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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 :  المقدمة

: اضتمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل   أما بعد 
فمن أعظم النعم على اظترء بعد نعمة اعتداية العوف كالتوفيق من اهلل تعاىل لسلوؾ 

الطرؽ اظتوصلة إىل مرضاتو ، كمن أشتى تلك الطرؽ  منزلة كأعالىا رفعة طلب العلم الشرعي 
، فبو حياة القلوب ، كداللة للبشر  ، كخاصة ما كاف منو متصالن بكتاب اهلل كسنة رسولو 

. إىل مرضاة عالـ الغيوب 

 علم العلل الذم يعد من كىو كأحببت أف أكتب يف أحد العلـو اظتتعلقة باضتديث الشريف  
. : ،فجاء كما يليأىم علـو السنة

: عنوان البحث 

 .اإلعالل بسلوك الجادة في كتاب الكامل البن عدي الجرجاني

 :  وحدودهموضوع البحث

 بسلوؾ  على عللها ابن عدمكضابط ما أدرسو من األحاديث اظتعٌلة أف تكوف ؽتا نص  
 االختالؼ الواردفقط  أدرس ، ك  كبلل عددىا يف الكتاب  ال ة عشر حدييان ،اصتادة 

. عمن ذكره ابن عدم يف كل حديث

: أىمية الموضوع وأسباب اختياره 

  .علل اضتديث كىوعلماضتديث الشريف اظتوضوع يدرس علمان من أىم علـو - 1

. إبراز جهود علماء اضتديث يف دتحيص األحاديث كدراسة أسانيدىا - 2
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رغبيت يف االستزادة من علم علل األحاديث ، فإف التعامل مع كتاب إلماـ من أئمة - 3
 .ىذا الشأف تكسب الباحث فوائد رتة

: خطة البحث 

: المقدمة 

. التعريف بمفردات عنوان البحث: المبحث األول 

. األحاديث المعلة بسلوك الجادة: المبحث الثاني 

. الخاتمة

. المراجع

: ككاف منهج دراسة األحاديث اظتعلة يف البحث كما يلي

أكرد أحاديث الدراسة حسب كركدىا يف كتاب الكامل  ، كترقيمها ترقيمان  .ُ
. مسلسالن 

. أقسم التخريج ْتسب أكجو االختالؼ كل كجو على حدة -ُ
أذكر الوجو ، كأبُت من تفرد بو أك عدد الذين رككه عن اظتدار ، كأذكرىم  -ِ

. اضتديثكاحدان بعد األخر ، كمواضع ركاياهتم يف كتب 
 ، كإذا كجدت صاحب مصدر قد الشهرةأرتب مصادر التخريج حسب  -ّ

ركل اضتديث  عن صاحب أحد اظتصنفات قبلو أك من طريقو ذكرتو 
 .عقبو 

أذكر ما أقف عليو من متابعات للراكم الذم كقع عليو االختالؼ ، كعمن فوقو  -ْ
 .لكل كجو من أكجو االختالؼ ، كال أتوسع يف خترجيها 
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أترجم أكالن للمدار الذم كقع عليو االختالؼ ، مث أترجم لركاة كل كجو من أكجو  -ٓ
االختالؼ ، مرتبان لًتارتهم على حسب ترتيب ذكرىم يف ختريج أكجو االختالؼ 

 .بًتاجم ؼتتصرة تعُت يف دراسة علة كل حديث، 

. إذا كاف الراكم سبقت تررتتو ، أحيل على اظتوضع الذم سبقت فيو تررتتو -ٔ

أدرس االختالؼ ، كأبُت الوجو الراجح كقرائن ترجيحو ، كأبُت الوجو  -ٕ
 .اظترجوح

 .أنقل ما أقف عليو من أقواؿ أىل العلم بالعلل يف تلك الركايات -ٖ
: الدراسات السابقة 

زىَت عيماف .د: منهج ابن عدم يف كتاب الكامل يف ضعفاء الرجاؿ ، تأليف  -ُ
علي نور،  رسالة ماجستَت ، مطبوعة مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة األكىل 

 . ىػ1418

  ، 1/197 إىل ص 1/193أشار اظتؤلف إىل منهج ابن عدم يف إعالؿ اضتديث من ص 
. كلكنو مل يذكر أم شيء عن إعالؿ اضتديث بسلوؾ اصتادة

إعالؿ اضتديث بسلوؾ اصتادة ، لألستاذ الدكتور ، خالد بن منصور الدريس ،  -ِ
ْتث منشور يف غتلة العلـو الًتبوية ك الدراسات اإلسالمية ، كلية الًتبية ، جامعة 

  .944 إىل ص 895ىػ ، من ص 2/1425اظتلك سعود ، العدد 

تطرؽ الباحث إىل تأصيل اظتسألة ، كذكر مناذج من مؤلفات أىل العلم كمنهم ابن عدم يف 
الكامل ، كذكر اظتواضع اليت أعل فيها ابن عدم األحاديث بسلوؾ اصتادة ، كدرس اظتؤلف 

. بُت فقط مقصود ابن عدم بسلوؾ اصتادةمأربعة أحاديث بصورة ؼتتصرة ؿ

. كيف ْتيي ىذا رتعت رتيع اظتواضع يف كتاب ابن عدم كدرستها دراسة مفصلة

. وأسأل اهلل أن يجعلو في ميزان حسناتي وأن ينفع بو
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. التعريف بمفردات عنوان البحث: المبحث األول 

. سلوك الجادة: أوالً 

 .()مسلكو كما كضح منو : جادة الطريق : لغة 

:" ال يوجد يف كتب علـو اضتديث تعريف ػتدد لسلوؾ اصتادة ، كعرفها أحد اظتعاصرين بقولو 
" ركاية الراكم ضتديث بسند مشهور ، ؼتالفان فيو من ىو ميلو ، أك أقول منو صفة أك عددان 

(). 

 ،   ك فألف كيَتان من األحاديث تركل من طرؽ مشهورة كمالك عن نافع عن ابن عمر  
  من غَت ىذا الطريق ، فقد يركم أحد الركاة حدييان مالك يركم أحاديث البن عمر 

البن عمر من طريق مالك فيكوف الطريق عن نافع أسرع إىل ذىن الراكم ، كأسبق على 
. لسانو لكيرة األحاديث الواردة عن مالك بتلك الطريق 

ابن اظتنكدر عن جابر ، : أىل اظتدينة إذا كاف اضتديث غلطان يقولوف :" قاؿ اإلماـ أزتد 
. ()" ابت عن أنس ، حييلوف عليهما : كأىل البصرة يقولوف 

إف كاف اظتنفرد عن اضتفاظ مع سوء حفظو قد سلك الطريق اظتشهور ، :" كقاؿ ابن رجب 
كاضتفاظ خيالفونو ؛ فإنو ال يكاد يرتاب يف كمهو كخطئو ؛ ألف الطريق اظتشهور تسبق إليو 

". األلسنة كاألكىاـ كيَتان ، فيسلكو من ال حيفظ 
مث ذكر مياالن لذلك ْتديث ركاه زتاد بن سلمة عن حبيب بن أيب سبيعة الضبعي عن 

. اضتديث . " يا رسوؿ اهلل إين أحب فالنان " :اضتارث أف رجالن قاؿ 

كزتاد بن سلمة ، ىو أحفظ أصحاب  ابت ، كأ بتهم يف حدييو ، كخالفو من مل يكن يف 
حفظو بذاؾ من الشيوخ الركاة عن  ابت كمبارؾ بن فضالة ، كحسُت بن كاقد ، فرككه عن 

 .  ابت عن أنس عن النيب 
                                                           

 . ((جدد  )) ، مادة 3/110لسان العرب  ( )
. 3إعالل الحديث بسلوك الجادة ، دزخالد الدريس ص  ( )
.  2/502شرح علل الترمذي  ( )
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، يعٍت أف راكية  ابت عن أنس سلسلة معركفة ()" مبارؾ لـز الطريق : " قاؿ أبو حاًب 
مشهورة تسبق إليها األلسنة كاألكىاـ ، فيسلكها من قٌل حفظو ، كأبو حاًب كيَتان ما يعلل 

. ()األحاديث مبيل ىذا ، ككذلك غَته من األئمة 

قاؿ ابن عدم عن حديث ركاه عبد اهلل بن أيب بكر اظتقدمي عن زتاد بن زيد عن  ابت عن 
كذا قاؿ اظتقدمي  عن زتاد بن زيد عن  ابت عن أنس كىذا الطريق كاف   أسهل : أنس 

عليو ، ألف  ابتان أبدان يركم عن أنس ، كإمنا ركل  ابت ىذا اضتديث عن عبد اهلل بن رباح 
. ()" عن أيب قتادة 

اطتطأ يف األسانيد أغلب ما يقع بسلوؾ اصتادة فهشاـ بن عركة غالب ركايتو :" قاؿ اظتعلمي 
عن أبيو عن عائشة ، كقد يركم عن كىب بن كيساف ، عن عبيد بن عمَت ، فقد يسمع 

رجل من ىشاـ خربان  بالسند الياين ، مث ديضي على السامع زماف فيشتبو عليو فيتوىم أنو شتع 
ذاؾ اطترب من ىشاـ بالسند األكؿ على ما ىو الغالب اظتألوؼ ، كلذلك جتد أئمة اضتديث 

إذا كجدكا راكيُت اختلفا بأف ركيا عن ىشاـ خربان كاحدان جعلو أحدمها عن ىشاـ ، عن كىب 
عن عبيد ، كجعلو اآلخر عن ىشاـ ، عن أبيو ، عن عائشة ، فالغالب أف يقدموا األكؿ 

.  ()"كخيطئوا الياين ، ىذا مياؿ كمن راجع كتب علل اضتديث كجد من ىذا ما ال حيصى 

 

 

 

                                                           

.  1/107علل الحديث  ( )
.  726-2/725شرح علل الترمذي  ( )
 . 259/ 4الكامل  ( )
.  2/67التنكيل  ( )
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. ()الكامل  التعريف بابن عدي وكتابو :ثانياً 

عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن محمد بن ، اإلمام الحافظ الناقد الجوال أبو أحمد 
 مبارك ابن القطان الجرجاني 

 مولده في سنة سبع وسبعين ومائتين 
 سنة ، كرحل بعد ذلك بسبع سنُت إىل 13نشأ ّترجاف ، ككاف أكؿ شتاع لو كىو ابن 

. اضترمُت ، كمصر كالعراؽ ، كخراساف
.  كاف  قة على ضتن فيو : قاؿ اضتافظ ابن عساكر 

 .، مل يكن يف زمانو أحد ميلو ، كاف ابن عدم حافظا متقنا : قاؿ زتزة السهمي 
" كاف أبو أزتد عدمي النظَت حفظا كجاللة : كقاؿ أبو يعلى اطتليلي 

كاف حافظ عصره، رحل إىل اإلسكندرية كشترقند، كدخل البالد، كأدرؾ "   :قاؿ السمعاين
 .خ"الشيو

 : لو من اظتصنفات 
 الكامل يف ضعفاء الرجاؿ .
 االنتصار على ؼتتصر اظتزين .
 علل اضتديث .
 معجم يف أشتاء شيوخو .
 أشتاء الصحابة. 

  . مات يف رتادل اآلخرة سنة ستس كستُت ك الث مائة
 

 
 

                                                           

 ، وابن السبكي في طبقات 16/154 ، سير أعالم النبالء 266تاريخ جرجان ص : مصادر ترجمتو  ( )
. 1/126 ، والسمعاني في األنساب 2/233الشافعية 
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: كتاب الكامل التعريف ب

 في ضعفاء الرجال الكامل :اسم الكتاب 

كذاكر يف :" خَت من يبُت ىذا ىو مؤلف الكتاب حيث يقوؿ يف مقدمتو  :موضوع الكتاب 
كتايب ىذا كل من ذكر بضرب من الضعف، كمن اختلف فيهم فجرحو البعض كعدلو 

البعض اآلخر، كمرجح قوؿ أحدمها مبلل علمي منغَت ػتاباة، فلعل منقبح أمره أك حسنو 
 كذاكر لكل رجل منهم ؽتا ركاه ما يضعف من أجلو، أك يلحقو ،حتامل عليو أك ماؿ إليو

كصنفتو عليو حركؼ . بركايتو، كلو اسم الضعف ضتاجة الناس إليها، القربو على الناظر فيو
اظتعجم ليكوف أسهل على من طلب راكيا منهم، كال يبقى من الركاة الذين مل أذكر ىم إال 

من ىو  قة أك صدكؽ كاف كاف ينسب إىل ىول كىو فيو متاكؿ، كأرجو أين أشبع كتايب ىذا 
 .كأشفي الناظر فيو، كمضمن ما مل يذكره أحد ؽتن صنف يف ىذا اظتعٌت شيئا

: ثناء العلماء على الكتاب 

أليس عندؾ : فقاؿ ، قاؿ زتزة بن يوسف سألت الدارقطٍت أف يصنف كتابا يف الضعفاء 
". ال يزاد عليو ، فيو كفاية : قاؿ . بلى : كتاب ابن عدم ؟ قلت 

لو كتاب الكامل يف اصترح كالتعديل مل يسبق إىل ميلو، : " كقاؿ ابن كيَت يف البداية كالنهاية
كىو كامل يف بابو : "كقاؿ ابن قاضي شهبة كما يف شذرات الذىب". كمل يلحق يف شكلو

ككتاب الكامل طابق اشتو معناه، ككافق : "كقاؿ ابن السبكي يف طبقات الشافعية". كما شتي
". لفظو فحواه

:  طبع الكتاب مرتين :طبعات الكتاب 

.  ، دار الفكر ، بَتكت ، يف سبعة أجزاءحيِت ؼتتار غزاكم: حقيق: بتحقيق : األكىل

 



 في كتاب الكامل البن عدي الجرجاني سلوك الجادةباإلعالل  

الًتاجم : عبد احملسن اضتسيٍت  يف كتاب لو شتاه :ككقع فيها خلل كنقص استدركها   
. ىػ1413الساقطة من الكامل ،  مكتبة ابن تيمية ، القاىرة ، 

عادؿ أزتد عبد اظتوجود ، كآخركف ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، عدد : بتحقيق : اليانية 
. األجزاء تسعة

: ىود العلماء في خدمة الكتاب ج

. ؼتتصر الكامل يف الضعفاء كعلل اضتديث البن عدم- 1

. تقي الدين أزتد بن علي اظتقريزم: تأليف 

. ىػ1415أدين عارؼ الدمشقي ، مكتبة السنة ، القاىرة ، : حتقيق 

يخىرَّفج على اضتيركًؼ كاألىلفاظً - 2
  ذخَتىةي اضتيفَّفاًظ اظت

قًدسٌي : تىأليفي اإًلماـً 
ى
 .ػتيىمَّفًد بًن طاًىًر اظت

. ىػ1416عىبدي الرَّفزتًن الفىريوائٌي  ،  داًر السَّفلىًف ، الرياض ،  .د: حتقيق  

معجم أحاديث ضعفاء الرجاؿ من كتاب الكامل البن عدم مرتيان ترتيبان ألفبائيان - 3

. ىػ1405يوسف الشيخ ػتمد البقاعي ، دار الفكر ، دمشق ، : اظتؤلف
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. األحاديث المعلة بسلوك الجادة: المبحث الثاني 

: الحديث األول

ثَنا ُعَبيد اللَِّو : قال ابن عدي رحمو اهلل  ثَ َنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمد ْبِن َحْرٍب، َحدَّ َحدَّ
َساِقي :  ِ  قَال َرُسوُل اللَّو: اْلَقَوارِيِريُّ، َعْن َحمَّاِد ْبِن زَْيٍد، َعْن ثَاِبٍت، َعن أََنس، قَال

. اْلَقْوِم  ِخُرُىمْ 
وََكَذَب َعَلى اْلَقَوارِيِريِّ، وِإنَّما يَ ْرِوي َىَذا اْلَحِديَث َعبد اللَِّو ْبُن أَِبي َبْكٍر : قَاَل الشَّْيخُ 

، َوىو َضِعيٌف، َعْن َحمَّاِد ْبِن زَْيٍد، فَأَْلَزَقُو ُىَو َعَلى اْلَقَوارِيِريِّ، َواْلَقَوارِيِريُّ ثَِقٌة،  اْلُمَقّدِميُّ
َعْن ثَاِبٍت، َعن أََنس، وََكاَن َىَذا : َواْلُمَقّدِميُّ َمَع َضْعِفِو َأْخطَأَ َعَلى َحمَّاِد ْبِن زَْيٍد فَ َقالَ 

. الطَّرِيُي َأْسَ َل َعَلْيِو، وِإنَّما ُىَو ثَاِبٌت َعْن َعبد اللَِّو ْبِن رَبَاٍح، َعن أَِبي قَ َتاَدةَ 
. 5/425 ، الكامل 1/331الكامل 

 ((ختريج اضتديث  ))

: مدار اضتديث على زتاد بن زيد كاختلف عنو من كجهُت 

.  ، عن النبي يروى عنو ، عن ثابت ، عن أنس: األول 

بن  من طريق عبيد اهلل القواريرم عن زتاد 5/425 ك 1/331أخرجو ابن عدم يف الكامل 
 .بوزيد 

.  ، عن النبي يروى عنو ، عن ثابت ، عن عبد اهلل بن رباح ، عن أبي قتادة: الثاني 

كالطرباين  (6838)، كالنسائي يف السنن الكربل  ح  (1894)أخرجو الًتمذم يف سننو ح 
  .من طريق قتيبة بن سعيد (873)يف اظتعجم الضغَت ح 

 .  من سويد بن سعيد  (3434)أخرجو ابن ماجو يف سننو ح 

 .عن عبد الرزتن بن مهدم (22070)كأخرجو أزتد يف مسنده ح 

. قتيبة بن سعيد ، كسويد بن سعيد ، كعبد الرزتن بن مهدم ،عن زتاد بن زيد بو: ال تهم
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: تابع حماد بن زيد على ىذا الوجو 

. سليماف بن اظتغَتةمن طريق ( 1105)مسلم يف صحيحو ح أخرجو 

. زتاد بن سلمومن طريق ( 2135) الدارمي يف سننو أخرجو 

عن  ابت ، عن عبد اهلل بن رباح ، عن أيب سليماف بن اظتغَتة ، كزتاد بن سلمة : كالمها 
 . ، عن النيب قتادة

