
 
 
 

 
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 

  


 



 
 
 

 
 
 

 
 -األولىلطبعة ا-
    

  المملكة األردنية الهاشمية 
  رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 

)٦٣٥٨/١٢/٢٠١٧ (  
  

مسؤولية القانونية عن محتوى مصنَِّفه، وال يتحمل المؤلِّف كامل ال
صنَّف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية، أو أير هذا المعبجهة ي 

 .حكُومية ُأخرى
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 ، والصالة والسالم على سيدنا رسـول اهللا، فيها مباركً ا طيبً ا كثيرً االحمد هللا حمدً 

 : وبعد.وعلى آله وصحابته أجمعين
 ومع عـالم اشـتهر ، يعّد عند أهل الفن أغمضه وأدقه،فهذا بحث أخوض غماره

 وه الكبيـر أبـرت علل الحديث خَطـر بالبـال إماُمـ فإذا ُذكِ ،لمقّدَم فيه فكان اإلماَم ا،به
  عمر الدارقطني  بنُ الحسن عليُّ 

 فكان هذا البحث تجربـة ، وحبَّ إمامه،بَّ هذا الفن ُح -تعالى-وقد رزقني اهللا 
ــاه ــدخول يف خفاي ــا ال ــن خالله ــاول م ــاره،أح ــوص يف بح ــؤه ، والغ ــتخراج لؤل  واس

 أحد مجلداته كدراسة ا ومختارً ،ب العلل لإلمام الدارقطني من خالل كتا.وأصدافه
 يف ثـالث ومـائتي حـديث سـئل . هـو المجلـد الـسابع منـه؛تطبيقية تحليلية إحـصائية

 وإنمـا ، أو مزيـة عـن غيـره، وليس يف اختيـار هـذا المجلـد دون غيـره سـبب مـا.عنها
 .األمر أن أي جزء من الكتاب يويف بالغرض

r 
- ــا ــسأل عنه ــان ي ــى ك ــث الت ــى األحادي ــدارقطني عل ــام ال ــالم اإلم ــل ك  ،تحلي

 .باستنباط أنواع العلل التي كان يعلل هبا الطرق
-وأنـواع العلـل ، عمل إحصاء لهذا الجزء من حيث ألفاظه التي كان يعلل هبـا 

 .االتي تظهر منها صراحة أو استنباطً 
-سـيما وأن األمثلـة ، الحـديث استخراج أمثلة حية على أنواع كثيرة من علوم 
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 . وبعضها ال يسّلم بها،التي يف كتب المصطلح استهلكت وقتلت بحثً 
-إذ يعّد من الكتـب . تقريب الكتاب إلى طلبة العلم المبتدئين بل المتوسطين 

 .الصعب تناولها
-بمـا اصـطلح عليـه المتـأخرون مـن أهـل ، وعباراتـه، تفسير كثير مـن ألفاظـه 

 .المصطلح
-ن مكانة هذا اإلمام يف هذا الفن الدقيق بيا. 

 ا، وسلبً ا والتعليق عليها إيجابً ،وليس من أهداف البحث تتبع الطرق والروايات
 فكيف ببحـث محّكـم ، فإن ذلك ال تكاد تنهض له رسائل جامعية،موافقة ومعارضة

 . وكلمات محدودة،محصور بأوراق معدودة

r 
-ومكـان ، علـى مـدار الطـرقام الدارقطني على األحاديث مركزً  لخصت كال 

 .الخلل فيه
-أشـار ذكرهـا صـراحًة، أو  سـواًء ، حددت نوع العلـة التـي أرادهـا الـدارقطني

 .همت داللة أو فُ ،إليها إشارة
- حرصت عقب كل طريق أن أشـير إلـى مـن خّرجهـا بـالرموز المعروفـة عنـد 

 .أهل التخريج لألحاديث
-لدراسة للمجلد جمعت األلفـاظ التـي اسـتعملها الـدارقطني يف حكمـه  بعد ا

 .على الروايات والمتون
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- نوع العلة( ثم وضعت خالصة الحكم على المرويات.( 
- ًكانــت عمليــات إحــصائية لدراســة هــذا المجلــد مــن كتــاب العلــلا وأخيــر ، 
 . بعد ذلك عن سؤالين مهمين يفيدان الدراسةامجيبً 

-حث إلى فصلين وقد قسمت الب. 
 . يف هذا الجزء وبيان العلل، تلخيص الروايات:الفصل األول
  وإحصاء الروايات المستفادة من الدراسة ، والعلل، األلفاظ:الفصل الثاين

 .وتحته ثالثة مباحث

W 
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 ا،يد الصحابة تبلغ ثالثين مسندً يف هذا الجزء من كتاب العلل مجموعة من مسان
 . وتنتهي بمسند أبي هريرة،تبدأ من مسند أبي رافع

»«ملسو هيلع هللا ىلص 
 .»..كنت غالًما للعباس بن عبد المطلب« : حديث أبي رافع قال)(س 

 .)طب( .ورد عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي رافع
  . وهو المحفوظ-يه ابن عباسال يذكر ف-وورد عن عكرمة عن أبي رافع 

). حم، بزار، سعد( 

 .» ..ال ألفين أحدكم متكًئا« :احديث أبي رافع مرفوعً ) (س 
 .) حب،حم(ورد عن أبي النضر عن عبيد اهللا بن أبي رافع عن أبيه 

  .  والصواب المتصل)ك( .وورد عنه عن عبيد اهللا بن أبي رافع مرسًال 
 

  .»..ا ثالثً ا توضأ ثالثً ملسو هيلع هللا ىلصرأيت النبي رسول اهللا « : حديث أبي رافع)(س 
أبيـه  ورد عن الداروردي عن عمرو بن أبي عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أبي رافع عن

  ...)بزار، طب(عن جده  
 .اوورد عنه عن عبد اهللا به ولم يذكر عمرً 
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 .وورد عنه عن عمرو عن يعقوب بن خالد عن أبي رافع
 .وورد عنه عن محمد بن عمارة ويعقوب بن المسيب عن أبي رافع

.  .وأشبههما بالصواب األول 

   .».. رجًال ملسو هيلع هللا ىلصبعث رسول اهللا « :حديث أبي رافع) (س 
 ). ت، حم،د.(اورد عن شعبة عن الحكم  عن ابن أبي رافع عن أبيه مرفوعً 

.  . عن ابن أبي رافع مرسًال وورد عنه عن الحكم 

 .» تزوج ميمونة حالًال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي رسول اهللا « : حديث أبي رافع)(س 
 ، ن،ت(.ورد عــن ربيعــة الــرأي عــن ســليمان بــن يــسار عــن أبــي رافــع متــصًال 

 ...)حم
  .) سعد، ت،ط( .وورد عنه عن سليمان عن أبي رافع مرسًال 

 . مرسًال . بعث أبا رافعملسو هيلع هللا ىلصوورد عنه عن سليمان أن رسول اهللا 
 .»هما من رواه متصًال «. وهما ثقتان،وحديث مطر وبشر متصًال 

 

 .»الجار أحق بصقبه« :ا حديث أبي رافع مرفوعً )(س 
 ، هــ، ن، د،خ(ن أبـي رافـع ورد عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بـن الـشريد عـ

 .) ش، حميدي،عب
 ،وتابعه عبد اهللا بن عبد الرحمن الطائفي-وورد عن إبراهيم عن عمرو عن أبيه 

  .) حم، ش، عب، طيا، هـ،ن( .-وعمرو بن شعيب 
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 .»ا َبْكرً ملسو هيلع هللا ىلصاستسلف رسول اهللا  « : حديث أبي رافع)(س 

 .) ط، ن، د،م( بن أسلم عن عطا بن يسار عن أبي رافع ورد عن زيد
  . واألول أصح.وورد عنه عن أبيه عن أبي رافع

 .»امعقوًص  هنى أن يصلي الرجل ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي « : حديث أبي رافع)(س 
 .) هق، عب، ت،د( .ورد عن سعيد المقربي عن أبيه عن أبي رافع

. .) الروياين، طب،هـ( . أبي رافعوورد عنه عن 

  . ) حم، طب،عب(وهذا وهم  وورد عن سعيد عن أبي رافع عن أم سلمة،
 .   .اواألول أصحها إسنادً 

  .».. كان يضحيملسو هيلع هللا ىلصأن النبي « : حديث أبي رافع)(س 
 ،طـب ، هـق،حم.( عن أبي رافعورد عن عبد اهللا بن عقيل عن علي بن الحسين

 .)طحا
 .) طا، ك،حم( .وورد عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعائشة

  .) طحا، يعلى،هق( .وورد عنه عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر
 .وورد عنه عن جابر عن عبد اهللا

نص عليه الدارقطني 
  .»..فناولته ناولني الذراع :له  قالملسو هيلع هللا ىلصأن النبي « : حديث أبي رافع)(س 

 .ورد عن أبي جعفر عن داود بن أبي هند عن شرحبيل عن أبي رافع
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  .)حم( . وهو أشبه بالصواب-ولم يذكر داود-وورد عنه عن شرحبيل 
 

 نده عـن أبـي  وأسـ،ورواه أبو حنيفة عن شيخ مجهول سـماه عبـد الـرحمن بـن داود
. ووهم فيه إنما هو عن أبي رافع.سعيد الخدري 

  .»...ال تعقي عنه ولكن احلقي رأسه« :ا حديث أبي رافع مرفوعً )(س 
 .) طب،حم( .ورد عن عبد اهللا بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع

  .-وهذا وهم- وورد عنه عن أبي سلمة  عن علي بن الحسين
 بي سلمة وهمأِذْكر. 

»« 
 .)حم (»ألصلين بكم صالة«:  قال حديث أبي مالك األشعري)(س 

، عـب، حـم (.د الـرحمن بـن غـنم عنـهرواه جمع عن شهر بن حوشـب عـن عبـ
 ولــم يــذكر عبــد ؛ر عــن  أبــي مالــك بــه وورد عــن شــه. وهــو الــصواب). هــق،ســعد

   .الرحمن
تفـّرد بـذك عبـد األعلـى وهـو ، بحذف راو من إسناد ظاهره االتـصال 

  .ثقة
 .»...أربع يف أمتي من الجاهلية« :ا حديثه مرفوعً )(س 

  مالـك أبيرواه جمع عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن أبي سالم عن 
 وخالفهم معمر فرواه عن يحيـى عـن ابـن معـانق أو أبـي معـانق ،) ك، يعلى، حم،م(
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 .وحديث أبي سالم أشبه بالصواب. ) عب،هـ(عن أبي مالك 
ألن رواية معمر عن أهل العراق منكرة. 

»ملسو هيلع هللا ىلص« 
  .»... انطلق: فقال ليًال أنه طرقه« :ا حديث أبي مويهبة مرفوعً )(س 

 .) طب، خط،حم( .من طرق روي عن عبيد بن جرب عن أبي مويهبة
 .ومن طريق عن عبيد بن جرب عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن أبي مويهبة

 .)الثاين( ويشبه أن يكون القول قول ابن إسحاق ) ك، طب، حي،حم(
 

»« 
 .»..كلوا الزيت وادهنوا به« :ا حديث أبي أسيد بن ثابت مرفوعً )(س  

 ، ن، حــي، حــم،ت(. .روي عنــه مــن طــرق فيهــا ضــعف اختلــف فيهــا يف اســمه
. )....عقيلي 

 .»ال صالة بعد العصر« :ا حديث أبي أسيد مرفوعً )(س 
 عـن أبـي : وقـد وهـم مـن قـال.ر عن قرة عـن أبـي أسـيديرويه يحيى بن أبي  كثي

.. .سعيد الساعدي 
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»« 
 يف الـدعاء يف الـصالة ا حديث أبي إبراهيم األشهلي عـن أبيـه مرفوًعـ)(س 

 .على الجنازة
 .) حم، ن،ت(.ا مرفوعً ورد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم عن أبيه

 . مرسًال ملسو هيلع هللا ىلصوورد عن يحيى عن أبي سلمة عن النبي 
. . مرسًال ملسو هيلع هللا ىلصوورد عن يحيى عن النبي  

»« 
  .) ط، ن، د، م،خ(.»...ال يبقين يف رقبة« :ا حديث أبي بشير مرفوعً )(س 

م يف رواية الحديث عن عبد اهللا بن أبي بكر عن عبـاد  وهازعم الواقدي أن مالكً 
 فأتى به عن عبد اهللا عن أبيه عن أبـي .) حم، ط، ن، د، م،خ( .ابن تميم عن أبي بشير

   . رواية مالك متفق عليها: قلت.بشير 

»« 

   )v w( :- تعالى-يف قوله « :ا حديث أبي رزين مرفوعً )(س 

 .»..]٢٢٩:البقرة[
     .) خط،هق(. . وهو وهم،ورد عن إسماعيل بن سميع عن أنس

 ). هق، جرير،عب( .وورد عن أبي رزين مرسًال 
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»« 
 .»...إن أعز أهلي عليّ « :ا مرفوعً ُرهم  حديث أبي )(س 

 وعـدم ذكـره هـو أكيمةلزهري يف إسناده بزيادة رجل فيه وهو ابن اختلفوا على ا
  .  .الصحيح

»« 
 .»...يدخل الجنة عاقال « :ا حديث أبي زيد الجرمي مرفوعً )(س 

روي الحديث  عن أبـي زيـد وعـن أبـي سـعيد الخـدري مـن طـرق عـن مجاهـد 
. .عنهما 

»« 
 فكــان ؛اهللا جّملــك« :ملسو هيلع هللا ىلص  حــديث عمــرو بــن أخطــب قــال لــه النبــي )(س 

 .» جميًال اشيًخ 
  .  ).أبوزيد بن أخطب( والصحيح ،اختلف يف اسمه

»« 
 .»...ال يؤمن باهللا« :ا حديث أبي شريح مرفوعً )(س 

 .ورد الحديث من طرق عن المقربي عن أبي شريح وعن أبي هريرة
). حم،خ(.وحديث أبي هريرة أشبه بالصواب 
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»« 
 .»..إذا أتى أحدكم القوم فوسع له أخوه« :ا حديث أبي شيبة مرفوعً )(س 

 .هكذا رواه عنه حماد بـن سـلمة.. .ي شيبةورد عن عبد الملك بن عميرة عن أب
 نـص عليـه أبـو ، .ورواه موسى بن عبد الملك عن أبيـه عـن شـيبة عـن عمـه

 .)٢٢٧٩(حاتم يف العلل 

»« 
  .»...أدوا صاع قمح عن الصغير« :ا حديث أبي صعير مرفوعً )(س 

 عـن عبـد اهللا بـن :زادم  فبعـضه. يف هـذا الحـديثااختلف تالميذ الزهـري كثيـرً 
.. . عن سـعيد وبعضهم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وبعضهم مرسًال ،ثعلبة

