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آلهوعلى محمد، نبينا على واللام والصلاة العالمين، رب ه الحمد 
'•بمد أما أجمعين، وصمه 

يرامحنونيه التعليلا، امتدرك كتابي؛ من الأخير وعو الثاني الجزء فهذا 
الكتاب.نهاية إلى اليؤع أحاديث، بداية من الغليل* 'اإرواء لأحاديث، 
الملمومحللأب المشايخ، جمح أشكر أن الجزء هذا يدي بين رني ؤي
تعجلوننيؤيالجزء، هدا عن ألون يأرسلوا أو اتملوا، الدين الفضلاء 

لإنجازتفرغي امحباب من فقدكانوا الشكروالتقدير، كل مي فالهم بإخراجه، 
المتكررة.تلبية الجزء، هذا 

الأولالمجلد حول المتمة ؛ملحوظاتهم أرسلوا الذين المشاخ أشكر كما 
١منها واستفل.رت، مني، عناية محل كانت، وفد التعليل*، *متدرك من 

فمي.الأول، المجلد مقدمة في ذكرته مجا أكرر أن المقدمة هده في أريد ولا 
التالية؛ائل المعن فيها تحدنت، 

بها.العلماء وعناية الأحكام أحاديث، أهمية — ١ 
الأحكام.أحاديث، بتخرج اعتنتج الش الكتب، أشهر ذكرمحت، — ٢ 
لقيهوما السيل(، متار احاديث، تخرج في الغليل *إرواء كتاب أهمية بيتتخ — ٣ 

العلم.أهل عند قبول من 
الحركةعلى الطبي، وأثرها الحديثية، ظه الألباني الشيح جهود ذكرمحت، كما — ٤ 

٠عصرنا في 
العالمية،المائل قي منامسته من تمغ لا وأمحبقيتته، العالم، فضل أن ييشتا — ٥ 

_ؤاه رحمهم - العلم أهل هذا على درج وفد 
طريقةعن المتقدمين طريقة فيها اختلفت، التي ائل المأهم ذكرُت، نم - ٦ 

المتأ-حرين-
ننلرهم،وبعد الأئمة، دفة *بيان وهو؛ الكتاب بهيا مقصودي بينسإ ئم — ٧ 



بهاأعلوا التي العلل شرح حلال من وذلك العلم، هذا في ؤإمأمتهم 
يحيثفحمهم، وشدة فهمهم، عمق ذلك، حلال من ليشين الأحاديث،، 

•الشأزا هذا في غيرهم على وميمهم منزلتهم، لهم ، تعرف
مسألتينإلى أشريت، ذللث، بعد - ٨ 

•والمتأخرين المقدعين منهج بين الاحتلأف، مسألة ت لأولى ا• 
المقدمين.الأئمة بكلام العناية أهمية الثانيةت و٠ 

الكتاب،.في منهجي يبثان ذللث، حتمت، ثم — ٩ 
حاجةفلا المستدرك، من الأول المجالد مقدمة في مذكورة النتاٍل فهانْ 

مهمكمدحل بها وللتذكير لأهميتها، إليها أشريت، ؤإنما هنا، فيها القول لإعادة 
الكتاب،.لهذا 

أرىالتي القضايا، بعض إلى أشير أن فأحبج الجزء، هذا مقدمة في وأما 
يالى؛كما عنها، الحديث، ي، المتاممن أنه 

آدلأ:
الجابرعلمح، الثناء فيها كثيرة، رمائل ورينني الأول المجلد صدور بعد 

العلل.كعلم مهم علم في الكتاب، ناوله الذي التهلييهي 
فيالتييقية الدراسامتح أثر أن إلى المتكررة الإشارة الرسائل a هل وفي 

١النفلرية الدراساُت، من بكثير أكبر المنهج، ومحيح الأئمة، ؤلريقة توصيح 
الجابؤإلى الألتفارت٠ الاخماص أهل على يتأكد إنه أقول: هنا ومن 

الدرامايت،فيه كثربتج ادوي التننليري، الجاس.، من والتحقق، العالم، لهاوا الطيني 
الأقل.على نفسه ؛اسر ؛الجانبين العناية أو ، وتعددُت، 

إلافيه، الأئمة ءلرق تعرف، ولا ينبغي، كما يفهم لا العلم هاوا فإن 
عنهنا الكلام لكن وغيرها، الأحكام أحاديث، على التييقية بالدراسايت، 

مقدمةفي ذكرته كما بها، الأئمة عناية وشدة لأهميتها يالاJارت،، الأحكام أحاديث، 
وغيرْ.احمد الإمام عن المتدرك، من الأول المجلد 

;L؛u

الجزء،هلا أحاديث، دراسة أثناء لاحفلتها التي الكبيرة الإشكالات، من 
منالمتقدمين ؤلريقة بين التباين فإن وشواهده، يعلرنه، الحد.يح، تصحح ألة م



المالة،شذ0 مع الممامل ني جدأ، واصح المتأحرين وطريقة والحفاظ، الأئمة، 
علىالضوء وتلقي جوانبها، نستكمل وافية، بدراسة تخصيصها أفتؤح ولذللئا 

نهيعليها، المتعدية الأمثلة صرب هع القوية، في وشروطهم فيها، الأئمة عمل 
والاهتمام،بالعناية جديرة مسألة 

حناذللث، لكان علميا، لقاء لها نفلمتؤ الشرعية إحدى؛_؛(^، أن ولو 
•جدأ 

،الأ:
ولرسوله،ولكتابه، فه، النصيحة باب من الت*ليلاأ تدرك ٠م كتاب! ألفت، 

؛؛٤؛^.الألباني للشخ ®الإرواء* كتاب تكميل باب ومن الملمين، ولعامة 
منزلةهءدفب الألباني للشيخ فإن ذلكر، غير مطلقا نصدى من يكن ولم 

حثهمن عنه عرف، ما مع الزمن، هذا علماء كبار من وهو نمي، في خاصة 
منصقإ.على يخفى لا مما بها، والعمل ونشرها، للسنة، 

ومحاربتهللئنة، وخدمته الحميدة، وصفاته الجميلة، ُةقفؤ الشخ ومنانث، 
منهاالشيخ، سيرة حول كثيرة درامامحتا كتبتا وند الحمد، وفه معروفة للبدعة 

الإلكترونية،المواخ في المنشور ومنها الجلالنا، في المنثور ومنها الْلبوع، 
ظه.وفضله الشيخ منزلة على تدل وكلها 

منزلته،ومعرفة وتقديره، الرجل، محبة بين يفرق لا الماس بعض لكن 
الانتقاصيقتضي العلمكب الرد أن خهلآ فيفهم العلمية، ومناقشته محاورته، وبين 

العملي.واقعه في يمارسه لكنه بلففله ذللث، ينكر وند الشخصي، 
علىوالتأكيد جهة، مجن التصور هدا جهلآ على هنا التأكيد أحييت، ولهدا 

أحرى.جهة س وفضله، ومكانته، قة/في، الألباني الشخ منزلة 
تمجخهلئ كلاهما النامي مجن لصنفين الأمر توضيح هدا وفي 

١فضله ؤينكر الشيخ، في الوقيحة يحث، الذي الأول؛ 
له.ؤيتحصب، ^، iyk)الشيخ حب، في بجالغ الذي والثاني؛ 

—؛للسابق متمم لهو ~ دابما 
التحمحسبإ،صور من يدكر مما أتعجبؤ والتراجم، المير مهلالعة حين كنت، 

كيف،وأفول؛ وغيرهم، الأربعة الأئمة أتبلع س الفضلاء، بعض بها ، يتمقالتي، 
٧









ابيعكتاب 

اوءطويث)ح*ا(

(:١٣٢٥)رقم \ wr/oلإؤواء اه 
نهو•جموما، حيا الصممة الري ما أن الثتأن، اممت صرت ابن حديث 

اJشتريا.مال من 

الألبانيالشيخ راي لاصة حه 
موهونا.صحح 

هسثر\ك\. 

لفظة:في الإشكال لكن ه، مر ابن ص الأثر نبوت في إشكال لا 
اللفظة.هذه نوت عدم الأنرت *إن اللمنة،؛ *مفت 

امضتث نوله دون معلقا رواه الخاري أن ظفي الأياني الشح ذكر فقد 
إلح.. . اليحاوي. وصاله نال نم السنة،، 

*مضتبلففل: الأثر يمح >ةقفؤ الألاتي الشيخ أن سق ما كل من ؤيغهم 
.it}\

لفظة:يذكروا لم عمر ابن عن الأثر هذا أحرجوا الدين جميع أن دالوابع 
٠yrr\/أالأومط.أ المدر»ي وابن معلقا، المخاري أحرجه فقد الثنة،، اممست، 
٣٩٤\إ معلقا *العلل، في حاتم أبي وابن ^إ٦^i والطحاوى (، ٨٠٧٤رقم)
*ال٠اJونة،في ومهحنون (، ٨٢٧اناله،)*مفي أحمنو بن وصالح ١(،  ١٨٢رقم)

راينحزمار/هآآوالدارةطي'*ا/ّآه، '\إ\''ص 



طم• ٥٠اضءم ه

عمر•ابن عن حمزة، عن ١^۶،، عن الأدزاعي، لأيل؛ ا• 
ابنعن حمزة، عن الزهري، عن يونس، عن وعب، ابن الثاني؛ و٠ 

المنية.الكتب ش أحدها ولم اسغلة، هده يذكروا لم هزلأء كل 
حيأالممقة ®فأدركت ها؛ عمر ابن وتال ^١^٠؛ ٠١١*في الأثر فلفغل 

.المساع* من فهو مجموعا، 
مالمن فهو مجموعا حيأ الصفقة أدركته ®ما ؛ ®الدارتملني، في ولففله 

المتاع*.
الشة.ونحوهم 

عنالزهري، عن الأوزاعي، *روى قال؛ مب ندامة ابن ذكرها إنما 
١٠أن المنة ®مفت قول؛ عمر بن اش عيد ممع أنه عمر؛ بن الد عبد بن حمزة 

عمرابن عن البخاري، رواه المتاع*. مال من فهو مجموعا، حيآ الصفقة ادركته 
٠تعالينا فوله من 

التي.رر)>()أآ(ستة يقتضي المنة* *مفت، الصحابي؛ وفول 
يعهليؤإثباتها سبق، كما المنية الكتسث، في لمت، اللففلة طْ ولكن 

ققخب.ندامة ابن صغ كما انرفر حكم الحديثر 
الحنبلييعلى لأبي *المدة* ففي، اللففلة، هده ذكر في قيامة ابن سبق وقد 

حفصأبو أنه ؛لني على ث، ؤيغل- أصحابنا بعض رأبت، *وند ؛  ٩٩٣م/ 
أتهعمر ابن عن الحديث، روى لما البرزاهلي*، *مسائل في ذكره - البرمكي 

الميت1ع،،مال من نهو مجموعا، حيا الصفقة أدركته ما أن السنة ارمجصت تال؛ 
نيؤيدخل ، المّنهء ،أمضت بقوله! مرفوعا الحدس، صار ؛ هذابعد فقال 

•المسند 

٠١٨٢!/المني )١( 
.ّآ/٩٧التقح م الهادي همد ابن وذكرها )٢( 
.٥٧٩ا/المسودة يعله. ابن بأنه القاثل حررهذا )٣( 

!٢



لهذاولعله الرزاطي*، *مائل *ي المنة* أمضت لفظة؛ أن هذا من فيفهم 
الخايالة.عند اللمفلت هذْ وجود ممر المبب 

قال؛أنه عمر ابن عن ثت اوقد يقول؛ تيمية ابن الإسلام ثيخ نهدا 
،.١١.*. أدركه. م، أن الئنة مضت 

مضتقال: أنه عمر ابن عن ااالصحيحين*لآأ، في اادٍت أيضا؛ وقال 
.*ر'ا،..الئئة.

الرزاطي*.امسائل من مأخوذ كله عال.ا أن فالظاهر 
المعروفة.الئنة كب في لمت اللففلة هل.، أن تميم م وعلى 

.T'lT'/T•الفتاوى )١( 
لم.ميخرجه ولم •عالقا، الخاري أنه؛ي هوم )٢( 
.YY'o\/المائل جاح )٣( 

١٣





هذامحي الزيادة، هذه بذكر حميد، أصحاب ملمة، ين حماد حالف وتد 
الحديث.

هذافي يسود حتى وانمب يشتد، حتى الحب ءروذكر البيهقي؛ قال 
فمدحميد، أصحاب بين من حميد، عن سلمة، بن حماد يه تمرد مما الحديث 

بناه وعد ينير، بن وهشيم جسر، بن ؤإسماصل أنس، بن ماللث، الثمر ش رواه 
•دلائ،أا دون أنس عن حميد، عن تعدادهم، يكثر وجماعة الميارك، 

بهذاسلمة بن حماد تقرئ بيان في مزيد عليه ليي متقى، كلام وهذا 
الكظ>^.

سلمةبن حماد ت ارقالت، I بقوله هدا عن ^ ٤٤٤الألماني الشيخ أجاب وقد 
احرى*طريقأ حديثه لمض وجدلتا وقد ملم، صحح قي به محتج ثقة، 

بمجردالأئمة تعليلايت، على الاعتراض أن ا؛؛نة، اامواصع قي تقدم نالت،؛ 
ثقةعليهم يخفى لا - الد رحمهم - الأئمة فإن صحيحا، منهجا ليس الراوى ثقة 

الخلينا.قي العالة وجود مع تتعارض لا الراوي وثقة الرواة، 
ذللث،عن الخديثا وتقدم العلل، من كبيرة جمالة لمللتا ذللث، اعتمدنا ولو 

الكتاب.هذا قي عديدة مناسان، في محا مما بأكثر 
اللفظة،يذه صحة في يقدح سلمة، بن حماد تقرئ من البيهقي ذكره وما 

أحيانا.؛الخلأ يوصف أنه إلا الأصل، في ثقة كان ؤإن ّلمأن، ين حماد فإن 
المنكر،؛الخدين، حدنط وربما الخدين،، كثير ثقة، اكان ت سعل. ابن قالي 

يلعنلما أنه إلا المسالمين، أئمة أحد ُءو ارالخلأفياُت،ات في البيهقي وقال 
ّبيثه ؛حالالاحتجاج البخاري ترك فلدللث، حفتله؛ ساء المن في 

الكبرى؛،/•؟••آ.المهني ض )١( 
أبوبرواية الماب هذا في رواضحيح ت الخدين، رواياتر ذكر بعد المهض وتال، )٢( 

٠أعلم، والد لفغله، قي ذكرنا ما على سالمة ين حماد رواية تم الختياتى 
الكلامهذا و٠لامحر حنة•. رواية اروهل.ه ت حماد رواية مد  a٨٢/ الخن معر؛ة قي وتال، 

ييئساوتل. الترمن.ي، ذكر كما معلولة أنها للصواب الأترب لكن الزيادة، عن.ْ يصح أنه 
الترجح.هدا سبا 

.U٢٨٢/اسامح، )٤( الملريق. هذا من الحديذ، سأثي )٣( 



،تغيرْ مل منه سمع ما ثايت عن حديثه من وأحرج اجتهد فإنه ملم وأما 
القواعدفي أخرجها حديثا عشر اثتي من أكثر ياغ لا ثابت عن حديثه سوى وما 

الاحتجاج.دون 
بمايحتج لا تعالى، افه راقب لمن فالاحتياط هذا، عر الأمر كان ؤإذا 

.الثمات٠ يخالف مما حديثه فى يجد 
يح؛عألا فسبم، الزيادة؛ بهده الثقات، حالف ند هذا، حديثتا وفي ةاوت،ت 

وء؛رعما.المارك وابن ، iUlمنهم.يار، أئمة حالفهم الذين وأن صيما لا يه، 
سالمةبن حماد لأحاديث، ذكره بعد - عدي ابن ونال 

إمابه، حماد يتمرد ما منه سالمة، بن لحماد ذكرتها التي الأحاديث اوهذه 
أحلةمن ملمة بن وحماد الناس، فيه يشاركه ما ومنه إسنادأ، ؤإما متتا، 

وعابدهالأو،قرئها، ومحدثها، البصرة، مض وهو المسلمين، 
•سلمة بن حماد تمردات إر عدى ابن الحاففل إثارة والمقصود 

تفمال بتومحع لمة س بن حماد عن وقفؤ رجب ابن الحاففل ت1ءا.ث وقل. 
فتهالشيوخ بعض عن حديثهم لكن أشهم، في ممات قوم اكالشر: »النوع 

شيوخهم.بقية عن حديثهم بخلاف صعق،، 
كثيرون؛جماعة وهؤلاء 

؛- قال نم - ١ ٠ ه،. الصري سلمة بن حماد فمنهم 
إلاسديل,.، اضطراب حديثه في ثقة، ملمة بن حماد شيبة؛ بن يعقوب قال 

فيهم،غيرء على مقدم لحديثهم، متقن عنهم، الحدبما حن فإنه شيوخ، عن 
عمار•أش بن وعار المار، ثابتا منهم؛ 

محنحميد عن حديثا احن أحدأ أعلم لا الأثرم: رواية أحمدفي وقال 
قال؛يوقفها، ومرة يرفعها، مرة أشياء يروى قل.يما، منه سمع ملمة، بن حماد 

شديدآ.اختلافا عته يختلفون وحميد 
حميدؤعن حماد روى ما أحن ما الحاريث،؛ أبي رواية في وقال 

.Yni/Yالكال )Y( أ/هأاؤ الكماو تهذيب ، JLr؛)١( 
٠٧٨١اكرمذي^ علل شرح )٣( 



حميد،بحدث الناس أعلم سلمة بن حماد محنالب أبي رواية في وتال 
.حديثا وأصح 

الطويل'حميد في الناص أبتا ملمة بن حماد روايته؛ ني أيضا وقال 
••* •••حميد. حديثا في يعني؛ حديثه؛ في الناس يخالفا نديما، منه ّءع 

أنهإلا حميد، عن حماد رواية على بمي أحمد الإمام أن سق مما ؤيفهم 
.٠٠.يوقفها. ومرة يرفعها، مرة أشياء *يروي بأنه يصفه ذللث، •ع 

.حديثه، في الناس رايخالف، أيضا؛ وقال 
وفيالناس، يخالفط لم ما مستقيمة حميد عن روايته أن إلى يشير فكأنه 

هذهفي حمادأ حالفوا الل.ين ذكر أنه البيهقي عن وتقدم حالفهم، الحديث هذا 
.تعدادهم، يكثر اوجماعة نال؛ تم الزيادة، 

لاثقات<فمخالفته أحيانا، والخطأ التفرد، عنه يعرف حمادأ أن والمقصود 
.^١٢الخْلأ ومع على ءإاهر دليل 

•الحديثا هدا عن الترمذي نال مبق ولما 
بنحماد حديثا من إلا مجرنوعا نعرفه لا ءري_،، حن )اهذا 

ملمةا.

الحديث،؛لهدا الأحر يلريق ا٠ 
الألانيثالشيخ تال 

؛Y١٦١/ احمد الإمام فنال أحرى، ٠لريقا حديثه لبعض وحدت، وند 
النص.أنهى نال• أنس عن لنا، شيح عن صفيان، أنبأنا الرزاق، عبد حدثنا 

تطعم••حتى الثمار وعن يفرك، حتى وائما يزهو، حتى النخل بح عن 
يكونأن ؤيحتمل يمه، لم الذي الشيخ غير ثقات، رحاله إسناد وهذا 

وهو- سفيان عنه روى منهما كلأ فإن سلمة؛ بن حماد أو ه، نفحميد هو 
بقوله؛يعينه أن فيبعد الثوري، ص أصغر حمادآ أن الأول يرجح لكن - الثوري 
فإن»؛J_<، فى هو ممن غيرْ أو الطويل حميدآ عنى أنه فالأقرب لما*، اشيخ 

الخطأدمع بيان هنا المراد ولكن له، وتوثيق حماد، على كثير ثناء للائمة ئييه؛ ت٠ 
الحديث.هذا »ي يهمنا الدي لأنه حالف أو تقرئ، إذا مه، 
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٢.واه حماد، لحديثأ به بأس لا شاعد يهو هذا، صح 
ولاالطويل، حميدأ ليس يسمه لم الذي الثخ فإن يصح؛ لا وهذا ممت،ت 

زنجويهابن رواْ ما ذلك؛ عر يدل عيار؛ أبي بن أبان م بل سلمة، بن حماد 
طربت،من دالجهقم، الهمبا؛يأآ،، برث بن محمد عن ءالأموالء، ني 

به.الثوري عن كلاهما ، الأشجص 
بالكذب.ثمة اتهمه فقد عتروك؛ أو جادأ، صعيم، عياش أبي بن وأبان 
ماحديث مائة وحمس ألم، س أكثر أنس عن روى رلعله ت حيان ابن وفال 

،•^٠١٤يرجع أصل مها شم،ء لكمحر 
٠صعقه لشدة غيره يقوي لا الطريق فهذا 
حتىوالم، ود، يحتى الس_ا بع عن ارالنهى نيادة أن القااسل؛  00

•هع أنس حديث، فى نست، لا يشتل.' 

تعالوإأ.علمؤاللد 

.٢١م/•الإيواء )١( 
 )(.٢٩٢)^٠٠٠ )٢

ا/٨٣.صعقاءالشر وانغلرت ا/بملأ، المجروحض )٤( 
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اوءاوس

(:١٣٦٦)رقم ه/ااأ لإرواء اه 
المحببجع دعن بود، حض انم، بمع عن أنهى مرفوعا؛ أض حدبي 

■يشتدا حش 

هءزفأل:الألباني الشيخ رأي لاصة حه 
صحح.

*الإرواء*،بترقيم ( ١٣٦٤)الحديمث، نحت صعقه هملى الكلام تقدم 
.الممليل* *متدرك بترنم ( ١ ٠ و)ه 



القرض

ثحديث

ه
(:١٣٨٩)رقم  0yyo/لإيواء اه 

إلامرتين، ترصا مالمأ يقرض ملم، من )ما مرقومات مسعود ابن حديث، 
مرة(.كصدقتها كان 

الألبانيالشيخ رأي لامية خه 
طرته.بمجمع حسن 

إستدر\كا\. 

والييهقي.الدارتطتي، رجحه كما الوقف، الحديث هن.ا في الصواب 
٠ميآزى كما الأسانيد درامة عليه تدل وهوالذي 

،٢٦٤عدي؛/وابن (، ٢٤٣٠ماجه)ابن أحرجه I_،_: خؤيء ت□ 
عنرء.مى، بن نيس عن سير، بن سليمان طريق من رالميهقي 

مرفوعا.يه هه عالممة، عن أذئان، بن سليمان 
همن^٢,،، بن عمر طربق من (، ٥٠٣٠)رنم a/"؟؛؛ يعلى أبو ورواه 

آ.علفأل عن قيس عن يسير بن سليمان 
؛ركداتقوله السهقي عن ونقل ،، الألانيأالشيح بينه كما ضعيف ؤإمنادْ 

*وليسالبخاري.' قال الكوفي، المباح أبو النخعي يسير بن سليمان رواه 
٠بالقوي* 

الدارقييعن وسيأتي تارة، ؤيترك تارة، الإمتاد ني يذكر أذنان ابن أن مذا من نسين )١( 
•*نا يعلى أبي دواية في كما أذنان لابن ذكر بدون علممة، عن مس رواية س جعله انه 

•متأتي التي الطرق بمجمؤع نواه لكن )٢، 



أذنان،بن سليمان عن وغيرهم، ؤإسرائيل، إسحاق، وأبو الحكم، ورواه 
نوله.من مسعود، بن اه عبد عن عالممة، عن 

عنعالممة، عن الكدى، الذ عبد بن حميد عن صالح، بن دلهم ورواه 
الله.عبد 

ذلالث،امول، كان علممة، عن إبراهيم، عن منصور، ورواه 
صعيفج»لا،.ورفعه مرفوعا، عود مابن عن آخر وجه من ذلك وروي 
حمسة.من أكثر أذنان بن سليمان عن رواه الحديث، هذا هلتا؛ 

موقوفا:رواه ف٠ 

ءت؛ةلى.بن الحكم - ١ 
.٢٣إّحايى أبو ٢- 

الرواةمن وغيرهم هؤلاء رواه أي: ُوغيرهم*؛ اليهمي أن وتقدم 
موقوفا.

مرفوعا:•ورواه 

تخريجه(.)تقدم يسير بن سليمان عنه رواه الروس، بن ننس - ١ 
،٠بن حماد عنه رواه السايبا، بن عطاء - ٢ 

البيهقي،رجحه الذي وهو عود، مابن عن موقوفا رووه الأولون فالئلاثة 
والدارقطي.

لأمور:معلولة وروايتهما مرفوعا، روياْ الأخيران والاثنان 
وهوئر، بابن عنه والراوي مجهول،، الرومي بن نيس لأدل،ت ا٠ 
٠حل.أ صعيف، أو صعيفؤ، 

ستنالءهنيْ/مْآ)١( 
.١٢١إ/انلخاهم ي الخاوي أخرجه )٢( 
 )T( ١٢١/٤انرخامرم الخاوي أخرجه.
عنعلته  ١٢١الكبير؛/ اكارخ في الخاوي أن عله رثكل  iTorfoالبيهتي أخرجه )٤( 

•به لسءاف، ايي عن إصرابل 
أصا/أاأب)ه(



روىنعالم الأ المزارت نال ، سالمة بن حماد به تفرد الثاني؛ •
تعلمولا الحديث، عدا غير الد عبد عن عالقمة عن أذنا)،^٢،، بن الرحمن عبد 

.، بن حماد إلا أسنده 
ربعيه،الأحتلأءل نل اس_، البن عطاء من ممع سلمة بن حماد أن كما 

محنهمايمثز للم 
أحرى:علا ■وسلرشن 

نماالبيهقي إليه أشار ما وهدا موتونا، رووه الذين الثتايت، مخالفت وس 
قريا.عنه نقالته 

اهعبد عن عالممة، هلريق من الحدين،، هدا عن الدارقطني سئل وثد 
رفعه.اه عبد عن علقمة، عن - كوفي - روس بن نس »يرويه ممال: 

الساتم،بن عطاء نرنعه عنه، واحتالص علقمة، عن أذنان بن ، ،^ Jl<ورواه 
هدا«لآ،.ش إلا روس بن نس ، لا؛عرنأصح، والموقوف غيرْ، ووققه عنه، 

أنواليهقي الدارقطتي، الحاممل كلام وحلاصة ترى، كما متين كلام دمو 
الومم،.رواية أذنان بن سليمان حديث، في الصواب، 
آخر؛طريتا م ^^٠١ الخدبث، روي قئ و٠ 

عنالأسود، عن إبراهيم، عن حريز، أبي عن معاذ، أبو المميل فرواه 
•مسعود، ابن 

أحيانا.بالخطأ يوصفإ وأنه سلمة، ين حماد على الكلام السابق، الخل.بمثح في نندم )١( 
ان،والياليم، قيل* فغد أذنان، ابن اصم غي الاختلاف إلى الإشارة ستأتي )٢( 

الرحنن.وعيد 
)ي«ا'ا(.-bJ.^؛، عمج ه/هأ ندالزار م)٣( 
.٤٠ ٠/٣المياليضعناء )٤( 
المليم أنه الخانفل وحرر اسمه، في احتلنإ وقد المتقدم، أذنان بن ان مليهُت )٥( 

.٦٥٦٩!المتنعة تعجيل ذللث،. يؤي،. هتا الدارمملتي ذكره وما صليمان، 

، ١٤٧٦أ/عدي وابن ١(،  ٠٢٠)٠ الكبم في واليراني (، ٠٠٤٠جان)ابن ا-مجه )٧( 
والمزار(، ٣٨٨٥)شكل الفي والملحاوي ، YTV/iنعيم وابر ْ/مهم، والميهغي 

(.١٤)صه1 المريع جابر ص الأفراد، في والدارممي (، ١٦٣١)
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■|1ااد،lJْماءو إسئ،ه وهذا □

الفرد:لأدر: ا٠ 
إلاالد عبد عن الأموي، عن يروى تعلمه لا الخديث ءاوهذا البزار؛ قال 

الوجه*أمدا من 
النخص،يزيد بن إبرامم حديثا من غريبا حديث، #هدا الدارهطتي; ونال 

قاصيالحسين بن اه عبد حريز أبو به مرد اش، عبد عن يزيد، بن الأسود عن 
بنالمعتمر به تفرد معاذ، أبي ميسرة بن الفضل غير عنه يروه ولم مجتاز، 

عنه٠سليمان 

حرير،أبو إلا عنه لم؛روه إبراهيم، حديث من *غريب نعيم؛ أبو ونال 
فضيل«ص.ولأءهإلأ 
مجتاز،قاصي حرير أبو الحين بن اه عبد به ارتفرد البيهقىت وقال 

وليسبالقوى«ل؛،.
لثانة:ا٠ 

الأئمة.جمهور عند صعيفا، فهو حرين، أبي تقرئ مع 
الأئمةمن غيرهم لكن حاتم، وأبو وابن-ماز، زرعة، أبو وثقه نعم، 

واليهقي،عدي، وابن والعقيلي، داود، وأبو واشائي، أحمد، وهم: صعفوه 
والجوزجانمحا•

لايتابعهمايرؤيه اعامة عدي؛ ابن ونال ،، منكرالحدي.ثاأأحمد: قال 
أحدا.عليه 

صعقه.من يزيد مما تقرئه، كثرة على يدل عدي ابن من الكلام وهذا 
٠يخش، *صدوق الحاففل: وثال 

لئالثه:ا٠ 

يحيىقال حاصا، حفأ ص حريز أبي عن ميسرة بن الفضيل رواية قي أن 
القطان:

الأراد.)٢( ه/م. ايزار محي )١( 
.0ToT/\وو )٤( . yrw/iاسة )٣( 
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فأحدتهكتابي، فدما اسمعتها، نال؛ حرين؟ أبي أحاديث، للفضيل؛ نلت، 
إنان[اأا،.من ذلك بعد 

عنإبراميم، عن منصور، رواْ نقد منمحورأ حالم، حريز أبا فإن وأيضا 
.^؛٢، من علقمة، 

وحالفؤ.تقرئ، ، صعيفس، حرين أبو إذأ 
هه؛1سد رء1ال 0ئ سه،،ش  ٥٠اه□ 

طربمتز،تالأب/، الشيح له ذم 
ذلك،،؛؛٤٥^ الألباني الشخ بين وقد ؛الكذب،، متهم إمحناده في لأول؛ ا٠ 

فيه.للإطالان حاح؛ن فلا 

سلمة،بن حماد عن ، عاسة بن الله عبيد عن تمتام طريق من لثا؛ي• ا٠ 
صدثه(.من خر الشيء )نرض ولفعله؛ رفعه، أنس عن ثابتا، عن 

المنيفي اوحدته قوله؛ احمد الإمام عن نقل نم أحرجه 
رفعه،.فهالت،؛ فهبته مرفوعا 

راؤيه.الصفار عبيد بن أحمد ؛ احمد بالإمام ؤيقمد 
يلي؛لما شاهدآ يملح لا وهو 

صدته(.عن خير الشيء )قرض فلفغله؛ متنه، غرابة لأول؛ ا٠ 
واضح.وهدا القرض، من حير الصدقة أن على تدل والنصوص 

بخلافهانس وحاديح١ مرة، كالم،دقة مرتض القرض أن فيه الباب حديح، نم 
الصدقة.- مثل وليس - خ؛ر، الواحد القرض جعل حث 

وذلكؤبرفعه، يجزم لا فهو الصفار، عبيد بن أحمد راؤيه مقولة • لثاني ا٠ 
فيهما.أو متته، في أو إسناد0، في لعلة إما 

ناللكن وغيره، الدارنعلني، وثقه تمتام، ساده ل في ؛ لثالث، ا٠ 
أحاديث،*.في اوهم الدادتطتي: 

ْ/مأهمل.اليهتي سن )٢( • ٣١• م؟/ الكمال تهدب )١( 
٠٣٥ه/؛المهتي سن من والمشت، u_(، ابي بن اا1ٌ )مد : ٢٢٩ه/الإرواء في )٣( 
.٣٠٤/0المن )٤( 
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لخصالعنه؛ أكثرهم رغب مم الناس، عنه الكتّثا ت المنادي ابن وتال 
.وغيرْ' الحديث، فى دمعة 

اكاصيل١،.إسماعيل عليه وأتى ارالثقاات،اا ش حبان ابن وذكره 
أثارالتي وأوهامه تمتام، أ-معناء من الحديث، هدا أن لي يغلهر والذي 

لمتنه نكاره بدليل الدارتهلني إليها 
مؤثرنايكون أن إما بل مرفوعا، يصح لا الحديث، هذا أن وااثوه،ا؛ت ه0 

إبراهيم،عن متصور رواه فمد علقة، كلام من يكون أو ه، عود مابن على 
وتبالهالبحث،، أول عنه نقلته فيما البيهقي ذكر كما ذللث،، يقول كان علقمة عن 

.١ ٢ ١ أ/ الكبير، *التارخ في البخاري ذكره 

تعألوحأ.علمؤإلك 

 )١(d\  i ٣٣٧ه/المزان.
.٥١٨الضمنة الة الا،ني ءلل4 ذكر ين ه نفالألباني العلامة وجدت مدا كتابة بعد تم )٢( 
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سب

)٢اتحديث 

(؛١٤٤٢)الحديث تحت ه/ما"آ لإرواء اه 
ندان إنأو أفلس، ند رجل مثل بمبه، ماك أيرك )من ت هريرة أبي حديث 

وغيرهما.وملم اليخاري روا، غيرء(• من به أحث، فهو أفلس، 
بعينها،سلم فأدرك سلعة، أاع رجل )أيما وغيرءت داود أبي مند لمقل ون، 

عمثهامن فصاه كان فإن له، فهي، ميثا، لمتها من يممحن ولم أقيس، قد رجل عتل 
اقتضىبعيئ4 امرئ مقلع ومندء هللث، امرئ وأيما الغرماء، أسوة فهو يقي فما شينا 

.الم٠اء( أموة فهو يقتمن، لم أو شيثا، مته 
الاسدراك.محل محو اللفنل وهدا 

الألبانيالشيخ رأي لاصة خم 
منف؛4 الدؤ، التفصيل على لحدض يشهد  ١٠جاء ند لكن، ٠٠ت معلول، الحديث، 

.أءالما١ واه لغيرء، صحح حدض ش ولدللث، يآم، كما أحرى ءلر3، 
لأسدور\كا\٠ 

الذهالي،يحي بن محمد أعل، - وغيره داود أبي، لمغل أي؛ - الحديث هذا 
مو؛ا،.لا وؤلوقه واJيهقيل١،، والدارممي، داود، وأبو حاتم، وأبو والشافعي، 

وابن(، ٣٥٢٢)داود أبو أحرح، اللغظ - اوسيث خ>هي د□ 
غيوالعتيلي ، ٣٢، ٣١ا/ ١ ءالأوسطء غي المدر وابن (، ٦٣٢)الجارود 

؛.U/nواو؛هقي ، ٣٠م والدارقطي ا/هخ، *الضعفاء* 

اوأورالمرأ/مهأ.انئلر:)١( 
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بنبكر أني ص الزعري، عن الزمحدي، عن عتاش، بن إسماعل >ض ٠>، 
^٠•أبي عن لرحمن، اب 

معلولالمحدث أن ،؛^ ٤٤الألباني الشيخ بئن الدْهأش: ياسد د□ 
صححالحديث أن ذكر ذلك ترر أن بعد لكنه ، الأئمة كلام ونقل الإرسال، 

طريقينعدا الزيادة، هذه عن تخلو كلها طرق، ستة للحديث ذكر وقد بملرنه، 
الهلريق؛ن؛هذثن دراسة يلي وفيما الحديث، صح بهما 

هريرلأى•أبي عن الصن، عن همنام، رواه الأيل؛ لطريمح، ا• 
مالهمن اصي يكن ولم ماله، عس دجل فوجئ أفلس، دجل )أيما ولففله: 

٠له، ئهو ثستا، 

بعضني أي: المعنى؛ بعض في - الحث، محل - الرواية يوافق وهو 
الزيادة.

لمالبهسى، الحسن ^ن الأنمطاء، وهى: ظه الأل-انى السم ذكرها 
هريآ.يعسأبي 

عنان، حبن هشام رواية في أن وهي؛ . الألانى ذكرهازلشيخ 
.فيهاالأنمة فقد مقالا، الحسن 

كانلأنه ويياء؛ المحن، عن حديثه في تكالموا *إنما داود: أبو نال 

بنبكر ابى عن شهاب، ابن عن يونس، بن ماللث، رئاء الحدث أن دحلاصته: )١( 
فيه.هريرة أيا يدكرا لم مرطد، الرحمن عد 

الأئمة:الرواية هذه اعل وتد فوصاله، شهاب ابن عن زوا، الزيدي وحالفهما 
ولاموصولا الزهري عن الزبيدي، عن عياش، بن إسماعيل •ردا• الميهقي؛ نال، 

يمح،.
٠اصح، مالك احدث أبوداود؛ قال 

الزهريعن هذا يثبت لا الحديث، مضعلرب ماش بن •إمامل الدارتيي: ونال 
هومرمحل•.ؤإنما نيا، م

.Y٥٢٥/أحمد دوام )٢( 

٢٧



حوتب|را،.كب أحذ أنه يرون وكانوا يرمل، 
بنهشام نعد لا اكنا علية: بن إسماعيل عن شيبة أبي أبوبكربن ونال 

حانفيالخنتجاألى.
الكماولتهذيب في تجده كير كلام فيه ولهم 

لعلاا٠ 

ءالصحيحين*ني هريرة، أبي عن الثابتة الصحيحة، للطرق مخالفته 
الزيادة.هذه فيها وليس ، وغيرهما 
عنالزبيدي، حدش عدى، بن الهمان رواه الثاني؛ لطريمح، ا٠ 

•ءربرلأْ، أمح، عن ملمة، أمح، عن، 
لمأو شيثا، منه اقتضى يعينه، امرئ مال وعس ماٌت، امرئ )ابما ولفظه؛

الغرماء(.فهوآمو؛ يقتض، 
•- ابمحث، محل - الرواية بضرأ موامحا وهو 
الهر،عبد واين، والهيهقير، زرعة، وأبو حاتم، أبو صعقه، الحديث، وهذا 

والدارممي.
اودهي،شا[ ٥٠ه طه 

يضعأحمدت نال بل صعيف،، وهو عدي، بن( الهمان فيه الحديث، هذا 
الحدثل٦،.

الحديث،؛في أحهلآ الذي، هو انه والأقرب، 
بنعثمان بن عمرو رواه حديث، عن أبي ارمألتا حاتم؛ أبئر ابن قال 

عنالزبيدي، عن الحضرمي، عدي بن، الهمان عن، دينار، كثير؛>، بن، معيد 

AAo/T\_'يذب )٢( اا/لأم. تهنس،المذس،)١( 
..ميعا -نما  ١٨١•م )٣( 

العزيزب. بن يمر أن، حزم بن عمرو بن محمد بن، بكر أمح، م، طرف، ٌز، أ-؛مجر، ص  ٧١
هريرةأبا سع أنه اضء؛ هشام بن، الحاريثه الرحمن؛ن، عد بن بكر أبا أن اخرء؛ 

•رمءا.ندكرْ 

ثيالبر عد وابن ، ٤٨واي؛هم،!/، ٢٣•٤; والدارتطك، (، ٢٣٦١ماحه)ا؛ز، دواء )٥( 
اكهءدم/ه'أ.

تهاو.باعالتآما/أ■•؛.)أ(



أفلسامرق )أيما الني قال نال: هريرة؛ أيي عن ملمة، أبي عن الزهري، 
منهمض كان قإن ماله، يعين فهوأحق ثسا؛ مته شض لم بمبه هال؛*رئ وعممه 
يسأ*ته امحى بمنه امرئ مال وعظ• مات امرئ دأيما الغرماء• أسوة فهو شينا؛ 

الغرماء؟(.اصوأ فهو بمتض؛ لم أو 
أنالرحمن؛ عد بن بكر ا؛ي عن الزهري، هو؛ انما حهلآ؛ هذا أبي؛ مال 

.الحاويث( صعيف شخ هذا واليمان • الّم، 
بناليمان ررا0 حديث عن زرعة رابا أبي مألت آخر؛ مرصع ني نال و- 
الض.أن هريرة، أش عن ملمة، أش عن الزهري، عن الزبيدي، عن عدي، 

ببه...(؟ماله فوجئ الرجل أقلمي )إذا تال: 
حطا.هدا فقالا: 

عب،بن لموس الزبيدي عن عياش، بن إسماعتل رواْ زرعة؛ أبو مال 
هريرة•أبي عن الرحمن، مد بن بكر أبي عن الزهري، عن 

الزيثدي؟عن يحدث بقية فإن قلتا: 
بقية؟عن الحديث هدا روى من ا أصلا بقية حدث من هدا ما فقال: 
حماد.بن نعيم ئلتا: 
أصلا،بقية حاوين، من ليت، أحادبثا بقية عن حماد بن نعيم روى قال: 

•ماش بن إسماعيل غير الحديث، هن«ا روى أعلم ٌا 
أبيعن فيه: فقال بقية، عن الحديثا هن^ا حماد بن نعيم روى أبي: نال 

عليه.نعيم يتابع ولم هريرة؛ أبي عن الرحمن، تمد بن بم 
الرحمن،تمد بن بكر أ؛ي، عن الزهري؛ حديث من عندنا الصحيح ونالا؛ 

صسل«رادعزالمي.، 
الزهري،عن الزبتدي، عن الحديث هدا روي ®وند الر؛ تمد ابن نال و- 

عنللزهري يحفنل ؤإنما أعلم، وافه حطأ وهو هريرة أبى عن ملة، أش عن 
هذا*ليي أيضا؛ وقال ،، أبي عن لا الرحمن، مد بن بكر أبي 

١(؛ ١٦٢)مالأ الطل )٢( ١(.  ١٤٣)سألا الملل )١( 
اور-الخ.الرواة أي: )٣( 

٢٩



بنبكر لأبي معروف هو ؤانما سلمة، أبي رواية من محفرظأ الحديث 
مدالرحنن*أا،•

بدوناااكححين«، ني هريرة أبي عن الثابتة العلرق مخالفة ليه أيضا و- 
الزيادة.هده 

وJخالفتهماالعلل، من نهما ن يثٍتان؛ لا ايلريقان هاوان واهؤيه:  ٥٥
الحديثهذا »ي فالقول رواتها، فيها أخطأ روايات فهي الصحيحة، للاحادث 

يثت.لا للحدت الطول اللفظ وأن الأئمة، قول 

ممالو١أثلمؤاس 

•؛.A/Aاشهد 

٣٠







اممصب، 'كنا!

اتحديث

ه

(;١٥٢٧)رقم  r-^y/oلإرواء ام 

حائطا،يحك مازب بن البراء ثانة ،رأن تمحيمة بن حرام حديث 
ماوأن بالتهار، حفظها الحوائط أهو على أن اف. نى فقضى فيه، فأفسدت 
مرسلاكان رروإن البر• مبد ابن قال أهلها®• على صامن بالليل الموافي أفدت 

•الثقات® الأئمة يه وحدث فهومشهور، 

ةقفئ<:الألباني الشيخ رأي خلاصة كو 
(.٢٣٨)رقم الصحيحة السلسلة على فه أحال وقئ موصولا، صحح 

إاستءر\ك،\ه 

وهلءابالإرمحال، وغيرهما حزم، وابن البر، عبد ابن أعله الحديث هلأا 
•الحدبمث، أمانيئ درامة عند حدآ فناهر 

(،٢٣٣٢)ماجه وابن (، ٣٥٧٠)داود أبو أحرجه _; ia_lخحيي ت□ 
فيوuلاك ، ٤٣٦، ٤٣٥ه/وأحمد (، ٥٧٨٦)(، ٥٧٨٤)>)\ىاا في والنسائي 

ارالشكل«في واللحاوي (، ١٨٤٣٨الرزاق)ومد  uUiU/y»ااموطأ«)
٣٤٢واويهقيم/ا؛م، ، ٤٧/٢والحاكم والوارنعليم/هها، (، ٦١٥٦)

كثيرة.ْلرفى من أحرجوْ 
أنمحيصة؛ بن حرام عن الزهري، الحديث، هذا روى الحءيث; واسة د□ 

مرسلافيكره - للبراء ناقة 

•ؤإرسالأ وصلا الزهري على الحل.يث هدا في واحتلم، 
٣٣



تالرواة عن ٢ ل ت حممرسلا عنه فرواه 
عيية.بن مفيان - ١ 

آ_.الكينأنس.
سد.بن الليث ٣-

.قوضا- 

•اثنان موصولا عته ورراْ 
عيس.ين اض عبد - ١ 

أمة•بن ٢-؛^^، 
وموصولامرسلا عنه ورواه 

بنوالوليد مؤيد، بن وأيوبا مصعب، بن ومحمد الفرا؛يل؛،، رواه ف- 
موصولا.الزهري عن الأوزاعي، عن أربعهم لم، م

•التتتجة على توثر لا روايتهم لأن أو سهم، أذكرهم لم لكن خموب ورواه )١، 
نزالأبيه(، عن حرام )عن عنه؛ الرزاق مار نقال لفظ، نياده ني معمر عن اختلف وند )٢( 

الرزاقتمد على الأئمة حكم رند أبيه، عن نياده بدون رواه الرزاق تمد وعير رأبيه،، 
أنالرزاق تمد وهم على يادل ومما ، ٨١/ ا ١ التمهيد انظرت الزيادة، عالْ في وهم أنه 

بدونمعمر عن نرؤياه الرزاق تمد حالفا قد الزجاج، عود موأبا خالد، بن وما 
الوهميزيد وىزللث، ، A٣٤٢/والبيهقي ، r١٥٥/الدارممي ذكرْ كما أبيه، عن زادة 

أبيه،.)عن بلا الصواب على ٢ آ/٦ نفيره في أخرجه ه تفالرزاق تمد أن 
معمر،عن فيه خلاف فلا مرملة روايته كون أما أييه(، رعن بريادة٠ يتعالي، فيما هن"ا 

•بحثنا في المهم وهل-ا 
ثلاثةأن فدكر الأوزاعي على الخلاف ( ٢٣٨الصسة)طه الل»ي الأuتي الشيخ ذكر )٣( 

وأربعةمرملا، متة رواه بل كدللث،، الأمر وليس مرملا، رواه وواحد موصولأ، رووه 
هئفب.الثخ ذكره ما عكس أكثر، مرملا رووه الدين أن أي• سأذكره؛ كما موصولا، 

داودأبص، منن قمح، لأنه موصولا رووه الذين هع الألانمح، الشيخ جعله الغريابي ، ٤١
فيقال لأنه مرملا، محه روا، أنه الأفلهر لكن .«، .البراء.اعن قال: وغيره ( ٣٠٧٠)

٠،. تاية. لي ءلكت لقال؛ رواية الراء عن يرؤيه لكن ولو ، ٠٠•- ناقة له ءلكتت ت روايته 
الأوزام،•عن أرمله نمن  ١٠٥"ا/الدارقطتي ذكره ولهدا 

١٠٤



بنوشعيب ، لم مبن والوليد الوليد، بن ؤبقية المغيرة، أبو ورواْ 
١^^<عن الأدزاعي، عن متنهم حالي، بن وأيوب، كثير، بن ومحمد إسحاق، 

عنهروا0 ملم بن الوليد إن بل الأوزاعي، أصحاب بين حلاف محاك إذآ 
سق.كما الوجهين على 

الحديثعنه المحفوفل أن يعلم ١^٠٢،^،، عن الاحتلأن، هذا في وبالنظر 
سبق،كما حمسة وهم الأئمة، من أصحابه ثقات مرملا عنه رواه فقد المرسل، 

اختلاف،قيه إما سواها ما وأن صيما لا سواها، ما على تقضى هؤلاء فرواية 
كروايةؤإتقانهم لكثرتهم، هؤلاء، رواية تقاوم لا أو الأوزاص، رواية في كما 
أمثة•بن إّماعتل ورامحية عيي، بن اه مد 

عيينة،ابن بل ت وفيل الزهري، أصحاب اوثق مالكآ أن يرون والجمهور 
يزيدرآدبن يونى بل ت ونل معمر، بل ومل؛ 

رووهالدين وهم الزهري، أصحاب من الأولى العليمة أهل هم وهؤلاء 
المحفوظة.هي المرملة روايتهم أن شك فلا الزهري، عن مرملا 

بالقبولانمالماء يتلقاه لكن الحديث،، إساد يعلون قد لأئمة ا ٠
*هداالحديث،؛ هدا عن التمهيد في البر عبد ابن الحافثل فال ولهدا ؤيستعملونه، 

بهوحديث، لأئمة، ا أرماله مثهور، حديث، فهو مرملا، كان ؤإن الحديث، 
بهالمدينة في وحرى بالقبول، وتلقوه الحجاز، فقهاء واستعماله الثقات، 

الخمل«لم.