 ((تراجم الرواة  ))

:  ترجمة مدار الحديث 
. [ع  ]حماد بن زيد بن درىم األزدي ، أبو إسماعيل البصري 

األكزاعي ، كمالك بن أنس ، : األئمة يف اضتديث أربعة :" قاؿ عبد الرزتن بن مهدم 
، "ككاف  قة  بتنا حجة كيَت اضتديث: "، قاؿ ػتمد بن سعد " سفياف اليورم ، كزتاد بن زيد

، كقاؿ ابن " زتاد بن زيد من أئمة اظتسلمُت من أىل الدين كاإلسالـ:" قاؿ اإلماـ أزتد 
.  ( )، مات سنة تسع كسبعُت كمائة ،"  قة ،  بت : " حجر 

 :ترجمة راوي الوجو األول 

. [خ م د س  ] أبو سعيد البصري ، ()عبيد اهلل بن عمر  القواريري

ك قو ػتمد بن سعد، كحيِت بن معُت ، كالعجلي ، كالنسائي ، كابن حجر ، كقاؿ أبو حاًب 
 . ( )، مات سنة ستس ك ال ُت كمائتُت" صدكؽ :" 

                                                           

 ، 617ت /  3  الجرح والتعديل 1/176 ، مقدمة الجرح والتعديل 7/286الطبقات الكبرى  : ينظر  ()
 .  1498 ت 178 ، تقريب الت ذيب ص 1481 ت 7/239ت ذيب الكمال 

بفتح القاف ، والواو ، والراء المكسورة بعد األلف ، والياء المنقوطة من تحت ا باثنتين بين :  القواريري  ( )
. 4/556الرائين ، ىذه النسبة إلى القوارير ، وىو عمل القارورة ، وبيع ا ، األنساب 
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: تراجم رواة الوجو الثاني 

. [ع  ] () البغالني ()قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء - 1

" مأموف :" ، كزاد النسائي " قة :" قاؿ حيِت بن معُت ، كأبو حاًب ، كالنسائي ، كابن حجر 
 . ()، مات سنة أربعُت كمئتُت "  بت :" ، كزاد ابن حجر 

. [م ق  ]()سويد بن سعيد بن س ل بن ش ريار ال روي ، أبو محمد الحدثاني - 2

ما حد ك فاكتب عنو كما :" ، كقاؿ ظتن سألو عنو " ىو حالؿ الدـ :" قاؿ حيِت بن معُت 
، الشك من عبد اهلل "  قة : "أك قاؿ"  صاحل:" ، كقاؿ اإلماـ أزتد " حدث بو تلقينا فال 

ال :"  ، أك قاؿ" أرجو أف يكوف صدكقا :" ، كقاؿ " ما علمت إال خَتان :" بن أزتد ، كقاؿ 
صدكؽ مضطرب اضتفظ ، كال :" ، الشك من أيب داكد ، كقاؿ يعقوب بن شيبة " بأس بو 

، كقاؿ " كاف قد عمي فتلقن ما ليس من حدييو :" ، كقاؿ البخارم " سيما بعدما عمي 
رأيت أبا زرعة يسيء :"  ، كقاؿ الربذعي " كاف صدكقا ، ككاف يدلس كيكير :" أبو حاًب 

أما كتبو فصحاح ، ككنت أتتبع أصولو فاكتب : فايش حالو ؟ قاؿ : القوؿ فيو فقلت لو 
، كقاؿ " ليس بيقة كال مأموف :" ، كقاؿ النسائي " منها فأما إذا حدث من حفظو فال 

                                                                                                                                                                      

 19/124 ، ت ذيب الكمال 1547 ت 5/327 ، الجرح والتعديل 7/251الطبقات الكبرى : ينظر ( )
 . 4354 ت 643 ، تقريب الت ذيب ص 3669ت 
بفتح الباء الموحدة وسكون الالم وفي  خرىا الخاء المعجمة ، ىذه النسبة إلى بلدة من بالد : البلخي  ()

 . 1/388األنساب . خراسان يقال ل ا بلخ 
 .  1/569معجم البلدان . مدينة مش ورة بخراسان : بلخ 
. بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الغين المعجمة وفي  خرىا النون ، ىذه النسبة إلى بغالن : البغالني  ()

 .   1/554وبغالن بلدة بنواحي بلخ ، معجم البلدان  . 1/376األنساب 
 ت ذيب 736 ت 218 ،المعجم المشتمل البن عساكر ص 784 ت 7/140الجرح والتعديل : ينظر  ()

 ، تقريب الت ذيب  4852 ت 23/523الكمال 
بفتح الحاء ، والدال الم ملتين ، والثاء المنقوطة بثالث وفي  خرىا النون ، نسبة إلى : الحدثاني   ( )

. 2/185الحديثة ، بلدة على الفرات ، األنساب 
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ركل عنو مسلم يف الصحيح ككاف أزتد بن حنبل ينتقي عليو :" العالئي يف كتاب اظتختلطُت 
، كرتع ابن حجر بُت أقواؿ من " لولديو مث عٌمر ، كعمي فوقعت اظتناكَت يف حدييو كيَتان 

صدكؽ يف نفسو إال أنو عمي فصار يتلقن ما ليس من حدييو فأفحش فيو بن :" سبق فقاؿ 
. ()، كجعلو يف اظترتبة الرابعة من مراتب اظتدلسُت ، مات سنة أربعُت كمائتُت " معُت القوؿ 

 .[ع  ]عبد الرحمن بن م دي بن حسان العنبري ، أبو سعيد البصري ، - 3

عبد الرزتن بن مهدم ، يف رتاعة :" قيل ليحِت بن معُت من أ بت أىل البصرة ؟ قاؿ 
كاف من اضتفاظ اظتتقنُت ، : " ، كقاؿ ابن حباف " إماـ ،  قة :" ، كقاؿ أبو حاًب " شتاىم

كأىل الورع يف الدين ، ؽتن حفظ كرتع كتفقو كصنف ، كحدث ، كأىب الركاية إال عن اليقات 
، مات سنة ذتاف "  قة ،  بت ، حافظ ، عارؼ بالرجاؿ كاضتديث :" ، كقاؿ ابن حجر " 

 . ()كتسعُت كمائة

 ((دراسة االختالف  ))

: بعد رتع طرؽ اضتديث كالنظر يف حاؿ اظتدار كالركاة اظتختلفُت عليو يتبُت ما يلي

أف الوجو الياين ىو الراجح عن زتاد بن زيد ، كذلك ألنو من ركاية اصتمع يف مقابل - 1
. ركاية الواحد الفرد عن مدار اضتديث

أف الوجو الياين للحديث كإف كاف على غَت اصتادة إال أنو ىو السند اظتستقيم للحديث - 2
. ، حيث تابع مدار اضتديث عليو ا ناف من اليقات من طبقتو

                                                           

 ، ت ذيب الكمال 2/409 ، سؤاالت البرذعي ألبي زرعة 1026 ت 4/240الجرح والتعديل : ينظر   ( )
 ، 2705 ت 423 ، تقريب الت ذيب ص 22 ت 51 ، المختلطين للعالئي ص 2643 ت 12/247

. 120ت165  ، تعريف أىل التقديس ص 4/239ت ذيب الت ذيب 
 ،  ت ذيب 373/ 8 ، الثقات البن حبان 1382ت 288/ 5 و 251/ 1الجرح والتعديل  : ينظر    ()

 . 4044 ت 601 ، تقريب الت ذيب ص 3969 ت 17/430الكمال 
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أف الوجو األكؿ مرجوح ، كمردكد إذ خالف فيو الواحد ركاية اصتماعة ، كسلك بو اصتادة - 3
 زتد:" ، كإف كاف جاء ىذا الوجو عن  قة ، إال أف البالء فيو ؽتن دكنو قاؿ ابن عدم  عنو 

 ىذا يركم إمنا .... فيتلقن كيلقن الكذب، يتعمد :  اظتلحمي اضتسن أبو حرب بن ػتمد بن
 على ىو فألزقو زيد، بن زتاد عن ضعيف، كىو اظتقدمي، بكر أيب بن اهلل عبد اضتديث

 عن  ابت، عن: فقاؿ زيد بن زتاد على أخطأ ضعفو مع كاظتقدمي  قة، كالقواريرم القواريرم،
.  ()  "عليو أسهل الطريق ىذا ككاف أنس،

 

 

 

                                                           

 ،  ت ذيب 373/ 8 ، الثقات البن حبان 1382ت 288/ 5 و 251/ 1الجرح والتعديل  : ينظر    ()
  .4044 ت 601 ، تقريب الت ذيب ص 3969 ت 17/430الكمال 
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: الحديث الثاني 

ثَ َنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِىيَم َوَصاِلُح ْبُن َأْحَمَد ْبِن يُوُنس، قَاال: قال ابن عدي رحمو اهلل  : َحدَّ
ثَنا َأْرطَاُة أَبُو َحاِتٍم َعْن ُعَبيد اللَِّو ْبُن ُعَمر َعْن  ثَنا ُمَحمد ْبُن َصاِلِح ْبِن َمْ َراَن، َحدَّ َحدَّ

 َلوال َأْن َأُشيَّ َعَلى أُمَِّتي أَلَمْرتُ ُ ْم بِالسَِّواِك  قَال َرُسوُل اللَِّو : نَاِفٍع، عِن اْبِن ُعَمر، قَال
ِعْنَد ُكلِّ َصالٍة 

يَ ْرِويِو َأْرطَاُة َعْن ُعَبيد اللَِّو َعْن نَاِفٍع، عِن اْبِن ُعَمر َخطَأٌ ِإنََّما يَ ْرِويِو ُعَبيد اللَِّو : قَاَل الشَّْيخُ 
. َعْن َسِعيد اْلَمْقُبِريِّ، َعن أَِبي ُىَريْ َرَة 

َوَىَذا الطَّرِيُي َكاَن َأْسَ َل َعَلْيِو ِإَذ قَاَل ُعَبيد اللَِّو َعْن نَاِفٍع، عِن اْبِن ُعَمر ألَنَُّو َطرِيٌي َواِضٌح 
َوِبَ َذا اإِلْسَناِد َأَحاِديُث َكِثيَرٌة ِمْن َأْن يَ ُقوَل ُعَبيد اللَِّو َعْن َسِعيد اْلَمْقُبِريِّ، َعن أَِبي ُىَريْ َرَة  

 .
. 2/142الكامل 

: مدار اضتديث على عبيد اهلل بن عمر كاختلف عنو من كجهُت 

. يروى عنو ، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي : الوجو األول 

 ، 2/142،  كابن عدم يف الكامل  (13389)أخرجو الطرباين يف اظتعجم الكبَت ح 
 ، من طريق 30/60، كابن عساكر يف تاريخ دمشق  12/241كاطتطيب يف تاريخ بغداد 

. أرطأة أبو حاًب عن عبيد اهلل بن عمر بو

 ، عن النبي سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي ىريرةيروى عنو ، عن : الوجو الثاني 
 .

كأخرجو  (287)، كعنو ابن ماجو يف سننو ح  (1787)أخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو ح 
. ، طريق زتاد بن أسامة (8450)البزار يف مسنده ح 

من عبد  (287)، كعنو ابن ماجو يف سننو ح  (1787)أخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو ح ك
. اهلل بن منَت
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، كابن حباف يف صحيحو كما يف اإلحساف  (3035)كأخرجو النسائي يف السنن الكربل ح 
،  (38)، كالدارقطٍت يف النزكؿ ح  (7412)، ك اإلماـ أزتد يف مسنده ح  (1531)ح 

. من طريق حيِت بن سعيد القطاف عن بو

 237ك236)، كالطحاكم يف شرح معاين اآل ار ح   (8451)كأخرجو البزار يف مسنده ح 
. من طريق زتاد بن سلمو بو(

( 589)، كابو بكر السراج يف مسنده ح  (151)كأخرجو الطوسي يف ؼتتصر األحكاـ ح 
. من طريق ىشاـ بن حساف بو

. من طريق معتمر بن سليماف (42)كأخرجو الدارقطٍت يف النزكؿ ح 

. من طريق ركح بن القاسم (43)كأخرجو الدارقطٍت يف النزكؿ ح 

زتاد بن أسامة ، كعبد اهلل بن منَت ، كحيِت القطاف ، كزتاد بن سلمة ، كىشاـ بن : سبعتهم 
  . بوسعيد بن أبي سعيد المقبريعن ، حساف ، كمعتمر بن سليماف ، كركح بن القاسم 

 ((تراجم الرواة  ))

. ترجمة مدار الحديث: أوالً 

. [ع  ]عبيد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ، 
، كزاد النسائي "  قة :" قاؿ حيى بن معُت ، كأبو زرعة ، كأبو حاًب ، كالنسائي ، كابن حجر 

(. )، مات سنة سبع كأربعُت كمائة "  بت :" كابن حجر 

: ترجمة راوي الوجو األول 

. أرطاةبن المنذر ،  أبو حاتم

                                                           

 ، تقريب الت ذيب ص 3668 ت 19/124 ، ت ذيب الكمال 1545ت / 5الجرح والتعديل :ينظر  ( )
. 4353 ت 643
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كألرطأة أحاديث كيَتة غَت ما :" قاؿ ابن عدم ، ك ()قاؿ الدارقطٍت ككاف بصريان  ضعيفان 
، كغلط   (. )"ذكرتو يف بعضها خطأ ه

: تراجم رواة الوجو الثاني 

 .[ع  ]حماد بن أسامة بن زيد القرشي ، أبو أسامة الكوفي ال اشمي موالىم ،  -1

كاف  بتان ، ما كاف أ بتو : " ، كقاؿ "  قة : " ، قاؿ اإلماـ أزتد "  قة :" قاؿ حيِت بن معُت 
 قة ،  بت رمبا : " ، قاؿ ابن حجر "الكويف اضتافظ، جة عامل :" ، كقاؿ الذىيب "ال خيطئ 

 .()، كذكره يف اظترتبة اليانية من مراتب اظتدلسُت ، مات سنة إحدل كمائتُت " دلس 

. [ع ] ، أبو ىشام الكوفي ()عبد اهلل بن نمير ال مداني ، الخارفي-2

كاف مستقيم : " كقاؿ أبو حاًب  ، ك قو حيِت بن معُت ، كالعجلي ، كالدارقطٍت ، كابن حجر
. ()مات سنة تسع كتسعُت كمائة  ، "األمر 

 [. 4خت م  ]حماد بن سلمة بن دينار البصري ، أبو سلمة - 3
. حكى مسلم إرتاع أىل اضتديث على أنو أ بت الناس يف  ابت البناين 

إذا رأيت إنسانان يقع يف زتاد بن سلمة فاهتمو على : " ،  كقاؿ "  قة :" قاؿ حيِت بن معُت 
كاف زتاد بن سلمة من اليقات ، مل نزدد فيو كل يـو إال :" ، كقاؿ اإلماـ أزتد " اإلسالـ 

                                                           

. 13/3العلل  ( )
. 2/242الكامل   ( )

( ت 227 ، تقريب الت ذيب ص 1/186 ، الكاشف 1471 ت 7/217ت ذيب الكمال : ينظر (
. 44 ت 107، تعريف أىل التقديس ص 1495

( بفتح الخاء المعجمة ، والراء بعد األلف في  خرىا فاء ، ىذه النسبة إلىخارف وىو بطن من : الخارفي   (
  .2/305ىمدان ، األنساب 

(  ت 2/65 ، معرفة الثقات 4/338 ، العلل للدارقطني 869 ت 5/186الجرح والتعديل : ينظر    (
 .3692 ت 553 ، تقريب الت ذيب ص 3618 ت 16/225 ، ت ذيب الكمال 986
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 قة ، :" كقاؿ ابن حجر  ، " قة ، رجل صاحل ، حسن اضتديث :" ، كقاؿ العجلي " بصَتة 
". عابد ، أ بت الناس يف  ابت ، كتغَت حفظو بأخرة 

: كمن العلماء من تكلم فيو 

". كاف  قة ، كيَت اضتديث ، كرمبا حدث باضتديث اظتنكر :" قاؿ ابن سعد 

: كاألكىل األخذ بالتفصيل يف ركاياتو كما عند اظتتأخرين 

 قة ، كيف حدييو اضطراب شديد ، إال عن شيوخ ، فإنو حسن :" قاؿ يعقوب بن شيبة 
كاف ْتران من :" كقاؿ الذىيب  ، "اضتديث عنهم ، متقن ضتدييهم  ، مقدـ على غَته فيهم 

 كمل ينحط – إف شاء اهلل –ْتور العلم ، كلو أكىاـ يف سعة ما ركل ، كىو صدكؽ حجة 
 فصلي القوؿ يف ………… قة ،  قة ،:" كقاؿ ابن رجب  ، "حدييو عن رتبة اضتسن 

ركاياتو أنو من أ بت الناس يف بعض شيوخو الذين لزمهم كيابت البناين ، كعلي بن زيد ، 
". كيضطرب يف بعض الذين مل يكير من مالزمتهم كقتادة ، كأيوب ، كغَتمها 

حدييو يف أكؿ أمره :" كأما ماذكر من تغَته بآخرة فليس تغَتان شديدان فقد قاؿ حيِت بن معُت 
 ".كآخره كاحد 

فحدييو عمن أكير عنو من شيوخو صحيح ، أما غَتىم فال ينزؿ عن رتبة اضتسن إذا مل 
زتاد ساء حفظو يف آخر عمره ، فاضتفاظ ال حيتجوف مبا خيالف فيو :" خيالف ، قاؿ البيهقي 

 .()مات سنة سبع كستُت كمائة".

