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مةَ  َاملقد 
َسلَّم َبوارك ىلع خري رسله أمجعني، َىلع  احلمد لل ربِّ العواملني، َصَّلَّ الل 

ين، أموا بعد:آهل َصحوابته أمجعني،   َاتلَّوابعني هلم بإحسوان إىل يوم ادلِّ

نة َاجلمواعة حبُّ أصحواب رسول الل  فإنَّ  ، من أصول اعتقواد أهل  السُّ
تبهم َماكنتهم،َاعتقواد  َألسنتهم  فضلهم َفضيلتهم، َاإليموان بره َسالمة قلوبهم 

فيع، ملوا تواترت به انلُّصوص  -يف لكِّ ذلك–اتبواًعا  للكِّ من تبوَّأ هذا القدر الرَّ
َاُّنلجَ»القوائل:  الرشعيَّة، َمحوايةا جلنواب املصطىف 

 
َأ َذهبتََةَ نَ مَ ُوم َفإذا للسماء،

َالسََّاُّنلجَ َأىت َُوم
 
َأ َوأنا َتوعد، َما ََةَ نَ مَ ماء َذهبت  َفإذا َماََألصحاب، َأصحاب أىت

َ
 
 .(1)«يت،َفإذاَذهبَأصحابَأىتَأميتَماَيوعدونألمَََّةَ نَ مَ يوعدون،َوأصحابَأ

 َمن األحواديث املشتهرة اليت يكرث تداَهلوا يف مصنَّفوات أهل  العلم
ن سواهم– َحديثاوا، -فضالا عمَّ وا  َاهتديتمَ»قوهل:  قديما َبأي هم وم، ََُّنلُج أصحاب

                                                           

ه ابليهيق يف ( من حديث أيب موىس األشعريِّ 2531( أخرجه مسلم )ح1) َعدَّ  (318)ص« اًلعتقواد»، 
ا حلديثنوا هذا، َقوال:  َاملخترص»، َينظر: «يؤدِّي بعض معنواه»شواهدا  للزركيش «املعترب يف ختريج أحواديث املنهواج 

 .(4/351)ًلبن حجر « اتللخيص احلبري»، َ(84)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
5 

وا، مع الالكم ، «اقتديتم َأسوانيده،  ىلعَقد رغبت يف خترجيه خترجياوا موسعَّ طرقه 
،  َإفراد   وا عن مزنتله.بيواناوا حلوال ذلك يف جزٍء خمتصٍّ  احلديث، َكشفا

ََى إذ أفردت لكَّ ف ،انلَّيب  احلديث مرفوًعا عن ستٍَّة من أصحواب يهر
راسة،  أعقبتهخريج، ثم بواتلَّ منهوا حديٍث  َعقدت فصالا بعد ذلك ألحاكم بوادلِّ

 .خمترصٍة ملبواحث اجلزءثم ختمت خبالصٍة األئمة اإلمجوايلَّة ىلع احلديث، 

 بن بن أمحد هري حممديف ترمجة احلوافظ الشَّ  رأيتَحني الفراغ منه 
ا هلذا احلديث: أنَّ  (ه744)تعبد اهلوادي املقديس  ىلع حديث  الالكم»ه أفرد جزءا

 لم أقف عليه.، َلكن (1)، ذكره ابن رجب ضمن تصوانيفه«"أصحوايب اكنلُّجوم"

َأن  باوا لرضوانه،  وا لوجهه، مقرِّ علينوا ينعم َالل أسأل أن جيعله خوالصا
 بوالقبول، َاحلمد لل ربِّ العواملني.

 

                                                           

 .(5/118« )اذليل ىلع طبقوات احلنوابلة»( يف 1)
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ََ: ًلا ابَأوَّ َحديثَعبدَاهللَبنَعمرَبنَاخلطَّ
األموايل »َمن طريقه ابن حجر يف – (1)«مسنده»يد يف أخرجه عبد بن محه 

ة يف  .-(2)«موافقة اخلهرب اخلرَب»َ« املطلقة ، من طريق (3)«اإلبوانة الكربى»َابن بطَّ
 .بن يونساأمحد عن )عبد َموىس( موىس بن إسحواق األنواري، الكهموا 

َأبو الفضل الزُّهري (5)«الاكمل»يف  بن َعديَا، (4)«الرشيعة»ي يف رِّ َاآلجه   ،
ة يف (6)«حديثه»يف  من طريق عمرَ بن عثموان ، (7)«اإلبوانة الكربى»، َابن بطَّ

يب.  الالك 

 احلنَّواط. بن يونس، َالالكيب(عن أيب شهواٍب االكهموا )

وان بن عبيد.(8)«الاكمل»يف  بن َعديَا  ، من طريق غسَّ

                                                           

 (.783( )املنتخب ح1)
 (.1/145« )موافقة اخلهرب»(، 59)ص« األموايل( »2)
 (.702( )ح3)
 (.1167( )ح4)
 ترمجة محزة(. 5427ح 4/53( )5)
 (.703( )ح6)
 (701( )ح7)
 ترمجة محزة(. 5427ح 4/53( )8)
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وان َغسَّ ، عن (1)صييبِّ انلَّ  يِّ ر  زَ اجلَ بن أيب محزة محزة عن ( الكهموا )أبو شهواب، 
.، عن ابن عمر نوافعٍ   ، مرفوًعا

أيب عن فإنه قوال:  -عنه األنواريُّ رَاه فيموا – يف رَاية أمحد بن يونس إًلَّ 
َ  محزة ، عن شهواٍب  ،  واس، عن ابن عبَّ بن دينوارٍ  بن أيب محزة، عن عمر

.  مرفوًعا

 

 

 

 

 

 
                                                           

ارقطين يف 1) َأخرجه ادلَّ واف»فيموا عزاه إيله الزيليع يف -« فضوائل الصحوابة»(  (، 2/231« )ختريج أحواديث الكشَّ
َأبو ذرٍّ -«فضوائل الصحوابة»(، َلم أقف عليه يف اجلزء اذلي َصلنوا من 9/585« )ابلدر املنري»َابن امللقِّن يف   ،

نَّة»اهلرَي يف  َاملخترص»اه إيله الزركيش يف فيموا عز-« كتواب السُّ ، -(81)ص« املعترب يف ختريج أحواديث املنهواج 
 َلم تبنيِّ املصوادر من دَن محزة عندهموا.
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َابَعمرعبدَاهللَبنََدراسةَحديث ََبنَاخلطَّ
مرتَك َهو هذا احلديث مداره ىلع محزة بن أيب محزة اجلََزر يِّ انلصييب، 

راح حديثه،  بن قوال اإلموام أمحد احلديث، متَّهم بوالوضع، اتَّفقت لكمة األئمة ىلع اطِّ
وا»قوال ابن معني: ، (1)«مطرَح احلديث»حنبل:  َقوال ابلخواري:  ،(2)«ليس يسواَي ف لسا

 .(4)حوىلع هذا انلَّ  متضوافر   فيه َالكم األئمة   ،(3)«منكر احلديث»

َه غريه، كموا نصَّ عليه ابن  َقد تفرَّد بهذا احلديث عن نوافٍع، َلم ير
 .(6)«د به محزة اجلزريتفرَّ »َقوال ابن حجر: ، (5)عديٍّ 

ة موا يتفرَّ  د به محزة هذا يكون ابلالء منه، َأشوار ابن عديٍّ إىل أن ًعمَّ
، ليس وابلالءَمنهموضوعة،  موا يرَيه أَ ًعمته منواكريه  لكُّ »حيث قوال يف ترمجته: 

                                                           

 (.3/210ًلبن أيب حواتم )« اجلرح َاتلعديل( »1)
َري )« اتلواريخ( »2)  (.4/486برَاية ادلُّ
 (.3/210ًلبن أيب حواتم )« اجلرح َاتلعديل»(، 3/53« )اتلواريخ الكبري( »3)
 (.3/28« )تهذيب اتلهذيب»(، 1/606« )مزيان اًلعتدال»(، 7/324« )تهذيب الكموال»( ينظر: 4)
ة أحواديث، ثم قوال: 4/54« )الاكمل»( نصَّ ىلع تفرده ابن عديٍّ يف 5) هذه »(، فإنَّه أخرج حديثه هذا مع عدَّ

