم لطربق الها   ل الت ىبل لجاى  الرواب 
  ؟وَان نيرج  ذا اللص ؟ال الَم  بُره لد  واه ل يال   ذا 

 

  .أِىية البخث
وابا   وابا سب لقل وبالم ال ىاباء لبد ن ابب   بذا الابن واوالتبه  و و حالاوالب  ال البب   لىم ال ىل ان ندق لىوم السل        

 .لد الاصل ادول
لابب        واالببك ا حال لاببب  ح و ببام الثقببات  حببل ووحببار الثقببات لاببا اقتصببر ذلببك لىببم الرلاببب  لىجببرح والت ببدبل  ولىببم الرجببال  ... وا 

 ااا نلطم الصورة الزا ب  الالبرة لهذا الدبن.  و  ح  وسابان الثوري والحياري
 

 .يت يف البخثــطسيق
 :  تدوقد قات حاا ب  و و اا وان حالجرح ال دبد  لد  ذا الح ث ندرس اللادر ان ال ىل       

 وتلتهبد حاسب ل   (ٜٙٔ) تحبدن ابن اسب ل  رقبم  ال ىل الحن نحد  باتم ابن وتباب الصبالةايترت اجاول  ان اسالل وتاب  -ٔ
  .(ٜٖ٘)  بث حىغت اجاوع الاسالل التد درستها  (٘٘٘) رقم

ابا  لظرت لد ت ىبالت ال الظبن نحد  اتم  ونحد زرل  و بر اا  واستيرجت اا حان لبد نلبه ت ىببل حبالجرح ال بدبد  سبواء -ٕ
 نو وان حالااهوم و و لادر.  وان حاللص و و الغالب

 .حىغ اجاوع  ذه الت ىبالت حالجرح ال دبد سحع ل رة اس ل  -ٖ
 .ا اواًل ا رل  سحب  وم ال الظ لىبه ؛يّرجت ال دبث وااال ان جابع طرقه -ٗ
وحبلبت ذلبك لبد ثحبت   اقتصرت لد التيربج لد لصل الدراس  التطحبقب  لىم اإلجاال دون التاصبل لد الاصبادر -٘

 اراجع.الاصادر وال
 ليرجت لد ست  احا ث.   قسات لصل الدراس  التطحبقب  ح سب لوع الجرح ولاظه -ٙ

 

   .الدزاسات السابقة
 وتب لد ال ىل الوثبر ان ال ىااء وطىحته  تلظبرًا وتطحبقًا  ولون لم نجد ان وتب لىم طربقتبد  لبد اسبتقراء وتباب ثبم       

 .ايتبار اا وان الت ىبل لبه حال دبد ان الجرح
 .وياتا   ولصىبن  اقدا  :وبتوون الح ث ان       

 

 .خطة البخث
 ثم ياتا .  تطحبقد: والثالد  تاهبدي: ادول :بتوون الح ث ان لصىبن       
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 : الفصن التىّيدي
 .وأِىية عمي العمن، والفسق بيٍّا وبني ويداٌّا، تعسيف العمة

 
 .تعسيف العمة اصطالحًا: املسألة األوىل

ظبا ره ح ل رف  ال دبث "الا ّل" ح له: "ال دبث الذي اطلىع لبه لىم لىبب  تقبدح لبد صب ته ابع نن جاء احن الصال 
 السببالا  الهببا  وبتطببرق ذلببك الببم اإلسببلاد الببذي رجالببه ثقببات الجببااع  ببروط الصبب   اببن  بببث الظببا ر  وبسببت ان لىببم ادراوهببا

 .اع قرالبن تلضم الم ذلك"  وحايالاب   بره لبه  حتارد الراوي
ثم قبال: "ثم الىم نلبه قبد بطىبق اسبم ال ىب  لىبم  ببر ابا ذورلباه ابن حباقد ادسبحاب القاد ب  لبد ال بدبث  الايرجب  لبه ابن        

 ال الص   الم  ال الض   الاال    ان ال ابل حبه لىبم ابا  بو اقتضبم لابظ ال ىب  لبد ادصبل  ولبذلك لجبد لبد وتبب لببىل 
وسببوء ال اببظ  ول ببو ذلببك اببن نلببواع الجببرح. وسببّام التراببذي اللسبب  لىببب  اببن لبببىل ال ببدبث الوثبببر اببن الجببرح حالوببذب  والغاىبب   

ال دببث  ثبم ان ح ضهم نطىق اسم ال ى  لىم اا لبس حقادح ان وجوه اليال  ل و ارسال ان نرسببل ال بدبث البذي نسببلده الثقب  
 .(ٔ)اا  بو ص بح  باذ"ص بح الضاحط   تم قبال: ان نقسام الص بح اا  و ص بح ا ىول  واا قبال ح ضهم: ان ال

البذي لقىبه الحقبالد وتتاحع الوثبر ان ال ىااء لىم  ذا الت ربب . وذ بب ادسبتاذ البدوتور  ابام سب بد البم ايتببار الت ربب         
 لن ال راقد: "والا ىل يحر ظا ره السالا  اطىع لبه ح د التاتبش لىم قادح". و و ت رب  جااع االع.

 : ولباا بىد حبان ل لاصر  ذا الت رب  بوضح نسحاب ايتباره": لقال  الذي دجىه ايتاره والتقاه ثم حّبن السحب       
 دن اليحر ب ال السلد والاتن. ؛"يحر" ذور ل ى  السلد ولى  الاتن :لد قوله (ن 
 ث الظا ر."ظا رة السالا " حبان نن ال ى  توون لد ال دبث الذي رجاله ثقات  الجااع  روط الص   ان  ب :ولد قوله (ب 
 "اطىع لبه ح د التاتبش" دلبل لىم يااء القادح  ولىم اا ان اللظر وال بوون ذلك اال ان اللاقد الاهم ال ار . :قوله (ج 
وتىببك اللا ببل  لببن نو ببام الثقببات واببا   "لىببم قببادح" ت ابببم دسببحاب ال ىببل لت ببال ال ىببل التببد اببدار ا ال ببرج :وقولببه (د 

وون  بذا الت ربب  اطاحقبا لواقبع وتبب ال ىبل التبد ا بتاىت لىبم ن ادببث بىتحس لىبهم ضحطه ان اديحار. وحذلك ب
 .(ٕ)وثبرة نلىت حجرح راو ان رواتها"

 
 .والفسق بني العمة وعمي العمن، ويداٌْ احلقيقي: املسألة الثاٌية

صبا  ح بدبث لبس ول اد ادبث ظا ر ا السبالا   وال وبل لىب  يابب   لابن اد ادببث لىتهبا ظبا رة جىبب   و بذه ادو        
الض ب  نلصق  ولبست ان لىم ال ىل لد  دء  واع ذلك وجدلا ح ض ال ىااء قبد نطىبق ال ىب  لىبم اليابد الهبا والجىبد  
واسببت اال الىاببظ حا لبباه ال ببام اببن حبباب التوسببع. ناببا ال ببدبث الا ببل لهببو اببا اجتاببع لبببه رولببا ال ىبب   و ببذا ال بوببون سببوى لببد 

طبب ه َحبّبن بتصبدى لبه اللاقببد  ولبق قوالبد ا ىواب   ناببا ن ادببث الثقبات لهبد اوضببوع ن ادببث الثقبات؛ دنف  بدبث الضب ب  ي
لىببم ال ىببل وابدالببه حا لبباه الببدقبق  وال بتصببدى لهببا اال جهاحببذة اللقبباد. و ببذا اللببوع اببن اللقببد نوسببع اببن الجببرح والت ببدبل؛ دلفببه 

واتبم لسببد؟ ووببب  ت ّاببل؟ ووببب  ندفى؟  بواوبب الثقبب  لببد  ىببه وتر البه  ون ادبثببه لببن وببل  ببب  ابن  بببويه  واتببم ضببحط؟
اذ  ؛اذن لىببم ال ىببل بح ببث لببن نو ببام الببرواة الثقببات  وب اببل لىببم تا بببص ن ببادبثهم وتاببز ببا  وو بب  اببا ب تربهببا اببن يطبب 

 .(ٖ)لبس بسىم ان اليط  ن د
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ببد نن ب قبق والح بث بر   حل الض   ال بدبد لبد ثلاببا وتبب ال ىبل نابر اقصبود  والحا ث برى نن وجود الض   الظا ر 
  ود بو ب  لسبح   بذا اللبوع ؛الاس ل  لاىبًا ان يالل وتاب لظبم لد  ذا الابدان  و و وتاب لىل ال دبث الحن نحد  اتم

 وادسحاب التد دل ت إلبراده لبها.
 

 .أِىية عمي العمن: املسألة الثالثة
 .(ٗ)الثفاقبلفاا بضطفىع حذلك ن ل ال اظ واليحرة والاهم لىم ال ىل ان نجلِّ نلواع لىوم ال دبث  وندقِّها ون رلها. وا   دب        
 ببو اببن ن اببض نلببواع لىببوم ال ببدبث  وندقِّهببا  وال بقببوم حببه اال اببن رزقببه اهلل لهاببا ثاقحببًا  »قببال احببن  جببر لببن  ببذا ال ىببم:        

واة  واىو  قوب  حادسالبد والاتبون. ولبذا لبم ببتوىم  حبن او ىبد لببه اال القىببل ابن ن بل  بذا ال فب ن و اظًا واس ًا  وا رل  حاراتب الرل
وقببد »: قببال  «والببدفارقطلد  ونحببد زرلبب  الببرفازبفبن  ونحببد  بباتم  وب قببوب احببن  بببح   والحيبباري  ون اببد حببن  لحببل  الاببدبلد

برلدِّ لد لقد الدِّبلار والدِّر م  تقصر لحارة الا ىِِّل لن اقاا  ال جف  لىم دلواه  .(٘)«والصف
 .(ٙ)«دْن نلر  لى   دبث  و للدي ن ب الدف ان نن نوتب ل ربن  دبثًا لبس للدي»: ال احن الادبلدق       
 .(ٚ)«َدْن نلرَ  لىَ   دبٍث وا ٍد ن بل الدف ان نن نستابد ل رة ن ادبث»: وقال احن اهدي       
 .(ٛ)«لتف دبلوالجرح وا   و ِلْىٌم حرنسه  بر الصف بح والسفقبم»: وقال ال اوم       
بببر  ولقبببد البببدِّلالبر والبببدِّرا م  لإلبببه ال ب بببر  جبببودة البببدِّبلار »وقبببال اليطببببب:         ن بببحه اد بببباء ح ىبببم ال بببدبث ا رلببب  الصف

لفاببا ب رلببه  والببدِّرا م حىببون وال اببسر وال طببراوة وال دلببس وال لقببش وال صببا  ت ببود الببم صببغر نو وحببر وال الببم ضبببق نو سبب    وا 
الا ابلبب   لب بببر  الَحْهببَرَج الزفالِببَ  واليبببالص والاغ ببوش  ووببذلك تابببببز ال ببدبث  لإلببه لىبببم بيىقببه اهلل ت ببالم لبببد اللفاقببد للببد 

واقترن حهذه اد ابب  صب وحات وثببرة ال بوباد ببدروها اال ال بالظ وابن يباض . (ٜ)«القىوب ح د طول الااارس  له وااللتلاء حه
  اار  ذا ادار ولالاه.