 

 
                                                           

 ، التمييز لإلمام مسلم 623ت / 3، الجرح والتعديل 2/130تاريخ الدوري عن يحيى بن معين :ينظر  ( )
ت 1/252 ، الكاشف 7/444 ، سير أعالم النبالء 1482 ت 7/253 ، ت ذيب الكمال 217ص 

 ، ىدي الساري ص 1507 ت 268 ،  تقريب الت ذيب ص 624-2/621 ،  شرح علل الترمذي  1229
 . 3/11 ، ت ذيب الت ذيب 399

 



 في كتاب الكامل البن عدي الجرجاني سلوك الجادةباإلعالل  

. [ع  ] القطان التميمي ، أبوسعيد البصري األحول  ()يحيى بن سعيد بن فروخ- 4

ما رأيت أحدان :" ، كقاؿ علي بن اظتديٍت " كاف  قة مأمونان رفيعان حجة :" قاؿ ػتمد بن سعد
،  كقاؿ " ما رأت عينام ميلو :" ، كقاؿ أزتد بن حنبل " أعلم بالرجاؿ من حيِت بن سعيد 

حيِت :" ، كقاؿ أبو زرعة " بصرم  قة نقي اضتديث كاف ال حيدث إال عن  قة :" العجلي 
 قة ، :" ، كقاؿ النسائي "  قة ، حافظ :" ، كقاؿ أبو حاًب " القطاف من اليقات اضتفاظ 

، مات سنة ذتاف "  قة ، متقن ، حافظ ، إماـ ، قدكة :" ،كقاؿ ابن حجر "  بت ، مرضي 
 ()كتسعُت كمائة 

. [ع  ] ، أبو عبد اهلل البصري، ()ىشام بن حسان األزدي ، القردوسي- 5

: أقواؿ من أطلق القوؿ بتو يقو 

". كاف حيِت بن سعيد ، ككبار أصحابنا ييبتوف ىشاـ بن حساف :" قاؿ علي بن اظتديٍت 

". كاف  قة إف شاء اهلل ، كيَت اضتديث:" قاؿ ابن سعد 

، "  قة :" ، كىي عنده تطلق عل اليقة ، كقاؿ أبو حاًب " ال بأس بو :" كقاؿ حيِت بن معُت 
".  قة ، إماـ ،كبَت الشأف :" ، كقاؿ الذىيب "  قة ، حسن اضتديث:" كقاؿ العجلي 

                                                           

. 1055بفتح الفاء ، وتشديد الراء المضمومة ، وسكون الواو ثم معجمة ، تقريب الت ذيب ص : فروخ  ( )
 ، تقدمة الجرح 2/645 ، تاريخ يحيى بن معين رواية الدروري 7/293الطبقات الكبرى : ينظر  (  )

 ت 31/329 ،  ت ذيب الكمال 14/135 ، تاريخ بغداد 2/412، معرفة الثقات 231والتعديل ص 
 7607 ت 1055 ، تقريب الت ذيب ص 6834

بضم القاف ، وسكون الراء ، وضم الدال الم ملتين ، وفي  خرىا السين الم ملة ، ىذه : القردوسي  ( )
النسبة إلى درب القراديس بالبصرة ، والقراديس بطن من األزد نزلوا محلة بالبصرة ، فنسبت المحلة إلي م ، 

 . 4/469األنساب 

 



 في كتاب الكامل البن عدي الجرجاني سلوك الجادةباإلعالل  

كاف حيِت يضعف :" قاؿ علي بن اظتديٍت  :كمنهم من تكلم يف ركايتو عن بعض شيوخو 
".  عن عطاء – ىشاـ –حدييو 

 قة من أ بت الناس يف ابن سَتين ، كيف ركايتو عن اضتسن كعطاء مقاؿ ؛ :" كقاؿ ابن حجر 
". ألنو قيل كاف يرسل عنهما

". مل يكن حيفظ :" قاؿ شعبة  :كمنهم من أطلق القوؿ بتضعيفو

كالذم أراه أنو  قة ، كيتحرل يف ركايتو عن عطاء كاضتسن إذا مل يتابع ، فقد احتج البخارم 
ىشاـ قد قفز القنظرة ، كاحتج بو أصحاب الصحاح ، كلو :" كمسلم ْتدييو ، قاؿ الذىيب 

أحادييو مستقيمة ، كمل أر يف حدييو :" ، كقد قاؿ ابن عدم " أكىاـ مغمورة يف سعة ماركل 
، كأما كالـ شعبة فيو فقد قاؿ " منكران ؛ إذا حدث عنو  قة ، كىو صدكؽ ال بأس بو 

ىذا قوؿ مطركح ، كليس شعبة مبعصـو يف :" كقاؿ " مل يتابع شعبة على رأيو أحد :" الذىيب 
. ()، مات سنة سبع ، أك ذتاف كأربعُت كمائة " اجتهاده 

 .[خ م د س ق  ]روح بن القاسم التميمي ، العنبري ، أو غياث البصري ، - 6

 " قة :" قاؿ حيِت بن معُت ، كاإلماـ أزتد ، كأبو رزعة ، كأبو حاًب ، كالذىيب ، كابن حجر 
 .() ، مات سنة إحدل كأربعُت كمائة ()"ليس بو بأس :" كقاؿ النسائي ، 

 
                                                           

 ت 2/328 ، معرفة الثقات 229 ت 9/54 ، الجرح والتعديل 7/200الطبقات الكبرى : ينظر  ( )
 ، سير أعالم 4/295 ، ميزان االعتدال 6572 ت 30/181 ، ت ذيب الكمال 7/112 ، الكامل 1897
. 7339 ت 1020 ، تقريب الت ذيب ص 6/355النبالء 

ىذه العبارة يستخدم ا النسائي رحمو اهلل في الثقات الرفعاء ، من ج النسائي في الجرح والتعديل  ( )
2/832 .
 ، ت ذيب الكمال 2244ت / 3 ،  الجرح والتعديل 2/169تاريخ الدوري عن يحيى بن معين : ينظر  ( )
 . 1981 ت 330 ، تقريب الت ذيب ص 1610 ت 244/ 1 ،  الكاشف 1938 ت 9/252

 



 في كتاب الكامل البن عدي الجرجاني سلوك الجادةباإلعالل  

. [ع ]التيمي ، أبو محمد البصري ، ()معتمر بن سليمان بن طرخان - 7

".  قة :" قاؿ ابن سعد ك حيِت بن معُت ، كأبو حاًب ، كالعجلي ، كابن حجر 

". ىو  قة مطلقنا :" كذكره ابن حباف يف اليقات ، كقاؿ الذىيب 

إذا حد كم معتمر بشيء فأعرضوه ، : " قاؿ حيِت بن سعيد القطاف  :كقد تكلم يف حفظو 
". مل يكن معتمر ّتيد اضتفظ:" ، ك قاؿ اإلماـ أزتد " فإنو سيء اضتفظ 

صدكؽ خيطىء من حفظو ، كإذا حدث من : " ابن خراش وىذا الجرح يوضحو قول 
 . ()، مات سنة سبع كذتانُت كمائة   "كتابو فهو  قة 

 ((دراسة االختالف  )) 

: بعد النظر يف  ختريج اضتديث ، كيف حاؿ اظتدار كالركاة اظتختلفُت عليو يتبُت ما يلي 

أف الوجو الياين ىو الراجح ، ألنو من ركاية األرجح صفة كعددان ، حيث ركاة سبعة من - 1
. كبار اضتفاظ

أف الوجو األكؿ مردكد ألنو من ركاية الضعيف يف مقابل ركاية األرجح صفة كعددان يف - 2
. الوجو الياين ،  كقد سلك بو راكيو اصتادة ، ك ىذا دليل آخر على قلة ضبطو

.()كصوب الدارقطٍت الوجو الياين من طريق ىشاـ بن حساف  

                                                           

. 157بكسر أولو  ، المغني للفتني ص : طرخان  ( )
العلل  . 503 ت 1/108معرفة الرجال ليحيى بن معين رواية بن محرز  . 7/213الطبقات : ينظر  ()

تاريخ الثقات ص  . 1845 ت 8/402  الجرح والتعديل 5902 ت 3/447ومعرفة الرجال لإلمام أحمد 
ميزان اإلعتدال  . 6080 ت 28/250ت ذيب الكمال  .   7/521الثقات البن حبان   . 1602 ت 433

 . 6785 ت 539تقريب الت ذيب ص  . 8648 ت 4/142
  . 12/203العلل ()

 



 في كتاب الكامل البن عدي الجرجاني سلوك الجادةباإلعالل  

: الحديث الثالث 

ثَنا َجْعَفُر ْبُن َعبد : قال ابن عدي رحمو اهلل  ثَ َنا َعبد الرَّْحَمِن ْبُن َسِعيد البلدي، َحدَّ َحدَّ
:  قَال قَال لََنا األَْنَصاِريُّ َعْن َسِعيد، َعن قَتاَدة، َعن أََنس، َأن النَّبّي : اْلَواِحِد، قَال

. يَ ْقَطُع الصَّالَة اْلَكْلُب َواْلِحَماُر َواْلَمْرَأةُ 
وىذا اْلَحِديث ب ذا اإلسناد ال نعرفو إال َعن َجْعَفر َىَذا وقد ترك فيو َجْعَفر : قَاَل الشَّْيخُ 

. الطريي الواضح إذ َكاَن أس ل َعَلْيِو َعن َسِعيد، َعن قَتاَدة، َعن أََنس 
وروى َسِعيد ْبن أَِبي َعُروبة َىَذا َعن حميد ْبن ىالل َعْن َعبد اللَِّو ْبِن الصَّاِمِت، َعن أبي 

. ذر
 . 2/397الكامل 

 ((تخريج الحديث  ))

: مدار اضتديث على سعيد بن أيب عركبة ، كاختلف عنو من كجهُت 

. بروى عنو ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، عن النبي : األول 

.  من طريق جعفر اعتامشي2/397أخرجو ابن عدم يف الكامل 

، كأبو طاىر اظتخلص يف اظتخلصيات ح  ()كأخرجو القطيعي يف جزء األلف دينار ح 
  .من طريق ػتمد بن يونس الكدديي (2266)، كالضياء اظتقدسي يف اظتختارة ح  (2485)

. جعفر اعتامشي ، كػتمد الكدديي ، عن ػتمد بن عبد اهلل األنصارم عن سعيد بو: كالمها  

يروى عنو ، عن قتادة ، عن حميد بن ىالل ، عن عبد اهلل بن الصامت ،عن : الثاني 
. أبي ذر ، ، عن النبي 

، كأبو العباس السراج يف  (2383)أخرجو ابن حباف يف صحيحو كما يف اإلحساف ح 
. ، عن سعيد بومن طريق عبد الوىاب بن عطاء  (431)مسنده ح 

: كتابع سعيد بن أيب عركبة على ىذا الطريق رتع من الوراة منهم 
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من طريق شعبة بن اضتجاج ، كعاصم األحوؿ ،   (510)أخرجو مسلم يف صحيحو ح 
. كجرير بن عبد اضتميد ، كسلم بن أيب الذياؿ

. من طريق منصور بن زاذاف (338)كأخرجو ابو داكد يف سننو ح 

. من طريق حجاج بن ػتمد اظتصيصي (21430)كأخرجو اإلماـ أزتد يف مسنده ح 

شعبة بن اضتجاج ، كعاصم األحوؿ ، كجرير بن عبد اضتميد ، كسلم بن أيب الذياؿ ، 
منصور بن زاذاف ، حجاج بن ػتمد اظتصيصي ، عن زتيد بن ىالؿ ، عن عبد اهلل بن 

. الصامت عن أيب ذر ، عن النيب 

 ((تراجم الركاة )) 

:  مدار الحديث 

 .[ع  ] سعيد ابن أبي عروبة واسمو م ران العدوي أبو النضر البصري
 قبل أف ":كقاؿ أبو حاًب ، "   قة مأموف " :، كقاؿ أبو زرعة "   قة ":قاؿ حيِت بن معُت 

 ، كذكره ابن " قة كيَت اضتديث " : كقاؿ ابن سعد ، "   قة ":، كقاؿ النسائي  " خيتلط  قة
، كقاؿ ابن "   قة": ، كقاؿ الذىيب "من  قات الناس " : كقاؿ ابن عدم  ، حباف يف اليقات

 كذكره ابن ،" نعم  ":سئل اإلماـ أزتد كاف سعيد اختلط ؟ قاؿ ،  "  قة حافظ" : حجر 
  كقد ذكره ابن حجر يف مراتب اظتدلسُت يف اظترتبة اليانية،الكياؿ يف اظتختلطُت من اليقات  

   .() مات سنة ست كستسُت كمئة، 
 :راوي الوجو األول 

 

 .[ع  ]محمد بن عبد اهلل بن المثنى األنصاري ،أبو عبد اهلل البصري ، 
                                                           

  11/8 ، ت ذيب الكمال 276 ت 4/65 ، الجرح والتعديل 1679 ت 3/504التاريخ الكبير : ينظر ( )
 ، تقريب 1952 ت 2/293 ، الكاشف 3/397 ، الكامل 6/360 ، الثقات 7/202، الطبقات 

 .86 ت 1/163 ، العلل ومعرفة الرجال 2365 ت 239الت ذيب ص 

 



 في كتاب الكامل البن عدي الجرجاني سلوك الجادةباإلعالل  

" ليس بو بأس :" كقاؿ النسائي " صدكؽ :" ، كقاؿ أبو حاًب "  قة :" قاؿ حيِت بن معُت 
، مات سنة ستس عشرة "  قة :" كذكره بن حباف يف كتاب اليقات ، كقاؿ ابن حجر 

 . ()كمائتُت  
: راوي الوجو الثاني 

   [.4 م خع] البصري  موالىم ،العجلي، نصر أبو،الخفاف عطاء بن الوىاب عبد

 أيب بن سعيد ْتديث الناس أعلم من عطاء بن الوىاب عبد كاف " :حنبل بن أزتد قاؿ
، كقاؿ ابن  "  قة:"  معُت بن كقاؿ  " بالقوم ليس:" كالنسائي البخارم قاؿ،  " عركبة

 ()، مات سنة ست كمائتُت " صدكؽ رمبا أخطأ :" ، كقاؿ ابن حجر" البأس بو :"  عدم 
 .

 ((دراسة االختالف  ))

:  بعد النظر يف  ختريج اضتديث ، كيف حاؿ اظتدار كالركاة اظتختلفُت عليو يتبُت ما يلي 

: أف الوجو الراجح عن سعيد بن أيب عركبة ىو الوجو الياين ، كذلك للقرائن التالية - 1

. أف الوجو الياين ىو الراجح إذا أف راكيو صدكؽ - أ

 ؼترج يف  طائفة منهم حديثك ، الوجو الياينأف رتعان من الوراة تابع اظتدار على - ب 
.  ، كىذا ؽتا يقوم الوجو الياين عن مدار اضتديثصحيح مسلم

أف الوجو األكؿ ال يعتد بو يف االختالؼ إذ أنو من ركاية ا نُت من اظتتهمُت بالكذب ، - 2
. فاضتديث من طريقهم مردكد

                                                           

 5372 ت 25/539 ، ت ذيب الكمال 5/411 ، تاريخ بغداد 1655ت / 7الجرح والتعديل : ينظر ( )
  .6085 ت 865، تقريب الت ذيب ص 

 ، ت ذيب الكمال 327 ت 6/72 ، الجرح والتعديل 1679 ت 3/504التاريخ الكبير : ينظر ( )
 2365 ت 239 ، تقريب الت ذيب ص 1952 ت 2/293 ، الكاشف 6/517  ،  الكامل 18/509
 .
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عبارة ابن عدم مومهة إذا أف الراكم جعفر بن عبد الواحد مل يًتؾ اصتادة بل لزمها إذ أف - 3
. الطريق الذم يسبق إليو اللساف ىو سعيد ، عن قتادة ، عن أنس 
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: الحديث الرابع 

ثَنا ُمَحمد ْبن : قال ابن عدي رحمو اهلل  ثَ َنا ُمَحمد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن حفص، َحدَّ َحدَّ
ثَنا أَبُو َخاِلٍد َعْن َحجَّاٍج َعْن يَ ْعَلى ْبِن َعطَاٍء، َعْن أَبِيِو َعْن َعبد اللَِّو ْبِن َعْمرو  العالء، َحدَّ

رَُجَلْيِن ِفي َمْسِجِد اْلَخْيِف ِفي ُأْخَريَاِت اْلَقْوِم قَاَل فََأَمَر َفِجيَء  قَاَل أَْبَصَر َرُسوُل اللَِّو 
َنا ِفي رَِحالَِنا قَاَل َأال : ِبِ َما تُ ْرَعُد فَ َراِئُصُ َما قَال َما َمنَ َعُكَما ِمَن الصَّالِة َمَعَنا فَ َقاال َصلَّي ْ

. َصلَّْيُتْم َمَعَنا فَ َيُكوَن َتَطوًُّعا َوَصالُتُكُم اأُلوَلى ِىَي اْلَفرِيَضةُ 
قَاَل ابُن َعِدي ىكذا قَاَل حجاج َعن يعلى ْبن َعطَاٍء، َعْن أَبِيِو َعْن َعبد اللَِّو ْبن َعْمرو 

وأخطأ ِفي اإلسناد وََكاَن َىَذا اإلسناد أس ل َعَلْيِو أَلن يعلى ْبن عطاء يروي َعن أَبِيِو َعن 
َعبد اللَِّو ْبن َعْمرو أحاديث، وِإنَّما روى َىَذا اْلَحِديث الثقات َعن يعلى ْبن َعطاء، َعن 
َجاِبر ْبن يزيد ْبن األسود، َعن أَبِيِو قَاَل أبصر النَِّبّي َصلَّى اللَُّو َعَليِو َوسلََّم رَُجَلْيِن ِفي 

. المسجد فذكره
 .2/526الكامل 

 ((تخريج الحديث  ))

: مدار اضتديث على يعلى بن عطاء ، كاختلف عنو من كجهُت 

.  األول يروى عنو ، عن جابر بن يزيد بن األسود ، عن أبيو ، عن النبي

 من طريق حجاج 2/526كابن عدم يف الكامل   (14371)أخرجو الطرباين يف الكبَت ح 
. بن أرطأة عن يعلى بن عطاء بو

 . يروى عنو ،  عن أبيو ، عن عبد اهلل بن عمرو ، عن النبي: الوجو الثاني 

 ابن خزدية يف ك،  (858)، كالنسائي يف سننو ح (219)أخرجو الًتمذم يف سننو ح 
كاإلماـ   (2395)، كابن حباف يف صحيحو كما يف اإلحساف ح  (1545)صحيحو ح 