 .والصواب عن الزهري مرسًال 
 

»« 
 .»...ما على أحدكم إذا كانت له سعة« :امرفوعً  صرمة حديث أبي )(س 

   . جّود إسنادهالداروردي و. والمرسل أصحا ومرفوعً ورد مرسًال 
 

»« 
 . يف فضل من اقتصرعلى أداء الفرائض حديث أبي الطفيل مرفوًعا)(س 
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  .أنساختلف فيه على الزهري بين رفعه وإرساله وهل هو عن أبي الطفيل أو 

 .والصواب اإلرسـال
 

»« 
 .»...من قال إذا أصبح ال إله إال اهللا« :ا حديث أبي عياش مرفوعً )(س 

 سـهيل عـن أبيـه عـن : وغيرهما.حماد بن سلمة ووهيب عن سهيل عن أبيه عنه
  . وال يصح، سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وقران عن.ابن عايش

 

»« 
 .»...ال تجلسوا على القبور« :ا مرفوعً الغنوي حديث أبي مرثد )(س 

 . عنهورد عن عبد الرحمن بن جابر عن بسر بن عبيد اهللا عن واثلة بن األسقع
وورد عن  عبد الرحمن بن جابر عن بـسر عـن أبـي إدريـس عـن واثلـة عـن أبـي 

  . . والمحفوظ األول.مرثد وكالهما عند مسلم
. . ولم يتابع عليه،ورواه وهيب بإسناد آخر 

»« 
 . » خّيره اهللا تعالىإن رجًال « :اعً حديث أبي المعلى مرفو) (س  

 .) حم،ت( .ورد عن عبد الملك بن عمير عن أبي المعلى عن أبيه
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 ؛ عن أبيـه: ولم يقل، عن عبد الملك عن رجل من آل أبي المعلى،وورد مرسًال 
   .والموصول أشبه بالصواب

 

»« 
  .»إنما يكفيك من جمع المال خادم« :ا حديث  أبي هاشم بن عتبة مرفوعً )(س 

  .) حم،ت( .ورد عن أبي وائل دخل معاوية على خاله أبي هاشم
  .) حم، هـ،ن( .وورد عن أبي وائل عن سمرة بن سهم عن أبي هاشم

 . خالف األعمش منصور بن المعتمر .وهو أولى بالصواب
»« 

  .) طب، حم،ش( »..امن أنظر معسرً « :ا حديث أبي اليسر  مرفوعً )(س 
 . . وهو أشبه بالصواب،ورد عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عنه

 .وورد عن عبد الملك عن رجال من أهل المدينة عنه 

»« 
 .»..ملسو هيلع هللا ىلصقصرت عن رسول اهللا « : حديث معاوية قال)(س 

 .ورد الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عنه
 .  وذكره أولى وأشبه بالصواب.ن دون ذكر علي بن الحسينموورد 

 



 
 
 

١٩      
  .»خر منهماإذا بويع ألميرين فاقتلوا اآل« :ا حديث معاوية  مرفوعً )(س 

ورد عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عـن أبـي بـشير عـن سـعيد 
 .بن جبيرعن ابن الزبير عنها

  . .وذكر قتادة وهم من سعيد بن بشير وهو ضعيف
  .»...ما لك ذنوب تخاف« : حديث معاوية قال له مسور)(س 

وورد عــن عــروة عــن . . الزهــري فــورد عــن حميــد عــن المــسورلــىاختلــف ع
 . . وكالهما محفوظ.المسور

 .)م( ».. وهو ابنملسو هيلع هللا ىلصُتويف رسول اهللا «:حديث معاوية) (س 
 .ورد الحديث عن أبي اسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية

 . واألول هو الصواب.وورد عن أبي اسحاق عن رجل عن جرير عنه
  . ووهم فيه-وورد عن أبي إسحاق حدثني من سمع معاوية 

 

 .) سعد، ن الكربى،حم( ا ولم يذكر جريرً ؛ عن الشعبي عن معاوية:وقيل
 

  .) حم،م( .»..يف استالم« ملسو هيلع هللا ىلص حديث معاوية عن النبي )(س 
 ..تادة عن أبي الطفيل عن معاويةورد عن ق

 .)حم(..ملسو هيلع هللا ىلصوورد عنه عن أبي الطفيل عن ابن عباس عن  النبي 
  .اوورد عنه عن أبي الطفيل عن معاوية موقوفً 



 
       

 

 
٢٠      

  .ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عباس عن النبي : من قال:والصواب
 

 . »من أحّب األنصار أحبه اهللا«:امعاوية مرفوعً  حديث )(س 
ورد عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن الحكم بن مينـاء عـن يزيـد بـن 

 .) حم، ش،ن( .جارية عن معاوية
 . .سقاط رجلينإوورد عن يحيى عن يزيد عن معاوية ب

 ..نوورد عن يحيى عن النعمان بن مرة عن معاوية ووهم يف ذكر النعما
.والصحيح األول.وورد عن يحيى مرسًال  

  .»..لم يكتب اهللا عليكم صيام عاشوراء« :ا حديث معاوية مرفوعً )(س  
   ، ن، م،خ(.رواه عن الزهـري أغلـب تالميـذه عـن حميـد بـن عبـد الـرحمن عنـه

 .التيمي عن معاوية وورد عن الزهري عن عبد الرحمن ).حم ،ط
وورد عن الزهري عن عمر بـن عبـد العزيـز عـن إبـراهيم بـن قـارظ عـن معاويـة 

 . .والصحيح األول
  .» يفقهه يف الدينامن ُيرد اهللا به خيرً « :احديث معاوية مرفوعً ) (س 

   .) مي، حم، م،خ.( وهو الصحيح؛ورد عن الزهري عن حميد عن معاوية
ــن المــسيب عــن  ــصريون عــن معمــر عــن الزهــري عــن ســعيد ب ــي ورواه الب   أب

  .- رواية البصريين عن معمر منكرة -  .)هـ(. هريرة
  .»...ال مانع لما أعطى اهللا« :ا حديث معاوية  مرفوعً )(س 



 
 
 

٢١      
  .) طب، بر،حم(.ورد عن محمد بن عجالن ثني  محمد بن كعب عن معاوية
  .»مرسًال «وورد عن محمد بن عجالن عن يزيد بن زياد عن محمد به 

 وورد عن ابن عجالن عـن يزيـد بـن أبـي . وال يصح.وقيل عن يزيد بن أبي زياد
  ورواه مالك عن يزيد بن زياد به ورواه عثمـان ابـن .زياد مولى بني هاشم وهو وهم

  ). طب،حم( .وهو صحيح،حكيم وأسامة بن زيد عن محمد به
 

 .»....امن ُيرد اهللا به خيرً « :ا حديث معاوية مرفوعً )(س 
 .) طب، حم،م(. .يرويه ربيعة بن يزيد عن عبد اهللا بن عامر عن معاوية

 .وورد عن الثوري عن معاوية بن صالح حدث به عنه معتمر فوهم يف إسناده
  . الثوري عن معاوية بن إسحاق وإنما هو معاوية بن صالح عن:فقال
. عن يزيد بن ربيع وإنما هو ربيعة بن يزيد:وقال

 
 .»..تبادروين  بالركوع وال بالسجودال « :ا حديث معاوية مرفوعً )(س 

   .) طب،الحميدي( . عن معاويةمحيريزورد عن محمد بن يحيى عن ابن 
 وورد عن ابن عجالن عن محمـد بـن يحيـى .وورد عن محمد بن يحيى ُمرسًال 

. .)خز ، حم، حي،د، هـ( .به متصًال  

 والـصواب محمـد بـن - وهـم -بـن عمـرو وورد عن ابـن عجـالن عـن محمـد 
. .يحيى 



 
       

 

 
٢٢      

  . »...إماممن مات بغير « :ا حديث معاوية مرفوعً )(س 
 .)طب(ورد عن أبي بكر بن عياش عن عاصم  عن أبي صالح عن معاوية 

 .بـي صـالح حـديثين أحـدهما عـن معاويـةوورد عن أبي بكـر عـن عاصـم عـن أ
  .  وورد عن أبي بكر به عن أبي هريرة فقط.واآلخر عن أبي هريرة

 ووهـم يف ذكـر -وورد عن أبي بكر عـن األعمـش عـن أبـي صـالح عـن معاويـة 
 .  .-ألعمش ا

 . ولـيس بمحفـوظ.وورد عن أبي بكر عن عاصم عن زر عن معاويـة
 

 .»اإليمان قيد الفتك« :ا حديث معاوية مرفوعً )(س 
ورد عن حماد بن سلمة عن علـي بـن زيـد عـن سـعيد بـن المـسيب عـن مـروان  

 ).طب( .عنه
  . واألول أشبه بالصواب.)حم.(وورد عنه دون ذكر مروان

 حذف راو من إسناد ظاهره االتصال. 
   .»...ملسو هيلع هللا ىلص بعــد رســول اهللا امــا رأيــت أحــدً « : حــديث معاويــة  قــال)(س 

  .) ك،ت(
  . فيه ضعف.ورد عن الزهري عن القاسم عن معاوية
 .هو الصوابو.وورد عنه عن ذكوان مولى عائشة عنها

 

  .»ليلة القدر ليلة األربع  وعشرين« :ا حديث معاوية مرفوعً )(س 



 
 
 

٢٣      
 وال يـصح .) حـب،د( .اورد عن ُشعبة عن قتادة عن مطرف عن معاويـة مرفوًعـ

. .اعبة مرفوعً عن ُش  

 .»..ا كذب علّي ُمتعمًد من« :ا حديث معاوية مرفوعً )(س 
   .) طب،حم( .ورد عن شعبة عن أبي الفيض عنه

وهـو -  حدثني رجل مـن بنـي عـذرة عـن أبـي الفـيض عنـه:وورد عن شعبة قال
 . -الصواب
  .»األغلوطات هنى عن ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي « : حديث معاوية)(س 

  .ملسو هيلع هللا ىلصبد اهللا عن الصنابحي عن رجل من أصحاب النبي ورد عن األوزاعي عن ع
 والـصحيح .وورد عن األوزاعي عـن عبـد اهللا عـن عبـادة بـن نـسي عـن معاويـة

 . .األول
  .»...ما من امرأة تجعل يف رأسها« :ا حديث معاوية مرفوعً )(س 

 وورد بعـدم ذكـر )ن( .سعيد المقربي  عـن أبيـه عـن معاويـةورد الحديث بذكر 
  .  . وهو الصواب.األب

 .) طب،حم(. »  كما يقول المؤذنقالأنه « :ا حديث معاوية مرفوعً )(س 
 عن عبد اهللا  بـن )مقبول(ورد الحديث عن عمرو بن يحيى بن عيسى بن عمرو 

 .قط عفان من اإلسناد علقمة وأس،علقمة عن أبيه عنه
 

  . عيسى بن عمرو: ولم يقل،وورد عن عمرو بن يحيى عن عمرو بن عيسى



 
       

 

 
٢٤      

 . . عيسى بن عمرو:والصحيح
 .»إذا شرب الخمر فاجلدوه« :ا حديث معاوية مرفوعً )(س 

 ، ن، حـم، هــ،د( . النجـود عـن أبـي صـالح عـن معاويـةورد عن عاصم بـن أبـي
 . وورد عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهو وهم).هق

 

  .»...ما من داء ُيصيب المسلم« :ا حديث معاوية مرفوعً )(س 
 ). ك، طب،حم(  .ورد عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن معاوية

 .اسم بن مالك عن طلحة و عاصم بن كليب عن أبي بردة بهوورد عن الق
  ).طب( والصحيح حديث طلحة ،ووهم فيه

  -- 

 .» تطوعة والعمر،الحج جهاد« :ا حديث معاوية مرفوعً )(س 
ورد من طريق الحارث بن منصور عن عمرو بن قيس عـن إسـحاق بـن عبـد اهللا 

 وإنما ، فهو ليس من حديث إسحاق بن عبد اهللا. وهذا فيه وهم،مه عن معاويةعن ع
 وإنمـا ،وال يثبت عن معاوية. .سحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه عيسى بن طلحةإ

 . ). هـ، ن،خ( .عائشة
 .»..يف  النهي عن لبس الذهب والحرير« :ا حديث معاوية مرفوعً )(س 

 ، حــم، ن،د(.دة وهبــيس وغيرهمــا عــن أبــي شــيخ الهنــائي عــن معاويــةرواه قتــا
  .)حميد

 عن معاوية حمانورواه األوزاعي عن يحيى عن ابن أبي كثير ثني أبو شيخ ثني 



 
 
 

٢٥      
 أبو إسحاق ـ ووهـم يف ذلـك ـ وإنمـا أراد  ورواه األوزاعي عن يحيى ثني.) طب،ن(

 ).ن( .أبو شيخ ثني أبو حمان عن معاوية
 

  .) طب، ن،حم( .»..امن يرد اهللا به خيرً « :ا حديث معاوية مرفوعً )(س 
 وغيره يرويـه عـن ،اعن شعبة عن أبي الفيض عن معاوية مرفوعً . .رواه أبوقالبة

 . . وهو الثابت عنه،شعبة وال يرفعه

»« 
 .»ملسو هيلع هللا ىلصأتيت النبي « : حديث معاوية بن جاهمة قال)(س 

 ).هـ( .ملسو هيلع هللا ىلصورد عن محمد بن طلحة عن معاوية أنه أتى النبي 
 ووهم عبدة فـَذَكر الزهـريَّ عـن ،وورد عن محمد بن طلحة عن أبيه عن معاوية

  .ابن طلحة بن عبيد اهللا عن معاوية السلمي
 . لمعاوية عن أبيهن ابنٍ وورد عن محمد بن طلحة عن أبيه ع

ورواه  ابن جريج عن محمد بن طلحة  عن أبيه عن معاوية أن جاهمة جاء النبي 
 . وقول ابن جريج أشبه بالصوابملسو هيلع هللا ىلص

 

»« 
 .»..ءإن صالتنا ال يصلح فيها شي« :ا  حديث معاوية مرفوعً )(س 

  .) عب، طيا، ن، د،م( .ورد عن عطاء بن يسار عن معاوية



 
       

 

 
٢٦      

  . عن عطاء عن عمر بن الحكم- ووهم فيه -ورواه مالك بن أنس عن هالل 
  . معاوية بن الحكم:والصواب

  . والصحيح األول،وورد عن عطاء مرسًال 
 

»« 
  .»..أن يطعمها إذا طعم ويكسوها« :ا حديث معاوية مرفوعً )(س 

  .).. ط،حب، حم، هـ، ن،د( .ورد عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه
 ).حم(   وموصوًال وورد عن أبي قزعة عن رجل من بني قشير مرسًال 