 بدبثًا  قبال لغضبب لبه جاالب    -ال نسبابه-نيذ لحد الر ان حن اهدي لىم رجل ابن ن بل الحصبرة »لادبلد: قال احن ا       
؟ قال لغضب لحد الر ان حبن اهبدي وقبال: نرنببت لبو نن رجباًل نتبم   قال: ل توه  لقالوا: با نحا س بد ان نبن قىت  ذا لد صا حلا

 بذا ل بربن سبل  رج. بقبول لبه: ابن نببن قىبت لبد: البه حهبرج؟ البزم لاىبد حدبلار الم صبرلد لقال: التقد لد  بذا. لقبال:  بو حهب
 .(ٓٔ)« تم ت ىم اله اا نلىم

ا رل  ال دبث الهام. لو قىت لى الم ب ىِّل ال دبث ان نبن قىت  ذا؟ لبم »وقال احن لابر: قال لحد الر ان حن اهدي:        
 .(ٔٔ)«؟ لم بون له جوابوصدق  لو قىت له ان نبن قىت»  قال احن لابر: «بون له  ج 

ال لاد لاسه  جج لىقول ولىدلع  ب لد ب حر حها  الحا»: ولقفب السياوي لىم قول احن اهدي اديبر         .(ٕٔ)«وا 
 .واا  و الغالب  ولاهم ان استثلاء السياوي نن  لاك ان الت ىبالت اا لبس حياد       
 ال ى  للد ن ل الاصطىح والواقع التطحبقد لها للد لىااء ال ىل. وسحق لد نن وتحت ح ثًا قارلت لبه حبن ااهوم        
ا ترط لبها اليااء والغاوض  حبلاا لبد الاببدان وجبدت تااوتبًا حببن  اً اصطى حوصاها وتحبن لد نن  الب ان لّر  ال ى         

 الت ىبل حال ى  الظا رة نو حال ى  الياب .
ال بدبث" الحبزار لبد اسبلده الح بر الزيبار  واآليبر: احبن نحبد  باتم لبد وتاحبه "لىبل  لاوذجبن  ن بد اا: اإلابامنوقد ذورت        

 .ان وتاب الطهارة
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لال ببظ اابا سببحق نن الببحزار بطىبببق الت ىبببل لىبم ابا  ببو ياببد  ولىببم ابا  ببو ظبا ر جىبببّد    وقىبت لبد ياتاب  الح بث: و وبذا       
 لاصطىح لد  ْصبر ال ىب  ح  ادببث الثقبات ل سبب  واا وبان لببه ت ىببل  اابض.للوّع لبهبا ولم بىتبزم اا التزابه نوثبر ن بل ا

: الهبباحالاالبب   والياببد  ٕ٘.ٙ٘ل ببدد الت ىبببالت لببد  ببذه الاواضببع حىغببت سببت  ل ببر ت ىبببال  الظببا ر الهببا: تسبب   حلسببح         
 .و ذه اللسح  ت تاج الم وقا  ت ّال  حالاال  ٘ٚ.ٗٗسح   حلسح  

  الاىيبصيتام دراستد لجزء بسبر ان لىل احبن نحبد  باتم  والتبد قبد ت طبد اضباءات لىبم الاوضبوع  لبإلبوم  بذا ولد        
 . ونلطد لسح  ول الهاا لىم  سب لدد ا الذي وجدته  والت ىبالت الظا رة  نجاع لبه لدد الت ىبالت الياب 

 

 .التعميالت الخفية: الجرح الظاىر
 ٕٔ: الجهال  واإللضال  ٓٚ: اإلحدال

 ٖٔ: ...ال وم لىم ال دبث حالض    ٚ٘: ..ت ارض االتصال
  ٘ٔ: ...ال وم لىم الراوي حالض    ٖٗ: ..ضحط الراوي

  ٖٕ: اثحات السااع ولابه
  ٛٔ: ...زبادات الرواة
  ٚ: ن وام لاا 

  ٖٕ: اد حاه
  ٘: التارد

 ٔ: لبس لد اصلاات الراوي
الت ىببالت اليابب     ا احن نحد  اتم استط ت ت دبد ثالثال  وسبت  ت ىببالتان يالل دراستد لىاسالل التد ذور : الاجاوع
 .تقربحاً  % ٔٛ: حلسح   ن وثاالب  ونرح ون ت ىبالً االها االت
 .% تقربحاً  ٜٔحلسح    وناا الجرح الظا ر ل دده ثاالب  وياسون       
  لاوذجًا لهانحد  اتم لىم الطربق  التد ذورت ولد ال قبق  لإللد سالر لد دراستد الم تصلب  جابع لىل احن ن       

 .سالاًل رحد اإللال  والتولبق
ولوبْن ال   نن جاهور ال ىااء اان تصدى لت رب  ال ى  نلهم بيّصون ال ىب  لد ن ادببث الثقبات  لبظهر ااا سحق       

ولىبب   ": ال ىببب  ال بباوم لبد ت ربببب سببباا اببا باهبم اببن وببالم   بالبع ذلببك نن توببون ن بالبًا لببد ن ادبببث الضبب ااء والاتبرووبن
 ...." ال دبث توثر لد ن ادبث الثقات

ال لإلبه ": والصل الد ب بر له لبقول  ووذا ا ارة احن الصالح ح د ت رباه ال ى         سبب تد ان  ذا ت رب  ن ىحد لى ىب   وا 
 .  ال دبث "وب ّىون حاا ال بؤثر لد ص   نلهم قد ب ّىون ح  باء ظا رة  بر ياب  وال  ااض 

لببال بالببع نن توببون ن بالببًا لببد ن ادبببث الضبب ااء والاتببرووبن لغاببب   و ببذا اببا نابببل البببه ح ببد  ببذا االسببتقراء السببربع دقببوال        
لبد  اد ببانح بض ال ىاباء  واىيصبه: نن ادصل لد ال ىب  الياباء  ونلها تيتص ح  ادبث الثقبات  وال بالبع  بذا نن توبون لبد 

  .ء والاترووبن و بر من ادبث الض اا
 بذا جىببًا و بىل احن نحد  اتم  والدارقطلد  وقحىهاا لىل ن اد  وب بم حن ا ببن لبها  ببذا و ببذا. وقبد ظهبر  :ووتب ال ىل       

 .ولىل احن نحد  اتم  ان الدراس  التطحبقب  لاسلد الحزار
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 .و و الت ىبل حالجرح ال دبد  و ذه الدراس  دل تلد لدراس  اا  و ن د ان الجرح الظا ر       
 

 .فصل الدراسة التطبيقية لمتعميل بالجرح الشديد
 وبم درست لد  ذا الاصل وتاب الصالة ان وتاب "لىل ال دبث" الحن نحد  اتم  وقد وجدت اجاول  ان الاسبالل        

  : تب و د اقسا  لىم الاحا ث اآل  وحىغت سح   ل ر  دبثاً   لىبها حالض   ال دبد
 

 : بخث األوهامل
 .زوايات أشاز فيّا إىل كرب احلديث ووضعْ

 

 : وت ته الاسالل اآلتب        
 : شبْ املوضوع: زواية قاه فيّا بأٌّا: املسألة األوىل

بنن اعنن الوينين ، عن محمد بن غزوان، سميمان بن شرحبيل عن: وكان في كتاب أبي زرعة: قال أبو محمد (208)
 غفر لو بيا.، من صمى بعد المغرب ستا: ؛ قالن النبي ع، عن أبيو، عن سالم، عطاء
 .ايربوا عمى ىذا الحديث؛ فإنو شبو مويوع: فقال أبو زرعة       
 ومحمد بن غزوان الدمشقي منكر الحديث.: قال أبو زرعة       

 

 .تخريجو
 .(ٗٚ/٘٘) واحن لساور لد "تارب  دا ق"(  ٖٚنيرجه احن لصر الاروزي لد "قبام الىبل" )ص       
ابن  لبدة وقد سااه احن نحد  اتم لبد اواضبع  سىباان حن لحد الر ان حن احل   ر حبل: وسىباان حن  ر حبل  و       

 .(ٖٔ)"ال ىل" حسىباان حن  ر حبل
ولولبه   صبدوق اسبتقبم ال بدبث  روى له الست  سوى اسىم  قال احبن نحبد  باتم: "سبا ت نحبد بقبول: سبىباان حبن  بر حبل       
 .(ٗٔ)بابز"اللاس لن الض ااء والاجهولبن  ووان للدي لد  د: لو نن رجال وضع له  دبثًا لم باهم  ووان ال  نروى

لابهبا الباوبر   ل ابا روابتبه لبن الضب ااء والاجا ببل  "ب تحر  دبثه اذا روى لن الثقات الا با بر: وقال احن  حان       
 .ان ال ا رة"  دوق بيطئ"ص: (ٖٕ٘)ص ولد التقربب  (٘ٔ)وثبرة ال التحار حها"

 .لم نجد له ترجا : لا اد حن  زوان  و ذا ال دبث الها: قىت       
 

 الحكم عمييا: 
: (ٛٙٗوقببال ادلحببالد لببد "الضبب با " ) ." ببذا  ببحه اوضببوع": ( قببول نحببد زرلبب ٛٗٗ/ٙلقببل ال ببالظ لببد "الىسببان" )       

 ."ض ب  جدًا"
 : هاوال دبث له  وا د حل وه ال بارح ح       
 .(ٛٔ)ض ب  :ولن لحد اهلل حن لارو. (ٚٔ)اوضوع :ولن لال  . (ٙٔ)ض ب  جداً  :لن نحد  ربرة       
لببس لببه   والطرببق البذي  وبم لىببه ح لبه  بحه الاوضبوع  وض با  جدا  اع نن الاتن ورد ان طرق ض با : قىت       

 رة الاتن جدا. لهو ب حه الاوضوع لذلك.والسحب واهلل نلىم  و لوا  سوى اجهول  وم لىبه نحو زرل  حاللوارة



 شياد العباديـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   9201ً/ِ 1441، (4)، ع (11)اجملمة األزدٌية يف الدزاسات اإلسالوية، وج 

 
299 

 .كأٌْ ووضوع: زواية قاه فيّا بأٌّا: املسألة الثاٌية
قنال : عنن جنابر؛ قنال، عنن نفينأ أبني داود، عنن عمني بنن سنويد، وسألت أبي عن حديث رواه الحّماني يحينى (286)

 الحديث الطويل؟، ...ىمإن المؤذنين المحتسبين يخرجون يوم القيامة وىم يؤذنون من قبور : رسول اهلل 
، «عمني« »معمنى»جعنل ، «معمنى ابنن ىنالل بنن سنويد»ىنذا ىنو « عمي بن سنويد»إن : قال ابن نمير: قال أبي       
 .إلى جده« عمي»ونسب ، من الوسط« ىالل»وترك 
 .ونفس الحديث كأنو مويوع: قال أبي       

 

 .تخريجو والحكم عميو
ل اببد حبن لحبد البر ان  و بو " بالظ اال نلهبم اتهابوه حسبرق  ال بدبث  ابن صبغار التاسب  ". ب بم ال ّاالد  و: احن لحبد ا       

 .(ٖٛٙ-ٖٚٙ(  ولد "الوااب " )صٕٔٗ/ٕ(  وروابته نيرجها اليطبب الحغدادي لد "الاوضح" )ٖٜ٘"التقربب")ص
وابن طرببق   (ٖٙٙ/ٕرلب " )ووالاه  ذا نيرجه الحرذلبد لبد "سبؤاالته دحبد ز  .ا اد حن لحد اهلل: واحن لابر  و       