منكرة، ليس يرَيهوا غري محزة،  =عمراألحواديث عن نوافع، عن ابن عمر، اليت أمليتهوا من طريق نوافع، عن ابن 
 «.عن نوافع

 (.59)ص« األموايل املطلقة( »6)
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َجعل احلمل ، َممَّ (1)«ن يرَي هو عنهمن يرَي عنه، ًَل ممَّ ممَّ  ن ضعَّف احلديث 
ن، (3)َالعاليئ، (2)فيه ىلع محزة: ابن عبد الرب  .(5)َابن حجر، (4)َابن امللقِّ

َجهني، فرَاه عنه ىلع "يونسعبد الل بن أمحد بن "ىلع فيه  َف ل  َقد اخته   
موىس بن إسحواق َرَاه ، عبد بن محيد، فجعله عن نوافع عن ابن عمر 

، َالوجه األَل هو  عن عمرَ بن دينوار، عن ابن عبواسفجعله  ،األنواري
 من "موىس بن إسحواق"  األكرث، رَايةَ ملوافقته األقوى؛ 

ا
وا اكن خطأ  لم ىلع أّنِّ -َربمَّ

، فإنه مكرث  من "عبد بن محيد"خبالف ، -، َلم أجد هل رَاية أخرىأتبنيَّ من هو
َاية عن ابن يونس ث بهموا، ، (6)الرِّ َربموا اكن الوجهوان عند "أمحد ابن يونس"، فحدَّ

محزة بن أيب محزة"، َهو حريٌّ به، َالوجه اثلواّن فيكون اًلضطراب من املدار "
ة ىلع إثر املرجوح أخرجه   َالل أعلم.، الوجه األقوىابن بطَّ

                                                           

 (.4/54« )الاكمل( »1)
 «.، ًَل يرَيه عن نوافع من حيتج بهًل يصحُّ  هذا إسنواد  »(، بقوهل: 2/924« )جوامع بيوان العلم َفضله»( يف 2)
 (.59)ص« إمجوال اإلصوابة يف أقوال الصحوابة»( يف 3)
 (.9/585« )نريابلدر امل»( يف 4)
ا»(، بقوهل: 4159)ح« املطوالب العوايلة»( يف 5) موافقة اخلهرب »(، 59َ)ص« األموايل املطلقة»، َ«محزة ضعيف جدًّ

 «.حديث غريب»(، َقوال فيهموا: 1/145« )اخلرَب
، منهوا )23)منه « املنتخب»، َصلنوا يف «املسند»رَى عنه يف مواضع كثرية يف  (6) أيب ( رَايوات عن 5( رَايةا

 شهواٍب احلنَّواط.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
10 

ََ:حديثَجابرَبنَعبدَاهللَاألنصاريَثانيااَ
 َيرَى عنه من طريقني:

وابة» موا أخرجه ادلارقطين يف هلما:أوََّ ف املؤتل  » ، َيف(1)«فضوائل الصحَّ
جوامع بيوان »، َابن عبد الربِّ يف «اإلحاكم»طريقه ابن حزم يف  َمن–  (2)«فَاملختل  

األموايل »قة ابن حجر يف َمن طري– (4)«الفوائد»يف  نده  َابن مَ ، -(3)«العلم َفضله
لَ  ،- (5)«موافقة اخلهرب اخلرَب»َ، «املطلقة ، (6)«املشيخة ابلغدادية»يف يف َأبو طواهر السِّ

واد– نيَص احلوارث بن غه عن ، (7)م بن سليموانسالَّ من طريق   ،عن األعمش ،-بوالصَّ
. عن جوابر بن عبد الل ،عن أيب سفيوان  ، مرفوًعا

                                                           

َابن امللقن يف231/ 2)« ختريج أحواديث الكشواف» الزيليع يف( عزاه إيله: 1) َابن (68)ص «تذكرة املحتواج» (،   ،
 «.فضوائل الصحوابة»(، َلم أقف عليه يف اجلزء اذلي َصلنوا من 60)ص« األموايل املطلقة»حجر يف 

(2( )4/1778.) 
 (.2/925« )اجلوامع»(، 6/82« )اإلحاكم( »3)
 (.11( )ح4)
 (.1/146« )موافقة اخلهرب»(، 60َ)ص« األموايل( »5)
 (.1034ح( )6)
م بن احلوارث»( حتريف يف اسمه: 4/1778لدلارقطين )« املؤتلف َاملختلف»( َقع يف مطبوعة 7) ، َلعلَّه «سالَّ

واب عند من رَاه من طريق ادلارقطين َجواء ىلع الصَّ  .من انتقوال انلَّظر لالسم اذلي يليه، 
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مجيل بن  من طريق، (1)«غرائب موالك»أخرجه ادلارقطين يف موا  :وثانيهما
،  عن جوابرٍ  ،عن أبيه ،عن جعفر بن حممد ،عن موالك بن أنس، يزيد

.  مرفوًعا

ََاألنصاريَجابرَبنَعبدَاهللَدراسةَحديثَ
َأماَالطريقَاألول:َ

م  م عن احلوارث بن غهَصني، سليموان املدائين، بن فريَيه سالَّ مضعَّف َسالَّ
 ، َقوال(2)«ليس بوالقوي»أبو حواتم:  قوالعند كثرٍي من األئمة، َيف أحواديثه منواكري، 

هو عندي منكر »قوال ابن عدي: ، (3)«يف حديثه عن اثلقوات منواكري»ييل: قَ العه 
َلم ، (5)«اتلواريخ الكبري»ني: ذكره ابلخواري يف َص َشيخه احلوارث بن غه  ،(4)«احلديث

، َابن حبَّوان يف  وا ًَل تعديالا ذا حكم عليه ابن َمع ، (6)«اثلقوات»يذكر فيه جرحا
                                                           

واف»( عزاه إيله: الزيليع يف 1) َابن امللقن يف 2/230« )ختريج أحواديث الكشَّ َابن 9/586« )ابلدر املنري»(،   ،)
 (.2/491« )لسوان املزيان»(، 4/351َ« )اتللخيص احلبري»حجر يف 

 (.4/259ًلبن أيب حواتم )« اجلرح َاتلعديل( »2)
 (.2/161« )الضعفواء الكبري( »3)
 (.4/323)« الاكمل( »4)
 (.2/278« )اتلواريخ الكبري( »5)
(6( )8/181.) 
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: بأنَّهده الزركيش فأطلقوا القول بواجلهوالة، َقيَّ ، «جمهول»ه بأنَّ  (2)َالعاليئُّ  (1)عبد الرب
َقوال  ،«ًَل جرٍح  لم أجد من ذكره بتوثيٍق »العاليئ: ، َقوال (3)«جمهول احلوال»

 «.ًل أعلم من ذكره...»الزركيش: 

ب ابن حجٍر احلكم عليه بواجلَ   وان قد ذكره ابن حبَّ  :قلت»والة فقوال: هَ َتعقَّ
 ،(4)فهذا قد رَى عنه اثنوان "،رَى عنه حسني بن يلع اجلعيف" :َقوال "،قواتاثلِّ "يف 
َه   .(6)«جمهول :فال يقوال فيه ،(5)قثِّ َ

وا يهعتمد  بيق القول يف توثيقهوالة العني، لكن نعم، قد ارتفعت عنه جه توثيقا
 عليه.