 .والصواب مرسًال 
 

 : عمـن يجــامع أهلــه وهـو بعيــد عــن المــاء:احـديث معاويــة مرفوًعــ) (س 
 . ورد عن قتادة عن حكيم بن معاوية عن أبيه.»ويتيمم ،نعم«

 .  واألول أشبه بالصواب.وورد عنه عن معاوية بن حكيم عن عمه
 

  .»أهل الجنة عشرون ومائة صف« :ايث معاوية مرفوعً حد) (س 
 وهـذا وهـم ألن أول الحـديث إنمـا .ورد عن الثوري عن هبز عن أبيه عـن جـده

  .) حم، هـ،ت( .رواه الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه



 
 
 

٢٧      
  .) حم، هـ،ت(. وآخره صحيح عن الثوري عن هبز عن أبيه عن جده

 

  .»يف كل ذود خمسين سائمة صدقة« :ا حديث معاوية مرفوعً )(س 
  .ورد عن الزبير بن بكار عن عبد المجيد عن معمر عن الزهري عن هبز

 .عن عبد المجيد عن معمر عن هبز: والصواب؛ووهم يف ذكر الزهري
 .)..، حم، طب، عب، ن،د( 

 .»..لما ُسئل عن حق المرأة  على زوجها« :ا حديث معاوية مرفوعً )(س 
 .ورد عن األوزاعي ثني أبو عبيد عن رجل عن هبز عن أبيه عن جده

 ملسو هيلع هللا ىلص جاء رجل  من بنـي قـشير إلـى  النبـي :وورد عن األوزاعي ثني أبو عبيد قال
 . والصواب اإلرسال)مرسًال ( 

»« 
  .».. بال وتوضأملسو هيلع هللا ىلصأن النبي «:  حديث المغيرة)(س 

 .) طب، حم، خز، هـ،ت( . وهو وهم،ورد عن أبي وائل عن المغيرة
  .) هـ، ت، ن،خ،م،د(. وهو الصواب.اوورد عن أبي وائل عن حذيفة مرفوعً 

 

  .».. توضأ ومسحملسو هيلع هللا ىلص النبي أن« :يث المغيرةدح )(س
 . يف هذا الحديث يف متنه وإسنادهااخُتلف كثيرً 



 
       

 

 
٢٨      

 . وورد عن سعد بن عبيدة عن المغيرة.فورد عن أبي وائل عن  المغيرة
  .) قد،طب( المغيرة  عنوورد عن الشعبي وسعد 

 .وورد عن الشعبي وحده عن المغيرة
ــ ــشعبي  عــن عــروة بــن المغي ــة، طــب،قــط(رة عــن أبيــه وورد عــن ال  ، أبــو عوان

 وهــو ) بــغ،هــق ، مـي، مــسلم، حــم، د،خ(  وكــذلك أخرجـه ). الخطيــب،الحميـدي
.  .الصواب 

 . حديث المغيرة يف المسح على الخفين والعمامة)(س 
 .)حم ،هق ، طب،ن( . عن أبيه)المغيرة(ورد عن  بكر المزين عن حمزة بن عبد اهللا 

  .) هق، طب،عوانة.(وورد عن  بكر عن ابن المغيرة ولم يذكر أباه
  . وورد عن المغيرة مرسًال )م( .وورد عن بكر عن ابن المغيرة عن أبيه

 حيث ورد عن الزهري عن عباد بن زياد عن عروة بن ا كبيرً اواختلف فيه اختالفً 
 ..).، ن، د،م( . وهو الصحيح  عن الزهري،المغيرة عن أبيه

 

 . يف المسحا حديث المغيرة مرفوعً )(س 
 ، حـم، ن، ش،طيا (.ورد عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة

  . بإسقاط عمرو، وورد عن محمد بن سيرين عن المغيرة). بغ،طب
 

. ) هـق،طـب( عبـد اهللا عـن عمـرو بـه وورد عن ابـن سـيرين عـن رجـل كنـاه أبـا
 . والصواب األول



 
 
 

٢٩      
وجرير بن حازم،بمخالفة حماد بن زيد . 

 . حديث المغيرة يف المسح أعلى الخف وأسفله)(س 
 .ورد عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة

  .) قط، طب، جارود، حم،  هـ،  ت،د(
 ). خـط، هـق،قـط( .وورد عن ثور ُحدثت عن رجاء عن كاتـب المغيـرة مرسـًال 

.. والصواب اإلرسال 

 . أنه تباعد لحاجتها حديث المغيرة مرفوعً )(س 
 ، حـي، حم، هـ، ن، ت،د( .ورد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة

    ). ك، طب،خز
 . والصواب حديث المغيرة.محمد عن أبي سلمة  عن أبي هريرةوورد عن 

 

 . أنه مسح على الجوربين والنعلينا حديث المغيرة مرفوعً )(س 
 ..). حم، ش، هـ، ن، ت،د( . الثوري عن أبي قيس عن هزيل عن المغيرة

لمغيـرة ـ وهـو هزيـل ـ ولـم ورواه كليُب بن وائل عن أبي قيس عمن أخربه عن ا
  . ألن المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين؛ وهو مما يعدُّ عليه به.يسمه

 

 .. أنه تنحى فقضى حاجتها حديث المغيرة مرفوعً )(س 



 
       

 

 
٣٠      

ــرة    ، م،خ( .ورد عــن األعمــش عــن مــسلم بــن صــبيح عــن مــسروق عــن المغي
 .واألول أصح. عن األعمش عن أبي ظبيان عن المغيرة  وورد ..).، هـ،ن

 

 .. أنه توضأ ومسح على خفيه:ا حديث المغيرة مرفوعً )(س 
 .) طب، ك،حم( .ورد عن بكير بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن المغيرة

 .وهو خطأ.وورد عن أبي  بكير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المغيرة
. والصواب األول 

 .»لم يتوكل من اكتوى أو اسرتقى« :ا حديث المغيرة مرفوعً )(س 
  عن عّقار بن المغيرة عن أبيه )مقبول(ورد عن مجاهد عن حسان بن أبي وجزة 

  .) قط، طب، حب، حميد،ت( .وورد عنه عن عّقار ولم يذكر حساناَ 
 ،حـم( من عّقار ثم من حسان كما ذكر شعبة  حيث سمعه أوًال كالُهما صوابو

  .) حم،هـ( . وورد عن مجاهد عن عّقار). طب،ن
 - - 

هنى أن يتطوع الرجل يف مكانه الذي صلى « :احديث المغيرة مرفوعً ) (س 
 .»فيه

 .)قد(ورد عن عطاء الخراساين عن عروة بن المغيرة عن أبيه 
   عطـــاء لـــم يـــدرك - ا أي منقطًعـــ-وورد عـــن عطـــاء عـــن المغيـــرة مرســـًال 

  .)ـهد،( .المغيرة



 
 
 

٣١      
 . .وكل من يرويه عن عطاء ضعيف ال يمكن الحكم بقوله

 .»..األمهاتهنى عن وأد البنات وعقوق « :ا حديث المغيرة مرفوعً )(س 
  .)طب( .ورد عن الشعبي عن وّراد عن المغيرة

  . عن المغيرة- ا أي منقطعً - وورد عن الشعبي  مرسًال 
 . وذكر الحارث وهم.وورد عن الشعبي عن الحارث عن المغيرة

  . والصواب الشعبي، وذكر أبي وائل وهم.وورد عن أبي وائل عن المغيرة
     . وهو الصواب). طب، حم، ن، م،خ(.وورد عن الشعبي عن وراد

 

 .».. قضى يف امرأةملسو هيلع هللا ىلصأن النبي « : حديث المغيرة)(س 
 .)قد( .ورد عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن وّراد به

. .وورد عن الحكم عن مجاهد مرسًال  

 .»..أنه كان إذا انصرف من صالته« :احديث المغيرة مرفوعً ) (س 
  .) طب، حم، ن،خ( .ورد عن الشعبي عن وراد عن المغيرة

  .)طب( . دون ذكر الشعبي)به(وورد عن عاصم عن وراد 
  .وورد الحديث من طرق صحيحة عن وراد به

 ... وعن أبي سعيد عن المغيرة،كما ورد عن أبي سعيد عن وراد
 

 .» قدماهيرم يصلي حتى ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي « :حديث المغيرة )(س 



 
       

 

 
٣٢      

 .) حم، طب، هـ، ن، ت، م،خ( .ورد عن زياد بن عالقة عن المغيرة
 .عن زياد رجل لم يسمه من الصحابةمسعر وورد عن 
 .عن زياد عن عمه عن المغيرةمسعر وورد عن 

 . والصواب األول. وعن أبي سعيد الخدري،وورد الحديث عن أبي جحيفة
 

 .»ال تسبوا األموات فتؤذوا األحياء« :احديث المغيرة مرفوعً  )(س 
 .) طب، حب، حم، ش،ت.(ورد عن زياد بن عالقة عن المغيرة

 .وورد عنه عن عمه عن المغيرة
  وهـم شـعبة- عمـه :سـقط أ-وورد عن شعبة عن مسعر عن زيـاد عـن المغيـرة 

 .) طب، حم،ش( .وغير شعبة عن مسعرعن الحجاج عن عم زياد عن المغيرة
 .. .والصواب األول 

  .»ال تحرم الغبقة« :احديث المغيرة مرفوعً  )(س 
 .) هق،طب.(رفعه سعيد بن يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد

 .)ش( . وهو الصواب.وقفه يحيى بن القطان ومروان بن معاويةو
 

 .»..ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين« :احديث المغيرة مرفوعً  )(س 
 .) طب، حم، م،خ.(ورد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة



 
 
 

٣٣      
 . والصواب األول.وورد عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة

 

 .»... ذات ليلةملسو هيلع هللا ىلصضفت النبي « : حديث المغيرة)(س 
 ،ن،ت،د(.ورد عن مسعرعن أبي صخرة عـن المغيـرة بـن عبـد اهللا عـن المغيـرة

 .)حم
 وهو وهم .وورد عن مسعر عن أبي أسحاق عن المغيرة بن عبد اهللا عن المغيرة

. .والصواب األول 

 .»...بأن موسى سأل ربه« :احديث المغيرة مرفوعً  )(س 
 .) طب، الطربي، الحميدي، ت،م( .اورد عن  الشعبي عن المغيرة مرفوعً 

 . )م( .اوورد عنه عن المغيرة موقوفً 
 .»...امن كذب علّي متعمًد « :احديث المغيرة مرفوعً  )(س 

  .وهو وهم.قيس عن الشعبي عن المغيرةورد عن محمد بن 
 ،خ( . وهـو الـصواب،وورد عن محمد بن قيس عن علي بن ربيعة عـن المغيـرة

. ) حم، ش،م 

 .رد عنه عن عبد الملك عن قبيصة بن جابر عن المغيرة 
  .)طب(.عن شريك بالوجهين)متهم( ورواه الحماين

 

 .»... ُيرى أنه كذبامن حدث حديثً « :احديث المغيرة مرفوعً  )(س 



 
       

 

 
٣٤      

 .)طب ، حم، طيالسي، هـ، ت،م.(ورد عن حبيب عن ميمونة عن المغيرة
 وهـذا .»ا كذب علّي متعمًد من« :وورد عن حبيب عن ميمونة عن المغيرة بلفظ

. .وهم 

  .»...أنه  كان يصلي على الحصير« :احديث المغيرة مرفوعً  )(س 
  .) طب، حم،د.(ورد عن يونس عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة

 مـرة )ضـعيف(ل هذا من يـونس ولع.وورد عن يونس عن أبي عون عن المغيرة
 . .يرسله ومرة يسنده

  .»...الراكب خلف الجنازة« :احديث المغيرة مرفوعً  )(س 
 .) حم، طيا، هـ، ن،ت.(اورد عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة مرفوعً 

. .اوورد عنه عن أبيه عن المغيرة موقوفً  

 .» والطعنفناء أمتي بالطاعون« :احديث المغيرة مرفوعً  )(س 
 . عن المغيرة)مقبول(ورد عن زياد بن عالقة عن كردوس 

 .) طس،طص.(وورد عن زياد عن كردوس عن أبي موسى
 .)حم( .وورد عن زياد عن أسامة بن شريك عن أبي موسى

 وعنـه عـن اثنـي عـشر .عـن أبـي موسـىوورد عن زياد عن عبد اهللا بن الحـارث 
. .رجًال  

 .»... فإنه أحرى؛اذهب فانظر إليها« :احديث المغيرة مرفوعً  )(س 



 
 
 

٣٥      
 ، عـب، ت،ن.(ورد عن عاصم األحول عن بكر بن عبد اهللا المزين عـن المغيـرة

  ).طب، حم،ش
 . والصواب األول.يرة عن أبيهورد عن عاصم عن بكر عن ابن المغو

 

. .وورد عن عاصم عن أبي عثمان عن المغيرة وهذا وهم 

 .. من وجه آخروورد مرسًال 
 .»... فدخلت يف الصالةاأكلت  ثومً « : حديث المغيرة)(س 

 .) هق، طب، حم، ش،د( .ن المغيرةبن هالل عن أبي  بردة عورد عن حميد 
 .وهذا وهم. وورد عن حميد عن أبي  بردة عن أبي موسى أن المغيرة

 

 .)طب( . ومتصًال  وكذا عن أيوب مرسًال )ش( .وورد عنه عن أبي بردة مرسًال 
 .وورد عن يونس عن حميد عن المغيرة دون ذكر أبي بردة

 

 .»...يف المرأة يرثها بنوها« :احديث المغيرة مرفوعً  )(س 
  .) عب،د.(ورد عن الزهري  عن المغيرة  مرسًال 

  

 ... يف ركعتينرأ فق؛ملسو هيلع هللا ىلص صلى بنا النبي :حديث المغيرة )(س 
 .- ا منقطعً - رسًال ورد منصورعن المغيرة بن شبل عن المغيرة م



 
       

 

 
٣٦      

 ، هــ،د( -وهـو الـصواب-وورد عنه عن المغيرة بن شبل عن قيس عن المغيرة 
.  ). طب، حم،عب 

»« 
 .»...مالص المرأةإأن عمر استشار الناس يف « :يث المسورد ح)(س 

 .) حم، هـ، د،م(.مسور عن المغيرةورد عن هشام بن عروة عن أبيه عن ال
 ، عـب، د،خ(.ورد عن هشام بن عروة عن أبيه  عن المغيرة دون ذكـر المـسورو