. ، من طريق ىشيم بن بشَت  (17020)أزتد يف مسنده ح 
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اخرجو ابن خزدية  (1367)، كالدارمي يف سننو ح  (575) أخرجو ابو داكد يف سننو ح ك
، من طريق شعبة بن  (17025)، كاإلماـ أزتد يف مسنده ح   (1545)يف صحيحو ح 

. اضتجاج

(  17021)أخرجو اإلماـ أزتد يف مسنده ح  (1545)أخرجو ابن خزدية يف صحيحو ح ك
. ، سفياف اليورم (3934)،  كعبد الرزاؽ يف مصنفو ح 

، من  (3934)، كعبد الرزاؽ يف مصنفو ح  (1545)خرجو ابن خزدية يف صحيحو ح كأ
 .طريق ىشاـ بن حساف

، من طريق أبو  (18106)، كالطرباين يف الكبَت ح  (17022)كاإلماـ أزتد يف مسنده ح 
. الوضاح اليشكرم : عوانة 

. ، من طريق زتاد بن سلمة  (18105)كالطرباين يف الكبَت ح 

 .، من طريق شريك بن عبد اهلل النخعي  (18105)كالطرباين يف الكبَت ح 

أبو  ،ك ىشاـ بن حساف ، كسفياف اليورمكشعبة بن اضتجاج ،  ، كىشيم بن بشَت: سبعتهم 
 ، عن يعلى بن شريك بن عبد اهلل النخعي ، كزتاد بن سلمة، كالوضاح اليشكرم : عوانة 

. عطاء بو

 ((تراجم الرواة )) 

: ترجمة مدار الحديث 

  [.4 م ر] الطائفي، الليثي: ويقال،  القرشي العامري عطاء بن يعلى

 قة : صاحل اضتديث ، كقاؿ ابن حجر :  قة ، كقاؿ أبو حاًب : قاؿ حيِت بن معُت كالنسائي 
 ()، مات مائة كعشركف 

                                                           

 ، تقريب الت ذيب 7116 ت 32/393 ، ت ذيب الكمال 1302 ت 9/103الجرح والتعديل : ينظر  ()
  . 7845 ت 609ص 
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 :ترجمة راوي الوجو األول 

 [. 4بخ م ]حجاج بن أرطأة بن ثور بن ىبيرة بن شراحيل ،أبو أرطأة الكوفي القاضي 

:" ، كقاؿ أبو حاًب " كاف يدلس : " ، كقاؿ اإلماـ أزتد " صاحل :"  قاؿ حيِت بن معُت 
، كقاؿ أبو " حد نا ، فهو صاحل : صدكؽ يدلس  عن الضعفاء ، يكتب حدييو كإذا قاؿ 

صدكؽ :" ، كقاؿ ابن حجر " ليس بالقوم :" ، كقاؿ النسائي " صدكؽ مدلس :" زرعة 
. ، كذكره ابن حجر يف اظترتبة الرابعة من مراتب اظتدلسُت " كيَت اطتطأ كالتدليس

.  ( )مات سنة ستس كأربعُت كمائة  

: تراجم رواة الوجو الثاني

. [ع ]ىشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي ، الواسطي ،  -1

كاف :" قاؿ ػتمد بن سعد  ، ك"ما رأيت أحفظ من ىشيم : " قاؿ عبد الرزتن بن مهدم 
، كقاؿ أبو "  قة ، ككاف يدلس :" ، كقاؿ العجلي " قة ، كيَت اضتديث ،  بتان ، يدلس كيَتان 

 قة ،  بت ، :" ، كقاؿ ابن حجر " إماـ ،  قة ، مدلس :" ، كقاؿ الذىيب "  قة :" حاًب 
، كذكره العالئي يف اظترتبة اليانية ، كجعلو  ابن حجر يف " كيَت التدليس كاإلرساؿ اطتفي 

اظترتبة اليالية من مراتب اظتدلسُت ، كىو يف اليالية أحرل ؛ لكيرة تدليسو ، مات سنة  الث 
 .()كذتانُت كمائة 

                                                           

 ت 3/14 ،  العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد 42 ت 50تاريخ ابن معين رواية ابن ط مان ص : ينظر  ()
 ت 1/147 ، الكاشف 1112 ت 5/420 ، ت ذيب الكمال 673 ت 3/154 ، الجرح والتعديل 3935

  . 118 ت 125 ،   تعريف أىل التقديس ص 1119 ت 152 ، تقريب الت ذيب ص 938
 198/ 3 ، الكاشف 6595 ت 30/272 ت ذيب الكمال 487ت 9/115الجرح والتعديل : ينظر  ()

 ، تعريف 7362 ت 1023 ، تقريب الت ذيب ص 849 ت 294 ، جامع التحصيل للعالئي ص 6085ت 
. 111 ت 158أىل التقديس ص 
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. [ع ]الواسطي () األزدي أبو بسطام ()شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي -2
لوال شعبة : " ، قاؿ اإلماـ الشافعي " شعبة أمَت اظتؤمنُت يف اضتديث : " قاؿ سفياف اليورم 

كاف سفياف رجالن حافظنا ككاف رجالن : " ، قاؿ اإلماـ أزتد " ما عرؼ اضتديث بالعراؽ 
كاف شعبة أمة كحده يف ىذا : " ، كقاؿ " صاضتنا ، ككاف شعبة أ بت منو كأنقى رجاالن 

أمناء اللَّفو على علم رسولو  ال ة ، شعبة بن اضتجاج ، كحيِت بن : " قاؿ النسائي ، " الشأف
. ()، مات سنة ستُت كمائة " سعيد القطاف،  كمالك بن أنس 

 .[ع  ]سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أبو عبد اهلل الكوفي ،  -3

 ".سفياف أمَت اظتؤمنُت يف اضتديث : " قاؿ شعبة ، كسفياف بن عيينو ، كحيِت بن معُت 

كاف إمامان من أئمة اظتسلمُت ، كعلمان من أعالـ الدين ، غتمعان على أمانتو : " قاؿ اطتطيب 
: " ، قاؿ ابن حجر " ْتيث يستغٌت عن تزكيتو مع اإلتقاف كاظتعرفة كالضبط كالورع كالزىد 

. ()، مات سنة  الث كستُت كمائة "  قة ،فقيو عابد ، إماـ ، حجة 

(. 2)ىشام بن حسان ، سبقت ترجمتو في الحديث  -4

 .[ع ]، الواسطي ، ()الوضاح بن عبد اهلل اليشكري : أبو عوانة  -5

، كقاؿ " أبا عوانة كسفياف كشعبة : ما أشبو حدييو ْتدييهما ، يعٍت : " قاؿ حيِت القطاف 
، كقاؿ أبو "  قة إذا حدث من كتابو : " ، كقاؿ أبو زرعة الرازم "  قة : " حيِت بن معُت 

                                                           

(   . 4/153األنساب . عتيك وىو بطن من األزد : بفتحتين نسبة إلى :  العتكي   (
(  .38المغني ص . بكسر موحدة ، وسكون م ملة :   بسطام (
(   .8/106 ،  سير أعالم النبالء 2739 ت 27/479ت ذيب الكمال :  ينظر (
(  ت 244 ، تقريب الت ذيب ص 247 ت 11/154 ، ت ذيب الكمال 9/165تاريخ بغداد :  ينظر (

2445.  

( بفتح الياء باثنتين المنقوطة من تحت ا ، وسكون الشين المعجمة ، وضم الكاف وفي  خرىا :  اليشكري   (
 .5/697األنساب . الراء ، ينسب إلى ىذه القبيلة وىي يشكر 
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، كقاؿ " كتبو صحيحة ، كإذا حدث من حفظو غلط كيَتان ، كىو صدكؽ ،  قة:" حاًب 
، مات سنة ست كسبعُت "  قة  بت: " ، كقاؿ ابن حجر "  قة متقن لكتابو: " الذىيب 
 .()كمائة 

(. 2)حماد بن سلمة ، سبقت ترجمتو في الحديث  - 5

[. 4خت م  ]شريك بن عبد اللَّو بن أبي شريك النخعي ، أبو عبد اللَّو الكوفي - 6

".  سألت شريكنا عن حديث فلم حيسن يقيمو : " قاؿ حيِت بن سعيد القطاف 

كاف عاقالن : " كقاؿ اإلماـ أزتد ، " قة : "  قاؿ حيِت بن معُت ، كأبو داكد ، ك العجلي 
، كقاؿ " صدكؽ : " ، كقاؿ أبو حاًب " صدكقنا ػتد نا شديدنا على أىل الريب كالبدع 

". ليس بو بأس : " النسائي 

ليس بالقوم : " ، كقاؿ الدار قطٍت " كيَت الغلط كالوىم : " فقاؿ الًتمذم  :كقد تكلم فيو 
".  صدكؽ خيطيء كيَتنا: " كرتع ابن حجر بُت األقواؿ السابقة  ، "

 . ()مات سنة سبع ػ أك ذتاف ػ كسبعُت كمئة 

 ((دراسة االختالف ))

: بعد رتع طرؽ اضتديث كالنظر يف حاؿ اظتدار كالركاة اظتختلفُت عليو يتبُت ما يلي

. ألنو من ركاية األرجح صفة كعددان عن مدار اضتديث أف الوجو الياين ىو الراجح - 1

                                                           

(  ت 30/441 ، ت ذيب الكمال 13/464 ، تاريخ بغداد 173 ت 9/40الجرح والتعديل : ينظر  (
 .7457 ت 1036 ، تقريب الت ذيب ص 6157 ت 3/207 ، الكاشف 6688

 ، العلل الكبير للترمذي 664 ت 217تاريخ الثقات ص  . 1602 ت 4/365الجرح والتعديل : ينظر ( )
 266تقريب الت ذيب ص  . 2/274ميزان االعتدال  . 2736 ت 12/462 ،  ت ذيب الكمال 1/226
 .  4/307 ، ت ذيب الت ذيب 2787ت 
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أف الوجو األكؿ ال يعتد بو يف االختالؼ ألنو من ركاية الضعيف ، كقد سلك بو اصتادة - 2
. كىذا دليل آخر على عدـ ضبطو للحديث

. عندم كىم ىذا:  الرازم زرعة أبو اؿؽ
 ، شعبة ركاه ما: الصحيح أف عندم كالذم الصحيح، ما يبُت مل: -  ابن ايب حاًب – قلت

 عن ، كىشيم ،  كشريك ، عوانة كأبو ، سلمة بن كزتاد ، حساف بن كىشاـ ، كسفياف
. ()"  النيب عن ، أبيو عن األسود، بن يزيد ف  جابر عن عطاء، بن يعلى

ىكذا ركاه اضتىجَّفاجي عن يػىٍعلى :" قاؿ الطرباين :" كقاؿ الطرباين بعد أف أخرج الوجو األكؿ  
  .()"بن عىطاء، عن أبيو، عن عبد اهلل ابن عىمرك، كخالف الناسى يف إسناده 

." 

                                                           

 .2/477العلل البن ابي حاتم   ()
.  13/497المعجم الكبير   ()
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: الحديث الخامس 

ثَنا ُسْفَياُن ْبُن وَِكيٍع، : قال ابن عدي رحمو اهلل  ثَنا محمد بن جعفر الشوطي، َحدَّ َحدَّ
ثَنا بن َوىب، َعْن يُوُنس، عِن الزُّْىرّي َعْن َساِلٍم، َعْن أَبِيِو َأّن َرُسوِل اللَِّو  ِإَذا : قَال َحدَّ

َقَظ َأَحدُُكْم ِمْن َمَناِمِو َفال يُْدِخْل َيَدُه ِفي اإِلنَاِء َحتَّى يَ ْغِسَلَ ا َثالثًا . اْستَ ي ْ
ثَنا اْبُن : وىذا قد زل فيو سفيان ْبن وكيع أو لقن أو تعمد حيث، قَال: قَاَل الشَّْيخ َحدَّ

َوىب، َعْن يُوُنس، عِن الزُّْىرّي وكان ىذا الطريي أس ل عليو وإنما يرويو بن وىب ىذا، 
. عِن اْبن َلِ يَعة َوَجاِبُر ْبُن ِإْسَماِعيَل اْلَحْضَرِميُّ َعْن عقيل، عِن الزُّْىريّ 

ثَ َناُه اْلَقاِسُم ْبُن َمْ ِديٍّي، َعن أَِبي اْلطَاِىِر ْبِن اْلُمْسَرحِ  . ، عِن اْبِن وىب() َحدَّ
 .4/481الكامل 

 ((تخريج الحديث  ))

:  مدار اضتديث على عبد اهلل بن كىب ، كاختلف عنو من كجهُت 

يروى عنو ، عن يونس ، عن الزىري ، عن سالم بن عبد اهلل ، عن عبد : الوجو األول 
. اهلل بن عمر ، عن النبي 

 . ، من طريق سفياف بن ككيع بو4/841أخرجو ابن عدم يف الكامل 

يروى عنو ، ابن ل يعة ، وجابر الحضرمي ، عن عقيل عن ، الزىري ، : الوجو الثاني 
. عن سالم بن عبد اهلل ، عن عبد اهلل بن عمر ، عن النبي 

. من طريق حرملة بن حيِت  (394)أخرجو ابن ماجو يف سننو ح 

، كالبيهقي يف   (129)كالدراقطٍت يف السنن ح  (146)كاخرجو ابن خزدية يف صحيحو ح 
 . ، من طريق أزتد بن عبد الرزتن بن كىب1/76السنن الكربل 

. بو. من طريق أزتد بن عمرك بن السرح ً 4/481كاخرجو ابن عدم يف الكامل 
                                                           

. الصحيح السرح كما سيأتي في ترجمتو قريباً  ()
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حرملة بن حيِت ، كأزتد عبد الرزتن بنوىب ، أزتد بن عمرك بن السرح ، عن عبد :  ال تهم 
. اهلل بن كىب بو

 ((تراجم الرواة  ))

: ترجمة مدار الحديث 

 .[ع  ]عبد اهلل بن وىب بن مسلم القرشي موالىم ، أبو محمد المصري ،

صحيح اضتديث ، :" ، كقاؿ اإلماـ أزتد "  قة :" قاؿ حيِت بن معُت ،كأبو زرعة ، كالعجلي 
من أجلة الناس كمن :" كذكره ابن حباف يف اليقات ، قاؿ ابن عدم " ما أصح حدييو كأ بتو 

كاف يتساىل يف :" ، قاؿ النسائي " صاحل اضتديث ، صدكؽ :" ، قاؿ أبو حاًب "   قاهتم 
 " قة ال أعلمو ركل عن اليقات حديينا منكران :" ، كقاؿ يف موضع آخر" األخذ كال بأس بو 

  ()مات سنة سبع كتسعُت كمائة  ، "  قة حافظ عابد :" قاؿ ابن حجر ، 

: ترجمة راوي الوجو األول 

  [.ت ق ]سفيان بن وكيع بن الجراح الرواؤسي  ، 

، " يتهم بالكذب :" ، كقاؿ أبوزرعة " يتكلموف فيو ألشياء لقنوه إياىا :" قاؿ البخارم 
ابتلي بوراؽ فأدخل عليو ما ليس من :" ، كقاؿ ابن حجر " ليس بشيء :" كقاؿ النسائي 

. ()، مات سنة سبع كأربعُت كمائتُت "  حدييو ، فنصح فلم يقبل ، فسقط حدييو 

: ترجمة رواة الوجو الثاني 

حرملة بن يحيى ، أبو حفص المقري - 1

                                                           

 ،  الجرح 990 ت 2/65 ، معرفة الثقات 5037 ت 2/336اريخ يحيى بن معين رواية الدوري : ينظر ( )
 .  3645 ت 16/277 ، ت ذيب الكمال 4/205،  الكامل 8/346 ، الثقات 879 ت 5/189والتعديل 

 3645 ت 16/277 ، ت ذيب الكمال 4/479 ،  الكامل 991 ت 4/231الجرح والتعديل :  ينظر ()
  .
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كاف أعلم الناس بابن كىب :" ، كقاؿ العقيلي " يكتب حديو كال حيتج بو :" قاؿ أبو حاًب 
. ()"صدكؽ :" ، كقاؿ الذىيب كابن حجر " ، كىو  قة إف شاء اهلل 

  [. م]أحمد بن عبد الرحمن بن وىب بن مسلم القرشي  ، - 2

 ضتقتهم الذين مصر أىل شيوخ رأيت: عدم بنا،كقاؿ " كاف صدكقان :"  قاؿ أبو حاًب 
 عنو، الركاية من ديتنعوف ال بلده أىل غَت الغرباء من عنو كتب كمن ضعفو، على غتمعُت
 تغَت صدكؽ:"  ، كقاؿ ابن حجر دكهنما فمن حاًب كأبو  زرعة أبو: منهم عنو، كحد وا
  . ()، مات سنة أربع كستُت كمائتُت " بأخرة

  [.ق س د م] طاىر المصري أبو،  السرح بن عمرو بن أحمد- 3

".  قة :" كذكره ابن حباف يف اليقات ، كقاؿ ابن حجر " البأس بو :" قاؿ أبو حاًب 
 . () كمائتُت ستسُت سنة مات

 ((دراسة االختالف )) 

: بعد رتع طرؽ اضتديث كالنظر يف حاؿ اظتدار كالركاة اظتختلفُت عليو يتبُت ما يلي

ألنو من ركاية األرجح صفة كعددان عن مدار اضتديث ، أف الوجو الياين ىو الراجح - 1
. خاصة كأف فيهم أعلم الناس ْتديث اظتدار 

أف الوجو األكؿ مردكد كغَت معترب بو يف االختالؼ ألنو من ركاية سفياف بن ككيع كىو - 2
. ضعيف جدان ، كقد سلك بو اصتادة

 
                                                           

 ت 5/548 ، ت ذيب الكمال 4/205،  الكامل 346 ، 1224 ت 3/274 الجرح والتعديل :  ينظر ()
.  1175ت 156 ، تقريب الت ذيب ص 2/213 ت ذيب الت ذيب 986 ت 1/154،الكاشف 1166

 ت 1/387 ، ت ذيب الكمال 12110 ت 8/29 ،  الكامل  91 ت 2/59الجرح والتعديل : ينظر ( )
. 67ت 82 ، تقريب الت ذيب ص 86
 11/200 ، ت ذيب الكمال 12110 ت 8/29 ، ،  الثقات 115 ت 2/65الجرح والتعديل : ينظر ( )