 الحرذلد نيرجه اليطبب الحغدادي لد الاوض بن الساحقبن.
نصبحهان" ( ابن طرببق يالبد حبن بزببد ال ابري  ونحبو ل ببم لبد "تبارب  ٖٙٓٔوروابته نيرجها الااوهد لد "نيحار اوب " )       

 حه.  وال اا لن الا ىم  ( ان طربق سهل حن لثاانٖٖٛ/ٔ)
 :   نيرى  دبدةولد ال دبث لى       
 .(٘ٙ٘"التقربب" )ص .ان اليااس "  وقد وذحه احن ا بن  "اتروك  للابع حن ال ارث نحو داود ادلام       
 حاإلضال  للوارة اتله ال دبدة. .و له اوضوع: ان  لا وان ا لم قول نحد  اتم لن ال دبث       

 

 .حديث كرب: زواية قاه فيّا: املسألة الثالثة
 عنن النبني ، عنن أننس، عن حميد، عن أبي خالد األحمر، ت أبي وذكر حديثا رواه محمد بن الصمت( وسمع374)
 وأنو كان يرفأ يديو إلى حذو أذنيو.، ... سبحانك الميم وبحمدك: -في افتتاح الصالة  -

 كتبت عنو.، ومحمد بن الصمت ال بأس بو، ال أصل لو، ىذا حديث كذب: فقال أبي       
 

 .تخريجو
 ( ان طربق ال سبن احن لىبد حبن ادسبود ٖٓٓ/ٔ(  والدارقطلد لد "السلن" )ٖٖ٘ٚنيرجها نحو ب ىم لد "الاسلد" )       

 حه.  لن ا اد حن الصىت
 .«بسرق ال دبث  وولد: ( لد ترجا  ال سبن  ذاٖٛٙ/ٕقال احن لدي لد "الواال" )       
ادسبود ن الصىت لبن نحبد يالبد اد ابر. سبرقه ال سببن حبن لىبد حبن قىت: ال دبث له نصل  لوله لبس ان  دبث ا اد ح       

 .لج ىه ان  دبث احن الصىت
 .احن نحد  ابد الطوبل. و اا ثقتان: سىباان حن  بان. و ابد  و: ونحو يالد اد ار  و       
ولاظبه: "وبان رسبول اهلل  ( ابن طرببق الاضبل حبن اوسبم السببلالد  لبن  اببد  حبه ٙٓ٘وقد رواه الطحرالد لبد "البدلاء" )       
  :ولبس لبه رلع البدبن.«". سح الك الىهم وح ادك  وتحارك اساك  وت الم جدك  وال اله  برك»اذا استاتح الصالة قال 
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 .(ٚٗٗص)ان وحار التاس  " "التقربب"   ن رب  "ثق  ثحت: نحو لحد اهلل الاروزي  والاضل حن اوسم السبلالد       
( -حلببون -رالبد صب بح  رجالبه وىهبم ثقبات ا رولبون  بببر ا ابود حبن ا ابد الواسبطد  و بو )احبن الوببه و"اسبلاد الطح       

الا جببم ( و ببو اببن  بببوخ الطحرالببد الا ببرولبن  لقببد روى لببه لببد "ٕٕٗ/ٗٔال ببالظ الاابببد ال ببالم  واببا لببد "سبببر الببذ حد" )
 .(ٜٜٕٙ"السىسى  الص ب  " ) .( نوثر ان اال   دبث"ٕ/ٜٛٔ-ٕ/ٕٜٔ/ٕادوسط" )

لبن (: ان طربق ايىد حبن بزببد  لبن لالبذ حبن  بربح  لبن نلبس  ٕٕٗ/ٖ( وادوسط )٘ٓ٘ونيرجه لد "الدلاء" )ح        
وال   وت الم جدك  وتحارك اساك  سح الك الىهم وح ادك»: بقول  نله وان اذا وحر رلع بدبه  تم ب اذي نذلبه اللحد 

 .«اله  برك
  .تارد حه ايىد حن بزبد  لن نلس اال حهذا اإلسلادال بروى  ذا ال دبث : وقال       
"لم نر لهم لبه تض باًا وال توثبقبًا اال قبول (: ٕٖٗ/ٔ)قال لبه الذ حد لد "الاغلد"   لد سلده لالذ حن  ربح: قىت       

 .واا  و ح ج ": قىت .نحد  اتم لد  دبثه ض  
 بادة الالورة لد وباب  رلع البدبن. وقد لال حها ح ض الاقهاء.والز   وال وم لىبه حالوذب حسحب السرق  التد ذورت       

 

 .حديث باطن ووضوع: زواية قاه فيّا: املسألة السابعة
ذا أراد أن : ( وسنأل أحمند بنن سنممة أبنني عنن حنديث فني أول كتناب قجننامأ إسنحا  بنن راىوينوق؛ قنال إسننحا 410) وا 

عن ، حديثا عن الميث بن سعد ،لي؛ لما يرويو المصريون.. أحب إ.وجيت وجيي: .. وبين.سبحانك الميم: يجمأ بين
ىنذا حنديث : قنال أبني: عن النبي ، عن عمي بن أبي طالب، عن عبيداهلل ابن أبي رافأ، عن األعرج، سعيد بن يزيد
فسنمأ ، خنرج إلنى مصنر ؛وكنان بالمنداين، ىذا من رواية خالد بن القاسنم المندايني ال أصل لو؛ أرى أن، باطل مويوع

ويينأ لينا أسنانيد. فخنرج رجنل منن أىنل ، فكنان يوصنل المراسنيل، فسنمعوا مننو النناس، فرجأ إلى المنداين، لميثمن ا
ثنم جناء  -القنرع: يعنني-محمند بنن حمناد الكنذو : وكان يقنال لنو، فكتب كتب الميث ىناك، الحديث إلى مصر في تجارة

 .مفتعمة فعاريوا بتمك األحاديث؛ فبان ليم أن أحاديث خالد، بيا إلى بغداد
(  وقببال احببن  حببان: "وببان ٕٛٛ/ٕناببا يالببد حببن القاسببم الاببداللد؛ لقببد قببال اسببىم: "اتببروك ال ببدبث" "الولببم وادسببااء" )       

"الاجببرو بن" بوصببل الاقطببوع وبرلببع الارسببل وبسببلد الاوقببو  ونوثببر اببا ل ببل ذلببك حالىبببث احببن سبب د  ال ت ببل وتاحبب   دبثببه" 
(ٔ/ٕٕٛ). 

 .ولبس له رواب  لد الوتب الست (  ٜٖٕ/ٜ)لد "تارب  حغداد" وله ترجا  والب        
لببد ..." وسببوقهاا  ..." و"وجهببت وجهببد والاسببتلور لببد  ببذا ال ببدبث  ببو: الجاببع حبببن دلبباءي االسببتاتاح "سببح الك الىهببم       

 .ووال اا ص بح لىم الاراده  اساق وا د
 م لىبه حهذا لصلب ه لد الاتن اا سحق ذوره.لون ال و  واع نله لم بثحت لىبه الوذب لىم اللحد        

 

 .كرب وشوز: زواية قاه عٍّا: املسألة اخلاوسة
عننن أبنني ، وسننألت عمنني بننن الحسننين بننن الجنينند المننالكي عننن حننديث حنندثناه عننن يحيننى بننن طمحننة اليربننوعي (555)

تو عنن الفحشناء منن لنم تنينو صنال : أننو قنال عن النبي ، عن ابن عباس، عن طاووس، عن ليث، معاوية اليرير
 لم يزدد من اهلل تعالى إال بعدا؟، والمنكر
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 .ىذا حديث كذب وزور: فسمعت عمي بن الحسين بن الجنيد يقول
 

 .تخريجيا
 (  والقضبالد لبد "اسبلد ال بهاب"ٗ٘/ٔٔ(  والطحرالد لبد "الا جبم الوحببر" )ٖٓٗٚٔنيرجه احن نحد  اتم لد "تاسبره" )       

 حه.    ( ان طربق ب بم حن طىٜٓ٘)
  .( ولوله لم بتاردٕٜ٘ان ال ا رة" "التقربب" )ص  وب بم حن طى   البرحولد الوولد "لبن ال دبث       
( نيرجبه الطحرالبد لبد "الا جبم ٜٓ٘ان وحبار التاسب  " "التقرببب" )ص  لقد تاح ه ب بم حن زوربا الا ىم "ثق  اتقن       

 حه.   لن نحد ا اوب   ربا الا ىم( ان طربق ب بم حن زوٕ٘ٓٔٔرقم ٙٗ/ٔٔالوحبر" )
 حه اوقولا.  لن احن لحاس  لان ذوره  ( ان طربق ال الء حن الاسببٔٗ/ٕٓونيرجه الطحري لد "تاسبره" )       
( ٖٗ٘ٛ رقببم ٖٓٔ/ٜ(  والطحرالبد لبد "الوحببر" )ٖٗٔ(  ونحبو داود لببد "الز بد" )ٜٜٔونيرجبه ن ابد لبد "الز بد" )ص        

  قبال لحبد اهلل حبن اسب ود: قبال  لبن لحبد البر ان حبن بزببد  لن االك حبن ال بارث  لن ادلاش   ان طربق نحد ا اوب
 لذوره اوقولا.

 

 .الحكم عمى الحديث
 «.نل ش لىد حن الجلبد لقال: وذب وزور(: »ٖٚٛ/ٗلم برض الذ حد احالغ  احن الجلبد لقال لد "ابزان االلتدال" )        
(: " بذا ٙ-٘/ٕٕلقاسد لوبارة اتلبه ال بدبدة؛ قبال  بب  اإلسبالم احبن تبابب  لبد "اجابوع الاتباوى" )قىت: الذي دل ه لى وم ا       

  لون الصالة تلهم لن الا  اء والالور واا ذور اهلل لد وتاحبه  وحوبل  بال لالصبالة ال تزببد ال دبث لبس حثاحت لن اللحد 
ن وان لاسقا".صا حها ح دا؛ حل الذي بصىد يبر ان الذي ال بصىد  ونقرب الم ا  هلل اله  وا 

و و اع ا تهاره لىبم ادلسبل  ال بصبح ابن قحبل اسبلاده وال ابن   "حاطل: (ٕوقال ادلحالد لد "السىسى  الض با " )       
 .جه  اتله"

 
 : املبخث الثاٌي

 .ورتوك احلديث: زوايات حلي فيّا عمى الساوي بأٌْ
 

 وت تها ثالث روابات:        
بن راشد، عن عطاء، عنن ابنن عمنر، عنن النبني  ( وسألت أبي عن حديث رواه األنصاري، عن سعيد336)الرواية األولى: 

فيو يقيم : من أذن. 
 وسعيد يعيف الحديث.، ىذا حديث منكر: قال أبي
 .متروك الحديث: وقال مرة

 

 .تخريجيا
( اببن ٜٓٛ: ٖٛ/ ٕحببن  اببد لبد "اسبلده" )ادلصباري  بو: ا ابد حببن لحبد اهلل. ولبم نجبد روابتببه  لوبّن ال بدبث رواه لحبد        