  .ألن عروة سمع المسور والمغيرة.  كالهما صحيح: قلت)طب
 

»« 
 .»... راحلته فخطب الناسملسو هيلع هللا ىلصركب رسول اهللا « :أبي بكرة حديث )(س 

ورد عن محمد بـن سـيرين عـن عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـرة عـن أبيـه الحـديث 
 . ) حي، حم، ن، م،خ( وهم فيها ابطوله وزاد يف آخره ألفاظً 

 . .) م،خ( .وورد عنه عن أنس
 .) حم، هـ، م،خ.(ر العقدي عن قرة بهوورد عنه عن عبد الرحمن وأبي عام

 .)خ( . أنبئت عن أبي بكرة ـ ولم يذكر من أنبأه:وورد عنه قال
  .)حم( . وورد عنه مرسًال )حم( .وورد عنه عن أبي بكرة دون ذكر أحد

 



 
 
 

٣٧      
 .»...للمسافر ثالثة أيام ولياليهنّ « :ا حديث أبي بكرة مرفوعً )(س 

 ..). خز،هـ.(رد عن مهاجر بن مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيهو
 .)هق.( عن عبد الرحمن عن أبيه؛ من مهاجر بدًال ؛وورد عن خالد الحذاء

  .  . والصواب األول،وهذا وهم
 .»...وإنما ليعذبان يف الغيبة والبول« :ا حديث أبي بكرة مرفوعً )(س 
 ،حـم(. عن األسود بن شيبان عن بحر بن مـرار عـن عبـد الـرحمن عـن أبيـهورد

 .)بزار
 .)ش ، طيا،حم،هـ(. -وهذا وهم-وورد عن األسود عن بحر عن أبي بكرة 

 ًأدرك أبا بكرةا ألن بحر . 
ــ)(س  ــشين « :ا حــديث أبــي بكــرة مرفوًع أنــه خطــب ثــم انــصرف إلــى كب
 .»...أملحين

ورد عن محمد بن سيرين عن عبـد الـرحمن عـن أبيـه ـ وهـذا وهـم ـ والـصواب 
 . .)١٢٦٥سبق يف .(محمد بن سيرين عن أنس

إذا ســـألتم ربكـــم فاســـألوه ببطـــون « :ا حـــديث أبـــي بكـــرة مرفوًعـــ)(س 
 .»..أكفكم

 وهـذا ) طـب، أصـبهان،قـد.(ورد عن خالد الحذاء عـن عبـد الـرحمن عـن أبيـه
  .)ش.( عن خالد عن أبي قالبة عن ابن محيريز مرسًال : والصواب،وهم



 
       

 

 
٣٨      

  .وورد عن أيوب عن أبي قالبة عن ابن سيرين مرسًال 
 

 .»...يف ذكر البصرة وما يكون فيها« ا حديث أبي بكرة مرفوعً )(س 
 .) طيا، حم،د.(ُجمهان عن عبد الرحمن عن أبيهورد عن سعيد بن 

 . واألول أصح.وورد عنه عن أبي بكرة
سعيد لم يدرك أبا بكرة. 

 .]٢٥:الفجر[   )) '( : أنه قرأ:ا حديث أبي بكرة مرفوعً )(س 
 أنـه  وهـذا وهـم والـصواب.اورد عن خالـد عـن عبـد الـرحمن عـن أبيـه مرفوًعـ

 . .مرسل
 .»...اإليمان يف الجنة« :ا حديث أبي بكرة مرفوعً )(س 

 .) ك، طيا، خد،هـ.(ورد عن منصور بن زاذان عن الحسن عن أبي بكرة
 . والصواب األول، وهو خطأ،وورد عنه عن الحسن عن عمران بن حصين

. ). حل،طب( 

 .»...أمرت أن أقاتل الناس حتى« :ا حديث أبي بكرة مرفوعً )(س 
 .)طب( .وردعن يونس عن الحسن عن أبي بكرة

 . وورد عنه عن الحسن عن أنس).حل( .وورد عنه عن الحسن عن أبي هريرة
 . والصواب عن الحسن مرسًال ).عدي(

 

 .»..من صلى الغداة فهو يف ذمة اهللا« :ا أبي بكرة مرفوعً  حديث)(س 



 
 
 

٣٩      
  . عن الحسن عن أبي بكرة)ضعيف(ورد عن إسماعيل بن مسلم 

 .) طب، حم، عب، ت،م.(والصواب عن الحسن عن جندب بن عبد اهللا
 

 .»...ابني هذا سيد« :ا حديث أبي بكرة مرفوعً )(س 
 : والصواب، وهذا وهم.عيينة عن أيوب عن الحسن عن أبي بكرةبن اورد عن 

 ، حـم، ن،خ.(عن ابن عيينة عن أبي موسى إسرائيل عن الحـسن عـن أبـي بكـرة
. ).حميدي 

 .»...همايإذا التقى المسلمان بسيف« :ا حديث أبي بكرة مرفوعً )(س 
 .) حم، ن، د، م،خ.( أبي بكرةورد عن الحسن البصري عن األحنف عن

 . والصحيح األول) ن،خ( .وورد عن الحسن عن أبي بكرة
  ــه يف ــة عن ــه رواي ــرة ول ــا بك ــمع أب ــسن س ألن الح

 .البخاري
   )³ ² ±( :- عز وجل- يف قوله « :ا حديث أبي بكرة مرفوعً )(س 

 .]١٣:الواقعة[
  . وفيه خاقان ليس بالقوي.واب وهو الصا ومرفوعً اورد موقوفً 

 

َمـر[   )...; : 9 8( : قـرأ:ا حديث أبي بكرة مرفوعً )(س   :الزُّ
٥٩[.  



 
       

 

 
٤٠      

 .ورد عن عاصم الجحدري عن عبد اهللا بن أبي بكرة عن أبيه
ألن مــن روى الزيــادة  ؛ . وهــو المحفــوظ،وغيــره ال يــذكر عبــد اهللا

 .صدوق
أدرك  أبابكرةاألن عاصمً  ؛ . 

 .»...إنه كذاب« : يف مسيلمةا حديث أبي بكرة مرفوعً )(س 
ــي  ــن مــسافع عــن أب ــد اهللا عــن عيــاض ب ــن عبي ورد عــن الزهــري عــن طلحــة ب

 .)  ك،حم.(بكرة
  . والصواب األول) ك،  حم،عب.(وورد عن الزهري عن طلحة عن أبي بكرة

ألن طلحة لم يسمع من أبي بكرة ؛. 
 .»قطعت عنق صاحبك« :ا حديث أبي بكرة مرفوعً )(س 

 .) م، هـ، د، م،خ( .ورد عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن عن أبي بكرة
 . .وورد عن خالد عن أبي عثمان عن أبي بكرة

 .»...ال يقضين أحد يف أحد« :ا حديث أبي بكرة مرفوعً )(س 
 .)قط( .ورد عن سفيان بن حسين عن أبي بشر عن ابن جوشن عن أبي بكرة

  وهـذا، مـن سـفيان بـن حـسينابن عيينة بـدًال . وورد عنه عن سفيان بن عيينة به
 . .غلط قبيح



 
 
 

٤١      
»ملسو هيلع هللا ىلص« 

 .لى الخفين والخمار يف المسح عا مرفوعً  حديث بالل)(س
 . بن أبي طالب عنه الحكم بن عتيبة عن شريح بن هانئ عن عليورد عن

 .)قد.(وورد عن الحكم وحبيب عن شريح عن بالل
 .)قد.(وورد عن طلحة بن مصرف عن شريح عن بالل

 عن الحكـم عـن عبـد الـرحمن بـن أبـي ليلـى عـن كعـب بـن وورد عن األعمش
 .) طب، بزار، حم، ش، طيا، هـ، ن، ت، م،حم( .عجرة عن بالل

 وبـذكر الـرباء بـدل ، وبإسقاط عبد الرحمن مرة أخرى،وورد بإسقاط كعب مرة
 ...ا وورد باسقاط االثنين معً ،كعب

 

 .»..يف المسح على العمامة والخفين« :ا مرفوعً ديث بالل ح)(س  
ــرحمن عــن ورد  ــد ال ــد اهللا عــن أبــي عب ــص عــن أبــي عب   عــن أبــي بكــر بــن حف

 .) هق، طب، حم، ش،د( .بن عوف بهعبد الرحمن 
 .) الروياين، طب، حم،عب.(وورد عنه باسقاط أبي عبد الرحمن

  .وورد عنه عن رجل عن عبد الرحمن
 

 .»أنه مسح على الخفين« :ا مرفوعً لديث بال ح)(س 



 
       

 

 
٤٢      

 .)طب.(ورد عن زيد بن أسلم  عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد عن بالل
 ). ك، حب، خز،ن(.وورد عن عبد اهللا بن نافع عن عطاء به عن أسامة

 

 وال. وورد عن زيد عن عطاء عن عبد اهللا بن رواحة وأسـامة بـن زيـد عـن بـالل
 .)طب(.يثبت

 بزيادة راو يف اإلسناد. 
 .».... رأيت:أنه توضأ ومسح على خماره وقال« حديث بالل )(س 

فيـه (ورد الحديث عن عبـد الملـك بـن سـعيد عـن  حكـيم بـن حـزام عـن بـالل 
 .)وضاع

  . . وهو وهم، سعيد بن عبد الملك:وقيل
 ) قد، طب،بزار( . عن محمد بن سيرين عن أبي جندل عن باللوورد الحديث

 

 . . بالًال ىوورد عنه عن رجل رأ
  . وورد الحديث من طرق أخرى عن بالل.وورد عنه مرسًال 

 

 .»أنه صلى يف الكعبة« :ا مرفوعً  حديث بالل)(س 
 ومجاهـد ، ونافع واختلف عنـه،ن عمر واختلف عنهورد عن سالم بن عبد اهللا ب

 .واختلف عنه



 
 
 

٤٣      
 وعمـرو ، ويحيى بن جعدة واختلف عنه،ة واختلف عنهيكوورد عن ابن أبي مل

  : وأشهر رواية ما ورد عنا، أطال المصنف يف هذا الحديث جدً :قلت. .بن دينارا
   .)بزار ، حم، حميدي، عب، هـ، د،  م،خ.(انافع عن ابن عمر عن بالل مرفوعً 

 

»« 
 . وقد سمعه أبو سعيد الخدري، يف االستئذان حديث أبي موسى)(س 

 ، عب، ت،م( .موسى استأذن على عمرأبا ورد عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن 
 .)..حم

 ، طيـا،هــ( .وورد عنه أن أبا موسى استأذن على عمـر وذكـر يف آخـره  أبـا سـعيد
  . والراجح األول، وورد عنه عن أبي سعيد ولم يذكر أبا موسى)...ش

 

. . عن أبي موسىوورد مرسًال  

 .»... فوافق شغًال ملسو هيلع هللا ىلصاستحملت النبي « : حديث أبي موسى)(س 
 . ورد عن حميد الطويل عن أنس عن أبي موسى

 ..). يعلى، بزار،حم.( وهو الصواب،ميد عن أنس أن أبا موسىوورد عن ح
 

 .»... ثم تزوجهاهُ تَ مَ إذا أعتق الرجل أَ « :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س  
 .) هق، بزار، حم، طياا،خ معلقً .(ورد عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه



 
       

 

 
٤٤      

 .)هـ، حم، ن، ت، د، م،خ.(وورد عنه عن الشعبي عن أبي بردة عن أبيه
 . .والصواب الثاين

 .»...إذا مرض العبد أو سافر كتب له« :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س 
 .) هق، حم، ش، د،خ.(ورد عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة عن أبيه

 . والصواب األول).قط(وورد عن أبي بردة قوله 
 

 .»...أنه اختصم إليه يف بعير أو دابة« :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س 
 .)حم،د،ن، هـ.(ورد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة  عن أبيه عن أبي موسى

 .وورد عن سعيد عن أبيه مرسًال 
 .)قد(.وورد عنه عن أبي مجلز عن أبي بردة عن أبي موسى

 والصحيح عنه ، ومدار الحديث يرجع إلى سماك).قد.(وورد عنه عن أبي بردة
.  .مرسًال  

 .»...يف متعة الحج وأنه سنة« :حديث أبي موسى) (س 
 .)حم( .ورد عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أبي بردة عن أبيه

  .واب وهو الص،وورد عنه عن عمارة عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى
  . ) حم، هـ، ن،م(

 .»...يحشر الخالئق كلهم يوم القيامة« ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س 



 
 
 

٤٥      
عن أبي بردة ) اضعيف جدً (عن عمارة القرشي ) ضعيف(ورد عن علي بن زيد 

 والـصواب ا، لـم يـذكر بينهمـا أحـدً . وورد عنه عن أبي بـردة). خزيمة،حم(عن أبيه 
 . .ألولا

 .»...إذا  كان يوم القيامة« :احديث أبي موسى مرفوعً )  (س 
 .ورد عن موسى الجهني عن أبي بردة عن أبيه

هــو أشـــبه . وورد عنــه عــن ســعيد بــن أبـــي بــردة عــن أبيــه عـــن أبــي موســى
 .) بزار،طيا(.بالصواب

ألن موسى الجهني سمع من أبي بردة ؛. 
 .»ال نكاح إال بولي« :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س 

 .) هق، قد، ك،بزار( .ورد عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه
  . وهو المحفوظ،) طحا،بزار( .ورد عن شعبة  به مرسًال و

 ، هـق، طيـا،بـزار( .وورد عن الثوري  عـن أبـي إسـحاق عـن أبـي بـردة عـن أبيـه
  .) طحا،بزار( . وورد عن الثوري به مرسًال ).خط

 .متصًال .. .وورد عن إسرائيل عن أبي إسحاق
 .) هق، ك، قط، حب، طحا، جارود، بزار، حي، حم، ش، ت،د(

  .) ك، طحا، هـ، ت،د( .وورد عن أبي عوانة عن أبي إسحاق به متصًال 
 

 .»...اذكروا صاحب الرغيف« :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س  



 
       

 

 
٤٦      

  .)قد( .ورد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي بردة عن أبيه
 . وهو الصوابا،وورد عنه به موقوفً 

 

 .»...يف الساعة التي يف يوم الجمعة« :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س 
 ). هق، د،م.(رد عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة عن أبيهو

. .اوورد عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرفوعً  

 . . على أبي بردةاوورد من طرق أخرى موقوفً 
 .».. إلى اليمنا بعثه ومعاذً ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي « :  حديث أبي موسى)(س 

 وهــو أشــبه ) هــق، قــط،حــم( .ار عــن أبــي بــردة عــن أبــي موســىورد عــن ســيّ 
 ). طيا، هـ،م( . وورد عنه عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى.بالصواب