                                                           

 (.2/925« )جوامع بيوان العلم َفضله( »1)
 (.59)ص« إمجوال اإلصوابة يف أقوال الصحوابة( »2)
َاملخترص( »3)  (.82« )املعترب يف ختريج أحواديث املنهواج 
(، 8/181« )اثلقوات»َابن حبوان يف (، 2/278« )اتلواريخ الكبري»( بل رَى عنه أكرث من ذلك، ذكر ابلخواري يف 4)

َاملختلف»رَاية حسني اجلعيف عنه، َقوال ادلارقطين يف  سالم بن سليموان  :رَى عنه( : »4/1778« )املؤتلف 
َغريهموااملدائين َذكرهموا ابن مواكوًل يف «، َحيىي بن يعَّل األسليم،  َحممد بن جعفر »(، َزاد: 7/21« )اإلكموال»، 

َدبيس بن محيد ا َعنه: شهواب بن ( : »4/324« )تواريخ اإلسالم»، َقوال اذلهيب يف «َغريهم ،لكويفاملدائين، 
َحسني اجلعيف، َيعَّل بن عبيد، َحممد بن جعفر املدائين ل رَاية سبعٍة عنه، َالل أعلم.«خراش،   ، فتحصَّ

ظر: دراسوات عن ( لعلَّه يشري إىل توثيق ابن حبَّوان هل، جرياوا ىلع صنيع اذلهيب إذا استعمل هذا احلرف، ين5)
 (.1/30ملحمد عوامة )« الاكشف»
 (.1/146« )موافقة اخلهرب اخلرَب»(، َينظر: 61)ص« األموايل املطلقة( »6)
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هذا »َذلا ضعَّف األئمة هذا احلديث بهذا اإلسنواد، حىت قوال ابن عبد الرب: 
 ضعيٍف  من طريٍق  سواقطة   هذه رَاية  »َقوال ابن حزم: ، (1)«ة  ًل تقوم به حجَّ  إسنواد  

واظ تبعة هذا احلديث ىلع َ، (2)«إسنوادهوا م بن سليموان »قد محَّل طوائفة  من احلفَّ سالَّ
، (3)«ه ضعيف  فإنَّ  ،م املدائينبسالَّ  هذه الرَاية معلولة  »قوال ابن طواهٍر: ، «املدائين

َهذا منهوا بال  ،م بن سليموان يرَي األحواديث املوضوعةسالَّ »َقوال ابن حزٍم: 
، أي من الرَاي عن (5)«الراَي عنهاآلفة فيه من »، َقوال ابن حجر: (4)«شك

م.  احلوارث، َهو سالَّ

إذ ًل حيتمل تفرُّد  لكِّه قد دخله اتلفرُّد املؤدِّي إىل إعالهل، ثم هو مع ذا
 ؛ةبمرَّ  احلديث شواذٌّ  ثمَّ »قوال العاليئ: احلوارث بمثل هذا احلديث عن األعمش، 

 ،ًل من هذه الطريقَلم يىجء إ ،ن جيمع حديثهَهو ممَّ  ،لكونه من رَاية األعمش

                                                           

 (.2/925« )جوامع بيوان العلم َفضله( »1)
 (.6/83« )اإلحاكم يف أصول األحاكم( »2)
واف»( نقله الزيليع يف 3)  (.2/230« )ختريج أحواديث الكشَّ
 (.6/82« )أصول األحاكماإلحاكم يف ( »4)
 (.1/146« )موافقة اخلهرب اخلرَب( »5)
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 يف ر  كموا هو مقرَّ -فهو شواذ أَ منكر  ،اًلنفراد بمثله هًَل حيتمل من راَي
ره الزَّ  ،(1)«-هموضع  .(2)ركيش بمثله سواءَقرَّ

ح يف »فقوال:  ثوانيةا ركيش علَّةا َأضواف الزَّ  ثمَّ إنَّه منقطع، فإنَّ الزبَّار رصَّ
موا تكون هذه ، َإنَّ (4)«بأنَّ األعمش لم يسمع من أيب سفيوان (3)مواضع من "مسنده"

 العلَّة قوادحةا عند من يقول بعدم سمواعه منه.

 .-عند من يقول به– َانقطواع   لعلل يف هذا الطريق: ضعف  َتفرُّد  فحواصل ا

 

                                                           

 (.59)ص« إمجوال اإلصوابة يف أقوال الصحوابة( »1)
َاملخترص»( يف 2)  (.82« )املعترب يف ختريج أحواديث املنهواج 
َقد  ،اوا كثريا َقد رَى عنه األعمش حديثا  ،أبو سفيوان اسمه: طلحة بن نوافع( : »7512ح 14/61( كقوهل يف )3)
 لم يسمع من أيب»( عنه قوهل: 4/244« )تهذيب اتلهذيب»، َنقل ابن حجر يف «م يف سمواع األعمش منهكلِّ ته 

رشح علل »، َنقله ابن رجب يف «عرفت صحيفة   موا يه، َإنَّ ئة حديٍث واوا، َ قد رَى عنه حنو مسفيوان شيئا 
به بقوهل: 2/856« )الرتمذي ، "«حيحالصَّ "يف  ج  عمش عن أيب سفيوان خمرَّ َحديث األ، َهو بعيد   ،كذا قوال»(، َتعقَّ
وا ابلخواري فقد أخرج هل مقرَناوا، 15/82/93/388، ينظر مثالا )ح«صحيح مسلم»أي: يف  َأمَّ (، َمواضع كثرية، 

 (.3803/5605فينظر )ح
 ( املصدر السوابق.4)
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َهو  ،(1)«ضعيف :أبو سفيوان: »يف معر ض نقده للحديث قوال ابن حزم تنبيه:
عف فيه -موًلهم–طلحة بن نوافع القريش  ، ، َإطالق الضَّ نعم هو دَن اثلقة، جموازفة 

 .(2)َالل أعلمَقد أخرج هل ابلخواريُّ مقرَناوا، َاعتمده مسلم، لكنه فوق الضعيف، 

 وأماَالطريقَاثلاين:

َجودهم ضعفه، ق وال ادلارقطين عقب إخراجه: فيف إسنواده جمواهيل، يقتيض 
ن:  ،(3)«َرَاته عن موالك جمهولون ،هذا ًل يثبت عن موالٍك » مجيل »َقوال ابن امللقِّ

 .(4)«هذا ًل أعرفه

تفرَّد برَايته  ، حيثفيه مؤثَّرةإىل علٍَّة  -مع جهوالة رَاته–َأشوار ابن حجر 
َه غريه ابلتة، قوال ابن حجر:  عرف، ًَل ًل يه  مجيل  »عن موالك من ًل يهعَرف، َلم ير

 .(5)«ًَل من فوقه ،أصل هل يف حديث موالك

 

                                                           

 (.6/82« )اإلحاكم يف أصول األحاكم( »1)
 (.7/85« )موال تهذيب الكموالإك»(، 13/438َ« )تهذيب الكموال»( ينظر: 2)
واف»( نقله الزيليع يف 3) َابن حجر يف 2/230« )ختريج أحواديث الكشَّ  (.2/491« )لسوان املزيان»(، 
 (.9/586« )ابلدر املنري( »4)
 (.4/351« )اتللخيص احلبري( »5)
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ََ:حديثَأبَهريرةَثاثلاا 

ُّ أخرجه القه   بن :يعين– جعفر من طريق ،(1)«هوابمسند الشِّ »يف  ضواع 
، قوال: قوال نلوا َهب بن جرير بن حوازم، عن أبيه، عن أيب صوالح، عن -عبد الواحد

.  أيب هريرة  مرفوًعا

 

ََدراسةَحديثَأبَهريرةَ
قوال ، َقد تفرَّد به، اهلواشيم هذا احلديث مداره ىلع جعفر بن عبد الواحد

 يرَي املنت الصحيح ،َيقلب األخبوار ،ن يرسق احلديثاكن ممَّ »فيه ابن حبَّوان: 
 ًل يشك عن حىتَّ  ،آخرَ  به من طريٍق  ييجءه  -َاحدٍ  اذلي هو مشهور بطريٍق -

َايته "حدثنوا: "َاكن ًل يقول ،ه اكن يعملهوااحلديث صنواعته أنَّ  قوال " :اكن يقول ،يف ر
َه سوى جعفر هذا، هذا َذلا تد حديث أيب هريرة  ،(2)«"الن بن فالننلوا ف لم ير

وا آخر   .-عنه كموا حىك ابن حبوان–فكأنَّه صنع هل طريقا

                                                           

 (.1346( )ح1)
َحني( »2)  (.1/253« )املجر
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من »قوال:  احد"ذكر اذلهيبُّ هذا احلديَث يف ترمجة "جعفر بن عبد الوحني َ
يليع: َ ،(1)«باليواه يف »حجر:  َقوال ابن، (2)«الواحد جبعفر بن عبد معلول  »قوال الزَّ