"الضب ااء" ( ابن طرببق لحبد البر ان حبن قببس  وال قبىبد لبد ٕ٘طربق لحبد اهلل حن اوسم  والطرسوسد لد "اسلد احن لابر" )
 (  اببن طربببق قببرة حببن  حبببب  واحببن  ببا بن لببد "اللاسبب  والالسببوخ"ٜٖٓ٘ٔرقببم ٕٖٖ/ٕٔ(  والطحرالببد لببد "الوحبببر" )٘ٓٔ/ٕ)
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( اببن طربببق ا ىببم حببن اهببدي  واليطبببب لببد "ادسببااء ٖٔٛ/ٖق يىبب  حببن   ببام  واحببن لببدي لببد "الوااببل" )( اببن طربببٛٙٔ)
جاببب هم لببن ( اببن طربببق نحببد ا اببد الحببزار  ٜٜٖ/ٔ( اببن طربببق بزبببد حببن  ببارون  والحبهقببد لببد "سببلله" )٘ٛالاحهابب " ص )
 حه.  س بد حن را د

لببس : "ابن نذن لهبو بقببم": سب بد حبن را بد السبااك ببروي: الواحن لدي لن ب بم حن ا ببن نلبه قب  وروى ال قبىد       
( لبن ٖٚٔٔ/ٗ دبثه ح دء. ا ب. وقال الحبهقد: "تارد حه س بد حن را د  و بو ضب ب ". ولقبل اغىطباي لبد " برح احبن ااجبه" )

 .   دبثهرا د؟ وض ّ اهلا نله س ل اإلاام ن اد لن  ذا ال دبث؟ لقال: لبس حص بح؛ قال: قىت: لم؟ قال: ان س بد حن 
 (؛ ونحو ال ب  لد ادذان.ٛٙٔ: ٔٙٔورواه احن  ا بن لد اللاس  والالسوخ )ص       
(؛ ٜٖٓ٘ٔ: ٖ٘ٗ/ ٕٔ(؛ والطحرالبد لبد الوحببر )٘ٓٔ/ ٕ(؛ وال قبىبد لبد الضب ااء الوحببر )ٕٓٛ/ ٔواا لد لصبب الرابب  )       

(  اطببواًل حل ببو  ببدبث ٘ٛد ادسببااء الاحهابب  )ص(؛ واليطبببب لببٜٜٖ/ ٔ(؛ والحبهقببد )ٕٕٛٔٔ/ ٖواحببن لببدي لببد الوااببل )
(؛ واحببن  حببان لببد ٕ٘: ٕٚ(؛ والطرسوسببد لببد اسببلد احببن لاببر )صٜٕٖ٘: ٜٓ/ٗالحبباب ورواه الببدوري لببد تببارب  احببن ا بببن )

 ايتصًرا دون ذور القص .  (ٕٖٗ/ ٔ) الاجرو بن
 واداره لد ول  ذه الروابات لىم س بد حن را د السااك.       
(  ابن طرببق نحبد حوبر ن ابد حبن ا ابد حبن لابر الالوبدري   بدثلا نحبو ا ابد لحبدان ٓٙ/ٗٔاليطبب لد تاربيبه ) ورواه       

 ببدثلا الهبببثم حببن جابببل   ببدثلا ِلبَسببم ْحببُن ُبببوُلَس  َلببْن  -ححغببداد-حببن ا اببد حببن لبسببم الاببروزي الاقبببه   ببدثلا الهبببثم حببن يىبب  ا
ن ابد حبن السبوري قبال: "ابن نذن لهبو بقببم" قبال لحبدان: ديىبت ابع  ُلَابَر َننف اللفحِبدف  ُلَحْبِد الىفِه ْحِن لار  لن لبالع  َلبِن اْحبنِ 

 لىم  ذا ال ب  لس له لن  ذا ال دبث وسا ته اله. واستغرحه جًدا.
  قىت: ولد  بذه الروابب  اتاح ب  لروابب  سب بد حبن را بد السبااك  لوبن لبد سبلد ا ن ابد حبن ا ابد الالوبدري  بالظ يراسبان       

 (.ٚٗٔ/ٔ"الابزان" ): لظربله نلراد ولجالب. : قال ال اوم
 (.ٓٙ/ٗٔالهبثم حن يى  لم نجد ان ذوره االف اليطبب. "تارب  حغداد" ): ولبه نبًضا       
 : ولهذا ال دبث  ا دان       

 َلَ ذفْلببُت  َلَجَ ْىببتُ  -ب لببد اللحببد -قببال: لاببا وببان نول نذان الصببحح نارلببد  لببن زببباد حببن ال ببارث الصببدالد  األول:الشنناىد 
"اَل" َ تفبم ِاَذا طىبع الاجبر لبزل لحبرز ثبم الصبر  : َلَبقُبولُ   نقبم با رسول اهلل؟ لج ل بلظر لا ب  اْلَاْ ِرِق ِالَبم اْلَاْجبرِ : َنُقولُ 

وابن نذن   و نذنْن نيبا صبداء  باَ ": لقبال لبه َلحِبدل الىفبِه   لب راد حبالل نن بقببم -ب لبد لتوضب -الّد وقد تال ق نصب احه 
 ..ل قات.: قال  لهو بقبم"

 (  ولحبد الببرزاقٚٔٚ: ٖٕٚ/ ٔ(  واحبن ااجبه )ٜٜٔ: ٖٖٛ/ ٔوالترابذي )  (  والىابظ لبهٗٔ٘: ٕٖ٘/ ٔرواه نحبو داود )       
 (.ٗٓٔوال ازاد لد االلتحار )ص   (ٖٗٗ/ٖوالحياري لد التارب  )  (ٜٙٔ/ٗون اد )  (ٖٖٛٔ: ٘ٚٗ/ٔ)

 حه.  زباد حن ل بم ال ضراد -نله ساع: وللد نحد داود و بره-لن   د الر ان حن زباد حن نلُ مان طرق لن لح       
قبال الترابذي: و ببدبث زبباد الاببا ل رلبه اببن  بدبث اإللربقببد. واإللربقبد  بو ضبب ب  للبد ن ببل ال بدبث  ضببّ اه ب ببم حببن        

اقببارب ت ا اببد حببن اسبباالبل بقببوي ناببره  وبقببول:  ببو سبب بد القطببان و بببره  قببال ن اببد: ال نوتببب  ببدبث اإللربقببد. قببال: ورنببب
 ال دبث. وال ال لىم  ذا للد نوثر ن ل ال ىم نن ان نذن لهو بقبم. ا ب.

لاا برل ه الم درج  ان ب تحر ح دبثه  لون الحياري لاسه         قىت: وقول الحياري )اقارب ال دبث( ال بقتضد التوثبق وا 
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ه ح بض الالبباوبر(. وقبد تروبه ب بببم القطبان واحببن اهبدي و بر ابا اببن قحبل  اظببه. وال ذوبره لبد وتبباب الضب ااء  وقبال: )للببد
دلببه حلبباه لىببم قببول ن اببد حببن صببالح الاصببرى   ؛(ٙٚ/ ٔبغتببر حتوثبببق ال الابب  ن اببد  بباور لببه لببد ت قبقببه سببلن التراببذي )

لاببا ال حببد اببن ال اببظ وسبب لون الاببالود  وقولهاببا ال بقبباوم قببول الجهاحببذة واللقبباد  لىوببل لببن رجالببه  لببال بواببد ا لببدبن والببورع  وا 
واإلتقان  ونوثر ان نثلم لىبه الاا قصد الز د والورع. وقد نلوبر لىببه الثبوري سبت  ن ادببث  قبال: )جاءلبا لحبد البر ان حسبت  

 (.٘ٚٔ/ ٙالتهذبب )لظر: ب  لم نساع ن ًدا ان ن ل ال ىم برل ها(  لذور الها  ذا ال دبث. ن ادبث برل ها الم اللحد 
 . ذا  دبث  سن. ا ب. ولبه تسا ل ال بيام: وقال ال ازاد       
 : -ح د روابته ل دبث احن لار الساحق-  (٘ٓٔ/ ٕوقال ال قبىد لد الض ااء )       
 وقد روي  ذا الاتن حغبر  ذا اإلسلاد ان وجه صالح. ا ب. ب لد  دبث زباد حن ال ارث الصدالد.       
(؛ وان طربقه اليطبب لد الساحق والال بق ٗٔٔ/ ٚ(؛ ولد ال ىب  )ٕ٘ٙ/ ٔنيحار نصحهان )ورواه نحو ل بم لد        
 (.ٕٓٔ)ص 
ان طربق الثوري لن ِاْسَااِلبل حن َلبفباٍش  َلبْن َلْحبِد البرفْ َاِن ْحبِن زبباد  لبن زبباد حبن ال بارث الصبدالد  لبذوره ايتصبًرا.        

 وقد لل ن.نر ان ذور لإللربقد سااًلا ان زباد حن ال ارث  و و ادلس  وقد سقط ان  ذا اإلسلاد زباد حن ل بم  ولم 
 " لد اسلاده ض   ". ا ب.: (ٕٖٓ/ ٔوقال الحغوي لد  رح السل  )       
 واهلل نلىم ".  " ولد  سله وقا : (ٜ٘ٔ: / قٕوقال احن الاىقن لد الحدر الالبر )       

 

 "ان نذن لهو الذي بقبم".: قال َننف رسول اهلل  -الىفُه َلْلُهَاا َرِضدَ -َلِن اْحِن َلحفاٍس الشاىد الثاني: 
ابن الثاالب " "التقرببب"   ( ولببه ا ابد حبن الاضبل حبن لطبب  الابروزي "وبذحوهٖٕٚٔ/ ٙرواه احن لدي لد الواال )       
  .(ٕٓ٘)ص

 .ح ا دبه ال بلتهض لىت سبن  لال دبث       
احبن الراوي ضب ب   حسبحب لوبارة الابتن  وقبد تحلبم ال بدبث ح بض الاقهباء  لهبذا سباقه اإلابام وبى ظ ال وم ال دبد اع نن        

 .واهلل نلىم .نحد  اتم لد ال ىل
 

( وسمعت أبي وحدثنا عن أبي الوليند، عنن قنيس بنن الربينأ؛ قنال: حندثني عمنرو منولى عنبسنة، عنن 388) الرواية الثانية:
: يننا عمنني  مننر حنندثني أبنني، عننن أبيننو، عننن عمنني؛ قننال: قننال رسننول اهلل ريطننة بنننت عبنند اهلل بننن محمنند بننن عمنني؛ قننال: 

 .ويخيبن أكفين؛ حتى ال يشبين أكف الرجال، ولو تقمد سَيرا، نساءك فال يصمين عَطال
 وىو متروك الحديث.، عمرو بن خالد الواسطي: عمرو ىذا ىو: فقال أبي       

 

 .تخريج الحديث
 .(ٜٕٓ/ٕواليطبب لد "الاوضح" )  (ٕٓٔ/ٙ" )نيرجه الطحرالد لد "ادوسط       
 .تارد حه قبس حن الرحبع"  "ال بروى  ذا ال دبث لن لىد اال حهذا اإلسلاد: قال الطحرالد       
( ان طربق نحد قالح  الرقا د لن نحد الولبد وب بم حبن ال ابالد  لبن قببس حبن الرحببع  لبن ٜٕٛ/ٕورواه اليطبب نبضا )       