 . .وورد عن سيار عن بعض األشعريين عن أبي موسى
 . ومرسًال وورد هذا الحديث من طرق أخرى متصًال 

 

 .»....ا كتابً  إن بني إسرائيل كتبوا« :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س
 .ا وموقوفً اورد عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعً 

 . .والموقوف أصح
 .»...إين ألستغفر اهللا يف اليوم« :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س 



 
 
 

٤٧      
 .) طب، ن،ش(. اردة ثني رجل من المهاجرين مرفوعً ورد عن أبي ب

 

 .) س، هـ، ن،حم.(وورد عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى
 .) طب،  ن، خد، حم، ش، د،م.(وورد عن أبي بردة عن األغر الجهني

  . .وهذا هو الصواب
ملعــون مــن فــرق بــين الوالــد وبــين « :ا حــديث أبــي موســى مرفوًعــ)(س 

 .»..ولده
 .) هق، ك، يعلى،قط، ش،هـ.(ورد عن طليق بن محمد عن أبي بردة عن أبيه

 ). ك، هق،قط( .وورد عن طليق عن عمران بن حصين
 .هو المحفوظو وورد عنه عن عمران مرسًال 

 

 .»...مروا أبا بكر فليصل بالناس« :اي موسى مرفوعً  حديث أب)(س 
  .) روياين، حم، م،خ(ورد عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبيه 

  . والصواب األول، وليس بمحفوظ.وورد عنه عن أبي بردة عن أبيه عن عائشة
 

 ألهـــل ا أماًنـــإن النجـــوم جعلـــت« :ا حـــديث أبـــي موســـى مرفوًعـــ)(س 
 .»..السماء

ورد عن حسين الجعفي عن محمد بن سوقة عن سعيد بن أبـي عروبـة عـن أبيـه 



 
       

 

 
٤٨      

  وورد عنه عن مجّمع بن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عـن أبيـه عـن .عن أبي موسى
 . .) حم،م( .أبي موسى وهو الصواب

 .» من األنصارار قومً  زاملسو هيلع هللا ىلصأن النبي « : حديث أبي موسى)(س 
 . وهم فيه.ورد عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبيه

  .)د( .اوالصواب عن عاصم عن أبيه عن رجل من األنصار مرفوعً 
 

 يـــصلي ركعتـــي  رأى رجـــًال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبـــي « : حـــديث أبـــي موســـى)(س 
 .»الفجر

  . موسى عن أبيهورد عن سليمان الشيباين عن أبي بكر بن أبي
  . والمرسل أشبه بالصواب.وورد عنه عن أبي بكر به مرسًال 

 

 .»من صلى البردين دخل الجنة« :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س 
  .) عوانة، م،خ(ورد عن أبي جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه 

 وإنمـا أبـو بكـر ، ولم ينسبه وليس هو أبو موسى.كر عن أبيهوورد عنه عن أبي ب
 ). خطيب، حم، ن، د، بزار، مي،م( . وهذا محفوظ عنه.ابن عمارة بن رويبة الثقفي

 

ــى)(س  ــي موس ــديث أب ــا« : ح ــد ذّكرن ــي لق ــصليها ڤ عل ــا ن ــالة كن  ص
 .»...مع



 
 
 

٤٩      
 ، بـزار،حـم( .عـن أبـي موسـىورد عن إسرائيل عـن أبـي إسـحاق عـن األسـود 

 .)طحا
 : وقيـل. وهو أشبه بالصواب.وورد عن الثوري عن إسرائيل عن أبي إسحاق به

الـوهم يف اسـم ( . وليس بمحفـوظ؛عن إسرائيل عنه عن أبي األسود عن أبي موسى
 .)الراوي

 .) حم، ش،هـ( .وورد عن أبي إسحاق عن ُبريد بن أبي مريم عن أبي موسى
  . . بينهمااموسى ولم يذكر أحدً ورد عنه عن أبي و

 . أبو إسحاق أدرك أبا موسى:قلت
 .وورد عــن أبــي رزيــن عــن أبــي موســى والــصواب عــن علــي

  ًعن أبي رزين عن عليا وموقوفً اوورد مرفوع . 
.  

 .»..ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا أتيت « : حديث أبي موسى)(س 
  .) قد، طب، ن، ت،خ.(ورد عن أبي إسحاق عن األسود عن أبي موسى

 . والصواب األول.وورد عنه عن عبد الرحمن بن يزيد به
 .)قد.(وورد عن أبي إسحاق عن أبي األحوص عن أبي موسى

 .» ممن حلق وسلقملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا برئ« : حديث أبي موسى)(س 
 .) منده، قد،م( .اد الملك بن عمير عن ربعي عن أبي موسى مرفوعً ورد عن عب

 .  . وهو الثابت.اوورد عنه موقوفً 



 
       

 

 
٥٠      

 .»..ُخيرت بين الشفاعة وبين« :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س 
  .اورد الحديث عن زياد بن خيثمة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي عنه مرفوعً 

. . مرسًال انه أيًض وورد ع 

 .. .وورد عن زياد عن نعمان بن قراد عن ابن عمر
 

مـــن قاتـــل لتكـــون كلمـــة اهللا هـــي «: ا حـــديث أبـــي موســـى مرفوًعـــ)(س 
 .»...العليا

 .) حميد، حم، طيا، هـ، ن، ك، د، م،خ( .ورد عن وائل عن أبي موسى
 .)قد( . وهذا وهم والصواب األول.عن مسروق عن أبي موسىوورد عنه 

 

 .»...أن هذا الدينار« :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س 
 .)قد( .اورد عن أبي وائل عن أبي موسى مرفوعً 

 .  وهو الصواب. اوورد عنه عن أبي موسى موقوفً 
 

 .»..ليس أحد أصبر على أذى يسمعه« :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س 
ورد عن األعمش عن سعيد بن جبيـر عـن أبـي عبـد الـرحمن الـسلمي عـن أبـي 

 ...) بزار، حميدي، ن، م،خ( .اموسى مرفوعً 
والـصواب . وهـذا وهـم،وورد عنه عن سعد بن عبيدة عن أبـي عبـد الـرحمن به

  .األول



 
 
 

٥١      
 . وهو وهم. بلفظ آخر،نه عن أبي سلمان عن أبي عبد الرحمن بهوورد ع

 

 .».. كان يف حائط بالمدينةملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهللا « : حديث أبي موسى)(س 
ورد الحديث عن أبي الزناد عن أبي سلمة عـن عبـد الـرحمن بـن نـافع عـن أبـي 

 .)حم ،ن( .موسى
 ونافع ليس هو مولى ابـن - لم يذكر أبا سلمة -د عن نافع به وورد عن أبي الزنا

.  . والصواب األول.عمر 

 .»...إن اهللا ال ينام وال  ينبغي« :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س 
  .ورد عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى وهذا خطأ

 ، بـزار، حـم، طيـا، هــ،م( .موسـى عن عمرو عن أبي عبيدة عن أبي :والصواب
 . .)قد

 .».. بنبيذملسو هيلع هللا ىلصأتيت النبي « : حديث أبي موسى)(س 
ورد عن األوزاعي عن محمد بن أبي موسى عـن القاسـم بـن مخيمـرة عـن أبـي 

 .موسى
 .)بزار( .وورد عن األوزاعي عن القاسم عن أبي موسى

 . .والحديث مضطرب عن األوزاعي
 .»...إن بين يدي الساعة الهرج« :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س 



 
       

 

 
٥٢      

 ، ش،هــ.(ورد عن الحسن البـصري عـن أسـيد بـن المتـشمس عـن أبـي موسـى
 .) بزار،حم

 ).أصبهان.(وورد عنه عن أسيد بن عم األحنف عن أبي موسى
  ).الروياين( .وورد عنه عن أسيد عن األحنف عن أبي موسى

  .)البزار( .لحسن عن حطان عن أبي موسىوورد عن ا
  . والصواب األول.وورد عن  الحسن عن أبي موسى دون ذكر أحدٍ 

 

 .»..كان يوم عاشوراء« : حديث أبي موسى)(س 
 ، ش، ن، م،خ( .ورد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شـهاب  عـن أبـي موسـى

 .)حم
 . والصواب األول. يف الكربى)ن( .وورد عن طارق مرسًال 

 

مــن لعــب بــالنرد فقــد عــصى اهللا « :ا حــديث أبــي موســى مرفوًعــ)(س 
 .»ورسوله

 .) خد، حم، طيا، ط، هـ،د.(ورد عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى
 .) خط،حم( .شبه بالصواب وهو أ،وورد عنه عن أبي مرة عن أبي موسى

 

 .»..أحل الذهب والحرير« :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س 



 
 
 

٥٣      
 .) هق، حميد، حم، طيا، ن،ت( .ورد عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى

  .وورد عن سعيد بن أبي سعيد المقربي عن أبي موسى، وهذا وهم
 

 وهــو أشــبه ،)حــم( .ورد عــن ســعيد بــن أبــي هنــد عــن رجــل عــن أبــي موســىو
 .بالصواب

  .وهو الصحيح. بي موسىأوورد عنه عن أبي مسرة عن 
 

 .»..أهل المعروف يف الدنيا« :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س 
 .ورد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى

 . .اعثمان عن سلمان مرفوعً وورد عن عاصم عن أبي 
 . وهو الصواب.وورد عنه عن أبي عثمان مرسًال 

 

 .».. يف سفرملسو هيلع هللا ىلصكنا مع النبي « : حديث أبي موسى)(س
 .) حم، ن، ت، م،خ (.ورد عن أيوب عن أبي قالبة عن زهدم عن أبي موسى

  .بة عن أبي موسىوورد عنه عن أبي قال
ـــاين، حـــم، م،خ( .وورد عنـــه عـــن أبـــي عثمـــان عـــن أبـــي موســـى   ...). الروي

ألن أبا قالبة لم يدرك أبا موسى؛ . 
 .»أفطر الحاجم والمحجوم« :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س 



 
       

 

 
٥٤      

ي موسـى ورد عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر عـن بكـر عـن أبـي رافـع عـن أبـ
  .) هق، قد، طحا، ن،بزار( امرفوعً 

 . أبي موسى دون الحديث المرفوع والصواب فعل.اوورد عنه عن مطر موقوفً 
 

 .»..مثل الجليس الصالح« :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س 
 .) ك، بزار، حم،د( .اورد عن عاصم عن أبي كبشة عن أبي موسى مرفوعً 

 .ارد عن عاصم هبذا اإلسناد موقوفً وو 

ــ)(س  ــي موســى مرفوًع ــوم « :ا حــديث أب ــاس ي ــوق رؤوس الن ــشمس ف ال
 .»القيامة

..  وهو الصوابا وموقوفً ا ورد مرفوعً  

 .»..يف األصابع عشر« :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س 
 .) حم، طيا،د.(مسروق بن أوس عن أبي موسىورد عن غالب التمار عن 

 .) حم، هـ، ن،د(وورد عنه عن حميد بن هالل عن مسروق عن أبي موسى 
 .  . عدم ذكر حميد؛والصواب األول

 .»وا مما مست النارؤتوض« :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س 
 .اختلف عن شعبة يف وقفه ورفعه والموقوف أصح

 

 t( :- تعالى- قوله ملسو هيلع هللا ىلص عند النبي ُقرئ« : حديث أبي موسى)(س 



 
 
 

٥٥      
u v w(   ]٥٤:املائدة[...«. 

 .)طربي.(ورد عن سماك عن عياض األشعري عن أبي موسى
 .ولم يذكر أبا موسى. . قالملسو هيلع هللا ىلصوورد عنه عن عياض أن النبي 

  ًوقـال غيـره.  جـزم بـه أبـو حـاتما؛إذا كان عياض مخـضرم: 
 .صحابي
 .»األذنان من الرأس« :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س 

 ،عقيلــي( .ا عــن الحــسن عــن أبــي موســى مرفوًعــ)ضــعيف(ورد عــن األشــعث 
 .) قط،عدي

 ) قط، عدي،ش.(والصواب أنه موقوف 

 .»...ك أن يكثر فيكم العجميوش« :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س 
 .)الروياين.(ورد عن الحسن عن أبي موسى
  . وهو أشبه بالصواب،وورد عنه عن سمرة بن جندب

 

 .»...ُيعرض الناس يوم القيامة ثالث« :ا  حديث أبي موسى مرفوعً )(س 
 .) بزار، حم،هـ( .اوعً ورد عن الحسن عن أبي موسى مرف

 . وهو الصحيح.اوورد عنه موقوفً  

 .»..إذا تواجه المسلمان بسيفهما« :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س 



 
       

 

 
٥٦      

 الحـسن لـم يـدرك أبـا :قلـت ..).، حـم، هـ،ن.(ورد عن الحسن عن أبي موسى
 .موسى

 ...). م،خ( . الصواب وهو،وورد عن الحسن عن األحنف عن أبي بكرة
 

 . يف صفة  الصالةا حديث أبي موسى مرفوعً )(س 
 .) هـ، ن، د،م.(ورد عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان عن أبي موسى

 .»...اوإذا قرأ اإلمام فأنصتو« :وورد عن قتادة هبذا اإلسناد  زيادة يف المتن
ووهـم يف ذكـر أبـي  .وورد عن قتادة عن يونس عن أبي العاليـة عـن أبـي موسـى

  .العالية
لكنه خالف الجماعة؛ ألن من ذَكَر أبا العالية ثقة؛ . 

 

ــ  والــصواب .اوورد عــن األزرق  بــن قــيس عــن حطــان عــن أبــي موســى موقوًف
 .األول
ن حديث األزرقم. 