تعأللأملمؤالك 

عرصولأ.وثارة مرملا، تارة الأوزار عن رواه لم مبن فالوليد )١( 
.٤٨٠، YiU/؟رحب ابن علل شرح ، ٢٧٧!/، ٣٨٢ه/اكهله_، تهذيب )٢( 
١لأاروق.هل. التمهيد )٣( 

٣٥



 _uاوشمعه

)٦اتحاويث 

ه

(؛١٥٤٠)رقم  X-UA/oلإرواء او 
كانإذا غاتبا، كان ؤإن و4 ينتظر ثسته، أحق )الجار جابرت حاويث 

واحد0.ءلرمه٠ا 

ه.'الألباني الشيخ رأي لاصة حه 
.غريب( احن قال؛ أن4 اكرأدي عن مل نم صحيح، 

لأ1سحا\ك.•\% 

وأحمد،القطان، ؤيحيى كثعبة، الأئمة؛ جمهور أعله الحديث هدا 
اش.ثاء إن كلامهم وسيأتي ، - اش رحمهم - وغيرهم والبخاري، 

(،٢٤٩٤)ماحه وابن (، ٣٥١٨)داود أبو أحرجه اودءاد،ش; د>دي د□ 
الرزاقوعبد ، T'T/Tوأحمد (، ٤٣٨٧)والمسائي (، ١٣٦٩)والترمذي 

والبيهقي، ٣٣١; »الضعفاءاا في والمقيلي ،  ١٦٥/٧شيبة أبي وابن (، ١٤٣٩٦)
جابر.عن عطاء، عن ملمان، أبي بن المالك عبد ءلريق من ، ١ ٠ أ/٦ 

كلامهمؤإليلث، واضح، بشكل الحالين، هدا عن الأئمة تحديثه >اسمم: ه□ 
_تاف حمهم ر- 

فإنسليمان، أبي بن ال٠اللث، عيد فيه اسها ت فقال، شعبة أنكره الحديثه هذا 
عنهالتحديثه شعبة ترك نم ، حديثه، ٍلرحته مثاله حديثا روى 

;١٧١٩رنم) ٣٦٧م/حاتم أبي لاين والخيل الجرح )١( 
.١٧٣/٤الهادى مد لأن اص تشح )٢( 

٣٦



الشفعة،كحديث آخر؛ حديثا ال٠الاث، عبد روى ُلو ت القطان يحيى وءال< 
كركث،حاويث4«لاا.

الأن نخاف ت يقول والحادي>ث، العالم أهل بعص اسمعنا ت الشافعي وتال 
,، محفوظا(ر الحديث هازا يكون 

جابر،عن عطاء حديث عن ممن بن يممح، "مثل "مال: بن الصين وقال 
أنكرهوند المالاائا، عيد إلا أحد، به يحدث لم حديث، هو الشمعة، في 

بتكالم قلت،ث مثاله. عالي يرد لا صدوق ثقة، المالالث، عبد ولكن علته، الناس 
٠بحديثه لرمست، مثله ياحر المالك، عبد حاء لو ت شعبة فال نعم، نال• شعبة• 

منكرا؛الحديث، اهذا أحمدت الإمام ونال 
وهومنكر، الشفعة في احديثه أحمدI قال الاعتدال،I امجيزان في وانمارة 

عليه.الحديث، هازا ؤإنكار توثيقه، بين فجمع ، مة* 
أبيبن المالك، عبد غير عطاء، عن رواه أحدآ أعلم "لا الخاركات وقال 

حلافس الني عن جابر، عن ليروى به، تفرد الد-ى حديثه وهو سليمان، 
هازا«.

نيالمالك، عبد أدرجه لعطاء رأيا بعمهم ارجعله المنن.ريأ ونال 
.الحديث٠ 

إلاالأئمة، كلام س واضح وهدا ثقة، اJاللأ، عبد أن سء: ٠، خ1اط ي□ 
إنبل عاليه، الناس أنكره وليلك، ووهم؛ به تفرد ينا الحل• هن>ا بخصوص أنه 

ؤبمحيىكشعبة، فيه؛ المللاح عبد حطأ لظهور الحديحا؛ هدا في شدد الأئمة يعصى 
تقدم.كما اضيان 

المالك،عبد بتفرد الإقرار مع الحديث،، قبول معين ابن عن المنقول وظاهر 
هذابمثل المللئ،، عبد تفرد فإن مةا.م؛ الأئمة جمهور فقول ذلل؛،، صح فإن به، 

الماسأن ه نفمعين ان ذكر لهن-ا واضح• نائح جابر عن ءْلاء، عن الءل.يحج، 

\■/.اليهقي سن )٢( . ٦٥٦٨الامحدال منان )١( 
.٣٩٤ا/• الخلم،تاينح )"؛(
(.٢٢٥٦رنم) ٢٨١ادآ/ب. برواية الملل )٤( 
.٣٩٧أ/التهازبج، تهانس_ا ثي ونحوه ، ٦٥٦آ/الاعتارال مزال )٥( 

٣٧



العلماءجمهور بالناس والمراد الناس أنكره *وند ت فقال عليه أنكروه 
والأية.

قوله:وهي الخارى، الإمام ايها أثار التي الثانية العالة ذلك، 
يحففللا الحديث أن يدل مما ا هدا حلاف . الّحم، عن جابر، عن 'امحئردى 

لمما كل في يالثفعة اظه. ومول اتضى تال؛ ه اه مد بن ^ ١٩"حديث إلى ينثر )١( 
وغيره.البخاري رواْ شفعة، فلا الطرق وصرفت الحدود، ونمتا فإذا يمم 

٣٨



اب

)٧الخديث 

(؛١٥٤٤)رقم  TA\/oلإرواء او 
منتخن ولا ائتمنك من إلى الأمانة )أد قال: أته. مريرة أبي حديث 

حانك(.

هءزفث:الشيح راي لاصة حو 
يطرقه.صحيح 

ؤ\أسحر\ك\. 

الشافعي،الإمام صعقه .، اليي عن يمح ولا منكر، الحاديث؛ هذا 
حرم،وابن حاتم، دأبو أحمد، والإمام 

الكسرااالتارخ في البخاري ت هريرة أبي حديث أحيج الحْبم؛ خئو له 
رمشكلفي والطحارى (، ١٢٦٤)والترمذي (، ٣٠٣٥)داود وأبو ، ٣٦٠؛/ 

(،١٦٨)رقم  ١٨٦)/الأخلاق* *مكارم في والخرانطي ، Y٣٣٧/الأزر* 
والبيهقي(، ٥٩٣)*الفوائد* ني وتمام ، ٤٦٨والحاكم ، ٣٥م والدارنيي 

عنحمين، أبي عن وتنس، شريك، عن غنام، بن طلق طريمح، من  ٢٧١/ ا٠ 
هميرْ•أمحا م، صالح، أبي 

*هذاالشافعي: فنال، الحادهث،، هذا الأئمة اعل راسة ه□ 
وجهمن أعرنه لا باطل حديث، أهذا أحمد: الإمام ونال، بثابت،*، ليس الأحديثإ 

.A١٨٢/والمر ، yUo\/حاتم أبي ابن ئل ، ٩٧/١انمٍو•الظلغص 

٣٩



غيرحديث ®هذا ت المنذر ابن وقال ، منكر، ®حديث حاتم؛ أبو وتال يصح*، 
ىبت«لا،.
حديثا®روى فقال؛ غنام بن بطلق الحديث هدا حاتم أبو الحانْل ؛ ٣١وفد 

•غيره® الحديث هذا يرو ولم ٠ تال يم فذكره، — متكرآ 
أبواعتبره ولذلك٠ عليه؛ يتاح ولم الحديث،، بهذا تقرئ طالقا أن بذللتح فتبين 

راؤيهحطأ تبين لأنه به؛ للاعتار يصالح لا المنكر والحديث، منكرأ، حديثا حاتم 
فيهأحطأ راؤيه أن تبتن يحديثإ نعتبر أن يعقل ولا *ّنكر، أنه معنى وهذا فيه، 

دراسةفي متأتي التي، للأحاديث مقويا مالح لا الحديث، أن يتضح وبهذا 
الشواهد.

الثقةفإن حن، أو صحيح، دائما حديثه أن يحني لا ثقة، الراوي وكون 
نديخطئأويهم•

الحديث،بهذا عنه طلق فتفرد ،، الرواْل من كثير عدد عنه روى ومريلث، 
ابنقال ففد الحديث،، من بمكثر ليي طالقا وأن صيما لا حطثه، على دليل 
أحاديثج®؛عنده وكانت، صدوقا، ثقة ®كان معد؛ 

بنعثمان قاله العالم، في ؛المتبحر يكن لم صدوق، ®ثقة شاهين؛ ابن وقال 
شيثة«ن،.أبى 

البيهقي؛فقال بأمرآحر، الحديحج أعل قد و□ 
ونتسالربيع' بن ومس القاصي، شريلث، عنه به تفرد حصين أبي ®وحديث، 

بنمسالم ذكره ؤإنما بالحديثإ، العالم أهل أكثر به يحتج لم وشريلث، ، صعيم، 
الشواهدالفي الحجاج 

.٣٧٥رابن محلل )٢( \لأوسط\\إس. )١( 
يلهورهو إنما ليناذ العلماء رد سس، أن، الواصح 'ومن ١لآلاني الشيخ نال )٣( 

فيأحرى رواية به يقوكا أن يعقل فلا حطأْ ثيتإ وما الماوكورة، المخالفة بسسب، حهنأها 
وعدمهوحوله إن بل يه، يستشهد ولا به، يعتد لا مما والمكر الشاذ أن فثيتف معناها، 

٠٦٦^،التراؤيح صلاة . صواءء 
ا-/ه•؛.الطقا-ت،)٥( . الكمالهدبي، )٤( 
سناوهقي'ا/؛يآ.)٧( (. ٦١٤الترجمة)ثامن لابن الممات، )٦( 



الربحبن وقيس الحديث، هذا في المكارة ومع تزكي أحرى علة وهده 
بننيس ذاكرنى شعبة؛ تال أصعق، بالدالتا حصين أبى عن وحديثه صعق، فيه 

لكثرةتمولن، حتى وعليه علي سقط البيت أن فلوددلت، حصين أبي حديث الربح 
علي*يغرب، كان ما 

تتكلمله! فقيل فيه، ؤيتكلم فيس عن يروى عفان كان ت حاتم أبو وقال 
رجل؛له فيقول الشعبي، عن الشيبانى، حدثنا فمال؛ عاليه، فئمت، ت فمال فيه؟ 

حصين!*وأبو فقال؛ حمين؟ وأبو له؛ فقال ومغيرة، فيقول؛ ومغيرة؟ 
متكرةاالأحادسث، ءاروى أحمد؛ وقال 
القدماءرواية من الربيع، بن نيس أحبار سرمحت، ند ١١حبان؛ ابن وقال 

ماءكبر فلما ثابا، كان حيث، مأمونا صدونا فرأيته وتتبعتها والمتأحرين، 
بابنه،منه ثقة فيه فيجيب، الحديثإ عليه يدحل فكان ، صوء بابن وامتحن حمفله، 

عندمجانبته استحق ، ولم ، حديه عحثج على المناكر غالب فلما 
نفلروالما منهم ذللث، كان عليه، وحن، أئمتنا، من مدحه من فكل الاحتجاج، 

فكانمتهم، وهاه من وكل سماعه، عن بها حدث المي المستقيمة، الأشياء إلى 
وغيره*ابنه عاليه ألحل الش المناكير، من حديثه في مما علموا لما ذللثه 

كثيرأنه؛ حاتم وأبو زرعة أبو ذكر وند ، معروف، شريلثؤ في والكلام 
أحيانا.يغلهل ومو دهم، صاحب الخنأ، 

أبيعن الحد.يّثج هاذا يرو الم فمال؛ الخلتين بين الطبراني جمع وقد هذا 
•طلق* به تفرد وتيس مريلث، إلا حصين 

تقدم.كما به يعتبر لا منكر، الحديث، هذا أن ؛ ٥٥
ألحهيث■سأهه ا□ 

 Mانس؛حديث، لأول؛ ا

ها.ا ميآوّع نس عن الكلام شه ، ١ • ٣ ، صزآ'١ يأتي؛ ما انظر )١( 
هدمحمعّت، إذا لكن يه، باس لا انه يرى كان ممفآ وثعبة ، TA/Xiالكمال تهاوب )٢( 

غرائب،٠حصين أيي عن حويثه في أن تبين عفان، عن صيآتي ما •ع لثعية المقولة 
.٣٣، ٣١، XA/Y؛الك٠ال تهذيب، )٤(  ٠٣٣/Yiالكال تهذيب، )٣( 
(.٣٥٩٥)رنم  oo؛/الأوط )٦( . Y\A/Yحبان لاين الجروحتن )٥( 



،.^١١محه التتاح، أبي عن ابن عن مؤيد، بن أيوب رواْ 
تمعلول د إمنا وهو 
بناض عبد إلا حميد، بن يزيد التياح أبي عن يروه الم اللبراني: قال 

الإساد«رى.بهيا إلا أنس عن يروى ولا أيوب، يه تقرئ ثوذب، 
شرذبابن عن يرؤيه لا الإساد، بهذا الحديث، ارهذا عدي! ابن ونال 

أبيعن المتن هذا يروى ؤإنما الإسناد، بهذا منكر وهو سويد، بن أيوب غير 
•هريرْ؛الم أبي عن صالح، أبي عن حصين، 

؛4وتفرد النباح، أبي عن موذب، بن اش عبد يه ٠مرد الدارتعلتي؛ ونال 
عنه*•مؤيد بن أيوب 

الفردانهذه أمد وأن ؛الفردان، ل لمالإسناد هدا أن بدلك فتيين 
الحديث.هذا نكاره سببا هو وهذا أيوب، تقرئ 

حدأ.ا صعيفيالحديثا، تفرد الذي سويد، بن وأيوب 
الأحاديساُ•بمرق بشيء ألليس سين" ابن قال 

حدث،لن.ترك المارك ابن أن اكرهذي وذكر 
يعدبه تفرد فما الضعفج، من الدرجة بهذه كان إذا سويد بن وأيوب 

الإمنادا.اهومنكربهذا عدي: ابن قال لهاذا ولعله منكرأ، 
به.غيره لتقوية يملح ولا ■؛ؤهلآ، يعد المكر الإسناد أن معنا وتقدم 

لأيوب،مج؛تابعة صورته ما  ١٢٦١/ الكبير، الطبراني ارمعجم في تييه؛ ت٠ 
لعاوةالحا.يئا؛ تقوي لا المتابعة وهذه الفالملينى، ربيعة بن صره تابعه فقد 

اءتارا'ت،ت

بالإسادإلا أنس عن يروى لا أنه عنه نقلته فيما صثح الطراني أن أدلأت 
يالإلألما الكيير، في انمابعة هذه أحرج ند نفسه وهو —، أيوب ٌلريثا من ~ المابق 

فيعدي وابن ، ٥٤إ/الحرين مجمع -دانثلرت ، ٢٨٨ا/المغير ني اتجراني أحرجه ، ١١
، ١٣٢hالحلة م وأبونمم ، r/٥٣والدارممي ،  ٤٦أ/والحاكم ، ٣٦٢ا/الكامل 

.٣٦٢ا/الكامل )٣( \إ^^^ ١من' )٢( 
الكالمآ'\أ.تهازيما)٤( 

٤٢



بهتفرد أنه صرح فقد عدي لأبن بالسمة الشيء ونفس معتبرة، يراها لا أنه على 
أيوب.

ت- تقدم ما يوصح وهر — ثانيا 
يعتدلم الأمر لهذا ولعله وتفردات؛ مجناكير، عنده ربيعة بن صمرة أن 

ومتاأا0.الأئمة 

مناكيرءع«د0 يهم، صدوق الاجي« تال 
علىصمرة يتابع الم ت قال ثم عمر ابن عن حديثا الترمذي وذكرله 

الحديث،.أهل عند حطأ حديث وهر ٠ ٠ ٠ هدا 
أنكر0أحمد، للإمام هدا عمر ابن حديث الدمشقي زرعة أبو ذكر ولما 

مخطثآاريكن لم كذب هذا رجل• تال *لو ت ونال ثديدأ ردأ ورده 
وتفردات.مناكير عندء صمرة أن والمقصود 

وهوالمصري، صالح بن عثمان بن يحيى محمرة، إلى الإستاد في ثالثا؛ 
,صعم، 

الملة؛ني ناسم بن لمة موقال ٢، ٠اتكالموا حاتم؛ أبي ابن نال 
عاوه*أ؛،.فهلعن كيه، غير من يحدث وراقة، صاحب *كان 

ماله أحباري *حافنل أيضا؛ وقال ، افه، ثاء إن *صدوق الذهي؛ وقال 
يكر«ص.

؛مخالف، فهو ، صعقمن قيه ما ومع 
عنقلاني، العنيبة بن الحسن ن محمد طريق من الحديث، حاء ففد 

،•٧١٠؛ثوذب، ابن عن مؤيد، بن أيوب عن نيد، بن أحمد 
فروايتهوغيره، الدارقعلي وتقه ثقة، حافثذ قتيبة بن المحن بن ومحمد 

المستدرك.سرتم ( ١٢٤)رقم الحديث، تمت، الحديث، مدا من الكلام سيأتي ( ١ ) 
.٩٧٢١; الجرح )"٢( . U/٨٣الكمال تهدم، إكمال )٢( 
٤٠٣٩٦;المٍزان )٠( . ٢٤٧/١٢الكمال تهاويث، إكمال )٤( 
.٣٧١آ/الكاثف، )٦( 
نمموابر ، ٦٦٨الكامل في صدي وابن (، ١٢٨٤الناميين)مد في اممبراني أحرجه )٧( 

٠١٦٥;٢٩دمشق تاريخ في صاكر وابن ،  ١٣٢٨الحلية في 

٤٣



بنأيوب إل الحديث يرجع وبها عثمان، بن يحص رواية على طدمة دس أصح، 
مريد.

صمره.على لا يحيى على الحديث هذا ،ى التعة أن يترمح وبذلك 
المتابعات،لبعض اعتبارهم عدم ني الأثمة، دنة بذلك، يتضح أته كما 

.حيراالميين عن وجزاهم اش، رحمهم 
تأده عن الرجل، حدبث، لثاني؛ ا. 

زالني.ل سمع أنه أيه؛ عن رجل، عن ماهكا، بن يرسقإ رواه 
معلول.إستاد وهذا 

بنيوسم، يذكر لم حيحإ >^'->^؛ ٠١احكم ني االحديثإ البيهقي؛ قال، 
ا.حدثه من عته حدثا من اسم ولا ، 4jJb_اسم ماهلثإ 

 Mاعامة؛أيي حديث، لثالث، ا
أما.ةلى.أيى عن مكحول، عن الدمثقى، حفص أبو رواْ 
شيثا،أمامة أبى من مع يلم مكحولأ لأن ؛ صعيف، اوهذا البيهقىت قال 

مجهولاالهذا الدمشقي حفص وأبو 
^١١^٤،.٠٠ارحدث< ت الحاكم أحمد أبو وتال 

والمكرمكران، مها الأولان أحاديث،، أربمة \و\ب في أن اي:  ٥٥
فتهأيضا والراح الخقهني، حكم فى فهو مجهول، فيه والثالث، غيرء، يقوي لا 

الحديث،.ُذا الأئمة يصح لم ولذ>الئ، ونكارة؛ وجهالة، امطاع، 

ؤاللدع١لوإاملم

.٢٧•٠\إ واليهقي ،  V٤١٤/وأحمد (، ٣٥٣٤داود)أبو أ-محرحه )١( 
والههقيفي(، ٣٤١٤)الخاسن مند وني (، ٧٥٨٠)اص ني اللمراني س )٢( 

٠٣٨٠؛ا/

.٢٧١•ا/المن )٣( 
.٢٦٧/٣والكنىالأّاس )٤( 

٤٤



المرائهشكاب 

)٨اوحديث 

(:١٦٦٧)رقم ا"/م\«ا لإرواء اه 
الوصا،.تل الدين ان محي ام. »إن ه: ض تال 

الألباني:الشيح رأي لاصة حو 
المعنى.م ثاهد وله حس 

إاسثءلآ\كا\. 

إلىمشيرآ التمريض بصيغة البخاري وعلقه الشافعي، صعقه الحديث 
كذلك.وص الترمذي، وصعقه را،،  صعقه

(،٢٧١٥ماجه)وابن (، ٢١٢٢)المرمدى أحرجه اودْدد; حمحو ت□ 
،والدارتيي؛/٦٨(، ١٧٩)والطيالي (، ٨٠٩)والناص ، ٧٩/١وأحمد 

بن>، عن الأعور، الحارث >.ني س دالمهقي، ، ٣٣٦/٤والحاكم 
أايءلال_،.

 Dزجدآ، صعيم، والحاريث، الحارُث،، به مرد الحديث، الحح؛بمشت واسة د
سأتي.كما وغيرصال؛،، الدبي وابن ،، الثمي١٣كدبه 

مثاله*.الحديث، أمحل يبت، الأ الث^افعيت تال 
عنإسحاق أبي حديث، من إلا نعرنه لا حاويث، اهدا الترمذيI ونال 

هذاعلى والعمل الحاريثج، ني العلم أهل بعض تكلم وند علي، عن الحارث 

.XSSهأ النتح )١( 
ا/آأآ.المجروحض )٣( 

.٢٦٧!/المن )٢( 
الكاملآ/هخا)إ(

٤٠





روايته*-؛ي صعق وهو سوء، نول له اركان ت معد ابن وقال —  ١٢
الحدث«لآ،.ني واهمأ الشح في  UU»لكن حبان: ابن وقال .  ١٣

.، ءح0وظهلإ غير يرؤيه ما #عامة عدي; ابن وقال - ١ ٤ 
صعيف.الالار5هشت —وتال  ١٥

تعاليه أثمتوا الذين انيات ث٠ 
مسعودابن من سمع ند معين: بن يحيى عن الدوري، عاص قال - ١ 

زالما فقال: بالحارث؟ يحتج ليحيى: نيل حيثمة: أبي ابن وقال ٢؛ 
حديثهيقيلون المحدثون 

بالحارثييأ من ة حميقدمون وهم الكوفة أدركت محيرين: ابن وعن — ٣ 
فيه،شك لا الثالث علقمت ثم بالحارث، ثنى بميدة بدأ ومن يميدة، ش الأعور 

شأن.لهم لقوم ثريح آحرهم توما ؤإن قال: شرح، ثم مروق، ثم 
يقاتفي ما عليه يدل - والضبط الحمفل في لا بالفقه. مراده نالت،: 

والحارثعبيدة، من بفريضة أعلم أحد بالكوفة ليس أبوإسحاق: #قال الفقهاء: 
بدأفمن بالفقه، يعد ممن أربعة ربها الكوفة أدركت، سيرين: ابن وقال الأعور. 

الراح؛وشرج الثالث، وعالقمة بالحارث ثتى بعبيده بدأ ومن يعبيدة ثتى بالحارث 
لخيارلأثرح أحسهم أربعة ؤإن سيرين: ابن قال 

أيقالت،: معين، بن يحيى سألت، الدارمي: معيد بن عثمان وقال — ٤ 
عليه.يتاح ليس عثمان: قال ثقة، قال: عالي؟ فى الحارث حال ثيء 

الأعورالحارث المصري: صالح بن أحمد #قال شاهين: ابن وقال — ٥ 
قالفقد له: ليل عليه، وأثنى علي، عن روى ما أحن وما أحفظه، ما ثقة 

فيكن.به كان إيما الحديث، في يكدب، يكن لم قال: يكذب،، كان الشعّبي: 
رأيهءلأ،.

.٢٢٢ا/الجرومن مماب، )٢( \-إص\. )١( 
؛؛.UAالتهدمط )٤( . ٤٠١آ/الكامل )٠١( 
•٨٠ص متثلور ابن هذبه؛ الشيرازي، علي بن إبراهيم إمحاق، لأبي الفقهاء طقات )٠( 
._YUالقاث، أسماء -ارخ )٦( 

٤٧



ععاني والنالأربعة، المن في المحاريث، وحدين،  ١٠ت الدمي وفال — ٦
ععأمر0 توهين على والجمهور أمره، وقوى به، احتج ففد ارحال، في نمتته 

أنهوالظاهر عنه. يروى ثم يكال.به، الشعبي نهن.ا الأبواب،، في لحديثه روايتهم 
أوعيةمن وكان فلا، النبوي الحديث، في وأما وحكاياته، لهجته في يكدب كان 

يحجلم ت بقوله ،االتهاوس_ؤاا على نياداته في حجر ابن الحاففل عليه رد وند 
فيوأحر ميسرة، بابن مقرونا واحدأ حديثا السنن في له أحرج ؤإنما النائي به 

عنده،.له ما حميع هذا متابعة، والليلة* اليوم ١٠
»اليزانأبعد ألفه وقد - الشلأء* أعلام امير في الدهي وتال - ٧ 

»كانونال: حديثه! في لين على العلم كثير فقيها كان . الإمام.*العلامة 
المحاريثهالشعبي: نول فأما . الأول. الشيعة ومن الحلم، أوعية من الحارُث، 
يروىفلماذا ؤإلأ، التعمد، لا الحهلآ، بالكذب عنى أنه على فمحمول كذ.اب، 

الاحتجاجفي وتفة ءنا.ى ممن وهو . الدين. في الكذ.ب بتعمد ؤيعتقده عنه 
.، فيهءرمتحير وأنا . به. 

بأم،•به ؤس آحر■ مرصع ش ونال بالقوي، لتس التساتيت نال و- 
كانأو كاذب، أنه ثبت، وسواء تقدم، كما بتكذيبه الشعبي ينفرد لم نلتج: 

علىالدارمى علق ولهذا تضعيفه، على الأئمة من فالجمهور يخعلئ، أنه المراح 
عليه*.يتابع ليس ١١فوله: معين ابن توثيق 

البيهقي.به صرح كما يقبل لا اراوى هذا مثل فتفرد 
يقتضيلا هازا لكن عليه، الإحماع وحكي صحيح، معناه الحديث، نعم، 

الهمح،إل *رضءأ المر إبان 
هذاارصية(، تبل بالدين نفى ه الني أن )ؤيذكر ي: الحافظ: قال 

وهوالحاريثج محريق من وغيرهما، والترطى، أحمل، أحرجه حديثا، من ءلرفه 
قبلالدين أن محمد.؛ اقضى قال: طالمإ، أبى بن على عن الأعور، 
ضحيفه،إسناد وهو أحماو، لمقل الأين*، نبل الوصية تقرؤون وأنتم الوصية، 

ئ/"اها.السر )٢( المزان 

٤٨



عليه؛اعتمد البخاري وكأن العلم. أهل عند عليه العمل إن الترمذي! تال لكن 
مقامني الضعيف يورد أن عادته تجر فلم ؤإلأ مقتضاْ، على بالاتفاق لاعتقاده 
أيضا٠١ليعضده ما الباب في أورد وقد به، الاحتجاج 

إسحاقأيي رواية من وغيره، الترمذي رواه الحديث اوهذا أيضا؛ ونال 
ضعيفوالحارث -، عنه تعالى الله رصي - علي عن الحارث، عن بيعي، ال

،القولعلى العلم أهل إجماع حكى ثم الترمذي، استغربه وند حدأ، 
_االأعلم واف - بالإجماع الحديث فاعتقد 

الحديثيثبتا لم والبخاري، الشافعي، فهذا الأئمة، عمل هذا وعلى 
فيه.بما أط؛ ؤإن مرفوعا، 

يصححلم ؤإن ببهأ، ببه الاحتجاج يملح بأشياء الخبر يعتضد فقد 
يحتجأحمد الإمام تجد ولهذا والتصحيح؛ الاحتجاج بين ففرق مرفوعا، 
بضعفه.تمريحه •ع بالحديث، 

والحجام،الحائك، إلا أكفاء، كالهم ااانس أحUJ: نال مها: نال 
حجاما،أو حائكا، إلا أكفاء، الناس كل ين، بحد تأحذ له! ففيل والكساح. 

.، ^٠١١١٣العمل ولكن إسناده، ، نضعفإنما فقال! تضعفه، وأث 
ثمفيضنفه، الحديثه يورد فهو الترمذي، يفعله ما ، الباب، هذا ومن 

•علته والعمل يقول• 
مضى،فيما العالماء بها يحتج كان ففد المراميل، ®وأما داود! أبو وقال 

فتكلمالشافعي، حاء حتى والأوزاعي، أنس، بن وماللث، الثوري، سفيان مثل 
يكنلم فإذا - عليهم اف رخوان - وغيره حنبل بن أحمد ذلك على وتابعه فتها، 
مثلهو وليي به، يحتج فالمرسل تن.؛، الميوحل. ولم المراسيل، غير مسند 

ا]قوة«ر؛،.ش المتصل 

؟.rvv/oحجر لأبن اثاري نح )١( 
.٣٤•\إ الملاح ابن محاب عر اممت، )٢( 
.YUrالفقه»_أصول في المردة )٣( 
صزإ٢.مكة أعل إلى داود أبي رسالة )٤( 

٤٩



نمد،  Iau_بضعيف ليس والمرسل، العالل، ااوكذلك< الزركشي؛ نال 
اعتقدإذا صعقه، من به يحتج 

شيءإسناده ني الجي. عن الحديث كان ®ربما أحمدت الإمام ونال 
إذاالرسل، بالحديث، أحدنا وربما منه، أثبت، حلاقه، يجئ لم إذا به، فنأحذ 

،.منه®؛ انبت، حلاقه يجئ لم 

ؤاللدتعالوإأ.ملم

\ر0{<وللزدممي الصلاح ابن ،قيمة طل اممت، )١( 
.ص٦٧٢الفقه اصول، في المردة )٢( 

٥'



I )اسيث)؟ااI
ه

(:١٦٦٨)رقم لإيواء ام 
اكب(.كمن لخمة )الولاء عمر،ر،وءأI ابن حديث 

املآلباذي:الشيخ راي لاصة خو 
والخنملي، طريق من صحح، الخديث أن القول، *وجملة ئه.' تال 
اوصري«.

إدسءر\ك،\ه 

وبينوا، ءلرق٠ وءأالوا ،، وغيرْال اليهقي فيه *تكلم صعيف، الخديث هذا 
سيأتيكما به«، وعن الولاء بيع عن *نهى الصحيحين: حديث الصواب أن 

مفصلا.

(،٤٩٥٠)حبان وابن (، ١٠٩)*الشافعي أخرحه الدْبمشت خمحي ته 
واJيءض، ١٣٤ 1ا والحاكم (، ١٣١٨)رقم  Y٨٢/ ررالأوث في والطبراني 

مس>بق(، ٢٠٤٩٤رقم) ٤٠٩;١٤(، ٦٠٥٣معرفة،)وفي*ال٠٢٩٢ا/
ابنعن يسار، بن اش عبد عن إبراهيم، بن يعفوب عن، الحسن، بن محمد 

عمريه.

صعق.اليلريق هدا أاحْبمش: راسة ه□ 
ءأ'تؤأكْا كلل لد وه 

صعم،لآ،،وفيه حنيفة، أبي صاحب العن، بن محمل إستاده في - ١ 
•يرؤيه بما يعتبر لا أنه على يدل الأئمة بعض وكلام 

م،آأْ•المحرر في الهادك، همد ا;ن مارة ، ١١
والنهم،بالفف، يتعلق نما يطرأ، ثناء عليه أنتوا الثاغمي، سعا لا الأئمة، كان ؤإن )٢( 

والإتمان.الضغل، الة مفي الأن الكلام ولكن 



,حديثه يكتب لا شيء، لا داويت أبو قال 
حديثه.يكب ولا بشيء، ليس رواية؛ قي معين ابن ومال 
صمما.أحرى: رواية في وقال 
•ضعيف عرت عمردبن ينال 
ءالمزان*:في الذمي ونال 

فيثويا العالم، بحور من وكان حففله، قبل من وغيره ائي النلثته  ١١
،.١١م١لكاا

الأئمة؛بعض حاله وحسن 
صدوق.أيه؛ عن ايديى، بن علي بن اش عد فال 

,ّركص.الدار3طي؛لأ وقال 
وفيهحنيفة، أبي صاحب يوسما، أبو إبرايم، بن يعقوب إسناده في — ٢ 
.منيفلهر كما الحسن، بن محمد من أمثل كان ؤإن صعق، 

سيأتيالتي الحديث، طرق إحدى عن كلامهم ثنايا في الحفاظ بثن - ٣ 
لمقل؛عمر، ابن عن دينار، بن الله عبد حديثا في المحفوظ أن عليها، الكلام 

ب*•وعن الولاء، بح عن أنهى 
عمر،ابن عن دينار، بن الله عيد عن الله، عبيد ارالصحح زرعة؛ أبو نال 

يته«ر؛،.وعن الولاء بيع عن نهى ١١أنه .، الني عن 
أنعمر؛ ابن عن دينار، بن الله عبد عن الوالمحفوظ الدارتطنيت وتال 

يته®•وعن الولاء، بح عن ارنهمح، . الممح، 
العزيزوعجي عيينة، بن وسفيان صالح، بن ن المحرواه كن-للث، 

٠١الماحشون 

مزانالأسموالمأ/؛ا0.)١( 
Y) ) :سحين الخفعة تعجل بمفلو\YU،>/Y ، ٦إالكاملy\^T ،المزان

 )Y"( :اللمان أ/لأأأ، الاعتدال ميزان يطر /Y ٠ ،Y•• الشر ضعفاءY-A/i ،الكامل ؛/U
(.٢٦٦)المائي ضعفاء ، ١٤٤

.٦٢/'١Y'اكارةطنى علل )٥( (. ١٦٤٥)سألت حام أبي ابن علل )٤( 

٥٢



بناض عبئ عن عمر، بن الد عبيد عن رووه إنما االحفاظ ت البيهقي وقال 
به،لا،.رعن الولاء بيع عن ءنهى أنه الني.؛ عن صر، ابن عن د؛بار، 

تاللفظ بهذا يوث أبي تفرد هنا الخطا ومع ؤيوكد 
أبووحالفهم ،^، ٧١هذا على ذكرنا من ■جمع ®واتفق ت الحافظ قال 

لحمة)الولاء ت بالفثل عمر ابن عن دينار، بن الذ عبد عن فرواه القاصي يوسف 
اف(رأا.كالحمة 

•رواها سن حطأ الرواية هده أن في صريحة الحفاظ عبارالتخ فهذه 
لففل:أعني اللفنل لهذا المحفوظ ناد الإّأن البيهني ايحافنل بثن - ٤ 
مرملا.الحسن عن هو إنما اك_،(، كلحمة لحمة )الولاء 

ايورىالنينياد بن بكر أبو ®قال ت الحديث هذا رواية بعد البيهقي نال 
الحسنرواه ؤإنما هكذا، يرووه لم الثقات لأن حهلآ؛ هذا الحديثرت هذا عم، 

المرمل.الحدين، ذكر نم ، مرصلأ• 
المرسل!أسد أن بعد أيضا وقال 
عنروي وقد مرملا، ناد الإسبهذا الحديث هذا المحفوظ، هو ®هال.ا 

عنوروى بمحفوش وليس متصلا، مرفوعا عمر ابن عن دينار، بن اض مد 
،•ثي،ء*ل ولس مرفوعا، عمر ابن عن نابع، 

نمالنيابوري بكر أبي عن الحديث تعلل . الألاز، الشيخ نقل وقد 
قبلهالذي الموصول يقوي مما وهو صحيح، المرسل هذا ؤإسناد ت لامحلت ت تال 

غيرالموصول محلريق فإن الحديث، علوم من ءالمرسل• في بمحثهم يقتضيه ما على 
لتخعلئتهوجها أرى فلا المرمل، في مما واحد راو فيه ليس المرسل، طريق 

حاءوقد ميما لا ذكرنا، كما بالاحر أحدهما يقوى أن الوجه ز بالمرسل، 
تتبينحتى ذكرها من ب فلا يه، دينار بن افه عبد عن أحرى طرق من موصولا 

الءقمةاالْأ

آا/؛؛.القح )٢( المن )١( 
)٤()مضالهقي-ا/آآآ. 

.٦١١/•الخلل إرواء )٥( 

٥٣



بالمرسل،الموصول تقوية وأما عنها، الحديثا فسيأتي الطرق أما ت نالت 
اليهقي؛نول مض وهذا نيه، أ-نحطووا موصولا رووه الذين لأن حطأ؛ هنا فهي 
.مرمحلأ، الحسن رواه ؤإنما هكذا، يرووه لم الثقات لأن محنأ؛ اهذا 

أنيتبين ألا لشرط ، بعضا بعضهما يقوي فد والمرسل، والوصول 
•بالمرسل الموصول ءن|ا الأئمة يقو لم ولهانا حهنأ؛ الوصول 
،>،• اليهغ ذك>ها اكؤ ااأح>ؤ< اودهي،ش رة ط ٥

دينا>أص ش اي 
الأيد:•اا>بج، 

بنبشر ابن عر ئرئ تال؛ الموصلي، .صر أ؛ي،ص -صازرا،، ابن رداه ما 
دينار،بن الد عبد عن عمر، بن اه عبيد عن إبرامم، بن يعقوب عن الوليد، 

لحمة...(الحلءسثا.الولاء ) ت مرفوعا عمر ابن عن 
مجالجميع مخالفة الرواية ااوعاوْ الأسالت ^ا عقيسر المالقن ابن قال 

ذلكعلمح، بشرأ ناع يند دينار، بن الد همد عن عمر، بن، افّ همثد فتها إذ تقدم، 
،. ١٠.. . الحسن. بن محمد 

عنبريئان -، رواية في، - الحز بن ومحمد الولمد، بن، بشر أن أي؛ 
عنيردي الشافعي، أن وتقدم عمر، بن اش هميد بزيادة إبراهيم، يعفوب؛>، 

عمر.بن اش عبيد نيادة بدون الحس، بن محمد 
وثقهثقة، وهو إبراهيم، بن يعفوب أصحاب من الوليد، بن وبشر 

أحمدرم.عليه وأنتي الدارسلني، 
مسهر؛،.، يوسفأبي من الاضطراب، أن فالظاهر، 

(.٤٩٥رم)•٠٣٢٠/١١٠يمح؛ح)١( 
المرالبدر )٢( 
.U٨٢/ الخلمؤ -ايخ ، ١  A٤٣/ الثتات )٣( 
منعم ين اه عسي نني حفد من يه حدث الش١قري اكأن المعرنة: ني اليهقي وتال )٤( 

\٢.r/iالتلخص ني حجر اين لفظ ذا إسادءا 
الحسنين محاد عن النانعي، رواه ركدا ; ٤ ٠ ٩ ؛/ ٤ الميؤع المعرفة في والنص 
فتزلحقد من للشافس الحسن، ين محمد رواه وكأنه القاصي، يوسف أيي عن الفقيه، 

أمنائه■.في عمر ين الد عبيد ذكر عن 

٥٤



بناه عبد عن تارة يرؤيه كان يوسف أبا العل ت ققفؤ الألباني الشخ ئال 
يضطربكان فكأنه عمر، بن اض عبيد ؛ينهما يدخل وتارة مباشرة، دينار 

ذها«لا،.

ابنفقال ،، متابعال له وحدت اثم ت فقفي الألباني الشيح فال ت نبيه ت٠ 
نمير،بن اش، عبد بن محمد حدثنا ت مال زرعة، أبو حدثنا I  y٥٣/حاتم أبي 
عنورواه ، يوهب،( ولا ؛؛ Ljلا )الولاء ت  J_L؛به، اش عبيد عن أبي حدثنا ت فال 

يهلأمر؛،.اه.اض عبيد عن سلمان، بن حماد 
تفوله وهو - اللفظ من الشاهد فإن نظر، متابعا هذا اعتبار في ت ملت، 

بهيعل الهلريق هذا إن بل الحديث،، متن في ليس - النسيج( كلحمه )لحمة 
ففيهاالحفاظ؛ رواية توافق هتا عمر بن اش عبيد رواية إذ يقوى؛ لا الحديث، 

يوم،(.ولا يباع لا )الولاء »المحيحين«: في الذي اللخظ 
بهءالالأت، بما معاللة _، لا أو الله عبيد ذكر مواء — الرواية هده ذللثا بعد لم 

تقدم.U عر الأور الرواية 
الثانة:لطريق ا٠ 

ثناالنحاس، بن عمير أبو ثنا الباش، عبد بن يحص عن الطيراني، رواه ما 
نال،تالمي. عن همم، ابن عن دينار، بن، الد همد عن سمان، عن صمرة، 
يوهب\ْ،.ولا يباع لا النم؛، كلخة لحمة )الولاء 

عمر.ين  ٥١مي. ذكر »ي أي: )٢( • ١١أ/؛ الإرواء )١، 

يلي:كا (، ١٦٤٥)حاتم أي لأبن الحديث، علل الص؛ي )٤( 
عنإسماعيل، بن مرس حدثنا نال: زرعة، أبو حدننا قال: محمل.، أبو أحبرنا 
أنعمر؛ ابن، عن ديناي، بن الد مد عن همم، بن اث ميد عن ملمة، بن حماد 

يوم،(.ولا ياع لا )الولاء قال: ألمي. 
حافثناقال: زرعة؛ أبو حدننا قال: حاتم؛ أبي بن الرحمن عبد محمد أبو أحجرنا 
عندينار، بن الد عبد عن الذ، عبيد عن أبي، حدثنا قال: نعير؛ بن الد عجل بن محمد 

نحوه.النص.و، عن ععر، ابن 
.٢٩٣؛/• الهي ٍزض ومن الطبراني رواه )٥( 

٥٥



o،!kك ^ iUyiالممهغ وذك> □
امْ:الأرر: .

.٠ محمرة إلا سفيان عن الحديث هازا يرو الم بقوله الهلبراتي ذكره 
لثانا:ا٠ 

صمرةعن الفريابي، يوسف محمدبن بن إبراهيم رواه *ند فول؛ الثيهقي ذكرها 
.، ءيره#لمن وقع الخْلآ فكأن ، هت،ا( وعن الولاء بيع عن ®نهى الجماعة؛ رواه كما 

الالطريق فهذه به، يعتبر لا والخهلآ حطأ، الرواية هذه أن اليهقي نمرح 
بها.يعتبر ولا الحديث، تقوي 

اكائ:نمريق ا٠ 

اJؤذن،الحسن أبي بن الحسن عن »الكامل«لآ،: في عدي ابن رواه ما 
ابنعن دينار، بن الد تمد عن نافع، عن عمر، بن اض تمد ثنا فديك أبي ابن ثنا 

شراؤه(.ولا سعه بملح لا نمسإ الولاء )إنما ت نال اطه. رسول أن عمر؛ 
منكرالحسن، أبي بن ءالحن ت نوله عدي ابن عن الألاني الشيح نقل ثم 
الأسانيد.ؤينل، الثقات، عن الحديث 

أنأراد ؤإنما تعمد، أو فيه وهم أدري لا افه*، عبد عن نافع ®عن وقوله: 
ديتار*بن الله وتمد ناغ يقول؛ 

حديث،كبر له أر لم المؤذن الحسن أبي بن *والحسن عدي: ابن فال ثم 
انمدق٠٠أهل حديث حديثه يثبه لا رأيته ما ومقدار 

فيالشديد الضعف هع سئما لا ، مقويايصلح لا الهلريق وهدا 
منكراته.صمن عدي ابن ذكره فقد ^ا، حديثه ونكارة راؤيه، 

الرابعة:نمريق ا٠ 

عنالطائمي، مليم بن يحيى عن *الأوط* ني الفراني رواه ما 
،.٤١٠؛،عنه، نافع، عن أمية، بن إسماعيل 

طريقس انمحح الوجه على رواْ لكونه صم؛؛ غير من أي: )١( 
 )٢(/Y٣٣٣.