 حه.   لىد  حن س بد   دثتلد رالط  حلت لحد اهلل حن ا اد حن لقبل  لن نحبها  لن ا اد حن ال لاب   لن لابر اولم للحس
 للحس ( ان طربق نحد حالل اد  ري لن قبس حن الرحبع  لن لارو حن لحد اهلل اولم ٜٕٛ/ٕورواه اليطبب نبضا )        
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 .«"ا اد حن لىد: حه. وذا حإسقاط  لىد لن نحبها لن  لن رالط  حلت لحد اهلل حن ا اد  حن س بدا
رالط  حلت ا اد حن لىبد حبن نحبد : والصواب  "رالط  حلت لحد اهلل حن ا اد حن لقبل" و م: "قوله: قال اليطبب       
لبن لاببر لىبم   لبن قببس  وجا ه حبن  دبث نحبد الولببد وب ببم حبن ال ابالد  لال نرى الو م اال ان نحد قالح   طالب
 .لن لارو": وناا نحو الولبد لإلاا بقول  احن ال االد: الاا  و  لن لابر: م نبضا؛ دن القاللو   االتااق
 .السبباح  "  اتببروك وراباه ووبببع حالوبذب  وبولد لببزل واسبط  نحبو يالببد  "احبن يالببد القر بد اببوال م: ولابرو  بذا  ببو       

  .(ٕٔٗص)"التقربب" 
 .لطبالسد صا ب الاسلد  ام حن لحد الاىك ا: ونحو الولبد  و       
لهبد   لقدان ال ىّد؛ لطىت الابرنة ت طبل لطبال ولطبوال: وال َطل  و د التد ال  ىّد لىبها  جاع لاطل: "لطال"       
 .(ٜٛٗ/٘ٔو"تاج ال روس" )  (ٕٚ٘/ٖو"اللهاب " )  (ٜ/ٕ"ال بن" ): اذا لم بون لىبها  ىد. بلظر: ...لاطل

 

، عنن الحكنم ابنن يعمنى بنن عطناء، وذكر الحديث الذي رواه سنميمان بنن شنرحبيل ( وسمعت أبي390)الرواية الثالثة: 
 عن أبي بكنر الصندي ، عنن رسنول –يعني: عبداهلل بن سخبرة  -عن محمد بن طمحة بن مصرف، عن أبيو، عن أبي معمر

 .بنيت لو بيتا في الجنة، من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة: قال، اهلل 
 .يعيف الحديث، والحكم بن يعمى متروك الحديث، ذا حديث منكرى: فسمعت أبي يقول       
 .سىباان حن لحد الر ان احن حلت  ر حبل. واضم لد ال دبث ادول: سىباان حن  ر حبل  و       

 

 .تخريجيا
 ونحببو ل ببم لببد "ال ىببب "  (ٕٜٔ/ٙ( و)ٕٔٔ/ٕ) واحبن لببدي لببد "الواابل"  (ٕٓٙ/ٔنيرجبه ال قبىببد لبد "الضبب ااء")       

 .(ٜٓ/٘ٔواحن لساور لد "تارب  دا ق" )  (ٓٛٗ) والقضالد لد "اسلد ال هاب"  (ٕٗ/٘)
   ببر ال وبم حبن ب ىبم -ا اد حن طى ب  حبن اصبر : و و-و ذا ال بروبه لن ا اد حن طى   »: قال احن لدي       

 .«لله  وللن اس اق حن حهى  وا اد حن لحد الر ان؛  ب  قر د ادلد؛  دثلاه ن اد حن ا اد حن الج د
 .«اثىه ربب ان  دبث طى    تارد حه ال وم  ورواه نحو زرل  الرازي  لن نحد نبوب الدا قد  »وقال نحو ل بم:        
( وقببال لقحهببا: "و بببذا ٕٜٔ/ٙورواببب  ا اببد حببن لحببد الببر ان القر ببد التببد ذور بببا احببن لببدي نيرجهببا لببد "الوااببل" )       

حبب حد ا ابد الحر  بد الوبولد  لببن ا ابد حبن طى ب   رواه للببه سبىباان حبن لحببد  ال بدبث لى وبم حبن ب ىببم حبن لطباء  ب بر 
الر ان؛  دثلاه لن سىباان ج ار الارباحد  سرقه ان ال وم حن ب ىم حن لطاء ا اد حن لحد الر ان  بذا. ورواه الطحرالبد 

طببب  لبن نحبد حوبر  ( ان طربق  حبب حن لروخ  لن احن طى ب  حبن اصبر   لبن نحببه  لبن ابرة الٗٔٔٚلد "ادوسط" )
لم برو  بذا ال بدبث لبن طى ب  احبن اصبر  اال احلبه. و وبذا رواه  حببب حبن لبروخ  لبن ا ابد »حه  ارلولا. قال الطحرالد: 

حن نحد ]وذا[ طى    لن نحبه  لن ارة. ورواه ال وم حن ب ىم احن لطاء  لن ا اد حن طى    لن نحبه  لن نحبد ا ابر  ا
 «.لن نحد حور

  قبال: دبث ص بح ثاحبت روي لبن جابع ابن الصب اح ؛ لح بد نن نيرجبه الترابذي لبن لثابان حبن لابان واتن ال        
ولابرو "ولد الحاب لبن نحبد حوبر  ولابر  ولىبد  ولحبد اهلل حبن لابرو  ونلبس  واحبن لحباس  ولال ب   ونم  حبحب   ونحبد ذر  

 .اان  دبث  سن ص بح"" دبث لث: وجاحر حن لحد اهلل  ونحد  ربرة  وواثى  حن ادسقع  حن لحس ا
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 ولبس ال دبث وول.  لحبان حطالن سلد ح بله  و ن احن نحد  اتم نورد  ذا ال دبث لد ال ىل: قىت       
 

 : املبخث الثالث
 .ال أصن هلا :زوايات حلي عميّا بأٌّا

 

 وت تها ثالث روابات:        
ن شعبة، عن أبي حصين، عن يحيى بنن وثناب، عنن ( وسألت أبي عن حديث رواه وىب بن جرير، ع337)الرواية األولى: 

 .كان يصمي عمى الُخمرة أبي عبد الرحمن السممي، عن أم حبيبة: أن النبي 
 .لم يروه غير وىب، ىذا حديث ليس لو أصل: قال أبي       

 

 .تخريجيا
 ٕٕٗ/ٖٕ"الا جبم الوحببر" ) (  والطحرالبد لبدٕٖٕٔ(  واحبن  حبان لبد "صب ب ه" )ٖٔٔٚنيرجه نحو ب ىم لبد "اسبلده" )       
 بببولس الوببدباد ( لببن ا اببد حببن ٕٗٚ(. ورواه القطب ببد لببد "جببزء ادلبب  دبلببار" )ٖٚٙ(  واليطبببب لببد "الجببااع" )ٕٛٗ رقببم
 حه.  لن   ح   لن لحبد حن لقبل -و و اتروك-

سببا ت »: (ٖٕٚٛ ىبل" )"لببس لبه نصبل " لباببا لقىبه لحبد اهلل حبن اإلابام ن ابد لبد "ال: وجباء تاسببر قبول نحبد  باتم       
قىبت لبه ابن ب لبد حهبذا؟  . ا لا قوم ب دثون لن   ح  اا رنبتهم للبد  ب ح : قال لحد الر ان حن اهدي بقول: نحد بقول

وقبد روى  بذا القبول حل بوه ال قبىبد  .«ولوبن وبان صبا َب سبل   ابا رلبد و بب للبد  ب ح : و ب حن جربر. قال نحبد: قال
  لن نحبه. واا حبن الا قولبن ان "الض ااء".( لن لحد اهللٕٖٗ/ٗلد "الض ااء" )

 .وح ضها الارد حه  لون ب ّور لىبه رواب  ال بيبن لو ب لن   ح : قىت       
 

: ( وسأل أحمد بن سممة أبي عن حديث في أول كتاب قجامأ إسحا  بن راىويو ق؛ قال إسنحا 410)الرواية الثانية: 
ذا أراد أن يجمأ بين .. أحب إلني؛ لمنا يروينو المصنريون؛ حنديثا عنن المينث .وجيت وجيي: وبين.. .سبحانك الميم: وا 

قنال أبني: : بن سعد، عن سعيد بن يزيد، عن األعرج، عن عبيداهلل ابن أبي رافنأ، عنن عمني بنن أبني طالنب، عنن النبني ا
، مصنرن؛ خنرج إلنى ىذا حديث باطل مويوع، ال أصنل لنو؛ أرى أن ىنذا منن رواينة خالند بنن القاسنم المندايني، وكنان بالمنداي

ويينأ لينا أسنانيد. فخنرج رجنل منن ، فكان يوصنل المراسنيل، فسمعوا منو الناس، فرجأ إلى المداين، فسمأ من الميث
ثنم جناء بينا  -يعنني: القنرع-أىل الحديث إلى مصر في تجارة، فكتب كتب الميث ىناك، وكان يقال لو: محمد بن حماد الكذو 

 ؛ فبان ليم أن أحاديث خالد مفتعمة.إلى بغداد، فعاريوا بتمك األحاديث
 لد الاس ل  الراح   ان الاح ث ادول.  وسحق تاصبل ال وم لبها       

 

، عن جعفر بن محمند، عن الحسين بن زيد بن عمي، وسألت أبي عن حديث رواه أبو مصعب (472)الرواية الثالثة: 
فقنال: المينم، عبندك، وابنن أمتنك، احتناج إلنى رحمتنك،  صنّمى عمنى مينت، فكبنر، عن أبيو، عن يزيند بنن ركاننة: أن النبني 

 قال أبي: ىذا حديث منكر، ال أصل لو. .وأنت أغنى عن عذابو
 

 .تخريجيا
 : ولون نحا اص ب توحع  (ٖٕٕ/ٖنيرجه حهذا الوجه احن قالع لد "ا جم الص اح ")       
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 والطحرالبد لبد  (ٕٕٕ/ٖ) ع لبد "ا جبم الصب اح "واحبن قبال  (ٗٗٗ) ل يرجه احن نحد لاصم لد "اآل اد والاثالد"       
  ب قببوب( جاببب هم اببن طربببق  ابببد حببن ٕٙٔٙ(  وللببه نحببو ل بببم لببد "ا رلبب  الصبب اح " )ٚٗٙرقببم ٜٕٗ/ٕٕ) "الا جببم الوحبببر"

 حه.  لن ال سبن حن زبد
لبن احبرا بم حبن الالبذر  ( ابن طرببق ٕٙٛ/ٕ) (  والحبهقبد لبد "البدلوات الوحببر"ٜٖ٘/ٔونيرجه ال اوم لد "الاستدرك" )       

 حه.  ال سبن حن زبد
  البا وقال ال اوم: " ذا اسلاد ص بح  وبزبد حن روال  ونحوه روال  حن لحد بزبد ص احبان ان حلد الاطىب حن لحبد        

 .ولم بيرجاه"
رة". "التقرببب" ابن ال ا ب  لاحبه نحبو يبثاب  لىاتبوى حبالرني  "صبدوق ن ابد حبن نحبد حوبر الز بري. و بو: ونحو اص ب       
  .وقد روى له الست  (.ٛٚ)ص
  القحبولقىت: ح د الدراس  لم نستطع  بل لحبارة نحبد  باتم: " الوبر ال نصبل لبه " لال بدبث لبه اتاح بات  والبرواة لبد دالبرة        