 .»...مثل القلب مثل ريشة يقلبها« :ا حديث أبي موسى مرفوعً )(س 
 ،هــ( . عن غنيم عـن أبـي موسـى)ضعيف(ورد عن األعمش عن يزيد الرقاشي 

 .)حم
  . واألول أصح.وورد عنه مرسًال 

 .»بالطعن والطاعون أمتي فناء« :ا  حديث أبي موسى مرفوعً )(س 



 
 
 

٥٧      
 .) روياين، بزار، حم،طيا( .ورد عن زياد بن عالقة عن رجل عن أبي موسى

 .)طص( .وورد عنه عن يزيد بن الحارث عن أبي موسى
 .) طس،بزار( . عن أبي موسى)مقبول(وورد عنه عن كردوس 

 فمـرة يرويـه ، ويشبه أن يكـون حفظـه عـن جماعـة،واالختالف فيه من قبل زياد
 .رة عن ذاعن ذا وم 

»«ڤ 
 .»..إذا قام أحدكم من نومه« :ا حديث أبي هريرة مرفوعً )(س  

ورد عــن دخيــل بــن أبــي الخليــل عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس عــن أبــي هريــرة 
 .امرفوعً 

 والصواب ، يف حديثوهذا وهم من شيرويه ويشبه أن يكون دخل عليه حديث
 .أنه موقوف

ألن شــيرويه ثقــة  ؛
 .حافظ

 .بنحو المتن السابقا   حديث أبي هريرة مرفوعً )(س 
  .) بزار، حم،م( .اورد عن أبي  الزبير عن جابر عن أبي هريرة مرفوعً 

 ذكـر أبـي : والـصواب، وهـذا وهـم.افوًعـوورد عنه عن أبي الزبير عـن جـابر مر
 . قّصر به الوليد:لقوله ؛.هريرة



 
       

 

 
٥٨      

 وهـو يـصلي يف ڠمـررت بموسـى « :ا حديث أبـي هريـرة مرفوًعـ)(س 
 .»قبره

 .)قد( .اورد عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك عن أبي هريرة مرفوعً 
ن، (. وهـو أشـبه؛ ولم يـسمعه،ملسو هيلع هللا ىلصعن بعض أصحاب النبي وورد عنه عن أنس 

 ).حم
  .) حم، ن،م.(اوورد عن حماد بن سلمة وغيره عن سليمان عن أنس مرفوعً 

 .)ن( . وهم فيه.اوورد عنه عن سليمان عن ثابت عن أنس مرفوعً 
 

 .»..ن أعبد الناس تكاكن ورعً « :ا حديث أبي هريرة مرفوعً )(س 
 ،هق،هـــ.(ورد عــن أبــي رجــاء عــن بــرد بــن ســنان عــن مكحــول عــن واثلــة عنــه

  ..).قضاعي
 .)حل( .-بإسقاط مكحول-وورد عنه عن برد بن سنان عن واثلة  به 

؛ ًروى عـن واثلـةاألن بـرد ، 
  .وأدركه

 .»...إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة« :امرفوعً  حديث أبي هريرة )(س  
 .) هـ، ن، ت، م،خ( .ورد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة

ــز عــن إبــراهيم بــن قــارظ وعــن ســعيد بــن  وورد عنــه عــن عمــر بــن عبــد العزي
  . ). حم، عب، ن،م( . إهنما حدثاه عن أبي هريرة،المسيب



 
 
 

٥٩      
 . والمحفوظ األول، وهذا وهم،وورد عنه عن أبي سلمة عنه

.وحديث الزهري عن عمر عن إبراهيم غير مرفوع . 
 

ــ)(س  ــي هريــرة مرفوًع ــديث أب هللا أفــرح بتوبــة عبــده مــن أحــدكم « :ا ح
 .»..بضالته

 .ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة
 . يف الكربى)ن.( عن أبي هريرةوورد عنه عن أبي سلمة

 .-الصواب األولو-وورد عنه عن أبي عبد اهللا األغر عن أبي هريرة 
 

 .»من ال يرحم ال ُيرحم« :ا حديث أبي هريرة مرفوعً )(س 
عن الزهـري  : والصواب. وهو خطأ.ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة

  .) حم، عب، ت، د، م،خ( .ي هريرةعن أبي سلمة عن أب
 

 .»...مثل المؤمن مثل الزرع« :ا حديث أبي هريرة مرفوعً )(س 
 .) حب، بزار، ش، ت،م( .ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة

  . ولم يرجح بينهما .وورد عنه عن سعيد مرسًال 
 .»...إذا سمع أحدكم المؤذن يتشهد« :اي هريرة مرفوعً  حديث أب)(س 

 .) علل، هـ، سي،ت( .ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة
   ، ت، د، م،خ.(وورد عنــه عــن عطــاء بــن يزيــد عــن أبــي ســعيد، وهــو الــصحيح



 
       

 

 
٦٠      
 ). هـ،ن 

  .» بقدحينملسو هيلع هللا ىلصيت رسول اهللا أُ « :ا حديث أبي هريرة مرفوعً )(س 
 .) ن، حم، عب، ت، م،خ( .ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة
ــه ــي ســلمة عن ــعيد وأب ــه عــن س ــهاألن بحــرً   .وورد عن ــرد ب ــسقا تف  . ال

 .»ضعيف«
 . والصواب األول،)طربي( .وورد عنه عن سعيد مرسًال 

 

 .»...أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند« :ا أبي هريرة مرفوعً  حديث)(س 
 ).قد( .ورد عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة

 . وهو المحفوظ،وورد عنه عن الزهري عن سعيد مرسًال 
 

 .»...امن أدرك اإلمام جالًس « :ا حديث أبي هريرة مرفوعً )(س 
 .)قد( . عن الزهري عن سعيد به)متهم(يرويه نوح بن أبي مريم 

 .ومن ذكر ابن جريح فيه فقد وهم 

 .»...يف صفة سوق الجنة« :ا حديث أبي هريرة مرفوعً )(س 
 .) هـ،ت.(ورد عن األوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد  عن أبي هريرة

 . وهذا وهم.ن عن أبي هريرةوورد عنه عن حسان عن ابن سيري
 



 
 
 

٦١      
  . وهذا  وهم.وورد عنه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة

 

ــال ــه ق ــرة لقــي ســعيد بــن المــسيب:وورد عن ــا هري ــت أن أب  وهــذا أشــبهها . نبئ
 .بالصواب 

ــ) (س  ــرة مرفوًع ــي هري ــديث أب ــة « :اح ــضل صــالة الرجــل يف الجماع تْف
 .»...على

 .) بزار،خز( .ورد عن داود بن أبي هند عن سعيد عن أبي هريرة
 . داود من الخامسة؛ مرسًال ملسو هيلع هللا ىلصوورد عن داود عن النبي 

  . الصواب األول.اوورد عن داود عن سعيد والشعبي عن أبي هريرة موقوفً 
 

 .»... من غزوة خيربملسو هيلع هللا ىلصقفل رسول اهللا « : حديث أبي هريرة)(س 
 ...). هق، بزار، هـ، د،م.(ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة

 .)عب.(وورد عن الزهري عن سعيد مرسًال 
  . والمحفوظ المرسل).ط( .وورد عن مالك عن الزهري مرسًال 

 

 .»مراء يف القرآن كفر« :ا حديث أبي هريرة مرفوعً )(س 
 .)بزار.(ورد عن عنبسة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة

 .) عدي، عقيلي،بزار.( الزهري عن سعيد وحده بهوورد عن



 
       

 

 
٦٢      

 .)عقيلي( .اوورد عن أبي عاصم عن سعيد موقوفً 
 . وعنبسة ضعيف،ظ عن أبي عاصم وهو محفو.وورد عنه مرفوعا

 

 .»... وهو ابنڠاختتن إبراهيم « :ا حديث أبي هريرة مرفوعً )(س 
 .اورد عن يحيى بن سعيد األنصاري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعً 

  .)حب( .اوورد عنه عن الزهري عن سعيد به مرفوعً 
ــرة  ــي هري ــن أب ــعيد ع ــن س ــى ع ــن يحي ــوورد ع  .) ش، ط،ك( .اموقوًف

 

 . »... االختتان:خمس من الفطرة« :ا حديث أبي هريرة مرفوعً )(س 
 .) ب، حم، هـ، ن، د، م،خ.(ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة

 . ولم يتابع عليه).بزار.(وورد عنه عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة
 

 .» سام وحام ويافث:ولد لنوح ثالثة« :ارة مرفوعً حديث أبي هري) (س 
 ،بـزار.(اورد عن يحيى بن سعيد األنـصاري عـن سـعيد عـن أبـي هريـرة مرفوًعـ

 .) بزار،ك( . وورد عنه عن سعيد من قوله). قد،عدي 

 . »...دمُ آاحتج موسى و« :احديث أبي هريرة مرفوعً ) (س 
 . وهذا محفوظ.بي هريرةورد عن الزهري عن سعيد عن أ



 
 
 

٦٣      
 . وهذا ليس بمحفوظ). حم،سنة( .وورد عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة

 

    ). حم، م،خ.(وورد عنه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
ــر ومحمــد بــن عمــرو عــن أبــي ســلمة عــن أبــي  وورد عــن يحيــى بــن أبــي كثي

 حـديث :بحـسب رأي الـدارقطني نولكـ . .) بزار، سنة، م،خ.(هريرة
 .أبي سلمة غير محفوظ

 .»..االختصاء يف ملسو هيلع هللا ىلصاستأذنا رسول اهللا « : حديث أبي هريرة)(س 
 .ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة

 ). هق،خ( . وهو الصواب.وورد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة
 

عليــه -ُســئل عــن فـأرة وقعــت يف سـمن فقــال «: رة حـديث أبــي هريـ)(س 
 .»..- والسالمالصالة

 .) هق، بزار، حم، عب، ت،د( .ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة
 .)ت( .وورد عنه عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس

 .) هق، حي، حم، ش، عب، ط، ن، ت، د،خ( .ومنهم من أسنده عن ميمونة
 

 .»...؟أكان مسيرنا هذا يف الكتاب السابق« : حديث أبي هريرة قلنا)(س 
 .)بزار( .ورد عن األوزاعي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة



 
       

 

 
٦٤      

  .وورد عنه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة
 . وال  يصح الحديث.وورد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة

 

 .» ...أنعمل يف شيء!  يا رسول :قال عمر« :  حديث أبي هريرة)(س 
 ).١٣٤(تقدم سؤال  .ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة

 . وهــو الــصواب.وورد عنــه عــن ســعيد مرســًال 
 
 .» ..ليهودا دعا  لما فتح خيربملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا «: حديث أبي هريرة)(س 

 .ورد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة
 .)بزار( .وورد عنه عن سعيد وحده

 .-وهذا أصح- ) شبة،عب( .وورد عنه عن سعيد مرسًال 
 

 . »...أسرف رجل على نفسه« :ا حديث أبي هريرة مرفوعً )(س 
 .د عن أبي هريرةورد عن الزهري عن سعي

 .-مرتوك ويف إسناده -وورد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة 
 .وورد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة

  .) حم، م، ن،خ( .وورد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
 . .وكلها محفوظة عن الزهري

كـل عمـل ابـن : -عـز وجـل-يقول اهللا « :ايرة مرفوًعـ حديث أبي هر)(س 



 
 
 

٦٥      
 . »...الصوم آدم له إال

 .) هق، بزار، حم، عب، ن،م( .ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة
  . وكالهما صحيح.وورد عنه أخربين رجال من أهل العلم عن أبي هريرة

 

ــرة)(س  ــ« : حــديث أبــي هري ــال دخــل المــاأن أعرابي  ــم ق  :سجد فــصلى ث
 .» ...اارحمني ومحمدً 

 .) هق، حميدي، ن، ت،د( .ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة
ألنـه مـن روايـة ابـن أبـي  ؛ )بـزار( .وورد عنه عن سعيد وأبي سـلمة بـه

 .األخضر
 .) حم، ن،حب( .وورد عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة

 .) هق، ن،خ( .هللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أبي هريرةوورد عنه عن عبيد ا
    .) حم،عب( .وورد عنه عن عبيد اهللا أو أبي سلمة مرسًال 

 

 .»إذا دعى أحدكم فدخل عليه داعية فهو إذن« : حديث أبي هريرة)(س 
 .اورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة موقوفً 

 .والموقوف أصح .اوورد عنه به مرفوعً  

 . »...قاتل اهللا اليهود اتخذوا« : حديث أبي هريرة مرفوًعا)(س 
 .) البزار، عوانة،حم.(ورد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة



 
       

 

 
٦٦      

 ،خ(والرفـع أصـح . ا وموقوًفـاوورد عنه عن سعيد وحده عن أبي هريرة مرفوعً 
 .د عن قتادة عن سعيد مرسًال   وور.) ن، د،م

 

 . »...سيرد علّي يوم القيامة  رهط من« : حديث أبي هريرة مرفوًعا)(س 
 ).خ( .ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة

  ).خ( .ملسو هيلع هللا ىلصوورد عن سعيد عن أصحاب النبي 
 .هري عن أبي هريرةوأرسله عقيل عن الز 

 .)خ( .وورد عن الزهري عن أبي جعفر عبيد اهللا بن أبي رافع عن أبي هريرة
 

لــو تعلمـــون مــا أعلـــم لـــضحكتم « : حــديث أبـــي هريــرة مرفوعـــاُ )(س 
 .»...قليًال 

 ). حب،خ(  .اورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعً 
 .- ومرسًال وهو صحيح عنه متصًال - ن سعيد مرسًال وورد عنه ع

 

 . »...ما من آدمي إال وملك« : حديث أبي هريرة مرفوًعا)(س 
 .)شعب( عن سعيد عن أبي هريرة )مقبول(ورد عن علي بن زيد بن جدعان  

 . .وورد عنه عن سعيد قوله
   . وليس يثبت الحديث.االحديث عن ابن عباس مرفوعً وورد 
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 رد :حق المـسلم علـى المـسلم خمـس« :ا حديث أبي هريرة مرفوعً )(س 
 . »...السالم 

 .) د، حب، ن، م،خ(  .اورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعً 
 . .بي هريرةوورد عنه عن سعيد وأبي  سلمة عن أ

لـــيس الكـــذاب مـــن أصـــلح بـــين « :ا حـــديث أبـــي هريـــرة مرفوًعـــ)(س 
 .»...الناس

عن الزهري  : والصواب؛ وهذا خطأ،ورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة
 ، حــم، ن، ت، د، م،خ( .عـن حميــد بــن عبـد الــرحمن عــن أمــه أم كلثـوم بنــت عقبــة

 .) علل، طص،حب
 

 . »...اإذا علم أحدكم من أخيه خيرً « :ا حديث أبي هريرة مرفوعً )(س 
 .  وال يصح.اورد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعً 

 .وورد عنه عن سعيد مرسًال 
 

رأس العقـل بعـد اإليمـان بـاهللا مـداراة « :ا حديث أبي هريـرة مرفوًعـ)(س 
 .»...الناس

  .ا عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعً )مقبول(ورد عن علي بن زيد 
 .) طب المكارم، قضاعي،بزار(
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 .) خط، شعب، ش،الحوائج( . وهو أصح.وورد عنه عن سعيد مرسًال 
 

 . »...إن يف الجنة شجرة يسير« :ا حديث أبي هريرة مرفوعً )(س 
 .) قد،بزار( .ا سعيد عن أبي هريرة مرفوعً ورد عن الزهري عن

 .وورد عنه عمن حدثه عن أبي هريرة 

   .وورد عنه عن طارق بن سعيد عن أبي هريرة
  .وال يصح عن سعيد

 .»... يف ثوبملسو هيلع هللا ىلصكفن رسول اهللا « : حديث أبي هريرة)(س 
 .)بزار( .ورد عن قتادة عن سعيد عن أبي هريرة

 .)سعد( .ب وهو الصوا.وورد عنه عن سعيد مرسًال 
 

W 
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 :ويتضمن ثالثة مباحث




 
ت ألفاظ اإلمام الدارقطني التي يحكم من خاللها على الروايات والمتون تعدد

 .اوقد قاربت هذه األلفاظ على الستين لفظً 
 :وهي كما يلي

-   وما شابهها(وهو المحفوظ(: 
١٢٩٥ ، ١٢٩١، ١٢٨٧ ،١٢٨٦ ،١٢٧٨ ،١٢٤٠ ،١١٩٩ ،١١٩٧ ،١١٧١ ، 
١٣٥١ ،١٣٤٢ ،١٣٣٠ ،١٣٠٧ ،١٣٠٦ ،١٣٠٥ ،١٣٠١ ،١٢٩٧،١٣٠٠. 