طبس.خطآ فيها ، Y٣٣٣/اعامل س الطوع ني والمائة )٣( 
.٠yU\/والبيهتي (، ١٣١٨)رنم  AY/Yالأوط ني الطراز أحرجه )٤( 

٥٦



عنرواه فتارة واصطرب؛ سليم، بن يحيى فيه أحطأ الحديث هذا 
٠مبق كما ^، Ijعن أمية، بن إسماعيل 

نافع.عن اطه عبيد عن وتارة 
٠ناغ عن وإّماءيل اممه عبيد عن وتارة 
لحمة...(.)الولاء ت بلفظ وتارة 
هته«.وعن الولاء بتع عن »نهي بلففل: وتارة 

ثالث،، احتلافااوهذا ا.' هاول عنه الاحتلأف، هذا البيهقى ذكر لما ولذلك 
الخهلأ«.محير الحففل سيئ وكان مليم، بن يحيى عن 

)الولاء؛ . اش. عبيد عن مليم بن يحيى حديث، أيضا البيهس ذكر وقد 
والمتنالإسناد في دونه من أو سليم بن يحيى من وهم »هذا قال: نم لحمة..(، 

عندينار بن الله عبد عن عمر بن الله عبيد عن رووه إنما الحفاظ فإن جميعا، 
،.هته«لوعن الولاء بيع عن نهى ®أنه الني عن عمر ابن 

اش،عبيد عن سليم، بن يحيى رواية الإرشاد، في الخليلي وذتمر 
نمبه« وعن الولاء بيع عن ارنهى بلففل: عمر ابن عن افع، عن ؤإسماعيل، 

دبمار،بن اممه عبد عن وغيره، اش عبيد رواْ هذا لأن يحيى؛ فيه ارأحهلأ قال: 
نافع«لماحديث، من هدا وليس عمر، ابن عن 

وهيأحرى، علة أمية، بن إسماعيل عن ليم، مبن يحيى ولحدث 
عنالحديث،، وهل.ا تقرئ سليم بن يحيى أن الaلمرانير٤، ذكر فقد التفرد، 
؟V•بن إّماعتل 

مشايخهعن بها يتفرد وءراس_إ، إفراداُت، له أنه إلى عدي ابن وأثار 
ضعيفةفهي لحمة..( )الولاء يلففل: عمر بن اض عبيد عن روايته وأما 

عنالحديث، امنكر ت ائي النقال منكرة، اض عبيد عن روايته لأن أيضا؛ 
عمرلأ*"،.بن اش عبيد 

٠المن )٢( 
ؤ٨٢/٢عجمالآوطJ١)٤( . ٣٨٦ا/الإرشاد )٣( 
الكا.لما/بم؛\.)٥( 
الرّالأ.ط. ، ٣٦٢؛/اكهوي_، تهذيِح )٦( 

٥٧



عمر،بن اض هميد عن ملتم، بن يحيى حديث عن زرعت، أبو مثل ولما 
رالصحيحزرعة! أبو قال لحمة(؟ )الولاء ت بلففل عمر ابن عن نافع، عن 

محععن نهى ُأنه M•' المي عن عمر، ابن عن دينار، بن الد همد عن اش، محي 
مته«را،.وعن الولاء 

أنهطرته في الناظر Jثاائ، لا هذا، يم بن يحص حديث أن ؛ والهااسل؛ ه0 
يخطئأحيانا وهو سق، كما الأئمة، أنوال تتابعت، هذا وعلى يحيى، من حطأ 

جبو\,فيهما وأحيانا متنه، في وأحيانا إسناده، في 
بنإسماعيل عن فرواه الطاتمي، مسلم بن محمد الحديث،، هذا على وتابعه 

،.الحاكم١٢رواه به، عنه ناغ، عن أمية، 
بنيحيى وانق وهنا يخهلىل"ا،، بأنه الحفاظ وصفه لم، مبن ومحمد 

بيععن ررنهى •' الحفاظ تال كما - الصحيح الحديث، أن وتقدم حهلثه، على مليم 
و،به«.الولاء 

أصلا.ناير حديث، من ليس الحديث، هدا أن الخليلي كلام نقل وتقدم 
.به يعبر لا والخُنأ ح3لأ، مسلم بن محمد رواية أن على يدل كله، فهذا 

■:الأJاني العلامة ذكرى م الحدبث، واهد ش■ 
ثناصفيان، بن الحز طريق من هقه، علي حديث، الأول؛ لشاهد ا٠ 

،•^١٤همه مجاهل عن تجح، أبي ابن عن سفيان، ثنا النرمي، الوليد بن هماس 
الأuني:الشيخ تال 

ابنمم البيهي عته سكت، ذلاك وهع وصوحا مس كالقوي إسناد ءوهذا 
اكركماتيا.اه.

بالوقف،.معلول فإسناده ننلر ئه قاله وفيما 
أم،وابن منصورس، بن وصعيد ايّزاقل^، وهمد الشافءيُْ،، دواه فقد 

.٣٤١إ/ متدركه ش )٢( (. ١٦٤٥الة)حاتم أيي ابن علل )١( 
٠٢٩٤اوهقي«ا/احرحه )٤( هذب )٣( 
A/rاسم، ر )٦( ١(.  ٠٨٧مند،)في )٥( 
(.٢٧٧ت)م )٧( 

٥٨





عنالتركماني، وابن اليهقي، سكوت في السب سين سق ما ولعل 
ه•علي حديث 

١^١،.أبي ابن حديث الثاثي: كاس ا٠ 
يصح.ولا ت الألباني الشيخ قال 
وتابعه،، كذاياركان معين؛ ابن عنه قال القاسم، بن عبيد إمنادم في 

متروك.أنه الألباني الشيخ وبين المار، هاشم بن يحص 
ومافمهل، الحز مرمل هو الباب هذا في المحمويل أن والقوسال؛  ٥٥

بغيره.يتقوى لا جدأ صعتفا فهو عداه 
الحديث.هن؛ا تضعيف على الحفاظ. أنوال تتابعتا سبق ولآ 

وأللد

ه/بم؛م.الكامل يي عدي ابن اخرج، )١( 
.٢١/٣،مزانالأسال٤١٢/٥ضواسلل)٢( 

٦'



الف^^طات

اتحدث

ه
)0آا*ا(:رقم  ١٣٤/٦لإيداء اه 

.السب( كالحمأن لحمة )الولاء حديث؛ 

وبرتم*الإرواءا، يترقم ( ١٦٦٨)برقم وهر مفصلا، عاليه الكلام تقدم 
.المتدرك٠ ١٠ترنيم بحسب ( ١١٩)



ه

(:١٦٩٦)رقم  ١٣٤/٦الإرواء ه
اينتهوترك فات أعتمته، مولى حمزة لنت اكان ت نده يسعيد روى 

.|كّف( حمزة يت 4ولأت4 وأعطى اكبمف، اص . المحي نآيض ومولاته، 

الألباني:الشيخ رأي لاصة حه 
حن.الحديث، 

دراك،ا. 

وهوبالإرمال، والبيهقي، والدارهطني، ائي، النالإمام أعله الحديث، 
ال1ه.ثاء إن الصواب، 

؛/٦٨»ا3كبرىاافي ائي والم(، ٢٧٣٤)ماجه ابن أحرجه حديجه: ت□ 
عنإيلٌ،، أبي بن محمد ؤريق من موصولا،  ٦٦والحاكم؛/(، ٦٣٩٨)رقم 

به.حمزة، بنت، عن شداد، ين اه عبد عن عتيبة، بن الحكم 
تقدم.كما موصولا ليلى أبي بن محمد رواه الحدين، هدا ْداسمم: تا 

مرملا.فرواه غيره، وحالفه 

عون،بن اض وعبد موار، بن أثعث، هم: ليلى أبي لابن والمحالفإ 
،•لتغلب، بن وأبان وشمة، 

فياس.اني أحرجه مرسلا، ه نقليلى أبي بن محمد رواه بل 

نيداود وأبر ،  ١٩٦١أ/ والدارمي أ/أا/، اصى ني المائي المرمل: اخرج ;١( 
،n٢٤١/والمهقي ، ٤٠١أ/الآىر معاني ثرح في واساوي صأأأ، المراسل 

٦٢



الجعدنأبي بن عبيد فرواه ،، مرملا مداد ابن عن حماعة ورواه 
االعبي فراره وأبو يعقوب، أبي بن اض همد بن ومحمد حيان، بن ومنصور 

مرملارى.شداد، بن اض عد عن جمعهم كهل، بن وسلمت 
.اله أرممن •ع رالمراب 

؛''؟،،aLJالذي؛من بالمراب أولى ءوهدا المرمل; رواية بعد ائي النغال، 
أ؛يورممبرالخلأ».وابن 

أصحاالروالمرسل الدارقطني; ونال 
وأشعث،عون، )ابن الثقات لمخالفته أخطائه؛ من الحديث وهدا أي• 

الخلمأ.من عنه عرف ما مع وأبان( وشعبة، 

الحكم.عن الإرسال رواية صحة يؤكد ما )١( 
ٌمجتفى؛ورواياتهم ، ٢١

وشرحعوامة، ط. (، ٣١٧٩٢شيبة)أبي ابن ومصنف (، ١٧٣متصور)بن معيد سنن 
أآ/ا"هم،الكبير والمعجم (، ٤٨٦٧)الأنار مشكل وثرح ٤، • أ/١ الائار معاني 

-ا/آ«م.وسناوبميأ/اأآ،وطلالأارمميها/أهم، 
الموصول.أي: )٣( 
الملل)٤( 

٦٣



JLglfاهل بميراث باب 

٢٢)ادحاوث 

(:١٧١٦)رقم ه١ ٦/٦الإرواء ه
له(.فهو قيء ملي أسلم )من الشي هن ملكة، أبي واين عروة، من 

الألبانيالشيح رأى لاصة خو 
•طرته بمجمؤع حن 

هتر\ك\% 

يصحولا وغيرهما، واليهقي، الشافعي، الإمام ءال، كما مرمل، الحديثؤ 
٠سيأتي كما صعقها لشدة تقويه؛ لا وسواهده ، موصولا 

.اطه ثاء إن البيهقي كلام وسيأتي ، شترا، لا مما ررهدا الشافعي قال، 
الخوسل__ llخييو ت□ 

بنالله عبد طريق من موْ حديشإ >اسنهاا في منمور بن محيي أحرج 
بنعروة عن رم(، ؛0 الرحنن( همد مح، محمد عن ثرح، بن حيوة عن المارك، 

له(.فهو شيء على أسلم )من اش رمول، ئال، قال؛ الزير، 
جريج،ابن أنا مال،: سفيان، طريق من مليكة أبي ابن حديث، وأحرجل٣، 

به•أيي،مدكة،ابن م، 
أماالمرمل، الحدبث، شواهد حول سكون الدراسة l__; سة ذ□ 
فيه.إشكال فلا ه نفالمرسل الحديثخ 

'\.AU/U_L_الأم )١( 
.سدسن )٣( 

\اجم)٢( 

٦٤



مريرة؛أم حديث أولات ء
»سبم«لآ،.يي والمهقي »الكاءلالا،، في عدي ابن أ-محرجه 

الزان.معاذ بن ياسن ت إمحتاله فغي صعقه؛ لشدة شاهدأ بملح ولا 
حدث؛شيءص■لتس ممن؛ ابن تال 

الحديث.منكر ت البخاري عنه وقال 

متروك.الجنيين ابن ونال 
ضعيف،الحديث، متروك وهو الإرجاء، إلى يدهب كان داولت أبو ونال 

٠بالعلم ت أعلم الزيت بثح دمو 
متروك.المائي: وقال 
ؤينفردالثمايت،، عن الموضوعات يروي ممن *كان حبان؛ ابن وقال 
،.بأحالااأبه الاحتجاج يجوز لا الأثبات، عن بالمعضلات 

المرمل،للحديث، شاهدأ بملح لا الحديث، هن.ا أن جليا يظهر تقدم وبما 
لقوةيتفْلن لم ققفب الألماني الملامة الشيخ ولمل الأعشار، درجة عن نازل وأنه 

الرمل.لالٍليثه المقؤية الملرق من اعشره حين ضعفه، 
،.لا<ار أصل لا اوهاjلأا حاتم؛ أبو قال 

الزيات،معاذ بن *ياسين هريرة؛ أبي لحل.يحح إحراجه بعد الميهقي وقال 
الحفاظ.مجن وغيرهما والمخاري، ممن، بن يحص ^حه ضعيف، كوفي 

وعنمرملا، الميي. عن موكة، أبي ابن عن يروى إنما الحديث وهذا 
ءروةءنالم،.م-لأ"•

أملم)من المص.؛ عن ملياكة، أبي بن عروة حدبث، *وأما أيضا؛ وقال 

\</r\).)٢( A/؛،'Y؛،. )١( 
\.ir/rالجروحين وانظر: ، ٢٣٩ iXTA/lالمنان  jUني: الأنوال عذْ انظر )٣( 
المعيس.دار ١ ط ، ٤  Y٩٦/ المحروحض كتاب، )٤( 
وقدذكرينميحديثا، انه الأترب، لكن آحر، ينمدحديثا أنه ؤيحتمل (، ٥٨٤)العلل )٥( 

ذلك،.عر يدل ما الكال، محزمو 
)٦(

٦٥



فأسدهالزيات، الفرات بن يامين فيه وغلط مرسل، نهو له(، تهو شيء، مر 
ثثي،ء*له•ولتس م، وجه من 

 Mتماس ابن حديث انيات ث

عنجريح' ابن عن كريمة' أمح، محا سليمان حدثتا هاشم، بن عمرو يرؤيه 
نهوييء على أسلم )من .؛  ٠٥١١رسول قال نال؛ عباس، ابن عن عمتاء، 
له(>ى.

كريمة؛آبى بن سليمان إستاده وش 
أبوصثفه 
حديثه*من كير على يتابع ولا بمناكتر، *يحدث الفيلي؛ ونال 
ماكرلأْ،.أحاديثه *عامة عدي: ابن وتال 
هولمن مخالف أنه - الأئمة عن تقدم ما «ع ء حديثه نكارة يؤكد ومما 

،مرسلأل مليكة، أبي ابن عن جريج، ابن عن سفيان، رواه فقد مه، أوثق 
ملتكة•أمح، ابن، مرسل إلى الحديث فعاد 

وهداالمشهورة، الكما \ءح\ب من أحد يخرجه لم الحديث، هدا إن ثم 
عليهايغلب، التي الكتب، أحاديث، عن الكلام تقدم وقد صعقه، على للجل 

المذكرات.
هولمن مخالفا وهو منكرة، كريمة أبي ابن أحاديث، عامة كامر ؤإذا 

فإنللتقوية، يملح فلا مكرأ، كان ؤإذا هازا، حديثه تكاره ؛، JJiنيين؛منه، أوثق 
الالحدي>ث،أحمد؛ الإمام نال ولهدا موصع؛ من أكثر قمح، تقدم كما ح٠لأ المنكر 

•منكر*ل، أبدأ والنكر ونت،، ش إليه يحتاج ند الضعفاء عن 

النالمغرسمئ•؛.)١( 
نيعام ابن 'لربمه ومن ، ٢ ١ صيراّ شيوحه معجم في المداوي جمح ابن أحرجه )٢، 

١٠٣٥ ا"/ دمشق 
؟.TA/Yالكير الممفاء )٤( واسل؛/حما. الجرح )٣( 
 )٥(/Y-٢٦٣الكامل.
(.١٩)'رقم  ٩٧منصورارمعدبن أخرجه )٦( 
ددلةالمردذىص'آمالرجال س الخلل )٧( 

٦٦



B تيريي؛ حدث ت ثالظ
بنسليمان عن مرثد، بن علقمة عن ليث، عن أعين، بن موسى رواء 

يهعنه، يريدة، 

منعليه، آملموا U )لهم الذمة: أعل في يقول لكن الني. أن ولفظه: 
اكدقة(.إلا فيه عليهم ليس وماشيتهم، وأرضهم، وديارمم، وعييدهم، أموالهم، 

•مليم أبي بن الليث، إمناله ففي ماهدأ، يصالح لا الحاديئ، هل.ا 
ى:ب الحفاظ أقوال بلي وفيما 

أينسليم: أبي بن لليث، شعبة قال قال: نمم، أبا سمعت، حاتم: أبو تال 
حفاهن>ا عن ّل فقال: ومجاهد؟ وطاووس، ءهلاء، الثلاثة: عولأء للئ، اجتمع 
أبتل؛،!

قال:شيبة، أبي بن عثمان سمعت، حنبل: بن أحمد بن اض عبد وقال 
فقال:نياد، أبي بن يزيد وعن اس_،، البن عطاء وعن ليثه، عن حريرا سألت، 

تخليظ.أكثر لبث، ولكن عهناء، نم الحديث، في استقامة أحنهم يزيد كان 
حرير.قال كما أنول فقال: عاوا، عن أبي وسألت، اش: عبد قال 

ولاسليم، أبي بن ليحج عن يحديث، لا يص لكن علي: بن عمرو وقال 
عنهما.وغيرْ سفيان عن >>؛، يحد الرحمن عبد ولكن أرطأة، ين حجاج عن 

يقول:مهدى بن الرحمن عبد سمعت، القهلان: سنان بن أحمد وقال 
حالاأحنهم ليثه نياد، أبي بن ؤيزيد اوان_ؤ، بن ومحناء مليم، أبي بن لبح، 

عندي.

مليم.أبي بن لبحا يضعفسا عيينة ابن كان القطعي: محمر أبو وقال 
الحديث.في صعيفأ ولكن عابدا، صالحا رجلا لكن سعدت ابن ونال 
أصعقيم أبي بن ليث ت ممن بن ليحص ملت أحمدت بن الد عد وقال 

مرةيحيى لي وقال قال: نعم. قال: الساست،؟ بن ومحناء نياد، أبي بن يزيد مجن 
الحديث•مب مونه ليزيد نياد، أبي بن يزيد س أصعقا ليثا أحرى؛ 

حديثه.يكتبه أنه إلا صعيفإ، سليم أبي بن ليثإ معين: بن يحيى وقال 

.٢٨٢;٢٤تهذيب!همال )٢( \كتي أحرجه 
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الثقاتعن ؤيأتي المراسل، ؤيرفع الأسانيد، يقف فكان به، يحدث ما يدرى 
وابنالقطان، يحيى تركه اختلاطه، في مه ذلك كل أحاديثهم، من ليس بما 

،•ه٠١١ممن، ين، دسيى ٠ بن، وأحمد مهدى، 
روىوند ذكرت، ما غير صالحة أحاديث، له عدى؛ بن أحمد أبو ونال، 

يكتيإفيه الذي الضعف ومع الماص، ثقات مجن وغيريما والمورى، شعبة، عنه 
حديثه.

عندهم.بالقوى ليس احمد؛ أبو الحاكم هال، 
أيضا؛وقال الحفنل. سيئ أيضا؛ وقال بحاقفل. ليس الدارقطي؛ وقال 

ءصادان 

بقوي•ض مرصعآخر؛ ني وقال 
ملثم،أمح، بث؛٧ م، - الدارمح، سألته-يعتي؛ البرقاني: يكر أبو وقال 

عطاءبين الجمع عليه أنكروا إنما قال؛ نم حديثه، يخرج سنة، صاحسا فقال؛ 
حسإ.ومجاهد وطاووس، 

ّحفغله سوء على مجع افه؛ عبد أبو الحاكم وقال 
الحل.ي.ثا.ا صعيقصدوقا، هو شيبة؛ ن يعقوب، وقال 
كانالغالط، كثير الحفغل سيئ كان صعق،، فيه صدوق، الماحي؛ وقال 

وكانالحديث،، مكر معين؛ ابن وقال عنه. يحديثج لا بأحرة القطان يحيى 
١سة صاحب، 

ولمجدأ، احتلعل السو3،، ااالتةريسااث في بقوله حاله الحافغل لخص وقد 
١ذرك« حديثه يتميز 

غيرْ(يرفعها لا أشياء يرفر و) المراسيل، برير معروفا مختلطا، كان ومن 
•المرسل، هدا حديثنا في باليات غيره، يقوى لا فإنه أحمل.، عن ّالم، كما 

الباب،في ما وأقرى موصولا، يمح لا الحديث، هذا أن |.،L؛؛  00
للتقوية.يملح لا الضعف، فثديد ءل.اهما وما مليكة، أبي وان عروة، مرسل 

تعالوجأ.علموالله 

الممعي.دار ط. ، Y١٢٣٧/انمجروحض مماب، )١( 
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أ0---هأأ-ِم
اسقمحاب 

اتحديث

w

(;١٧٤٦)رقم لإرواء او 
تهوحر(.محرم رحم ذا ملك )من سمرة: محن الحسن حديث 

املآثباjيالشيخ راي لاصة حو 
صحيح.إسناد، 

إدسهر\ك,\. 

وأثاروالنرمذى، والبيهقي، المديني، وابن الخاري، صعقه؛ الحديث 
اش.ثاء إن سيأتي كما وتضعيفه، تعليله إلى داود أبو 

(،٢٠٢٤ماجه)وابن (، ٣٩٤٩داود)أبو أحرجه السبمش: ذدأء د□ 
ه/وأحمد (، ٤٩٠٢)(، ٤٨٤٩»الكآرى»)في والنمائي (، ١٣٦٥)والترمذي 

والمهقي(، ٩٧٣)الجارود وابن (، ٩٥٢)رنم  A٢٧٢ ي والقال، ١٥
سمرة،عن ن، المحعن قادة، عن سلمة، بن حماد طريق من (، ٢٨٩٠)

مرفوعآ.
ارحهأأد،راسي ح□ 

□lia^J  1واوسلك،

الأور:للأ ا٠ 
الخدينؤ.عاوا بوصل حماد تفرد 
بنحماد حديث، من إلا تدأ جمنعرفه لا -محديث، اهذا الترطى؛ قال 

.'أالمةأا

نلمالحديثا، هذا عن - البخاري يعني: - محمدأ *محألتا أيضا؛ ونال، 
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عنليروى قال؛ سلمة، بن حماد حديث من إلا محمرة، عن المحن، عن بمرقه 
أيما٠١الحدث هذا عمر عن الحسن، عن قتادة، 

إلاسمرة، عن الحز، عن الحديث هذا يحدث الم داود: أبو وتال 
,ءيه(الى شك وقئ سلمة، بن حماد 

موقوفاالحسن، عن قتادة، عن سعيد، طريق من الحديث،، أحرج ثم 
حمادا.من اسعيدأحففل قال: ثم عليه، 

أنهذا من داود أبو ،أراد داود: أبي كلام على معلقا الخطابي نال 
عنالمن، عن هو إنما بمتصل، ليس أو ليي؛مرنؤع الحديث 

س«رم.اش رسول 
نعلملا الأحاديث الثلاثة اوهذه معه: وحديثين أحرجه  ١٠بحد الزار وقال 

،.سل٠ةا١٤بن حماد إلا قتادة عن رواها 
الثانية:•العالة 

وبيانالحدث، هذا في منه، أوثق هو من حالف سالمة، بن حماد أن 
يل:كما ذلك، 

أربعة:قتادة عن رواه الحديث، هدا 
تندم.كما مرفوعا سالمة ن حماد الأول: 
دجهينلْ،ثعلمه علثه وامحلمإ عروبة ش ن محعتد الثال؛ 
ءاJهر٦،.موقوفا ه الخطاب، ن عمر عن قتادة، عن الأول: الوجه 

(.٣٩٤٩)الحديث يعد المن )٢( . ٢١مرا الخلل )١( 
)هص'\اأ\\أ.ْ/تمأ-أ. المن معالم )٣( 

لأمرين:هه صحيح كلأهما بل ميه، امحلاظ ذلك يكون ألا محيحتمل ( ٠١
معا،بالوجهين صعيد من الحاويث هذ.ا رووا عروبة أبي بن معيد أصحاب أن الأرل،؛ 

؟منه معا محفوفلن أنهما عر ^ل وهذا 
مسر،عمر: ين الرواية على يابعه قتادة، عن الوجهين على متابع محمدأ أن اكام؛ 

صيأثي.كما الدستواني، هشام الحسن. عن الرواية على وتابمه 
بنحماد بخلاف صه، الوجهين يحمفل أن له فيحتمل قتادة، أصحاب أحففل وسعيل. 

قتادة.قي بذاك يكن لم الأي ملعة 
رالماأيفيالك؛رى)م«هأ<)أ'وأ(.واليهتي أ-؛م-بمابوداود)'ههم(، )٦( 
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قولهمن المحن عن ثنائه، عن اكا؛يت الوجه 
٠قوله من الحسن، عن محالة، عن الدمتواني، هشام ت الثالث 
عليهمونوفا هع، \ذخ0]\بأ بن عمر عن قادة، عن معمر، الراع: 

آخر:وجه من الحديث، روى وقد 
-،تقدم كما - الترمذي نقاله الذي كلامه في البخاري إليه أثار ما وهو 

تقوله دعر 
هومن محن، لم لكن يرلأم عن المحن، عن قنادة، عن أريروى 

قادة.عن رواه الذي 

فقال:آخر ؤلريتا الحهلابي وذكر 
شعبه،عن أسامة، أبو حدثتا شيبة، أبي بن بكر أبو حدثتا داود: أبو ،اقال 

مثله.والمن نيد بن جابر عن قادة، عن 
اسلمه حمادبن من أحفظ وثعبة أبوداود: ثال 

التهنايي.عن نقله ولعله ،، المثوري؛ تحوم وذكر 
ذكرهما على اعتمهء ولعله ، شعبة رواية إلى أيضا القيم ابن وأشار 

المتذري.
ءسعيدقال: ثم قادة، عن ارمعيد ؛ داود، أبي استن من المعلبؤع في والذي 

أعلم.والد الخهلا؛ي، سمحة من بادأ خهلآ شعبة ذكر يكون فقد حماد،، من أحفثل 
معيد،هم؛ قتادة، أصحابا من ثلاثة خالف، سلمة، بن حماد إذأ، 

وأن، قادة في الناس أثبت، من كان صعيدآ، أن علمت، فإذا ومعمر، وهشام، 
دقة، لم حممال كما قتادة، على كثيرا يخعلئ ملمة بن حماد 

(.٤٩٠٥)رما«بم؛(، الكبرى في والمائي (، ٣٩٥١أبوداود)أحرجه )١( 
(.١٦٨٥٦)الرزاق عد أخرجه )٣( (. ٤٩٤٠)الكبرى في اص أخرجه )٢( 
وممرا.الحسن، عن اتتادة، الُثارة؛ صواب أن ؤيحتل )٤( 
.٤;٢٧الخلابي سلمان لأبي المن .عالم )٥( 
•؛.U/aادن تهذب )٧( . ٤٠٧/٥المندي مخمر )٦( 
(.٢٣٦٥)رقم اكهذب مرب )٩( (. ٣٩٥٢)برتم )٨( 

)•ا(اكءزصخاأؤ
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أباجعل ما وهذا والروايات، الرجال، على حكمهم يي - اه رحمهم - الأئمة 
منأحفظ ،رمعيد بقوله؛ وحماد سعيد بين الخلاف روايته على يعقب داود 

٠حمادء 

حالفوأيضا فه، شالث، ذلك، ومع برقيه، تثري حمادأ أن • يتين مدم ومما 
له.حفغله عدم يزكي مما منه، أوثق هو من 

ثمملمة، بن حماد به انفرد إذا اوالحديث، يقول؛ اليهقي جعل ما وهذا 
أساروند فيه، التونفإ وجسا منه، أحفظ هو من فيه يخالفا نم فيه، يثلثا 

عنديهذا المديني؛ بن عالي ونال الحدين،، هذا دضعيفا إلى البخاري 
مكر*لا،.

فقال؛الحدين، هدا علل القيم ابن لخص وقد 
ئو|خْ،،ر ك ااحه؛بمش ذا ه٥ 

غيره.به يحدنج لم فانه به، سالمة بن حماد تفرد حداها؛ إ• 
فشعبةقتادة، عن وثعجةل٢، حماد فيه احتلف ند أنه الغانية؛ لعالة ا٠ 
شعبة.هو وشعية وصله، وحماد أرسله، 

عننتادة، عن فرواه حالفهما، عروبة أبى بن معيد أن الثالغة؛ لعلة ا• 
.نوله الخْيابا بن عمر 

قتادة،عن أبيه، عن معاذ، عن رواه يسار بن محمد أن الرابعة؛ لعلة ا٠ 
نوله.الحس عن 

الأثرين•ض داود أبر ذكر دئد 
،١ّمرةه من الحسن سماع في الاختلاف الخامة؛ لعلة ا٠ 
ءهوأاأه ،0 ا1حهو،ش اهه ه٥ 

عنالثوري، عن ربيعة، بن مرة ص عن النحاس، بن عمير أبو رواه 
مرفوعارن.عمر، ابن عن دبمار، بن افه عبد 

والآثار)ا\/أ«؛آ_آ\>ا'آ(ّالمن سرقة )١( 
A'Sfoالمن ^J_، )٣( ئمةّ ذكر عال المملق تقدم )٢( 
(،٩٧٢)الجارود وابن (، ٢٠٢٥)ماجه وابن (، ٤٨٧٧)الكرى ئي ائي النأخرجه )٤( 

٠وابيهقي ؟ا\'ف انماتي شرح رفي (، ٥٣٩٩)المثم ش والطحاوى 
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إنرحل: قال لو راوتال: نوله: أحمد كلام في حجر ابن الحاففل وزاد 
مخط؛ااأا،.كان لما كدب، هذا 

روىأنه إلا ثقة، إنه صمرة: عن أحمد الإمام أنال القيم؛ ابن ونال 
الحديث<لأى.هدا أحدهما أصل، لهما ليس حدين 

أهلعند حطأ وهو ١^١^،، هذا على محمرة يتاح 'لم • الترمذي وتال 
الحديثا*.

غيرسفيان عن الحديث، هذا روى أحدآ أن نعلم *لا اتئ: النونال 
^٣،.١^٠٠واه منكر، حديث، ومحو صمرة، 

■، حديله ذكر لم ٠، مناكر عندْ لهم *صدوق • السا يحيى أبو وقال 
رحمذا مالك، )من 

هذاني رؤسا اللذين الحديثين فى الناس تكلم *وند المنلر: ابن وقال 
عنالمحن وحدث محمرة، غر الثوري عن يردم لم عمر ابن حديث الباب؛ 

،.ىوت،ااأمنهما وليس فيه، تكلم وند ، محمرة 
صمرة١١^٧،.إلا محنيان عن ادءديذا هذا يرو *لم الطبراني: ونال 
عنلهى حديث؛ الإسناد بهذا *المحفوفل *السنن،: في البيهقيأ٨، وقال 

الحديثمع الثوري عن محمرة عن عمتر أبو رواه وند مته، وعن الولاء بيع 
ُْلر،بن عمرو أبو أنبأنا قتادة، بن نمر أبو حميعا يالحديثين أحبرنا الأول، 
بنعيي عمير أبو حدثنا إسحاق، أبو يونس بن محمد بن إبرامم حدننا 

قوله;مها ليي لكن ٤ • a/Yدمشق؛نائح في الزيادة وس ، ٤٦١إ/ التهذيب تهذيب، )١( 
مخهلثا،.كان الما 

0/ه«أ.المن تهذيب )٢( 
١.٤ ٠ م/ المذري يمحمر وانفلر: ْ/مآا، لكاتي الكرى المن )٣( 
TU/Uالكمال تهذبب، إكمال )٤( 

عله.الكلام نندم محمرة وحديث، فهوحر(، محرم لحم ذا ملك رمن الهي عن ، ٠١
٠٢٨٩/١٠امحمتن  ٢٧)خ/هه. الإيراق )٦( 
مائرصاق4 والمعرفة المنن في المهني كلام بين جمع الأل؛اني الشخ أن يظهر الذي ^ ٨١

.واحدا
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•أعلم٠٠ فاه جميعآ، فذكرهما النحاس، بن محمد 
بنصمرة عن النحاس بن عمير أبو رواه الذي *وأمأ I *المعرفة® في وفال 

نال؛اض. عن عمر، ابن عن دينار، بن اه همد عن الثوري، عن ربيعة، 
الإسنادبهذا والمحفونل فاحش، وهم فهذا نهوعتيق(، رحم ذا ملأثا )من 

صاحبابه يحتج لم ربيعة بن وصمرة به، وعن الولاء بيع عن الهي حديثا 
|اكحح||رآ/

عنالثوري سفيان عن الحديث، هذا كان *لو ت *الخلافيامحت،* في وقال 
ولماباليد، كالأحذ لكان صحيحا، عمر، بن اه عبد عن دسار، بن اض عبد 

بهتقرئ لكنه حديثه، حفاخل هم الذين سفيان أصحاب، س المتقدمين على حني 
ده؛امحتج غير وصمرة صميان، ص رييعة بن صمرة 

بهوصرح الناتئ، إليه أشار ما I صمرة تومم على الأئمة تتاح ومحبب 
الخطألمح ض يدل، مما كالثوري، مشهور إمام عن صمرة، تقرئ من اليهقي، 

*نهيت حديث، إستاد نقل صمرة أن س السابق، كلامه في البيهقي وصحه الذي 
الإمامنول عع يتوافق وهذا ميك،...( زمن ■' حديث، إلى وهبته* الولاء بح عن 

)منللقفل: بة بالالإثاد، لهذا وجود لا لأنه شيء*؛ ذا من *ليس أحمد: 
شيء*.ذا س *ليس أحمد: الإuم تال كما ظلأمر ٠لالث،( 

فقدالألباني، والعلامة اكركماني، ابن والحاففل حرم، ابن الحاففل أما 
كلامهم،لرد يكفي لا بشيء الأئمة إح٠اع يثبه ما وردوا حدآ، الجعة أبعدوا 

ؤيهم؟يخش ألا ثقة كان ؤإذا ءجس_،، و٠اJا ثقة، صمرة أن على اعتمدوا فقد 
شديدآ.ردأ ورده حديثه، أنكر ذللث، ومع وثقوه، الذين أحد احمد والإمام 

فليلا*.يهم *صدوق صمرة: عن *الهريب،* في فال الحافغل أن على 
مناكير*.سْ يهم، *صدوق الماحي: وقال 

الأئمة،تعليلايتج رد أن من مناسبة، س أكثر في ذكرته ما يركد تقدم، وما 
وحمعالعلل، علم يجعل ثقة، الخطأ إليه المنصوب، الراوي أن بمجرد 

والآئرب/ه'هؤالمن سرت )٢( الن'ا/ا<\،:اا )١( 
.١٩٦©/الخلافات سمحصر )٣( 
إجماعهم.يثبه ما على تدل الءدسث،٠ أهل عند 'حطآ اكرمل.ي مارة فإن )٤( 
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ذلكالمنذري الحاففل أدرك ومل له، وجود لا أمرأ بينها، والمقارنة الروايات،، 
معضبن بص وثقه الفليني،  ٠٥١عبد أبو هو ربيعة؛ بن *وضمرة نمال،: 

لهحصل والوهم ذكر، كما شتتا حديثه من لم ومالخاركا يخرج للم وغيرْ، 
الأئمةألا،.ذكر، كما الحديث، دا هز 

•دتوممه توبقه محن يجمع 

ممالوإأ.ع،لمؤالك 

١.٤ ٠ ه/ المنذري مختصر 
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ثحدس

w

(:١٧٤٩)رقم  SUy^-/؛لآرواء او 
نميع(.فماله مال وله صدأ اعتق )من رفوعا• صر اين حدث 

هءزممق:الألباني الشيح رأي لاصة خه 
اللث.طؤيق من الشيخين، شرط على صحيح، إمتاد 

هسدور\ك\. 

والبيهقيائي، والنحاتم، وأبو أحمد، ت لأئمة ا صعقه الحدسثا هذا 
اشحمهم ر- 

(،٢٥٢٩)ماجه وابن (، ٣٩٦٢)داود أبو أحرجه اادْيح: حديي ت□ 
سعد،بن والليث، لهيعت، ابن طريق من  ٣٢٥ه/ والبيهقي (، ٤٨٠)والدارنطني 

به•صر، ابن عن نابع، عن الأشح، بن بكتر عن جسر، أبي بن اش صد عن 
أبيبن اش صد مما٠ت، من الأنمة عده الحديث، هدا رأسق د□ 

جسر•

وهوممر، امحل من جعفر، أبي بن اش صيد *يرليه أحمد؛ الإمام ثال 
نبههو نليس الحاليح<، في وأما فقه، هاصإ كان الحديث،، ني صعيمؤ 

يكونأن إلا ، أءتة4( الذي نمييء )ماله فقال؛ الحديث،، صعق، إلى وأثار 
و؛تا،جعفر أبى ن اه صيد حديث، 

حهلأ1رالحديث، *هذا الوليد؛ أبو ونال 

٤.T/ المنان وانفلر: اسي في قيامة ابن ننله )١( 
اسيفي قيامة ابن ننله )٣( (. ٣١٦١)مسالة الكوّح اتل )٢( 
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حطأ*را،.>اهالا حاتم؛ أبو وتال 
عليهأنكرْ وتد هذا، اه عييد أفراد في تعد الحديث، اهدا المم؛ ابن تال 

تالأئمة وثقه ح،ءفر أبي بن اه وهميي 
روايةفي - أحمد قومه 
زاسألم.عابدأ  UUكان يوض: ابن وئل 
مآلحاتم أبو وتال 
ثقة.اش؛ النوتال 
صدوق.خراثى؛ ابن وتال 

®الثةاتااالْ،.في حبان ابن وذكره 
ز•<انهل،.بقية ثقة، معد؛ ابن وقال 
الاه عبيد وأحوه ثقة، ممري جعفر، أبي بن الله عبد العجلي؛ ونال 

٧() آ
•يه باس 

أ؛ي،بن ليزيد جعفر، أس بن اش هميد حدثني ت سعد بن اللبن، وتال 
.، مصريعني؛ - البلد تقش وكانا ، ■ميب، 

كان؛ أح٠LJتال ولاJلاائ، أنل، كانت، الرواية ببابه عنايته ذللث، هع لكن 
ليس؛ه؛أسلأ،ايفقه، 

كانأنه وذللث، الحديثخ؛ في به بأس لا فيه؛ نيل اونما العرب،؛ أبو وقال 
١،.الفقه1ر أهل من 

ليسلكه زاهد، عابد ه، نففي ثقة جعفر أيير ابن أن ؛ ٥٠٠٤١^ه0 
الوهم.هدا مثل عليه يستعرب، خلا بالفقه، اشأتعاله ؛سبح المقن؛ الثقة ؛دأرحة 

(.١١٨٣)ماله حاتم ابي ابن علل )١( 
اوعارف.؛/ماا'ا،طؤالمن تهذيب )٢( 
.TTT\/المري يونس ابن تارخ )٣( 
 )١٧)٥ Ml
A'A/rالممات )٧( 
.٣١ه/• والخليل الجرح )٩( 

١٣١واكليلْ/• الجرح )٤( 
الكهالتهاتبي_، )٦( 
؟/A.الكمال إكال<تهدبم_، )٨( 

ا</حّالكمال هذب إكمال ١( )٠ 
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مدأبيع )من .' iaAiنافع عن معروف الحديث أن الخطأ هدا يسن ؤيزكد 
.لياتع( فاك مال وله 

بنبكير عن لهعة، ابن رئاء حديث عن أبي اسألت حاتم؛ أبي ابن نال 
عدأأعم )من ثال: الشي. عن عمر، ابن عن نافع، عن الأشج، بن اش همد 
بيع)من هوت إنما حطأ هدا أبي؛ نال المعتق(، يشترط أن إلا له لماله مال وله 

ولابكير، عن جعفر، أبي بن اه تميد رئاء يإنما • لابابع، شماله مال وله تمدأ 
رواهإنما أيضا، ليث ئد الحديث هذا وليس بكير، من سمع لهعة ابن أعلم 
رمنالني.؛ عن عمر، ابن عن نابع، عن بكثر، عن جعفر، أبي بن الد تم؛د 

.٢١١صدأ....(بيع 
بيع)_ أرادت يكون أن ولعله حطأ، محيي الحديث ال٠دا إ اليماني وتال 

ح.وله همدا 
باع)من ث يلفظ عمر ابن عن نافع عن المعروتة الروايات اليهقي وذكر 

جعفر،أبي بن الد عبيد عن الرواية»يه *أما تال؛ ثم لياتع(، فاله مال وله همدا 
بخلافالني.، عن عمر، ابن عن نابع، عن الأشج، بن بكر عن عنه، نإنها 
الالفظأ.هذا 

روايةبخلاف *وهذا إ قال نم جعفر، أبي بن الئه عبيد لفظ ذكر ثم 
كماعمر عن عمر، ابن عن ^، Ijعن الحفاظ، رواه فقد ناغ، عن الجماعة، 

سالمرواْ كما المي.، عن عمر، ابن عن نافع، عن جماعة، ورواء تقدم، 

نىناقم عن الجماعة رواية بخلاف اوهدا المغيرات *المنن تى وتال 
.١^٩

أبيبن اش تميل عن وغيره، سعد بن الليث ررواه الر؛ تمد ابن لقال، 

(.١١٨٣مألت)حاتم ايي ابن علل )١، 
منوص (، ١١٤٢الورهة)داود*، أبي *ضن من برنتون نخة على 'ّوجو.د المل مذا )٢، 

الفاصلاحونا صورتها لي أرمل النادر؛، الممة باكيتان ملية الكتاب نخ أنفس 
الرع.اه عيد ين محي 

.Y'lT'/Tالممر المن )٤( . ٣٢٥ْ/ادن )٣( 
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الذيؤإنما كذلك، نافع أصحاب من أحد يروه ولم هذا، ُإستاده هكذا جعفر، 
ابنعن ^١^، عن وغيرهم، وأيوب، اه، وعبيد مالك، نافع؛ أصحاب عند 

أنإلا للياتع فماله مال، ول، صدأ ،؛٤ )من مال،ت أنه الخطاب، بن عمر عن عمر، 
الساع(لا،.يشترط، 

ناع،عن الحديث،، هذا في المحفوظ أن على يدل، تقدم، ما ائدة؛ ف٠ 
هذهفإن . للباغ( فمالٌ مال، وله صدأ ؛١٤ )من بلفظ؛ عمر، عن عمر، ابن عن 

فال،؛حيث أيضا الدارفهلتي رجحه ما وهذا البيهقي، عن تندم كما الحفاظ رواية 
ونمةالمي.، عن عمر، ابن عن المخل؛ نمة ما على روانمواب 

•^^٢، عص، عن عس، ابن، ص المد، 

الداء.موسا ط. ، ٣٦١الأسذكاراِ/)١( 
ءللالدارثطنىم>/اآا.)٢( 
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اصكتاب 

اوحدس

"W

(:١٧٩٥)رقم الإرواء و
مالني. عر يحلن يكر أي بتت اسماء *ان بإستاده؛ بكر ابو ردى 

لمالمعحيض يالغت إذا المر١٠ إن اسماء، )يا ت وقال عنها، فاعرض رقاق، ثياب، 
ا.وكب وجهه إلى وأشار - ومحيا( محيا إلا ضها يرى ان بملح 

ظ>ه•'املآلباني الشيخ رأي لاصة خو 
كلامه.،من منه كان ما حن، اكلريقين بمجمؤع االحديث، ^؛ ١٤٤قال 

الكلامورامح ذكرت،، كما الهلريقين في لقتله لاحتلأن، فضعيم،؛ المج، وأما 
الأسلامي*.المكتب، يلح الملمة* المرأ• احجاب، م الهلريقين على 

إسدهر\كا\٠ 

وأبوداود، أبو الأئمة؛ هؤلاء ومن كيرة، بعلل الأئمة أعله الحديث، هذا 
عنهم.القل مأيأتي كما والمتدري، القاسي، القعلمان وابن حاتم، 

المرأة*حجاب، تحابه على الألماني الشيح أحال السبملا،: ماسة أ□ 
ءلرمان:وله عاتشة حديث، فه ذكر وفد الملمة*، 

العلامةكتبه ما رى م — بحومحث، حمية حوله كتبت، الحديث،، هدا أن إلى الإشارة، تجدر 
نيأسماء ^، ١۶ءلرق لي العينين اتنوير كتاب، منها: -، موصع من أكثر ني الألاني 

كشم،لي أسماء حديث، *رقا رد في الضن •تكحل لكتاب، والكفين*، الوجه كثف، 
اءا،للتوالكفين الوجه كشف، أمعاءثي البتاءلحديح، ٠النماJ وكتاب، والكفين•، الوجه 

ييا،تفدرتا وقو الأول، البعث، ني جاء لما مناقثة فيهما والثالث،، الثاني والبحثان 
مراءته.العلم هللاب، أنمهح جدآ، مفيد كتاب، وهو الثالث،، الكتاب، من هنا بحثي 
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الما قتادة عن يروي الخطأ، فاحش الحفظ، *رديء ت حبان ابن ونال، 
حدث|أاأ.من مرق ليس ما دبمار عمروبن رعن علته، يتابع 

بروايةيفعف بشير بن سعيد لأن صعيما؛ حديث ®هذا ااقهلانت ابن قال 
بالحففل،عتة وابن بالصدق، شعبة له سهد قد كان ؤإن قتادة، عن المتكرامت، 

.، يضعفولي،ال ذلك، ح ولكنهم 
رواهأعلم الأ ت عدي ابن قال فيه، يضطرب كان قتادة، عن مرد0 وهع 

سالمةأم عن دريالثخ بن حالي عن فيه: مرة وقال بشير، بن سعيد غير قتادة عن 
بدل

عالةنيادة ®فهدم عدي ابن كلام على معلقا - القعل-ان ابن قال 
الاصعلراب،.