 .(3)«ابَهو كذَّ  ،الواحد اهلواشيم عبد إسنواده جعفر بن

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.1/413« )مزيان اًلعتدال( »1)
وافختريج ( »2)  (.2/231« )أحواديث الكشَّ
 (.4/351« )اتللخيص احلبري( »3)
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ََ:ا َحديثَعمرَبنَاخلطابَرابعا
ارمُّ  ل يف  ،(1)أخرجه ادلَّ ، َابن (3)«الاكمل»يف  بن َعديَا، (2)«العلل»َاخلالَّ

ة يف  يف  َابليهيق، (5)«ةنَّ كتواب السُّ »َأبو ذرٍّ اهلرَي يف  ،(4)«اإلبوانة الكربى»بطَّ
ه»ابلغدادي يف ، َاخلطيب (6)«نن الكربىاملدخل إىل السُّ » ، «الفقيه َاملتفقِّ
تواريخ »، َابن عسواكر يف (8)«أموايله»ظوام المهلك يف وام ادلين ن  ق  َ، (7)«الكفواية»َ

لَ ، (9)«دمشق موافقة »، َابن حجر يف (10)«ةاملشيخة ابلغداديَّ »يف يف َأبو طواهر السِّ

                                                           

َابن 60)ص« إمجوال اإلصوابة»لعثموان ادلارم، اكلعاليئ يف « الردِّ ىلع اجلهميَّة»( من األئمة من عزاه إىل 1)  ،)
َابن كثري يف 11/104« )أصول الفقه»مفلح يف  َعزاه الزركيش يف 141)ص« حتفة الطوالب»(،  ختريج املعترب يف »(، 

َاملخترص ارم يف مسنده»( إىل 80)ص« أحواديث املنهواج  وا، « املسند»، فيحتمل أنه أراد «ادلَّ لعثموان ادلارم أيضا
َه من تآيلفه، َحيتمل أنه أراد  : فلم أقف ىلع احلديث « املسند»فإنهم ذكر املشهور أليب حممد ادلارم، َىلع لكٍّ

َالل أعلم، وابع" نقوًلت مزيدة عن ادلارم. يف أيٍّ من هذه الكتب اثلالثة،   َينظر يف "املبحث السَّ
ل( »2)  (.70ًلبن قدامة )ح« املنتخب من علل اخلالَّ
 ترمجة زيد(. 5/89( )3)
 (.700( )ح4)
 (.4/1452« )أصول الفقه»( عزاه إيله ابن مفلح يف 5)
 (.151( )ح6)
 (.48)ص« الكفواية»(، 1/443« )الفقيه َاملتفقه( »7)
 (.21( )ح8)
(9( )19/383) 
 (.1033ح( )10)
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، عن طرٍق عن نهعيم بن محَّواٍد، عن عبد الرَّ من  ،(1)«اخلهرب اخلرَب حيم بن زيٍد العيمِّ
واب   .(2)، مرفوًعا بنحوهأبيه، عن سعيد بن املسيب، عن عمر بن اخلطَّ

عنَابنَد بن املسيب، يسعالرحيم، عن أبيه، عن  َعلَّقه الزبَّار عن عبد
وا– علَّقهَ عمر،  .(3).-سعيدٍ َأسقط ذ كر – عن ابن عمرعنه، عن أبيه،  -أيضا

 

 

 

 

                                                           

(1( )1/147.) 
واف»( ذكر الزيليع يف 2)  «.حديث يف املعىن»( أنَّه 2/231« )ختريج أحواديث الكشَّ
ار نقله ابن عبد الرب يف 3) ن يف 2/923« )جوامع بيوان العلم َفضله»( الكم الزبَّ ا ابن امللقِّ َذكره خمترصا ابلدر »(، 

َابن حجر يف 9/587« )املنري « موافقة اخلهرب اخلرَب»(، 61َ)ص« األموايل املطلقة»(، 4/351َ« )اتللخيص احلبري»(، 
ا. )عن ابن عمر( ، َلم أقف ىلع الوجه اثلواّن(1/147)  مسندا
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ََاب َدراسةَحديثَعمرَبنَاخلطَّ
، عن أبيه، عيم بن محَّواد، عن عبد هذا احلديث يرَيه نه  الرحيم بن زيد العيمِّ

 ، نَّةخمتلف فيه كثرياا، َنهعيم يف حفظه يشء   .(1)مع إموامته يف السُّ

، (2)«تركوه»ابلخواري: َ ابن معني قوال فيه فقد :َأموا عبد الرحيم بن زيد
َد:   ،بواهأد فس  ك حديثه، اكن يه ر  ته »َقوال أبو حواتم:  ،(3)«ًل يكتب حديثه»َقوال أبو دا

َقوال النسوايئ: ، (5)«، ضعيف احلديثَاهٍ »، َقوال أبو زرعة: (4)«وامواتث عنه بوالطَّ حيدِّ 
 َالكم األئمة فيه ًل خيرج عن مثل هذا.، (6)«مرتَك»

إخراجه للحديث:  َب قوال ابن عدي عق  فهو آفة احلديث َبالؤه، َذلا 
يليع: (7)«عن أبيه ،ف بعبد الرحيم بن زيدٍ عرَ يه » بعبد الرحيم  معلول  »، َقوال الزَّ

                                                           

 (.10/458« )تهذيب اتلهذيب»(، 29/466« )لكموالتهذيب ا»( ينظر: 1)
(، 6/104« )اتلواريخ الكبري»يف  (، َقول ابلخواري ذكره3/78« )الضعفواء»( قول حيىي نقله العقييل يف 2)
 (.77هل )ص« الضعفواء»َ
 (.286)ص« سؤاًلت اآلجري( »3)
 (.5/340ًلبن أيب حواتم )« اجلرح َاتلعديل( »4)
 ( املصدر السوابق.5)
 (.68هل )ص« الضعفواء َاملرتَكون( »6)
 (.4/151« )الاكمل( »7)
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اًلتِّفواق ىلع ضعف عبد الرحيم بن زيد، ثمَّ  حىك العاليئُّ ، فألصقواه به، َ(1)«العيمِّ 
ريق»قوال:   .(2)«فال عربة بهذا الطَّ

وا،  ث به توارة عن سعيد عن َمع ضعفه ابلوالغ فقد اضطرب فيه أيضا فحدَّ
ا،  أبو قوال عمر، َتوارةا عن سعيد عن ابن عمر، َتوارة عن ابن عمر َلم يذكر سعيدا

رَاه عبد الرحيم بن زيد العيم،  ،عن انليب  هذا الالكم ًل يصحُّ »بكر الزبَّار: 
 َربموا رَاه،  يبِّ انلَّ  عن أبيه، عن سعيد بن املسيب، عن ابن عمر، عن

 .-َأسقط سعيد بن املسيب بينهموا- (3)عن أبيه، عن ابن عمرالرحيم  عبد

 
ه
َ َإنموا أ أهل العلم  عبد الرحيم بن زيد؛ ألنَّ  ل  بَ من ق   :ضعف هذا احلديث ت 

 .»(4)عن انليب  وا منكر  قد سكتوا عن الرَاية حلديثه، َالالكم أيضا 

                                                           

واف( »1)  (.2/232« )ختريج أحواديث الكشَّ
 (.59)ص« يف أقوال الصحوابةإمجوال اإلصوابة ( »2)
ا: ابن  (،2/923« )جوامع بيوان العلم َفضله»هذا انلص عن الزبار نقله ابن عبد الرب يف  (3) َنقله عنه خمترصا

ن يف ، َ(6/83« )اإلحاكم» حزم يف  ، ىلع هذا الوجه، َلكن ابن حجر حني (9/587« )ابلدر املنري»ابن امللقِّ
فجعل  (1/147« )موافقة اخلهرب اخلرَب»، َ(60/61)ص« األموايل املطلقة»، َ(4/351« )اتللخيص احلبري»نقله يف 

ث به توارة عن عمر، َتوارة عن ابنه،  سلسلة األحواديث »يف َإىل هذا ذهب األبلواّن اًلضطراب فيه أنه حدَّ
 ، َالل أعلم.(58)ح« الضعيفة