 .وان الا اصربن ص  ه ادلحالد و  بب ادرلؤوط .وله  ا د  وص  ه ال اوم ووالقه الذ حد
 

 : املبخث السابع
 .زوايات حلي عميّا بالبطالُ

 

 : وت تها نرحع روابات       
بنن اعن مالنك ، عن ابن المبارك، وسألت أبي عن حديث رواه عبيد بن ىشام أبو نعيم الحمبي (418)الرواية األولى: 

 .صمى خمف أبي بكر في ثوب واحد رأيت النبي : عن جابر؛ قال، عن محمد بن المنكدر، أنس
 .ىذا حديث باطل؛ غمط فيو عبيد بن ىشام: قال أبي       

 

 .تخريجيا
واحبن لسباور   (ٙٚ)ص ونحو ن ابد ال باوم لبد "الاوالبد"  (ٜٚٗ) و"الصغبر"  (ٖٛٙٙ) نيرجه الطحرالد "ادوسط"       

 .(ٖٚٔ/ٔ٘( و)ٜٕٓو ٖٚ/ٕٔ) لد "تارب  دا ق"
 .تارد حه لحبد حن   ام"  "لم برو  ذا ال دبث لن االك اال احن الاحارك: قال الطحرالد       
 صّىم يى  نحد حور لد ثوب وا د. لن جاحر نن رسول اهلل   وسلل الدارقطلد لن  دبث احن الالودر       
 ولم بتاحع لىبه.  لن جاحر  لن ا اد حن الالودر  لن االك  لن احن الاحارك  "بروبه نحو ل بم ال ىحد: لقال       
 "ال ىبل" لىبصبل لبد ثبوب وا بد".  ابن لبم بجبد ثبوحبن: قبال ىغه لن جاحر؛ نن اللحد لن االك؛ نله ح: والص بح       

(ٖٔ/ٖٖٗ). 
اال نلبه تغببر لبد  يبر نابره. لقبن ن ادببث   ثقب : صبدوق. وقبال نحبو داود: ولحبد حن   ام نحو ل بم " قال نحبو  باتم       

 ( لىبذ حد. و بو "صبدوق  تغببر لبد  يبر لابره لبتىقن ٜٚٔٔ/٘لبس لهبا نصبل. وقبال اللسبالد: لببس حبالقوي". "تبارب  اإلسبالم" )
 .(ٖٛٚ)ص "التقربب" .ان ال ا رة د"
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وظهبر  بذا جىببًا   لج ىبه ابن ل ىبه   والحطالن الذي قصده نحو  اتم ات ىق حالاتن  ببث وبان الابتن قبوالً : قىت       
 لد والم الدارقطلد. 

 

، عنن ابنن أخني الزىنري، عن عبند العزينز بنن عمنران، صعبوسألت أبي عن حديث رواه أبو م (473)الرواية الثانية: 
أييننا  قننل يننا: أنننو كننان يقننرأ فنني غننزوة تبننوك فنني ركعتنني الفجننر: عننن النبنني ، عننن أبيننو، عننن سننالم، عننن الزىننري

 ؟{قل ىو اهلل أحد}: و، الكافرون
 ىذا حديث باطل بيذا اإلسناد.: قال أبي       
 .وقد سحق لد الرواب  الساحق   رين اد حن نحد حور الز : نحو اص ب       
 .(ٜٓٗان الساح  " "التقربب" )ص  له نو ام  ا اد حن لحد اهلل حن اسىم. "صدوق: واحن نيد الز ري  و       
ووبان لارلبا   ا ترقت وتحبه ل بدث ابن  اظبه لا بتد  ىطبه  لحد ال زبز حن لاران حن لحد ال زبز الز ري "اتروك       

  .(ٖٛ٘" "التقربب" )صان الثاال   حادلساب
 .احن لحد اهلل حن لار حن اليطاب: وسالم  و       

 

   .تخريجيا
ونحبو الاضبل الز بري لبد   (ٕٜٚٚولد "ادوسبط" )  (ٖٕٖٔٔرقم ٕٛٔ/ٕٔنيرجه الطحرالد لد "الا جم الوحبر" )       

 .(ٜ٘٘" دبث الز ري" )ص
حببن اوال لببن احببن نيببد الز ببري اال لحببد ال زبببز   ال احببن نيبببه"لببم بببرو  ببذا ال ببدبث لببن الز ببري ا: وقببال الطحرالببد       
 .تارد حه نحو اص ب"  لاران
: (ٙٔٔ-٘ٔٔ/ٖٔلابد وتاحبه "ال ىبل" ) ؛ونطال لببه البلاس ؛وقد حّبن الدارقطلد وجه الحطالن الذي نجاىه نحو  اتم       

حبب ققبل ببا : حوك بقرن لبد رو تبد الاجبرنرح بن صحا ا لد  زوة ت سا ت رسول اهلل : لن نحبه  "وسلل لن  دبث سالم
 .وقوقل  و اهلل ن د{  نبها الوالرون{

 ووقع لبه و م.  ووحرة  ولالع  ولن اجا د  روي لن سالم: لقال       
و بذا   لبن نحببه حبذلك  لبن سبالم  لن لاه  لن احن نيد الز ري  لرواه لحد ال زبز حن لاران  ل اا  دبث سالم       

  دبث ض ب .
ونابا رو تبد : قبال  لىابا ذوبر رو تبد الاجبر  التطبوع: لن احن لار؛ نله لد صالة اللحبد   والا اوظ لن سالم       
 ونيحرتلد  اص ؛ نله وان بصىد رو تد الاجر.  لإله وان بصىبها لد سال  ال بديل لىبه ن د  الاجر
 ...." ولحد ال زبز حن لاران  ذا ض ب        

 

عننن أبنني ، عننن يزينند ابننن األصننم، عننن ابننن محننرر، وسننألت أبنني عننن حننديث رواه عبنند الننرزا  (500)الروايننة الثالثننة: 
 .كان يسجد عمى كور العمامة أن النبي : ىريرة
 وابن محرر يعيف الحديث.، ىذا حديث باطل: قال أبي       
 .(ٕٖٓان الساح   " "التقربب" )ص  اتروك  "لحد اهلل حن ا رر الجزري: احن ا رر  و       
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 .تخريجيا
وابا  -ورواه ا اد حن نسىم الطوسد لد وتاحه "ت ظبم قبدر الصبالة"  .(ٗٙ٘ٔنيرجه لحد الرزاق لد "الاصل " )       

 حه.  لن لحد اهلل حن ا رر  لن يالد حن ب بم -( ٚٔٔ/ٗلد "لادة القارئ" )
 

 .الحكم عمى الحديث
بثحبت ابن السبجود لىبم وبور ال اااب : لبال  ا روي لبن اللحبد ونابا اب(: »ٙٓٔ/ ٕقال الحبهقد لد "السلن الوحرى" )       

  .«قول ال سن الحصري  واب  لن نص اب اللحد : ونصح اا روي لد ذلك   دء ان ذلك
 «.ولم بثحت لله السجود لىم وور ال ااا  ان  دبث ص بح وال  سن(: »ٖٕٔ/ٔوقال احن القبم لد "زاد الا اد" )        
وقببد يّرجهببا   م وببور ال ااابب  اببن  ببدبث نحببم  ربببرة واحببن لحبباس وجبباحر ولحببد اهلل حببن نحببد نولببموورد السببجود لىبب       

 ( وضّ اها وّىها.ٖ٘ٛ-ٖٗٛ/ٔالزبى د لد لصب الراب  )
 قبال احبن»( ال وم لىم  ذا ال بدبث ابن قبول احبن نحبد  باتم  لقبال: ٙ٘ٗ/ٔوج ل احن  جر لد "التىيبص ال حبر" )       

 ا ب. .«اطل ذا  دبث ح: نحد  اتم
"ايتببار الصبب اح"  :لظببربلاهببا وندار ببا. : وببار ال ااابب  لىببم رنسببه بوور ببا وببورا: بقببال  ن ببد ندوار ببا: ووببور ال ااابب        
 .«وور( »ٖٓ٘)ص 

 

، عن ىشام بن عروة، عن زكريا ابن منظور، أبي عن حديث رواه عتي  بن يعقوب وسألت -( 515) :الرواية الرابعة
 .ألتوىا ولو حبوا، لو يعمم الناس ما في شيود العتمة ليمة األربعاء: قال ن النبي أ: عن عايشة، عن أبيو
 وزكريا يعيف الحديث.، ىذا حديث باطل: قال أبي       
وقبال احبن سب د لبد "الطحقبات الوحبرى"   لبست لبه ترجاب  لبد التهبذبب  لتبق حن ب قوب حن ُصدبق الزحبري القر د       

ا لاالبك حبن نلبس  قبد وتببب للبه وتحبه الاوطب  و ببره. ووبان بىببزم لحبد اهلل حبن لحبد ال زببز ال ابري ال احببد. (: "ووبان َلزوًابٜٖٗ/٘)
البذ حد لبد "تبارب  "ثقب "  وقبال  :(  وقبال البدارقطلدٕٚ٘/ٛولم بزل لتبق ان يبار الاسىابن"  وذوره احن  حبان لبد "الثقبات" )

 ."واا زال ان يبار ال ىااء"(: ٖٓٙ/٘) اإلسالم"
لبببس ح ببدء قببال : لببن احببن ا بببن  وقببال الببدوري  "قببال ن اببد حببن  لحببل  ببب  ولبلببه: حببن الظببور القرظببد وزوربببا       

لابا وبان لببه  بدء زلابوا نلبه   لببس حبه حب س: وقال لد اوضع  يبر  لزلم نله لبس ونله وان طابىبا  لراج ته لبه اراراً  وا 
وقال احن ا رز  .لبس حثق : وقال ا اوب  حن صالح لله .سلبس حه ح : وقال لثاان الداراد لن احن ا بن .وان طابىبا
وقبال احبن الابدبلد  .لببس حبه حب س: وقبال ن ابد حبن الاصبري .سبا ت ب ببم بضب اه: وقبال نحبو داود .ض ب : لن ب بم
وقبال نحبو  .وا د ال بدبث الوبر ال بدبث: وقال نحو زرل  .لبه ض  : وقال لارو حن لىد والساجد .ض ب : واللسالد

وقال لد اوضع  يبر لببس   وقال الحياري الور ال دبث .بس حالقوي ض ب  ال دبث الور ال دبث بوتب  دبثهل:  اتم
وذوبره ب قبوب حبن سبابان   وقال احن  حان الور ال دبث جبدا ببروي لبن نحبد  بازم ابا ال نصبل لبه ابن  دبثبه: حذاك قىت

وقبال  .وقال ال اوم نحو ن اد لبس حالقوي للد م .وقال نحو ح ر الدوالحد لبس حثق  .لد حاب ان بر ب لن الرواب  للهم
وقال لبس لبه نلوبر اابا ذورتبه ولبه لبدة  رببب  .وقال الدارقطلد اتروك وذور له احن لدي ن ادبث .ال سوري توىاوا لبه