أسماءعن قوله: وعي منكرة، أتى؛لفظة واصعلرابه، وتفرده، صعقه، ومع 
رقاق*.ثتاب ®وعليها ها: بكر بي أس 

سنة،وعشرون سع العمر مجن لها كبيرة، كانت، أسماء أن نكارتها؛ ووجه 
اكابلْ،.بهده الني. على ندحل فكيفخ 

لفظةوروايته واصهلرايه، وتفرده، بشير، بن سعيد صعق، •ع لثالغة: ا٠ 
قادة.في منه أوثق هو لمن ، مخالفذللتإ ع هو منكرة، 

قادة؛عن راثدأص، بن ومعمر ،، الدستواتيلهشام رواه الحديث، فهذا 
عائشة.ولا دريلأؤ، بن لخالد ذكر بدون مرسلا، فيكره افه.، رسول أن 

القدرعلى اقتصر إنما دريك٠، ابن حدبئؤ قي التي القصة يذكر لم وأيضا 
منهاثرى أن بملح لم حاصت، إذا الجاؤية )إن توله وهو فقْل، منه المرمع 

اسل(.إر محياها وجهها إلا 

)آ(فياوطهمع:س(.اوجروحينا/ها'ا. )ا(
القطانلأبن الفر أحكام الطرش )٣( 
_\T.الماء القد انظر: )>،(  r٠٣٧٣/الرجال ضعفاء ني الكامل )٤( 
(.٤٣٧)المراسل ش داود أبو رواه )٦( 
هجر.دار ط. ٢ْ، ٩/١٧الطري تمر عنه، الرذاق،، صد 'لرض من الْلري دواء )٧( 
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حالفهفإذا ٢، أومهمل من أو قتادة، أصحاب أوثق هو الدمتوائي وهشام 
على-، السابقة العلل *ع - ذللث، يئ قتادة؛ في ووااازاُت، صعيفح، وهو معيد، 

حلان،على هشاما معمر ناح وفل فكيف، روايته، فى وهم بشير بن سعيد أن 
سعيد؟رواية 

هشامهلريق من المرسلة الروابة جعل من حالأ يعرف بث،، وبما 
فهمابشير، بن سعيد طريهم، من الموصولة، للرواية منوية ومعمر الدمتواني 

•تقدم كما قتادة على بالخطأ معروف، وهو معيد، فيه أحهلآ واحد، حديث، 
المرسل!تناده طريق ت ثانيا 

الكلامتقدم كما قتادة، عن المحفوظ فهو الصحيح، الوجه هو وهدا 
سق.كما الأول،، الطريق علل من الثالثة العالة في عليه، 

ستعميس يشته أمماء طريق س الثاني لطريق ا■ 
سمعانه اه، عبد بن عياض عن لهيعة، ابن عن رمح بن محمد روا0 

اسةأمماء عن أقلن أبيه، عن يخبر الأنماري، رفاعة بن عبيد بن إبراهيم 
عاتشةعن عميس، 

،1ت|ربمك ا|إسن1ه ذا هه 

ليسإذ الجمع، عند الحديثإ هذا في صعيفظ لهيعة ان الأولى؛ لعلة ا٠ 
منحل.يثه يصححون إنما لهيعة ان حديثا يصححون والدين العبادلة، رواية من 

منها.هذا وليس العبادلة، رواية 
الإستاد.بهذا تفرد فقد لهيحة، ابن صعقا ع ت الثانية لعالة ا• 

إلاعميس بنته أصماء عن الحديث، هازا يروى *لا الطبراني؛ الإمام قال، 
لهيحةا.ابن به تفرد الإستاد، بهذا 

حميحاالإسناد، هذا رحال تفرد منه يفهم الإسناد*، بهذا *إلا وقوله؛ 
بُصءمصض.ا•

هوبل .، الّحم، إلك، ٌرفدعآ يصح لا الحديث، هذا أن ؛ و|لقاإهم،؛  00

١، ٦٤؛/ اكهدمهتهدمح انئلر: )١( 
ؤ٨٦/٧واJهقي(، ٨٣٩٤)والأوسط ، ١٤٣٨٤امر م ا:م.بماللراني )٢( 
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أبىبنت أسماء أن ففيه ثديية، نكارة متنه ونكارة ومتنا، إسنادا منكر حدسث، 
كانتأنها مع رقاق، ثياب وعليها النمب. على يحلن ه، الصديق بكر 

تقدموقد ها، مثلها عن البعد غاية ني وهذا سة، وعشرين سعا يلغت كبيرة، 
ذلك.ذكر 
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وشؤوفا1نكاح ركغى باب 

(:١٨٢٦)رقم  nXY/؛لإرواء اه 
والرجعة(.والنكاح الخللاق جد: وهزلهن جد جدهن )ثلاث حديث؛ 

؛:izfeالألباني الشيخ رأي لاصة خه 
بمجعؤعحمن الحديث أن سق مما مندي أتلخص أواليي : قال

اور-.اة،الثصري الخن وطريق اكر٠ذي، حسنها التي الأولى هريرة ا؛ي طريق 
الصحابةمحن المذكورة الصامت،والأنار بن محبايأ بحيث قوة يرداد وقئ 

معنىان حمر تدل - منهم واحد كل ين لناسونهاعنهم يسين ولولم - فإنها 
.١^٠٢٠واض محتيمم، معروفا كان الحديث، 

هاسثر\ك.\% 

عديابن الحديث صعق وتد صعقها، لشدة تقويه؛ لا الحديث، ط؛ طرق 
والدهي.القaلان، وابن الر، مد ابن وصعقه متته(، تضعيف عنه سيأتي )كما 

ااأحا9بمش;راسة حمه 

هريرة:أبي حدبث، ولأ: آء 
٢(، ٠٣٩ماجه)وابن (، ٢١٩٤)داود أبو أحرجه اودْ،د: ذ>هء د□ 

،٤( ٤ V/ )ءورث، الجاروي وابنرا/ها؛، منصور بن وسعيد (، ١١٨٤)والترمذي 
٢;والحاكم ؛،n/r ،Yوالدارقطني ، r٩٨/الآىر>ا معاني اشرح في والطحاوى 

نيالمر مد وابن \\/TU وذي٠انمرنة،والميهفيتما/-؛م، ، ١٩٨
بن•، Uapعن أدرك، بن حسب، بن الرحمن تمد طريق من ، ٣٧٥! ١٦ءالامتدكارا 

'ُريرة•أنح، عن ماهلثا، بن يوسف، عن رباح، أبي 
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اوحْإثهو|سق □

اوستكّذا و٥ 

هالأuتي الشخ حاله بثن أدرك، بن الرحنن همد ب الأور: سة ا٠ 
حبيببن الرحمن وعبد الإستاد، اصحح الحاكم؛ نال نال؛ حيما كافيا، بياتا 
المدنييزا.ثهات، من 

ليزا.فيه انالت،: موله: الذمي رده وند نال، كدا 
الأدركل١، *فابن السابق: تعينه اكرمذي على متعقبا المهلان ابن ونال 

حاله،.يعرفا 

منكرالنائي: قال ئد ،: BiJU؛١(: Y/ ٠ )ق عاليه رده في الذهبي قال 
الحددث،».

الحديث،«.»لين »ادقردب،«: في الحافظ قال ولهذا تلتؤ: 
منكرالنسائي: قال فيه، مختلف اوهو : ٢٢١٠! ارالتالخيص* في قوله وأما 
حسن*.هذا على فهو غيره، ووثقه الحدينا، 

غير،لا حبان ابن هر إنما إليه المشار الغير لأن بعن؛ فليس تلت،: 
مقدمةفي نمه الحاففذ بثنه كما به تقرئ إذا به يوثق لا مما حيان ابن وترثيؤ، 

فيه:قوله في ائي النهنا حالم، وقد فكيمر يخالف،، لم إذا وهذا االالسان*، 
الخاصكتابه في توثيقه على يعتمد لم الحاففل رأينا ولذللئ، الحدين،*؛ امنكر 

انتهىأعلمءرآ،. واطه عندي، بحن ليس صعيم،، ند فاللتقرم،*  ١٠بالرحال: 
كلأمالشحالأuنيظمح.

ينكر*.ماوله اصدوق ،: االميزان*لفي الذهبي وقال تلت،: 
الحدين،*امنكر المديئي: بن علي وقال يحص، وصعقه 

•ععطاء، عن الحدين،، بهذا - أردك أو - أدرك ابن مرد اكانية: لعلة ا٠ 
وغيرهم،جريج، وابن وقتادة، الأوزاعي، مثل أئمة، وفيهم أصحابه، كثرة 

*ولاء؟محن س المهم الحديث بهذا أدرك ابن مرد فكتف 

أزذك.وغرهعا: ، ٥٥٠آ/المنان  jUjوفيتهاوبالكالب؛/مآ0، كذل )١( 
آ/ههه.)٣( . YYOالخليل؛•/إرواء )٢( 
.٤٥٥/١الاعتدال ميزان )؛(
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هذاإلا تة الالكب في له لمس بل - أدرك ابن أي: - مقل أنه مع هذا 
الحديث.

حديثأماحه وابن والمرمذي، داود، أبو له أروى المزى* الحافظ مال، 
واحدأ،ل

حال(االى.حدهن )ثلاثة ت حديث، عندهم *له الحافظ؛ ونال 
أيضاوتقدم الم—،، لهذا الحديث،؛ يتكاره له المائي ؤ وصفيكون وند 

جهالة.فيه أن 
حالف،قد وتفردء، صعقه، مع - أردك أو - أدرك ابن أن الثاكة؛ لعلة ا٠ 

وابنقوله، من عءناء عن جريج ابن الحديث، هذا روى فمد منه، أوثق هو من 
علتاء.أصحاب أنمتإ من حرج 

طلهم،أد لأهما نكح رمن نال؛ عطاء عن جريج، ابن عن الرزاثا، همد رواه 
والكاح(ص.الخلاق ش لمؤ )لا وقال: جاز(، محل 

مجنإلا الحديث، ^ا تند يالأ I الحديثؤ أسند أن يعد البر عبد ابن قال 
امنيقال: عهياءقال: عن جرج، ابن عن ذكرهمدالرزاق، وتد الوجه ه-ذ*ا 

لماعمناء عن صححا - أعلم وافه - كان ولو جاز*، قد لما طلهم، أو ليا، نكح 
•نه وأسهم بعطاء الماس أنعي فإنه جرج، ابن عن حفمح، 

فيهءراّ،.يختلفون أعلمه لا ،، العلماءلعند صحح المعنى ولكن 
منآكر.لأنه الاعتبار؛ عن الإسناد هذا درجه سقوط يضح، تقدم وبما 

ه•'الأيا؛ي الشخ أوردما عريرة أبي عن أخرى ريهم، ط■ 
عريرة-أمح، عن المحن، عن غالب، ريت، طس 

عنغالب،، عن \\'^ا٢( )ق عدي ابن ٠أحرجه الألماني: الشيخ نال 

^ا^0^\لهوب تهدب )٢( . ١or/\v^١ل تهذب )١( 
(.١٠٢٤٣انمف،))٣( 

معتبرة.الأحرى المرمعات أن يرى لا فهر )٤( 
حلافاالحديث، وتضعيف المعنى، تصحيح بين البر عيد ابن الحاففل جمع كيف انظر ، ٥١

•المتأحرين س كبر علته لما 
الداء.مؤ.ة ط. ا"/هآآ، الأسذلكر )٦( 
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أحاديثله الجزري اض عبيد بن اوغالب ت قال به، هريرة، أبي عن الحسن، 
•الصن، مكرة 

الدارقطتيوقال يثقهء، ءليس معين؛ ابن تال حدا، صعيف وهو ت -؛، ٠٥
•٠ متروي ٠ ٠ وهمره 

فيتال عليه، أنكر مما أحاديث جملة ترحمته في الذهبي له وأورد 
الأJابيالشيخ كلام انتهى .رصوع«ا»أا،. حديث،»هازا أحدها: 

وهواه، عبيد بن غالب إذاد0 •روقي االدرايةات ني الحافغل ونال( 
ئروك.رى.

فيالرحل هذا لوجود الاعتبار؛ درجة عن ماتهل أيضا الإمناد فهدا هلت،: 
إستاده*

عندمنكر الحديهث، هدا نمتن المتزو، ارمتكرة ت يقول عدى ابن أن ؤيلاحظ 
ابزعدي•
 tالصامت،:ين ء؛اد؛ حديث، انيا: ث

أبيبن الد عبيد حيننا لهيعة، بن الاه عبد حيننا عمر، بن بثر رواه 
ثيالنمسؤ يجوز رلأ نال،: الد. رسول أذ< المامتا؛ بن عبادة عن حعمر، 
ومن(ص.هد نالهن نمن ^ص،وانماق، نلاط،: 

علتين:له أن ظه الألباني الشخ ذكر و■ 
نإنهالصامت،، بن وعيادة حطر، أبي بن اض عبيد بين الأمظع لأولى: ا٠ 

الصحابة.من سماع اش لعبيد يثبت، لم 
رالممرسإ*:في الحافنل نال لهيعة، بن اض عبد ضعف لغانية: ا٠ 

منأعدل عته وهبا وابن المبارك ابن ورواية كتبه، احتراق، بعد حالْل ٠رصدوق،، 
٠٠ غيرهما 

انتهىفيه® حلط يكون أن فيخشى عنه، روايتهما من هذا وليس قالته: 
ه.الأuتي الشيح كلام 

.Y٩١/ اكرايت )٢( . YY1/1الخلل إرواء )١( 
١٥٥٥ا/ندالحارمث، مزواناو عن الياححؤ شة )٣( 
.YY-1/1الخلل إرواء )٤( 
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، a٤٣١/ في الحافظ ذكرها أحرى طريق وللحديث قلت؛ 
وانقطاع.صعق أيضا فيها لكن 

عنه،أعرضت المشهورة الكتب أصحاب أن الحديث هذا في ؤيلاحثل 
عنتقدم كما وغرابه، صعق، علامة وهذه فمهل، ٠ نيه م ١٠في الءاراثا وأحرجه 

إسؤؤ.رجب ابن الحاففل 
•هه ض أ؛ي حديث الظ؛ ثء 

،•ملم، بن صموان عن محمد، بن إبرامم عن الرزاق، مد رواه 
االتقرب_اا.في كما متروك، الأسلمي، محمد بن إبرابم إصناده وفي 

ةق،بج:ايمري الحسن مرمل ابمات ر• 
الحسن،عن عمرو، ۶>، يونس، بن عيير عن • ب أ؛ي، ابن أحرجه 

الأولىالهلعة في بينما المحققة، شيبة أبي ابن طبعة في هكذا الدرداء، أبي عن 
الحض،مراسيل من الألباني الشيح جعله ولهذا الدرداء* أبي ؛اعن نوله؛ سقعل 
الدرداء•أبي عن الحسن، يرؤيه بل كذك، وليس 

أبيعن *الحسن زرعة: أبو ذال، الدرداء، أبي مجن مع يلم والحز 
أيضا.منقهير الإسناد فهاوا *أم، مرمل الدرداء 

ض*عمرو أنه؛ والنلاهر هكاذا، المحن*، عن •كمرو، إسناده في أن كما 
حدثناالأواني، الد تمد بن يممحر طريق من الحديث عدي ابن أحرج فقد تمتد*؛ 

الدرداءرأ،،أبي عن الحز، عن تميد، بن عمرو عن يحيى، أبي ض إبراهيم 
١متروك فعمرو كذللث، كان ؤإذا 

الدرداء،أبي عن المن، عن أيضآ؛ المحن رواه ارونل. I الألباني الشيخ تال 
،،التكاح،والعناق،والعللأق(أبهن؛ لاينمي، )ثلامث، عليهبلففل؛ ظكرْموقوفا تال، 

ّتقدم كما ، ٠^^ كذللثج رط؛ . أيضا* صحح الحسن إلى وإّناله 
عنرواه عليه، موقوفا الدرداء أبي عن الحز، عن الروايات وأصح 

ثقتان؛اثنان موفوفآ الدرداء أبي عن الحسن 

الرشد.ر؛م)ا«ا-ما(ط.  ٤٨٣آ/)٢( (. ١٠٢٤٩انمف؛وقم))١( 
١؛ْ/ا. الكامل )٤( . ص٤٤م ايي لأبن اوراّل )٣( 
.YYU/-Vالإرواء )٦( (. ١٨٥٩٦)رقم  ٤٨٢ا■/شب أبي ابن )٥( 
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شيةأي ابن عند يونس، 
،.١٢٧٧^عبد عند رثاية، 

الثقات.لمخالفته منه؛ وهم المرفوعة صرو فرواية 
الماس*احتالف المر؛ عبد ابن نال فيها، مختلف الحسن مراسيل وأيضا 

•، آحرونءل وأباها ئوم، فملها الحسن، مراسل في 
فقال!نولها عدم المشهور أن إلى أثار لكنه 

ذلك،في والمسامحة الضعفاء، عن بالأحد عرف، س فكل الإرسال، *وأما 
عنإلا بأخي لا أنه عرف من وكل دونه، من أو كان تابعيا أرسله، بما يحتج لم 

محيرين،بن ومحمد البب،، بن معيد فمرامحيل مقبول، ومرسله فتدليه ثقة، 
بها؛يحتج لا والحسن ءaلاء مرامحمل ! وقالواصحاح، عندهم المخعي، ؤإبراهيم 

المال؛ةلأإ،.وأبي قلأبة، أبي .رامحمل وكذمح، أحد، كل عن احدان كانا لأنهما 
شرحني الحسن مراسل في الخلاف رجب ابن الحافظ حكى وقد 

ااالعلل«.
الضعيف،.الحديث، قم من المرسل أن يبقى كل وعلى 

.،الحم، عن الحز، مراسيل به المقصود كان ؤإن المايق، والكلام 
يخشونلأنهم صعفوها إنما صعفرها ازوين لأن مراسيله؛ كل تتناول أنها إلا 

الضعفاء.عن الإرسال 
لآ'ار:ا ٠

ه:صر عن أولا: 
بنسعيد عن سحيم، بن سليمان عن أرطأة، بن حجاج رواه إسناده: 

*محه المسب، 
طلك 1اإ،ساه ءذ1 9□ 

الضعفّاء،عن يدلس وهو عنحن، وفان مدلي، حجاج الأولى؛ لعلة ا٠ 
حا-مْ،ّأبو قال كما 

برنم)هأأ•؛()٢( (. ١٨٥٩٦يرتم))١( 
المهءدا/-"اؤ)1()ى\كيو\/لأ0. 

اكهدب_اآ/1آا.تهدب_،)٥( 
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المسيب،ين سعيد عن سعيد، بن يحيى عن ماللئ،، روى ت اكاتية العلة •
غيره،رواية عر مقدمة يحنى ورواية ^١،، ٠۶٠من 

٠)هبع عمر من سع لم المسيب، ين سعيد I لعلة ا٠ 
نحيهإلا شسأ عمر من سجع لم لمسسب ا بن أسعيد حزم! ابن قال 

ر itضل النير عر المزني مقرن بن النعمان 
الثالثة،دون ثل، والثانية الأور الملة هي المؤثرة الخالة أن والأترب; 

•عمر عن سمد رواية عر أينوا الأئمة أن باعتبار 

أبي١^ عجي عن عمرل؛،، بن ١^٠٢٣ >يق من ا'لرراقص، همد رئاء 
مهناللاعب اثلاث قاوت الخطاب بن عمر أن مرة؛ بن جعدة عن امة، 

رالعتاتن•.والصدقآن، الطلاق، سواء; والجاد 

ومحوعمرو، بن إبرامم سده *غي الإساد؛ هذا همن حزم ابن ونال 
اوهوغيرثقة همدالكريم، عن صعيف، 

اصعيف*،; ااالقريب٠ قي الحاففل عته قال المخارق أبي بن الكريم وعبد 
فيهوالكلام متروك، والدارئطنىت النسائي، همه نال لهدا ذللث،؛ من أصعقا وهو 

معروف.

ثانءآ؛ءنءفيهت
عنتجب،' بن اض تمد عن جابر' عن الثوري' عن ،' ٦٧١٧١تمد امحترجه 

صعيف.الجعفى وجابر 
بقوي*ليس الدارقيى: وقال ااءجهول«، الشافعي: عنه قال نجي وابن 

ننلر،.فيها ااأ-تحاره عدي ابن وقال نثلر®، رب البخاري؛ وتال الحديث،*. قي 
عقيم.القال جمهور قول لكن ار، النوتقه نعم، 

١(. ٠٢٥٣الرازق،)عد ومف ، ٥٤٨آ/الوطآ )١( 
\-/m.انمله، )٣( بالاثار المحر )٢( 
بنإيرامم المر وني المف،. ر هكذا )٤( 
.١٣٤آ•/)٦( الحلي )>،( 
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علي*.عن يسمع الم ممن؛ ابن نال هذا مع ثم 
مها،اJرمع الحدث، لهذا السافة الأسانيد في بالتأمل اي:  ٥٥

عداط! الضعفاء، عن والرواية الانقطاع، في تشترك جمٍعا تجدعا والموقوف، 
وصاع.فيها  ١٠٠الأعشار، عن الساقطة الأسانيد 

وحديثالأولى، هريرة أبي بطريق، الحديث، نوتم، . الألاذمح، والشيح 
•هت، الصحابة عن والاثار عبادة، وحل.يث، مرسلا، المرى الخن 

الحسنلحاويث، وحول لا وأنه منكر، هريرة أبي حديث أن وتقدم 
وتقدممتروك، إسنادْ وفي منه، يسمع ولم الدرداء، أبي عن هو بل المرسل، 

الباب،أحاديث، ساتر فى مجا ففيه عيادة حديثؤ أما الخن، مراسيل ش ما أيضا 
عالمجم الانقطاء كلها فيها الأءار وكيلك الضعفاء، رواية مم الأنقطا۶، من 

^١تقدم أحرى 
بعضا.يعضه يقوى لا فإنه الأسانيد، من شأنه هذا وما 

تع١للأثلمؤإللد 

٩٦



٢٩)الحديث 

w

(:١٨٥٨)رقم  yoA\'/الإرواء ه
وشاعدين(.يولي إلا نكاح )لا حديث: 

هإزفؤ:الألباني الشيخ رأي لاصة خه 
مم.ه.ء

لآستدر\ك\ه 

وابنرالعميلي، حاتم، وأبو أحمد، أعاله يمح، لا الشاهدين ذكر 
تيميةاين الإسلام وشخ المنير، 

عائثة،حديث من روى أنه . الألباني الشيخ ذكر الحءبمش; >اسق د□ 
البصرين والمحالأشعري، موسى وأبي اض، عبد بن وجابر هريرة، وأبي 

•مرملأ 
اوحاديثدواسة!هذص يذل وه 

ءاولأ:حاويثعاممةلى:
غيرعلى نكاح من كان وما عدل، وشاهدي بولي إلا نكاح )لا ولففله: 

ك(•دلي لا من دلي تشاجروا؛ فإن ياطل، فهو ذلك 
سوالييهقي ، ryrfiوالدارممي (، ٤٠٧٥)حبان ابن أحرجه 

عنعروة، عن الزهري، عن موس، بن سليمان عن جريج، ابن طربق 
.هاعائشة 

TrU/U__iالفتاوى اشه؛اوبما/ا'ا/، •٣، ٩/٢الضعفاءسلي )١( 
، Y٤٢؛/ الأشراف وتحفة ، ١ ١ ل/ ٥ الدارتهلني طل ني: الحديث هذا >ق انتلر )٢( 

يمههه_المر الدر وانفلر؛ ، ٧٨٠اءا/الجامع والمد اوهرةيا/ا-لآ، ؤإتحاف 
واكاخصمبْن، ٥٥٧
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أحديذكر لم عشرين، من أكثر الرواة من جماعة جريج ابن عن ورواه 
هم;رواة أربعة إلا الشاهدين نيادة منهم 

ا-ءتك،ينيوس•
بنحفص - ٢ 

الحارث.بن 'آ_حالد 
الأمويسعيد بن يحص - ٤ 

الزيادة:بدون جريج ابن عن فرواه 
(،١١٠٢)الترمذي محي منة وابن (، ٢٠٨٣)داود أبي محي الثوري 

فيالرزاق وهمد (، ٥٣٩٤»الكيرىاا)في المائي هد الأنصاري معيد بن ؤيحص 
محيالمارك بن اض ومحي ٢، ٠ ٠ Y؛/ أحمد* وامد ،  ١٩٦ا*/االمصض« 

(.٢٤٢)ءالجاهع، كتابه في وهب وابن (، ٥٢٨)ا *متنه في متصور بن معيد 
الشاهدين،نيادة يذكر لم كلهم متهم، الحفافل ذكرت ؤإنما كث؛ر، وغيرهم 

فقط.هزلاه وذكرها 
الثوري،وسفيان الأنصاري، معيد بن يحيى *ورواه الدارقعلني: قال 
عنالزهري، عن موسما، بن سليمان عن جريح، ابن عن الحفاظ من وعيرهما، 

الثاهديزارفيه يذكروا ولم عائشة عن عروة، 
هذا*ومع -• الشاهدين لزيادة العلرق بعض ذكر أن بعد - العلأتي وفال 

الشاعدين'الآ،•ذكر دون جريح ابن عن رووه الأكثرين لأن غريجه؛ فهو 
تقدم:كما أربمة وعم يالزياي؛ لدوه الذين إر نرجع 
هذافي عليه احتلما لكن لمتا، ثقة وهو يونس، بن عيي أولأ• 

الحديث،:

بنالرحمن وهمد حالي، بن عمر بن وسليمان همام، أبو همه: الزيادة فذكر 
الحجاجبن أحمد بن محمد يوسما وأبو ، الأزلي سعيد بن وغليبا يونس، 

الرشء،•

.ص٢٩التحمل جامع )٢( الطلْا/أا. )١( 

الخدثئوم معرت ز والحاكم انييمأأ\، أخرجه )٤( 
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خثرلأمبن وعلي راص؛هلن، بن إمحاق الزيادة: هدم غير من ورواه 
يعدميما لا بالخطأ، وصف لكن - ثقة أيضا وهو - غياث بن حفص ثانيا: 

بعضؤيتنى كتابه، من حدث إذا ثبت اثقة شيبة: بن يعقوب قال القضاء، توليه 
حفظهء.

فهوكتابه من عنه كتب فمن اصتقضى، ما بعد حفظه *ساء زرعة: أبو وتال 
كداء.فهو ؤإلأ صالح، 

ببغداد،غياث بن حمص به حدث ما احميع معين; بن يحيى وتال 
أربعةأو آلاف،، ثلاثة عنه كتبوا كتابا، يخرج لم حففله، مجن هو إنما والكوفة، 

حففلهار'آ،.من حديث، آلاف 
بنأبان بن سعيد بن يحيى ين معيل وهو بغدادي، هنا عنه والراوي 

عثمانأبو الأموي، القرشي أمية بن العاص بن معيد بن العاص بن معيد 
،.البغدادي١٤

ثثت،.ثقة وهو الحارث بن حالي ثالثا: 
علىلها ، يوتفولم حجازأ*"،، وابن الدارقطنىلْ،، علقها الرواية وهذه 

الحارث،بن وحالي غياث، بن حفص ®رواية القء1ان: ابن قال ولدللث، إسناد؛ 
•جر؛جلأص ابن عن وحالي، حفص إلى موصلين همر وهما مثله، جريح ابن عن 

الأموي.محيي بن يحص رابما: 
الرقي،عمر بن المان سعن الحضرمي، هارون بن محمد حامد أبو رواه 

)٨(
عنه

فيطاهر وأبو ،، الدارتءلنيلرواْ الحدبث، بأن تعل؛ الرواية هذْ لكن 
تالأموي( معيد بن )يحيى بدل فجعل ه تفبالإمناد االمخ.لصيادت،ا 

عنك،•رواية إلمحا فرجت يوسر(ا، بن رعتما 

.U٦٢/الكمال تهذيب )٣( 
o؛/Y؛.الخلل ره( 
.ه/٦٨الوهم يان )٧( 
.YYo/rالمن )٩( 

سارتطنيه؛/إ؛االخلل ثي كا٢( 
•٣٨٦ا/حان ان ربمه من أحرجه ٤، 
ا</س.٦( 

؛.Y،>/U_J1أخرجه ٨( 
(.٣١٣٤)رنم •ا(أ/أإ؛ 

٩٩





سمعت،عثمان عن يونس بن عيي رواه ت الوقاصي وعثمان - ٥
به.الزمري، 

الزيادة.فيها الرواية وهذء 
إلاالرحمن عبد بن عثمان عن الحديث هذا يرو الم الطبراني: قال لتكن 

عتحم،ينيوس*•
عتروك.الوتاصي عثمان أن كما 

•الزهمى حديث في الزيادة هذ0 وجود عدم على تدل الءلرق، وهده 
■متروك وهو الوفاصي، عثمان يلريق ءا«ا 

بهاتقرئ يونس، بن عيسى طريق من الوتاصي حديث في الزيادة وأيضا 
الزيادةفي الوعم أن على هذا يدل وند الوناصي، عثمان بن الرحمن عبد عن 
بكرنيند طريق، من أكثر ني الزيادة بهذْ يتفرد لأنه يونس؛ بن عيي من 

•منه لا يونس بن عيس عن يروى ممن الخنأ 
وهمالثاهد«ين ذكر أن علمت الحديث، طرق من تقدم ما تأملت ؤإذا 

فيفهي أهميتها، •ع الزيادة، لهذه جميعا الأئمة هؤلاء ترك جدأ يبعد إذ وحعلآ؛ 
ثمالمسألة، هده في اللففل، هدا أهمية تخفى ولا الكاح، في الشاهدين مسألة 
فهو- يوص بن عيس من يكون ند والخنأ وخبطا، عددأ أقل هو من بها بمفرد 

الثقة.يخ3لئ ند لكن - شك بلا ثقة كان ؤإن 
علىالخلاف ذكر تقدم فقد الرواة، محن دونه ممن الخطأ يكون وقل■ 

رواهممن راعويه بن إسحاق وأن سئما لا الزيادة، هذه ذكر في يونس بن عيسى 
الزيادة.هزه باوون عنه 

أنمن الزيادة: هذه معه زاد فيمن يقال يونس، بن عيسى شأن في نتل وما 
■عته روى ممن أو منه، يكون قل- الخطأ احتمال 

■هؤلاء لضري حطآ؛ اللفغل فهال.ا حال وبكل 
بنسليمان عن جريج ابن حبر في أحد يقل الم حبان: بن حاتم أبو تال 

يحيىبن معيل- أنفى؛ ثلاثة إلا ءا«لاا اوشاهل.ى هذا الزهري عن موسى، 

■ه/يبا الأوسط المجم ؛ي 





نمتن؛على وهم الرواة، من جماعة هشام عن ورواه 
توهم الزيادة هذه ذكروا الذين الأول لمم ا٠ 

دراج،بن لنوح سان، بن ؤيزيد عثمان، بن اش عد بن حالي بن عيد س -
.حك؛ملا، ين اه رعبي 

ض؛ن؛رذانأى•ج -
علواذلبن لحسين ا -
ميسرةبن ناغ واسمه الخصيب، بو أ -

لمالذين م •المم 
ندل؛نعليأْ،•م -
معة؛نصالحلأ،•ز -
بنجر؛جلى•ا -
١^٩٢.بن جاج ح ِ

نرواياتهمغالبا، كذابون محهم ؤيروى الضعاف، الرواة من كلهم وهزلأء 
مشامأصحاب، من أحد الحدمؤ بهذا يأ>درث، لم ولهذا معلولة، كلها هشام عن 

.٢٢٧"T/- اسميها ص سان بن يزد رواية عدا - عنهم علمها  ٢١)
0\ا\•^.العلل في والدارظي ؛، U/\،1الأوط ؛ي اممراني )٢( 

مالهائي صد ابن وهال •جهول«، الخم، •أبو وقال،: ، ٢٢٤م الدارهيي منن )٤( 
التتيح

موصوعاء.كون أن والأصه ، ^١١منكر الحديث، هاذا 

وءللالدارثديخ/بم"لل، يعر وأبو ، ٢٢٦٧)سرطى الكير والعلل اوزا'رخا/هلل، )٦( 
الدارقييضلل ، ٤  ١٢م الشيخ لأبي بامبان اJحدثض يقاتؤ ، ٣٧٧ا•/الكامل )٧( 

.y\r\/نمم لأبي أصبهان أخار ها/أآ، 
بهنممرد هشام، عن حريح، ابن حديث، اوأما ها/ما: العلل لي الدارقيني ونال 

موص،بن ملمان عن جريج، ابن عن وانمحح ب، ووهم عنه، مازن، بن معلرن، 
'■صص 

حاتم.أبو تال كما هشام من يسمع لم لكته ، ٢٦ا/ ٥ الدارقطي علل  ٢٨)

١٠٣



ابنرواية في كما صعيف، عنه يتفرد لكن ثقة راو منهم يكون وند الثقات، 
جرج•

ابنارتاينخ ففي مرمى، بن مليمان رواية موتما ما معين ابن أنكر ولذا 
بولي(،إلا نك1ح )لا عاتثة: حديث في ليحيى *نيل ت الدورتم، رواية معين* 

•موّمح،* بن مليمان حديثا إلا شيء هدا في يمح ليس • يحص فقال، 
عنعائثة، عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن منيل(، اروى أيضات ونال، 

بنيءارأ،.ليس حديث، وهدا يحيى؛ نال( إلابولي،• )لانكح ت قال، الني. 
فقدعروة، حديث، من كثير احتلافج الحديث، هن>ا *وقمح، * الخليين، وقال، 

عنأبيه، عن عروة، بن هشام عن وغيرهما، وصدنة، صالح، بن زمعة رواه 
هشام*أُ'آ،.أصحاب، من الأئم؛ن يتامهم ولم عاتشة، 

وهوهشام، عن وسدل(أ؛،، صالح، بن زمعة ارواه داولت أبو وقال( 
.،  ١١١صعق، حديث، 

مريرة؛أبي حديث، انأ؛ ثء 
البخارتم،عليه حكم وقد موس، بن مغيرة قيه أن الألماني الشيح بين وقد 

الحديث،.متكر انه حاتم وأبو 
قول(معنى بيان ، التعاليل'؛ تدرك ١م من الأول( المجلد ني وتقدم 

عنه.الرواية تحل ولا بليغ جرح وأنه الحديث،، منكر إنه الرجل؛ في، المخارتم( 
•متروكا راؤيا فه أن الألاني،لَا، الشيح بين لكن آخر، طريمح، وللحديث، 

الأعشار.درجة عن مانحي الحديث، نهدا 

 )٢٣٢)١A.

١٢٣٢ irأا•٣، الووري رواة _، ابن -ارخ )٢( 
.٠٣٥ ا/ ا» ءالممرنة فى الإرشاد )٣( 
اعلأْ:معين ابن كلام وفي ، A١٩١/ الموصلي يعلى ايي ند موفي، مكيا، )٤( 

ص-أ.)٦( . ٣٥٠حجرم\ا/ لاين المهرة إتحاف )٥( 
.٦٢٤٢;الإرواء )٧( 



t جائرتحديث ثال؛آت
كمامنها، الثالة الطريق ص الزيادة فيها التي طرق، ثلاث جابر ص وله 

شالشخالأJابي١،.
ناقال؛ الذايع ير نبن تطن نا ت تال الحضرس اه عبد بن محمد رواه 

عنالزبير، أبي عن المالك،، عيد بن محمد نا تال؛ الباعالي العمان بن عمرو 
ءدل(لى.وثاعدي بور، إلا كاح )لا اه رسول تال تال: جابر 

علل:الطريق مس وا 
عنالحديث، هذا يروى *لا اتجراني• قال ير، نبن قطن به تفرد ~ ١ 
تسيرارم.بن تطن تقرئبه: الإساد، بهذا جابرإلا 

الحديث،رق *بعدى: ابن عنه قال بل يخطئ، صدوق وفطن 
وووصاله((ل؛،.
عليه،يحمل فرأيه هه زرعة أبو ءسئل حاتم: أبي بن الرحنن عبد ونال 

أنكرمما أنس، عن نابمتإ، عن سليمان، بن جعفر عن أحاديث، روى أنه وذكر 
ءاليهالْ/

حدأ.مكر مثاله فممرد 
الحافنل.تال كما أوهام، له صدوق ومو العمان، بن عمرو وفيها - ٢ 

مكرة،أحاديث، روى الحديث،، في بالقوى ليس ابصرى عدى: ابن وقال 
.عنه٠١ يروي الذي اضعيم، من أو منه، البلاء أدري فلا 

ودثقهاليرار،داين"مان•
بنمحمد أراما الألباني: الشيخ تال المالك،، عبد بن محمد وفيها — ٣ 

اعرفه^.فلم الملك، عبد 

^٦٣ه/الأوسي السبمم )٢( . I٢٤١/الإرواء )١( 
٠٥٢/٦الكال )٤( 0اح الأوط المجم )٣( 
.١٢٠>،/ الكال )٦( \\•. Khrالكمال تهلي_، )>،( 
ئندالمالل؛،،، عباد بن 'محمد باول العرذمي' الد مثد بن 'محمد •' أنه المواب، لعل )٧( 

ثناير نبن، تطن ثنا نالا؛ مرمم، بن دعمران عبدان عن الحدبثا عدي، ابن أحرج 
هالشي ان حابر؛ عن الزير أبي عن الرزم اه عند بن محمد من انمان بن عمرو 
هدل(.وشاهدي يولي إلا مح )لا تال: 



أعرنه،فلم ؤإلأ ثقة، نهو الكبير الوامطي هو كان انإن الهيثمي؛ وقال 
.مات، رحاله وبقية 

يالتيليسرماه فقد دلك وْع حبان، ابن غير يوثقه لم هدا الوامهلي ممن! 
.مدلسأااكان فإنه السماع، ئن إذا حديثه *يعتبر *الثقات*: في فقال 

اثقة أنه عليه يْللق فكيفا حديثه، يعتبر فلا ؛العنعنة، هناروى وند نالت،؛ 
الشيخكلام انتهى بدلان،ا* معرون، أيضا مدلس الزبير أبا أن ذللئ، إلى أصفا 

^.٤٤الألباني 
الزبيرأبي إلى يصل أن نبل منكر الحلي>ث، هذا أن تبين تقدم وبما ظن،؛ 

للاعتيار.يصالح فلا 
 Kه'ماس ابن حديث ت ابعا ر

بنمعيد عن حثيم، بن عثمان بن اممه عبد انجأ الفضل، بن عدى روا0 
عدل(لوشاهدي يولي إلا نكاح )لا بلففو؛ مرفوعا به عباس، ابن عن حبير، 

غيرٍإر)مأ()،(يرقيه ونم ١سلإ ين عري أرىره الJارزطني: قال 
والصحيحصعيما، وهو الفضل، بن عدي رواْ *كدا البيهقي؛ وقال 

مونوف*ل
تفردالفضل بن عدي أن والبيهقي؛ الدارقطني، كلام من يفهم تلت،: 

بنأجمد بن مجند '؛ريق عن تنتح(  ١٣٠ )(/ التحقيق في الحوذي ابن أحرجه وكذللث، 
بنصرو ثنا سير بن تطن ثنا أبي حدنتي تال؛ اض عبد بن محني حدثني قال؛ حمدان 
قال:جابر عن اربير ابي عن العرزمي اه هميد بن محني ثنا ارحمن صد بن العمان 

عدل(.وشاهدي مرثي، بولي إلا نكاح )لا الد رمحول نال 
'تردك•دالرزس 

إرواءالخلل)١( 
.١٢٤/٧،وابج٢٢١/٣الدارظيأحرجه )٢( 

عنفياممر مضل وف٠ا ، T\o/i ^Ijjlتن ملارمالة ط. ر ب هدم وشك )٤( 
جديدمن الكتاب تحقيق ئد ينبغي كان إذ سببه؛ ما أيدي لا الدارممي لكلام موضع 

الخطبؤع.عن نقص ليها نح على الامحماد ولبى المح، اكل ير الاتحماد 
.U١٢٤/المتن )٠( 



منهأصعق هر من أو هو، إلا يرفعه ولم منكرة، حطأ رواية فهي برفعه، 
■اخرق ،لف |اإساه هذ| فؤ و٥ 

بنعتمان بن اض عجي على دمرفرعأ موثوقا امالار0 التركماني؛ ابن قال، 
قالالجوزي• ابن وقال ' بقوية لت أحاديثه معين؛ ابن فيه وفال، حنيم، 
بشيء*.ليست، أحاديثه يحبى؛ 

٠.الحديث، منكر حمحم بن  ١٠المديني؛ بن علي وقال ؛ هالت، 
أحرى،رواية في معين، وابن المائي، مثل أحرين عن توثيقه حاء تكن 

صدوق.،االتةرس_،ا؛ فى الحافنل وفال 

ابنعن اللغغل هذا نكارة بيان في كافية الأولى فالعلة حال وبكل 

ه•'•وص أم، حديث اما؛ خ. 
أبيعن إسحاق، أبي عن الربيع، بن ننس عن الأشعري، بلال أبو يرؤيه 

وشهودلأى.يولي إلا نكاح )ولا بلففل؛ مومى أبي عن بردة، 
أبيعن بردة، أبي عن إسحاق، أبي حديثا في يقل »ام الطبراني؛ تال 

قيس®عن الأشعري، بلال أبو إلا ٠وشهود٠ موس؛ 
فيه؛مختلفا الربيع بن وقيس 

وشعبة.كالثوري، وتقه؛ من الأتمة فمن 
فيهتكلم وكذا ا٠تروكا، نال؛ حيثا كالماني، جدأ؛ صعقه مجن ومنهم 

وغيرهم.المديني، وابن أحمد، 
حثفيه، عدل االتقري>جاا في الحافنل قول ولعل فيه، توسهل من الأئمة ومن 

.^٠ فحيت، حديثه من ليس ما ابنه عليه وأدخل كير، لما تغير ارًاووق، قال؛ 

وني١(،  ١٣٤٣)رقم ا/هها ١ الكسر السبمم قي الطبراني أخرجه: الذي كالحدبن، )١( 
ءلريي،من •٥( )٦ رنم ص٣٩٣ الحدسثح ناسخ ني ساعين وابن ، ٩٨-  U٩٧/الأوسعل 

نال؛ماص، ابن عن رباح، أبي بن عطاء عن نهم، بن النهاس حدننا بدر، بن الربثع 
كر(.أم م كان ومهرU وثاعدين بولي إلا نكاح يكون )لا اه رسول تال 
٠تتروك•٠وهو بدر، ين الربح ارمه :  ٢٨٦أ/ المبمع ني الهبثمي قال 

؛٣٦٣>،/الأوط )٣(  y\T/oالأوط في الطراني أخرجه )٢( 

١٠٧



.حديثه نكارة إلى أشاروا فيه تكلموا الذين أن يلاحثل أنه إلا 
،.متكر0اال أحاديث *روى ت نس عن أحمد نال 

نيالحديث اصحاب نظر محوآفته، فكان ابن، له ركان نمير؛ ابن ونال 
غيرها*.ابنه أن وظتوا حديثه، فأنكروا كبه 

اءحفظه،كبرّلما إلاأنه صادفآ، فرأيته حديثه اتبعت، حبان; ابن وقال 
المجانية*.فامتض روايته؛ في المناكير فوقعتا 

رداْ، الشاهدين ذكر بدون الربح بن فيس عن الحديث، جاء قد وأيضا 
.حافنلءثقة وهو موار، بن ثبابة عنه 

فيحبان ابن ذكر0 صعينج، وهو بلال، أبو للزيادة الراوي بينما 
١ؤيممرد يغرب، ونال! االثقات*، 

أحاديث،في نيس عن بلال، أبي بتفردات مليء لليراني واالأوّعليم* 
٠كسرة 

مع. نوحا لكن بالزيادة، ٦، قيس، عن ميمون، بن نوح تابعه نعم، 
اريماقال؛ *الثمات* كتاب في حبان ابن ذكرْ لما ولهدا أحطأ، ربما - تقة كونه 

،دمشق* اتاريخ في اكر عابن إلا يخرجها لم الرواية هن.ْ نم ، أحعلآ* 
المشهورة.الإملأم دواؤين في وليتا 

وقؤعيوكل مما الزيادة، هذ0 يذكروا لم إسحاق أبي عن الرواة أن كما 

للدارقطض:البرقاني* *مزالان وش 
عدل(.وشاهدي بولي إلا مح )لا ؛ شريالث، حديث، في له؛ قلت، 

محفوفل؟عدل( )وشاهدي قوله; الشي. عن موسى أبى حديثا في 
ليسباؤلل، هدا ا؛إه، معاذ فقال! حجر، بن علي قلتا؛ شريك؟ عن من فقال؛ 

بولي(.إلا نكاح )لا قوله؛ إلا 
ءدل**لْ،.اشاهدي بزيادة أنه حدثوا وقد الرقاتي؛ قال 

٠١• A/Uاليهتي احرحه )٢( . A٣٩١/ المذم، تيذيب، )١( 
١.٢ ١ ٩; )٤( TA/0 يثق تارخ ز صاكر ابن )٣( 
المسدمجدي ُتإ! للدارهطتي، الرتاني ^، ١١١۶)٥( 

-٨



منأكثر الأشعري موسى أبي حديث في ®ليس ت البغدادي الخهليب قال 
■رلأءاحالأءلي(' مد.ث

هقه.موسى أبي حديث ني اللفنلة هذه نكارة على يدل كله وهدا 
 Sتالحسن مرمل ت ائما س

ابنحدسا الحكم، عبد بن الله عبد بن محمد طريق من ، اليهقي رداه 
أنالعن؛ عن الجبار، عبد عن عثمان، بن الضمحاك أحبرني وما، 
عدل(.وشاهدي وصداق، إلا نكاح يحل )لا نال: اه. رسول 

(.١٢٨)رقم الحديث، في الحسن، مراسيل عن الكلام وتندم 
•الشاهدين لي الممن مرمل ت أي حجة؛ به تقوم لا أنه المنير ابن عن وسأتي 

هيبل الشاهدين، س لمححيح تكفي لا الشواهد هن.ْ أن ت الحاصل و٥ 
متكرة.أحاديث، 

صالحةالوجه هدا غير من رواية ففيه يولي، النكاح *فآما ت العقتلي تال 
لين*.فيها فالرواية الشاهدان، وأما الإسناد، 

وادهرنلأشتففيهميءءرتناأ؛،لأوالثاهدين، ®نمةالبغايا، ونالفىءوصع1حر: 
فيالشاهدين إثبات في المبي. عن يثبت، *وليس المنن.ر: ابن وقال 

إنباتني النبي.، عن الحسن، عن مرسل حدث إلا •تحر، النكاح 
،٠أكثرهماا١ يرفعه ولم حجة، به تقوم لا الشاهدين، 

بوليإلا نكاح )لا السي عن ردى •روني المر؛ ب ابن وقال 
ابنوحديثإ هريرة، أبي وحديث عئاس، ابن حديث، من عدلين( وشاهدين 

،.^٠^ ٥١لم فاإن.اااث، صعقا؛ ذلاائج نقلة في أن إلا عمر، 
لمت الحديث، أئمة من وغيره حنبل بن أحمد ®قال الإسلام؛ شيخ ونال 

•، ميءالالنكاح الإسهالعلمح، في . امح، بمإعن 
iعالواأصلمواللي 

.٧٥٥آ/ التقل يي الدرج للوصل الفصل )١( 
٠٠٣١ آ/ لسي الضعفاء )٣( ). Xo/Uالمن )٢( 
.x-yU/Aالأوسط )٥(  xyr/iلأعمالي الضعفاء )٤( 
).XA/rxالفتاوى مجموع )٧( . A<\/y؟الممهيد )٦( 

١٠٩



اتحديث

w

(:١٨٦٠)رقم  ٦y٦/\لإرواء اه 
عدل(.وشاهدي يولي إلا نكاح )لا *وط' حمض ين صران حديث 

٤^٥١٠؛الألباني الشيخ رأي لاصة خو 
نقدت*.وتد لشواهدء، *صحيح ،؛ ١١٠

هسدءر\كا\٠ 

شواهدهذكر »ع السابق، الحديث، في الشاهدين أحاديث، عن الكلام تقدم 
مرفوعا.يمح لا أنه ريان 

لمالتي الشواهد من وهو شواهده، أحد هو حصين بن عمران وحديثا 
(.١٨٥٨)الحديث، تعت، الشواهد سرد حين الألباني، الشخ يدكرها 

الجزيرةقاصي الجزري، محرر بن الله عيد إساده في عمران، وحديثا 
للاعتبار.يصلح لا مافهل، حديث، فهو ، متريك وهو 

المتروك، محرر بن اش ®عبد ناوت الحد،يمث، هذا البيهقي أحرج ولما 
(٢)يحجيه«ص؛

ممالواأملمواللي 

.٢٩/١٦تهل,بامال،انخلر: )١( 
.\yof\jj\ (٢)



(:١٨٦٨)رقم  Ynn/nالإرواء و
وخلقهلمته منترصرن أتاكم )إذا مرغومأت المزني حاتم أبي حديث 

ؤإناش رسول يا ت نالوا كسر(، ومساد الأرض م فتنة تكن تقعلو• إلا مآنكحوه، 
(.- مرات ثلاث - فأنكحوء... وخلمه ديته ترضون من جاءكم )إذا ت قال فيه؟ كان 

الألبانيالشيخ رأي لاصة خو 
بناف وعبد مرير؛، وأبي المزني، حاتم أبي حديث من روي حن، 

الخطاب.بن صر 

هستهر\كا\. 