 .-كموا سيأت–خرية تشري إىل نكوارة متنه (، َاجلملة األ2/923« )لعلم َفضلهجوامع بيوان ا( »4)
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 معنيابن فيه َاألئمة ىلع تضعيفه، قوال خري  منه،  -مع ضعفه-ََادله زيد 
ة: َقوال النَّ ، (1)«ضعيف: »َالنسوايئ َد: ، (2)«ليس بوالقوي»سوايئ مرَّ  ليس»َقوال أبو دا

 .(4)«ة موا يرَيه، َمن يرَي عنه ضعفواءًعمَّ »دي: َقوال ابن عَ ، (3)«بذاك

واب بني سعيد بن املسيَّب كموا أنَّ يف إسنواد احلديث انقطواًعا   َعمر بن  اخلطَّ
يليع: قوال ، -منه ينيف سمواعهعند من –  وا شوائبة اًلنقطواع بني سعيدٍ فيه أيضا »الزَّ

ا لم  فه فيه علَّتوان: ضع  »َقوال الزركيش:  ،(5)«َعمر عبد الرحيم، َإرسواهل؛ فإنَّ سعيدا
هب اإلبريز" موا  (6)يسمع من عمر يف قول مجواعٍة، لكن ذكرت يف بواب الوتر  من "اذلَّ

َه أحد من أهل الكتب »َقوال ابن كثري: ، (7)«يصحح سمواعه منه هذا احلديث لم ير

                                                           

« الاكمل»(، َقول النسوايئ نقله ابن عدي يف 1/72« )معرفة الرجوال»ابن معني نقله ابن حمرز يف قول ( 1)
(4/147.) 
نن الكربى( »2)  (.5023)ح« السُّ
 (.286)ص« سؤاًلت اآلجرِّي( »3)
 (.4/153« )الاكمل( »4)
واف( »5)  (.2/232« )ختريج أحواديث الكشَّ
 ، خمطوط  لم يطبع بعد.«اذلهب اإلبريز  يف ختريج أحواديث فتح العزيز»( كتواب 6)
َاملخترص( »7)  (.80)ص« املعترب يف ختريج أحواديث املنهواج 
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َأبيه، ثم قوال:  ،(1)«ة، َهو ضعيف  الستَّ  ثمَّ نقل أقوال األئمة يف عبد الرحيم بن زيد، 
 .«واد بن املسيب لم يسمع من عمر شيئا سعي ه فهو منقطع؛ ألنَّ َمع هذا لكِّ »

واب  بني  خمتلف  فيه َسمواع سعيد بن املسيَّب من عمر بن اخلطَّ
واد وا– انلُّقَّ م آنفا ركيش املتقدِّ ، لكنهم ًل خيتلفون أنَّ رَايته -كموا يشري إيله الكم الزَّ

يليع بقوهل:  عربَّ َذلا ، (2)-يف اجلملة–عنه مقبولة    .«...شوائبة اًلنقطواع»الزَّ

ن فه ابن امللقِّ م ضعَّ وا َمنقطع؛ أيضا  هذا ضعيف  : »بقوهل َبمجموع موا تقدَّ
َعبد الرحاملسيب لم يسمع من عمر شيئا فإن سعيد بن   .(3)«م ََادله ضعيفوانيوا، 

                                                           

والب( »1)  (.138)ص« حتفة الطَّ
 :عمرأن عبد الل بن بلغين »( عن موالك أنَّه قوال: 1/468« )املعرفة َاتلواريخ»( أخرج يعقوب بن سفيوان يف 2)

َأمره ،بل إىل ابن املسيَّ رس  اكن يه  « املراسيل»فيموا نقله ابنه يف –، َقوال أبو حواتم «يسأهل عن بعض شأن عمر 
فيموا –، َقوال اإلموام أمحد بن حنبل «يدخل يف املسند ىلع املجواز ،سعيد بن املسيب عن عمر مرسل  : » -(71)ص

ل قبَ َسمع منه، إذا لم يه  ،، قد رأى عمرة  جَّ عندنوا حه  هو: » -(4/61« )اجلرح َاتلعديل»نقله ابن أيب حواتم يف 
ا، وا يسريا ه سمع منه شيئا أنَّ  :ادهرَ مه »(، َقوال: 1/552« )رشح العلل»؟ َنقله ابن رجب يف «سعيد عن عمر فمن يقبل

 «.واه كثري الرَاية عنه، َلم يسمع ذلك لكه منه قطعا موا رَى عنه، فإنَّ  ه سمع منه لكَّ د أنَّ ر  لم يه 
 (.9/586« )ابلدر املنري( »3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
24 

م: َ فه ببعض موا تقدَّ ن ضعَّ عيم نه  ،هذا ًل يصحُّ : »بقوهل ابن اجلوزيممَّ
، هذا بواطل: »بقوهل اذلهيب، َ(1)"«ابالرحيم كذَّ  عبد" :قوال حيىي بن معني ،جمرَح  

 .(2)«عيم صواحب منواكريَنه ، َعبد الرحيم تركوه

قوال َفيه علَّة أخرى، إذ قد خولف عبد الرحيم عن أبيه يف هذا احلديث، 
...، »ابن حجر:  َخوالفه سالم الطويل فرَاه عن زيد بإسنواد آخر حديث  غريب 

 .-اآلت- ، ثم ذكر حديث أنس (3)«َلفظ آخر

ل مموا سبق يف تضعيف احلديث: رَاية ثالثة من الضعفواء ىلع نَسٍق،  فتحصَّ
 ، َالل أعلم.، َخموالفة  ، َاضطراب  -من يقول به عند– َانقطواع  

 

 

 

 
                                                           

 (.1/283« )العلل املتنواهية( »1)
 «.ترمجة: زيد 2/102« )مزيان اًلعتدال( »2)
 (.1/147« )موافقة اخلهرب اخلرَب( »3)
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ََ:ا َحديثَأنسَبنَمالكَخامسا
موافقة »َمن طريقه ابن حجر يف – (1)«مسنده»أخرجه ابن أيب عمر يف 

قوايش، عن الرَّ  ، عن يزيدَ العيمِّ  م الطويل، عن زيدٍ سالَّ  ، من طريق-(2)«اخلهرب اخلرَب
، بلفظ:   أنس بن موالك جوم يهتدَن يت مثل انلُّ مثل أصحوايب يف أمَّ »مرفوًعا

 «.َاإذا اغبت حتريَّ  ،بهوا

ار يف   .(3)هل« جزءٍ »َأخرجه الزبَّ

 

 

 

 

                                                           

َابن حجر يف 6993)ح« إحتواف اخلرية املهرة»( عزاه إيله: ابلوصريي يف 1)  (.4158)ح« املطوالب العوايلة»(، 
(2( )1/147.) 
 (، َلم يبنيِّ خمرَجه، َاكتىف بذكر صحوابيِّه.9/586« )ابلدر املنري»امللقِّن يف ( قواهل ابن 3)
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َََأنسَبنَمالكدراسةَحديثَ
م الطويل، عن زيدٍ  قوايش، قوال  ، عن يزيدَ العيمِّ  هذا احلديث يرَيه سالَّ الرَّ

 ثالث ضعفواء يف هكذا أخرجه ابن أيب عمر يف مسنده، َيف إسنواده»ابن حجر: 
 َ َأشدُّ  ،َزيد ،مسالَّ  :ٍق سَ ن َحكم عليه (2)«َالل أعلم ،(1)مسالَّ  :واهم ضعفا َيزيد،   ،

 رَاه حممد بن حيىي بن أيب عمر بسندٍ »قوال ابلوصريي: ، َ(3)"َاهٍ "ابن حجر بأنَّه 
 .(5)«َالراَي عنه ،(4)لضعف يزيد الرقوايش ؛ضعيٍف 

م الطويل رَاية عبد الرحيم بن زيدٍ  َقد عن أبيه، حيث  ،خوالف فيه سالَّ
واب  م- رَاه عن أبيه، عن ابن املسيب، عن عمر بن اخلطَّ َهذا ، -َقد تقدَّ

عفواء ىلع رَايته، َتفرُّد ه تتوابع الضُّ  هم به.اضطراب  يف احلديث، َدلَّ

 

                                                           