. 85ت 38 ، تقريب الت ذيب ص 2418ت 
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: الحديث السادس 

ثَنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيد، : قال ابن عدي رحمو اهلل  ثَ َنا ُمَحمد ْبُن َعْمرو بن العالء، َحدَّ َحدَّ
ثَنا َصاِلُح ْبُن ُموَسى، َعن أَِبي َحازٍِم َعْن َسْ ِل ْبِن َسْعٍد قَال َرُسول اهلِل  يَ ْوًما ِلَعْبِد  َحدَّ

اللَِّو ْبِن َعْمرو َكْيَف ِبَك ِإَذا بَِقيَت ِفي ُحثَاَلٍة ِمَن النَّاِس َقْد َمرَِجْت ُعُ وُدُىْم َوَأَمانَاتُ ُ ْم 
َواْختَ َلُفوا فصاورا َىَكَذا َوَشبََّك بَ ْيَن َأَصاِبِعِو قَاَل اللَُّو َوَرُسولُُو َأْعَلُم قَاَل اْعَمْل َما تَ ْعِرُف 

. َودَْع َما تُ ْنِكُر َوِإيَّاَك َوالت ََّلوَُّن ِفي ِديِن اللَِّو َوَعَلْيَك ِبَخاصَِّة نَ ْفِسَك َودَْع َعَوامَُّ مْ 
قال ابُن َعِدي وىذا أخطأ فيو صالح حيث قال، َعن أَِبي َحازٍِم َعْن َسْ ِل ْبِن سعد، 

وِإنَّما يرويو َعبد العزيز ْبُن أَِبي َحازٍِم، َعْن أَبِيِو وغير َعبد العزيز يرويو، َعن أبي حازم مثل 
يعقوب اإلسكندراني وغيره عن عمارة بن َعْمرو ْبِن َحْزٍم َعْن َعبد اللَِّو ْبِن َعْمرو، َأن 

كيف ِبَك ِإَذا بَِقيَت ِفي ُحثَاَلٍة من الناس فصار في اإلسناد عمارة بن : قَالالنَّبّي 
َعْمرو بن حزم فظن صالح بن موسى أنو أبو حازم فقال، َعن أبي حازم، وأَبُو حازم 
صاحب س ل بن سعد فقال عن س ل بن سعد وىذا اإلسناد كان أس ل عليو من 

. عمارة بن َعْمرو بن حزم عن َعبد اهلل بن َعْمرو 
. 5/110الكامل 

 ((تخريج الحديث  ))

: مدار اضتديث على أيب حاـز ، كاختلف عنو من كجهُت 

.  س ل بن سعد ، عن النبيعن يروى عنو ، : الوجو األول 

، كابن عدم  (42)، كيف العقوبات ح  (267)أخرجو ابن أيب الدنيا يف مكاـر األخالؽ ح 
. من طريق صاحل بن موسى (5984)  ، كالطرباين يف اظتعجم الكبَت ح 5/110يف الكامل 

 .من طريق بكر بن سليم  (5868)كأخرجو الطرباين يف اظتعجم الكبَت ح 

. صاحل بن موسى ، كبكر بن سليم ، عن أيب حاـز بو: كالمها 
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يروى عنو ، عن عمارة بن عمرو بن حزم ، عن عبد اهلل بن عمرو ، عن : الوجو الثاني 
. النبي 

، كالطرباين يف  (3957)، كابن ماجو يف سننو ح  (4342)كأخرجو أبو داكد يف سننو ح 
، من طريق عبد  (696)أخرجو نعيم بن زتاد يف الفنت ح   (7) ح 13اظتعجم الكبَت ج 
. العزيز بن أيب حاـز

، كالطحاكم يف شرح مشكل اآل ار ح  ( 7023)كأخرجو اإلماـ أزتد يف مسنده ح 
 ، 4/430، كاضتاكم يف اظتستدرؾ  (5) ح 13، كالطرباين يف اظتعجم الكبَت ج  (1176)

 .من طريق يعقوب بن عبد الرزتن السكندراين (2823)الشجرم يف األمايل اطتميسية ح 

. عبد العزيز بن أيب حاـز ، كيعقوب السكندراين ، عن أيب حاـز بو: كالمها 

 ((تراجم الرواة ))

: ترجمة مدار الحديث 

. [ع  ]سلمان أبو حازم األشجعي الكوفي مولى عزة االشجعية 
مات سنة إحدل ، "  قة :" قاؿ حيِت بن معُت ، كاإلماـ أزتد ، كالعجلي ، كابن حجر 

  .()كمائة 
: ترجمة رواة الوجو األول 

  [.ت ق] القرشي ، الطلحي اهلل عبد بن موسى بن صالح- 1
، كقاؿ أبو حاًب  " بشئ ليس: قاؿ معُت بن حيِتقاؿ   "  اضتديث منكر:" قاؿ البخارم  

:" ، كقاؿ النسائي " اليقات عن اظتناكَت كيَت جدا اضتديث منكر اضتديث، ضعيف :" 
. ()، مات بعد اظتأتُت  " مًتكؾ :" ، كقاؿ ابن حجر " مًتكؾ اضتديث 

                                                           

 ، تقريب الت ذيب 3439 ت 18/120 ، ت ذيب الكمال 1787 ت 4/382الجرح والتعديل : ينظر  ( )
. 4088 ت 356ص 
 5/105 ، الكامل 1825 ت 4/415 ،  الجرح والتعديل 2864 ت 4/291التاريخ الكبير : ينظر  ( )

. 2891 ت 274 ، تقريب الت ذيب ص 2481 ت 13/95،  ت ذيب الكمال 
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   [.ق بخ]  الطائفي سليمان أبو الصواف ُسَليم ابن كرب- 2
:" كذكره ابن حباف يف اليقات ، قاؿ ابن حجر  " حدييو يكتب شيخ:" قاؿ أبو حاًب 

  .() مات بعد اظتأتُت  "  مقبوؿ
: تراجم رواة الوجو الثاني 

 .[ع  ]عبد العزيز بن سلمة بن دينار األشجعي - 1
:" ، كقاؿ أبو حاًب "  قة:" ، كقاؿ النسائي  " بأس بو ليس صدكؽ  قة:" معُت بن حيِتقاؿ 

. () كمئة كذتانُت ا نتُت سنة، مات  " فقيو صدكؽ:" ، كقاؿ ابن حجر  " اضتديث صاحل
 [.س ت د م خ] . اإلسكندراني الرحمن عبد بن يعقوب- 2

 كمئة كذتانُت إحدل سنة، "  قة :" ، كقاؿ ابن حجر "  قة :" قاؿ ابن معُت 
() .

 ((دراسة االختالف ))

: بعد رتع طرؽ اضتديث كالنظر يف حاؿ اظتدار كالركاة اظتختلفُت عليو يتبُت ما يلي

. أف الوجو الياين ىو الراجح ألنو من راكية الرجح عددان كصفة 

أف الوجو األكؿ مردكد ساقط االعتبار يف االختالؼ ألنو من ركاية مًتكؾو كمقبوؿ ، كقد 
. سلكا بو اصتادة

                                                           

 ،  ت ذيب الكمال 12686 ت 8/194 ، الثقات 1505 ت 4/386الجرح والتعديل :  ينظر  ( )
. 741 ت 126 ، تقريب الت ذيب ص 745 ت 4/212
 ، ت ذيب الكمال 652 ت 1/423 ، معرفة الثقات 1293 ت 4/297الجرح والتعديل : ينظر  ( )

. 2492 ت 398 ، تقريب الت ذيب ص 2440 ت 11/259
. 7824 ت 607 ، تقريب الت ذيب ص 2440 ت 11/259ت ذيب الكمال : ينظر  ( )
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: الحديث السابع 

ثَ َنا ُمَحمد ْبُن َصاِلِح ْبِن أَِبي ِعْصَمَة َجاُر ِىَشاِم ْبِن عمار، : قال ابن عدي رحمو اهلل  َحدَّ
ثَنا اْلَعالُء ْبُن  ثَنا َصَدَقُة بن يزيد، َحدَّ ثَنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َحدَّ ثَنا ِىَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، َحدَّ َحدَّ

قَال اللَُّو تَ َعاَلى ِإنَّ َمْن : ، قَال َعبد الرَّْحَمِن، َعْن أَبِيِو، َعن أَِبي ُىَريْ َرَة َعِن النَِّبيُّ 
. َأْصَحْحُتُو َوَوسَّْعُت َعَلْيِو َوَلْم يَ ُزْرِني ِفي ُكلِّ َخْمَسِة َأْعَواٍم َعاًما َلَمْحُرومٌ 

وىذا، َعن الَعاَلء منكر كما قالو الُبخاِرّي، والَ أعلم يرويو، َعن الَعاَلء غير : قال الشيخ
صدقة، وِإنَّما يروي ىذا خلف بن خليفة، َوىو مش ور وروي عن الث َّْورّي أَيًضا، َعن 

فلعل صدقة ىذا الَعاَلء ْبِن الُمَسيَّب، َعْن أبيو، َعن أبي َسِعيد الخدري َعِن النَِّبيِّ 
سمع بذكر العالء فظن أنو العالء ْبِن َعبد الرَّْحَمِن، َعْن أَبِيِو، َعن أبي ىريرة وكان ىذا 

. الطَّرِيُي َأْسَ َل َعَلْيِو، وِإنَّما ُىَو اْلَعالِء ْبِن الُمَسيَّب، َعْن أَبِيِو، َعن أبي َسِعيد
 .123الكامل 

 ((تخريج الحديث  ))

العالء بن عبد الرحمن ، عن أبيو ، عن أبي ىريرة ، عن النبي عن يروى  :الوجو األول 
 .

،  (953) الفاكهي يف أخبار مكة ح ك، 5/432البيهقي يف السنن الكربل أخرجو 
 ، عن العالء بن عبد الرزتن  ، من طريق صدقة بن يزيد2/206كالعقيلي يف الضعفاء الكبَت 

. بو

العالء بن المسيب ، عن أبيو ، عن أبي سعيد الخدري ، عن يروى عن : الوجو الثاني 
. النبي 

، كالبيهقي يف السنن الكربل  (3703)أخرجو ابن حباف يف صححيو كما يف اإلحساف ح 
، كابو بكر بن ايب شيبة يف مسنده كما يف   (1031) ،  ك أبو يعلى يف مسنده ح 5/431

، كابن عدم يف  (3838)،  كالبيهقي يف شعب اإلدياف ح  (1139)اظتطالب العالية ح 
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، عن  من طريق خلف بن خليفة  ، (9/263) ،  كاطتطيب يف تاريخ بغداد 3/63الكامل 
. العالء بن اظتسيب بو

 ((تراجم الرواة)) 

: ترجمة الرواي  الوجو األول

 خراسانيال يزيد بن صدقة

 اليقات عن حيدث ؽتن كاف:" ك قاؿ بن حباف  ، " حدييو ضعيف :" قاؿ أزتد بن حنبل 
 ابن قاؿ، ك" ق ب االحتجاج عند ْتدييو االشتغاؿ جيوز ال ركايتو قلة على اظتعضالت باألشياء

. () أقرب الضعف إىل ىو: عدم
 :ترجمة راوي الوجو الثاني 

 [.4 م بخ]  . الواسطي أحمد أبو موالىم، األشجعيخلف بن خليفة 

"  صدكؽ :" ، كقاؿ الذىيب " صدكؽ :" ، كقاؿ أبو حاًب " ليس بو بأس :" قاؿ ابن معُت 

. () كًمئىة كذتانُت إحدل سنة، مات " اآلخر يف اختلط دكؽص:" قاؿ ابن حجر

 ((دراسة االختالف ))

: بعد رتع طرؽ اضتديث كالنظر يف حاؿ الركاة اظتختلفُت عليو يتبُت ما يلي

. أف الوجو الياين ىو الراجح ألنو من ركاية األرجح صفة - 1

أف الوجو األكؿ مردكد ألنو من ركية الضعيف ، كقد أخطأ يف الراكية حيث سلك بو - 2
. اصتادة

                                                           

 الكامل 498 ت  1/374 ، المجروحين البن حبان 1893 ت 4/431الجرح والتعديل :ينظر  ( )
. 3882 ت 2/313 ، ميزان االعتدال 5/124
 ، الكاشف 1707 ت 8/287 ،  ، ت ذيب الكمال 1681 ت 3/369الجرح والتعديل :ينظر  ( )
. 1731 ت 194 ، تقريب الت ذيب ص 1399 ت 1/374
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 ىذا عندنا منكر من حديث العالء بن عبد : "قاؿ أبو حاًب كأبو زرعة عن الطريق األكؿ 
. () "الرزتن، كىو من حديث العالء بن اظتسيب أشبو 

 

 

                                                           

 .3/282علل ابن أبي حاتم  ( )
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: الحديث الثامن 

ثَ َنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن أنا َسأَْلُتُو، َوىو َأوَُّل َحِديٍث َسأَْلُتُو : قال ابن عدي رحمو اهلل  َحدَّ
ثَنا ُمَحمد ْبُن اْلَحاِرِث المؤذن ُصْدرَُة،  َثُكْم َصْدرَُة اْلِمْصِريُّ فَ َقاَل، َحدَّ َعْنُو قُ ْلُت َلُو َحدَّ

ثَنا اْبُن َلِ يَعة، َعن أَِبي الزُّبَ ْيِر َعْن َجاِبٍر، قَال .  النََّدُم تَ ْوبَةٌ  قَال َرُسوُل اللَِّو : َحدَّ
َوَىَذا َحِديٌث ِبَ َذا اإِلْسَناِد باطل وإن كان ابن َلِ يَعة ضعيف ولم يكتب إالَّ : قَاَل الشَّْيخُ 

الحسين بن ب ان : ىذا، عِن ابن سفيان ورأيت شيخا من أىل عسكر مكرم، يُ َقال لو
حدث بو عن صدرة كما حدث بو بن سفيان يشبو أن يكون قد وىم فيو صدرة وكان 
ىذا اإلسناد أس ل عليو وإنما عند صدرة ىذا عن ُعَبيد اهلل بن َعْمرو الرقي عن َعبد 

 الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن َعبد اهلل بن معقل، عِن ابن مسعود َعِن 
 .النََّدُم تَ ْوبَةٌ 
ثَنا اْبُن َلِ يَعة، : قَاَل الشَّْيخُ  ثَ َناُه بعض شيوخنا عن صدرة ووىم صدرة فقال مرة، َحدَّ َحدَّ

 .غير ىذا َعن أَِبي الزُّبَ ْيِر َعْن َجاِبٍر َعْن َرُسول اللَِّو 

. 5/240الكامل 

 ((تخريج الحديث))

: للحديث وج ان 

 .عن ابن ل يعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد اهلل عن النبي : الوجو األول 

.  ، من طريق اضتسن بن سفياف 5/240أخرجو ابن عدم يف الكامل 

.  ، من طريق أزتد بن حيِت بن خالد101 كأخرجو الطرباين يف األكسط ح 

. اضتسن بن سفياف ، كأزتد بن حيِت ، عن ػتمد بن اضتارث ، عن ابن عتيعة بو: كالمها 
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عن عبد الكريم الجزري ، عن زياد بن أبي مريم ، عن عبد اهلل بن معقل : الوجو الثاني 
. عن عبد اهلل بن مسعود ، عن النبي 

.  ، كمل أجده مسندان 5/240ذكره ابن عدم يف الكامل 

: كركم ىذا اضتديث هبذا الوجو بطرؽ منها 

من طريق  (4969)كأبو يعلى يف مسنده ح  (3568)أخرجو اإلماـ أزتد يف مسنده ح 
. سفياف بن عيينة

. من طريق سفياف اليورم (4124)أخرجو اإلماـ أزتد يف مسنده ح 

 ((ترجمة الرواة))

 المؤذن المصري اهلل عبد أبو ، األموي القرشي طارق بن راشد بن الحارث بن محمد
( .   ق ) صدرة لو يقال بمصر، الجامع بالمسجد

 .() " يغرب :" ذكره ابن حباف يف اليقات ، كقاؿ 

 ((دراسة االختالف ))

: بعد رتع طرؽ اضتديث كالنظر يف حاؿ الراكم يتبُت ما يلي

أف ىذا االختالؼ سببو راكم اضتديث ػتمد بن اضتارث اظتؤذف ، فمرة يركيو بالطريق اظتشهور 
، كمرة يسلك بو اصتادة ، كىذا دليل على عدـ ضبطو للحديث ، فقد قاؿ عنو ابن حباف 

بأنو يغرب يف مركياتو ، كىو سبب االضطراب يف ركاية اضتديث ، كيستفاد من كالـ ابن 
. عدم كىم الراكم يف حدييو كأنو سبب ىذا االختالؼ

                                                           

 5129 ت 25/28الثقات  ، الكمال : ينظر  ( )
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مث بُت ابن عدم بأف راكم اضتديث قد دخل لو حديث يف حديث حيث ركل من طريق 
أنو رأل :" حدييان بالطريق األكؿ عن ابن عتيعة ، عن أيب الزبَت عن جابر بن عبد اهلل مرفوعان 

" كلعل صدرة أراد ىذا اضتديث ، فإف إسناده كإسناده:" ، مث قاؿ ...... " زتاران موسومان 
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: الحديث التاسع 

ثَ َنا اْلَقاِسُم ْبُن زََكرِيَّا، َوَعبد اْلَوىَّاِب ْبُن أَِبي ِعْصَمَة، : قال ابن عدي رحمو اهلل  َحدَّ
، َوعلي ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َسْعٍد، َوُمحمد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن  َوُمحمد ْبُن ُموَسى اْلُحْلَواِنيُّ

ثَنا ُمَحمد ْبُن ُعَبيد ال مذاني،  ِمْرَداٍس اْلَ َمَذانِيَّاِن، َوُمحمد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحمَّاٍد قَاُلوا، َحدَّ
، قَال: قَال ثَنا َعِليُّ ْبُن أَِبي َبْكٍر اإِلْسَفَذِنيُّ ثَنا َىمَّاٌم، َعن قَتاَدة، َعن أََنس، قَال: َحدَّ : َحدَّ