وتبارب    (ٖٚٗ/٘) "طحقبات احبن سب د: لظبرب( و ٖٖٖ/ٖتهبذبب التهبذبب ) .و و ض ب  وابا ذوبروا اال نلبه بوتبب  دبثبه"
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/ ٕ) والولبم لىبدوالحد  (ٖٗ/ ٖ) والا رلب  والتبارب   (ٛٓٗٔ/ٖ) وتبارب  الحيباري الوحببر  (ٗٚٔ/ٕ) حروابب  البدوريب بم 
 والوا    (٘٘ٗ – ٕ٘ٗ/ ٛ) وتارب  حغداد  (ٖٗٔ/ ٔ) والاجرو بن الحن  حان  (ٕٔٓٚ/ٖ) والجرح والت دبل  (٘ٙٔ

 .( و بر اٖٜٕٛو ٕٙٛٛ/ ٕ)وابزان االلتدال(  ٖٕٖ/  ٔ)
 

 .يجياتخر 
الااِرْسبتان (  وا اد حن لحد الحاقد ادلصاري الو حد  نحو حوبر  الا برو  حقاضبد ٘ٓٛنيرجه الطحرالد لد "ادوسط" )       

 .( ان طربق لتبق حهٕٚٙٔ/ٖلد "ن ادبث ال بوخ الثقات" )الا بي  الوحرى( )
 .تارد حه لتبق احن ب قوب"  ن الظور"لم برو  ذا ال دبث لن   ام حن لروة اال زوربا ح: وقال الطحرالد       

 
 : املبخث اخلاوس

 .أو الٍلازة الصديدة ،زوايات حلي عميّا بالضعف الصديد
 

 : وت تها اس لتان       
 .زواية حلي عميّا بالضعف الصديد جدًا: املسألة األوىل

، عنن أبينو، زيد بنن عمنيعن ، حدثني أبو خالد الواسطي: قال ؛وسألت أبي عن حديث رواه يوسف بن أسباط (421)
فممنا قيننى ، وكنان ممنا يغمنس ويسنفر، صنالة الفجنر يومنا بغمننس صننمى بننا رسنول اهلل : قنال ؛عنن عمني، عنن جنده

فأخنذا ، ولكنني رأينت ممكنين أتيناني: قنال، يا رسنول اهلل، ال: أفيكم أحد رأى الميمة رؤيا؟ فقمنا: فقال، الصالة التفت إلينا
فيقنأ ، يينرب بينا ىامنة ايدمني وبيد الممنك صنخرة، فمررت عمى ممك وأمامو آدمي، فانطمقا بي إلى السماء، بيبعي

وبيند الممنك ، فإذا أنا بممك وأمامو آدمني، فمييت .اميو: من ىذا؟ فقاال لي: قمت، وتقأ الصخرة جانبا، دماغو جانبا
 .وذكر الحديث بطولو في ورقة، ...كموب من حديد ييعو في شدقو األيمن فيشقو

 .وىو يعيف الحديث جداً ، عمرو بن خالد الواسطي: أبو خالد :قال أبي
 

 .تخريجيا
حببن ا( اببن طربببق بوسبب  ٔ٘ٗ/ٜٔ(  واحببن لسبباور لببد "تببارب  دا ببق" )ٕٗٔ-ٖٕٔ/٘نيرجببه احببن لببدي لببد "الوااببل" )       

 .نسحاط لن لارو الواسطد حه
 حه.  حد يالد الواسطد( ان طربق ال سن حن  ااد الحجىد لن نٗ٘ٗ/ٜٔونيرجه احن لساور )       
 .«ولاا  اا بروبه اوضولات  ول ارو حن يالد  بر اا ذور ان ال دبث»: وقال احن لدي       
 اضت ترجا  لارو حن يالد قربحًا.: قىت       
 .(ٔٙٚ/ٕ"الاغلد" ) .ال ب تج حه بغىط وثبرًا": وقال نحو  اتم  وبوس  حن نسحاط ال بحالد الزا د "وثّقه ب بم       
 .(ٓٙٔ"التقربب" )ص .وال سن حن  ااد الحجىد " استور" ولبس له رواب  لد الوتب الست        

 

 .زواية حلي عميّا بالٍلازة الصديدة: املسألة الثاٌية
 قنال: منن أذن ( وسألت أبي يقول: روى يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن نافأ، عن ابنن عمنر، عنن النبني 366)

 ىذا منكر جدًا. :قال أبي ... كذا سنة
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وحإقااتببه   ووتببب لببه حت ذبلببه لببد وببل اببرة سببتون  سببل   اببن نذن اثلتببد ل ببرة سببل  وجحببت لببه الجلبب »: لاببظ ال ببدبث       
 .«ثالثون  سل 

 

 :  تخريجيا
والحبزار لبد "اسببلده"   (ٕٖٗٔو ٖٕٖٔوالابباوهد لبد "نيحبار اوبب " )  (ٕٛٚروابتبه نيرجهبا احبن ااجببه لبد "سبلله" )       

واحببببن  حببببان لببببد "الاجببببرو بن"   (ٕٚٓ/ٗواحببببن لببببدي لببببد "الوااببببل" )  (ٖٖٚٛوالطحرالببببد لببببد "ادوسببببط" )  (ٖٕٕ/ٕٔ)
واحببن ايىببد لببد " دبثببه لببن   (ٕ٘ٓ -ٕٗٓ/ٔوال بباوم لببد "الاسببتدرك" )  (ٕٓٗ/ٔوالببدارقطلد لببد "السببلن" )  (ٖٗ/ٕ)

(  ٓ٘ٗ/ٗو" ب ب اإلبابان" )  (ٖٖٗ/ٔوالحبهقبد لبد "السبلن الوحبرى" )  /اجاوع لبه ل برة نجبزاء  دبثبب (ٜٜٕ بويه" )
( ابن طرببق نحبد صبالح لحبد اهلل ٛٔٗوالحغبوي لبد " برح السبل " )(  ٜٖٔواحن لاير ادصحهالد لبد "اوجحبات الجلب " )ح

 حه.  لله  حن صالحا
 ..".. "و ذا ال دبث ال ل ىم ن دًا رواه اال لحد اهلل حن صالح لن ب بم حن نبوب لن احن جربج: قال الحزار       
تارد   وال لن احن جربج اال ب بم حن نبوب  "لم برو  ذا ال دبث لن لالع اال احن جربج: ونود ذلك الطحرالد لقال       

 .حه لحد اهلل حن صالح"
 (ٖٖٗ/ٔوللبه الحبهقبد لبد "السبلن الوحبرى" ) -( ٕ٘ٓ/ٔ(  وال اوم لبد "الاسبتدرك" )ٕٓٗ/ٔونيرجه الدارقطلد لد "سلله" )       

 حه.  لن لالع  لن لحبد اهلل حن ج ار  لن احن لهب    ان طربق احن و ب (ٜٗٗ/ٗباان" )و"  ب اإل
 

 .الحكم عمى الحديث
 (: "ب بم حن الاتوول  لن احن جربج  لان  دثه  لن لالع  لبن احبن لابر ٖٙٓ/ ٛقال الحياري لد "التارب  الوحبر" )       

 جلب "  رواه نحبو صبالح  لبن ب ببم حبن نببوب  لبن احبن جبربج  لبن لبالع قال: "ابن نذن اثلتبد ل برة سبل  ديبل ال لن اللحد 
 .وادول ن حه"  اثىه لن اللحد   لن احن لار

 با د ابن  ولبه   بذا  بدبث صب بح لىبم  برط الحيباري: وقال ال اوم لقب ايراجه ان طربق لحد اهلل حبن صبالح       
 .لىم  رط الحياري: وقال الذ حد ا ىقاً  .-ر اه اهلل-وقد است هد حه اسىم    دبث لحد اهلل حن لهب  

نلبه وقبع وقال الحغوي لقب ايراجه ال دبث: "لحد اهلل حن صالح نحو صالح الجهلد  اصري واتب الىبث  صبدوق   ببر        
 .لد  دبثه الاوبر"

 .قد توحع اتاح    سل  ان احن لهب   لن لحبد اهلل حن نحد ج ار لن لالع حه: قىت       
وقد نورد ا ادلحالد دجبل  بذا لبد   لإسلاد ا  سن  دلها ان رواب  لحد اهلل حن و ب لله ؛واب  احن لهب   تقحلور        

 .لد تيربجه  رح السل  لىحغوي وص  ها   بب ادرلؤوط(  ٕٗح)الص ب   
 

 : املبخث السادس
 .وع أُ هلا أصاًل، دوُ احللي عميّا صساحة، زوايات أوزدِا لصدة ضعف زاويّا

 

، عنن مقاتنل، عنن عمنر بنن الصنب ، عبد اهلل بنن السنم  أخبرني: قال ؛وسألت أبي عن حديث رواه ابن وىب (413)
ورأيتننو يصننمي حافيننا ، فنني السننفر صننايما ومفطننرا رأيننت النبنني : عننن جننده؛ قننال، عننن أبيننو، عننن عمننرو بننن شننعيب

 .ورأيتو ينفتل عن يمينو وعن شمالو، ورأيتو يشرب قايما وقاعدا، ومنتعال
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 .ابن سميمان: مقاتل ىذا ىو عندي: قال أبي       
"التقرببب"  .ورابد حالتجسببم"  و جبروه  لاقاتبل حبن سبىباان " وبذحوه  سحب ابرادي له  لا  و التض ب  ال دبد لراوبه: قىت
 .(٘ٗ٘)ص

 

 .تخريجيا
 حه.  ( للهٜٓٗٗو ٕٔ٘ٔروابته  ذه نيرجها لحد الرزاق لد "اصلاه" )       

 : ات ددبن ن رواةولوله توحع ا
 ٗٚٔ/ٕ) (  ون ابببد لبببد "الاسبببلد"ٜ٘ٛٚ) (  واحبببن نحبببد  ببببح  لبببد "الاصبببل "ٓٛٗ/ٔاذ رواه احبببن سببب د لبببد "الطحقبببات" )       

(  ٖٛٛٔ) (  والتراببذي لببد "جاا ببه"ٖ٘ٙ(  ونحببو داود لببد "سببلله" )ٕٔٓٚو ٕٜٛٙو ٜٚٙٙو ٕٚٙٙرقببم  ٕ٘ٔو ٕٙٓو ٜٚٔو
والقطب ببد لببد "جببزء (  ٜٔٔ(  والارببباحد لببد "الصبببام")ٔٛٔ/٘) ن لببدي لببد "الوااببل"(  واحببٖٛٓٔو ٖٜٔ) واحببن ااجببه لببد "سببلله"

(  واحببن لسباور لببد ٖٔٗ/ٕ) (  والحبهقببد لبد "السببلن الوحبرى"ٓٚ٘) (  واحبن  ببا بن لبد "اللاسبب  والالسبوخ"ٗٗٔادلب  دبلببار" )
 ( ان طربق  سبن الا ىم حه.ٕٓٛ/ٓٙ) "تارب  دا ق"

ورواه اليطببب   ( ان طرببق اطبر البوراق و جباج حبن نرطباة حبهٖٛٚٙو ٓٙٙٙرقم  ٜٓٔو ٛٚٔ/ٕورواه ن اد )       
حبه. وال بدبث  سبن حهبذه   جاب هم لن لارو حن  ب بب  ( ان طربق لثاان حن لحد الر انٕٚٔ/ٚلد "تارب  حغداد" )