وأعلهالبخاري، الإمام صعقه النبير.، إلى مرفوعا يصح لا الحديحا 
سيأتي.كما القاسي، القا؛لان ابن وصعقه يالإرسال، 
ااأحاهو،شأ، Luil^ه 

 Sالمزني:حاتم أبي حايث، ولا: أ
والدولابي١(،  ٠٨٠)والترمذي (، ٢٢٤)المراسل ني داود أبو أحرجه 

(.AU/U)واليهقي والطرانيفي»اعيرا ا/هآ، االكنى» ني 
سعيد،عن الفدكي، هرمز ابن حدثنا إّماعيل، بن حاتم طريق من 
يه.عنه، عبيد، ابني ومحمل، 

ولاصحية، له المزني حاتم وأبو غريب، حسن ءحديث ت الترمذي قال 
٠الحديث^ هذا غير .ؤ النتي ص له تحرف 

عاليه؛مما الألماني السح وتال 
الأتية،شواسْ باعتبار هو إنما المن.كور؛ الترطي ين تحولمل 

لأنالتحين؛ يحتمل لا الإسناد هن.ا فإن ؤإلأ هريرة، أبي حديث، وحموصأ 



نيكما صعيف هرمز ابن عنهما والراوي مجهولان، 'ميل ابني وسعيدأ محمدأ 
•ظه الألباني الشح كلام انتهى • ا االممرب 
،1ومإسناْ هذا ك ه٥ 

•به إسمامل بن حاتم تمرد - ١ 
Jli  حديثارهدا _ت الحديث رواة من وهو - ، الحاكم١١أحمال أبو الحانفل

إسماعيلبن حاتم إسماعيل أبي غير به حدث أحدأ أعلم لا عال، غرب 
حاتموأبو النص.، عن المزني، حاتم أبي عن الإسناد، بهذا المدني الحارثي 
ولاالحديث، هذا غير حديثا له أعرف لا الد.، رسول مجن صحبة له المزني 
مثبورا.وهوبكتيته اسمه، اعرف 

يهم،.صاووق الكتاب اصحح الياظ: هه تال وحاتم 
أنمتأني أنه كما مشكلا، عنا مرد0 يبقى لكن ^ a٦١* أنه الأقرب ت نالت 

كلهوهدا مرسلا، الني. عن هرمز، بن ائه تمد عن فرواه حالفه، عجلان ابن 
•روايته *ي الخطأ ومع على يدل، 

مجهولان.تميد ابنا ومحمال سعيد — ٢ 
أحدولم فيه، إلا يعرفان لا عبيد، ابنا وسعيد امحمد الن9لانت ابن نال 

،٠مجهولازار فهما ووجودأمثالهما، وحولهما ٠فلان أليءمن ذكرأفي لهما 
صعيمالهرمز ابن — ٣ 

ا-ا/مإآؤالكمال تهدب )١( 
المفيادة.هوامشه •ع  ١٨٧ه/الكمال تهذيب )٢( 
يانالو،ومه/م'آ.)؛(. ص١١١)٣( 
عماأو الندم،  jAjAبن اه عبد ص افكي عرُز بن لم مبن اه عبد عل احتالنوا )٥( 

م•التترب•؛ من المكي هرمز بن لم مبن اه عبد ترحمة في الحائل وتال رائيان، 
حده.إلى ب اكواب، على الفارض  حده.إلى ب المواب، مالي العارقي 

لمتالندم -، العلماء من حمامة احتيار عر كما - المكي من يختلف الفدم كان ؤإن 
لهوليس حيان، ابن توثيؤر نتل مارا تعديلا ولا جرحا  ٦yt٧\/المزى ب يذكر 

•جهالته إلى اكلان ابن إمار؛ وستاني جهالة، من يخلو فلا الحاويث،، عدا إلا 
ابرممانا ك هرمز ين منم ش اه ءوب : ٢  ٠٣ه/ الوهم ييان في القطان ابن وفال 

بناه عبد أهو عنه، يال ان لسائل كان فقد تفسيره، في نفسه ح المؤوتة مححمد 
الترمذي،عند من ذكره إنما المذكور، الحديث أن رذااث٠ لا؟ أم هرمز بن لم م



الكثيرة،ليست أحاديث ملم بن اه وولعي ت والكامل® في عدى ابن تال 
عليه®يتاع لا يرؤيه ما مقدار وأحاديثه 

حشالأحار، ش الوهمم كثير الكن *المجردجمنالآ،ت في حان ابن وتال 
صناعتهالحديث من سمعها فإذا الأسان، حديث يثبه لا ما الثقات عن يروى 
الترك،.فاستحق ، |< الاحتجاج عند روايته عن التتكب فوجب مقلوبة، أنها شهد 

المزني.حاتم أبي صحة في الاختلاف — ٤ 
أتاكم)إذا النبي عن يروي الن.ى المزني حاتم ءابو زرعة؛ أبو تال 

الكسر( اد وفالأرض في فتنة تكن تمعلو، إلا فانكحو، وأماممه ديته ترصدن من 

سهما،لملم ذكر لا مرمز، بن الله ب م إنا التراي، محي إسادء ونع؛ي والدي 
اممهممن الهاء، على أبيه اسم من باب في حاتم أبي بن محي أبو ترجم ويكذا 

اليمانيانه إلا امر، من بشيء يعرف ولم ,*>، ٢٠بن اد مد انه ءر فيكر، اه، تمد 
اوراملّفي داود أبي محي الإساد نمى في ما حب، الفلكي، 

يترجملم ثم تم؛د' ابممح، وممد محمد عن روكا أنه حاتم أ؛ي بن محمد أبو *نا *ا وذكر 
محهروى نال،؛ عيد، يمحعيلب اممه من باب، في ولا بمحمد، معلب اسمه من باب، في 

كمامحدء فهر _، *رمز بن الد صد عن أهي: - عجلان بن ومحمد إسماعيل، بن حاتم 
الحال،.مجهول ترى 

ابنالله عبد ذكر الد، عبد اسه فيمن الاياء أساء من اليم باب، إلى جاء لما نم 
عليه.وحكم مذا، غير فجعله مرمر، بن ملم 

نفىفي كما مرمز، بن الد عيد مو المذكور، الحديث، راوي أن ماد هذا ٠^٠ نما 
فالترل،حاتم• أبي بن وئل• المراسيل في كما مرعر، بن لم مبن ارد تمد لا الإستاد، 

محامر المعتمد وطا عاليه، ينوم معتمد إلى يحتاج مرمز، بن مسلم بن الله مل■ بأنه إذن 
عيسبن الوماب،  jlpحاوئتا فيه: حاء بإسناد الصحابة في الكن بن علي أبو أورد، 

حدتنيإصماتمل، بن حاتم حا-تتا المروزي، إبراهمم بن ل'طٌاف، حيننا البغدادي، 
نال،؛المزني، حاتم أبي من تم؛د، ابني ومعيا محمد عن مرعز، بن لم عبن الد تمد 
فيفتنه تكن تفعلو• إلا فأتكحو•، وحلته ديته ترمحون من حاءكم )رذا الد.؛ رسول، قال 

•ءربمس( وماد الأرض 
فالنلأثا. ذلأت، ينول ذلأت، كل نلأتا'، عليه فأعادوا فيه؟ كان ؤإن اال٠، رسول يا : قالوا

مرء•اض. من يرو، لم خم،ت أبو 
ذكرنم ، .٠ .محمد.أبو رْ دكما هرمن بن ملم بن الد تمد أنه بهاذا سين قد فإذأ، 
ضعفه.في الحفافل أقوال 

دارالميعي.ط.. ، ٥٢•١; )٢( أ/تماها. الكامل )١( 

١١٣



هانا،الا،.غير حديثأ له أعلم ولا صحبة، له أعرف 
أبوذكر وند صحبته، تمح لم حاتم أبا أن فيه ما *أول القءلانت ابن ونال 

بنحاتم حدثنا معين، بن يحيى حدثنا قاوت المراسيل، في مدا حديثه داود 
حاتمأببا عن ميد، ابني ومحمد معيد عن الخدكي، رمز ابن حدثتا إسماعتل، 

عجلان،ابن عن الليث،، حدتنا محعيد، بن قتيبة يلريق من أيضا وذكره المزني، 
اطهرسول أن اليماني؛ هرهز بن اش همد عن 

غير- المزني حاتم أبا أهمي: - هميه أنه على دليل المراسيل في إياه فيكره 
•المر بهيا له إناتها يروم إنما صمة له أن يزعم وس صحابي، 

وثبوت؛صحبته، ثبوت على ثبوته فيتوقفا به، إلا يثبتا لا الخبر وهن*ا 
ثبوته٠على صمته 

وابنالترمل•ى نال - حجازي المزني• حاتم *أبو حجر• ابن الحاففل ونال 
وهوفيحلءيثه؛ احرج بعدأن - وزادالثرمدي صحبة، له ت السكن وابن حبان 

غيره.له أعرف لا الحديث؛: دسه...( ترضون من جاءكم )إذا الأكفاء: تزؤيج 
•، تا؛سُأها~ْ فهو *المراسيل*، في حال.يثه داود أبو وأورد 

علىيتاح لا صعيفج عن رواته، أحا« به تفرد الحد.يحه أن والحاصل: ت! 
صعيفافالحاويثا صحثة، لراؤيه وليس مجهولين، عن وهو الوهم، كثير حل.يثه، 

١ثديدأ صعقا 
هريرة:أبي حديث، انيا: ثء 

ابنعن عجلان، بن محمد عن الأنصاري، ليمان مبن الحميد عبد يرؤيه 
•هميرْل؛، أبي عن البصري، وتيمة 

عجلان:ابن على احتلم، أنه الترمنلأي. عن نقلا - الألماني الشح بين وقد 
تهدم.كما عنه، الحميد، عبد فرواه 

مرملا.هريرة، أبي عن عجلان، ابن عن فرواه معد، بن الليحا وحالفه 

.Y-r/oوالإيهام الومم يان )٢( ص-هآ• حاتم أي لأبن المراسل )١( 
.U٦٨/انمحابت نمز ر الإصابة )٣( 
وابن(، ٢٦٣)طي ونى ١(،  ٠٨٤سنه)محي والترمذي (، ١٩٦٧ماجه)از أحرجه )٤( 

• ١٤١أ/المجروحض في حان 



البخاري.الإمام المرسل ورجح 
كونوُع • انك ذة.الت الليث رواية الألباني الشيخ رجح وند 

الشاهد فهو هميرة، وأبي عجلان ابن بين متقطعة وهى الليث رواية الراجح 
الترمذي،قال كما حنا به يصير المزني، حاتم أبي لحديث اض شاء إن به بأس 
٣٠الألاني الشيح كلام انتهى أءالم«. واه 

هرمزتابن إلى يرجع الحديث أن الصواب لكن الألباني، الشيح ذكر هكذا 
الحديثهدا عن محما.أ ااسألت، قال؛ I للترطي الكبير، ففي 

عنهرمز، بن اه عبد عن عجلان، ابن عن سمد، بن الليث، رواْ فقال؛ 
مرسلألأم.١^،.، 

عنعجلان، ابن عن اللمث،، حدثنا سعيد، بن قتيبة حدثنا داود؛ أبو ونال 
فراجعوهنال؛ يمعناه، نال؛ . اض رسول أن اليماني؛ هرمز بن اض عثد 

مرات،.ثلاث فرددها الناس، 
عجلان،ابن عن مليمان بن الحميد عبد أسنده ررقا| داود؛ أبو قال نم 

وهوحْلأ«ل؛،.
عجلانُوا؛ن قال؛ ثم سليمان، بن الحميل. عبد حدين، معين ابن وأسند 

*ء هذا هرمز ين لئه ا عيد من سمعه 
نفويةالسابقين، الجهولين أممهل ولعله هرمز، ابن إلى الحدين، فرجع 

سقيم.لا بالأحر الحديثين أحد 
 Mعمر؛ابن حدين، الظ؛ ث

باطل.كل.ب حدين، أنه عدي وابن المائي عن الألباني الث،خ نقل وقد 
الحدين،.بهذ.ا عبرة فلا 
جميعاإلىيرجعان حاتم، أبي وحدين، هريرة، أبي حاوين، الهاإههأ؛: ه0 

١ضعيفا نفه في فهو أرسله كونه ْع هرمز وابن هرمز، بن اه مد مرمل 
تعالرإأ.علمواللي 

صإ0؛.)٢( . ٢٦٧آ/الخلل إرواء )١( 
.١ المراسل في داود أبو ،اكن.ا ورواه )٣( 
م/*أ.الدوري برواة معين ابن تايخ )٥( . داودلأبي الراسل )٤( 

١١٠



اساحهى ت L٠اامحرباب 

اتحدث

(:١٨٨٣)رقم  ٢٩١/٦لإيواء اه 
)أمسكنوة؛ ءسر وتحته أسلم حين مانمأ بن لغيلان الرصول. تول 

•ماترمن( وفارق أربمأ، 

هقفب؛الأيائي الشيخ رأي حلاصة 
طرف.بمجمهمع صحح 

ؤاسدهر\كا\. 

المديني،وابن معين، ابن منهم؛ الأئمة من حمع صعقه الحديث هذا 
كماحاتم، وأبو زرعة، وأبو والدارنفي، لم، وموالبخاري، وأحمد، 

»وامبمنيذلكحرصاض،.را،•
وليتمعلولة كلها اليابا مذا في المرؤية ارالأحادي>ث، الثر؛ عبد ابن وتال 

بالقوةألآ،.أسانيدها 
ااسوثواسي م□ 

لهما؛دراسة وهدم طريقان، الحديث لهذا 

عمر•ابن عن سالم، عن الزهري، عن معمر، الأول؛ لطرض ا• 
Y/وأحمد ١(،  ١٢٨)والترمذي (، ١٩٥٣)ماجه ابن أحرجه خ>يجم; ت□ 

(،١٣٢٢١)»اصر« في والطبراني (، ٤١٥٦)حبان وابن ، ٨٣، ١٤، ١٣

المميد)T )T/الأوّطل التارخ :١( 



والمعرىوالميهني ^ ٩٦٨والحاكم والدارففي 
(٢٢٨٨.)

اارإرس1لهع|ءو |ودحبم ءذ| زه 

فكانمالك وأما بالعراق، فيه يخطئ معمر *كان معين: بن يحيى قال 
مرسلا*الزهري عن يقول• 

ماحلاف على بأحاديث بالمرة محمر حادثهم ١٠المديني؛ ابن •؛،^٠ وقال 
.؛الحم، عن أمحه، عن سالم، عن الزهري، عن بالمرة، حد«ثهم ندهم عص 
أيه؛عن سالم، عن الزهري، عن باليمن، به وحدثهم نساءه، طلق غيلان أن 
•له قال ه الحم، أن مرمل؛ الزهري دعن عمر، له فقال ساءه، طلق غيلان أن 

أربما(لآ،.منهن )احتر 
أتهغيلان احديثا صالح ابنه رواية في - حنبل أحمدبن الإمام ونال 

فيهأحطأ معمر أربعا(، منهن )احتر البي له فقال وة، نعثر وله أملم 
مضلعا٠١جعله باليمن ور"آع الإستاد، هدا في بالمرة 

عنالمربون، رواه الذي الحديث،  ٠٥اعبد لأبير ®ذكرُتا الأترم: وقال 
عشروعندْ أملم ملمة بن غيلان أن أبيه؛ عن سالم، عن الزهري، عن معمر، 

مالا، قال: هو؟ صحيح فهيت،: أريعا، منهن يختار أن الحمر. فأٌرْ وة، ن
هداالقه: عيد أبو قال نعم• تال• مرسل؟ كأتبهم في هو له' قلتا محح، هو 

يهموزاالناس أبوعبداه: قال بالمرة، به حدمثؤ 

حبمةأبي ابن تاييخ في ونحرء ص'؛ماا، للخلأل الجامع من والرئة الملل أهل أحكام )١( 

١.٤ ٥ \<ه/ اكر حملأبن دمشق -ار؛خ )٢( 
\.V<{/Tصالح ابمه برواة احمد الإزم مار )٣( 
.ص٢٧١للخلأل، الجامع من والردة المال أمل أحكام )٤( 
الحدث>ن.ا الذ مار لأبي ذكرت الأنرم: اقال : هكذاالفل  ٦١• U/ السر ال.ر وش )٥( 

بالمرةبأشياء حديثا رقد لهم فأسد، بالمرة معمر حديثا هدا صحح، هو ما تال؛ 
يخالفونه(.لعالها الير؛ محقق )قال يهمون. والناس مها احهلآ 

•عليه• والعمل صحيح لمس فنال؛ الحدبمثا هدا ص أجمّد الإمام مالتا ونال؛ 
الأرم•ولمي مهنا دواية من الأخرة والمادة 
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عنمالم، عن الزهري، عن معمر حديث عن أحمد ®سالت، مهنا: ونال، 
نأمرْرة، نعشر وعنده أملم مسلمة بن غيلان أل النبي عن عمر، ابن 

عليه،والعمل بصحيح، ليس ت نال( سامرهن، ؤييع اربعا، لثإ يمأن . الحم، 
أسلم،غيلان أل مرسلا؛ الزهري عن معمر، عن يمول،.■ الرزاق، مد كان 

عنالزهري، عن فجعاله كتاب،، غير من بحففله مالعراق ههنا معمر وحديث، 
ابنعن يزيد، بن يونس عن كتاب، في ورأيت، احمد: قال عمر، ابن عن سالم، 

.موه® عشر وعنده أسلم غيلان أل سويد؛ أبي ابن عن شهاب، 
عنالزهري، عن معمر، حديمث، عن محمدآ ®سألت، ت الترمذي وقال 

هوحديث،ت فقال وه، عثرنوتحته أسالم ملمة بن غيلان أن أبيه؛ عن سالم، 
الزمحرمح،عن معمر، عن روى وقد معمر؛الماق،، هذا روى إنما محفوظ■، غير 
مرسلأ»لأ،.الحديث، هدا 

أعرنهاليمن ®أهل قال: أنه لم مالإمام إلى بإسناده اليهقي وروى 
عنمالم، عن الزهري، عن الحديث، بهيا حدث، فإنه غيرهم؛ من معمر بحدبثا 

أهلغير من ثمه به حدمثؤ فان البصريون؛ عنه بروايته تفرد وقد باليصرْ، أبيه 
أور؛الفالإرسال ؤإلأ حديتآ؛ الحديث، صار البصرة 

•، أصحا٠أ®مرمل زرعة: أبو وفال 
إلمحاحرج بمري أصله عروة، أبو راشد بن *معمر سة: يعقوب؛>، ونال 

صمعفمن معه، كتبه وليسحإ بها، فحدثهم البصرة، عليهم قدم نم قديما، اليمن 
باليمنمنه ّمع ومن شيء، سماعه ففي اليمن، من مقدمه بعد بالمرة منه 

صحح،فسماعه 
الزهري،عن معمر، عن رواه أحدأ نعلم لا الحديث، ®وهدا الزار: وقال 

،.مرملاالفرواه، باليمن وأفده البصرة اعل إلا أبيه عن مالم، عن 
مجاوهو الزهري، عن معمر، يرينه إنما الحديث، ®وهدا عدي: ابن وقال 

.االخلأل،الجاح من والردة الملل أهل أحكام )١( 
.U١٨٢/الش )٣( صأا"ا• الكر الملل )٢( 
تم؟ه/هاإ.لأن يمشى تاؤيخ )٥( (. ١١٩٩مسالة)حاتم أيي ابن علل )٤( 
ل<٧/١٢.٢الزار سند )٦( 
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.*؛١،.. بالمرة. معمر فيه أحطآ 
نيأبيه عن سالم عن الزمري عن مصر حديث *وأما الجماص: ونال 

وأنبالمرة فيه أحaلأ معمرآ أن فيه النئل أهل يشك لا مما فإنه غيلان نمة 
٠الزهريآآ حديث مجن مقهلؤع الحديث هدا أصل 

فوصلحفظه من به حدث بالعراق، معمر ااروا0 البر؛ عبد ابن وقال 
٢.فيه*أ وأخهلآ إسناده 

والشافعي،أحمد، الإمام رواه ند غيلان اوحديث، ت الميم ابن ونال 
فيلمالك، الناس وحكم وصاله، ومعمر الزهري، عن أرسله مالكا لكن وماللت،، 
هوغيرمءحفوءلاالا،ل; وقالواوصاله، في معمرأ وغلعلوا إرساله، 

"ا/\،تما.القرآن أحكام )٢( الكامل )١( 
أهلاوو.ةآ/ا'ا'ا•.أحكام )٤( الأسذكارا-/ا/'ه. )٣( 
وءالومهاأالنبؤيت اث حدمة في وجهوده الجونية نيم 'ابن كتاباصاحيا قال، ت نائلة )٥( 

:rr\/\

وتحتهطمة بن غيلان إسلام نمة في توله *ن ه المتم( ابن عنه)أي؛ جاء ما وأما 
إسادها،محن نمي القمة افشهرْ منهن: أريع بإمساك له النص. وأمر وة، نعشر 

ثمانين:الثاربذ حلد ني ه ان وعنوعلي، عمر، عن اورردة الأنار ني ونوله 
الأحاديث،ط، أن ؛،؛ UJliوهفب مراد، - نال نم إسادها. عن تغني اوشهرتها 

والعملبالقبول، لها الأمة وتلقي شهرنها، فإن أسانيدها، في تكلم ؤإن والأثاد 
صعق.فيه إمناد،ما لكن ولو صحتها يقتضي يمقتضاها 

حاJثا!على كلامه هد - الير عيد ابن الحايفل فقال الثان؛ أمحل من كثير ذلك لإو رند 
ومحوإستاده، بمثل الحديث أهل يح٠لح لا الحديث ءوهدا -ت ماؤ•( الطهور هو )البحر 

مجناحد جملته ش يحالف ولا به، والعمل له بالقبول ثلموه العلماء لأن صحح؛ محيى 
٠الفقهاءه 

حمامةقول روقي ت^را٠لا،ت وعشرون أربمة )الدينار مرقوما: جابر حدبثح في أيضا وقال 
»؛،<•.الإساد عن غص معثاْ على الناص ؤإحماع العلماء، 

الحد.يثه،أئمة مند اشتهر إذا الحديث،: صحة ٠تعرذا الإسفراييتي: إسحاق أبو وقال 
•منهم' نكير بض 

لمؤإن بالقبول، الماص تلقاه إذا بالصحة للحديث، يحكم بعضهم: اقال اليوحلي: وقال 

أءلماا.ا،و.تعالى وافه تال، بما هقفأ المم ابى عناه الأى يهدا 
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فيمالكأ الإمام حالف لأنه بالخطأ؛ معمر رواية على الأئمة حكم وقد 
.مرملارآ، الزمري عن الموطأ ١٠قي مالك رواه نقد روايته؛ 

تنال أنه أحمد الإمام عن تقدم كما ، يزيدر بن يونى حالف وأيضا 
ألسويد؛ أبي ابن عن شهاب، ابن عن يزيد، بن يونس عن كتاب في *ورأبتا 

٠ئسوةاا عشر وعنده أملم غيلان 
بنعثمان عن يلغه أنه الزهري: عن يونس، *ورواه الدارقعلي: وقال 

يالصوابأرأشبهها يونس وقول مرملا، الني. عن مؤيد، أبي بن محمد 
،.حالد١٦بن عقيذ يزيد بن يوص وتابع 
معمرأأن ،؛ لالرسالة وعقيل ؤيونس، مالك، رواية صحة على يدل ومما 

الرزاقعد ورواه ،، المراسيل؛ال ١٠في داود أبو رواه مرملا، الحديث روى ه نف
.في،لالمحأشاا كما عنه 

إمنادم،تصحيح يعني لا بالقبول،، له الناص تلقي جهة من الحديث، فتصحح لت: ف —
*•.jIpوالعمل يصحح، المس تال: حض احمد الإمام عن مض ما مع بوافثا ومدا 

الير:عيد ابن ثول ونحوم 
يرولم ولكنها بالقوية أمانيئها وليت، معلولة كلها الباب هذا في الرؤية الأحاديث، 

وباليأولى إليها والمصير بها والقول تعضدها والأصول النبي. عن يخالفها شيء 
التوiيق^.

 )١(/Y٠٨٦.

فإنمرجوحة؛ لكنها عنه، ملام، بن يحيى رواية من متمسلأ، ماللث، عن دوي وند )٢( 
حألأ،ملام بن يحيى ورواية مرملا، الزهري عن عنه، رووه الثتاُت، مالك، اصحاب، 

يتاحولم ماللث،، على ملام بن يحيى غيه ااح٠لأ :  Y٥٤؛/التمهيد في الير عيد ابن نال 
ذلااث،ا.على صه 

.r٢٢٢/والدونة ، \ rU/iAدمشق و؛ار؛ح ، ٣٢٧٠; الدارممي منن )٣( 
.للحلالالجاح من والردة اللل أهل أحكام )٤( 

T/الآىر معاني شرم فى والعلحاوى ، ٢ ٠ ٧ مآ/ الأومعل التاري،مح غى البخاري أحرجه )٦( 
مْأ،واليهةييمأع؛.

ذكروعميل يونس، رواية وفي فبله، من الزهري أيصله اللث، •رواية في انه بجنها ّق، ٢٠ال)٧( 
مؤيد•أبي بن محمد بن عثمان وهو عنه، لغه بص 

(.١٢٦٢١برقم))٩( صأ"اآا )٨( 



كلامهمفي الأئمة إليه أشار التي اليمن رواية هي المرسلة معمر ورواية 
أنفا.المقول 

إلامعمر عن يرووه فلم صنعاء وأهل الرزاق عد *وآما الرت عجل ابن قال 
حدثنيقال؛ شيبة، بن يعفوب ذكر مالك، رواه كما شهاب ابن عن مرسلا 
احديمعمر لنا ند يلم ت نال الرزاق عجي لنا نال قال* مبويه بن أحمد 
•نوةاا عر وعنده أسلم أنه سالمة بن غيلان 

مجنحديث، البصره، إلى اليمن من انتقل لما معمرآ أن مبق ما يؤكد ومما 
أحمد،بثته كما أمحتاء، عنده حمل هذا وما باليمن، بقيت كتبه لأن حفظه؛ 

.آنفا عنهما نقالته غيما ؤيعقوب 
حديثتا.في حطوه الأحهياء هذه ومن 

1خ>أ{أ0> اا،ذادو س ء٥ 

قال؛، الز٠ريل عن ،، وغيرا حمزة، أبي بن شعيب، *روى الخاري؛ نال 
أصح،وهذا أسلم، ملمة بن غيلان أن الثقفي؛ سويد أبي بن محمد عن حدسنا 

نساءهمحللق نقيق من لرحل قال عمر أن أبيه؛ عن سالم، عن الزهري، روى ؤإنما 
•، ،١ رءال٠ل أبي ئر الني. رجم كما نرك لأرجمن أو نساءك لخراحعن فقال؛ 

■مملم قال البخاري كلام وبنحو 
عنءالتمييزا كتاب في مسلم كثفج اوقد ،ت االإصا؛ةال في الحافنل تال 

حديثان:غيلان قصة في الزهري عند كان إنه فقال: شافيا، بيانا وسنها علته، 
إسنادعلى المرفؤع معمر فأدرج قال: موقوفا، والأحر مرفؤع، أحدهما 

الموفوفج.

الأسذكارا-/ا/«ه.)١( 
• U١٨٢/ اليهتي أخرجه _، عمر بن ءث»-ان رواين من يونس، شما ناح )٢( 
والأوّط*آ/م-آ.ا-مجروومالخادىفيانلخاهمآ/ه؛آ، )٣( 

ماترجح ; ٢١م• والأوسط وظا،لرئفيالتارحامرآ/هأآ، عكالافيآلّلل، )٠( 
دعمل،•يونس )دواية الدادض رجحه 

ه/أهأ.)٦( 
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بنمحمد بن عثمان عن بالخا تال: الزهري، عن عقيل فرواْ المرمع فأما 
الحديث.. ٠ ٠ نوة عشر وتحته أسلم غيلان أن مؤيد؛ أبي 

اءْنطلق غيلان أل أبيه؛ عن سالم، عن الزهري، فرواه الموقوف وأما 
٠سه بن مراه ومم عمر، ع^^^ فى  ٠ •ال^^اأسااا ٠ 

زثميع،بن بزيد رئاء حدث عن أبي *اك ت حاتم أبي ابن ينال 
عنالزهري، عن معمر، عن يونس، بن وعيس علية، وابن معاينة، بن ومروان 
عثروتحته أسلم، حيث ملمة بن غيلان نمة في الني. عن أبيه، عن محالم، 
الحديث.وذكر أربعا يملن، أن فأمره نوة، 

أنبلغنا نال: سويل.، أبي ابن عن الزهري، هو إنما وهم، هو أي• تال 

أنسويد؛ أبي بن عثمان عن بلقا قال: الزهري، عن عميل، ورواه 

سود،أبي بن عثمان عن الزهري، هو إنما وهم، أيضا وهذا أ؛يت تال 
،..*لالنص، أن ؛لغنا تال: 

بنالمياس والحافظ. والطحاوير'آ،، \دجص\صم سق ما نحو وذكر 
يزدرى

 Dوقلمرمحل، وأنه ، الحديث،هدا اعتبروا الأئمة أن الحاصل: و
حديث.في حديث معمر على لحل فقد الخطأ، حاء أين من البخاري ين 

أحظأ.أنه بثن ه نفمعمرأ إن بل 
الزهري،عن حدثتهم حديثين، في ؛البصرة غالطت، قال *إني معمر: تال 

بنأماْة أبي عن الزهري، حدثنا ؤإنما زرارة، بن أمعد كوى الني أن أنى؛ عن 
سلمةغيلان؛>( أن أمحه؛ عن سالم، عن الزهري، عن وحدثنهم مرسل، سهل، 
نوة.عثر وعنده أملم 

بنغيلان أن أبيه؛ عن سالم عن الزهري، حديث، إلى ذهبت، معمر: قال 

.sMrالترآن أحكام )٢( (. ١٢•)• مالأ الملل )١( 
٠٣٩٢دمشق\0ا-ارخ )٤( . ٢٥٣م/المعاني شرح )٣( 
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طلقتأنك بلغتي فقال؛ عمر ذلك فبلغ ولده، بين ماله ونم ساءه، طلق سالمة 
منسترق فيما الشيهنان أن لأظن إني واض ولدك، بين ماللث، مت! وننساءك، 
فيوترجع نساءك، ترجع لم لئن والله نمملثا، في وألقاه بموتلث،، ممع السمع، 
رغال،أبي نر رجم كما يرجم أن بشرك ولأمرن منلث،، لأورسهم مت، ثم مالك،، 

مااه#لفي ورجع نساءه فرا-؛ع قال! 
معالحدينا، لهذا الحفاظ بعض تصحيح تغرب، الممن فإن ولذلك، 

وابن، والحاكم ، حبان ابن صححه وممن فيه، أحْلأ أنه راؤيه تمريح 
وغيرهم.القاسي^؛،، اكنان 

|احهوضبد و م □

بنحمدان رواية في أحمد الإمام عليه نص مرسل، الزهري كتاب، في أنه 

،:loJbJlJاكاتي لطريق ا٠ 
عنأيوب، عن العنزي، عبيدة أبي سرم عن الله، عبيد بن سيفا رواه 

عمر•ابن عن وسالم، ناع، 
أيضا.معلول حديث، وهذا 
بهتقرئ سرار، إلا أيوب،، عن الحديث، هذا يرو *لم الهلبراني؛ نال 

. ١٠سيفا 

بنسرار به تمرد ،، عنهماأأبوب، حديث، من ااغريّ_، الدارقْلتى؛ وقال 
ّرارءاعن الله عبيد بن سما به وتمرد عنه، عبيدة أبو مجشر 

حدأ،اص،.ءري_، ءوهو الذهبي: قال 
®ربماقال؛ لكن ®الثمايته؛،، فى حبان ابن وذكره البزار، ويقه وسيف، 

.٤١٥٦صححه في )٢( . ٣٩٢هء/دمشق -اؤيخ ١( 
م/آهأؤالوهم يان ر )٤( . ١٩٣ّرىأ/م(فىمتال

اص٢٧١للحلال الجامع من اسمل امل أحكام ٥( 

الردءالىايناكلانص'أ.٨( 
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ربمااصدوق الحافظ؛ وفال صعق(، افيه فاسم؛ بن لمة موفال حالف(، 
حالف(.

حيانابن أن فيه؛ قيل ما وغاية الأئمة، عند ثقة فهو عبيدة، أبو سئار أما 
حالم،(.*ربما فال؛ 

فيالدارقفي قال ولهذا ميما، تقرئ الحددثا علة أن يغلهر والذي 
,مثار( عن الجرمي، اه عبيد بن سين، به انفرد ليحاويث،: إيراده بعد *العالل* 

ترجمتهما،مع يتوافق وهن.ا رار، م من لا منه، الحهلأ أن إلى يشير وكأنه 
صرار.من اصعق نيف، 

هذاذكر أن بعد السنن(، اتهدسؤ في القيم ابن الحافنل قال ولهذا 
وقالوحفظه، الحاويث، بحمل ؛معروفين اليوسرار سنا أولكن الإستاد؛ 

الذعبيد بن سيف، به انفرد ؛ الحديث، هذا ذكر وقل ( JJLjJ،؛كتاب، في الدارممي 
بهازاسيف، تفرد أن ومعلوم الثمرة، أهل من ثقة وسرار سرار*، عن الجرمي،، 

تفردهلكان سيق، مجن أحل هو من به تفرد لو بل مجته، الحكم من مانع 
ءالة(رآ،.

ءقال(لأآ،.إسناده افي حجر؛ ابن الحافثل وتال 
معلول.أيضا الإمحاد هذا أن الحاصل؛ و□ 

يصحلا إنه البر، عبد ابن والحاففل البخاري، الإمام فاله ما يصح وين>لاث، 
معلولة.كلها وأنها حديث،، الأربع على زاد ما نكاح حريم تش 

تعالوحأصلمؤاللد 

.fYAتهدبب،الن؛•/)١( 
الإصاةم؛ا<؛.)٢( 
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)٣٣لحديث 

w

(;١٨٨٥)رقم ٦/ه٩٢ الإؤواء ه
ادم.فأتيت سوأ، ثمانية ومنيي رآسلمت تال: الحارث بن فيس عن 

•*اجه واين ايوداود، روا، آرسا(ا، •تهن )اختر ت فقاو له فذكرت 

؛؛٤-^:الألباني الشيخ راي لاصة حو 
الشيحؤيقمحد بحديث، تبله الذي له ؤيشهد ؤلريه، بمجمؤع حن 

السابق.سلمة بن غيلان حديث، ةقا؛ي الآلا!ي 
لأستٍر\ك\. 

النيعن خر ذلك في ين *ولم غال: الخاري أن به س□ 
معلولةكلها الماب هذا في المرؤية *الأحاديث، هال؛ البر عبد ابن وأن 

ابالقوية أسانيدها وليت 

البخاريصعقه بعينه الحديث وهذا 
٠حديث4اا بمح ءلأ I الحديث راوي حميضة عن الدهي وتال 
يمح*وجه من يأت لم واحد حديث اله الأثيرت ابن وقال 
لحديثهالكن ابن معيق، القطان ابن وتقل 

وابنقيس(، بن الحارث )وعنده: ( ٢٢٤١)داود أبو أحرجه ضجين ت□ 
٣والدارتطي (، ٦٨٧٢)يعلى وأبو ، ٣١٨؛/شيبة أبي وابن (، ١٩٥٢)

أبيابن عن المختار، بن وعيس هشيم، طريق من ،  U١٨٣/واليهقي ، ٢٧٠

.الممهد)٢( اكار؛خالأوطمأ/'اآ. )١( 
ا/آاأ.الغابة أسد )٤( . ٢٦٢آ/)ما(كافي-ارخه 

"ا/آأا.الوهم يان )٥( 
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الحارث.بن مى عن الشمردل، بن حميمة عن ليلى، 
فيهنال الثمردل، بن حميمة الإناد هذا فى 1ادهي،ش; >اسن د□ 
والفيررالجارود، ابن وصعقه نفلررآ،، نيه ت البخاري 

أبيابن عنه يرينها ثلاثة، أو بحديثين إلا يعرف الأ القطازت ابن وغال 
لير،ولأتحرفلهحال«لن,

يدلمما ثلاثة، أو حاJيئان، إلا له ليس أنه هع نغلر( )فيه ت يقول والخاري 
فيالعلم أهل وكلام روى، ما تلة إلى بالتفلر صعقه، وشدة روى، ما نكارة على 
ظرامعروف.ءنيه البخاري؛ فيه فال من صعق شدة 

•التمرسا:في الحافظ عنه فال ليلى، أبى ابن أيما: إساده وفي 
حدأ*.الحفظ سيئ اصدوق 

المضاء.توليه سب والوهم، الخطأ، بكثرة معروف ليلى، أبي وابن 
الاعتبار.مرتية عن نازل حديث فهدا 

حديثيقصد بحديث، تبله الن.ي له ؤيشهد ؛ الألبانيالشيخ وقول 
غيريجعله مما فيه، الأئمة كلام ونقل صعقه، بيان وتقدم سلمة، بن غيلان 
غيره.لتقوية صالح 

يمح.لا الحديث، هان>ا أن الحاصلI وه 

والليممالرإأ.علم

)بت(ماجه: ابن عتد هشيم رواية ش )١( 
.٣١٣٣;الكير اكارخ )٢( 
.U٤٢١/الكمال تهدب )٣( 
م\>آ'ا.الوهم بجان )٤( 

!٢٦



اساقمماب 

اتحال|س

(:١٩٣٣)رقم آ-/اهم لإرواء او 
رداءعاهر( نهو سدء إذن بغير تزلج مد )أ؛بما ء-رذرءا؛ جابر حديث 

وحننه.الترمذي 

املآلباjيالشيخ رأي لاصة خو 
•مقيل ابن م المعروف للخلاف حن؛ 

إاستدد\ك\ه 

الأتمة.عند صعيف عميل ابن لأن جابر؛ عن مريوعا يمح لا الحديث 
(،١١١١)رالمرمذي (، ٢٠٧٨)داود أبر أخرجه الدْيح: يديو ت□ 
وابن(، ٢٢٣٣والدارمي)،  ٤١٦١; سة أبي وابن (، ١٦٧٥ي)والقال

(٢٧٠٦(و)٢٧٠٥والفماوىفي»شرحالمشكلI)(، ٦٨٦الجارود)
U*U)j ،)نمموأبو ، ٧٢٧٨عدي وابن (، ٤٧٩٤ني»الأوط»)والطراني ؟

.١٢٧/٧والمهقي ، U٣٣٣/راس ئي 
صعيفوهو عميل، بن محمد بن اش عبد إسادْ يي >اسق ه□ 

رقمالحديث، ني عميل ابن في القول تحرير سق وند الأئمة، جمهور عند 
بنافه عبد يالي: ما محاك ذكرت، وند اكعاليلء، استدرك أحاديث، من (، ٦٤)

٠الأئمة صعقه يه، يحتج لا ، صعيف، عقيل بن محمد 
العالم*.كشر وكان يحتجون؛حاويثه، لا الحديث،، امنكر محعنوت ابن قال 
نسبة؛بن يعقوب، تال القطان، معيد بن يحيى ولا ماللشا، عنه يرو ولم 

الرجال*.ينتقي منن اوهن.ان 
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حداء.شديد صعق حديثه وفي صدوق، ءق؛ل *وابن يعقوب• وقال 
ابنوقال الحديث•، منكر عميل *ابن أحمد: وقال عيينة، ابن وصعقه 

ابنوقال عميل، ابن منهم وذكر حجة•، حديثهم ليس الأربعة اهولأء معين: 
أمرْ•،كل اصعيفج»ي أيضا: وثال بحديثه•، لايحتج عقيل *ابن أيضا؛ معين 
حزيمة:ابن وقال صعيفأ•، اكان المديتى: ابن وقال دامر•، اراهالك مرة: ونال 

لوالناني حاتم أبو وصحفه حفظه•، لسوء يه أحتج الأ 
يحدرث،وكان الحفظ، رديء *كان ارالمجروحين•ل٢،: ني حبان ابن وتال 

وحبأحباره غي ذلك كثر فلما سنه، غير على بالخير فيجيء التوهم، على 
يضيعا•.اىوالاحتجاج مجاستها، 

كاناأنهما ؤإسحاق: أحمد، عن والبخاري، الحاكم، أحمد أبو نقل وند 
الحديثرا.امقارب البخاري: وقال بحديثه. يحتجان 

ءمنكرعقيل: ابن في قال أنه عنه النقل مبق أحمد بأن ذللث،، عن ؤيجايح 
الحديث،•.

بالقبول.أولى فهو الأئمة باقي قول يوافق هن*ا وقوله 
كتابةأي• به، يالاحتجاج يريلءان ؤإمحاق أحمل. أن لي يظهر والدي 

انفرد.إذا به الاحتجاج لا الاعتبار، في به والانتفاع حاويثه، 
فيعميل ابن حديث، صحح لما الحاكم أن مخالطاي نقل ولهل>ا 

بالمتيىليس ولكن يحتجان؛حديثه، ؤإمحاق أحمد •كان قال: تدرك• االم
لمأنهما غير رواية، وأكثرهم قريش، اشراف، من وهو عندهم، المعتمد 

ُحتجاه,

انفرد،إذا به الاحتجاج لا به، الأعشار الراد أن على بدل الكلام فهذا 
أعلم.والله 

\.UA/Aسناي الإكمال •٨، 1\/ امال تهذيب )١( 
)علىوصوابها؛ سنته(، )على فيها؛ جاء حيث، حطأ وفيها الصميس، محل. ا/أهل، )٢( 

سه(.غير 

\//اَِاا.الإكمال )٣( 
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منالخطأ ووقؤع المعتمد. محو الكثر الأئمة هؤلاء ممول حال كل وعلى 
بمتغربليس عقل ابن 

عميل.ابن لضعف يمح؛ لا الحديث أن والقؤمه:  ٥٥
-محألآ،رسه أن الألباني الشيخ بين عمر، ابن حديث من شاهد للحد.يث< ر- 

ونفه.والصواب 

المملل.محيرك أحاديث محن ( )٤٦رقم الحديث له؛ي حهلآآ-؛ر سنت أن سق وتل )١( 
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الأكلواداب ااو1يوم اب 

اوحاوس

(:١٩٥٢)رقم  ١١؟/^١٠ ١ه 
الأنوممن رحل نامحزل حمامة، معه وكان دموة، ؛ي كان *انه. حاويثرت 

مكانهيوما صم ثم ، يوما(أ رم لكم وتكلف أحوكم )دماكم محال ناحية، 
إنشئت،(«.

الألبانيالشيخ رأي لاصة حو 
حسن.

لأستر\ك,\. 