.  َمْن ُحوِسَب ُعذِّبَ   قَال َرُسوُل اللَِّو 
َسِمْعُت اْلَقاِسَم ْبَن زََكرِيَّا يَ ُقوُل َكاَن ِعْنَد ُمَحمد ْبِن ُحَمْيٍد َعْن َعِليِّ ْبِن أَِبي َبْكٍر َعْشَرُة 
 الِف َحِديٍث َوَلْم َيُكْن ِعْنَدُه َىَذا اْلَحِديُث َوَىَذا اْلَحِديُث ال َأْعَلُم َرَواُه َعْن َعِليِّ ْبِن 

ثَنا َىمَّاٌم، َعن قَتاَدة، َعن أََنس وىذا الطَّرِيُي َكاَن  َر ُمَحمد ْبِن ُعَبيد فَ َقاَل، َحدَّ أَِبي َبْكٍر َغي ْ
َأْسَ ُل َعَلى َمْن َأْخطَأَ ِفيِو َوَىَذا اإِلْسَناُد َخطَأٌ، والَ َأْدِري اْلَخطَأَ ِمْن َعِليِّ ْبِن أَِبي َبْكٍر َأْو 

. َأْخطَأَ ُمَحمد ْبُن ُعَبيد اْلَ َمَذاِنيُّ 
، عِن اْبِن  وِإنَّما َصَوابُُو َعْن َىمَّاٍم َرَواُه َعْمرو ْبُن َعاِصٍم َعْن َىمَّاٍم َعْن أَيُّوَب السِّْخِتَياِنيِّ

 .َمْن ُحوِسَب ُعذِّبَ : قَال أَِبي ُمَلْيَكَة َعْن َعاِئَشَة َأّن النَِّبيَّ 
 .311-6/310الكامل 

 ((تخريج الحديث  ))

: مدار اضتديث على مهاـ بن حيِت العوذم  ، كاختلف عنو من كجهُت 

.  عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، عن النبي يروى عنو ، : الوجو األول 

 ، كالضياء اظتقدسي 6/311، كابن عدم يف الكامل  (3338)أخرجو الًتمذم يف سننو ح 
، من طريق ػتمد بن عبيد اعتمداين ، عن علي بن أيب بكر ، عن  (2167)يف اظتختارة ح 

. مهاـ بو

 ، عن أيوب السختياني ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة ، يروى عنو : الوجو الثاني 
. عن النبي 
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. ذكر ابن عدم ىنا أنو من ركاية عمرك بن عاصم ، عن مهاـ بو

. كمل أقف عليها مسندة ، حىت ديكن التحقق من صحتو

 ((تراجم الرواة  ))

: ترجمة مدار الحديث 

 [.ع ]،  ىمام بن يحيى بن دينار العوذي المحملي أبو عبد اللَّو البصري 

مهاـ  بت يف كل :  أزتد ، كقاؿ اإلماـ كاف مهاـ قوينا يف اضتديث: قاؿ يزيد بن ىاركف 
. ال بأس بو  : كقاؿ أبو زرعة ، "  قة : مهاـ  قة  ، كقاؿ حيِت بن معُت : اظتشايخ ، كقاؿ 
 كذكره ابن حباف يف اليقات، كقاؿ ابن ، كاف  قة رمبا غلط يف اضتديث : كقاؿ ابن سعد 

قاؿ يزيد بن زريع : أما نسبتو إىل الغلط فلعل ذلك يرجع إىل حفظو ، ك قة رمبا كىم : حجر 
 . ()مهاـ حفظو ردمء ككتابو صاحل : 

: ترجمة راوي الوجو األول 

علي بن أبي بكر بن سليمان بن نفيع بن عبد اهلل الكندي موالىم أبو الحسن الرازي 
)األسفذني  . [ت ق  ]  (

، كذكره ابن حباف يف كتاب اليقات ،  كقاؿ " صدكؽ ،  قة من الصاضتُت :" قاؿ أبو حاًب 
كلعلي بن أيب بكر أحاديث كيَتة :" ابن عدم كذكر حدييان اطتطأ فيو ؽتن دكنو مث قاؿ 

، كعقب الذىيب على قوؿ "مستقيمة كال أعرؼ لو غَت ىذا اضتديث الواحد الذم ذكرتو  

                                                           

 ،  ت ذيب 7/586 ، الثقات 457 ت 9/107 ،  الجرح والتعديل 7/208الطبقات الكبرى : ينظر  ()
. 7319 ت 574 ، تقريب الت ذيب ص 6602 ت  30/302الكمال 

بكسر األلف ، وسكون السين الم ملة ، وفتح الفاء ، والذال المعجمة ، وفي  خرىا النون ، : األسفذني  ( )
. 1/143ىذه النسبة إلى إسفذن ، وىي من قرى الري ، األنساب 
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صدكؽ رمبا :" ، كقاؿ ابن حجر " فهذا يدؿ على أف الرجل صدكؽ  :" ابن عدم بقولو 
)" أخطأ  ) . 

: ترجمة راوي الوجو الثاني 

 [.ع]، البصري عثمان أبو ، القيسي الكالبي الوازع بن اهلل عبيد بن عاصم بن عمرو

 حفظو يف صدكؽ:" ، كقاؿ ابن حجر "  قة :" ، كقاؿ ابن سعد  " صاحل " :معُت بن حيِت
. () كمئتُت عشرة  الث سنة ات، ـ " شيء

 ((دراسة االختالف  ))

ػتمد بن عبيد عندنا :" كقد هتيب األئمة األعالـ يف ختطئة أحد الراكيُت فقد قاؿ أبو زرعة 
. () "إماـ كعلي ابن أيب بكر من األبداؿ، كىذا حديث غريب 

. ككذلك هتيب ابن عدم كما يفهم من كالمو يف أصل اظتسألة ىنا

 ، كىي  أك ؽتن دكنو ككجدت قرينة رمبا ديكن هبا حتميل اطتطأ على ػتمد بن عبيد اعتمداين
كىافى ًعٍندى ػتيىمد ٍبًن زتيىٍيدو عىٍن عىًليِّ ٍبًن أىيب بىٍكرو :" مانقلو ابن عدم ىنا عن القاسم بن زكريا 

ا اضتٍىًديثي  هي ىىذى ، كلعل ىذه قرينة كلو كانت ػتتملة " عىٍشرىةي آالًؼ حىًديثو كىملٍى يىكيٍن ًعٍندى
. تكفي

 

 

 

 

                                                           

 4031 ت 20/333 ،  ت ذيب الكمال 5/142 ، الكامل 966 ت 6/176الجرح والتعديل : ينظر  ( )
. 4729 ت 691 ، تقريب الت ذيب ص 5798 ت 5/142، ميزان االعتدال 

 ، تقريب 1399 ، 4390 ت 22/89 ، ت ذيب الكمال 1381 ت 6/250الجرح والتعديل :ينظر  ( )
. 5055 ت 423الت ذيب ص 

.   26/65ت ذيب الكمال  ( )
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: الحديث العاشر 

ثَنا : قال ابن عدي رحمو اهلل  ثَنا َأْحَمُد ْبُن حاتم الطويل، َحدَّ ثَ َنا أَبُو يَ ْعَلى، َحدَّ َحدَّ
، َحدَّثني ُسَ ْيٌل، َعن أَِبي َصاِلٍح، َعن أَِبي ُىَريْ َرَة، قَال : ُمَحمد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن اأَلْصبَ َ اِنيِّ

. ُمْدِمُن اْلَخْمِر َكَعاِبِد َوَثنٍ  قَال َرُسوُل اللَِّو 
َوَىَذا اْلَخطَأُ من بن اأَلْصبَ َ اِنيِّ َحْيُث قَاَل َعْن ُسَ ْيٍل، َعْن أَبِيِو، َعن أَِبي : قَاَل الشَّْيخُ 

. ُىَريْ َرَة كان َىَذا الطَّرِيُي َأْسَ َل َعَلْيِو َوَقْد َرَوى َعْن ُسَ ْيٍل بِِإْسَناٍد  َخَر مرسال
 .7/464الكامل 

 ((تخريج الحديث  ))

: مدار اضتديث على سهيل بن أيب صاحل ، كاختلف عنو من كجهُت 

. يروى عنو ، عن أبي صالح ، عن أبي ىريرة ، عن النبي: الوجو األول 

، كمن طريقو أخرجو ابن ماجو يف  (24060)أخرجو أبو بكر بن أيب شيبة يف اظتصنف ح 
 7/464 ،  كابن عدم يف الكامل 386،كالبخارم يف التاريخ الكبَت ت  (3375)سننو ح 

 ، من طريق ػتمد بن سليماف األصبهاين 2/45،  كالرافعي يف طبقات احملد ُت بأصبهاف 
. عن سهيل بو

. يروى عنو ، عن محمد بن عبيد اهلل، عن أبيو، عن النبي : الوجو الثاني 

،كيف معرفة الصحابة ح  (4720)أخرجو أبو نعيم األصبهاين يف تاريخ أصبهاف ح 
. من طريق سليماف بن بالؿ  (5597)، كالبيهقي يف شعب اإلدياف ح (4737)

 ((تراجم الرواة  ))

: ترجمة مدار الحديث 

   [.ع]  س يل بن أبي صالح واسمو ذكوان السمان أبو يزيد المدني
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:" ، كقاؿ العجلي  " كنا نعد سهيل بن أيب صاحل  بتا يف اضتديث:" سفياف بن عيينة قاؿ 
:" ، كذكره الذىيب فيمن تكلم فيو كىو مو ق ، كقاؿ" ليس بو بأس:" ، كقاؿ النسائي "  قة 

،كإمنا ساء حفظو بسبب كجده على كفاة أخيو، كقاؿ " أحد العلماء اليقات كغَته أقول منو 
. ()ركل لو مات يف خالفة اظتنصور، " صدكؽ تغَت حفظو بأخرة :" ابن حجر

: ترجمة راوي الوجو األول 

 [.ق س ت] .االصب اني بن اهلل عبد بن سليمان بن محمد
 كقاؿ ، ضعيف : النسائي قاؿ، ك" بو حيتج كال حدييو يكتب بو بأس ال:" قاؿ أبو حاًب 

،  " منو شيء غَت يف أخطأ قد لو ما كمقدار اضتديث، قليل اضتديث، مضطرب ": عدم بنا

.  () كمئة كذتانُت إحدل سنة، مات  " خيطىء صدكؽ:" قاؿ ابن حجر 
: ترجمة راوي الوجو الثاني 

 [.ع]المدني  أيوب أبو التيمي بالل بن سليمان
 "  قة :" قاؿ أزتد بن حنبل ، كحيِت بن معُت ، ، كالنسائي ك ابن حجر 

 () كسبعُت سبع سنة مات

                                                           

 ، تقريب 151 ت 96 ، من تكلم فيو وىو موثي ص2629ت 12/223ت ذيب الكمال : ينظر  ( )
 .2183 ت 471الت ذيب ص 

 ،  تقريب 5262 ت  25/308 ،  ت ذيب الكمال 1461 ت 7/267الجرح والتعديل : ينظر  ( )
 .5930 ت 431الت ذيب ص 

 ،  تقريب 2496 ت  11/376 ،  ت ذيب الكمال 460 ت 4/103الجرح والتعديل : ينظر  ( )
 .2539 ت 250الت ذيب ص 
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 ((دراسة االختالف ))

: بعد رتع طرؽ اضتديث كالنظر يف حاؿ اظتدار ك الركاة اظتختلفُت عليو يتبُت ما يلي

. أف الوجو الياين ىو الراجح ألنو من ركاية األرجح صفة - 1

. اف الوجو األكؿ مردكد ألنو من ركاية الضعيف كقد سلك بو اصتادة- 2

   .()"كال يصح حديث أيب ىريرة يف ىذا :" قاؿ البخارم 

.  () "تفرد بو ػتمد بن سليماف األصبهاين عن سهيل :" قاؿ الدارقطٍت ك
 

                                                           

 .1/129التاريخ الكبير  ( )

(. 5712)أطراف الغرائب واألفراد ح   ( )
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: الحديث الحادي عشر 

، قَال: قال ابن عدي رحمو اهلل  ثَ َنا ُمَحمد ْبُن َأْحَمَد اْلَوْحَواِحيُّ ثَنا ُمَحمد ْبَن : َحدَّ َحدَّ
ثَنا َىمَّاٌم، َعن قَتاَدة، َعن أََنس َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّو  ثَنا ىدبة، َحدَّ  اْلَولِيِد ْبِن أَبَان، َحدَّ

. يَ ُقوُل َأْكَذُب النَّاِس الصَّوَّاُغوَن َوالصَّبَّاُغوَن الَِّذي يَ ُقوُل َسْوَف َغًدا
وىذا، َعن أََنس ب ذا اإلسناد باطل، وِإنَّما رواه ىمام َحدَّثني فرقد ِفي بيت : قَاَل الشيخ

قتادة عن يزيد أخي مطرف، َعن أَِبي ىريرة فلم يضبط ُمَحمد ْبن الوليد ىذا الحديث 
. فقال قتادة، َعن أََنس وََكاَن َىَذا الطَّرِيُي أس ل عليو

. 7/544الكامل 

 ((تخريج الحديث  ))

: مدار اضتديث على ىدبة بن خالد ، كاختلف عنو من كجهُت 

. ي األول ، يروى عنو ، عن ىمام العوذي ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، عن النب

.  ، من طريق ػتمد بن الوليد بن أباف7/544أخرجو ابن عدم يف الكامل 

يروى عنو ، عن ىمام العوذي ، عن فرقد السبخي ،  عن يزيد بن الشخير عن : الثاني 
. أبي ىريرة ، عن النبي 

(. 5185)أخرجو اإلماـ أزتد عنو  يف العلل كمعرفة الرجاؿ ح 

. من طريق مضر بن ػتمد  (1655)كأخرجو دتاـ الرازم يف فوائده ح 

عن ىدبة بن خالد ، عن مهاـ العوذم ، عن ، أزتد بن حنبل ، كمضر بن ػتمد  : كالمها 
. فرقد ، عن يزيد بن الشخَت عن أيب ىريرة ، عن النيب 

: تابع ىدبة بن خالد على ىذا الوجو 

كالبيهقي يف  (9605)كمن طريقو البزار يف مسنده ح  (2697)بو داكد الطيالسي ح أ
. 10/241السنن الكربل 
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من طريق  (808)، كابن األعرايب يف معجمو ح  (7920)أخرجو اإلماـ أزتد يف مسنده ح 
يزيد بن ىاركف 

. ، من طريق عمر بن ىاركف (2152)كأخرجو ابن ماجو يف سننو ح 

. من طريق أيب عبيدة اضتداد (5185)كأخرجو اإلماـ أزتد يف العلل كمعرفة الرجاؿ ح 

، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث  (8302)أخرجو اإلماـ أزتد يف مسنده ح 

، من 14/216، كاطتطيب يف تاريخ بغداد  (8549)أخرجو اإلماـ أزتد يف مسنده ح 
. طريق عفاف بن مسلم

أبو داكد الطيالسي ، كيزيد بن ىاركف ، كعمر بن ىاركف ، كأبو عبيدة اضتداد ، : ستتهم  
. كعبد الصمد بن عبد الوارث ، كعفاف بن مسلم،  عن مهاـ بن العوذم بو

 ((تراجم الرواة  ))

 :دار الحديث ترجمة م

  [.د م خ] البصري خالد ،أبو القيسي ىدبة بن األسود بن خالد بن ()  ىدبة

" ضعيف :" ، كقاؿ النسائي " صدكؽ :" ، كقاؿ أبو حاًب "  قة :"  قاؿ حيِت بن معُت 
 تسع سنة، مات "  قة ، تفرد النسائي بتليينو :" كذكره ابن حباف يف اليقات كقاؿ ابن حجر 

 .() كمئتُت ك ال ُت

 :راوي الوجو األول 

  .البغدادي  القالنسي أبان بن الوليد بن محمد

                                                           

. 571بضم أولو وسكون الدال بعدىا موحدة ، تقريب الت ذيب ص : ىدبة   ( )
 ، سير أعالم النبالء 6553  ت 30/152 ، ت ذيب الكمال 484 ت 9/114الجرح والتعديل :ينظر  ( )

.  97 ت 98 ، تقريب الت ذيب ص 11/177
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، ك ذكره ابن حباف يف  " ضعيف " :الدارقطٍت كقاؿ،  " بصدكؽ ليس ":حاًب أبو اؿؽ
 كىيىٍسرًؽي  كيوصلو، اضتديث ضعم:" ، قاؿ ابن عدم  " كأغرب أخطأ رمبا:" اليقات كقاؿ 

  . ()، كذكره الذىيب يف اظتغٍت يف الضعفاء " كاظتتوف األسانيد كيقلب
: رواة الوجو الثاني 

. [ع ]أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، أبو عبد اهلل  -1

ىو اإلماـ حقان ، كشيخ  :" أحد األئمة الكبار ، غتمع على تو يقو ، كإمامتو ، قاؿ الذىيب 

، مات سنة إحدل  "  قة ، حافظ ، فقو ، حجة :"، كقاؿ ابن حجر " اإلسالـ صدقان 

. ()كأربعُت كمائتُت 

 األسدي محمد أبو مضر بن الوليد بن خالد بن محمد بن مضر- 2 

 .() كمائتُت كسبعُت سبع سنة مات" قاؿ الدارقطٍت  قة 

 ((دراسة االختالف  ))

: بعد النظر يف ختريج اضتديث كأحواؿ اظتدار كالركاة اظتختلفُت عنو يتبُت ما يلي 

: أف الوجو الراجح ىو الوجو الياين للقرائن التالية - 1

. األرجح صفة كعددان ، كفيهم إماـ من أئمة علم اضتديثأنو ركاية - أ

 .اظتتابعات للمدار تؤكد أف الوجو الياين ىو الصحيح- ب

                                                           

 ، المغني في 8293 ت 4/59 ، ميزان االعتدال 7/541  ، الكامل 9/136، الثقات :  ينظر  ( )
.  6067 ت 641الضعفاء ص 

 ت 571 ، تقريب الت ذيب ص 11/177، سير أعالم النبالء 96  ت1/437ت ذيب الكمال : ينظر  ( )
7269  .