   .الاتاح ات
 

 : اخلامتة
 : ب تدبتحبن ااا سحق اا        

 .ض له اال الجهاحذةال بله  لىم ال ىل ان ندق لىوم السل  -ٔ
 الغالب لىم الت ىببل نن بوبون حبالجرح اليابد  ون ادببث الثقبات  وال بالبع ذلبك ابن الجبرح الظبا ر  حبل الجبرح ال بدبد وال بدبد -ٕ

 .جدًا و و قىبل
حابا  اسب ل  لبهبا الجبرح ال بدبد ٚٔاس ل  ان وتاب ال ىل الحن نحبد  باتم  واسبتيرجت الهبا  ٜٖ٘درست لد  ذا الح ث  -ٖ

 .% ٘لسحته 
 : تلولت نلااظ الجرح ال دبد وداللته -ٗ

 لالهبا ابا ن بار البم وبذب ال بدبث ووضب ه جزابًا نو ا تابااًل:  بحه الاوضبوع  و لبه اوضبوع   بدبث وبذب  حاطبل اوضببوع 
 .وذب وزور

 والها اا  وم لبه لىم الراوي ح له اتروك ال دبث.
 ال نصل له.: والها اا قال لبه

 طالن.والها اا  وم لبه لىم ال دبث حالح
 .الور جداً : والها اا قال لبه
 ض ب  ال دبث جدًا.: والها اا قال لبه

 وسحق توزب ها لىم الاحا ث لد الاصل التطحبقد.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لسوايات باجلسح الصديدإعاله ا

ً2019/ ِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملمة األزدٌية يف الدزاسات اإلسالوية، وج )11(، ع )4(، 1441 

 

312 

 وتوقات ويالات لد ح ضها   والقت لد وثبر ان اد وام لىم اد ادبث -٘
 ل ببظار.. ولببد ح ضببها لببم لببد ح ببض الاسببالل وجببدت اسببو ًا إلبراد ببا ضببان ال ىببل  اثببل تاببرده لببد الرواببب  لببن ثقبب  وحببب -ٙ

 .السحب لد ذلك
 : الها  الاا بورد ا دسحاب  و بن التدحر لد اللااذج التد نورد ا لىت ىبل حالجرح ال دبد

لون السلد اذا لظر البه لذاته ال بوصل الم   نو ال نصل لها  نو حاطى   نو  حه اوضوع  نله برى نلها اوضوع (ن
 وقد سحق حبان ذلك.   ذا ال وم

حبلاببا  ببد   نن  ببذه اد ادبببث ااببا بتببداولها اللبباس اللبباس نو الاقهبباء لبظلولهببا اقحولبب  نو ضبب با  بسببت لس حهببا (ب
 لىهذا نورد ا لد وتب ال ىل.  حاطى 

 وسحق حبالها ساحقًا.  ولبس ال دبث وول  نله بورد ح ضها لد وتاب ال ىل؛ لحبان حطالن سلد ح بله (ج
 

 .اهلواوض
                                                 

  دار الوتببب ال ىاببب   المقدمننة فنني عمننوم الحنديث بب(   ٖٗٙنحبو لاببرو لثابان حببن لحبد الببر ان الا برو  حبباحن الصببالح )ت:  (ٔ)
 .ٗٗ-ٕٗم  صٜٛٚٔ- بٜٖٛٔحبروت  

  ٔ  جهٖٖٗٔ  (٘ط)اوتحب  الر بد  الربباض  ابام سب بد  ت قببق:    شرح عمنل الترمنذيزبن الدبن لحد البر ان    احن رجب (ٕ)
 .ٖٕ-ٕٕص

 .ٕٙ  صٔج المصدر الساب  (ٖ)
ق: لحببد الىطببب  الهابببم ببب قت ببب(  ٖٗٙ)ت لاببرو     لثاببان حببن لحببد الببر ان  نحببومعرفننة أنننواع عمننوم الحننديثاحببن الصببالح   (ٗ)

 .ٚٛٔ  صمٕٕٓٓ ب/ٖٕٗٔ  (ٔ)طواا ر باسبن الا ل  دار الوتب ال ىاب   
أىنل  نزىة النظر في تويني  نخبنة الفكنر فني مصنطم  بب(  ٕ٘ٛ)ت احن  جر  ن اد حن لىد حن ا اد حن ن اد ال سقاللد  (٘)

 .ٕٜ  صمٕٓٓٓ-هٕٔٗٔ  (ٖ)ط  ت قبق: لور الدبن لتر  اطح   الصحاح  دا ق  األثر
  ت قببق: لرببق ابن عمنل الحنديث بب(  ٕٖٚ)ت احن نحد  باتم  لحبد البر ان حبن ا ابد حبن ادرببس التابابد  ال لظىبد  البرازي   (ٙ)

- بببٕٚٗٔ  (ٔ)طويالببد حببن لحببد الببر ان الجربسببد  اطبباحع ال ابضببد    سبب د حببن لحببد اهلل ال ابببد :الحببا ثبن حإ ببرا  وللاببب 
 .ٜٔ  صٔ  جمٕٙٓٓ

  .ٕٔٔ  صالمصدر الساب  (ٚ)
: السببد ا ظبم  سببن  دار الوتبب ت قببق  معرفنة عمنوم الحنديث بب(  ٘ٓٗ)ت ال اوم  ا اد حن لحد اهلل حن ا اد اللبساحوري  (ٛ)

 .ٕٔٔ  صمٜٚٚٔ- بٜٖٚٔ  (ٕ)طحبروت    ال ىاب 
: ت قببق  الجنامأ ألخنال  النراوي وآداب السنامأ بب(  ٖٙٗ)ت اليطبب الحغدادي  ن اد حن لىد حن ثاحت حن ن اد حن اهبدي  (ٜ)

 .ٕ٘٘  صٕ  جالرباض  ا اود الط ان  اوتح  الا ار 
 .ٕٙ٘ص  ٕ  جالمصدر الساب  (ٓٔ)
 .ٜٔ  صٔ  جعمل الحديثواحن نحد  اتم   .ٕٙ٘  صٕ  جالمصدر الساب  (ٔٔ)
: ت قببق  فنت  المغينث بشنرح الفينة الحنديث لمعراقني بب(  ٕٜٓ)ت السياوي  ا اد حن لحبد البر ان حبن ا ابد حبن نحبد حوبر  (ٕٔ)

 .ٕٛٛ  صٔ  جمٖٕٓٓ- بٕٗٗٔ  (ٔ)طاصر    لىد  سبن لىد  اوتح  السل 
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 (.  ٕٛٗٚو ٕٛٚٙو ٜٕٙ٘و ٕٕٙٗو ٖٕٕٚو ٕٚٚٔو ٜٖٓو ٕٛٓو ٓٛ  الاسالل )عمل الحديثحد  اتم  : احن نبلظر (ٖٔ)
الجننرح  ببب(  ٕٖٚ)ت احببن نحببد  بباتم  نحببو ا اببد لحببد الببر ان حببن ا اببد حببن ادربببس حببن الالببذر التاباببد  ال لظىببد  الببرازي  (ٗٔ)

  (ٔ)طحبببروت   –لببد  دار ا ببباء التببراث ال رحببد اله –ح بببدر  حبباد الببدون     طح بب  اجىببس دالببرة الا ببار  ال ثاالببب والتعننديل
 .ٜٕٔ  صٗ  جٜ٘٘  رقم مٕٜ٘ٔ- بٕٔٚٔ

  طحبع حإلالب : وزارة الا بار  لى وواب  الثقنات بب(  ٖٗ٘)ت احن  حان  ا اد حن  حان التاباد  نحو  اتم  الداراد  الُحستد  (٘ٔ)
لبرة الا بار  ال ثاالبب   دالبرة الا بار  ال ثاالبب  ح ببدر ال الب  الهلدب   ت ت اراقح : الدوتور ا اد لحد الا بد يبان ابدبر دا

 .ٕٚٛ  صٛ  جمٖٜٚٔ-  ٖٜٖٔ  (ٔ)ط حاد الدون الهلد  
  (ٖٖواحبن لصبر )ص  (٘ٔٗ  ٖ٘٘/ٔواحبن ااجبه )  (ٜٜٕ/ ٕنيرجه الترابذي )(: "ٜٙٗحلد سىسى  اد ادبث الض با  ) (ٙٔ)

واحبن   (ٔ/ٔٚوال سبوري لبد "اسبلد نحبد  رببرة " )  (ٔ/ٖٗ/ٛالالتقاة" ) والايىص لد "الاوالد  (ٕ/ٕٕٚواحن  ا بن لد "التر بب" )
ابن طرببق لابر حبن نحبد يبث م لبن ب ببم حبن نحبد وثببر لبن نحبد سبىا  لبن نحبد   (ٕ/ٔٙ/ٔسا ون الوالظ لبد "ادابالد" )

 :)ب لببد ربببرة ارلولببا  وقببال التراببذي:  ببدبث  ربببب ال ل رلببه اال لببن لاببر حببن نحببد يببث م  وسببا ت ا اببد حببن اسبباالبل 
الحياري( بقول: لار حن لحبد اهلل حبن نحبد يبث م الوبر ال بدبث  وضب اه جبدا  وقبال البذ حد لبد ترجاتبه: لبه  بدبثان الوبران 

  ذا ن د اا".
 ٔ/ٕٚٔواحبببن  بببا بن لبببد "التر ببببب والتر ببببب" )ق   (ٗٔٗ/ٔ(: "اوضبببوع. نيرجبببه احبببن ااجبببه )ٚٙٗ)ح  الاصبببدر السببباحق (ٚٔ)

لولببد الابدبلد لبن   بام حبن لبروة لبن نحببه لبن لال ب  ارلولبا. قبال الحوصببري: لبد ( ان طربق ب قبوب حبن إٛٚ-ٕٚٚو
(: لببد اسببلاده ب قببوب حببن الولبببد اتاقببوا لىببم ضبب اه  وقببال لبببه اإلاببام ن اببد: اببن الوببذاحبن الوحببار  ووببان ٔ/٘ٛ"الزوالببد " )ق 
 بضع ال دبث".

   ... ( ان طربق لىد حن ي رم قالٙٔٔ)ص   وم ال دبث"نيرجه ال اوم لد "ا رل  لى ."ض ب (: "٘ٙٗلاصدر الساحق )حا" (ٛٔ)
ان اجاوع  ٕوجه  ٗقىت: ولىته االلقطاع حبن لىد حن ال سبن ولار  وقد وصىه ال اوم ووذا الغطرب  لد جزء له )ورق  

ن حبالد ظا رب  دا ق( ان طربق  ااد )ولد جزء الغطرب :  ااد( حن نحد  ازة السوري قال  دثلا لىد حن ال سببن  ٗ٘
 واقد قال  دثلا نحد لن لحد اهلل حن حربدة لن نحبه لن لار حن اليطاب حه.

قىت: و ااد  بذا نو  اباد لبم نجبد لبه ترجاب   ووالبده نحبو  ابزة السبوري ا بهور ثقب  واسباه ا ابد حبن ابابون ولبم ببذوروا لبد 
 الرواة لله احله  ذا لاهلل نلىم.

 ىد حن ي رم ثق  ا رو  ا تج حه اسىم.دن ل ؛وقد نلىه ال اوم حالرواب  ادولم و د نصح
وال دبث لزاه السبوطد لد " الجااع الصغبر " لىغطرب  واحن لساور  ولم بتوىم لىبه ال ارح الالاوي ح دء وو له لبم بقب  

 لىم اسلاده.
 