شرحه.ا>سأبي كما التحسين بمل لا الحديث 
.٢٧٨اليهقي؛/رواْ اسأح: ضئ ت□ 
شللا صعيف، أؤص أبي بن إسماميل ناده اّفي الحمبمش: >اسن ْ□ 

الءفظأ,قل من قيه أتكلم فقال؛ ب القول الشخ حقق وتد التحسين، حديثه 
يلي؛فيما ذلك، وسان الوصف، هذا من أصعق، أنه والواقع 

أنله وأذن أصوله، البخاري *احرج السارىاالآ،ت اهدي في الحافظ قال 
مواء،عما ؤيعرض به، ليمحدث به؛ يحاوث ما على له يعلم وأن منها، ينتقي 
منكتب لأنه حديثه؛ صحيح من هو عنه البخاري أحرجه ما بأن مشعر وهو 

ماأحل من في،اكحح*، ما غير حديثه من بشيء يحج لا هدا وعلى أصوله، 
٠فيهء نعتبر عأرْ فه ماركه أن إلا وعرء، الشام، فيه تلح 

ا/^"ا'.)٢( )ا>(.:ا(فياو؛بميإ/م؟آ:
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كانإذا إلا مه، شل لا إسماعيل يه تفرد ما أن على يدل الكلام نهدا 
منكرأنه وسيأتي حميد، أبي بن حماد من إلا يتاع لم وهتا غيره، مجن متابعا 

؛متابعه.يه/ح لا ، الحادين، 
اتئالنأن إلى وغ؛ره* الثاني فيه ندح ما أجل امن بقوله• يثير والحافنل 

فيه.فولا الأئمة أشد من 
يودىأن إلى عليه، الكلام في النناتي بالغ اللألكاتي؛ القاسم أبو قال 

أنهإلى يؤول كلهم هؤلاء كلام لأن لغيره؛ يبن لم ما له بان ولعله تركه، إلى 
.صعينإ، 

عنعمر، بن اه عبد على اروفرأت، الص: هذا على معلقا الحاففل وفال 
محناهرأبو أحبرنا كتابة: أحبرهم مأكي بن الرحمن عبئ أن محمد بن بكر أبي 

الحافظأحيرنا الياتلأتي، أحمد بن الحسن بن محمد غالب أبو أحبرنا اللفي، 
الداريهلتي،الحسن أبو حدثتا البرقاني، غالب بن محمد بن أحمد يكر أبو 

لمبما يحصه النناش وكان الأئمة أحد وهو - الهاشمي موسى بن محمد ذكر 
شيب،بن سلمة لي حكى تال• الرحمن، مد أبجا عن فذم - ولدم به يخص 

لييحكي أن أداؤيه ذلك بعد زلت نما ت تال الرحمن، عجي أبو توقف نم ت قال 
أؤيسأبى بن إمماعيل سمعت ت شبيب بن سالمة لى تال قالت حتى الحكاية 

بينهم،غيما سيء ؛ى احتلفوا إذا المدينة لأهل الحديث أنحع كين ربما يقول' 
قال؛موصى؟ بن محمد عن ط؛ ^، حكى من للدارفطني: نلت، اليرقاني: تال 

ءليه».وقرأتها ممابه من كتتها حنزابة( بن جعفر )يعني؛ الونير 
تجنب،حتى منه، اني للنبان الن-ى هو وهذا حجرت ابن الحاففل نال 

ثبييته،في إسماعيل من كان هذا ولعل يثقة، ليس بأنه فيه القول وأؤللق حديثه، 
حلءيثهمن الصحح إلا عنه أحرجا أنهما يقلن؛هيجا فلا الشيخان وأما انصالح، ثم 

البخاري،على شرحي مقدمة في ذللئه أوصحت، وقد الثقامت،، فيه شارك الذي 
،.١١٣١واه 

ليس؛ن.اك،العقل صعيف—V صروق ومرة: به، بأس لا معين• ابن وقال 

.٣١٦\ا\صذب )\( 
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الحديث،يسرقان وأبو0 أؤيس أبي ابن ومرة؛ صعيفان، وابنه أؤص أبو ومرة؛ 
ومرةفلين، ئاوي لا أؤص أبي ابن ومرة؛ بشيء، لس يكن':، مخلط ومرة؛ 
بشيء.عتي يحادث أن لملم يحل لا الناس، أصعق نحعيف، تال؛ 

غيرأحاديث ماس حاله عن روى مدا أؤيس أبي اوابن عدي؛ ابن ونال 
وندشيوخه، من وغيرهما بلال، بن اليمإن موعن عليها، أحد يتابعه لا أنه 

الكثير،عه يحدث والبخاري، وأحمد، معين، ابن عليه وأش الناس عنه حدث 
أويسُلآ،•أمح، أمحه من خ؛ر دءو 

حيان.ابن ووثقه به، بأس لا أحمد؛ قال تعم، 
دونهو وس حدأ، له مضعف بين ما تضعيفه، على الأتمة غالب أن إلا 

ذك.

به.تقرئ ما قبول عدم ترحمته لمعنالع يظهر أنه كما 
•حمتد أبي بن حماد تابعه أنه الأناني الشيح ذكر بل يتفرد؟ لم نل؛ فإن 

•بشيء ليت حميد أبي بن حماد متايعة أن ؛ فالجواب، 
مناكيرا.ءاحاديثه أحمد؛ تال 

الثماترعن يروى الحدين،، صعيم، الحديث،، امنكر عنه؛ حاتم أبو وتال 
الماكير«.

الالحديث، ذامتؤ ارصعيم، أيضا؛ وقال الحديث،؛١ امنكر البخاري؛ وقال 
شيئآا.محه أروي 

بهؤيلزق يفهم، ولا الأساد يقلب مغفلا، شيخا *كان حبان؛ ابن وقال 
،٠الاحتجاج؛روابمهاال بطل احارء في ذك كثر فلما يعلم، ولا المتن 

•بشي،ةُ حديثه ليس ررصهيفه معين؛ ابن تال و- 
١صعيم،اا الحديث،، ارواهي الجوزجاني؛ يعقوب، ين ابراييم ونال 
بممان*.اليس المار؛ وقال 
،.الحديث،اأ ارصعيم، أبوزرعة؛ وقال 

.Y٢٧١/الجودحض )٢( \/س الكامل )١( 
هآ/أ>ابالكمال تهدب )٣( 
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٠غيرها تقوي لا متكرة الرجل هذا فرواية 
كتبؤإنما حديثهء، يكتب صعقه ع ®هو ت عنه عدي ابن تال بل فتل• فإن 

■لأ لعمر ح^ا|امه 
حمامرقول متابل مرجوح عدي ابن من الوصف هذا أن ت غالجواب 

أتهعلى الإجماع، يشبه عنهم مالمنمول عباراتهم، مالت، الذين القاد، الأئمة 
الحاديث،أمنكر 

نقولبل بحديثه، مر ممن ليس حميد أبي، بن حماد أن الحاصل: و□ 
الساقين.الأئمة كلام من بمهم ويذا نكارته، على دليل لحديث مثله رواية 

الشيخبئنه كما نيه، اصطرب، ند صعقه شدة مع حمادآ إن ثم 
الأبتيص:طلمح.

فيلم مأجرج ففد منه، أصح آحر حديثا يخالف، الحد.يث، ا هلم. نييه؛ ت٠ 
أحدكم،دعي )إذا النه رسول نال قال: هريرة أبي عن ، اصأحياحها 

فليطعم(.مقطرا، كان ؤإن فليصل، صاثما، كان فإن فليجبف 
الخيري،سعيد أبي حديثا عليه دئ ما حلاف على يدل الحديث، وهذا 

ابنأحاديث على حكموا حين الأئمة ودقة سعيد، أبي حديثا نكارة يوكل. مما 
مجناكير.أنها حميد أبى 

مماللأ.عالموالك 

إسماملنإن حميد، أبي بن حماد من الحديث أحذ ألص آبي بن إسماعيل أن ؤيحتمل )١( 
علىحكم الطبراني أن هذا ليقوك، ممن، ابن عن تقدم كما الحديثا رقة بموصوف 

بهذاإلا سعيد أبي عن الحل.يثا هدا بروكر 'لا نقال؛ بالتعري حميد أبي بن رواية 
المتفردهو كان ؤإذا ، ٣٠٦ fxالأوسهل المعجم حميدء- أبي بن حماد به تفرد الإستاد، 

منه.مرنه إسماعيل يكون فقد 
.١٣^؟ا، الإرواء )٢( 
(.٢٥٢٩برثم))٣( 
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,حطأ وم يه، يمتبر لا جدأ، صعيف إستاد وهذا 
بهتقرئ رواد، إلا عنته ولا شريك، إلا هشام عن يروه *لم الطبراني: قال 

اللي®•أبي بن محمد 
إلاهشام عن اللمظ بهذا رواه أعلم *ما الأصبهاني: نعيم أبو وقال 

شرياك«.

هذافي أخْلأ ثريكأ، أن الحاففلين؛ هذين كلام عليه يدل والذي 
هشامأصحاب من غيره عاليه يتابعه لم الذي اللففل بهذا بتمرده الحديث،، 

القاص

إبراهيمنال حتى الكثير، بالخطأ ووصفه شريلث،، صعفف من عرف ما ْع 
حدين،.أربعمائة شريلث،»ي أ-حْلأ الجوهري؛ 

وهم.مجاحب، الخء؛لأ كثير كان زرعة؛ أبو وقال 
شريلث،.عن رواد مرد أيضا م ث- 

عله.الاس بمابعه لا يرؤيه ما عامة عدي: ابن عنه تال ورواد 
بمناكير.حدن، القيالي: وقال 

فىالحافظ حاله لخص وقل. الثري، أبي بن رواد عن تقرئ يضا أ- 
كئيره.أوهام له ءارفت١، صدوق، فقال: ااالممري>با،ا 

وقل.بمحفوظ، ليس وأنه الجدينا، هذا في الخطأ وتؤع سن كله فهذا 
عته.روى ممن أو شريلث،، من الخْلآ يكون 

■اخدؤ طه 1احهو،ش وه 

الزيادةهذه بدون ا ارٍحيحهاار في البخاري رواه الحدين، هذا أن وهي 
فقال؛

عنإسرائيل، حدسا سابق، بن محمد حدثنا يعقوب، بن الفضل حدثنا 
الأنصارمن رجل إلى امرأة زفتا أنها عائشة؛ عن أبيه، عن عروة، بن هشام 

اللهو(.سبهم الأمحار فإن لهو؟ سكم كان ما عاممة )يا الد ني فقال 

(.٥١٦٢يرقم))١( 

١٣٥



ومخالفةإسرائيل، رواية من هشام، عن المحغوظ هو الحدث نهدا 
شريك.رواه ما نكارة على دليل له ثريلثا 

عبرةلا متكر الإسناد بهيا الأبياُت، بزيادة الحديث هن.ا أن ت الحاصل و٥ 
تميم.كما دونه ممن أو شريك، من إما شك، بلا حهلآ هو إذ به، 

 Iتللحديث الثاني لطريق ا
ءنالأجلح، عن كلهم، بكر، وأبو علي، بن وعمر مد، بن يرو؛ه؛عر 

إرالجالية رأعديتم ت لعائشة . افه رسول نال نال؛ جابر، عن الزبير، أبي 
أتيناكمأتجاكم يمول،• يغتيهم من معهم بممحم رلهلأ تال؛ نعم• ت نالت بيتها؟( 
•غزل، ثيهم توم الأنصار فإن نحياكم تحيونا 

اهمد بن الوصاح عرانة أبي طريق من  U٢٨٩/البيهغي وأحرجه 
عاتثة-عن جابر، عن الزمحر، أبي عن الأجلح، عن اليشكرى، 

١٩٠)ماجه ابن وأحرجه  من( ٣٣٢١)المشكل ،اشرح في والطحاوي (، ٠
عياما-ابن عن الزمحر، أمح، عن الأجلح، عن، عون، بن، جعفر طريتا 

فقط،الأول الست، تيه الإساد ٠اJا أن ه؛ الأuني الش؛ح ئن قد و. 
وصعقا،زكارة أشد الأخيرين الستين ذكر يجعل ما وهن.ا الأخيرين، اليتين دون 
صميم،.الجميع كان ؤإن الأول، الست، على الانتهار من 

احمد'قال مناكير، صاصا صعيمؤ وهو الأجلح، الإسناد هازا وفي 
منكرا.حديث، غير الأجلح *روى 

تضعيفه.على الحفاظ عامة لكن الحفاظ، بعفن حاله حسن نعم، 
١شيس* اصدوق االتةريّ_،اات ش الحافظ وقال 

أبيءر، رداه نحلم الأ المزارت غال الزبير، أبي عن الأجلح، تفرد لمد 
الأجلح!.إلا الزبير 

ضعيفا،ومو كثر، وهم الزبير، أبي أصحاب، بين من بهذا الأجلح وتفرد 
الحديث،.هادا نكارة على دليل 

وتارةجابر، عن رواه فتارة الحديث،، ُن.ا في اصطرب، الأجلح أن كما 
٠الحديث، هن.ا فى وهمه يؤكد مما عبامن ابن عن 

١٣٦





اكماءعشرة اب 

)٧٣الحديث 

"W

اواثيى».م إلا يعيها لا ان غير حلمها، وس يديها »_"سن جائر: 'قال 
الشيخرأي لاصة خو 

صحح.

لأستر\ك>\. 

غيرهاولا الزيادة هذ.ه فيه وليسح، ارالصأحيحيناا، في أصله الحديث هذ.ا 
فقط.#الصحيحين، في ما والمحفوفل الزيادات، من 

ج1و>>حدبمش خ>يو ت□ 

(،١٠ ٩٧٢)رنم  ٣٢ا/ ٠ #الكبرى، في ائي المأحرجه اسط هذا 
حبانوابن (، ٣٦٦)رنم  ٠٨٤ ٢! #سننه، من ر المففي منصور بن وسعيد 

واوٍهةييمهها.(، ٤١٩٧)
جابر.عن المتكدر، ين محمل. حيننا عوانة، أبى ؤلريق مجن 

بنوسعيد غياث، بن الواحد وعبد لميبة، ثلاثة: عوانة أبي عن ورواه 
بالزيادة.كلهم منصور، 

بنجابر عن المكدر، ابن يرؤيه الحديث هذا اودْدأش: >اسق د□ 
ه.اض عبد 

راؤيا:عشر أحد المكدر ابن عن ورواه 
وغرهما.لم، ومالبخاري، عند الورى " * ١

الدارس.عد مالك ٢. 

١٣٨



٠وعيرهما والترمذي، مسلم، عند عييتة ابن ء ٣
رالكبرى،.ني الناتئ عند جرج ابن - ٤ 
٠٠الكيرى٠ قي والناني مسلم، عند حازم أبو — ه 
وغيرهم،والبيهقي، ارالكبرى•، في والنسائي لم، معند عواتة أبو - ٦ 

اكخرج•مح، ذكرهم تقدم 
٧٠ *ملم عند أيومب ٠ 
٠مس|ام عند سعة ء ٨ 
٩tm  ٠مسلم عند لنهري ا
•ملم عند صالح أبي بن سهل - ١ * 
»الكأرىاا.في النائي عند الهاد بن يزيد ٠ ١ ١ 

إنماالزيادة، هن0 بدون - وأئمة حفياظ وفيهم - الحديث رووا هؤلاء كل 
الحديث،تخرج ش تقدم ممن وغيره ائي النعند عوانة أبي طريق من حاءرتج 

•عنده الزيادة فليت ملم أما 
لكثهلم؛/اُها،قال كما لم معند رهو ظه.' الألباني الشيخ نال 

بينمن الزيادة؛ هذه فيه ليس نبله، لمقل على به أحال ؤإنما لمغله، ق ي
؛الأ،,..يليها.

شكانت لو إذ حعلآ؛ الزيادة هذه أن يتبين السابقة العلرق في وبالنلر 
أصحابه.من الثمات تركها لما المتكدر ابن حديث، 

،الخاري فأخرجه ®الصحيحين* في - مدم كما - الحديث، ^ا وأصل 
®كانتيقول؛ جابرأ >و«ع المتكدر، ابن عن سميان، طريق من ،، ل لم وم

؛ننزلت، أحول، الولد كان قبلها في دبرها من امرأته الرجل أتى إذا تقول؛ اليهود 
مسلم.لفغل  iJi،م،. آق زثم ئآزا َم ئ يح 

الولدجاء ورائها مجن جامعها ®إذا فيه؛ أن إلا تماما، البخاري في ومثاله 
٠أحول* 

/زUJ_Iإرواء )٢( انيهقي. أي: )١( 
(.١٤٣٥)يرثم )٤( (. ٤٠١٢٨)يرثم )٣( 

١٣٩





لمالذين الحفاخل من الكبير العدد مقابل مرحوحة فهي عنه الزيادة ثبتت لو ء ٣
*يذكروعا 

لكنبوضوح، عليه يدل والحديث صحيح، الزيادة مذْ معنى ت نبيه ت٠ 
اللفنل.بهيا ه الله مد بن جابر عن نوتها في الكلام 



ه

(؛٢٠١٧)رقم  A-/Uالإرواء و
يومحاء إحداهما إلى نمال امرأتان له كان )من مرفوعا: هريرة أش عن 

مائل(.وشقه القيامة 

هءزفت؛املآلياذي الشيخ رأي لاصة خو 
صحح.

ؤدسهر\ك\. 

عنل.كان إذا يقال: اكان قتادة: فيه يقول بالإرسال، معلول الحديث هدا 
ييانهسيأتي كما رفُه، ولا وصله، يمح لا ، ٠٠. امرأتان. الرحل 

(،١٩٦٩)ماجه وابن (، ٢١٣١٠)داود أبو أحرجه أودْيم: يمحي -□ 
(،٢٤٥٤)واسوي  iiwMyوأحمد ، U٦٣/والساني (، ١١٤١)واكرمذي 

والحاكم(، ٧٢٢الجارود)وابن ، ١ والدارمي، ٣٨٨ثيثة؛/أبي وابن 
.٢٩٧/٧واJهقي، ١٨٦٨

أنس،بن الضر عن قتادة، عن يحيى، بن همام رواه ُاسق ع□ 
هريرة•أري، عن، نهيك، ( Jiشير بص 

وهشامعروبة أبي، بن سعيد رواه فقد معلول، الإساد وهذا 

عننيد بن حماد •رواه غال: انه اJخارؤ، عن ٢ ١ ٤ الراية"ا/ نم، ني الزيلعي نقل )١( 
مّلأ،.تلأبة ابي عن أيوب، 
حمادرواية عن أنه صوب رالخارتم، نقال؛ آ/ا'ا"، اووراية في حجر ابن الحانفل وتعه 

فإنتلخيصه؛ في الحافئل فيه تعه الزيلعي وعم«ن وهو عره تلأبة أبي عن أيوب عن 
ضلانفلر: أملك...( ا نيمم هادا )٣ حديث،: عن الخارؤ، ناله الكلام هذا 

اكرض
•الُللالكرممرثك،م،أآا )٢( 

١٤٢



الرحلهمثد كان إذا يمال: ،ركان قال: قتادة همن كلاهما، الدسراJيل١،، 
امرأتان®.

بممى•بن صام يوصله وتفرد 
هذاأسد ®ؤإلما (: ١١٤١)الحديث بعد #السنن® فى الترمذي نال 

كاننال: قتادة عن الدمتوائي، هشام ورواه قتادة، عن يحيى بن همام الحال.يث 
حافظ®.مة وهمام همام، حديث، من إلا مرفوعا الحديث هوا نعرف، ولا يقال، 

همام:رواية ذكر أن بعد الكسر* *العلل في وقال 
كانقال: قتادة عن سعيد، عن الأعلى همد حدثنا بشار، بن معحمد *حدثنا 

شمهنال: أنه إلا همام، حال>يثا نحو فذكر امرأتان. الرجل عند كان إذا يقال: 
مائل.

حاففل®.ثقة وهو أشبه همام وحدأيثإ عيسى: أبو قال 
ه،هريرة أبو إلا الني. عن رواه نعلم لا الكلام *وهذا الزار: وقال 

•الْلرير(لأ هذا س إلا ه، هريرة أبي، عن طريتا له نعلم ولا 
لهكاك رمن قال: الشي.، عن هريرة، أبى عن ءوروي الغرى: نال 

نظر*إسناده وهم، هائل(، وشقه القيامة يوم جاء إحداهما، إلى فمال امرأتان، 
منيفهم كما همام رواية على مقدمة قتادة، عن وهشام، سعيد، ورواية 

الأئمة:كلام 
وهشامعروبة، أبي ابن قتادة، في الناس *أثمت معين: ابن قال 

منتسمعه ألا تبالي، فلا الثلاثة هزلأء من حل.ثلث، فمن وشعبة، توائي، الدس 
٠غيره® 

الدسنواتيهشام *كان المل.يني: بن علي قال هؤلاء، بحد يأتي، همام نعمء 
وماقتادة سمع بما أعلمهم سعبة وكان به، أعلمهم سعيد وكان ، عته أرواهم 

فتهليحم، يكن ولم قتادة، في القوم بدون عندي همام يكن ولم قال: سع. لم 
فيه*الرأي حن مهدى بن الرحمن عبد وكان رأي، 

(.١١٤١) Jboالتن همر الترماومح، علقه )١( 
ا٥ ٠ ا</ للغوتمر الئقن ثرح )٣( . ٣٦; ١٧الزار مثو )٢( 
الكمالتهل.س، ره( ءنتادة. اى;)أ(

١٤٣



عنأحفنلهم سعيد ت يقول المديني بن علي اممعت محرز: ابن وقال 
امومسالقوم، أروى وعشام مع، يلم وما مع يبما أعلم وشعبة نتادة، 

كأدةألاأ.أصحاب الأربعة عزلأء هم ممابه، من حدث إذا أسدهم 
عروبة،أبي ابن قتادة: حاب اص من *الأثمان ؛،؛ ^١٢بن عمرو ونال 

بنيحص كان ولهذا قتادة، قي دونهم أنه يض لكن وهمام«أى، وشعبة، وهشام، 
بهمام.يعبأ لا سعياد 

حدث*إذا مول: مهدي بن الرحنن عبد كان أيضا: علي بن عمرو وقال 
حفنله،ولا كتابه يوصى لا يحص وكان صحح، فهو كتابه من همام 

صالح*.وكتابه رديء حفظه *همام زؤيع: بن يزيد وتال 
ولوووهمه، حطثه على دليل »نه أوثق هو لن الحديث، هذا في ومخالفته 

أصحابه.ثهامت، لروا0 قتادة عن محفوظا مرفوعا متصلا الحديث، هذا كان 

واللي

)١(

.r«U/r•الكمال تهدم، )٢( 

.r'A/Tالكمال،"تهذيب )٣( 



انخلعكتاب 

)٩٣ثحاويث 

W

(؛٢٠٣٦)رقم ب/ا.ا الإرواء و
تطليقه(.وطلغلها الحدبمأن رامل قيس: ين لثايت قرك. 

الألبانيالشيخ رأي لاصة خو 
صحح.

لأسدءر\كا\ه 

إنماصحته، ني إثمكال ولا ارصحيحه،، ني البخاري روا0 الحديث عال.ا 
ولكنهاالبخاري، في أيضا ويي تطليقه( )وطلقها لقغل: على عنصب الاسدراك 

البيهقي،وكذا سيأتي، كما تعليلها، إلى أشار ه نفالبخاري بل تصح، لا 

رنموالنسائي (، ٥٢٧٣)الخاري أخرجه ضو ن□ 
٤;والدارنطني (، ١١٩٦٩رنم) ١riw\/في»الكبير» واليراني (، ٣٤٦٣)

ينأزر س، ١٩٤٨الثق« اشرح في والغوي ، ٣١٣/٧واو؛هةي ، ٣٧٦
•به ماص، ابن عن عكرمة، عن خالد، سا الثمني، الوعاب عبد تا جميل، 

الشيخولعل التءلليق، لفظ فيه وليس ( ٧٥٠)روا0 فقد الجارود ابن أما 
إجمالا.الحديث أخرج لأته ذكره؛ الأياني 

اوسبميا|سق م□ 

تمسألتين حول( الحل.يثا هدا في البحث 
أوموصول(.مرمل ص هل الأولي: 
•يالبحث المقمودة عي الثانية وهناْ ٠ طليقة( ٠اوءلالقها علت؛ب.ت،سلة: الثانية؛ 

١٤٠



موصول:أر مرسل *و عل الأولى؛ المسألة ء
ماس•ابن عن عكرمة :رؤيه الحديث هن-ا 

ثلاثة:عكرمة عن ؤيرؤيه 
ناده.١- 

'آ-دأ؛وببنأبيذبة•
الخذاىمهران بن وحالي ٣- 

لرواياتهم•دراسة وها-ه 
ءالي4:اخلف ئقد ثادة ما أ- 

بنومحمد ءرو؛ةلا،، أبي بن سعيد عن الأعلى، تمد بن الأعلى تمد فرياء 
ابنعن ءت عن صه، وهمام( )معيد، كلاهما ييم عن العوش، منان 

موصولا.عباس 

عنكلاهما ، عدي أبي بن ومحمد ، ععلماء بن الوهاب عبد ورواء 
مرملا.به، نادة، عن عروبة، أبي بن سمد 

ونل.فيه، مقدم وهو الناس؛.معيله، أعالم من عْلاء بن الوهاب وعبل. 
معيد.عن الإرمال رواية يرجح وهن«ا ءا"ى، أبي ابن تابعه 

أبيبن معيد عن الأعلى مد بن الأعلى عبد رواه »كدا الميهقى: تال 
عنهُغيره وأرسله موصولا، عروبة 

الاختلافهذا بعض إلى البخاري وأثار عليه، اختلف فقد أيوب أما و- 
بنوحماد ؤلهمازس، بن وابراهيم ،، حازم١٦بن حرير فرواء رالمحيح*: ني 

موصولا.< ٠۶عن ءث< ّالمةأبن، 

\بيومحي )٢( (. ٢٠٥٦) ٠٢ماابن محي ١( 
.x\xh\بيو ءلت4 )٤( . r\r٣المهقي هي. ٣( 
(.٥٢٧٦)المخارى عند )٦( . ٢٧٣المهني سنن ٥( 
اكنلق؛/آآإ(ؤالحاط،ي المخاري.علقآ)ورصاله عند ٧( 
غرواْعليه اخطفوا ملمة ابن أصحاب أن طى ٢، ١ ١ / Y٤الكبم في اليراني ء،ند ٨( 

عن- أيوب بدل - ثابت عن عته المنهال بن حجاج ورواه مل.م، كما عته عمر بن حممي 
المهمةالأصماء غواهص في كما القاصي إصحاق بن إماعيل أحرجه - مرملا عكرمة 

عمد-بن حنص من اوثق لحجاج ، ٦٤٤أ/بثكوال لابن 
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أبيوابن ،، ء-ليةر ابن يإسماعيل ومعمررأ،، نيدرأك بن حماد ورواء 
مرسلا.عكرمة عن عنه، ، ل ورهيب ، ، ءروبةل 

•مرسال٠ تتادة وعن — أيوب ٠ أي ~ عنه اوالصواب منيه؛ ابن تال 
أيضاتءال4 فاختلف الحذاء خالد أعا و. 

هم:أرُعة الحداء مهران ين خالد عن يرؤيه 
الهيحازأخالد - ١ 

إيراممبنطهمانّ.آ_
علية؛إبراهيم بن إسماعيل - ٣ 
التض.الوهاب عبد - ٤ 

عنذرووْ علية بن ؤإسماعيل طهمان، بن ؤإبراهيم الطحانا خالد أما 
٠مرسلا عكرمة عن خالد، 

عله:فامحلف الثقفي الوهاب عبد وأما 
مجوصولأفرواء جميل بن أزهر عنه ومرد مرسلا، أصحابه أكثر فرواه 

والمهقي:والدارقلتي، البخاري، عليه ذكلم هذا خالد وؤلريق 
عباس*.ابن عن فيه يتاح *لا *الصحيح*: في البخاري تال 
الإسناد.هدا في عباس ابن ذكر على أزهر يتابع لا أي: 
يتابعلا أي: عباس(؛ ابن عن فيه يتابع )لا *قوله: حجر: ابن قال 

ومرادهغيره، أرسله بل الحديث، هذا في عبأس ابن ذكر عن جميل ين أزهر 
وهو- خالد برواية عقبه ولهذا عكرمة، عن الحذاء خالد ٍلريق خصوص بدلك 

بروايةثم مرسلا عكرمة عن - الحذاء وهو ء خالد عن الطحان ِ اه عبل. ابن 
مرملأ*لالحذاء خالد عن طهمان بن إبراهيم 

١٧٥٩)الرزاق،عد عند )٢( (. ٥٢٧٧)الخاري محي )١( 
٢٠( ١ )٠ والمنسوخ الناسخ في محيل ايي محن. )٣( 
.T\r\/المهني م )٥( . T\T/Uالبيهقي محي )٤( 
(.٥٢٧٤الخارك،)محي )٧( . nn/Aالصحابة تمييز يي الإمحاة )٦( 
معلقة.( ٥٢٧٤)الحاويث بعال الخاري عند )٨( 
.٢( • رنم)٩ ١ ١ ٩ ١; ملام بن للقاّم والرخ انّخ )٩( 

آ/ل«أهالباري )لا(تح انمارظيّ عن سيأتي )•ا(كما 
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الطحانرحالي الونه، يرمأزهر غير الثئض الوأصحاب الJارتطنىت نال 
عكرمهءعن الحداء، حالي عن يرسلونه طهمان ين ؤإيرامم 

جميل،أزمردن عن »المحيحا، في الخاري »روا0 وقال 
الحداءالحالي عن غيره، وأرسله 

أشارما وهذا له، أرممن رواية الراجح الحذاء حالي ؤلريق وبخصوص 
والسهقي.والدارفطي، المحاري، الأئمة: إليه 

والمانلرالمتصل، ترجح البخاري صنع من غالذلامر الحاويث، أصل وأما 
مرمل.الحاوسث، أن من منيه ابن الحافظ إليه يميل ما قوة يرى الطرق في 

تطليقه(.)وطلقها لفظ: سوت بحث هتا المراد أن وتقدم 
تطليقه(:)وطلقها لفظة: مت هل الثانية: لمآلأ ا# 

وقتادة(.وأيوب، ، الحذاء )حالي ثلاثة: عكرمة عن يرؤيه الحالي>ث، هذا أن تقادم 
إلا\' Xaيأت ولم فقط، الحذاء حالي طريق في إلا يأت لم التطليق ولففل 

فهورل-حالي، عن الروايات باقي في وأما الحذاء، حالي عن أزهر طريق من 
ابنحديث في تثبتا لا صعيفة العللاق لمقلة تكون مبق ما على وبناء 

هذهمن تخلو الحذاء حالي طريق غير الأحرى الحالي٠ث، طرق أف آولأت 
فياحطأ انه فيها جميل بن أزهر حطآ يؤيد ومما حطثها، على يدل مما الزيادة، 

مبق،كما أيضا ناده إمح
حلعآانميته الباب في الروايات امعفلم حجر: ابن الحافظ فال ولهذا 
تفصيله.مبق ما على يالإرسال معلولة فهي سونها، فرض على ثانيا: 
صحولو ، طلاقا ليس ^^ ١١أن وعكرمة عباس، ابن مذهب أن ثالثا: 

لميخالفاْ.اسمحهماهذا 

.T\r/Uالمن )٢( »_AA؛. والتع الإلزامات )١( 
ذحابريبم/ل-ئ.)٣( 
٤٥٣مرر)بن ممد (، ١١٧٧١، ١١٧٦٧، ١١٧٦٥، ١١٧٤٧)بالرزاق يطلر: )٤( 

.٣١٦/٧واJء٠غياينا؛يش؛ة)اه؛خا(، <، ١٤٥٥
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اوحديث

)^•T(:رقم الإرواءي/ه«ا 
تطليئت(.وطلقها الحديقة )اقل حدث: 

نهقفي:الأ*أباني الشيخ رأي خلاصة 

\إاست3ر\كا

اللفظ,محيا صعق بيان السابق الحديث في مدم 



انطلاقمحاب 

وحاوس

(:٢٠٦١)رقم لإرواء اج 
الذتماححد: وهزلهن جد جدهن )نلاث مرفوعا: هربرة ابي حديث 

والرجعة(.والطلاق 

-^:٤٤الألباني الشيخ راي لاصة خو 
حسن•

ؤسدهر\كا\. 

؛ترقم( ١٢٨)برقم ّسق فقاد الحديث، هذا على الكلام تقدم 
تقويهلا الحدث أن وف »الإرواء«، بمرتيم ( ١٨٢٦)وبرنم »الستدرك«، 

•يمح ولا ٠^٥٠ 





اللمظ.هذا يذكروا لم سفيان عن ركيعأ، تابعوا الذين كذلك 
•يذكردْ لم متمور عن سفيان تابعوا والذين 
يذكرو0.لم إبراهيم عن منصورأ تابعوا والذين 
تاللقفل هذا فيه وليس الأصول، محنريق غير من الحديث هذا وروي 

عنمالك، حدثني قال؛ ا)14 عبد بن إمحماعيل حدثنا ت البخاري قال 
.النحم، زوج عائشة عن محمد، بن القاسم عن الرحنن، عبد أبي بن ربيعة 

فيفخيرتر أعتقت أنها الننن؛ إحدى سنن، ثلاث بريرة في كان قالت،؛ 
وايرمة. الد رسول ولحل >،(• ٠٠١لمن )الولاء .؛ الد رسول وفال زوجها• 

لحم؟(.فيها الرمة أر )ألم فقال؛ اليتا أدم من وأدم خز إليه فقرب بلحم تفور 
الميتة.تأكل لا وأنت، بريرة، على به تصدق، اللحم ذللث، ولكن بلى، قالوا؛ 

هدية(.وكا صدتة )عليها تال؛ 

أنهاوذكر وغيرْ، الخاري في وحدث بريرة، قصة هماص ابن روى وأيضا 
اللفظ.هذا يذكر ولم اعتدلت،، 

بهذاكفرده محمد(؛ بن )علي ماجه؛ ابن شيخ من الوهم ومع يزكي وهذا 
الأفظ.

بياناالقيم وابن تيمية، ابن ذلك بين وقئ المتن جهة من منكر والحديث، 
شافيا؛

أنأمرها . النثى ®أن عائشة؛ عن ماجه ابن روى ®وقد تيمية؛ ابن تال 
معلول؛حديث، هذا لكن ٢، كذا(أ )فقال؛ حيض، بثلاث تعتد 

ثلاثةعندها العادة أن وجه غير من عنها ثيتؤ قد عائشة فإن اولأ أما 
أنه. المى عن تروي ، فكيفحلت،، الثالثة الخيمة في ءلأنت، إذا وأنها أءلهار، 

احمى؟ بثلاث ممني أن أمرها 
هيهل العدة؛ في اليوم إلى المحابة عهد من الملمين بين والنزبع 

بهذااحتج العلم أهل مجن احادآ سمعنا وما أطهار؟ ثلاث أو حيض، ثلاث 
ذللئ،يخف، لم عائشة عن أصل لهالا كان ولو حيخى، ثلاث أنها على الحديث، 

واضح.غير والمى اسؤع، م *كذا 
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علىوالدواعي الهمم تتوانر عظيمة، ننة ءذْ ثم قاطية، العلم أهل على 
^٠>،؛١^ سما لأن •عرفتها؛ 

•حيفي يثلأيث، نعتد عبد تحت المعممة أن أحلها؛ 
حمى.ثلاث العدة أن والثاني؛ 

مهااختارت إذا المعممة أن يرى من به يحتج كان ذلك،، تبت غلو وأيضا 
منإلا تكون لا فالعدة هدا وعلى وغيره، ماللث،، كقول باثنة؛ طالقة نللأ، كان 

أنعلى يدل والاعتبار والسنة والمرTن صعيف، قول أيضا ^ا لكن طلاق؛ 
الخلاث،السات من فليت مبابمة فرقة كل وأن رجعيا، إلا يكون لا الخلاق 

االموصع غيرهن>ا ني عليه الكلام ندبسهل كما الخير، حتى 
محمد،بن علي أحبرنا اسه*، في ماجه ابن روى اوقد القيم؛ ابن وقال 

عائشة،عن الأموي، عن إبراميم، عن منصور، عن سفيان، عن وكيعر، حدثنا 
حيض.بثلاث تمتل. أن بريرة أمرت قالت؛ 

الستنة،الكتب، أهل من أحد يروه فلم ®الصحيحين*، إسناد أنه معر وهدا 
محفوظة.حيض الثلاث تكون أن ؤيثعد ماجه، ابن إلا 

أنالمحتلمة البي. أمجر وند الأطهار، الأفراء أن عائشة مذهب، فإن 
فيحعيتط إنما الثلاث الأقراء ولأن أولى، فهذه تقدم، كما يحيضة، تبرئ ت

نمشاء، متى رجعتها من زوجها فيتمكن الرجعة، زمن ليعلول المعللقة حق 
،.واحدآءرمجرى كله الخلاق اجرى 

حيض،ثلاث تعتد المخيرة بأن المنة جاءت لقد قيل؛ افإن أيضا؛ وقال 
تلاثتعتد أن بريرة ءامرت نالت،؛ عانثة، حديث من ماجه ابن رواه كما 

•حتض" 

مشهور،بإستاد منكر، حديثإ ولكنه ثبتا، لو حديثه من أصرحه ما قيل؛ 
الأطهار*الأقراء تقول؛ وص الحديث،، هذا المؤمنين أم عند يكون وكيفج 

تقول؛وهي هذا ها عائشة عند يكون أن العجب، اومن أيضا؛ ومال 

.٢٢٤٨الن تهديم،)٢( . ١١١/٣٢مجموعاكاوى)١( 
.٢٩١; الرنمن إعلام )٣( 
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الذيالمشهور ند البهذا الحديث هذا يكون أن منه وأعجب الأؤلهار، ت الأنواء 
اعتنىمن ولا المساند، ولا المحيح، أصحاب يخرجه ولا أئمة، كلهم 

هذاإحراج عن يصبر وكيف الأربعة، الأئمة ولا وجمعها، الأحكام بأحادسثا 
كالشمسهو الذي المعروف ند البهذا سئما ولا إليه، مضطر هو من الحديث 

نهذاحيفي، بثلاث أمرت إنها وأما تعتد، أن أءر>>ت، بريرة أن شك ولا شهرة، 
إليبم\ه.ولبادرنا غ؛ر0، إلى نعد0 لم صح لو 

معالول،لآ،.لكنه ثهايت،، *رواته ت *البلؤغ* في حجر ابن الحافظ وقال 
.أعلء وند مالت،، *رواته *المحررا؛ في الهادي عبد ابن الحافظ وقال 

شخذكرها الش والأوجه الحديث،، تعاليل وجه تقدم بما سن التؤهطأ؛ 0ه 
عاليها.مزيد لا الإملأم 

مثبورا.بإستاد منكر، *حديث، بقوله؛ الحديث حال القيم ابن لخص وقد 

تعاللا.علمواللي 

زاداوعاده/يهْ.)١( 

'الحديثرت ٤ ' ٥  ١٩الن؛خ في تال الحاويح،، محٍح إلى نه ذم، آحر تول وللحافظ )٢( 
الصحه€.درح1ت> اعلي ؛ي هو ل الثيخن شرط ض ماجه اين أحرجه الدك، 





.الد رسول قال تال؛ ثعيب، بن عمرو عن أيوب، عن معمر، 
اض.١رسول عن شعيب، بن عمرو عن جريج، ابن رواه وأيضا 

.٨^( موصولا محه روى حرج )غابن 
مدلسان.وعما حرج، وابن إسحاق ابن عنعنة وهي أحرى علة وله 
بنعمرد من يسمع لم جريج ابن أن ت الخاوي عن الترمذي نقل بل 
(٣)

تشك عه سها في إمحاق ين ا وكذلك 
عنيعقوب، عن المحديث، هذا أحمد الإمام ®روى الهادى: عبد ابن قال 

قضىقال: حدْ عن أبيه عن نعيب عمروبن وذكر قال: إسحاق ابن عن أبيه، 
•الحديث، ■ • • رجله في بقرن رجلا ؤيين رجل في افه. رسول 

منه،يسمعه لم انه فالفلاعر عمرو، من إسحاق ابن م٠اع ذكر فيه وليس 
١^٢^٤،.وااذ 

قال:ثم - الماع عدم علة عدا ;سفب. الأuتي الشح العالل عذْ ذكر وقد 
'بها٠ يقوى شواهد للحدبث، "لكن 

وصلهأو رفعه في أحطأ راؤيه أن أي: معلول؛ الحديث أن معنى تلت: 
بالنواهل..الخعلآ رفع يمكن فلا أحهلأ، الراوي أن تثن ؤإذا ونحوذللئ،، 

معلولة.أيضأ لأنها تقويه؛ لا التواعد طْ أن سيأتي أنه كما 
هي:جابر حديثر انيا: ثء 
ٍلرق:ثلاث جابر عن له 

عنأيوب، عن علة، ابن نا سة، أمح، بن بكر أبو رواْ الأيل؛ الطريمح، 
بهلْ،•جابر، عن يبار، بن عمرو 

عننقلا معلول؛الإرسال الحديث، هذا ان الألبّاني الشيخ بئن وقد 

١٩٠ IXوالدارظي (، ١٧٩٨٨)الرزاق بد ا-مجه )١( 
صخ'ا.الكسرلكردي )٣( (. ١٧٩٩١)الرزاق ب أخرجه )٢( 
٠٤٩٢أ/اّ تشح )٤( 
^MxوالJؤ١رتطني (، XVVالمغير)ني واليراني و/ها-ا، ثب أبي ابن أخرجه )>،( 

والميتي
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بهذاحاء ما عبدوس; بن أحمد أبو اقال الدارتطني؛ اقال ت فقال الدارقطني، 
بنأحمد وحالفهما شيبة، أبي ابنا ب أحطأ قال؛ وعثمان، بكر أبو إلا 

أصحابقال وكذلك مرملا، عمرو عن أيوب، عن علة، ابن عن وغيرْ، حنبل 
اه.مرسلا٠٠ المحفوظ وهو عنه، دينار بن صرو 

جابر،عن عمري، عن أيوب، عن علية، ابن 'واستدم داود؛ أبو ونال 
أصح«أآ،.والأول؛١، فته، وومحم 

عندينار، بن عمرو عن أبوب، عن معمر، *رواه الحازميت ونال 
بنعمرو عن أيوب، عن علية، ابن إسماعيل ورواْ مثله، طلحة، بن محمد 
أبوفيه وحالفه مرسلا، حنبل ين احمد عنه فرواه فيه• عليه اخلف وند دينار، 

عنأيوب، عن علية، ابن إسماعيل عن ذروباْ سة، أبي ابنا وعثمان يكر 
احمدا؛قاله ما والقول جابرموصولا، عن عمرو، 

ابنوقال ،، هارون؛ بن مرمى والحاقنل زرعة؛؛،، أبو المرمل ورجح 
.مقالء إستاده ارفي المنيرت 

أوشيبة، أبي ابني من حطأ والرني بالإرمال، معلول الحديث فهذا إذا، 
غيره.يقوي لا والخطأ علية، بن اس 

جابر•عن الزبير، أبو يرؤيه اكاتيت الطريمح، 
الرمحر•أمح، عن عياض، بن -زيد طريق من الدارتطتير٦، أ>جه 

متروك*.صعيم، عياض بن اريزياو اللارنطيت نال 
الزبير•أبو حدثتا لهيعة، ابن عن لم، مبن الوليد طريثا من والثيهقي 

نبه.أحلم ولم عاصم، أبي لأبن الألباني الشخ وعزاء 
ومنالزبير، اببر عن الضعفاء من جماعة رواه روكذلك البيهقي؛ تال 

•ذللث،اا من شء يمح ولم جابر، عن آخرين وجهين 
اش.ثاء إن سيتبين كما ذللئ،. من شيء يصح لم • ^ ٤٤وصدق 

داددص-اآ•لأي المرا-ل  ٢٢)المرّل• يض:  ٢١)
(.١٣٩١)المألأ حاتم أبي ابن علل )٤( . ص٢٩١الأمار  ٢٣)

الملاح.ط. ، ١ ١ ١ / ١٣التير لابن الأوط )٥( 
 )٦(A'/T  )٧(W/A.
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غيرعنه وروايته ملم، بن الولد عنه يرؤيه لهيعة، ابن نه اليهقي ؤإساد 
،عموما ضعيف لهثعة ابن أن الأئمة كلام من المفهوم لأن للاعتار؛ صالحة 

للاعشار.تملح لا غيرهم ورواية للاعتبار، صالحة عنه المائلة رواية أن إلا 
والمقرئ،المبارك، ابن العبادلة: عنه يروى بما اايعتر الدارسلني: نال 

غيرهم•برواية يعتر دلا أي؛ ،؛ ^*١٢وابن 
اشعبد ين افه عبد ثنا حميد، بن يعقوب طريق من الحديث حاء و— 

الربثر،أي عن عظء، بن ليعقوب الأسود بن وعثمان جريج ابن عن الأموي، 
منتماد يأن ه النه رسول ننهي يستقيل، أن فأراد جرح، رجلا أف جابر؛ عن 

اوجروح«أم.يبرأ حش الجارح 
منهو بعمهم؛ ونال يخرجوه، لم الحاويح، اهذا الهادى؛ عبد ابن قال 

يعقوب.كير منا 

ابنوذكره واحدا، حديثا ماجه ابن له روى الأموي؛ الله عبد بن الله وعبد 
علمييتابع لا العقيلي؛ وقال روايته، في يخالف وقال؛ ارالثقات٠ في حبان 

غيرعته روى يعلم ولا الذ(، أذله بالعبيد اعتز أمن • حديث، له ذكر ثم حديثه، 
أب؛،.واطه كاب، ابن 

منفهي الحديث، تقوي لا جابر عن الزسر أس رواية أن فتين 
منشيء يصح ألم اليهقمح،؛ تال، كما والأمر بروايته، يعشر لا من أو متروك، 

ذللث،«.

عنالمبارك، بن افه عبد عن جعفر، بن مهدي يرؤيه الئالث،؛ العلريق 
جابرعن الشعى، عن سعيد، بن ة عتب

.٤٨٧/١٠الكال تهذيب مطلقا؛ي تضعيفه الأئمة؛ي عبارات )١( 
الضعفاء)٢( 

،٢٣٤أ/ الأوط ني والفراني الديات، ني عاصم ابي اين ^٢٧ )٣( 

.٤٩٠إ/اّ تشح )٤( 
رنما/ا■؛ الأوسط ني والطراني ،  ٣١٨٤;المعاني رح ث ني الطحاوي أخرجه )٥( 

عن»ءب، عده: ان إلا )كثف،( ( ١٥٢٦)رنم ٢ • ٤ Y/ مثلْ ني والبزار (، ١٢٦)
.المي،ا عن مجالي، 

١٥٨



سعيدبن ة عنبإلا الشعبي عن الحديث هدا يرو ءلم الهلبرانيت غال 
جعض"•بن مهدى يه تقرئ المارك، ابن إلا عية، عن ولا الري، ناصي 

منالكثير منه ٌمع إمام، والشعبي بالتفردات، ل لمالحديث فهدا 
لكنهالجملة، ني ثقة وعنبة يضعفه، مما عنه الحديث، بهيا ة عنبفتفرد الرواة، 

يخطئء,»كان حبان; ابن ئال بالخطأ، موصوف 
شل•لا المارك ابن مثل إمام عن جعفر بن مهدي تفرد وكدللث، 

بالتفرداُن،.ملل متكر، الإسناد هذا أن الحاصل; وه 
هداة عنبلأن بامحلل؛ ،رهدا بقوله; الحديث، على حزم ابن وعلق 
مجهول(االا،.
وهوالكمالء، اأتهداس_ا ني كما الأئمة، ونقه ة فعتبغريثح، وهدا 

معروف.