 . 15/361،  تاربخ بغداد 233سؤاالت الحاكم للدارقطني ت : ينظر  ( )
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. أف الوجو األكؿ مردكد ظتخالفة راكيو ظتن ىم أرجح صفة كعددان ، كقد سلك بو اصتادة- 2

كأخطأ فيو ، حديث مهاـ عن فرقد ، ىذا ىو احملفوظ :" قاؿ البيهقي بعد أف أخرج اضتديث 
عن ، عن قتادة ، عنو : كقاؿ بعضهم، عن يزيد ، عن قتادة ، عنو : فقاؿ، بعضهم عن مهاـ 

.()  "ككالمها باطل ، أنس 

                                                           

. 10/241السنن الكبرى  ( )
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: الحديث الثاني عشر

ثَنا : قال ابن عدي رحمو اهلل  ثَ َنا أحمد بن خالد بن َعبد الملك بن مسرح، َحدَّ َحدَّ
ثَنا اْلُمِغيَرُة ْبُن ِسْقالٍب َعْن ُمَحمد ْبِن ِإْسَحاَق َعْن نَاِفٍع،  َعمِّي اْلَولِيُد ْبُن َعبد اْلَمِلِك، َحدَّ

 ِإَذا َكاَن اْلَماُء قُ لَّتَ ْيِن َلْم يُ َنجِّْسُو َشْيٌء َواْلُقلَُّة   قَال َرُسوُل اللَِّو : عِن اْبِن ُعَمر، قَال
. َأْرَبُع  ُصعٍ 
والمغيرة ترك طريي ىذا الحديث َوقَاَل، عِن اْبن ِإْسَحاَق َعْن نَاِفٍع، عِن اْبِن : قال الشَّْيخ

ُعَمر وكان ىذا أس ل َعَلْيِو، َوُمحمد ْبن ِإْسَحاق يرويو عن ُعَبيد اللَِّو ْبِن َعبد اللَِّو بن 
ُعَمر 

. 8/81الكامل 

( (تخريج الحديث))

: مدار اضتديث على ػتمد بن إسحاؽ كاختلف عنو من كجهُت 

. يروى عنو ، عن نافع عن ابن عمر ، عن النبي :األول 

.  ، عن ابن إسحاؽ بو من طريق اظتغَتة بن سقالب8/81أخرجو ابن عدم يف الكامل 

يروى عنو ، عن محمد جعفر بن الزبير ، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن : الوجو الثاني 
. عمر عن أبي عن النبي 

. من طريق يزيد بن زريع  (64)أخرجو ابو داكد يف سننو ح 

،  من طريق  (4961)ك (4605)، كأزتد يف مسنده ح  (67)أخرجو الًتمذم يف سننو ح 
. عبدة بن سليماف 

، كأزتد يف مسنده  ( 758)، كالدارمي يف سننو ح  (517)كأخرجو ابن ماجو يف سنن ح 
. ،  من طريق يزيد بن ىاركف (2646)، كالطحاكم يف شرح مشكل اآل ار ح  (4803)ح 

. من طريق عبد الرحيم كأبو معاكية (1525)كأخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو ح 
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من طريق   (1869)، كالبيهقي يف اظتعرفة ح  (56)كأخرجو الطوسي يف ؼتتصر األحكاـ ح 
. جرير

كجرير بن عبد اضتميد ، يزيد بن زريع ، كعبدة بن سليماف ، كيزيد بن ىاركف ،  : أربعتهم 
. عن ابن إسحاؽ بو

 ((تراجم الرواة  )) 

: ترجمة مدار الحديث

خت م  ]محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المدني ، أبو عبد اللَّو القرشي المطلبي 
4 .] 

 . ()اختلف العلماء ػ رزتهم اللَّفو تعاىل ػ يف ابن إسحاؽ اختالفنا كبَتنا 

صدكؽ :" ،كقاؿ "ػتمد بن إسحاؽ أمَت اظتؤمنُت يف اضتديث:" قاؿ شعبة بن اضتجاج 
 قة إف شاء اللَّفو ، :" ،  ، كقاؿ الذىيب "ىو حسن اضتديث :" ، كقاؿ اإلماـ أزتد " اضتديث
كاختلف يف االحتجاج بو ، كحدييو حسن ، كقد ،  " كاف صدكقنا:" ، كقاؿ "  صدكؽ 

". إماـ اظتغازم ، صدكؽ مدلس : " ، كقاؿ ابن حجر " صححو رتاعة 

فيكوف ابن إسحاؽ من الركاة اظتختلف فيهم الذين يكوف حدييهم يف مرتبة اضتسن لذاتو ، 
  () ، مات سنة مائة كستسُت ()كعلى ىذا جرل  ابن القطاف الفاسي ، كاضتافظ اظتنذرم 

                                                           

وقد جمع ابن سيد الناس اليعمري ما قيل فيو فبلغت ترجمتو ثالث عشرة ورقة في مقدمة عيون األثر في  ()
أحمد معبد عبد الكريم في تحقيقو /  ، ووفى الكالم عليو فضيلة د67   1/54فنون المغازي والشمائل والسير 

 .  794    2/626. لكتاب النفح الشذي البن سيد الناس اليعمري   بما ال مزيد عليو 
 . 2/781أحمد معبد ، على النفح الشذي . تعليي  د ()
 ، الضعفاء 1087 ت 7/191 ، الجرح والتعديل 2/504تاريخ الدوري عن يحيى بن معين : ينظر  ()

 ،  تاريخ بغداد 7/373 ، الثقات البن حبان 1571 ت 2/232 ، معرفة الثقات 1578 ت 4/23الكبير 
 ، تاريخ 261 ، جامع التحصيل ص 5057 ت 24/405 ، ت ذيب الكمال 1/65 ، عيون األثر 1/247
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: ترجمة راوي الوجو األول

 .الحراني، أبو بشر سقالب بن غيرةم
 كاف:"  ، قاؿ ابن حباف " ال بأس بو :" صاحل اضتديث ، كقاؿ أبو زرعة : قاؿ أبو حاًب 

 الًتؾ فاستحق كاألكىاـ اظتناكَت حدييو على فغلب كاجملاىيل الضعفاء عن كيركم خيطىء ؽتن
 () " كمائتُت  نتُت سنة ماتمنكر اضتديث :" ،  كقاؿ ابن عدم " 

: تراجم رواة الوجو الثاني 

. [ع  ] ، العيسي أبو معاوية البصري ،()يزيد بن زريع  -1
، ك قاؿ ابن " مل يكن ىاىنا أحده أ بت من يزيد بن زريع :" كقاؿ حيِت بن سعيد القطاف 

، كقاؿ اإلماـ أزتد "  قة :" ،  كقاؿ حيِت بن معُت " كاف  قة حجة ، كيَت اضتديث:" سعد 
 قة :" كقاؿ ابن حجر "  قة ، إماـ:"  ، كقاؿ أبو حاًب " إليو اظتنتهى يف التيبت بالبصرة :" 

  .()مات سنة ا نتُت كذتانُت كمائة "   بت

 .[ع  ]ي   الكوف محمد أبو ،  الكالبي سليمان بن عبدة- 2

، كقاؿ حيِت بن معُت، كالعجلي ، كابن سعد ، كابن  "  قة ،  قة :"  قاؿ أزتد بن حنبل 

 () كمئة كذتانُت ذتاف، "  قة :" حجر 

                                                                                                                                                                      

 ، 4789 ت 3/18 ، الكاشف 365 ، ديوان الضعفاء ص 7/52 ، سير أعالم النبالء 1/231بغداد 
. 5762 ت 825تقريب الت ذيب ص 

.  8/81، الكامل 1033 ت 3/8 ،  المجروحين 1004 ت 224 /8الجرح والتعديل : ينظر  ()
 .  119المغني للفتني ص . تصغير زرع : زريع  ()
 ، ت ذيب الكمال 1113 ت 9/263  ، الجرح والتعديل 7/212الطبقات الكبرى البن سعد : ينظر  ()

. 7713 ت 601 ، تقريب الت ذيب ص 6987 ت 32/124 ، ت ذيب الكمال 6987 ت 32/124
 ،  ت ذيب الكمال 1859 ت 481 ، تاريخ الثقات ص 457 ت 6/89الجرح والتعديل : ينظر  ()

. 4269 ت 369  ،  تقريب الت ذيب ص 3613 ت 18/530
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 ، أبو خالد ()ابن زاذان بن ثابت السلمي : يزيد بن ىارون بن زاذي ويقال - 3
. [ع  ]الواسطي   

، كقاؿ علي بن اظتديٍت     "  حافظ متقن: ، كقاؿ اإلماـ أزتد "  قة :" قاؿ حيِت بن معُت 
، "  قة ، إماـ ، صدكؽ يف اضتديث ال يسأؿ عن ميلو :" ، كقاؿ أبو حاًب "من اليقات :" 

، مات "  قة ، متقن عابد :" ، كقاؿ ابن حجر "   قة ،  بت يف اضتديث:" كقاؿ العجلي 
 . ()أكؿ سنة ست كمئتُت 

 .[ع ]  ، أبو عبد اهلل الرازي ، القاضي () الضبي()جرير بن عبد الحميد بن ُقرط- 4

: ، كقاؿ العجلي "  قة : " قاؿ النسائي ك ، "  قة كيَت العلم ، يرحل إليو: " قاؿ ابن سعد 
 قة ، : " ، كقاؿ ابن حجر " من اليقات اضتفاظ : " ، كقاؿ الدار قطٍت " كويف  قة " 

. ()، مات سنة ذتاف كذتانُت كمائة " صحيح الكتاب

 ((دراسة االختالف  ))

: بعد النظر يف ختريج اضتديث كأحواؿ اظتدار كالركاة اظتختلفُت عنو يتبُت ما يلي 

                                                           

 .  3/278األنساب . بضم السين الم ملة وفتح الالم إلى سليم وىي قبيلة من العرب مش ورة : السلمي  ()
 ، 1257 ت 9/295 ، الجرح والتعديل 474 ت 1/104تاريخ يحيى بن معين رواية ابن محرز : ينظر  ()

 ت 3/251  ، الكاشف 7061 ت 32/261 ،  ت ذيب الكمال 1859 ت 481تاريخ الثقات ص 
 7789 ت 606 ، تقريب الت ذيب ص 6479

(  .7/110بضم القاف ، وبالطاء الم ملة ، اإلكمال البن ماكوال :  قرط  (

( بفتح الضاد المعجمة ، والباء المكسورة المشددة المنقوطة بواحدة ، ىذه النسبة إلى بني ضبة : ا لضبي    (
 .4/10األنساب . 

( / 7 ، الطبقات الكبرى 88 س 60 ، ص50 س 51تاريخ الدارمي عن يحيى بن معين ص :   ينظر  (
 ت 4/540 ، ت ذيب الكمال 5 /129 ، العلل للدارقطني ق 215 ت 1/267 ، معرفة الثقات 267
 . 924 ت 196، تقريب الت ذيب ص918
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األرجح صفة كعددان ، كفيهم إماـ من أئمة نو ركاية  ىو الراجح ألأف الوجو الياين - 1
. اضتديث

. أف الوجو األكؿ مردكد ظتخالفة راكيو ظتن ىم أك ق منو ، كأنو قد سلك بو اصتادة- 2

كركم عن مغَتة بن سقالب، عن ابن إسحاؽ، عن نافع، عن ابن عمر، : " قاؿ الدارقطٍت 
عن ابن إسحاؽ، عن ػتمد بن جعفر بن الزبَت،عن عبيد اهلل بن عبد : كالصواب ، كىو كىم

. ()" اهلل بن عمر، عن أبيو
 

                                                           

(  .  12/372   العلل للدارقطني  (
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: الحديث الثالث عشر

، َوالُحَسين ْبُن أَِبي َمْعَشٍر، : قال ابن عدي رحمو اهلل  ثَ َنا ُمَحمد ْبُن َتمَّاٍم اْلبَ ْ َراِنيُّ َحدَّ
ثَنا ُمْعَتِمٌر، قَال: قَاال ثَنا الُمَسيَّب ْبُن َواِضٍح، َحدَّ ثَنا ُعَبيد اللَِّو ْبُن ُعَمر َعْن نَاِفٍع، : َحدَّ َحدَّ

ِإَذا أَتَ ْيَت َأْىَلَك فََأَرْدَت َأْن تَ ُعوَد فَ تَ َوضَّْأ  قَال النَِّبيُّ : عِن اْبِن ُعَمر َعْن ُعَمر، قَال
. ُوُضوَءَك لِلصَّالةِ 

 الُمَسيَّب على المعتمر فَ َقاَل عن ُعَبيد اهلل عن فيوَوَىَذا اْلَحِديُث َأْخطَأَ : قَاَل الشَّْيخُ 
نافع عن بن ُعَمر عن ُعَمر وىذا أس ل َعَلْيِو فإنما يرويو معتمر عن لَْيث، َعن أَِبي 

. المست ل عن ُعَمر َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّو َعَليِو َوسلَّمَ 
. 8/124الكامل 

 ((تخريج الحديث))

: مدار اضتديث على معتمر بن سليماف ، كاختلف عنو من كجهُت كما يلي 

: تخريج الوجو األول 

 من طريق 7/311 ، كالبيهقي يف السنن الكربل 8/124أخرجو ابن عدم يف الكامل 
. اظتسيب بن كاضح ، عن معتمر بن سليماف بو

: تخريج الوجو الثاني

. 3171 ح 4/62أخرجو إسحاؽ بن راىويو يف مسنده ، كما يف إحتاؼ اطتَتة اظتهرة 

. 3170 ح 4/62كأخرجو مسدد يف مسنده ، كما يف إحتاؼ اطتَتة اظتهرة 

، كيف اظتقصد  ( 181)كأخرجو ابو يعلى يف مسنده الكبَت كما يف اظتطالب العالية  خ 
. من طريق عبيد اهلل القواريرم  (777)األعلى بزكائد أيب يعلى ح 

.  من طريق ػتمد بن أيب بكر7/311كالبيهقي يف السنن الكربل 
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إسحاؽ بن راىويو ، كمسدد ، عبيد اهلل القواريرم ، ك ػتمد بن أيب بكر، عن : أربعتهم 
. اظتعتمر بن سليماف بو 

 ((تراجم الرواة  ))

: ترجمة مدار الحديث

 (.1)معتمر بن سليمان ، سبقت ترجمة في الحديث 

: ترجمة راوي الوجو األول 

 .شاميال التلمنسي واضح بن مسيب

:" ، كقاؿ الدارقطٍت  " يقبل مل لو قيل فإذا كيَتا خيطئ كاف صدكؽ:" قاؿ أبو حاًب 
:" ، قاؿ ابن عدم  " خيطىء ككاف:"  ،  كذكره ابن حباف يف اليقات كقاؿ " ضعيف 
 ال ذكرتو ما ىو الناس فيو خالف ما كعامة شيوخو عن كيَت حديث لو كاضح بن كاظتسيب
 () كمائتُت كأربعُت ست سنة مات، " بو بأس ال كىو عليو، يشبو كاف بل يتعمده

: تراجم رواة الوجو الثاني 

إسحاق بن إبراىيم بن مخلد بن إبراىيم الحنظلي ، أبو يعقوب المروزي ،  -1
. [خ م د ت س ]المعروف بابن راىويو

 " قة ، مأموف :" ،ك قاؿ النسائي"إسحاؽ عندنا إماـ من أئمة اظتسلمُت :" قاؿ اإلماـ أزتد 
. ()، مات سنة ذتاف ك ال ُت كمائتُت "  قة ، حافظ ، غتتهد :" كقاؿ ابن حجر ، 

. [خ د ت س ]مسدد بن مسرىد بن مسربل األسدي ، أبو الحسن البصري ، - 2

                                                           

 ، 8/123 ، الكامل 16023 ت 9/204  ،  الثقات 1355 ت 294 /8الجرح والتعديل : ينظر  ()
. 8548 ت 4/116ميزان االعتدال 

. 334 ت 126 ، تقريب الت ذيب ص 332 ت 2/373ت ذيب الكمال : ينظر  ()
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مسدد صدكؽ فما كتبتو عنو فال :" ، كقاؿ اإلماـ أزتد " قة ،  قة :" قاؿ حيِت بن معُت 
، ك قاؿ النسائي " صدكؽ :" ، ك قاؿ أبو حاًب "صدكؽ :" ، كقاؿ مرة أخرل "تعده علي 

مات سنة ذتاف كعشرين .، كذكره ابن حباف يف اليقات ، "  قة :" ، كالعجلي ، كابن حجر 
 . ()كمئتُت 

(. 1)عبيد اهلل بن عمر  القواريري ، سبقت رتجمتو في الحديث رقم - 3

. [خ م س  ] ، ()محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي - 4

، كقاؿ " صاحل اضتديث ، ػتلو الصدؽ :" ، كقاؿ أبو حاًب " صدكؽ :" قاؿ حيِت بن معُت 
، كذكره ابن حباف يف اليقات ، مات سنة أربع ك ال ُت "  قة :" أبو زرعة ، كابن حجر 

. ()كمائتُت 

 ((دراسة االختالف  ))

: بعد النظر يف ختريج اضتديث كأحواؿ اظتدار كالركاة اظتختلفُت عنو يتبُت ما يلي 

. األرجح صفة كعددان ، كفيهم أئمة حفاظركاية من نو ألأف الوجو الراجح - 1

. أف الوجو األكؿ مردكد ظتخالفة راكيو ظتن ىم أك ق منو ، كأنو قد سلك بو اصتادة-2

 كليس كاضح بن اظتسيب ركاه كذا:" قاؿ البيهقي  بعد أف أخرج اضتديث بالوجو األكؿ 
. () "مبحفوظ

                                                           

 ، 9/200 ، الثقات 2209 ت 8/72 ، التاريخ الكبير 998 ت 8/438الجرح والتعديل : ينظر  ()
 .6642 ت 935 ، تقريب الت ذيب ص 5899 ت 27/443ت ذيب الكمال 

بضم الميم ، وفتح القاف ، وتشديد الدال الم ملة ، وفي  خرىا الميم ، ىذه النسبة إلى الجد : المقدمي  ( )
 . 5/364األنساب 

 ت 24/534 ،  ت ذيب الكمال 9/58 ، الثقات 1180 ت 213/ 7الجرح والتعديل  : ينظر  ( )
. 5798 ت 829 ، تقريب الت ذيب 5094

. 7/311السنن الكبرى  ( )
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: اطتادتة 

 اضتمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاضتات ، كالصالة كالسالـ على نبينا ػتمد كعلى آلو 
 . كصحبو الكراـ