 «.مرتَك( : »2702)ت« اتلقريب»( قوال عنه يف 1)
 (.1/148« )موافقة اخلهرب اخلرَب( »2)
 (.4/351« )اتللخيص احلبري( »3)
 «.ضعيف زاهد( : »7683)ت« اتلقريب»( قوال يف 4)
 (.9663)ح «إحتواف اخلرية املهرة( »5)
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ََ:ا َاخلالفَيفَ،َحديثَعبدَاهللَبنَعبَّاٍسَسادسا وصلهَوِذكر 
 وإرساهل

ََى عنه من طريقني:  َيهر

 َمن طريقه ابليهيقُّ – (1)«حديثه»موا أخرجه أبو العبَّواس األصمُّ يف  أوهلما:
تواريخ »، َابن عسواكر يف «الكفواية»، َاخلطيب يف «نن الكربىاملدخل إىل السُّ »يف 

 ، من طريق(3)«حتريم نكواح املتعة»، َنرص بن إبراهيم املقديس يف -(2)«دمشق
 .سليموان بن أيب كريمة

م يف َ َأبو ذرٍّ اهلرَي يف (4)«تفسريه»حيىي بن سالَّ نَّة»،  ، من (5)«كتواب السُّ
َغريه– بن يلعٍّ  (6)مندلطريق   .-زاد حيىي: 

                                                           

 (.140( )ح1)
 ترمجة سليموان بن أيب كريمة(. 22/359« )اتلواريخ»(، 48)ص« الكفواية»(، 152)ح« املدخل( »2)
 (.65( )ح3)
مني مثله( : »5/222« )تواريخ اإلسالم»(، َتفسريه قوال عنه اذلهيب يف 2/726( )4) ، َمع «ليس ألحٍد من املتقدِّ

وا ( : 9/155ًلبنه )« اجلرح َاتلعديل»يف حديثه، قوال أبو حواتم كموا يف  براعته يف اتلَّفسري، إًل أن فيه ضعفا
ه(، َينظر: 200، َتويف سنة )«يكتب حديثه مع ضعفه( : »9/126« )الاكمل»، َقوال ابن عديٍّ يف «صدَق»
 (، َهذه من احلواًلت اليت يكون فيهوا مؤلِّف الكتواب أحد أسبواب ضعف اإلسنواد.9/396« )السري»
َابن حجر يف 9/586« )ابلدر املنري»ابن امللقن يف ( عزاه إيله 5)  (.4/351« )اتللخيص احلبري»(، 
 «.سواكن اثلواّن ،مثلث امليم( : »6883)ت« اتلقريب»( قوال ابن حجر يف 6)
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 هو– زرعة، من طريق أيب (1)«نن الكربىاملدخل إىل السُّ »يف  ابليهيقُّ َ
 .يزيد بن هوارَن عنإبراهيم بن موىس،  عن، -ازيالرَّ 

، ثم اختلفوا  ويرب  ثالثتهم )ابن أيب كريمة، َمندل، َيزيد بن هوارَن( عن جه
 عليه:

َمزاحمَاكحََّالضََّعن  ابن أيب كريمة: عنه، فرَاه  واسعن ابن عبَّ  ،بن
.  ، مرفوًعا

... فذكره  ، قوال: قوال رسول الل زاحماكَبنَمَ حََّالضََّعن  مندل: عنه، َرَاه
.  مرسالا

. ، عن رسول الل ابَبنَعبيدَاهللوََّجَ عن يزيد: عنه،  هَرَا  مرسالا

ة يف  وثانيهما: محزة بن أيب من طريق  (2)«اإلبوانة الكربى»موا أخرجه ابن بطَّ
م ذ كرههوا - مرفوًعا   ، عن ابن عبواٍس محزة، عن عمرَ بن دينوارٍ  َتقدَّ
 .-َخترجيهوا يف حديث ابن عمر

                                                           

 (.153( )ح1)
 (.702( )ح2)
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ََدراسةَحديثَعبدَاهللَبنَعبَّاسَ
َاألول:أماَالطريقَ

َجه: فرَاه ابن أيب كريمة  فمداره ، َقد اختهلف عنه ىلع ثالثة أ ويرب  ىلع جه
واك بن مزاحم، ثم اختلفوا، فوصله ابن أيب كريمة عن ابن  حَّ َمندل عنه، عن الضَّ
َخوالفهموا يزيد  َأرسله مندل عن الضحواك، َلم يذكر ابن عبَّواس،   ، عبَّواس مرفوًعا

. بن هوارَن، فرَاه عن جويرب، فجعله  عن جوَّاب بن عبيد الل، مرسالا

هو ابن سعيد ابلليخ، صواحب مرَيوات اتلفسري، ضعيف  مرتَكه َجويرب 
 ، .(1)«متَّفق  ىلع ضعفه»احلديث  َعليه تدرَ طرق احلديث، َبه يهضعَّف مجلةا  ، 

من  ع ىلع كثريٍ ًَل يتوابَ  ،ث بمنواكريَ حيدِّ »قوال فيه العهقييل: َابن أيب كريمة: 
ة أحواديثه »دي: ، َقوال ابن عَ (3)«ضعيف احلديث»َقوال أبو حواتم: ، (2)«حديثه ًعمَّ
 .(4)«منواكري

                                                           

اضعيف ( : »987)ت« اتلقريب»(، َيف 60)ص« اإلصوابة يف أقوال الصحوابةإمجوال »( حاكه العاليئ يف 1)  «.جدًّ
 (.2/138« )الضعفواء الكبري( »2)
 (.4/138ًلبن أيب حواتم )« اجلرح َاتلعديل( »3)
 (.4/250« )الاكمل( »4)
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َإن اكن أرفع  ،(1)، ًل يبعهد عن ضعف شيخه-هو العزني–َمندل بن يلع 
 رتبةا منه.

، فهو أقوى (2)«ثقة متقن ًعبد»َيزيد بن هوارَن هو احلوافظ املشهور، 
َاة عن جويرب.  اثلَّالثة الرُّ

َجه عدم اثلَّالثة يف احلديث دالَّة  ىلع اًلضطراب يف احلديث، َ = َهذه األ
عف ىلع حديثه َرَايواته »رَايه هل، كموا قوال ابن عديٍّ يف "جويرب" : ضبط  َالضَّ

َجه إسن، َ(3)«بنيِّ   واداا إىل جويرب، ثلقة الراَي عنه، َيهعلُّ الوجه اثلوالث هو أقوى األ
ًََّلن، ًَل يبعد  وا–به الوجهوان األ َجه  -أيضا ث به ىلع األ أن يكون جويرب قد حدَّ

م–اثلالثة، فإنَّه ممن يضطرب يف حديثه ًَل يضبطه   .-كموا تقدَّ

واك  حَّ فإنه معلٌّ بواًلنقطواع،  -َليس كذلك–ىلع أنَّ اإلسنواد لو صحَّ إىل الضَّ
حوابة، قوال ابن مفلح يف هذا إذ  لم يسمع من ابن عبَّواس،  ًَل من غريه من الصَّ

َلم - واٍس عن ابن عبَّ  ،حواكعن الضَّ  ،-َهو مرتَك- َاية جويربمن ر: »احلديث

                                                           

 «.ضعيف( : »6883)ت« اتلقريب»( قوال يف 1)
 (.7789)ت« اتلقريب( »2)
 (.2/341« )الاكمل( »3)
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 :واسحواك عن ابن عبَّ ا، َالضَّ جدًّ  جويرب ضعيف  »، َقوال ابن حجر: (1)«-قهيل  
 .(2)«منقطع

ن هذا الطريق بقوهل:  ، ا، مندل َاهٍ جدًّ  ضعيف   هذا طريق  »َضعف ابن امللقِّ
، َقوال ابن حجر (4)«مع ذلك منقطع، َهو (3)واك ضعيفحَّ َجويرب مرتَك، َالضَّ 

 .(5)حنوه

يرَي عن اتلوابعني،  ، فإنَّه(6)وَّاب بن عبيد اللَكذلك احلوال مع مرسل ج
حوابة   .(7)«أَ معضل   ل  هو مرسَ »قوال ابن حجر:  كموا، ًَل يصل إىل الصَّ