بقوله;عثر ولو يجهله الراوي يعرف، لم إذا حزم ابن راعادة الحاففل; قال 
عزيزلأى.التوفيق لكن أضف،، لكان أعرفه، لا 

٠مقلوب،® مرسل ارهو الحديث،; على معلقا زرعة أبو وقال، 
حاتم®;أبي ابن ارعلل محققو ونال هذا، كلامه معنى لي يتضح ولم 

لمولكننا .، النم، عن الشعبي، عن الحديث، كون بالإرمال يحم، أنه ®الثلاهر 
مرملا.رواه من نجل 

بن)مجالي اعم أن يعني; لعاله لكن مشكل، فهو اامقلوبإ® نوله; أما 
اه.٠ سعيدا® بن إلهم،)عنبة المبارك ابن عن الراوي علهم، انقلبا صعيد، 

نالت،:

منإما وهي شيء، منها يصح لا معلولة، الأحاديث، هد0 أن لحاصل; ا□ 
دثنار•عمرو؛>، مراسل( من أو شحسا، بن عمرو ءراسإا 

تعالوٍحأثلمؤإللد 

.١٠/٣٧vالمحلى )١( 
.٢٣١ا/المزان لمان )٢( 

٠٩



Li)lfحد باب 

اثحديث

(:٢٣٤٤)رقم ح/اا لإيواء اه 
بكرأبا وآن وغرب، ضرب المم. ارأن محمر: ابن حمن المرمذى ردى 

•وغرب* ضرب عمر وأن لغرب، صرب 

:iiMالألباني الشيخ رأي لاصة حه 
م.٠^٠

لأستدر\ك\. 

ذكرعدم ب الصواب بأن والاJارةaلمي، حاتم، وأبو المرمدي، أعاله 

الكيرااعلاله وفي ( ١٤٣٨)»ءئهاافي الترمذي أحرجه حقيوii__: ت□ 
.A٢٢٣/والمهقي (، ٧٣٠٢)ااعرى» قي والمائي (، ٤١٣)

^Ur،،بن اش صد حدثنا نالا؛ أكثم، بن لنص كرب، أبي طرس من 
به.صه، نافع، عن الله، عسي عن 

عمرابن ارحديثإ الترمدى: تال معلول، إمناد هذا ااسأش: راسة ه□ 

يعضهمدردى ذرذعوْ، إدريس بن اه صد عن واحد غير رواه غرب، حديث 
أنعمر؛ ابن عن نام، عن الذ، صيد عن الحديث محيا إدييس بن الد عبد عن 

الأشج،صعيد أبو ؛اولك، حدثناوغرب صرب عمر وأن وغرب، صرب بكر أبا 
إدلئس،ابن رواية غير من الحديث محيا روى وهكذا إدينس، بن الد همد ننا حد
عننانع، عن إسحاق، بن محمد رواه وهكذا ، هذا نحو عمر بن الله عبيد عن 
فيهيذكروا ولم وغرب، صرب عمر وأن وغرب، صرب بكر أبا أن عمرت ابن 





،•الصواب،اأ وهو الض.، للم لغرب، صرب عمر 
أبيغير الثقات هن أحد نده يلم ت الدارنطني لنا ، ^١٠١١ت البرناني نال 

،.وء؛رهال الأشج معيد أبو رونقه كرب، 
البخاريمنه سح ثمة الهمداتي العلاء بن محمد كرب رأبو الخليلي• نال 

حديئاند ويشيبة، ابي ابني أقران من وهو ®الص-حح*، في وأثمج حاتم، وأبو 
بنأحمد حدننا الموفي، الفتح بن الحز بن محمد حدننا غيره، أوقفه 

وأناالهمداني، العلاء بن محمد كريي، أبي على ترئ قال: بهلول، بن إسحاق 
عمر؛ابن عن ناغ، عن عمر، بن الد هميد عن إدلئس، بن اش عد حدثنا أممع 

،وغرب، صرب عمر وأن وغرب صرب بكر أيا وأن وغرب صرب الني. ُأن 
وغرب(الم.صرب كر أبا إن : قالواإديئس ابن عن غيره أونغه يهدا 

بنالرحمن عبل• بن محمد الحين أبو ٠أحبرنا ٠ البغدادي الخطسبا وقال 
بنيومف بكر أبو القاصي أحيرنا نال• بدمشق، التميمي، القاصم بن عثمان 
بنيحيى حدثنا قال: ببغداد، عراي، ين عيي أبو حدثنا نال: الميانجي، القاصم 

أنعمر؛ ابن عن نافع، عن الد، عبيال• عن لدريس، بن اه ءبا~ حدثنا قال: أكثم، 
لغرب•صرب عمر وأن وغرب، صرب بكر أبا وأن وغرب، صرب التي. 

بنيحنى عن عراي، ابن حدثناه هكذا الميانجي: بكر أبو القاصي قال 
به.المنفرد وأنه كريب، أي عن معروف، هو إنما الحديث وهذا اكثم، 

عنرووه قد جماعة أن إلا ذكر، ما على الأمر -• الخطيب - ئالمت، 
كريب،أي مرى بتا فيهم يكن ولم متصلا، مرفوعا هكل>ا إدييس بن ال،ه صد 

عننافع، عن الله، عبيد عن إدينس، ابن عن سابق، ين محمد بن يومفا ورواْ 
الني.مّلأ•

ابنعن فرؤياء الأشج سعيد وأبو نمير، بن  ٠٤١١عبئ بن محمد وحالفه 
وأنو>ب، صرب بكر أبا أن عمر؛ ابن عن نابع، عن الد، صيد عن إدرس، 

الصوابءر؛،.وهو ه، الني ذكرا ولم وغرب، صرب عمر 

("آرصبغداد تارخ )٢( . ٣٢•Y\/ الدارممي علل )١( 
ثار.ت: ، ٢٨٢/١٦بغداد تارح )٤( . T٠٧٤/الإرشاد )٣( 
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إدريسابن عن المرؤية الأوجه حاصل أن السابق الأئمة كلام" من يفهم 
ثلأ'ة:

مرفوعا.مسندأ الأول؛ 
مرسلا.نافع عن الئا؛ي: 

•ه الرسول يذكر ولم عمر ابن عن الثالث: 
منالخطأ وأن نافع، عن المرسل ترجيح حاتم أبي عن المنقول وظاهر 

ابنإدريس•
روايةفي الصواب أن ت البغدادي والخطيب لني، انمارJaيرى بينما 

ابندون ممن الخطأ وأن .، الرسول يذكر ولم عمر، ابن عن أنه الحديث 
إدريس•

أنتفا-م لما البغدادي؛ والحقب الدارقطتي، إليه ذهب مجا والأقرب 
عنكيلك ناني عن إسحاق ابن رواه وأيضا عنه، هكذا رووه الذ ميل أصحاب 

ه.الرسول يذكر ولم فوله، من عمر ابن 
الموثهذا في فالرفع غيره، من أو منه، ^٥١١ ١١كان سواء حال، وبكل 

•وحطا وهم 
هذاعلة فرر حين منهجية تقية إلى ،^ ٤٤الترمناى أثار نجيه: ت٠ 
أنإلى يثير فهو ٠، . . ٠ النفي الذ. رسول عن صح *وقد نال؛ ثم ، الحديث، 

المنعة،تقتضيه محا حب حاويثية، دراسة الحديث أسانيد يدرس أن عليه الماظر 
ومحوللحديث، شواهد في المعنى ورود يفريه فلا ، ١١٥٥٠الح١يث، أن بان فإذا 

منمرارأ تقدم ما على يدل وهذا ءئفؤ، كلامه تأمل لن ، - الذ ثاء إن - ظاهر 
٠حْنأ لكونه للتقوية؛ قابلا ^١١ ١١الحديث، يرون لا الأئمة أن 

ثمالحديثخ، محذا في وهم لدريس ابن أن يبين حاتم، أبو الحاففل وكذللثا 
منتمغ إمامته ولا الإمامة، عن يخرجه حهلوْ فلا الملمين، أئمة محن أنه يذكر 

١تخطنته 

تعالوإأ.عالمؤالله 
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سمانحدثنا مهدى، بن الرحمن عيد حدثنا بشار، بن محمد بدللث، حدثنا 
الأول(الالحديث من أصح وهذا الثوري، 

.عمووا حديث، يضعف، عاصم احديث، داود؛ أبو وثال، 
اسحا^^٢،.نحوهما وذكر 

نكارة.مها عكرمة، عن عمرو، أبي بن عمرو رواية ^،؛ ٠١٥١
مناكيرارم.عكرمة عن اروى الخارى؛ تال، 

أنعباس؛ ابن عن عكرمة، حديثإ عليه ينكر ثقة، معين: ابن وقالا 
حواسول الفاعل )اثالوا تال: النص. 

عآكرمة.عن بهيا عمرو تمرد التكاره يوكل ومما 
عمرو،أبي بن عمرو حديث، من إلا نعرفه لا حديثؤ اهذا الترمذي؛ قال 

•٢٠١.*الخم، عن عاس، ابن عن عكرئ، عن 
حنطببن الد عجل بن المطلب *رر صري أمح، بن *صرد ت الجلي، قال 

البهيمة،حديث عليه يتكر ثقة، 

كلامالألباني الشيخ ومل داود وأبي اكرمدي، كلام البيهقي، تعمب وتد 
تنصه وهذا وامتصهنه، الييهقى، 

عيرمجن رؤيناه ءوتد _؛ وأحاد - فمال اليهقي اوتعمبه الأياني؛ الشيخ تال 
قمح،بهدلة بن عاصم عن يقصر صرو أمح، ;>، صري أرى دلا عكرت، عن وج؛' 

الث٠ارت١من الأئمة أكثر عند وعكرمة حماعة، روايته على تابعه وند كف الحمغل، 
الأنالم،اا.

كماهو عمرو أبي بن عمرو فإن التحقيهم(، هو وهذا -ت الألازي، - نلت 
لكمحن الحديث، في منه حير لمله بل بهدلة، بن عاصم عن يقصر لا تال، 
المطلبمولى عمرو أبي ابن وهو صرو قمح، فقال *التقريب*، قمح، ترجمتهما ذللث، 

ربماوهم،.امة المدني؛ 

.١٣٤الآنارا</متكل يان يي )٢( (. ١٤٠٠بمدالحدّثؤ)اكر٠دبى ض )١( 
الكٍرىصا-مأأؤالملل )٣( 
.٢٨٢ه/ا-اا،ومزانالاعتدال٣;الكامل )٤( 
.٨١٨١ لاض الممات )٦( (. ١٤٥٥الحديثه)بمد الترمذي ض >ْ( 

؛٦٥



أرهام،.له »صالوق عاصم: ني وقال 
عقررنا*.ومسلم البخاري له روى يهم، "صدوق نه؛ الذمي ونال 
الأصول*.في االم.*بءين* ني مخرج حديثه *صدوق عمرو؛ في وتال 
أنذلك، على زد التعارض، عنل. أرجح فحديثه عاصم من أقوى أنه فتين 

علىحاريا ليس بالموقوف فتضعيفه موقوف، عاصم وحديث مرفؤع، حديثه 
للخفين.حلافا الرأي، على الرواية ترجح في الحديث، أعل تواعد 

وقل.، البيهقي إليها أشار التي بالتابعاُت، قوة عمرو حديث ؤيزداد 
عليها.الكلام وميأتي ذكرئ، ،ثم ١١.*.انمين.على وقفت 

الراويحال لمقارا مه سب الألماني الشيخ من الكلام هذا 
منعنهم نملت، من أثار إذ الأئمة، ٠لري٠ة هالْ ولمستؤ الأحر، بحال بالجملة 

أنهمعين ابن صرح بل بالداُته، عكرمة عن الخا>دث، منكر عمرأ أن إلى الأئمة 
عنالحاا.يث مكر أنه فى الأن فالمحث، عكرمة، حديث، عليه أنكر لكن تفة، 

ثقة،أنه يعرفون الأئمة لأن ثقة؛ بأنه نرد أن حيتثل. يناسب، ولا عكرمة؛الدارتإ، 
تقدم.كما عكرمة، عن حديثه نكارة عن تحدثوا ؤإنما 

آحره.إلى .* . مرفؤع. حديثه أن ذللتخ على "زد •' ،^ ٤٤قوله وأما 
الحا.يثإ،أعل نواعد على جايئا يكون لا فكيف، المابق، من أعجستإ فهو 

.؟!٠ والترمذي. البخاري إلا الخدين، أعل عم ومن 
ايهال. عنه. عباس ابن يحدث ، كيفإن واصح، هم نقمي وأيضا، 

الراح.الأمر في ميأتي كما فناهرة مخالفة يخالفه ثم المرح، الخديحج 
بمنكر،وليس صحيح، عندهم إمهنادْ لأن الوقوف؛ رجحوا وأيضا 

١المرفؤع بخلاف 
عكرمة.س سماعه يثبت لم لثالث،: ا٠ 

أنهذللث،؛ من شيء في يذكر ولم مناكير، عكرمة عن "روى المخاري•■ قال 
صكرمة«لأ،.عن سمع 

._nrYالكسر الخلل )٢( ؛. i/Aالإرواء )١( 
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لمعنه ثبت ولو الحديث، هذا حلاف عساس ابن مذمس، أن ا|را|ع ٠
يخالمه.

ابنحالفه لما ثابتا عمرو أبي بن عمرر حديثا كان اولو الجماص: نال، 
•ء؛رْ*ر المحا - رواية وم - عام، 

Jli ، حلاقه،عباس ابن ومذهب، صعيمؤ. هو ت انطحاوي انأل، قدامةت ابن
ءنهاالحديث، يضعمإ هذا أبوداود؛ ثال، عنه. روى وعوالذي 

لعمرو؛لمتاسامت، ا٥ 

بهعته، عكرمة، عن الحصين، بن داود تابعه أولا؛ 
•أيضا عكرمة عن منكرة داود أحاديث، لأن شيتا؛ تفيد لا المتابعة وهذْ 

عنوأحاديثه مناكير، عكرمة عن *أحاديثه جتاني؛ الداود أبو نال، 
٠عستقيمةا شيوحه 

روىوماللثه الحديث،، نمنكر عكرمة عن روى *ما المديني؛ بن علي ونال 
عكرمة•.غير عن حصين بن داود عن 

عكرمة•.في إلا *ثقة حجر؛ ابن الحاففل ونال 
ومفعما،موثق، بين ما داود، ني الأئمة بين الخلاف عدا هذا 
فيداود صعقا من تقدم لما الخلاف؛ هذا لمنانثة بحاجة نا للكن ومتوسهل، 

حديثه.ونكارة ؛الل.ا>ت،، عكرمة 

الالمنكر أن مرارأ تةا.م فقد منكر، عكرمة عن داود حديث، أن تقرر ؤإذا 
المنكر.يقوى 

عكرمةعن متصور، بن عباد أيضا تابعه ثانيا؛ 

.٩٦٢;)٢(  ٠١ ٠٥ه/القرآن أحكام )١( 
(،١٢٨٣١ثكل)الفي واساوي خ/أمآ، واو-هغي (، ٢٥٦٤ماجه)ابن احرجه )٣( 

في،ُاتجراني مام،، ابن مد ( الأتار)٤^١٨تهذيب، في جرير وابن •٣، • ا/ وأحد 

ذمفي والآ-مى _، ءجاس ابن مل. - 00\إ'الاثار تهديس، في جرير وابن ، ١٦٤٥
والحاكم(، ٢٥)الأواط.
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وأحاديثهصعيف، هذا عبادأ يإن أيضا، شيثأ تمد لا المتايعة، وهذه 
منكرة.

•متاكيرا أحاديث اروى • شيبة أبي ابن نال 
*عكرمة من سماعه ييسؤ لم وأيضا 

منه*.يسمع ولم أحاديث، عكرمة عن اروى الزار؛ نال 
فيلمها!.عكرمة عن روى ما أكل حبان: ابن وقال 

تكارهفيها أحاديث وعنده بذاك، هو اليس جتاني: الداود أبو ونال 
دتشر*•

•يدلى، وكان قدؤيا، وكان منكرة، اأحاديثه احمد: وقال 
تضعيفه.في للأئمة، كثير كلام من ذلك، غير إلى 
علىبل عكرمة، عن عباد حديثا نكارة على واضحة دلالة ياول تقدم وما 

.م3لالقا نكارته 

أاسيصا:ني قوله حجر، ابن الحافظ عن الأuني، الشيح وقدتقل 
بنإبرامم ّن سمعها إنما عكرمة، عن منصور، بن عباد حادينا ا إن اؤيقال؛ 

دجلين•بإسقاط يدلها فكان عكرمة، عن داود، عن يحيى، أبى 
امره،.يقوى الشافعي كان ؤإن عندهم، ضعيف ؤإبراعيم 

بنداء-د همن محمد، بن إبراهيم عن أحرجه الرزاق عبد أن وذكر 
الأuني.الشح كلام ءكرمةارا،.اه. عن الحصين، 

أنهذكروا فإنهم الأئمة، عن المنقول يوافق . الحافظ من الكلام وعدا 

ميديا4و ،!، ^ ٥٥٧ ٥٠٠اه□ 

همنهر، مبن علي حدثنا الزبير، بن اه عبد بن الغفار عبد يرؤيه 
ءريرْ•ابي عن سلمة، أبي عن عمرو، بن محمد 

أدواءاسلا//ها.;١( 
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عته*.رمع أته هال! ثم ،،يعرأ أبو أخرجه 
ابرلنا قال قال: ثم يعلى، أبؤب عن عدى ابن *ورواه ت الحافظ ونال 

كتو٠ال٢،.كانوا إنهم ت عدي ابن ونال عنه، الغفاررمع عد أن بلغنات يعلى 
لقنوْحاتم! بن محمد لنا انال ،؛ عدى١ لأبن *الكامل* وني مكيا، 

محه*.رحع نم فتلقن، الحديث، أصحاب، 
بهيقرى أن ذللئ، بعد بملح فلا راؤيه، عنه رجمر خطأ أنه على يدل وهدا 

غتره-

الغفار!نمد تايمة م٠ 

حدثناالفضل، بن القاسم عن هارون، بن موسى عن المنذر ابن أخرج 
به.مهر، بن على حدتا يزيد، أبى بن خالد 

بنوعلي مجهول، نتح رواه إنما هريرة أبي *وحديث المنير! ابن نال 
فإنحديثه! فى أحمد قال بعد، فكتب، ذهبت،، كانت، كته أن أحمد ذكر هر م

بثيءأل؛،•فلس علي، مر هذا ردى كان 
*صه!

آخر.وجه من هريرة أبى عن الحديث، هدا روى 
عنالخزاعي، سلام بن محمد عن فديلثا، أبي ابن عن لحتم، فرواه 

به.يعتبر ولا له، نمه لا منكر الشاهد وهذا ،، هريرلأ أبي عن أمحه، 
المحمد. حدسي قال! فديلث،، أبى ابن عن دحيم، *قاله البخاري! قال 

ءاوه*أأ،.يتابع 
إلاالخزاعي سلام بن محمد عن الحديث، هذا يرو الم الطبراني! وقال 

فديلث،أرَا،ّأبي ا؛ن 

.١٦٠التالخص؛/)٢( (. ٥٩٨٧)رقم )١( 

رعدى وابن (، ٥١١٦)والمهزراس اخرجه'سنىفىالأوط)س(، )٥( 
.YYA/nالكامل 

U٠٦٣/الأرط انمجم )٧( ١. ١ ٠ ا/ ص التارخ )٦( 
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بنمحمد يتابع لا منكر، البخاري ذكره كما *وهدا ،ت ءدى١ ابن ونال 
الذيوهدا الحديث، هدا ملام بن لمحمد شيء أنكر أن وعندي عليه، صلأم 
•فديك" أبي ابن غتر سلام، بن محمد عن رواه أعلم ولا البخاري، أنكره 

—تالحديث، هدا له وذكر — حاتم أبو نبه نال ملام بن محمد و— 
|مجهول|رآ،.

نكارة،متنه في أن ذللث، ؤيوكد يمح، لا الحديث، هدا أن ؛ و|لثااهها؛  ٥٥
.أسانيدْ نكارة إلى بالإصافة 

الحيوانتتل عن . الض نهى، الحديث، هذا عارض ®ند الخطا؛م،• قال 
لأكاله«.إلا 

وألك

 )١(/-\YYA.
 )Y( واسلي/م7والجرح
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اوحاوس

w

(:٢٣٥٠)رقم \ n/Aلإرواء اه 
الفاصل l^iliلوط قوم عمل يعمل وجدتمو، )من مرنوعا: ماس ابن من 
يه(.والمعول 

؛؛^١؛^:الألباني الشيخ رأي لاصة خو 
صحح.

لأسثر\ك\% 

عليه،الكلام تقدم ومد (، ٢٣٤٨)السابق الحادين، نفس هو الحاويث، هدا 
.،، lUipوسرح له، الأئمة تضعيفا وبيان 

مالوحأث،لمواللي 
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المرفقفى اJم۵Iع باب 

٤٧)اتحديث 

(؛٢٤٣٤)رقم  Ao/Aالإيواء ه
مرقإن تم يد•، ^١ ٠٠٥سرق )ؤإن المارق: م مرقوما مريرة أيي حديثا 

رجك(.ذامم٠وا 

الألبانيالشيخ راي لاصة خه 

لإسد3ر\ك\. 

عندماتي كما الأتمة صعقه وهد تقويه، لا وشواهده يمح، لا الحديث! 
.الحديث! درامة 

.*١١،•الني عن صححا حديثا الاب، هال>ا ني أعلم الأ اثي؛ النتال 
طريقمن  r١٨١/ »سنهاا ني الوارقعلني أحرجه انمديث: ذ>يو د□ 

عنسلمة، أبي عن - أراه . سلمة، بن حالي عن ذئس!، أبي ابن عن الواتا>ى، 
أمح،همترة•

ممهلالإساد نهذا متروك، وهو الواتدى إساده في السيم: داس1، ه□ 
به.عبرة ولا تمامحا، 

المزني:رواية وني - أصحابنا من الثقة أخرني فقال: الشافعي ورواه 
ذق.أبي بن الرحمن عبد بن محمد عن - أصحابنا بعض أخرنا 

أ/\<أم.الكرى اس من )١( 
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المجهول،هذا نفيه أيضأ، له نيمة لا الإسناد وهذا اJيهقير١،، أخرجه 
الواثدي.عن أخذه أو الواندي، يكون ربما الذي 

أنيذكي كله وهذا الهم؟ الحديث هذا عن ذب أبي ابن أصحاب أين ثم 
كعاد0.فوجودْ الإسناد، لهذا نيمة لا 

بنعممة عن الباب *وفي ت نوله الحافظ عن )سه الألباني الشيح نقل نم 
صعيم،الا،.ؤإّناده والدارةطيل'أ،، ، الطبرا^٢٢رواه ماللث،، 

وصعم،للإرسال يصح لا اهذا الحق! عبد عنه نال الحديث، هذا تلت،! 
موصوعالأيكون أن *بشبه الذمي• نال بل ' الإّنادا 

الحديث،.متروك المختار بن الفضل إّنادْ وفي 
للاعتار.يصالح لا ماقهد، الإسناد فهذا 

|لصيث;ض|هه أ□ 

•هه جائر حديث ولأ؛ أء 
.به عنه، المكدر بن محمد عن الزبير، بن اض عبد بن ثابتإ بن مممجإ يرويه 

افهرسول يا ؛ فقالوا)اكالو،(، فقال: ه المي إلى بسارق ®جيء ولفعله: 
)اقتلوه(،فقال: الثانية، ؛< جيء ثم فقطع، قال: راتطعوه(، فقال: سرق، إنما 

فمال:ة الخامبه فأتي . ..،.اتطعوء( ) فال: مرق، إنما افه رسول يا : فقالوا
عليهورمينا بثر، في فألقيتا0 اجتررناه ثم فقتلناه، به فانهللقنا جابر: تال )اقتلوه(، 

الحجارةأ(أتما،.
فيبالقوى ليس تخ ثاببن ومصعب، منكر، حديث، ®وهذا ائي: الننال 

الحد،ثجاص.

.٤١٢النوالآنأرآا/اا؛، سرت )١( 
؛١٣٧/٣نشه في )٣( (٠ ٠٤٨٢ياJعجماهم)')٢( 
AA/iالومض الأحكام )٥( . 1A/iالتلخص )٤( 
الاعتدال'ا/ا<هم.مزان )٦( 
المعرفةوفي واوجهنيه/آلأأ، (، ٤٩٩٣)واونماتي أحرجهأبرداود)-ا؛؛(، )٧( 

(.١٧٠٦)الأرصط ني والطراتي (، ٠١٧٤)
(.٤٩٩٣)الحديث، بمد المن )٨( 
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ولاالحديث، هذا يمح ولا و\ذفي,1 ليس ثايت، ين ارممع_، ت أيضأ وقال 
،.١١٠صحيحأحد.يثآ الباب هذا في أعلم 

إلاالمنكدر بن محمد عن الحديث هذا يرو الم الطبراني; ونال 
>٢(.

مصاب•

داودأبو ا أخرحهؤإن شاذة الرواية امذْ الملاح; ابن ال وف
والماأي«ل'ا،.

معين*.وابن أحمد، صعقه ومصهم-، أنكرْإ اما الذهيي; وتال 
أنه)لاعته ثبت وقد له، أصل لا متكر، القتل احديث، البر; عبد ابن تال 

أوإحصان، يعد أوزنى إيمان، يعد كمر ثلامحت،: بإحدى إلا لم مامرئ دم يحل 
)فاحشةرثة: الفي وتال. فيها، السارق يذكر ولم نمس(، يغير نفس كل 

علىالأفاق في اللم أهل جمهور هذا وعلى قتلا، يذكر ولم ءقو؛ة( وليها 
العالمين(رب ه والحمد المسلمين، 

النذروابن ،، الخطا٧ القنتل حل>يثا نكارة وذكر 
ولامنكرة، كلها ة الخامفي السارق قتل احاديث، أن يرون فالألمة إذا؛ 

ثتسءفيالاب•
ثابتا:ين لصما لتا؛عاهمت، ا٠ 

،: ١٥١٧عنه ورواه عروة، بن هشام تابعه 
عنه،أبيه، عن متان، بن يزيد بن محمد 
٠عته حيسبا بن وعائذ 

بممىس•بنا يسند 
كماروايته على يتاح لا أنه كما صعيما، فهو منان بن يزيد بن محمد فأما 

الترمذي.قال 
مناكير.أبيه عن يروى الخارىت وتال 

<\.K\hالأوط العجم )٢(  XlMlالكٍرى المن )١( 
الاورالشرخ/مآ•.)٣( 
.r\rlr\^.عالم )0( الداء. مومة ط. ^ا\r\، الأسذكار )٤( 
.١٨١اكؤابجم/رواات،ماحرجيا)٧( )٦( 
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ءروىالحاكم: وقال اسلي، قاله كما حديثه، عر يتابع لا أبوه كذللث، 
الكثيرة*.الماكير عروة بن وهشام كثير، أبى بن ؤيحٍى الزهري، عن 

 Dمحمدبنبه انفرد اكهي: فيها تال متكرة، الرواية هذْ أن الحاصل: و
للتقوية.ملح ولا كايقاتها، فهي ،، صعش*أوهو أبيه، عن يزيل. 

عدى.ابن تال أيضا، منكرة هشام عن فروايته حبيب، بن عائل. وأما 
١مستقيمة* أحاديثه وسائر عليه، أنكريت، أحادسث، عروة بن هشام عن اروى 

بنوعاتلء عنه، أبيه، عن سنان، بن يزيل بن محمد رواية أن : ٥٥
الحديثهدا يرو لألم الطبرار: تال ولهذا محتكرة؛ فهي بها عبرة لا محه، حبيب 

الاخمي«لآ،.يحيى بن معيد إلا عروة بن هشام عن 
الأصل،حيثا من الحافظ، قال كما صدوق، فهو يحيى، بن سعيد وأما 

،.يغربوزارالل.ين المتقنين امن أنه عنه حبان ابن ذكر أيضا لكن 
هشام،عن فيه الصواب بأن الحدي.!، هل.ا زرعة رأبو حاتم أبو أعل وند 

العين.مجهول رحل إسادْ ففي المكدر، ابن عن رحل، عن 
بنهشام روا0 حديثا عن زرعة وأبا أبي لأسألخا حائم: أبي ابن قال 

المكدر،بن محمد عن عروة، بن هشام عن يحيى، بن سعدان عن عمار، 
إذانم فاتهلعو•، صرق إذا نم ناتطعو*، مرق )إذا قال: الني.، عن جابر، عن 

فاتطعو•(؟مرق إذا ثم فاتطعوء، صرق 
بنمحمد عن رجل، عن عروة، بن هشام هو: إنما حطأ؛ هذا فقالا: 

الّم،ءن جابر، عن المتكدر، 
الإسنادمحن ترك. إنما حطأ؛ هذا ليس قالا: هو؟ ممن فالخطأ ممن: 

معدان؟أو هشام، التارك: من ل!،: ت' 
١، معدانءأمحن أو هشام، من أحدهما؛ من يكون أن يحتمل قالا: 

.U/٥٣الأومط العجم )٢( . Y0A/Y _JlUالتحمق تشح )١( 
الأسادعلماء محشامر )٣( 
لب.وصعدان اللخمي. بمحص بن صعيد ،،وت الطؤع؛ محقق قال )٤( 
(.١٣٣٩)سالا حاتم أبي ابن طل )٥( 
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الطبراني؛قال لهذا ولعله ثابت؛ بن مصعب هو الرجل هذا أن ؤيحتمل 
مصعب،إلا المتكدر بن محمد عن الحديث هدا يرو الم 

إمامعن الضعفاء، هؤلاء يتفرد كيف وهو جميعا، *ولاء يعم أمر وهناك 
*اكهذيب*،في كما راو، مائة من أكثر عنه روى عروة، بن هشام مثل مكثر 
فيه.مهدمون بحديثه، معتتون أصعحاب وله أئمة، ومنهم 

لمالمتكدر؛ ابن عن هشام حديث، ه الهادى؛ عبد ابن نال ولهذا 
يخرجوْلأى.)٢(
كننللغرائب،؛ مفلتة هي التي الكتب ني إلا يوحد لا أنه أي؛ 
المشهورة.الكتب، أصحاب، عنه وأعرض الدارهطني، 

1خ>ائم ه□ 

بنيومفإ انبانا ملمة، بن حماد يرؤيه حاطبإ، بن الحارث حديثؤ مجن 
ّعلعنهص،١٢١

امنكر|لأ،.تالالذهى؛
ثمجابر، وحديثإ حاطبا، بن الحاريث، حديث، أحرج اتئ النأن وتميم 

،•الني.٠؛ عن صحيحا حديثا الباب، هذا »ي أعلم *ولا نال؛ 
المتن.من أو الإسناد، من اتي أن إما التكاره، ؛ نالت، 

عليهحكم سمد بن يوممج راؤيه لأن الإسناد؛ جهة من نكارته أن فيحتمل 
وثمه•ممن ابن أن ذللث، علمح، يثكل لكن مجهول؛*"،، بأنه الترمذي 

سماعايعقوب، بن ليوسف، أحد لم أني إلا ثقات،، ارجاله الهيثمي؛ ونال 
الصحابهلأمن أحل من 

.١٩٩٨الأوط العجم )؛(
،.٠٧١أهداء ط. (/ه1ه، التحمق تقيح )٢( 
فيواسراتي (، ٧٨٤والثاني)الاحاد ني عاصم أبي وابن (، ٤٩٨٠المائي)أخرجه )٣( 

.٨٢٧٢;والمهقي ، ٣٨٢أ/والحاكم (، ٣٤٠٨الكر)
٣١٣٦٦; النلأء اعلأم سر ، ٣٨٢أ/ المظيرك تلخبس )٤( 
الأءتاوالأ/آآأ.متنان )٦( . ٣٤٩(/الكبرى ا5ّي من )٥( 
٠٤٢٧٨الإوائو مجمع )٧( 
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الأربوص - متنه جهة من نكارته ألت ؤيحتمل 
الحاصلوالاصطراب متنه، في النكارة وجه نيد أبو بكر الشخ بثن وثد 

معبنكارته. ؛ إلىيرٌي النائي أن - أعلم وا؛ثه - لي تثثن أوني • فقال فيه 
يالي:U عر ذك ويان الحاصل الاصعلراب 

مما؛لأمرين نكارة سياقه نر أن ولأت أ• 
من،والأستفصال التثبت، من، ه هديه من، للمثهور القصة هذه مخالفة 

له.نال الذي السارق نصة وفي ه، ماعز قمة في كما الحدود أرباب 
فقالوا)التالو.(، فقال ملم، جي،ء ®أنه الممر؛ لفظ أن ذللئ، واضحة، 

فأحبرو0)اقتلو*( لهم يقول مرة كل، في وهكذا مرق، إنما للني.؛ 
ييوص. حصوله يستبعد ما هذا )اتطعوء(، ه.' فيقول وأنه)الرنة( بجرمه 

الأولى،المرة في، اليمنى، لليد السارق؛ وحد للنامحر،، واليان التشريع مقام 
القتل.لا 

يتصوركيم، إذ للمعقول، القصة هذْ مباينة لنكارته؛ المنيل. اكانير والأمر 
بالمالؤيخرج ؤيرق الحرز( )فيهتلثا والرجلين اليدين مقطؤع شخص يأتي أن 

يتأتى.لا هذا حرزه، من الخروق 
ثرحولكنه كلأ. ثم كلأ التصور؛ واستبعاد ليص؛العقل، رد هذا وليس 

منكر.حديث، وأته بالنكارة، الحديث،؛ هذا على، والنقاد الحفاظ لمكم وبيان 
٠Lju ؛١١٧اصطرالقصة ي، ؛،

بينالجمع معه يمكن لا اضعلرابآ الحديث، هذا متن في جاء قد 
فى،نتل، المارق أن ه؛ جابر حديثج من، روايته في، جاء أنه ذللث، القمتين، 

النم،عهد مح، الخامة 
ةالخامفي، تتل، المارق أن ه؛ الحاريث، حدث ٠>، روايته في، وجاء 

من،وجه إلا هذا فهل، متعذر؟ والجمع واحدة. والقمة ه؛ بكر أبي حلافة في، 
منمح، والمضطرب متنه، في مضعلرب إذأ الحديث، فهذا الاصعلراب، وجوه 

.الضعيف، 

)٢(. عكذا)ا(
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واهواصطرابه، لنكارته حجة؛ به تقوم لا حديث هدا أن إذأ فتخلص ٠
أعلم.

هوودراية رواية ورده الحديث ا هن. تمعحيح عائم همو I المسنك وهذا 
تقدم.كما الناتئ ت متهم القاد، جماعة مدهب 

بتنثم مقال*. إسنادء بعض في الحديث *هذا قال؛ الخهلابى ومنهم؛ 
أصل*،له كان ءإن يقول؛ وفيها الحديث،، عليها يتخرج المعاني، من وجوهما 

الحديث*.صح *إن يقول؛ بعضها وفي 
بالضعف،.أمحانياده تعم، إذ حجر ابن ومنهم' 
أيفأ.بالضعيمج أسانيده تعم، حيث، الريلعي، ' ومنهم 

له*.أصل لا متكر القتل *حديث، تال؛ إذ الر عد ابن ومنهم؛ 
البحث،،في المنهج وأصول التقي قواعد تقتضيه الان.ي هو اللث، الموهدا 

أءالم*أا،.واه 
اامءإبمش|موسر 1هء س٥ 

بناه عبد بن الحارُث، أن أمية؛ أبي بن ربه عبد عن جريج، ابن يرؤيه 
.)٢(الني أن حدثاه الأحول مايهل وابن ربيعة، أبي 

فيه.يدكر فلم الخامة، في القتل دون جابر حديثإ مثل 
أبيبن اض عبد عن جريج، ابن عن مسعدة؛ بن حماد *ونال اليهقي؛ نال 

حسنمرسل وهو أصح، وهو ربيعة، أبي بن اض عد بن الحارُثذ عن ،، أب^ 
ساليمانبن محمد عن ، *المراسيل* في داود أبو أحرجه صحيح، ناد بإّ

اليهقي.كلام انتهى مسعدة* بن حماد عن الأنباري، 
أبيين اه ءبد> وقيل؛ - ريه فعبد وأيضا مرسل، فهو يصح؛ لا أيضا وهذا 

الغيمابن محي والممزيرات الحدود )١( 
A٠٢٧٣/وال-هقي (، ٢٨٧٣٣)ثب أبي وابن (، ١٨٧٧٣)ارزاق، محي أ-محرجه )٢( 
ومااب(، أبي بن ربه )ب. الرزاق،ت ومحي شية، أبي ابن وفي اليهقير، نن ش مكذا أم 

٠٧٨/٩العالة المهل(لب، وانظر؛ أثريبج، مهما 
.ص٧٤٢)٤( 

١٧٨





الأيمانكتاب 

٤٨)اتحديث 

(:٢٥٦٧)رقم \ M/Aالإيواء م
واش،لا ت بيته ئي الرجل كلام اليمين قي )اللغو ت •رفوعا ءامم<ة حديث 

داش(•دير 

ةةِفج؛املآثباني الشيخ رأي لاصة خه 
صحيح.الحديث 

صر\كا% 

،الدارنطني ومحقه وصحح ، مونوفأ البخاري أخرجه الحال4يث 
الوقوف.ترجيح إلى ررسمم<اا في داود أبو وأشار واJيهقيل٢،، 

حبانوابن (، ٣٢٥٤داود)أبو مرفوعا: أخرجه أودهوم: ذ>أوي و□ 
(.٤٣٨٢)رقم  ٤٢٩»شيرْا؛/في جرير وابن (، ٤٣٣٣)

،٢٧٤; ااالأم« في والشافعي (، ٦٦٦٣)البخاري موقوفا: وأحرجه 
حريروابن '  a٤٧٣/الرزاق وعبد ، ٢٦٤آ/ اض عبد رواية ارالعلل* في وأحمد 

.٣١٧/٧ر>اب(( وفي •\/؟؛، والبيهقي ، ٤٢٨، ٤٣١؛/
اتان:ها عائشة عن يرؤيه الحدبمش: راسة د□ 

موقوفة.وغيره البخاري في وروابمه الزير، بن عروة - ١ 
Iعليه واختلما عاتثة عن عطاء  ٢٠٠

ؤمرفوعا عائشة، عن عنه، المانع، إبرامم عن إبراهيم، بن حان فرواه 

؟'A/U4i،^Jl.T)٢( الخلل

'٨؛



والزهري،- المرات أبي بن داود رواية من - الصائغ ورواه)إبراهيم 
جريج،ين المالك وعبد ،، مغول(؛ بن وماللئا سليمان، أبي بن المللث، وعبد 

تجح،أبي بن اض دعد ليلى، أبي بن الرحمن عد بن ومحمد دينار، بن لعمري 
الموفلي.الرحمن عبد بن اش وعبئ هلال، أبي بن وسعيد سوار، بن وأشعث 

مونوفا.رووه راؤيآ، عشر )أحل كلهم 
المانع،إبراهيم إلا عائشة، عن عطاء، عن مرفوعا يروه لم الهااد،؛ت  00

روايةمن موقوفا آخر وجه من المانع عن وروي - إبراهيم، بن حان رواية من 
منأوثق الفرات أبي ابن لأن الوقف؛ رواية عنه والراجح -، الفرات أض، ابن 

وهيالجماعن، لرواية موافق وأنه سئما لا مقدمة، فروايته إبرامم، بن حسان 
الوقف.

الأئمةفيهم رامحيا، عشر أحد ءْلاء، عن مونرفا، الحديث، وروى 
تقدم.كما والحقافل، 

حانوأن الوقف،، رواية لمواب، ١ أن حليا يتمح سبق ما حلال ومن 
؛هواولعله مرفوعا، عنه فرواه انمانغ، إبراهيم على ١^١١ ا3كرماني 
علىحاكمه يأحد والحافثل ، يخعلئ، *صدوق ت بأنه الحافنل وصفه وأمثاله، 

عليه.الحقاخل كلام مجمؤع من الراوكا 
طريقمحن البخاري، رواية صبق. ما مع - الوقف، رواية صحة ؤيوكد 

موقوفا.عائشة، عن الزبير، بن عروه 
حد.يث،جمح يعني؛ ؛ المونوف،® جميعه فير رروالمحح ؛ ااا.ارئه؛لني، تال 

عائشة.

المرات،ابمر بن داود الحاJيثا هذا 'روتم، حين، صنته ني داود أبو ذكرهم هزلا* )١( 
أبيبن، ك i٠الوعبد الزهري، رواه وكيلك عاننة، ءلٍ، موعوفا الصائغ، لبراه؛م عن 

مؤتونا،.عاتشة عن عْناء، عن وكلهم مغول، بن، ومالك ملمان، 
عاننةعن عطاء عن •كلهم داود أبي كلام نقل في فيه إذ حطا الإرواء في ويقع 

فيورواياتهم )مؤتونا(،  ٢٣٥ا/٢ الأشراف وتحفة السنن،، في، والدي )مرفوعا(، 
فيمطبعي نسملآ أو الألباني،، الشٍخ خة نفهم، حملآ يكون أن فإما موقوفة، العمائر 
الإرواء.

أا/ا-أ؛.العلل )؟(

١٨١



الصاع،إبرامم عن روى ند عائشة، عن عطاء، ءوحديث I البيهقي نال 
عنالجماعة روا0 وكذلك، موقونح، والصحيح موقوفا، عنه وروى مرفوعا، عنه 

عنعطاء 

حطأ.الرغ رواية وأن الوقف، رواية رجحان جليا، ظهر لعله تندم ويما 
تفقال أحرى بملريقة الحديث نوى ظه الأياني الشح أن يقي 

Y/*الموطأ• ني وهذا مالك، طريق من البيهقي وعنه ، هور أحرج ثم 
قولاليمين *لغو تقول كان عنها أبيه عن عروة بن هئام عن ٩ إ  ٤٧٧

واه•.ويلي وافه، لا ت الإنسان 
[٨٩; ٠١٧زالمأأقه *ؤ قال: لكنه به هشام عن يحنى وتايعه 

واف•.وبالى واف، لا قوله: فى أنزلت قالت: قال: 
.٣٦٧.  ٣٣٦؛/اليخارى وأخرجه 

_.القطان سعيد ابن وهو - يحيى لمقل مثل به هشام بن عيسى وتابعه 
(.٩٢٥)الجارود ابن أحرجه 
هذهمن الحديث رقع على - يونس ابن وهو - وعيي يحنى اتفق تلت؛ 

قوىثاهد نهو معلوم، هو كما المرمع حكم ش النزول سيب ذكر فإن الُلريق، 
،ااJرفوءة•١٣الصانع إبراهيم لرواية 

هوكما المرنؤع حكم في النزول سبب ذكر *فإن قوله: فيه والشاهد 
معلوم•.

يالى:بما النزول سٍب برواية الحديث تقوية متاقشة ؤيمكن 
عنراؤيه الكرماني، حان من حملمأ يعتبر المرفؤع عائشة حديث أولا• 

الفإنه كاللاد كان وما برقيه، وهم أنه أي• تقريرء؛ تقدم كما المائع، إبراهيم 
مابخلاف وهذا ووهم، حهلآ أنه بينت الأسانيد دراسة أن باعتبار التهوية، يقبل 

التقويةيقبل ونحوم فهذا مثلا، الراوي صعق با ببالحديث صعق كان لو 
بضوابهلها.