: أما بعد 

 أسأؿ اهلل أف يتقبل مٍت ىذا اصتهد الذم قدرت على القياـ بو  كأف البحث ايف خادتة ق
. يغفر يل اطتطأ كالزلل 

 :من ىذا البحثؽتا خرجت بو من فوائد ككاف 

تبُت يل اظتنهج الدقيق الذم كضعو علماء اضتديث الشريف يف دتحيص األحاديث الواردة  -
 ، كالذم ال يوجد لو مييل يف العلـو الشرعية األخرل فضالن عن غَتىا من عن النيب 

. العلـو
أف علم العلل من أىم علـو اضتديث إذ أف ذترتو من األمهية كاظتكانة اليت يعرؼ هبا  -

. صحيح اضتديث من سقيمو 
 من الكتب اليت رتعت بُت طياتو رتلة كافرة من الكامل يف ضعفاء الرجاؿأف كتاب  -

 . اظتعلةاألحاديث 
أف من القرائن اظتهمة اليت يتوصل هبا إىل معرفة ضبط الراكم أك كمهو يف ركاية اضتديث ىو  -

 .سلوؾ اصتادة

أف كل األحاديث اليت تكلم ابن عدم عن عللها بسلوؾ اصتادة كانت ؽتا أخطأ فيو  -
 .الركاة الضعفاء ، كليس ؽتا أصاب فيو اليقات

أف تعليل األحاديث إمنا يعرؼ ّتمع طرقو ، مث النظر يف مدل اتفاؽ ركاتو سندان ، كمتنان،   -
. كأف السبيل األقـو إىل معرفة الراجح إمنا يكوف بدراسة االختالؼ الوارد يف كل حديث

 . من جهة اإلسناد ىا عللرتيع األحاديث اليت درستها يف ىذا البحث كانت أف  -
أف أكير قرائن الًتجيح استخدامان ىي الًتجيح باألحفظ ، سواءن كاف الًتجيح ْتفظ  راكو  -

. كاحد يف مقابل راكو آخر ، أك ْتفظ رتاعة يف مقابل كاحدو أك أكير 
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كاضتمد هلل رب العاظتُت ،،،،،،،،،،، 
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: اظتصادر كاظتراجع 

إحتاؼ اظتهرة بالفوائد اظتبتكرة من أطراؼ العشرة ، أليب الفضل أزتد بن علي بن   -ُ
،  (ىػ1415) رتع من احملققُت ، الطبعة األكىل : ، حتقيق  ( ىػ852)حجر ت

. منشورات كزارة الشؤكف اإلسالمية ، السعودية
،  (ىػ643 )األحاديث اظتختارة ، لضياء الدين ػتمد بن عبد الواحد اظتقدسي ت   -ِ

، مكتبة النهضة  ( ىػ1410 )عبد اظتلك بن دىيش ، الطبعة األكىل : حتقيق 
. اضتديية ، مكة اظتكرمة

تأليف عالء الدين علي بن بلباف الفارسي، : اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف  -ّ
 –مؤسسة الرسالة . (ىػ1412- 1408)الطبعة األكىل . شعيب األرناؤكط: حتقيق
.  بَتكت

أليب يعلى اطتليل بن عبداهلل القزكيٍت ،طتليلي، : اإلرشاد يف معرفة علماء اضتديث  -ْ
مكتبة . (ىػ1409)الطبعة األكىل . الدكتور ػتمد سعيد بن عمر إدريس: حتقيق

.  الرياض- الرشد 
: أطراؼ الغرائب كاألفراد للدارقطٍت ، أليب الفضل ابن طاىر القيسراين ، حتقيق   -ٓ

، دار الكتب العلمية ،  (ىػ1419 )ػتمود نصار ، كالسيد يوسف ، الطبعة األكىل 
. بَتكت

: ، حتقيق  (ىػ562 )أليب سعد عبد الكرمي بن ػتمد السمعاين ، ت : األنساب  -ٔ
. ، دار اصتناف ، بَتكت (ىػ1408 )عبد اهلل عمر الباركدم، الطبعة األكىل 

. الدكتور أزتد ػتمد نور سيف: حتقيق. (بركاية الدكرم  )ليحِت بن معُت، : التاريخ  -ٕ
. مكة اظتكرمة-جامعة اظتلك عبد العزيز، كلية الشريعة . (ىػ1399)الطبعة األكىل 

          
حتقيق  (ىػ463)ألزتد بن علي بن  ابت اطتطيب البغدادم ت : تاريخ بغداد  -ٖ

دار الكتب العلمية ،  (ىػ1417 )مصطفى عبد القادر عطا ، الطبعة األكىل :
. بَتكت
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.   ػتمد عبد اظتعُت خاف: حتت مراقبة. ضتمزة بن يوسف السهمي: تاريخ جرجاف  -ٗ
.  (ىػ1401)بَتكت، - عامل الكتب 

. (ـ1987-ـ1994)الطبعة األكىل . حملمد بن إشتاعيل البخارم: التاريخ الكبَت  -َُ
.   بَتكت-تصوير دار الكتب العلمية . اعتند- مطبعة دار اظتعارؼ العيمانية 

. الطبعة األكىل. فهيم ػتمد شلتوت: حتقيق. لعمر بن شبة النمرم: تاريخ اظتدينة  -ُُ
.  القاىرة- تصوير مكتبة ابن تيمية 

البن حجر العسقالين : تعريف أىل التقديس مبراتب اظتوصوفُت بالتدليس  -ُِ
 . (ىػ1414) أزتد سر مباركي ، الطبعة اليانية .د: ، حتقيق  (ىػ852ت)

ط . صغَت الباكستاين: حتقيق. (ىػ852ت)البن حجر العسقالين : تقريب التهذيب  -ُّ
. (ىػ1416)األكىل . دار العاصمة ػ الرياض

: حتقيق. أليب اضتجاج يوسف بن عبد الرزتن اظتزم: هتذيب الكماؿ يف أشتاء الرجاؿ  -ُْ
بَتكت  –مؤسسة الرسالة . (ىػ1413ىػ ػ 1403)الطبعة اليانية . بشار عواد معركؼ

ػتمد .د: ،  حتت مراقبة (ىػ354 )أليب حاًب ػتمد بن حباف البسيت ت : اليقات  -ُٓ
مطبعة غتلس دائرة اظتعارؼ . (1403ىػ ػ 1393)الطبعة األكىل . عبد اظتعيد خاف
. العيمانية ػ اعتند

 )ت  (ابن أيب حاًب)أليب ػتمد عبد الرزتن بن ػتمد بن إدريس : اصترح كالتعديل  -ُٔ
. مطبعة غتلس دائرة اظتعارؼ العيمانية ػ اعتند. (ىػ1371)، الطبعة األكىل  (ىػ 327

.  بَتكت–تصوير دار إحياء الًتاث العريب 
بدر : ، حتقيق  (ىػ368 )جزء األلف دينار ، أليب بكر أزتد ين جعفر القطيعي ت  -ُٕ

. ، دار النفائس ، الكويت  (ىػ1414 )بن عبد اهلل البدر ،الطبعة األكىل 
كماؿ : حتقيق   (ىػ275 )السنن أليب داكد سليماف بن األشعث  السجستاين   -ُٖ

. ، مؤسسة الكتب اليقافية ، بَتكت  (ىػ1409 )يوسف اضتوت ، الطبعة األكىل 
: ، حتقيق  (ىػ303 )أزتد بن شعيب النسائي ت : السنن ، أليب عبد الرزتن   -ُٗ

. ، دار اظتعرفة ، بَتكت (ىػ1412 )مكتب حتقيق الًتاث اإلسالمي ، الطبعة اليانية 
.  طبعة فيصل آباد ، باكستاف: لعلي بن عمر الدارقطٍت: السنن  -َِ
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حسُت : ، حتقيق (ىػ255 )أليب ػتمد عبد اهلل بن عبد الرزتن الدارمي ت : السنن  -ُِ
. دار اظتغٍت ، الرياض (ىػ1421 )سليم أسد ، الطبعة األكىل 

: ، حتقيق  (ىػ275 )ت . أليب عبد اهلل ػتمد بن يزيد القزكيٍت ابن ماجو: السنن  -ِِ
. دار اظتعرفة ، بَتكت )ىػ 1418 )خليل مأموف شيخا ، الطبعة اليانية 

دكتور : حتقيق . (ىػ303 )السنن الكربل ، ألزتد بن شعيب بن علي النسائي ت   -ِّ
دار الكتب العلمية . (ىػ1411)الطبعة األكىل . عبد الغفار البندارم، كسيد كسركم

.  بَتكت
، (ىػ1344)السنن الكربل ، أليب بكر أزتد بن اضتسُت البيهقي، الطبعة األكىل   -ِْ

.  مطبعة غتلس دائرة اظتعارؼ النظامية، اعتند
موفق بن عبد . د:حتقيق. للدارقطٍت يف اصترح كالتعديل: سؤاالت اضتاكم النيسابورم  -ِٓ

.   الرياض–مكتبة اظتعارؼ . (ىػ1404)الطبعة األكىل . اهلل ابن عبد القادر
: حتقيق. ػتمد بن اضتسُت األزدم للدارقطٍت يف اصترح كالتعديل: سؤاالت السلمي   -ِٔ

.  دار العلـو ، الرياض. (ىػ1408)الطبعة األكىل . سليمات آتش: د
: حتقيق (ىػ748 )حملمد بن أزتد بن عيماف الذىيب ، ت : سَت أعالـ النبالء  -ِٕ

. بَتكت-مؤسسة الرسالة  . (ىػ1402)شعيب األرناؤكط، الطبعة اليانية 
الدكتور ػتمد : حتقيق. (ىػ )ػتمد بن إسحاؽ بن خزدية  ت )صحيح ابن خزدية   -ِٖ

.  بَتكت-اظتكتب اإلسالمي . الطبعة األكىل. مصطفى األعظمي
: ،حتقيق  (ىػ256 )أليب عبد اهلل ػتمد بن إشتاعيل البخارم : صحيح البخارم  -ِٗ

. ، اظتكتبة السلفية ، القاىرة (ىػ1414 )ػتب الدين اطتطيب ، الطبعة األكىل ، 
: ، حتقيق  (ىػ261 )أليب اضتسُت مسلم بن اضتجاج النيسابورم : صحيح مسلم   -َّ

. ػتمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الًتاث العريب ، بَتكت
الدكتور عبد : حتقيق. أليب جعفر ػتمد بن عمرك بن موسى العقيلي: الضعفاء الكبَت  -ُّ

. دار الكتب العلمية ػ بَتكت  (ىػ1404)الطبعة األكىل . اظتعطي قلعجي
بوراف الضناكم، : حتقيق. ألزتد بن شعيب بن علي النسائي: الضعفاء كاظتًتككُت  -ِّ

. مؤسسة الكتب اليقافية ػ بَتكت (ىػ1405)الطبعة األكىل . ككماؿ يوسف حوت
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: حتقيق  (ىػ385 )الضعفاء كاظتًتككُت ، أليب اضتسن علي بن عمر الدارقطٍت ت   -ّّ
. ، اظتكتب اإلسالمي ، بَتكت (ىػ1400 )ػتمد لطفي الصباغ ، الطبعة األكىل .د

ػتفوظ الرزتن زين اهلل . د: ،  حتقيق (ىػ385 )للدارقطٍت علي بن عمر ت : العلل  -ّْ
.   اظتدينة اظتنورة–، دار طيبة  (ىػ1405)الطبعة األكىل . السلفي

ػتب : حتقيق. ابن أيب حاًب= لعبد الرزتن بن ػتمد بن إدريس الرازم : علل اضتديث  -ّٓ
. (ىػ1405): تصوير دار اظتعرفة، بَتكت. الدين اطتطيب

: لإلماـ أزتد بن ػتمد بن حنبل بركاية اظتركذم كغَته، حتقيق: العلل كمعرفة الرجاؿ  -ّٔ
. الدار السلفية، اعتند (ىػ1408)الطبعة األكىل . كصي اهلل عباس.د

 (ىػ537 )القند يف ذكر علماء شترقند ، لنجم الدين ، عمر بن ػتمد النسفي ، ت   -ّٕ
، مكتبة الكو ر ،  (ىػ 1412)نظر بن ػتمد الفريايب ، الطبعة األكىل : ، حتقيق 

. الرياض
:  حملمد بن أزتد بن عيماف الذىيب: الكاشف يف معرفة من لو ركاية يف الكتب الستة  -ّٖ

دار القبلة لليقافة ،  (ىػ1413) ػتمد عوامة ، الطبعة األكىل : ،حتقيق (ىػ748 )ت
جدة 

: حتقيق  (ىػ365 )أليب أزتد عبداهلل بن عدم اصترجاين : الكامل يف ضعفاء الرجاؿ  -ّٗ
. ، دار الفكر ، بَتكت(ىػ1409)الطبعة اليالية . سهيل زكار.د

: حتقيق. لنور الدين علي بن أيب بكر اعتييمي: كشف األستار عن زكائد البزار  -َْ
.  ىػ ، مؤسسة الرسالة بَتكت1399)الطبعة األكىل . حبيب الرزتن األعظمي

الطبعة األكىل . صتماؿ الدين ػتمد بن مكـر ابن منظور اظتصرم: لساف العرب  -ُْ
.  بَتكت– دار صادر –دار الفكر  (ـ1990 –ىػ 1410)

 )أليب حاًب ػتمد بن حباف ت          : اجملركحُت من احملد ُت كالضعفاء كاظتًتككُت  -ِْ
ىػ ، دار اظتعرفة، 1396ػتمود إبراىيم زايد،  الطعبة األكىل،: ، حتقيق(ىػ354

بَتكت، 
. أليب عبداهلل ػتمد بن عبداهلل اضتاكم النيسابورم: اظتستدرؾ على الصحيحُت  -ّْ

. تصوير دار اظتعرفة. دائرة اظتعارؼ العيمانية ػ اعتند (ىػ1334)الطبعة األكىل 
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عاد العزازم ، : ، حتقيق  (ىػ235 )عبد اهلل بن ػتمد ت : مسند ابن أيب شيبة   -ْْ
. ، دار الوطن ، الرياض (ىػ 1418)كأزتد اظتزيدم ، الطبعة األكىل  

ػتمد بن . د: حتقيق  (ىػ204 )أليب داكد سليماف بن داكد الطيالسي ت : اظتسند  -ْٓ
. دار ىجر ، القاىرة (ىػ1420 )عبد احملسن الًتكي ، الطبعة األكىل 

حسُت سليم : ، حتقيق (ىػ307 )أليب يعلى أزتد بن علي بن اظتيٌت اظتوصلي: اظتسند  -ْٔ
. دار اظتأموف للًتاث ، دمشق (ىػ1404)الطبعة األكىل . أسد

شعيب األرناؤكط : ،  حتقيق  (ىػ241 )اظتسند لإلماـ أزتد بن ػتمد بن حنبل ت   -ْٕ
. مؤسسة الرسالة (ىػ1417)الطبعة األكىل . كآخركف

: ،  حتقيق (ىػ278 )أزتد بن عمرك بن عبد اطتالق العتكي ، ت : مسند البزار   -ْٖ
، مكتبة العلـو كاضتكم ،  (ىػ1409)الطبعة األكىل . الدكتور ػتفوظ الرزتن زين اهلل

.  اظتدينة اظتنورة
عبد . د:حتقيق  (ىػ 238 )ت  (ابن راىويو  )مسند إسحاؽ بن إبراىيم اضتنظلي   -ْٗ

. ، مكتبة اإلدياف ، اظتدينة اظتنورة (ىػ 1412)الغفور البلوشي ، الطبعة األكىل 
حبيب الرزتن : ، حتقيق (ىػ219 )أليب بكر عبد اهلل بن الزبَت اضتميدم ت : اظتسند  -َٓ

.  اظتكتبة السلفية ، اظتدينة اظتنورة. الطبعة األكىل. األعظمي
،  (ىػ313 )ػتمد بن إسحاؽ السراج اليقفي ت : مسند السراج ، أليب العباس   -ُٓ

، إدارة العلـو األ رية ،  (ىػ1423 )إرشاد اضتق األ رم ، الطبعة األكىل : حتقيق 
. باكستاف

: ، حتقيق  (ىػ748 )ػتمد بن ازتد الذىيب ت : اظتغٍت يف الضعفاء ، أليب عبد اهلل   -ِٓ
. ، دار الكتب العلمية، بَتكت (ىػ1418 )حاـز القاضي ، الطبعة األكىل 

سعد الشيرم ، الطبعة األكىل .    اظتطالب العالية ، غتموعة من الباحيُت ، تنسيق د  -ّٓ
. دار العاصمة ، الرياض  (1420ىػ )

: حتقيق (ىػ360ت)أزتد بن سليماف الطرباين : أليب القاسم : اظتعجم األكسط   -ْٓ
. دار اضترمُت، القاىرة. (ىػ1416)طارؽ عوض كآخركف ، الطبعة األكىل 
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: حتقيق  (ىػ360 )أليب القاسم سليماف بن أزتد الطرباين ، ت : اظتعجم الكبَت  -ٓٓ
. دار إحياء الًتاث العريب  (ىػ )زتدم عبد اجمليد السلفي ، الطبعة اليانية 

معرفة اليقات من رجاؿ أىل العلم كاضتديث كمن الضعفاء كذكر مذاىبهم   -ٔٓ
بًتتيب اعتييمي )أليب اضتسن أزتد بن عبداهلل بن صاحل العجلي : كأخبارىم
 (ىػ1405)الطبعة األكىل . عبد العليم عبد العظيم البستوم: حتقيق. (كالسبكي

. مكتبة الدار ػ باظتدينة اظتنورة
: حتقيق. حملمد بن أزتد بن أزتد بن عيماف الذىيب: ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ  -ٕٓ

. دار اظتعرفة ، بَتكت. (ىػ1412)الطبعة األكىل . علي ػتمد البجاكم
ابن سيد الناس ت         : النفح الشذم يف شرح جامع الًتمذم ، حملمد بن ػتمد   -ٖٓ

دار  ( ىػ1409)أزتد معبد عبد الكرمي ، الطبعة األكىل . د: ، حتقيق  (ىػ734) 
. العاصمة ، الرياض

 

 