- وليس بمحفوظ:  
١٣٣٩ ،١٣٢٣ ،١٣٠٢ ،١٢٩٨ ،١٢٨٦ ،١٢٦٠ ،١٢٤٦ ،١٢١٤. 

- ١٣٤٠ ،١٣١٧ :.. من قال كذاقول والمحفوظ. 
- ١٣٥٠ :والمحفوظ هو المرسل. 
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-١٣٥٥ : والمحفوظ  حديث فالن عن فالن. 
-١٣٦١: وكلها محفوظة عن فالن. 
-١٢٥٣ : والمحفوظ موقوف. 
- ً١٣٢٤ : ألنه ثقة؛ فالحديث لها؛ فإن كان فالن حفظ مرفوع. 
-١٢٤٣ : ورواه فالن فحفظ إسناده. 

- وحديث فالن أشبه بالصواب: 
١٢٨٥ ،١٢٣٠ ،١٢٢٧ ،١٢١٥ ،١٢٠٣ ،١٢٠٢ ،١٢٠٠ ،١١٩٣ ،١١٨٣ ، 
١٢٤٨ ،١٣٢٠ ،١٣١٩ ،١٢٩٨ ،١٢٩٤. 

-١٢٩٥ ،١٢٢٠ ،١١٨٨ ،١١٨٤  : ويشبه أن يكون القول قول فالن. 
-١٢٣٥  :كون منها وهذا يشبه أن ي . 
- ١٣٣٦ :ويشبه أن يكون دخل عليه حديث يف حديث. 
- ١١٧٣ :وأشبههما  بالصواب األول. 
- وهم فيه فالن أو فيه وهم:(الوهم  وكان يعّبر عنه بأكثر من صيغة كقوله(: 

 ١٢١٢، ١٢٠٨  ،١٢٠٤ ،١١٨٩ ،١١٨٦ ،١١٨٥ ،١١٨١ ،١١٨٠ ،١١٧٨،  
١٢٣٤ ،١٢٢٩ ،١٢٢٨ ،١٢٢٧  ،١٢٢٥ ،١٢٢٤ ،١٢٢٢ ،١٢١٨ ،١٢١٣،  
١٢٦٩ ،١٢٦٥ ،١٢٦٠ ،١٢٥٦ ،١٢٥٢ ،١٢٤٥  ،١٢٤٢ ،١٢٣٦ ،١٢٣٥،  
١٣٣٥ ،١٣٢٠ ،١٣١٣،١٣١٥ ،١٣٠٧ ،١٣٠٤ ،١٢٨٢،١٣٠١ ،١٢٧١ ، 
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١٣٤٨ ،١٣٤٧ ،١٣٣٨. 

-١٢٢٥،١٣١٦ ،١١٧٩  : االضطراب. 
-وهو الصحيح : 

١٣٠٣ ،١٢٦٣ ،١٢٥٠ ،١٢٣٦ ،١٢٢٨ ،١٢١١ ،١٢١٠ ،١١٩٢ ،١١٩١،  
١٣٤٤  ،١٣٢٠ ،١٣١١. 

-وهو الصواب : 
١٢٩٦ ،١٢٩٢ ،١٢٨٨ ،١٢٦٨ ،١٢٥٤ ،١٢٣٤ ،١٢٣٣ ،١٢١٦ ،١٢٠٤،  
١٣٧٤ ،١٣٥٩ ،١٣٣٣ ،١٣٢٥ ،١٣٢١، ١٣١٢ ،١٣٠٨. 

-١٣٦٧ ،١٣٢٦ ،١٢٠٧ ،١١٧٢ : والصواب الرفع. 
-١٣٣٤ : وحديث فالن  أصح. 
-١٢٩٣   : وقول فالن أصح . 
-١٣١٤ ،١١٢٣٧ ،١٢٠٦  : والقول قول فالن . 
-والصحيح حديث فالن عن فالن : 

١٢٣٩ ،١٢٣٦ ،١٢٣٢ ،١٢٢٩ ،١٢٢٣ ،١٢٢١ ،١٢١٩ ،١٣١٠ ،١٢٠٩،  
١٣١٣ ،١٢٧٩ ،١٢٧٦ ،١٢٤٩، ١٢٤٨.  

-١٣٠٧ ،١٢٩٠ : والصواب حديث فالن . 
-١٣٥٦ ،١٣٤٥ ،١٣٣٧ : والصحيح عن فالن . 
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-١٢٥١ : وحديث فالن أثيت. 
-١٣١٨:  ح المتصل الصحي. 
-١٢٧٥  : وهو الثابت. 
-١٢٤١ : وحديث فالن أصح عن فالن. 
-١٣٣٢ ،١٢٠١ :  وحديث فالن أولى بالصواب . 
-١٢٢٦ : وهو الثابت عنه، وغيره يرويه عن فالن. 
- ١٢٩٧  :وهو الصحيح عنه. 
-١٣٦٢ : وكالهما صحيح. 
-١٣٦٥ : ورفعه صحيح. 
-١٢٦١ : وكان المرسل هو األقوى. 
- ١٣٦٥ ،١٢٧٣ :والصحيح عن فالن مرسل . 
-١٢٩٨ : والصواب من حديث فالن المرسل . 
-١٣٢٩  : والصواب الموقوف. 
-  ١٣٠٩ :ثبتأوالموقوف. 
-١٢٨٢  : فلعله موقوف. 
-١٣٦٤ ،١٣٢٧ ،١٢٩٩ : والموقوف أصح . 
-١٣٣١ : والموقوف هو الصحيح. 
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-١٢٧٠ ،١١٨٢ ،١١٧٧ : واألول أصح. 
-١٣٧٢ ،١٣٦٠  : وهذا أصح. 
-١١٩٦  : جّود إسناده. 
-١٩٩٨ : وال يصح عن فالن. 
-١٢٨٤ ،١٢٣٨ : ال يثبت. 
- ً١٢١٧ :ا وال يصح عن فالن مرفوع. 
-١٣١٠ : وليس فيها شيء صحيح. 
-١٢٨١ : هذا غلط قبيح. 
-١٢٥٧ : وليس بالقوي. 
-١٣٥٨ : وال يصح الحديث. 
-١٣٦٨ :س يثبت الحديث ولي. 
- ١٢٢٨  :وأتى بلفظ أغرب فيه. 
-١٢٣٦ : لم يسمعه من أبيه. 
- ١٣١٧ : فال حجة له وال عليه؛فإنه أرسل الحديث. 
- ١٣٣٦ :ولم أره عند فالن فلعله منه. 
- ١١٩٤ :وصل إسناده وأغرب فيه. 
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 نـوع ا أن أصيغ الحكم النهـائي علـى أحاديـث هـذا الجـزء مبينًـات مجتهدً حاول
 : وكان األمر كما يلي.العلة التي جاء هبا ألجلها الدرا قطني يف كتابه العلل

- اإلرسال واالتصال: 
 . وأربعيناوهو أكثرها وقد بلغ عددها يف هذا الجزء من الكتاب سبعً 

 :وهي يف األحاديث  اآلتية أرقامها
١٢٠٠  ،١١٩٧  ،١١٩٦ ،١١٩٥ ،١١٨٩ ،١١٨٧ ،١١٧٥ ،١١٧٤ ،١١٧٢،  
١٢٤٦ ،١٢٣٨ ،١٢٣٦ ،١٢٣٣ ،١٢٢٩ ،١٢٢٨ ،١٢١٣ ،١٢١١ ،١٢٠٨،  
١٢٩٨ ،١٢٩٥ ،١٢٨٧  ،١٢٨٥ ،١٢٧٣ ،١٢٦٩،١٢٧١ ،١٢٦١ ،١٢٦٠،  
١٣٤٥ ،١٣٤٣  ،١٣٢٨،١٣٣٤  ،١٣٢١ ،١٣١٨ ،١٣١٠ ،١٣٠٥ ،١٣٠١،  
١٣٦٧ ،١٣٦٦ ،١٣٦٥ ،١٣٦٣ ،١٣٦٠ ،١٣٥٩ ،١٣٥٠ ،١٣٤٩ ،١٣٤٦،  
١٣٧٤ ،١٣٧٢ ،١٣٧١. 

-  اوكان يرّجح أحدهما غالبً (الوقف والرفع(: 
١٢٧٧،١٢٩٠ ،١٢٥٨ ،١٢٥٢ ،١٢٥٠ ،١٢٣٤ ،١٢٢٦ ،١٢١٧ ،١٢٠٧،  
١٣٢٥ ،١٣٢٤ ،١٣٢٣ ،١٣١٢ ،١٣٠٩ ،١٣٠٧ ،١٢٩٩ ،١٢٩٧ ،١٢٩٦،  
١٣٥٢ ،١٣٥١ ،١٣٤٩ ،١٣٤٠ ،١٣٣٣،١٣٣٦ ،١٣٣١ ،١٣٢٧،١٣٢٩ ، 
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١٣٦٨، ١٣٦٥ ،١٣٦٤ ،١٣٥٤. 
- المزيد يف متصل األسانيد: 

١٢٣٧  ،١٢٣٢ ،١٢٢٠ ،١١٩٩ ،١١٩٠ ،١١٨٤ ،١١٨١ ،١١٧٨ ،١١٧١،  
١٢٧٦ ،١٢٦٧ ،١٢٦٥ ،١٢٦٤ ،١٢٦١ ،١٢٦٠ ،١٢٤٩ ،١٢٤٨ ،١٢٤٣،  
١٣٢٦ ،١٣١١ ،١٣٠٧ ،١٢٩٤ ،١٢٧٨. 

- االضطراب:   
١٢٣٦ ،١٢٣٥ ،١٢٣٠ ،١٢٢٧ ،١٢٢٥ ،١٢٠٧ ،١١٩٥ ،١١٧٩ ،١١٧٣،   
١٣١٦ ،١٢٨٦ ،١٢٨٢ ،١٢٦١ ،١٢٥٩ ،١٢٥٧. 

- بمعنى مخالفة الضعيف أو المجهول للثقة أو مجموع الثقات( النكارة(:  
١٢١٤ ،١٢١٠ ،١٢٠٩ ،١٢٠٦ ،١٢٠٤ ،١١٩٤، ١١٩٣ ،١١٨٣ ،١١٧٨،  
١٢٧٤ ،١٢٧٢ ،١٢٥٤ ،١٢٤١ ،١٢٣٩ ،١٢٢٥ ،١٢٢٣ ،١٢٢٢ ،١٢١٦،  
١٣٠٦ ،١٣٠٣ ،١٣٠٢ ،١٣٠٠ ،١٢٩٢ ،١٢٨٨ ،١٢٨٤ ،١٢٧٨ ،١٢٧٥ ، 

١٣٤٢ ،١٣٤١ ،١٣٣٨  ، ١٣٢٦ ،١٣١٧ ،١٣١٥ ،١٣١٤ ، ١٣١،١٣١٠،  
١٦٦٣ ،١٣٥٨ ،١٣٥٦ ،١٣٥٥ ،١٣٥٣   ،١٣٥١ ،١٣٤٧ ،١٣٤٥ ،١٣٤٤. 

- الوهم: 
١٢٢٨، ١٢٢٤، ١٢١٤ ،١٢١٣ ،١٢١٢ ،١٢١١ ،١١٨٨ ،١١٨٥ ،١١٨٦،  
١٢٦٨ ،١٢٦٦ ،١٢٥٤ ،١٢٤٥،١٢٥٢   ،١٢٤٢ ،١٢٣٧ ،١٢٣٤ ،١٢٣٢ ، 
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١٣٥٦ ،١٣٤٨ ،١٣٤٧ ،١٣٤٠، ١٣٣٧ ،١٣١١ ،١٢٨٥،١٣٠٤ ،١٢٦٩. 

- الوهم يف المتن:  
١٣١٣ ،١٢٦٥ ،١٢٤٠ ،١٣٣٣ ،١٢٥٦ ،١٢٣٥. 

- واالنقطاعاالتصال : 
١٢٥٧ ،١٢٤٥ ،١٢٤٤ ،١٢٠٦ ،١٢٧٠ ،١٢٢١ ،١٢١٨ ،١٢٠٦ ،١١٨٠، 
١٣٣٢ ،١٣٣٠ ،١٣٢٢ ،١٢٩٣ ،١٢٨٩ ،١٢٨٣ ،١٢٧٩  ،١٢٦٣ ،١٢٦١،  
١٣٤٨ ،١٣٣٧. 

-  ٍإبدال راٍو براو: 
١٢٢٣ ،١٢١٩ ،١٢١٤ ،١٢١٠ ،١٢٠٩ ،١٢٠٦ ،١١٨٨ ،١١٨٧ ،١١٧٧،  
١٢٦٧ ،١٢٥٩،١٢٦٠ ،١٢٥٥   ،١٢٥٤ ،١٢٥٢ ،١٢٤٩ ،١٢٤١ ،١٢٣٠،  
١٣٠٩ ،١٢٩٨ ،١٢٩٧ ،١٢٨٩ ،١٢٨١ ،١٢٨٠ ،١٢٧٥ ،١٢٧٤ ،١٢٦٩،  
١٣٤١ ،١٣٤٠ ،١٣٣٨ ،١٣٣٣ ،١٣٢١ ،١٣١٧ ،١٣١٥ ،١٣١٤ ،١٣١٣،  
١٣٥٨ ،١٣٥٦ ،١٣٤٨ ،١٣٤٢. 

-  صحابي بصحابيإبدال: 
١٢٢٢ ،١٢٠٧ ،١١٩٨ ،١١٩٧ ،١١٩٤ ،١١٩١ ،١١٨٦ ،١١٨٠ ،١١٧٦،  
١٣٣٠ ،١٣٠٧  ،١٢٨٢ ،١٢٧٣ ،١٢٦٨ ،١٢٤٨ ،١٢٣٩ ،١٢٣٤ ،١٢٢٧،  
١٣٣٢. 