الئاض.اي: )٢( . ١٧٤/١٤المن سره )١( 
الخللإرواء )٣( 

١٨٢



النزول.سب رواية إلى يلتفتوا ولم وقفه، صححوا الأئمة أن نجد ولهذا 
سب®ذكر ت قوله وهي >ءقفؤ، الألماني الشح ذكرها التي القاعدة ثانيات 

بللمة، مليست لكنها وغيره، الملاح ابن ذكرها المرفؤع*، حكم في النزول 
نكتهمافي حجر، ابن والحاظ الزركشي، رجحه ما - اض ثاء إن - الصواب 

المرفؤع،حكم في فهو فيه للاجتهاد مجال لا كان إن أنه الملاح، ابن على 
؛الرني.له يحكم فلا ؤإلأ 

وكذلالث،الخلسي،، إليه سبقه الصحابي نفير في اختاره ®ما الزركشيت فال 
عهدفي وفر سب عن الصحابي أحبر إذا ت قال البغدادي، منصور أبو الأستاذ 

فيالحاكم نال لكن ند، مفدلك فيه آية نزول عن أخبر أو السي.، 
لمومالبخاري عناد والتنزل الوحي شهد الذي الصحابي ير نفااالمتد.ركاا؛ 

مند.حدث 

فهوفيه للاجتهاد مجال لا مما التفسير ذلك كان إن ت يقال أن والتحقيق 
عاليهيحكم فلا الاجتهاد يدخاله أن يمكن كان ؤإن المرفؤع، حكم في 

،.١١بالرفا«
ندمخهبه الصحابي ير نفأن من قيل ®ما ت رص( ®قوله الحاففل؛ وقال 

٠ذلاكأا نحو أو آية نزول سبّبا يتعلق نمير محي هو إنما 
منصورأبو الأستاذ محال وكذا الخفبا، ذJكا محي المصنف نح ت محلت 

أخرأو المص. عيد في وقع ب عن ه الصحابي أخر رإذا ت البغدادي 
أنلم ومالبخاري عن النقل الحاكم أؤللق لكن • ند* م- بذللث، له آية نزول عن 

ند.محديث، والتتزل الوحي شهد الذي .؛،< الصحابي ير نف
فيهللاجتهاد مجال لا مما كان إن ءةه4 الصحابي يفره ما صابهل أن والحق 

الماضيةالأمور عن كالأخبار فلا؛ ؤإلأ الرغ، فحكمه العرب لسان عن متقولا ولا 
والفتن،كالملاحم، الأتية؛ الأمور وعن الأنبياء، وقصص الخلق، بدء من 

أومخصوص ثواب يه يحصل عمل عن والأخبار والنار، الجنة وصفة ، والبعث، 
بارفع.لها فيحكم فيها للاجتهاد مجال لا الأشياء فهذه مخصوص، عقاب 

.٤٣٤\إلازرممي الملاح ابن مقدمة على الشتمت ;١( 

١٨٣



فيخرجهيوقفه، نولأ هء المحابي يحكي اند ت الواني صرو أبو نال 
كمايتونيف، إلا قاله هم الصحابي يكون أن لامتناع المني؛ في الحديث أمل 
مائلاتءاريات كاسات )ساء ت قال هته هريرة أبي عن المان صالح أبو روى 

بالرأي،يقال لا هدا مثل لأن الحديث،، الجنة...(، عرنه يجيز لا مميلأُت، 
*المسند٠ حملة من فكون 

عنمستفادا دلك يكون أن فيحتمل شرعي بحكم تتعلق اية فسر إذا وأما 
عننمل نهذا ممردأ، مر إذا وكدا ورس، يجزم فلا القواعد، ومن المي. 
يرفعه.يجرم فلا حاصة ااالااساناا 

الأئمة،كبار من كثير حلق معتمد هو حرروا0، الذي التحرير وهدا 
جعفروأبي اتجري، جعفر دأبي الشافعي، والإمام *الصحيح*، كصاحبي 
ايرمد وابن واليهقي، *المني*، تضيره »ي مردؤيه ابن بكر وأبي الهلحاوي، 

مح،آخرينلأاد
بالمس،الأحبار توخ في يكفي إنه يقال• نل• أنه *على ت الخاوي وقال 

ماتعالى اش أنزل ثم كلاما، الكفار من لوسع كما الحال، ظامر على الماء 
اضله يقول أن إلى احتياج غير من عليهم ردآ نزل أنه الفنامر إذ يناقضه، 

الحال.فناهر على بناء بالكثير عنهم الإخار ونع فقد كدا، لمجؤ أنزل هان-ا 
إنيالحرة; سراج في حاصمه الذي قمة في ه، الزبير قول ذللت، ومن 

مابمبجوق• حئ محمحث ب لله • ذللتا في نزلت، لأية ا ه هان لأحسسب، 
الزبيرجرم الروابايتؤ بعض في كان ؤإن وهو [ ٦٥ا»؛ لالنقبجر؛بمهنّه 

فطرنهكذلمثف كان ؤإذا به، يجزم لا كان وأنه الأول، فالراحح بذللت،، 
الأحتمال«ل^.

انهتارة يراديه كدا في الأية هذْ نزلت، ت *وقولهم الإسلام؛ سيخ وتال 
كماالمسؤ، يكن لم ؤإن الأية في داحل ذللثا أن تارة به ؤيراد النزول، ّبج، 
كدا'الأية بهذه عنى مول؛ 

كحاوغثا/يْا)٢( . Y٥٣٠/الكن )١( 
٠٣٣٩/١٣اكاوىمجموع )٣( 

١٨٤



لأ->تمالللحدث؛ يشهد لا ه، عائثة عن اللفظ هذا أن سق بما فظهر 
عاالصواب أن بذلك فيترجح له يحكم أن يلزم لا لها، كلاما يكون أن 

.ها عانثة على موقوف الحديث أن - اممه رحمهم - الأئمة ناله 

!٨٥



)٩اثحديث 

(:٢٥٩٠)رقم  ٢١٤/٨لإرواء اه 
•يمض( كفارة وكقارته معصية ش نغر )لا مريوعا؛ ءائسة حديث 

٤^؛^؛الألباني الشيخ رأي لاصة خه 
صأءح.

لأستر\ك\٠ 

بنوأحمد والترمذي، والبخاري، أحمد، الإمام أعاله الحديث، هذا 
المنذر،وابن والْلحاوي، ائى، والنالدمثفي، زرعة وأبو ثبويه، 

الر•عد وابن عساكر، وابن واليهم،، والدارقطني،، 
صعفها(لا،.عالي الاتفاق بعضهم حكى #وقد الهائي: عبد ابن قال، بل 
(،٢١٢٥)ماحه وابن (، ٣٢٩٠)داود أبو أحرجه \سس: ذ>يي د□ 

(،١٢٢٣)والطالي وأحمد ؟، n/Uوالنسائي (، ١٥٢٤)والترمذي 
ا/بم٠،1 والبيهقي (، ٢٢٩١)راالثكلاا في والملحاوي (، )٣٨^١٤وأبويعالى 
(.٢٤٤٧)والجوي ه/يأا، والخطيب 
أبي،عن شهاب، ابن عن يزيد، بن يوم، يرمحيه الدْدت داسد د□ 

٠يه عائشة، عن الرحمن، عبد بن سلمة 
أبيمن الحديث هذا يمع لم شهاب ابن بأن د لامحنا ا هدا الأئمة أعل وند 

سلمة.أي عن ممر، أي بن يحنى عن أرقم، بن سليمان عن رواه ؤإنما سلمة، 

اكقحه/مه,)١( 

!٨٦



اش؛رحمهم الأئمة كلام وسا تا 
الحديثهذا يسمع لم الزهري لأن يصح؛ لا حديث اهذا ت الترمذي ُال 

سأنىصلمءة.
بنموسى منهم واحد غير روى يقول؛ - الخاري بض؛ - محمدأ سمعت 

أبىبن يحيى عن أرقم، بن سليمان عن الزهري، عن عتيق، أبي وابن عقبة، 
هووالحديث ت محمل قال .، الض عن عائشة عن سلمة، أبي عن كثير، 
هدا«.

نىيعي - المبارك ابن نال •' يقول ثبويه بن أحمد سممت ت داود أبو ونال 
منسمعه لم الزهري أن على ذلك فدل ، محلمة، أبو احدث الحديث هذا 
ابنيعني - أيوب حدثنا ما ذللتا وتصديق ؛ محمد بن أحمد وقال ملمة، أبي 

هذاعلينا دوا أف يقول؛ حنبل بن أحمد سمعتا داولت أبو قال سليمان 
تقال أؤيس؟ أبي ابن غير رواه وهل عندك؟ ادْ إفوصح له؛ نيل الحديثا، 

.أيودت،اارواه وقد بلال، ين سليمان بن أيوب يعني؛ منه؛ أمثل كان أيوب 
ألوزعموا منكن، حديث، راهذا _ت حنبل رواية في - أحمد الإمام وقال 

،•١١٠٠أرقمبن سليمان عن رواه الزهري 
عنيونس، عن صفوان، أبو حدننا قال! قتيبة قأحبرنا ت ائي النوقال 

نينذر )لا .؛ اف رسول نال قالتج؛ عاننة عن ملمة أبي عن الزهري، 
لمالزهري إن نيل؛ ®وند -؛ النسائي نال نم - المميز( كفارة دكفارته معصية 

٠أبي همن هذا يسمع 
قدكما الإسناد، فاسد ت تال نم الحديث هدا الطحاوي وذكر 

أبوحدثني ت قال بلال بن سليمان بن أيوب حدتنا ت قال داود أبي ابن حدننا 
بنلموسى عتيمحا، أ؛ي، ين محمد عن بلال، بن سليمان عن أليس، أبي بن بكر 

كانالذي كثير أبي ين بمحيى عن أرقم، بن سليمان عن شهاب، ابن عن عمة، 
أنهاعاتثة عن يخبر، الرحمن عبد بن سلمة أبا سمع أته حدثه؛ اليمامة يكن 
فعاديمين(. كفارة وكفارته معصية، في ندر )لا ت قال اف. رسول إن قالت؛ 

(.٣٨٦٨الخل.يث،)سناكائيءذّ،)٢( تجحاكممح،ْ/اٌْ• 
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فليسأرقم بن ومليمان أرقم، بن ليمان معن شهاب، ابن إلى الحدث هذا 
احديثه الإساد أهل يقبل ُمن 

)لا.؛ الحم، عن عاتثة، عن ملمة، أبي حديث، عن الدارتهلني رمل 
■يمين، كفارة وكفارته اف، هعصية م نذر 

عنه:واخالف الزهري، رايرو؛ه ت سال، 
عائشة'عن سلمة، أبي عن الزهري، عن عقل، همداْ 

عنعمر، بن وعثمال دما، وابن المارك، ابن فرواْ يونس عن واحتلنا 
ابنعن بدنم،، ء>، غمرة• أبو دذال، ملمة، أبمح، عن الزهري، عن بوني، 
سلمة.أبو حدثر قال،؛ شهاب، 

بنسليمان عن الزهري، عن عب، بن ومس5، عتخا، أبي بن محمد ورواه 
عائشة.عن ملمة، أبي عن كثير، أبي بن بمصي عن أرقم، 

ينالعائشة، عن عروة، عن الزهري، عن روق، مبن نيد ورواه 
بشير،بن مروان هال، وكدللث، عاتشة، عن القاسم، عن الزهري، عن الزبيدي؛ 

ءنالأدزاءي،عنالرهري•
الزهري*عن عب، بن ومّمحا ءت؛مح،، أ؛ي، ابن حدبثا والصحيح 

محلة؛أبى من الزهري يسمعه لم الحديث، ءهدا السهقي؛ قال، 
حدثناحعفر، بن الله عجي أنبأنا المaلان، الفضل بن الحسين أبو أحبرنا 

أنبأناالأصل، يونس كتاب في عثمان، بن اممه عبد حيننا سنيان، بن يعقوب 
هاعاتشة أن سلمة؛ أبي عن وبلغني قال،؛ الزهري عن يونس، أنبأنا الئه، عبد 

يمين(.كفارة وكفارته معصية م نلر )لا قالت،؛ 
أنبأناحالي، بن ة عنبعن الأموي، محمل. أبو وحدثني يعقوب؛ قال، 

زوجعاتثة عن الرحمن، عبد بن محلة أبو حدث قال،ث شهاب ابن عن يوص، 
يمين(.كفارة وكفارته معصية قي نير )لا اش.؛ رسول، قال، قالت،؛ المي. 

عنأرنم، بن ملمان من محمعه ؤإنما سالخة أبي من يسمعه لم أنه على يدل، هذا 
ملمة-أ؛ي، عن كثير، أمح، بن يم، 

(٢).

.١٣٠ ؛/ ٤ الخلل )٢(  ٠١٤ ٤ م/ الأثأر مشكل شرح )١( 

١٨٨



إسحاقأبو أنبأنا إملاء، الأصبهانى يوسف بن اف عبد محمد أبو حدثنا0 
عيدان،بن أحمد بن علي وأخرنا ح بمكة، المالكي فراس بن أحمد بن إبراهيم 

حدثناالأمماطي، الفضل بن الماس حدثنا ت قالا الصفار، عبيد بن أحمد أنبأنا 
بنمحمد عن بلال، ابن ص مليمان عن أحي، حدثتي أويس، أبي بن إّماعيل 

بنبمممح، عن أرقم بن سليمان عن شهاب، ابن عن عمة، بن لموسى محا، أنح، 
يخبرالرحمن عبد بن مسلة أيا ٌءع أنه حدثه؛ المامة يسكن كان الذي كثير أبي 
اشمعصية ني تذر )لا ت نال، . اض رسول، إن ت نالت، أنها ها؛ عائشة عن 

*، بميزار كقارأ وكفارته 
حديثالمحفوظ ؤإنبما الإستاد، بهيا منكر حديث ءهدا ت عساكر ابن ومحال 

عنسلمة، أبي عن كثير، أبي بن بممك، عن أرقم، بن سليمان عن >^، ١١
ماليمازارفيه أحطأ علة، له يحيى وحديث عائشة، 

ثمملمة، أبي عن له أصل لا الحديث، هدا أن الدمشقي زرعة أبو وذكر 
؛هلل،الفد الحديث، *فإدا ت وهال، أرقم بن سليمان فيه الذي الطريمح، ذكر 

علىيدور إنما عانشة »حديث، : »الأمتذكاراافي الجر عبد ابن نال 
غيرعنه يصح لا شهاب ابن رواه وعنه الحديثؤ، منروك وهو أرقم، بن سليمان 
ذلك،*.

ؤإنماالعلم؛الحديثج، أهل حمامة عند منكر ارحديث، ^٠٠^٠؛ ١٠في وفال 
عندالحديث، متروك أرقم بن وسليمان أرقم، بن سليمان الزهري عن به انفرد 

)٤(,
جميعهم'

الزهريلأن سلمة؛ أنح، عن الزعري حديثا يثبت، ُولأ ت النذر ابن نال 
.محالمة* أبي من بممعه لم 

فال:ثم ه الأuني الشح والترمذي داود، أبي كلام نقل وند 
بنسليمان عن رواه إنما هءزفي الزهري أن كلامهم من يتلخص *والذي 

.Yirماكر؛/ابن )أ(سجم )؛(سناو؛هقي«ا/بمآ. 
.٩٦ا■/التمهيد )٤(  ٠٠• ص؛ الدمثقي زرعه أبي تايخ )٣( 
الأوّط\)/أ[-\.)0( 
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أبىعن ه دلثم عائشة، عن ملمة، أبي عن كثير، أبي بن بحيى عن أرمم، 
•'-١٠^١ أبي يبتن بينه ويحص أرمم ابن بإسقاط سلمة 

الصوابوأن ملمة، أبي عن إناله، في يحص على وهم أرمم ابن وأن 
الزبيربن محمد عن عنه، وغيره المبارك بن علي رواية هو إنما يحيى عن 

حصين*لبن عمران عن أبيه، عن الحظلي، 
لأمرين:)الإءلأن(أى لهذا نفي تطمئن ®ولم تال،: نم 
لهيكون أن عليه بكثير مليس حاففل، إمام الزهري فلأن الأول،؛ الأمر أما 

والأحرعاسة، عن مباشرة ملمة أبى عن أحدهما الحديث، هذا فى إسنادان 
ملمة.أبى عن يحص، عن أرقم، بن سليمان عن 

أحبرناائي؛ النفقال له رواية في بالتحديث، صرح فد أنه هدا ؤيويد 
ابنعن يوض، عن محمرة، أبو حدننا مال؛ )الغروى(لم موسى بن هارون 
٠. سلمة. أبو حدثنا 3الت شهاب، 

عيرالشيخين رحال ثقات كلهم رحاله صحيح متصل امناد وهذا ممن؛ 
ثقة.وهو )الغروى(أ؛ا 
إنقيل: »وند فقال: صبا واعتبره الإسناد هاJا اعتمد ائي الموكأن 

.ملمهء أبي من هذا يسمع لم الزهري 
أعلم.وافه إياه. تبنيه وعدم القول، ا هو تضعيف إلى ®فيلء بقوله؛ فأشار 

أبيعن يحص، عن بروايته أرنم بن سليمان يتفرد فلم الأحر؛ الأمر وأما 
بنحرب، حدلما (؛ ١٤٨٤)٠ راهني. فى الهليالى فقال عائشة، عن لمة، م

به-كمحر، أبى ابن يحص عن شداد، 
٠٠الثيخينرجال ثقات رحاله فإن الصحة، حناهر إستاد وهدا  ٠ ٠

اش_.الأئ.ة_رحمهم لردكلأم يكفي لا ظلإ الأgني الشيخ قاله الأ.ى وهدا 

الغليلإرواء )١( 
٠الإهلال صرابه مطعى  lias■؛وهو هكاوا، )٢( 
الغروي(.هرس بن )هارون اكامب؛ منن وش الإيواء، في هكذا )٣، 
•الفروي( هوس بن )هارون الساني: سن وش الإرواء، في هكذا )٤( 
الغليلإرواء )0( 
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إّنادانللزهري يكون أن احتمال هو -ت الشخ ذكره الذي - الأول فالأمر 
عنوالأخر عائشة، عن مباشرة، صلمة أبي عن أحدهما الحديث، هذا ني 

عاسة.عن ملمة، أبي عن يحي، عن أرغم، بن سليمان 
!بآمرين الاحتمال هذا وأيد 

ذلك،.عله يستكثر لا حانظ إمام الزهري أن لأول: ا• 
لناتسلم لم به أخذنا ولو صعيف، هذا حديثنا في الوجه وهذا ت ممن 

وهذاالحديث، في إستادان روايته ئعل الذي للراوي يكون أن لاحتمال علت؛ 
الخأمل.عند - اه شاء إن - ظاهر 

ذلكومع الأئمة، على يخفى لا حافظا، إماما - الزهري ت أي - كونه نم 
حديثه.عللوا 

منيرؤيه ثم سلمه، أييي عن الزهري، عند الحديث هذا يكون كيف وأيضا 
الرواية*ش طريقتهم يخالف هذا الحديث، متروك أحدهما عنه، اثنين، طريق 

٠:الأJاني الشيخ يه امتدل الدي ٠ اكاتي لأم ا٠ 
موصىبن هارون أحبرنا ت فقال ائي النعند يالتحديث صرح الزهري أن 

أبوحدننا تالت شهاب ابن عن يونس، عن صمرة، أبو حدثنا 3الت القروي 
,,سالمة.

لأوحا،لحهلآ يالتحديث، التمرح فيها التي الرواية هذْ تلتا• 
ذروو0عياض، بن أنس غمرة أبا حالفوا يونس أصحاب أن ت الأول 

يلي:كما وهم يانمعنت 
•٢٢دب ابن ١- 
ابنادباركص.'ا-

المتاحعبد الفاصل لأحينا الصحيحان لة اللتهذيب ش انميحت كتاب من صفدتها ١ )١( 
,٤١ص• مرور محمد 

(،٢٥٩٧٥)واحمد ، Y1/Uوالمائى (، ٢١٢٥)زجه وابن (، ٣٢٩١)أبوداود أ-؛م-بم )٢( 
,١٢٧ه/والخف 

فينمم وأبو ، U1/Uائي واك(، ٣٢٩)•داود وأبو ٢، أ/ اكار؛ح ني المخاري أخرجه )٣( 
,٥٣٤؛ا/ زاJهش ،  A١٩٠/ الخلان 
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اووثينساورا/ّا_
ا-يصغو\0ص.

تحطأ ياكحديث التصريح فيها التي الرواية هذه أن على بدل مما ■ الثاني 
عن٠ اليهقي 'لريقه ومن ٣!٣■< ارالمعرفة* في سفيان بن يعقوب مارواه 

عنالمبارك، عن الأصل: يونس كتاب في قال: - عبدان - عثمان بن اه عبئ 
فيالخاري كذا ورواء ملمة• أبي عن وبلغني نال؛ الزهري عن بوني، 

)بكي(. Y١٨١/»الأوسءل« 
)بلخى.فيه: الكتاب فهدا 

،٤ "Y/ *المعرنة* نى ؤيعقوب ، ٢ ؛/ *الكسرا فى البخاري رواه ما ؤيوكده 
أبوحديث، قال: حالي؛ ين ة عنبعن ٥ ٠  Y٢٠/ ٠لتاريءحه٠ في الدمشقي زرعة وأبو 

ملمة.

ينمحمد عن سليمان، عن أويس، أيي بن بكر أبو رواه ما كدللث، ويؤكدْ 
بنيحنى أن أرقم؛ بن سليمان عن شهاب، ابن عن عمة، بن وموس ض أبي 
عنالرحمن، عبد ين سالمة أبا مع >>أته حدثه؛ اليمامة يسكن الذي كثير أبي 

عاتثة.

والترمذي(، ٣٢٦٩)داود وأبو ٢، أ/ »الكير» في المخاري رواء هكذا 
وفياالمشكل»أيضا،، ١٣٠والطحاوي٣;، YU/Uوالنسائي(، ١٥٢٥)

والبيهقي؛ا/همه.
ابنعن يونس، عن يرؤيه أنه صمرة أبي رواية قمح، الصواب أن الثالث،أصت 

ذكرهوكذا ،، الأشراف®؛ ااتءحمة فى هكال.ا . المة.سأبو حدُث، فال؛ شهاب 
الدارةطيفي»الخلل«ا؛؛

والأوسط.t/٢ الكبير اكايخ في الخاوي أحرجه ١، 
.YU/Uواكاتي (، ١٥٢٤)الترمذي ا-محرجه ٢( 
.T٨٨/ التركي محمي. د. اكليالمي داود أبي ن،- ممحقق ذكره ٣( 
•حدثنا،.ب؛ الل١ى النسائي من المطؤع ني لما حلافا ٤( 
 )٦( ٥(X'\/\i
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النسائيلسنن حطيتين نسختين ني ءحذث* الصواب: على حاء وأيضا 
ا:لمجتى  ١٠الصغرى 

٤.صلأ• حديث(  ٤٨٨٤)رنم المحمودين، المكنة نسخة الأولى: 
الحاففلحهل عن منقول أصل عن ومنفولة ١ه(،  ١٧١)محنة مكتوبة وهي 

الأمير.إسماعيل بن محمد الشح بعناية نسخة وكانت المقدسي، العي همد 
)قآ«ا،أ(.باليمن الأحقاف مكتبة نسخة الئاثي: 
.مط٠ىأ١، بن يحيى بن محمد بخهل ه(  ١٢٢٨محنة)مكتوبة 

نيوتبين بالتحديث، التصريح رواية حطأ على تدل أوجه، ثلاثة نهذه 
الروايةبهذه الحديث، هال.ا اJوا ءالالذين الأئمة يعبأ لم لماذا الوثن، نفى 

اهحمهم ر- 
انفرادعدم هو الحديث، يصمح الألباني العلامة جعل الذي الثاني• الأمر 

عاتثة.عن سلمة، أبي عن يحي، عن الحديث، برواية أرقم بن سليمان 
عنسلمة، أبي عن كثير، أبي بن يحص عن شداد، بن حرب، تابعه نفد 

؛ه.ءاتشة،

وجهتن؛من إشكال فيها المتابعة وهذه 
هداعلى تتفق لم ي العليالداود أبي ند منح أن الأول: الوجه 

الإساد.

المشهور!الإستاد خيها التي النس-خة الطيالسي، ءمستد محقق رجح وقد 
عاتثة(.عن سلمة، أبي عن الزهري، عن يرني، عن المارك، )ابن 

ترجيحه:معللا وقال 

المدينةنسخة في ما ترجح وند التخريج* ومصادر )د(، من اروالمثبتؤ: 
الحديث،هازا على الأئمة تكلم ونل• الوجه، هنءا على له المخرجين لإءلثاءا رد(؛ 

معالنسخ، بقية ني الن*ي الوجه إلى - أمار أو - منهم أحد ذكر نما كثيرأ، 
التخرجفي وسيأتي وثبتا، الحاديثج لصح؛< وجل• لو إذ له، والحاجة أهميته 

العمعبع• بن معل• الأؤيب الفاصل أحينا مجن استقيته النسختين بهاتين يتعلق ما كل 
المريع.
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بنحرب ١٠رواية من جعله على نح ثلاث اتفاق أن على لذلك• إيضاح مزيد 
فإنالمدينة، نخة ني مما ؤيية القلب في يوجل■ كثير® أبي بن يحنى عن شلءاد، 

أوالمصنف من الإستاد سياق في حطأ فهناك الصواب، هو النسخ في مجا كان 
•^١، ٠٠١۶١واض دونه، من 

الماسة(:ءاوْ صلاحية عدم على )الدال اكاتي الوجه 
لهذهذكره نال؛عي■ حيث، ا١الإرواء* في ه نفالألباني الشيخ ذكره ما 
حدثنا؛ ٤٣"أ/فمال آخر بوجه الهليالي عن الهلحاوي أخرجه لكن ١٠المتابعة؛ 

شدادبن حرب حدثنا نال: ي، العليالداود أبو حدثنا قال: قسة، بن بكار 
عنأبان، بن محمد عن كثير، أبى ين بحيى حدثني -<؛ ١١؛سوارا(، )الأصل 
يعصه(.فلا اف سصي أن نير )من بالفعل: مرفوعا به عائشة، عن القاسم، 

يعرف،.لا أبان بن محمد ١٠ونال: 
مثله«أذكر ثم يحنى. حيني قال: يزيد بن أبان طريق من أحرجه ثم 

٤.ه/ذ* الحديث،١١ مشكل اا؛؛ان في أيضا العلحاوي الإسناد هدا أحرج وقد 
بهلصح محفوظا كان ولو الإسناد، هذا خعلأ جليا يفلهر تئا-م وبما 

علىدليل ذكره، عن الأئمة إعراض لكن الشيخين، شرط على فهو الحديث، 
السابقة.القراتن ح خعلئه، 

عن)يكفر زيادة؛ فيه عائشة عن القاسم حديث، أن الألباني الشيخ ذكر ثم 
المته 

الزيادة.هده بغير وارالموطأ،، اليخاري، فى أصله الحديثه تلت،: 
،.الزياد٠ا١٣هذه رفع في شالث، رعندي القطان: ابن وقال 
.تركهابمن الحمظ- في يقارن لا زادها من ؛ تلت، 
أهميتهّا،مع البخاري، عنها يعرض لم ثابتة الزيادة هذه كانت، ولو 
المعصيةنذر كفارة بحكم وتمريحها 

ا//'ااآ.إرواءالغليل )٢( ٣. ف.ش r/٧٨ الايالي ند م)١( 
.١٧٥أ/اكالخص >م(
التيسالحمهاالأحاديث، من يسه،، عن اريكنر بزيادة؛ عانثة عن القاصم وحدبنا )٤( 

اه.شاء إن الثانية، الطعة ني التعليل•، ؤرك اام.تالمن الأول، بالمجلد 
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حديثمن شاهد ووله ث فمال للحديث، شاهدأ الألباني الشخ ذكر أحيرات 
كانومحا الوفاء، فكفارته ف كان فما نيران; )اكنر لفظه: مرفوعا ها هماس ابن 

يمين(.كفارة وعليه فيه، وفاء فلا للشيطان 
(،^٤٧٩ارالم«حيحةاا)ر شه كما صحيح بإستاد الجارود ابن أحرجه 
تالجاروي ابن عند إصناده 

ثنانانات أعين، بن موصى بن محمد ثنا  ijliيحيى، بن محمل حيننا 
ها،تمام، ابن عن رباح، أبمح، بن عطاء عن اُبم، همد ثنا ت ذال،حطاب، 

ليشيطأنكان وما الوفاء، فكفارته ف كان فما نيران: )النذر قال: ه الّما عن 
يمين(أآ،.كفارة وعليه فيه وفاء فلا 

®وأمافقال: عينه المغرى٠ ®المنن في البيهقي بين قد الحديث هدا تلت،: 
ابنعن كرب، عن الأشج، بن اض همد بن بكير عن روي الذي الحديث 

ومنيمين، كفارة فكفارته يسمه لم نذرأ نلر )من قال: اطه. رسول أن هماس؛ 
فينذرأ نلر )من الرواة: بعض فيه وزاد يمين(، كفارة فكفارته بملمه لم نذرآ نذر 

يمين(.كفارة فكفارته اطه معصية 
بناطه عبد عن الجراح، بن وكع رواه رفعه، وفي إسنادْ، في اخلما وقد 

عنالكريم، همد عن وروي همام، ابن على موقوفا بكتر عن هد، أمح، بن سعيد 
ابنعن الص>ءبحة والروايات معناء، ببعض مرفوعا، عباس، ابن عن عطاء، 
يحفنللم أنه على فيها دلالة ذللث، في ذتاؤيه وا-محنلأف موقوفات، ذللت، في عباس 

واممهفيها، ا-بمهادْ يخلف لم نصا فيها حمفل لو إن نصا، فيها 
علىيدل هذا في فتتاويه ااواختلأفc والاثارالأ؛،: المنن ءامعرفة في وقال 

فيه،.قوله يختلف لم توفيفط فيه عرفج كان ولو رأيه، على يهولها كان أنه 
متكرة.عطاء عن الكريم عبد رواية وأيضا 

ردي؛ة،.عمناء عن الكريم همد ®أحادسثح معثن؛ ابن قال 
أراد®إنما قال: ثم ذكرْ واحد حديث، على ذللث، عدي ابن قمر نيل؛ فإن 

•الخض،لأينالجادددصْمآ )٢( • ٢١٧/٨الخلل إرواء )١< 
)٤(الصغرى المن )٣( 

١٩٥



صالحةأحاديث الكريم ولعبد يمحفوفل، ليس لأنه الحديث؛ هذا معين ابن 
مستةيماا.فحديثه الثقات عنه روى ؤإذا ثقات، قوم عن يرؤيها مستقيمة 

فيهو عهياء عن اوهدا ت تال نم آخر حديثا له وذكر عاد أنه ت فالجواب 
رديثة*عطاء عن أحاديثه إن ممن ابن قال ما حملة 

ا*أحاديث ت يقول ممن ابن إل نم 
،•الغل١ لحم في عطاء عن حديثه القطان يحيى وأنكر 
واحد.بحديث يختص لا معين ابن كلام أن على يدل وهال.ا 

ايعمي؛ؤللع الطتاب، تم 

.احديث، الكمال تءن.ب ؛ي مدي ابن ص وملها )٢( 
سىانرىباأ.)٣( 

١٩٦



اتحاويثياتامموائد فهرس 

الصفحة

١٢الرير حكم له السنة مضت المحايي نول 
٥١ صحيحآ منهجا ليس الراوي بثقة الأئمة تعليلأت على الاعتراض 

١٦الثقات حالف إذا مالمة بن حماد بحديث يحج لا 
٢٣الأسود عن إبراهيم حديث من ريب حديث 

٢٣سمهة حرين أبي عن برْ بن القفل رواية 
٢٧*ريرة انح، س بمع لم الص 

٢٧صعيمة المن عن حان بن هثام رواية 
٢٩أصلأ بقية حديث من ليت أحاديث بقية عن حماد بن نعيم روى 

١٠٥ويستعمالونه بالقبول العلماء يتلقاه لكن الحديث يحلون ند الأئمة 
٣٧وتوثغه الراوي حديث إنكار بين الجمع 

١٨٢، ١٥٦، ٦٦، ٥٦، ٤١، ٤٠فيه أحطأ راؤيه أن تين بحديث يعتر لا 

٧٧، ٤ ٠ يهم أو يخطئ قد الثقة 
٤٤المتابعات لبعض اعتارمم عدم ش الأئمة دقة 

٤٨محيحه يقتضي لا الخثر سض على الإجماع 
بأشياءلاعتقادْ إستاده يملح لم ؤإن للاحتجاج الخبر يملح قد 

٤٩أحرى 
٤٥ مهللقآ الموصول المرسل يقوي هل 

٦٦النكارة أمباب من والمخالفة التفرد 
٧٣قتادة ني الناس أنت معيد 
٧٣قتادة على كثيرآ يخثلئ سلمة بن حماد 

١٩٧



اكشط

بينالمنهجي الاختلاف على الأمنلة أوقح من يعسمّ حديث 
٥٧ حرين والمتأ التقدمين 

٧٧ارادي أصحاب مات الحديث يرو لم إذا 
٨٦تادة أصحاب أوثق من أو أونق، اليسوائي هشام 

٩٣صعقه على علامة حديث عن التة الكتب أصحاب إعراض 
٩٣مرمل الدرداء أبي الحنعن 

٩٤المن مراميل 
٩٥عمر من سع لم الميب بن معيد 
٩٦يلي من بمع لم نجي بن اش مد 

١• ٠ الزهري من يسمع لم أرؤلآ؛ ين حجاج 
١٠الزمري ٌن بمع لم رمحعة ين جض  ٠

١١٧باليصرة معمر حديث 

١ ٤٣قتادة أصحاب أنت 
١٤٦عروبة أبي بن سمد بحديث الناس أعلم من عطاء بن الوهاب عبد 

١٥٢انمن نكارة 

١٥٦شمب بن عمري من يسمع لم جريح ابن 
١٩٥رديئة سمناء عن الكريم مد أحاديث 

٩٨



سماعأو سويل أو بجرح فيهم المتكلم اليواة فهرس 

اراويام 

سلمةين حماد — ١ 

ماشأبي بن ٢-أبان 
اروسبن ٣-محس 

سربن ميمان - ٤ 

سجستانقاصي الحسين بن اش عند ~ ٥ 
برةبن ٦-الفضل 

حانين هشام — ٨ 
عديين ٩-اليمان 

سليمانأيي ين الملك عيد - ١ ٠ 
اا-طاقبنءنام

القاضي_شرياك  ١٢
•أا-ضينالربح
؛ا-أيدب؛نسريد

ريعةبن محمرة - ١ ٥ 

اسريصالح ن ئمان بن بممى - ١ ٦ 

ببن الخن بن *حمد " ١٧
محاهكبن يوسف - ١٨

-مكحول١٩

الدمنقيحفص أبو - ٢ * 
الأعور-الحارث ٢١

الحسنبن محمد - ٢ ٢ 

الحديثرقم 

١١٠٦

١٢٩

الممحأ

\0 >,٦٦

١٨

٢١"

٢٣

٢٤

٢٧

٢٨

ا■"؟

0'\ا

١٠٧

٤٢

٤٣

٤٣

٤٣

٤٤

٤٤

٤٥

٩٩



المسن الحديثرنم  الراويام 

٠٢ ١١٩ أبويوسفإبراجم بن بمموب -  ٢٣
٥٤ ١١٩ الوليدبن -بشر ٢٤
٥٦ ١١٩ اسنهآ-ادصنينأمح،
٥٧ ١١٩ ؛ن*يما"أ-بمممح،
٦٠ ١١٩ القاسمبن عبيد -  ٢٧

١٢٩، ٦٣ ١٣٤، ١٢١ ليلخأ-ا؛نأ؛ي،
٦٥ ١٢٢ ازاتصئاذ ن ياسين - ٢ ٩
٦٦ ١٢٢ كريمةأمح، بن( سليمان - ٣ ٠
٦٧ ١٢٢ اآالاليثبنأمح،ش
٧٧ ١٢٤ رييعةبن صمرة -  ٣٢

٧٨ ١٢٤

٨٤ ١٢٦ ؛م_حاكيندريك

٨٤ ١٢٦ ثرن -سعيد ٣٥

٩٢، ٨٦،

١٥٨

١٤٣،١٢٨،١٢٦ لهيعةبن 1م-ءيالاش 

٩٠ ١٢٨ جميببن الرحمن عد -  ٣٧
٩٢ ١٢٨ الجزرياش صد بن غاف -  ٣٨
٩٣ ١٢٨ الأييمحمد ين -إيرامم ٣٩
٩٣ ١٢٨ ميدمح، عميد - ٤ ٠
٩٤ ١٢٨ ارؤلآ®بن حجاج - ٤ ١
٩٥ ١٢٨ عمرومح، إبراعيم - ٤ ٢
٩٥ ١٢٨ المغارقأبي بن الكريم عبد -  ٤٣
٩٥ ١٢٨ نجياللبن -صد ٤٤
٩٥ ١٢٨ ه؛_حا؛رالجض

٩٨ ١٢٩ ؛ر،يونراا*؛-ءيك،
٩٩ ١٢٩ هماثبن -حنص ٤٧
٩٩ ١٢٩ الحارين،بن حالي -  ٤٨





الراوياسم 

بهدلةبن -عاصم ٧٦
يِ\-داود؛نالصين

منصوربن عباد -  ٧٨

سلامبن محمد —  ٧٩
المخارن الفضل - ٨ • 

ن-مصعب ٨١

سنانبن يزيد بن محمد -  ٨٢
حسببن ء1ود -  ٨٣

أيانبن محمد -  ٨٤

الحديثرنم 

٠

٥

٥

٥

٧

٧

٧

٧

٩

اكغحة

١٦٠

١٦٧

١٦٧

١٧٠

١٧٣

١٧٣

١٧٤

١٧٥

١٩٤

٢٠٢



اممليلإؤواء من الأحاديث مواضع فهرس 

اكنحأرقم  الإرواءيص والحديث  واكغحةالجزء رقم  اكللسممرك بمب المنم 

١• رُم)هآما( (١٧٢/٥) (١٠٨)

١٤ (١٣٦٤تحتالحدث) (٢٠٨/٥) (١٠٩)

١٩ (١٣٦٦رJم) (٢١١)ه/ (١١٠)

٢• (١٣٨٩رقم) )ه/هأأ( (١١١)

٢٦ (١٤٤٢)لحديث ١ تحت  (٢٦٨/٥) (١١٢)

٣١ (١٤٤٣رقم) (٢٧٢)ه/ (١١٣)

٣٢ رنم)إإ؛ا( (٢٧٢)ه/ (١١٤)

٣٣ (١٥٢٧يقم) (٣٦٢)ه/ (١١٥)

٣٦ رنم)'؛ها( (٣٧٨/٥) (١١٦)

٣٩ رنم)؛؛ها( (٣٨١)ه/ (١١٧)

٤٥ (١٦٦٧رنم) (١٠٧/٦) (١١٨)

٥١ (١٦٦٨رنم) (١١٩)

٦١ (١٦٩٥رقم) (١٢٠)

٦٢ (١٦٩٦رنم) (١٢١)

٦٤ (١٧١٦رقم) (١٥٦/٦) (١٢٢)

٧٠ (١٧٣٨،١٧٣١رقم) (١٦٥،١٦٤/٦) (١٢٣)

٧١ (١٧٤٦رقم) (١٦٩/٦) (١٢٤)

٧٩ (١٧٤٩رقم)  ;(١٧٢)٦ (١٢٥)

٨٣ (١٧٩٥رقم) (٢٠٣/٦) (١٢٦)

٨٨ (١٨٠٣رقم) (٢٠٧/٦) (١٢٧)

٨٩ (١٨٢٦رقم) (٢٢٤/٦) (١٢٨)

٩٧ (١٨٥٨رقم) )آ/خهأ( (١٢٩)

٢٠٣



اكسترقم  الإرواءيحب رالخديث  الجزءرااءضءةرنم  التطلممرك يحب الترقيم 

١١٠ رذم)،آخا( (٢٦١/٦) (١١٠٠)

١١١ (١٨٦٨)رنم  (٢٦٦/٦) (١٦٠١)

١١٦ (١٨٨٢)-رنم   ;(٢٩١)٦ (١١٠٢)

١٢٥ رذم)هخخا( (٢٩٥/٦) (١١٠٦٠)

١٢٧ (١٩١)٠١مرنم  (٦٠٥ ١٨) (١١٠٤)

٠م١١ رةم)أهآا( (١١/U) (١١٠٥)

١١٠٤ رقم)ْهها( )^اه( (١١٠٦)

UA رنم)ا"أ( (٦١/U) (١١٠٧)

١٤٢ (٢٠١٧)رقم  (٨٠/U) (١٦٠٨)

١٤٠ (٢٠١٠٦)رغم  (١٠ ١٨) (١١٠٩)

١٤٩ (٢٠١٠٩)رقم  (١٠٥٨) (١٤٠)

١٥٠ (٢٠٦١رقم) (١١٠٩٨) (١٤١)

١٥١ رذم)'آاآ( (٢٠ ٠٨) (١٤٢)

١٥٥ (٢٢١٠٧)رقم  (٢٩٨٨) (١٤٦٠)

١٦٠ (١١٨) (١٤٤)

١٦٤ (٢١٠٤٨رقم) (\r/A) (١٤٥)

١٧١ رنم)'ْ.ا؟( (١٦٨) (١٤٦)

١٧٢ (uro^jj (٨٥ M) (١٤٧)

١٨٠ (٢٥٦٧رقم) (١٩٤٨) (١٤٨)

١٨٦ رةم).هْأ( (٢١٤٨) (١٤٩)

٢٠٤



اتعاماثمهوس 

اسحتالوموع 

٥•ملمة 

امعكتاب 
١١البح م الشروط باب 

منفهر مجموعا، حيا الممقة ادركته ما أن السنة، 'مفت ا(ت  ٠٨)الحدسا 
١١اوثترى« مال( 

١٤والثمار الأصول يح ،؛^_، 
حتىالعنب بيع وعن تزهر، حتى النمرة بيع عن 'نهى (: ١٠٩الحدين،)

١٤. .........فرك' 'حتى ت لففل-وقي يشتل■•، حس الحب، بيع وعن بود، 
حتىالما مع رعن ود، يحتى العنب، بيع عن 'نهى (: ١١٠الحدين،)

١٩بنتي، 

٢٠الْرضر باب، 
كانإلا مرتين، نرمحأ لما ميقرض لم، ممحن 'ما (: ١١١ين،)ا

٠ ٠٥٠٠٣٠كصدتتها  ٢٠• *ء*•**•••■**••***•*•***•**.••**..*.. ٠٠ ٠٠٠ 

٢٦اسر مماب 

ندإنسان أو أفلس، قد رجل عند يعينه، ماله أدرك ءمن (؛ ١١٢)الحديث 
٢٦ضْا س ه فهوأض أفلس، 
الذييمض ولم ابتاعه، اووى فأفلس متاعا باع رحل 'أيما ١(:  ١٣)الحديث 

المشتريماتا ؤإن أحق؛<، فهو بعينه، متاعه فوحد شيئا نمنه من باعه 
٣١الغرماء أ،وة التاع فماحي، 
اقتضىيكن ولم ماله، ءندْ رجل فرجل- أفلس رجل 'أيما (: ١١٤الحدين،)

٣٢له* يهو شيثا ماله من 

٢٠٥



الصفحةالموضؤع 

الصبكتاب 
فيه،دت فانينعازبدخالتحاممل1، ا(ت  ١٥)الحديث 
افدتما وأن بالنهار، حنفلها الحوائط أهل على أن . اش نبي فقضى 

٣٣أهلها• >، نحاس اوواشيبالالٍل 
٣٦اكشة باب 

كانإذا غائبا، كان ؤإن به ينتظر بئنعته، أحق 'الجار ١(•  ١٦)الحديث 
٣٦واحدأ• ءلريقه»ا 

٣٩الودبمة باب 
٣٩... .....حاك« س تخن ولا اصك س إلى الأمانة رأي ١(:  ١٧)الحدث 

اممراتصكتأب 
٤٥الوصية• تبل الدين أن قضى ه الني 'إن ١(;  ١٨)الحديث 
٥١... ا...ا..ب.ّ........الم،• كلحمة لحمة رالولأ، (: ١١٩)الحديث 

٦١الصيات باب 

٦١»الولأءلحمةكالحمةالما« )«مأا(; الحديث 
ومولاته،ابنته وترك فمامت، أعتقته، مولى حمرة لينت، 'كان (؛ ١٢١الحديث،)
٦٢...... النصف،• حمزة يشت، مولاته وأعهر التصق،، ابنته .ؤ النم، فأعطى 

٦٤الملل أعل ميراث باب 
٦٤..ّ..ّ.ب ؤّ.ّ..؛......عرشيءنهوله• م امن (: ١٢٢)الحديث 

٧٠الدلأ باب 
•٧....بب.ب .؛..ؤ....ؤ...اكب،• كلحمة لحمة •الولاء (: ١٢٣الحديث،)

اسقمماب 
٧١. ........٠٠.......حر• فهو محرم رحم ذا ماللث، 'من (: ١٢٤الحد.يثإ)
٧٩. ...............لعبده• فماله مال، وله ءبال.أ اعتق 'محن (: ١٢٥الحل.يح،)

امحكاحمحاب 
ثيابفي . النم، علم، لحالت، بكر أبي بتت، أسماء 'أن (: ١٢٦الحديث،)

لمالمحيض بلغتر إذا المرأة إن أمماء، يا وثال،: عنها، فأعرض رناق،، 
٨٣...... ..._• وكفيه رحهه إلى وأثار - وعوا ^ا إلا منها يرى أن يملح 

٢٠٦



المضحأالموضهمع 

درنما إلى ينثلر فلا أجيره أو عبده حاريتبم أحدكم زوج ُإذا ت ( ١٢٧)الحديث 
٠عورة® فإنه والركية السرة  ٨٨ ٠٠٠•. ٠٠. ٠

٨٩وشروطه الكاح ركني ياب 
٨٩والرح«ةاا والكاح الهللاق حد: وهزلهن حد جدهن اثلاث (; ١٢٨)الحديث 
٩٧. ..٠ .٠  ٠٠٠ ٠ ٠  ٠٠٠  ٠٠٠ ؤ ٠ ٠ ٠ وثاهدين، بولي إلا نكاح الأ (: ١٢٩)الحديث 
١١٠ءل.لاا وثاُا-ى بولي إلا نكاح ٠لا (; ١٣٠)الحاويث 
تكنتفعلوه إلا فآنكحوْ، وحلقه دينه ترمحون من أتاكم ءإذا (; ١٣١)الحديث 

إذاقال; فيه؟ كان ؤإن اض رمرل يا ; قالواكبير، اد وفالأرض في فتنة 
١١١... ..اا.ا—٠ مرات ثلاث — ١ ٠ . فأنكحوه وحلقه دينه ترضون من جاءكم 

١١٦التكلح نر المحرمات باب 
.١١٦........•.١٠٠...عايرهن* وفارق أربعا، ^، ٠١٠(; ١٣٢)الحديث  ٠ ٠
لهفدكرت الغير. فأتيت وة، ننمانة ومحيي رأيت (; ١٣٣)الحديث 
١٢٠أربعار منهن، احتر فقال; 

الصداقمحاب 

١٢٧....... .٠٠..عاهرء فهو سيده إذن بغير تروج مد أبما ٠ (; ١٣٤الحديث،)
١٣٠الأكنر وآداب الوليمة اب 

منرجل فاعتزل جماعة، معه وكان دعوه، فير كان *أنه. (; ١٣٥)الحديث، 
محمنم يوما( )كل لكم وتكلف أحوكم ®دعاكم فقال.. ناحية، القوم 

١٣٠ثشت،اا إن مكانه يوما 
١٣٤ ١٣

ولولانحييكم فحيونا أتيتاكم أتيناكم للأنمار; فال ه *أنه (; ١٣٦الحديث،)
١٣٤ ١١عداريكم مرت ما الوداء الحبة ولولا بواديكم حالت، لما الأحمر الدم، 

٠......الماء عشرة اب  ٠١١ ٠ . ٠.......ا......ب١٠ ٠ ١٣٨.١....١٠.....٠
١٣٨الأتء_؛اا فير إلا يأتيها لا أن غير حلفها، ومن يديها بين ®من (; ١٣٧)الحليحا 

القيامةيوم جاء إحداهما إلؤر فمال امرأتان له كان ®من (; ١٣٨الحديث،)
١٤٢مائلغاا وشقه 

٢٠٧
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