 

                                                           

 (.11/104« )الفرَع( »1)
 (.1/146« )موافقة اخلهرب اخلرَب( »2)
، كثري اإلرسوال، من اخلوامسة( : »2978)ت« اتلقريب»( يف 3)  «.صدَق 
 (، َيريد بواملنقطع: أنه مرسل.9/586« )ابلدر املنري( »4)
 (.4/351« )اتللخيص احلبري( »5)
 «.صدَق، رهم بواإلرجواء، من السوادسة( : »984)ت« اتلقريب»( يف 6)
الل  اًلستعموال منصوص  عليه عند األئمة، قوال أبو عبد(، َاملعضل بهذا 1/146« )موافقة اخلهرب اخلرَب( »7)

 :فمن بعده من أئمتنوا كر إموام احلديث يلع بن عبد الل املديينذ( : »36)ص« معرفة علوم احلديث»احلواكم يف 
َأنَّ  إىل رسول الل  ل  أن يكون بني املرس  "املعضل من الرَايوات  أنَّ  ، فإن ل  ه غري املرسَ أكرث من رجل، 

 «.مرسل أتبواع اتلوابعني عندنوا معضل( : »26، َقوال احلواكم )ص«يل للتوابعني دَن غريهماملراس
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َأماَالطريقَاثلاين:

م نقده يف   من، "دارسة حديث عبد الل بن عمر"فقد تقدَّ
 
راَيه،  َهو خطأ

 َاة، فجعله عن ابن عبَّواس، َليس هذا بمحفوٍظ عنه.خوالف فيه مجواعةا من الرُّ 
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َا َمَاألئمةَاإلمجايلَّةَىلعَاحلديثمنَأحاك:َسابعا
عن هذا احلديث؟  سأل إسمواعيل بن سعٍد اإلمواَم أمحد بن حنبل 

 .(1)«ًل يصحُّ هذا احلديث»فقوال: 

َأسوانيده ضعيفة  متنه مشهور   حديث  هذا »َقوال احلوافظ ابليهيق:   ، لم ، 
 .(2)«يثبت يف هذا إسنواد  

ار: فه أهل احلديث؛ قوال الزبَّ ضعَّ  ،هذا احلديث ضعيف  »َقوال ابن تيميَّة: 
 .(3)«، َليس هو يف كتب احلديث املعتمدة"عن رسول الل  ًل يصحُّ  هذا حديث  "

من طريق األعمش، عن أيب سفيوان، عن جوابر، َمن  ََي ره »َقوال ابن القيِّم: 
حديث سعيد بن املسيب عن عمر، َمن طريق محزة اجلزري عن نوافع عن ابن 

 .(4)«منهوا عمر، ًَل يثبت يشء  

                                                           

ل( »1) « أصول الفقه»(، 326َ)ص« املسودة يف أصول الفقه»(، 143ًَلبن قدامة )ص« املتخب من علل اخلالَّ
 (.4/1454ًلبن مفلح )

 (.163)ص« املدخل إىل السنن الكربى( »2)
 (.8/364) «منهواج السنة انلبوية( »3)
 (.2/171« )اعالم املوقعني( »4)
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َقد رَي  ،ًَل يف املسوانيد الكبوار ،ةتَّ ج يف الكتب السِّ لم خيرَّ »َقوال العاليئ: 
 .(1)«هوا مقواليف لكِّ  من طرقٍ 

 .(2)«ًَل يصحُّ  ،رَي من طرٍق كثريةٍ »ركيش: َقوال الزَّ 

، ابن عمرَ  هذا احلديث من غري طريق، من رَاية: َي َقد ره »َقوال ابن كثرٍي: 
 .(3)«منهوا يشء   ًَل يصحُّ ، َجوابر، َابن عبواٍس 

ن:  َه أحد من أصحواب الكتب  ،هذا احلديث غريب»َقوال ابن امللقِّ لم ير
 .(5)«َهل طرق   ،(4)املعتمدة

 ىلع هذا احلديث بوالوضع. (7)َاألبلواّن (6)حزمٍ َحكم ابن 

                                                           

 (.58)ص« إمجوال اإلصوابة يف أقوال الصحوابة( »1)
َاملخترص( »2)  (.83« )املعترب يف ختريج أحواديث املنهواج 
 (.141)ص« حتفة الطواَّلب( »3)
ََ يف الكتب املعتمدة، اكبن4) ا من األئمة ذكرَا يف نقد  هذا احلديث: أنَّه لم ير َالعاليئ،  ( يلحظ أن عددا تيمية، 

وا. م من الكم ابن كثري أيضا  َابن امللقن، َتقدَّ
 (.9/584« )ابلدر املنري( »5)
، َقوال يف «أنهوا مكذَبة  شكَّ ًل بل ،هذه الرَاية ًل تثبت أصالا »(، قوال: 6/83« )اإلحاكم يف أصول األحاكم( »6)

 «.حديث موضوع( : »3/96« )الرسوائل»إحدى رسوائله 
 (.58ح 1/144« )ديث الضعيفةسلسلة األحوا( »7)
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ادَمنَذهبَإىلَنكارةَمتنهومنَاُّنلجَ َقَّ
ار:  : ، َ»(1)وا منكر عن انليب الالكم أيضا َ»قوال الزبَّ هذا »قوال ابن عديٍّ

 .(3)، َنصَّ غريهم من أهل العلم ىلع نكوارة متنه(2)«منكر املنت

َجه نكوارة متنه: أنَّ  دة، فمقتىض  سوائل اخلالفيَّة بنيامل َ حوابة متعدِّ الصَّ
 من اهلدى يف آٍن َاحد. -مثالا – احلديث أن جيعل احلالل َاحلرام

وا، َالل أعلم. وا صحيحا َجها  َذهب بعض أهل العلم إىل أنَّ هل 

 

 

 

                                                           

 (2/923« )جوامع بيوان العلم َفضله( »1)
 (.4/151« )الاكمل( »2)
 (.6/83ًلبن حزم )« اإلحاكم يف أصول األحاكم»( ينظر بسط ذلك يف 3)
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َمَمنَذهبَإىلَتقويتهأهلَالعلَومن
  بت تقوية احلديث َتصحيحه إىل اإلموام أمحد بن حنبل هس  ، ن

اء الكم اإلموام أمحد بن حنبلقل القوايض أبو نف م ذكره– يعَّل الفرَّ يف  -اذلي تقدَّ
َاعتمد عليه يف فضوائل  ، به أمحد  قد احتجَّ »، ثم قوال: تضعيف احلديث

ل أنه سمع اإلموام أمحد حيتجُّ بهذا احلديث يف فضوائل (1)«الصحوابة ، َنقل عن اخلالَّ
ىلع  بهذا اللفظ، فدلَّ  احتجَّ فقد »الصحوابة َانلَّيه عن سبِّهم، ثم قوال أبو يعَّل: 

 .«صحته عنده

حة( َهذا اتلَّوجيه من القوايض  مة  )أن اًلحتجواج دالٌّ ىلع الصِّ نقله العالَّ
يف اخلرب  ]أي: الكم اإلموام أمحد[ سبق الكمه: »بقوهل أجواب عنهنواقشه ََ ،ابن مفلٍح 

م «َأرصح : الرَاية األَىل أصحُّ الضعيف، ثمَّ  تأصيل  -يف كتوابه-، يريد: أنه قد تقدَّ
ح اإلموام أمحد موا يتعلَّق ب وا: فقد رصَّ َأيضا واستدًلل اإلموام أمحد بواحلديث الضعيف، 

 ة انفاكك  بني األمرين.، َثمَّ -كموا تقدم قريباوا–بتضعيف احلديث 

 

                                                           

ة يف أصول الفقه( »1)  (.4/1108« )العدَّ
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  ن نهق ل عنه تقوية احلديث: احلوافظ اإلموام  ارمعثموان بن سعيد ادلَّ َممَّ
 ، :َلكنَّ  ،ماَيقتيضَتقويتهيف الكم عثموان بن سعيد ادلارم »قوال العاليئ 