 
       

 

 
٧٨      

- إبدال إسناد بإسناد آخر:  
١٣٦٨ ،١٣٥٧ ،١٣٤٤ ،١٣١٠ ،١٢٣١ ،١٢١٦ ،١١٩٩. 

- ١٣٤٨ ،١٢٤٧ :إبدال أكثر من راو بأكثر من راو. 
-  لوك الجادةس:  

١٣٣٧ ،١٣٠٤،١٣١٥ ،١٣٠٠ ،١٢٦٩ ،١٢٣١ ،١١٩٦ ،١١٧٧ ،١١٧٦،   
       ١٣٧٠ ،١٣٤٤. 

-االختالف :  
١٢٨٦ ،١٢٨٤ ،١٢٨٢ ،١٢٨٠ ،١٢٦٥ ،١٢٣٦ ،١٢٣٥ ،١٢١١ ،١١٧٢،    

        ١٣٣٥ ،١٢٩٦ ،١٢٨٧. 
- وتتضمن اإلبهام يف السند :الجهالة:  

١٣٣٥ ،١٢٨٥ ،١٢١٩،١٢٢٩،١٢٣٧،١٢٨٣ ،١٢١٨ ،١١٨٠،١٢٠٠،١٢٠٢. 
- ١٢٤٨  :الجهالة التي ال تضر. 
- ١٢٠٤ :التدليس . 
 - ١٢٣٧  ،١٢٣٤ ،١٢١٥ ،١٢٠٨ ،١٢٠٣ ،١٢٠١ ،١١٩٨ ،١١٨٢ :الشذوذ،  

١٣٦٩ ،١٣٤٠ ،١٣٣٦ ،١٣٣٣ ،١٢٧٨ ،١٢٧٥ ،١٢٥١ ١٢ ،١٢٤٩. 
- أن يكون للراوي أكثر من شيخ على وجه صحيح( :تعدد الشيوخ:(  

١٣٦١ ،١٣٥٥ ،١٣٥٣ ،١٣٤٠ ،١٣٣٥، ١٣٢٢ ،١٢٦٥ ،١٢٦٤  ،١٢٠٥ ،  
       ١٣٦٦ ،١٦٦٣. 
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- ١٢١٢ ،١٢١١ ،١١٩٨، ١١٩٢ :االختالف أو الوهم  يف اسم الراوي ، 

١٣٢٠ ،١٣٠٧ ،١٣٠٦ ،١٢٩٢ ،١٢٤٢. 
- ١٢٨٧ ،١٢٨٣ ،١٢٨٢ ،١٢١٥ ،١٢٠٣ :إسقاط راٍو من اإلسناد،  

١٣٣٩ ،١٣٣٧ ،١٣١٩ ،١٣١٧. 
- ١٣٦٢ ،١٣٣٥ ،١٣٢٠ ،١٣٠٠ ،١٢٤٠ ،١٢١٩ ،١٢٠٢ :تعيين المبهم،  

١٣٦٦. 
- ١٢٠٢ ،١٢٠٠ ،١١٩٣ ،١١٨٤ ،١١٨٣ ،١١٨٠ ،١١٧٣ :األشباه،  

١٣٣٠ ،١٣٢٠ ،١٣١٩ ،١٣٠٥ ،١٢٩٨ ،١٢٩٤ ،١٢٣٠ ،١٢٢٧ ،١٢١٥،  
١٣٤٨ ،١٣٣٨. 

- ١٢٨٥ ،١٢٣٠ ،١٢٢١ :القلب يف اسم الراوي. 
- ١٣٣٦ :القلب يف اإلسناد. 
- ١٢٠٨ :اإلعضال. 

W 
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r 
ــث التــي يف  ــصي األحادي ــت أن أستق ــذا الجــزء حاول ــقراء له ــالل االس ــن خ م

 أو الضعف الذي يـؤثر يف سـند تلـك ،أسانيدها ضعفاء بعد موضع ونقطة االختالف
ذا كـان ألولئـك إسـانيدها ضـعفاء ألتي يف تلك الروايات اعن  وقد تغاضيت .الرواية

  .الضعفاء متابعون حيث ضعفهم ال يضر
ة وقد بلغت تلك الروايات واألسـانيد ثالثـين روايـة مـن مجمـوع مـائتين وأربعـ

 .هو مجموع روايات تلك األحاديث يف هذا الجزءو أحاديث
 :وهاك تلك الروايات

١٢٣٣ ،١٢٠٦ ،١٢٠٤ ،١٢٠٢ ،١٢٠١ ،١١٩٤ ،١١٨٥ ،١١٨٢ ،١١٧٣،  
  ،١٢٧٧ ،١٢٧٤ ،١٢٦٦ ،١٢٥٩ ،)متهم (١٢٥٥ ،١٢٤٥ ،١٢٤٤ ،١٢٤٣
١٣٧٢ ،١٣٤٧ ،١٣٣٦ ،١٣٣٥ ،١٣٣٤ ،١٣٢٩ ،١٣٠١ ،١٢٩٣ ، ١٢٨٥. 

 الجهالــة أو : منهــا، ينبغــي مالحظــة أن أســباب الــضعف هنــا متعــددة:مالحظــة
ح  وقد يكون هذا الضعف غير مؤثر إذا كان بمقابل سند صحيح ثابت راج،..اإلهبام

  . كما ظهر من قبل يف الحكم على األحاديث؛وذاك مرجوح
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r
 

ا العـدد الــذي ال يـستهان بـه مــن يف هـذا البـاب أردت أن أوضـح أن ذكــر هـذ  
لروايـات  أن ذلك ال يـضر بتلـك ا،حاديث التي أصولها عند الشيخين أو أحدهمااأل

 فـأراد أن ،وإنما جاء هبـا يف غالـب األحـوال لوجـود طـرق فيهـا مقـال لهـذا الحـديث
 ويزيل اللبس الذي يقـع أو قـد يقـع عنـد مطالعـة تلـك ،يرجحها على تلك الروايات

 .األحاديث وطرقها
  :ما أخرجه الشيخان

١٢٥٤ ،١٢٥١ ،١٢٧٦ ،١٢٦٦ ،١٢٦٥ ،١٢٦٤ ،١٢١٠ ،١٢٠٩ ،١١٨٨،  
١٣٠٢ ،١٢٨٩ ،١٢٨٦ ،١٢٨٠ ،١٢٣٥ ،١٢٣٤ ،١٢٤١ ،١٢٤٨ ،١٢٤٥،  
١٣٤٢ ،١٣٤٠ ،١٣٣٢ ،١٣٢٢ ،١٣١٨ ،١٣١٣ ،١٣١١ ،١٣٠٨ ،١٣٠٦،  
 ).٣٤عددها ( ١٣٧٠ ،١٣٦٩ ،١٣٦٥ ،١٣٦١ ،١٣٥٥ ،١٣٥٣ ،١٣٤٤

 :ما انفرد به البخاري
١٣٦٣ ،١٣٥٧ ،١٣٥٦ ،١٢٩٠ ،١٢٧٥ ،١٢٤٧ ،١١٢٤ ،١١٩٣ ،١١٧٦،  
 .)١١عددها ( ١٣٦٧ ،١٣٦٦
  : به مسلمما انفرد
١٢٥٣ ،١٢٣٦ ،١٢٢٨ ،١٢١٢ ،١٢٠٧ ،١٢٠٦ ،١١٩٩ ،١١٨٣ ،١١٧٧،  
١٣٠٣ ،١٣٠٠ ،١٢٩٨ ،١٢٩٧ ،١٢٩٢ ،١٢٨٧ ،١٢٨٢ ،١٢٧٤ ،١٢٥٦،  
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عـــــددها (. ١٣٦٢ ،١٣٥٠ ،١٣٤٣ ،١٣٣٨ ،١٣٣٧ ،١٣٣٣ ،١٣١٥ ،١٣٠٩

٢٦.( 
 يزيـد عـن ، وهذا العـدد ال بـأس بـه،فعدد تلك المرويات إحدى وسبعون رواية

 ).٧١ اعددها جميعً ( مجموع أحاديث هذا الجزء الثلث من

r  
 :حصاءات سأحاول اإلجابة عن سؤالين مطروحين يف هذا البحثبعد هذه اإل

 ؟الثقات أم هي أعم من ذلكروايات  هل اقتصرت العلة على :السؤال األول
أم   اشرتط أهل المصطلح ذلـك هل يشرتط يف التعليل الخفاء كما:السؤال الثاين
 ؟هو أعم من ذلك

  :اإلجابة عن السؤال األول
 أميل إلـى أن األصـل يف العلـة ،من خالل االستقراء الذي قمت به يف هذا الجزء

 وأنه ربما يكون تعليـل العلمـاء ألحاديـث الـضعفاء أو ،أن تكون من روايات الثقات
 فالغالــب يف ؛ك حكــم أغلبــي  فــالحكم يف ذلــ؛أســباب الــضعف مــن النــادر والقليــل

 .أحاديث العلل أن تكون من روايات الثقات وهذا المالحظ هنا
 ويـؤتى هبـم ، وورود الضعفاء هـو القليـل النـادر،وأما ورود الثقات فهو الغالب

 ، والزهـري، كمالـك واألوزاعـي؛ألجل روايـة الثقـات عـنهم  ال سـيما المـشهورين
 ...ومعمر
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 وعـدد تلـك األحاديـث ، ولـيس لـه متـابع،حـديث مـا ينفـرد الـضعيف بالاونادرً 
 فمــن خـالل اســتقرائي لهـذا الجــزء لـم أر اإلمــام الـدارقطني يــضعف الراويــة .قليلـة

 .عدد أصابع اليد الواحدةعن بجميع طرقها سوى مّرات قليلة ال تزيد 
 وهـي تـوازي ،ن روايـةووقد مّر بنا بعـد االسـتقراء أن عـدد هـذه الروايـات ثالثـ

 ألهنـا ؛ وبعـض هـذه الثالثـين لـم تـضعف متوهنـا.بل أقل مـن الـُسدسنسبة الُسدس 
 .خرىأصحت من طرق 

 .. والسيوطي، كالصنعاين؛وهذا المذهب هو ما مال إليه بعض العلماء
  :اإلجابة عن السؤال الثاين

 .إن اإلجابة على السؤال متلعقة باإلجابة على السؤال السابق
 فإنـه ال بـّد أن تكـون قـضية الخفـاء -بـيأن الثقة أمـر أغل-فمن  أجاب بإجابتي 

 . قضية أغلبيةاأيًض 
لـدارقطني يف تعليقـه  ومـن خـالل ألفـاظ ا،وهذا هو الظاهر من خالل االستقراء

 .على الروايات
 .ا وعشرين تعليقً واحًدا حيث بلغت  إلى قضية األشباه مثًال -غير مأمور-فانظر 

 .ا وثالثين تعليقً ةً  بلغت تسع-وهو خفي-والوهم 
 .ا وثالثين تعليقً أربعةً  بلغت :وهذا المحفوظ وما شاكلها أو عاكسها
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 وهـذا ، وأن عدمه قليل ونادر،وهكذا يظهر أن األصل يف أحاديث العلل الخفاء
 وإنني أميل إلـى ، كما مرَّ ذكره؛األمر يظهر يف تتبع العلل التي حكم عليها الدارقطني

 . وأهنا هي األصل،أن الخفاء أمر أغلبي
 . والمسألة بين أخذ ورّد بين العلماء والمحّدثين، أعلم بالصوابواهللا

 .والحمد هللا رب العالمين

W 
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 ٥.............................................................................المقـدمة
 ٥......................................................................الدراسة أهداف

 ٦.........................................................البحث وخطة الدراسة منهج
٩............................ تلخيص الروايات، وبيان العلل يف هذا الجزء 

 ٩.................................................»ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول مولى رافع أبي مسند«
 ١٢................................»وغيره )عاصم بن كعب( األشعري مالك أبي مسند«
 ١٣..................................................»ملسو هيلع هللا ىلص النبي مولى مويهبة أبي مسند«
 ١٣...........................................................»ثابت بن ًأسيد أبي مسند«
 ١٣................................................»أبيه عن األشهلي إبراهيم أبي مسند«
 ١٤.........................................................»األنصاري بشير أبي مسند«
 ١٤...................................................................»رزين أبي مسند«
 ١٤...................................................»حصين بن كلثوم ُرْهم أبي مسند«
 ١٥............................................................»الجرمي زيد أبي مسند«
 ١٥.................................................»األنصاري أخطب بن عمرو مسند«
 ١٥..................................................................»شريح أبي مسند«
 ١٥........................................................»شيبة ابن أو شيبة أبي مسند«
 ١٦..................................................................»صعير أبي مسند«
 ١٦..................................................................»صرمة أبي مسند«
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 ١٦....................................................»واثلة بن عامر الطفيل أبي مسند«
 ١٧...........................................................»الزرقي عياش أبي مسند«
 ١٧............................................................»الغنوي مرثد أبي مسند«
 ١٧......................................................»األنصاري المعلى أبي مسند«
 ١٨...........................................................»عتبة بن هاشم أبي مسند«
 ١٨........................................................»األنصاري اليسر أبي مسند«
 ١٨........................................................»سفيان أبي بن معاوية مسند«
 ٢٥...........................................................»جاهمة بن معاوية مسند«
 ٢٥...................................................»السلمي الحكم بن معاوية مسند«
 ٢٦.............................................................»حيدة بن معاوية مسند«
 ٢٧............................................................»شعبة بن المغيرة مسند«
 ٣٦..........................................................»مخرمة بن المسور مسند«
 ٣٦...................................................»حارثال بن نفيع بكرة أبي مسند«
 ٤١................................................»ملسو هيلع هللا ىلص النبي مولى رباح بن بالل مسند«
 ٤٣........................................................»األشعري موسى أبي مسند«
 ٥٧.............................................................»ڤ هريرة أبي مسند«

: ٦٩............ايات المستفادة من الدراسةاأللفاظ، والعلل، وإحصاء الرو 
 ٦٩......... األلفاظ التي استعملها الدارقطني  يف الحكم على األحاديث:المبحث األول
 ٧٥..........................)نوع العلة( خالصة الحكم على المرويات :المبحث الثاين
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 ٨١............................................. مسائل تتعلق بالدراسة:لثالثالمبحث ا
 ٨١.................................ضعفاء إسنادها يف دار التي الروايات :األولى المسألة
 ٨٢........اأحدهم أو الشيخان أخرجها التي واألسانيد األحاديث إحصاء :الثانية المسألة
 ٨٣...................................................تساؤلين عن إجابة :الثالثة المسألة

 ٨٧.................................................................فهرس المحتويات
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