ه لم من األئمة ىلع أنَّ  مجواعةٍ  مع نصِّ  ،نوابيَّ  كموا ىلع أسوانيده َيه َاهية لكهوا اًلعتموادَ 
ََمن العجب أن عثموان بن سعيد ادلارم»َقوال ابن مفلٍح:  ،(1)«يثبت منهوا يشء  

عثموان بن  الكممن  مَ فهَ وقدَي َ»َقوال ابن كثري:  ،(2)«"الرد ىلع اجلهمية"يف َحهَ صحََّ
 .(3)«تقويته "الرد ىلع اجلهمية" كتوابهسعيد ادلارم يف أَل 

ه ا َجَّ وابَقد  ارم لشيخ حممد بن عبد الوهَّ وا دعوى َأمَّ : »بقوهل صنيع ادلَّ
، فأَل "الرد ىلع اجلهمية"هذا املفيت: أن عثموان بن سعيد ادلارم ذكره يف كتواب 

، عَجوب متوابعة اإلمجوا :َموا فيه من الرد ىلع اجلهمية شواهد هل، َقصده منه احلديث
َي َ َويتساحمونَفيهذكَ ومثلَهذا  اًلعتمادَىلعَغريه،َألنَََّ؛رَيفَاملتابعاتَوالشواهد،

َأموا قول: "أصحوايب اكنلجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم"، فواجلملة ليست من مراد 
حوايب إذا لم خيوالفه الصَّ  ة يف قول، فإن احلجَّ دِّ ارم، ًَل فيهوا موا يقصده من الرَّ ادلَّ 

 .غريه

                                                           

 (.60)ص« إمجوال اإلصوابة يف أقوال الصحوابة( »1)
 (.11/104« )الفرَع( »2)
 (.141)ص« حتفة الطواَّلب»( 3)
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َسيواقه حىت يظهر مرادهَينبيغ انلظر يف الكم ادلَّ  ثم اًلحتجواج  ،ارم 
املصطلح، ًَل ينبيغ  ف من فنِّ عرَ آخر، يه  ة نوع  حَّ ، َاحلكم عليه بوالصِّ بواحلديث نوع  

 .(1)«م يف هذا من ًل يدري اصطالحهمتكَّ أن ي

  ن ركيش، فإنه قوال: َممَّ ين الزَّ وا: بدر ادلِّ قلت: »ذهب إىل تقويته أيضا
موا َقد احتجَّ به اإلموام أمحد، َاعتمد عليه لكن يتقوَّى طرقه بعضهوا ببعٍض، ًل سيَّ 

حوابة...  .(2)«يف فضوائل الصَّ

َأموا تقوية طرقه بعضهوا  م الالكم عنه،  أموا احتجواج اإلموام أمحد فقد تقدَّ
الح: ببعٍض فغري مسلٍَّم،  يف احلديث يزَل  ضعٍف  ليس لكُّ »كموا قوال ابن الصَّ

َجوه، بل ذلك يتفواَت َذكر أنَّ من األحواديث موا ًل ينجرب؛ «بمجيئه من  لقوة »، 
عف اذلي ينشأ من َذلك اكلضَّ  ،َتقواعد هذا اجلوابر عن جربه َمقواَمته ،عفالضَّ 

تفواصيلهوا تدرك  َهذه مجلة، اوا بوالكذب، أَ كون احلديث شواذًّ هما كون الراَي متَّ 
 .(3)«َالل أعلم ،ه من انلفوائس العزيزةبواملبوارشة َابلحث، فواعلم ذلك فإنَّ 

                                                           

 (.4/87« )ادلرر السنيَّة( »1)
َاملخترص املعترب يف ختريج( »2) كموا تقدم يف املبحث –(، ىلع أنه ضعَّف مجيع طرقه 84)ص« أحواديث املنهواج 

 .-السوابق
الح( »3)  (.34)ص« مقدمة ابن الصَّ
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ََخاتمةَاجلزء،َوفيهاَخالصته:َثامناا
َأسوانيده، ختريج احلديث، َ -يقهحبمد الل َتوف–قد جنز  الالكم ىلع طرقه 
موا –مع نقل الكم األئمة يف لكِّ ذلك، مع توثيقه من مصوادره األصليَّة َعلله َرجواهل، 

 .-أمكن

ص مموا سبق: أن احلديث يرَى عن ستٍَّة من أصحواب انلَّيبِّ  ، َلكُّ َتلخَّ
 فيه موا يقتيض تضعيفه:طريٍق منهوا 

مداره ىلع محزة بن أيب َ، فريَى احلديث عن عبد الل بن عمر 
 ع.، َهو مرتَك احلديث، متَّهم بوالوضمحزة اجلََزر يِّ انلصييب

م بن سالَّ ن طريقني: أَهلموا م َيرَى عن جوابر بن عبد الل 
واد– نيَص احلوارث بن غه ، عن سليموان عن  ،عن أيب سفيوان ،عن األعمش ،-بوالصَّ

وا معترباا،  جوابر َشيخه لم يوثَّق توثيقا م ضعيف، َيف حديثه منواكري،  َسالَّ  ،
 األعمش.ًَل حيتمل تفرده عن 

َيف إسنواده: ، ... بإسنواده إىل جوابرٍ  َثوانيهموا: عن مجيل بن يزيد، عن موالٍك 
ًل أصل للحديث »قوال ابن حجر: "، َهو جمهول، َتفرَّد به عن موالك، بن يزيد مجيل"

 «.عن موالك
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الواحد اهلواشيم،  عبد جعفر بن، َيف إسنواده: َيرَى عن أيب هريرة 
اب.  َهو كذَّ

واب  ، من طريق نعيم بن محَّواد، عن َيرَى عن عمر بن اخلطَّ
وا:  َثالثتهم ممنالرحيم بن زيد العيم، عن أبيه،  عبد َأشدهم ضعفا ر ح حفظهم،  جه
وا عن  عبد َخولف أيضا الرحيم، َهو مرتَك احلديث، َقد اضطرب يف هذا احلديث، 
َعمر. أبيه، وا بني ابن املسيب   َيف إسنواده انقطواع أيضا

رَاية ثالثة من يف إسنواده : حديث عمرل مموا سبق يف تضعيف فتحصَّ 
، َالل أعلم. ، َخموالفة  ، َاضطراب   الضعفواء ىلع نَسٍق، َانقطواع 

 م الطويل، عن زيدٍ سالَّ ، من طريق َيرَى عن أنس بن موالك 
وا، َهو مرتَك. قوايش،الرَّ  ، عن يزيدَ العيمِّ  م أشدهم ضعفا َسالَّ  َاثلالثة ضعفواء، 

َمداره ىلع "جويرب بن سعيد ، َيرَى من حديث ابن عبَّواس 
َجه:  هلوا: ابلليخ"، َهو مرتَك احلديث، َقد اضطرب فيه ىلع ثالثة أ ََّ واك أ عن الضحَّ

وا، فوالضحواك لم يل ق ابن  ، َهذا منقطع أيضا بن مزاحم، عن ابن عبواس مرفوًعا
َيف حديثه منواكري، راَي هذا الوجه عن جويرب: سليموان بن أيب كريمة، عبَّواس، َ

، َلم يذكر ابن عبَّواس، َهذا رَاه عن جويرب: مندل بن  َثوانيهوا: عن الضحواك مرسالا
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ا، َثواثلهوا: رَاه يزيد بن هوارَن، عن جويرب، عن  يلع العزني، َهو مضعَّف جدًّ
َجه اثلَّ  ، َهذا أقوى األ  الثة إىل جويرب.جوَّاب بن عبيد الل مرسالا

م: مَ َل   ئمةَهذاَاحلديثَجبميعَطرقه،َومنهم:َاإلمامَأمحدَبنَضعَّفَاألوا تقدَّ
َغريهم كثري.واحلافظَأبوَبكرَابليهيقحنبل،َواحلافظَأبوَبكرَالزبار،َ  ، 

َسلَّم ىلع نبينوا  َاحلمد لل ربِّ العواملني ىلع مجيع منَن ه  َآًلئه، َصَّل الل 
 حممد، َىلع آهل َصحبه أمجعني.

 . ه20/11/1438مسواء يوم السبت  ،يواضالفراغ منه يف مدينة الرِّ َتم 
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